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Xabier Artiedak, 
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Altsasuko Ameztia 
auzoko trenbidearen 
pasabideko hormetan 
grafiti bat egin du 
talde batek / 21

Sakana Group-Aralar 
taldeko Igor Arrieta 
uhartearrak irabazi 
du jubenilen 
Gipuzkoako Itzulia / 20



2019-06-28  Ostirala  GUAIXE2    EZKAATZA saNJOaNEtatiK... 

Festarik festa
Hala ibiliko gara heldu diren egunetan ere. Pasa den asteburuan udako solstizioaren 
eta san Joan festen txanda izan zen eta haiei lekukoa san Pedroren omenezkoek 
hartuko diete gaur. Etxetik gutxi mugituta, batean eta bestean, festa giroa erraz 
opatzeko aukera izanen da. atzera ere, sakandarren arteko harremanak estutzeko 
balioko dute ospakizunek

URDIAIN

UHARTE ARAKIL

ARBIZU - MUNIA

ALTSASU
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IRURTZUN - UTZITAKOA

OLATZAGUTIA LAKUNTZA

ALTSASU

ETXARRI ARANATZ

BAKAIKU - MIREN

URDIAIN
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OSTIRALA 28
KINTOEN EGUNA 
11:00 Kintuek pixket eskien. 
11:00 Pala partidak. 
12:00 Aate, udala. 
12:30-14:00 Kulturartekotasun festa 
(talo tailerra, hennagilea…)
13:00 Arbizuko trikitilariak. 
15:00 Kantuz bazkaria. 
16:30-18:30 Adur herri kirol jokoak. 
19:00 Herri kirolak. 
20:00 Aate. 
21:00-22:30 Jotatxo dj. 
23:00 Kontzertuak: Beietz eta Briga-
de Loco. 
Ondoren dj. 

LARUNBATA 29 
11:30 Diana. 
12:30 Puzgarriak eta buruhandiak. 
12:30 Aate, Etxerat. 
13:00 Paella lehiaketa. 
15:00 Herri bazkaria bertsolariekin: 
Eneko Lazkoz eta Julio Soto. 
16:30-18:00 Zirko Basatia 
tailerra. 
18:00 Broken Brothers Brass 
Band. 
20:00 Manifestazioa. 
20:00 Aate. 
20:30-22:00 Tierri eta Terry dj-ak. 
23:00-00:00 Kontzertua: Enkore. 
00:30-03:00 Tierri eta Terry dj-ak. 

ARBIZUKO 
SAN JOANAK

ARBIZU - MUNIAURDIAIN

UHARTE ARAKIL

ALTSASU

BAKAIKU - MIREN
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AIZKORBE 

FESTAK BIHAR
Pasa den igandeko udako solsti-
zioko ospakizunen ondoren, bihar 
herriko festak ospatuko dituzte. 

LARUNBATA 29
12:30 Meza. 
13:00 Otamena. 
14:30 Herri-bazkaria. 
17:00 Mus eta partxis txapelketak. 
    Umeendako jokoak. 
20:30 Dantzaldia. 
22:00 Afaria. 
24:00 Su artifizialak. 
    Dantzaldia. 
04:00 Festen akabera. 

ARRUAZU 

ASTELEHENA BITARTEAN, 
FESTA 
OSTIELA 28
18:30 Suziriya herriko itxetik. 
19:00 Bezperak San Pedron. 
19:30 Beenduba Sanpedrondon. 
22:00 Zezensuzkoua herriko itxetik. 
22:15 Arbazuko zortzikua, plazan. 
22:30 Herri-afaaiya, elkartien. 
01:00-04:00 Dantzaldiya Gabenara 

taldiakin. 

LAUNBETA 29
18:00 Haurrendako jolasak eta gaz-
teendako scape room. 
20:00 Gazta ta ardoa, plazan, Arba-
zuko kilikiak girotuik. 
20:00-22:00 Dantzaldiya Drindots 
taldiakin. 
22:00 Zezensuzkoua herriko itxetik. 
00:30-03:30 Dantzaldiya Drindots 
taldiakin. 

IYENDIA 30 
17:00 Jolas parkia haurrendako. 
19:00 Futbol partidua. 
20:00 Gazta ta ardoa, plazan, Arba-
zuko kilikiak girotuik. 
20:30 Play back ta karaokea. 
20:00-22:00 Dantzak Ki dj-kin. 
22:00 Zezensuzkoua herriko itxetik. 
22:15 Herri afaiya herriko itxen. 
00:30-03:30 Dantzak Ki dj-kin. 

ASTELEHENA 1
15:00 Paella-jana. 
18:00 Itxez itxeko erronda Iruña tal-
dea fanfarreakin. 
19:30 Denondako herri kirolak. 
20:00 Haurrendako txokolate-jana. 
    Gazta eta ardoa, plazan, Arbazuko 
kilikiak giroturik. 
22:00 Zezensuzkoua herriko itxetik. 
22:30 Herri parrillada, plazan. 

FESTARAKO BOST EGUN 
Bihar eguerdian etxajua leher-
tzearekin batera hasiko dira Ur-
diaingo festak, asteazkenera arte 
luzatuko direnak. Tartean San 
Pedro zelairako bisita ezin da 
falta, jakina. 

OSTIRALA 28
19:00 Burundako euskalkien hiztegien 
aurkezpena Koldo Zuazorekin auzuen 
eta ondoren auzatia. 
21:00 Pilota partiduek. Arrate-Nora / 
Leire-Naroa. Titin III.a-Bergera / Eli-
zalde-Beroiz. 

LANBATA 29
12:00 Etxajua eta festen hasiera 
Irunberriko txarangarekin. 
13:00-15:00 Kuadrillen arteko kal-
derete txapelketia, UGAk antolatuik.
17:00 Haur kategoriako bizikleta 
lasterketa eta ginkana.
20:00-22:00 Dantzaldia Tximeleta 
taldiekin.
22:00 Elkartasun herri afaia.
01:00-04:00 Dantzaldia Tximeleta 
taldiekin.

DOMEKA 30
10:30 Ardo banaketa San Pedroko 
hariztien.
12:30 Meza nagusia San Pedroko 
baselizan.
14:30 Bazkaia San Pedroko zelaietan.

17:00 Zortzikoa.
19:00 Salbea eta herrira itzulera.
20:00-22:00 Dantzaldia Orots taldie-
kin.
22:00 Zezensuzkoa.
00:30-02:30 Dantzaldia Orots taldie-
kin.

ASTELEHENA 1
JUBILATUEN EGUNA
10:00 Gosaia alondegien, Tintiniturri 
elkartien eskutik.
12:00 Meza.
12:30-14:00 Fidel Zelairekin dantzal-
dia.  
14:30 Jubilatuen bazkaia, ondoren 
Fidel Zelairekin dantzaldia. 
15:00 'Gizonen bazkaia',  Txorongo 

txarangak alaitua.
18:00 Asier Kidam magoa, frontonien.
20:00-22:00 Dantzaldia Joselu Anaiak 
taldiekin.
24:00-03:00 Dantzaldia Joselu Anaiak 
taldiekin.

ASTEARTIA 2
10:00 Gosaria alondegian, gizonek 
eskainia.
12:30 Tolin el mariachi, plazan. 
14:30 'Emakumien bazkaia' Turrutxi-
ki txarangak girotua.
20:00-22:00 Dantzaldia Oharkabe 
taldiekin. 
22:00 Zezensuzkoa.
00:30-03:30 Dantzaldia Oharkabe 
taldiekin. 

ASTEAZKENA 3
10:00 Gosaia Aitziber elkartien esku-
tik.
11:00 Bordetxe, plazan.
14:30 Herri bazkaria.
17:30 Etxez etxe Irunberriko txaran-
garekin.
16:00-19:30 Navar puzgarriak, plazan.  
20:00-22:00 Dantzaldia Trikidantz 
taldiekin.
00:30-03:30 Dantzaldia Trikidantz 
taldiekin.

OHARRAK: 
Egunero, eguerdi eta iluntzean, ardoa 
banatuko da alondegian. 
Eguerdietan auzoan lentzeria erakus-
keta. 

enautigeltseritza
@gmail.com

enautigeltseritza
@gmail.com

Eraberritzeak
Igeltseritza

URDIAINGO 
SANPEDROAK

URDIAIN

ARRUAZU
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EGUTEGIKO EGUN SEINA-
LATUA: SAN PEDRO

San Juan ospakizunei lekukoa 
hartuko die biharko festa-egunak, 
altsasuarren egun kuttuna dena. 

LARUNBATA 29
10:00 Udalbatza, Altsasuko Txistula-
riekin batera, San Pedroko zelaira 
abiatuko da.
10:45 Auzatea eta zortzikoa.
14:30 Bazkariak.
17:00 Udalbatzaren agurra zelaian 
barrena. Puruen banaketa. Alkateak 
zortzikoa zabalduko du.
20:00-22:00 Dantzaldia Orots taldea-
rekin, Foru Plazan.
24:00-02:30 Dantzaldia Orots taldea-
rekin, Foru Plazan.

OHARRAK
Altsasuko Udalak festa behar 
bezala ospa dadin hainbat ohar 
egin ditu. Aurrena eguraldi txa-
rra eginen balu ospakizuna Bu-
runda frontoira lekualdatuko 
litzatekeela. Halakorik gertatuko 
denik ez dirudienez, bihar San 
Pedrozelairaino joan nahi duenak 
10:30 baino lehen egin beharko 
du. Ordu horretan ibilgailuen-
dako pasa moztuko da eta nahi 
dutenek Urdiaindik jo beharko 
dute zelairantz. Salbuespen ba-
karra mugikortasun mugatua 
duten pertsonak izanen dira, haiei 
zelaira autoz iristea bermatuko 

zaie. Ohi bezala, Dantzalekuko 
goiko futbol zelaia eta igerileku 
pareko eremua autoendako apar-
kaleku bihurtuko dira. 

Festetan etxeko eta familiako 
ardurak familia guztiko kide guz-
tienak direla gogorarazi dute 
udaletik. Eta horri lotuta, ezezkoak 
ezetz esan nahi du beti. Erasoak 
ez direla onargarriak nabarmen-
du dute. Udaletik aparteko ga-
rrantzia eman diote San Pedro 
ospakizunetan ingurunea zain-
tzeari “Erromeria toki paregabean 
ospatzen denez, zure laguntza 
ezinbesteko da natur gunea bere 
horretan mantentzeko”. Altsasu-
ko udaletxetik gogorarazi dute 
zelaian zaborrendako edukiontziak 
eta kontainerra izanen direla, eta 
haiek erabiltzeko gonbidapena 
egin du. Barretan edalontzi bir-

ziklatuak erabiliko dituztela ja-
kinarazi du. Bestetik, komunak 
ere jarriko ditu udalak eta haiek 
erabili ondoren garbi uzteko es-
katu dute udaletik. 

Gosariak, bazkariak eta meren-
duak prestatzeko suak pizten di-
tuzte altsasuarrek. Udaletik suak 
partekatzeko gonbidapena luzatu 
dute, “modu horretan zorua gutxia-
go higatuko da, eta belar tapaki 
gutxiago galduko da”. Suak zuhaitz 
txikien ondoan ez egiteko eskatu 
dute, lehor ez daitezen. Bestetik,  
suziriak, petardoak, kristalezko 
objektuak, ziztatzaileak edo sukoiak 
diren objektuendako debekua jarri 
du udalak. Sanpedrotan arduraz 
kontsumitzeko eta festaz gozatzeko 
eskaera egin dute, azkenik, udale-
tik. Gogoraraziz, DYAkoak osasun 
arreta eskainiko dutela.

ALTSASUKO
SANPEDROAK

UNANU

HIRU FESTA EGUN
Asteburua festei eskainiko diz-
kiote unanuarrek

OSTIELIA 28
12:00 Txupinazoa eta auzatea.
15:00 Bazkaria, elkartean.
20:00 Auzatea.
20:30 Dantzaldia Orots taldearekin.
22:00 Afaria elkartean.
24:00 Dantzaldia Orots taldearekin.

LAUNBETA 29
12:00 Puzgarriak.
12:00 Meza eta auzatea.
15:00 Herri-bazkaria, elkartean.
17:00 Puzgarriak.
20:00 Auzatea.
20:30 Dantzaldia Ken Bat taldearekin.
22:00 Afaria, elkartean.
24:00 Dantzaldia Ken Bat taldearekin.

ITTENDIA 30
12:00 Pilota partidak.
15:00 Bazkaria, elkartean.
18:30 Triki-poteoa, eskoletatik hasita.
20:00 Auzatea.

OHARRA: 
Festa egunetan, egun guzien barna, 
trikitilariak egonen dira. 

LIZARRAGABENGOA

Festa nagusiak, San Pedro fes-
tak ospatuko dituzte lizarren-
gotarrek gaur eta igandea bi-
tartean. 

OSTIRALA 28
19:00 Festen hasiera. 
19:30 Auzatea. 
21:30 Afaria. 
23:00-02:30 Musika. 

LARUNBATA 29
12:00 Etxez etxeko erronda 
trikitilariekin. 
16:00 Puzgarriak, 
haur jolasak. 
17:00 Pilota partidak. 
18:30 Aizkolariak.
19:30 Auzatea. 
21:30 Afaria. 
23:00-02:30 Musika. 

IGANDEA 30
12:00 Etxez etxeko erronda trikitila-
riekin. 
16:00 Puzgarriak. 
17:30 Apar-festa. 
18:30 Txokolate-jana. 
19:30 Euskal presoak Euskal Herrira 
kontzentrazioa. 
20:00 Auzatea. 

LIZARRAGABENGOA

ALTSASU
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BAZKIDEAK

Duela gutxi, urtetan ikusi gabeko lagun batekin egoteko aukera 
izan nuen. Izan ere, hogeita hamar bat urte eman ditu 
Ameriketan eta, orain, hona itzuliko ote den dabil. Bada, gauza 
kuriosoa egiten zitzaion garai bateko lagunak edo ezagunak 
ikustean oso aldatuta aurkitzea; batez ere, zahartuta ikusi omen 
ditu: burusoil, lodituta, ileurdinak...(ene! tartean egonen naiz ni 
ere). Bera han egon den bitartean, ez omen du erreferentziarako 
pertsona askorik eduki, beti jende berriaren edo arrotzen artean 
ibili omen da. Horrela, han ez bezala, hona etortzean, bat-batean, 
aurretik zuen irudiarekiko hogeita hamar urte zaharrago 
ikustean jendea, ispilu batean bezala, horrela ikusi omen du bere 
burua ere, hogeita hamar urte zaharrago. Han egon den 
bitartean, bere egunerokotasunean murgildurik ez omen du izan 
urteak horrela pasatu direneko kontzientziarik.

Bai, kontu bitxia da betiko gaztetasunaren mitoa, "Dorian 
Grayren erretratua" eleberrian gaztetasunaren truke arima 
infernukoari saldutako istorioan hain eder landua. Gainera, 
azken urteotako irudiaren marketina tarteko, betigazte iraun 
beharraren estetikaren menpe, gero eta gehiago ahalegintzen 

omen gara urteak pasatzearen 
arrastoa atzeratzen. Urtetan 
aurrera egin arren, nerabe edo 
gazteen janzkerak, hitz egiteko 
moduak eta ohiturak hartuz, 
edo, are, baita kirofanotik 
pasatuz ere. Batzuen ustez, 60. 
hamarkadan subertsiboa izaten 
ahal zena "gorputzak aski esan 

arte" bizinahiari lotuta, gaur egun patetikoa izan omen daiteke, 
kosmetika eta itxurakeriaren morrontzan.

Nolanahi ere, norberaren jarrera garrantzitsua omen da. 
Batzuk, betizahar, besteak, betigazte. Azken hauek, kuriositatea, 
gauza berriekiko interesa, umorea eta irriñoa eragiteko 
gaitasunari eutsi egiten omen diote. Hala, psikologoek eta 
adituek diotenez, hamar edo hamabost urte gazteago sentitzea 
gauza nahiko arrunta omen da. En fin, niri ere, orain dela gutxi 
esan zidan gaztetxo batek billabesan, lehenengo aldiz, "¿quiere 
sentarse, señor?"

Betizahar ala betigazte

astEKOa

AINGERU MIKEO

NOLANAHI ERE, 
NORBERAREN 
JARRERA 
GARRANTZITSUA 
OMEN DA

IRATXE KONTSUMITZAILEEN ELKARTEA

Nola jakin dezaket zenbat argi 
edo gas erabili dudan? 
Banatzaileak nire argi-
kontagailua irakurtzen duen 
langileak bidali behar ditu,  
eta horiek fakturako datuak 
nire argi- edo gas-
merkaturatzaileari  
bidaliko dizkiote. Hala ere, 
sarriegi ordainagiriak  
ez datoz bat etxean 
kontsumitutako  
argiarekin. 

Faktura askotan ordainketa 
estimatutako kontsumoaren 
arabera kalkulatzen da, 
benetan erabilitakoaren 
ordez. Jende askori 
hilabetetan argi edo gas gutxi 
kobratu diote kontsumoa 
kasik kontuan hartu ez 
delako, etxeko bizimoduan 

aldaketa garrantzitsurik egon 
ez bada ere. 

Kontsumitzaileentzako gas 
eta argi irakurketa araudiek 
agintzen dute horniduren 
irakurketa gutxienez bi 
hilabetean behin egin behar 
dela. Irakurketa denbora 
errealean egiten duen 
kontagailu telematikoa 
dagoenean, fakturazioa hilero 
egin behar da. Merkatu libreko 
argi-kontratuetan beste 
fakturazio motak egon 
daitezke, baina kontratuak 
argi eta garbi adierazi behar 
du. 

Zoritxarrez, askotan ez da 
araudia betetzen eta 
irakurketak ez dira egiten, 
atzeratzen dira eta araudiak 
agindutako bi hilabeteko epea 
baino epe luzeagoetan egiten 

dira. Azkenean, ez 
banatzaileak ez 
kontsumitzaileak 
merkaturatzaileari datuak 
ematen ez badizkio, 
merkaturatzaileak 
kontsumitutako energiaren 
estimazio baten arabera egin 
ahalko du faktura; estimazioak 
bezeroaren profilean 
oinarrituta egon behar du. 

Estimazioak gertatzen 
badira, erregularizazio bat ere 
egon beharko da gutxienez 
urtean behin egindako 
irakurketaren arabera. 
Beharrezkoa baino gutxiago 
fakturatu bada, ordainketetan 
egondako ezberdintasuna 
hainbanatuko da azkeneko 
benetako irakurketatik 
igarotako hilabete kopuru 
hainbeste fakturatan. 

Kontsumitzen dudana kobratzen didate?

Hara ZEr DiEN

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

Ermita gainean 
eroriko al da 
haritz amerikarra?
Larunbat honetan altsasuarrez 
eta igandean urdiaindarrez 
beteko da sanpedrozelai. 

Baina hau ez da ermitak 
duen mehatxu bakarra, 
Amerikatik etorritako bisitari 
batek arrisku handiagoa baitu. 
Ermitaren aldamenean dagoen 
haritz amerikarra geroz eta 
makurtuagoa dago eta 
ermitaren gainean etzateko 
arriskua handia da. 
Asteburuan zehar jendearen 
berotasunarekin bere horretan 
mantenduko delakoan gaude. 

OBJEKtiBOtiK
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Osasun Departamentuak 895.617 
euro bideratu ditu 66 toki eta 
gizarte entitateren sustantzia 
zein sustantzia gabeko menpe-
kotasunen prebentziorako ekin-
tzak eta programak finantzatze-
ko. 2018-2023 Nafarroako Mende-
kotasun eta Drogen Prebentzio-
rako III. Planeko ekintza nagusien 
barruan jasota daude laguntza 
horiek, aitortzen baitu garran-
tzitsua dela toki entitateei babe-
sa ematea eta tokiko komunitateek 
sarean lan egitea. Mendekotasu-
nen prebentziorako Irurtzun 
aldeko Oinarrizko Gizarte Zer-
bitzuen Mankomunitateak 27.942 
euro jaso ditu, Etxarri Aranatz 
aldekoak 8.439 euro eta Burunda 
mendebaldekoak 26.435 euro.

Mendekotasunen 
prebentziorako diru-
laguntzak 

Altsasuko Udalak jakinarazi 
duenez, Isidoro Melero kaleko 
lanak despeditu ondoren auto-
busak autobus geltokian geldi-
tuko dira atzera ere. Hori aste-
lehenetik aurrera izanen da. 
Udaletik gaztigatu dutenez, Irun 
eta Madril arteko autobusek 
Idertzegain kalean gelditzen se-
gituko dute, Iruñea eta Bilbo 
artekoak, suhiltzaileen parean.

Autobusak Altsasuko 
betiko geltokira 
bueltatuko dira 1ean

OlatZaGUtia
Olatzagutiko eskola Ikas Komu-
nitate izatera pasa zen 2016-2017 
ikasturtean. "Gizartean diren 
aldaketei erantzuteko" izan zen 
eta eskola komunitate guztia 
hartzen du, hasi ikasle, irakasle, 
gurasoetatik eta udaleko eta Sa-
kanako Mankomunitateko ardu-
radun eta teknikarietaraino. 
Hala etorri dira bi urtekoen gela 
dohainik izatea, hainbat batzor-
de misto sortzea eta elkarlanean 
aritzea, harrera plana sortzea, 
D ereduaren 25. urteurrena, bi-
garren eskuko azoka, Euskaral-
dia, Korrika eta beste. 

Domingo Bados eskola publi-
koko zuzendari Emma Martine-
zek azaldu digunez, ikasturte 
honetan "arautegi batzordeak 
guztion artean erabakitako arau-
tegia aurkeztu du. Horren ga-
rrantzitsua den tresna hori, ez 
du ez bizikidetza taldeak edota 
zuzendaritzak erabaki, baizik 
eta guraso, irakasle eta ikasleak, 
eskolako komunitatea osatzen 
dugun guztiok". Martinezek gai-

neratu duenez, "arautegi bat 
martxan jartzea eta eskolako 
eragileak soilik ez erabakitzea, 
Ikas Komunitatea izatearen ga-
rrantzia azpimarratzen du, guz-
tion iritziak eta proposamenak 
entzun eta gero guztion artean 
sortutakoa delako".

Hizkuntzak eta zentzuak
Hainbat hizkuntzek bat egiten 
dute eskolan eta hizkuntza anitzen 
batzordea eratua dute. Hezkun-
tza Departamentuak hala eska-
tuta aipatu batzordea hizkuntzen 
diagnosia eta Zentzuetatik hiz-
kuntzetara deituriko sentsibili-
zazio proiektua egin zuen. "Horrek 
familien parte hartzea ekarri 
digu. Bertan gure belarriak eta 
begiak zorroztu ditugu, historia 
eta errealitate desberdinak eza-
gutuz gure familien ahotik (Erru-
mania, Euskal Herria, Ecuador, 
Maroko, Sahara eta Kolonbia)".

Martinezek azaldu digunez, 
azkeneko hirugarren hiru-hila-
betean, zentzumenak izan dira 
protagonista. "Proiektua erreze-

ta liburu batekin despeditu da. 
Familiek egindako errezetak 
idatzi dituzte haurrek eta baita 
kultura horrekin lotutako erre-
zeta-olerki bat, berdintasunean, 
elkartasunean eta begirunean 
oinarritutakoa. Horretarako, 
Anitzartean kulturartekotasun 
zerbitzuarekin egin den elkarla-
na ezinbestekoa izan da". Erre-
zeta liburuaren hasieran zera 
irakur daiteke: "jatekoak pres-
tatzen hasi aurretik espazioa 
aurreiritziz, zurrumurruez, 
estereotipoz, balore-iritzi eta 
bestelakoez garbituko dugu". 
Aurreneko errezeta zurrumu-
rruen kontrakoa da eta honako 
osagaiak ditu: errespetu eta el-
kar-hurbiltze tonak, entzumen-
aktiboko eta harrera zintzoko 

kiloak eta elkartasun eta ez dis-
kriminazio eltzekadak". Zurru-
murruen kontra eta pertsoneki-
ko giza eskubideen errespetuan 
hezi nahi dituzte haurrak, eta 
bide batez, Ikas Komunitate guz-
tia. 

Bigarren eskuko azoka 
Errefuxiatuen errealitatea eza-
gutzeko astea antolatu zuten 
eskolan 2017ko maiatzean. Gre-
zian errefuxiatuek bizi duten 
egoeraren berri eman zieten 
hitzaldi eta aurkezpenen bidez 
5. eta 6. mailako ikasleei. Egitas-
moa errefuxiatuen aldeko biga-
rren eskuko azokarekin despe-
ditu zen eta lortutako dirua 
Nafarroako suhiltzaileek osatu-
tako Help Navarra erakundea-
rendako izan zen. 

Martinezek azaldu digunez, "6. 
mailakoek bere irakaslea den 
Arantxa Hernandezi, beraiek 
ere bigarren azoka bat antolatu 
nahi zutela jakinarazi zioten eta 
lanean aritu dira horren inguruan 
azken hilabetean. Anitzartean 
Zerbitzuko Begoña Zestau Ba-
raibarri jakinarazi zioten atera-
tako dirua (200 bat euro) errefu-
xiatuendako izanen zela". Azokaz 
aparte Grezian eta Sirian egon-
dako suhiltzaile baten, Mikel 
Pagolaren hitzaldia ere izan 
zuten. 

Eskolatik esker ona azaldu 
nahi izan diote Anitzartean kul-
turartekotasun zerbitzuko Zes-
tauri, Youssef  Chahorri "Olaztin 
dauden familia ezberdinen aho-
tsa izateagatik" eta praktiketan 
izan den Iratiri. Alkateari eta 
Virginia Alonso Aparicio kultur 
teknikariari batzorde mistoetan 
egoteagatik eskerrak eman diz-
kiete. Ikas Komunitatea posible 
egiten duten hainbat langileri 
eskerrak eman dizkiete, "ber-
dintasunean oinarritutako gi-
zarte baten alde borrokatzeko 
prest zaudetelako" Familiei ere, 
"astero talde eragileetara, ter-
tulietara edota antolatzen dugun 
edozein ekintzetara etortzen  
zareten guztioi, zuen parte har-
tzearekin ikasle guztiek aukera 
berdinak izatea bultzatzen bai-
tuzue". Azken eskertze bat ere 
egin dute Domingo Bados esko-
la publikotik: "mila esker gure 
etorkizuneko gazteentzako ere-
du zareten guztioi, elkar lanean 
jarraitzeko ilusio eta indarra  
duzuen guztioi, zuek baitzarete 
Olatzagutiko herria berraldatzen 
duzuen eragile garrantzitsue-
nak".

LHko 6. mailako zortzi ikaslek antolatu zuten errefuxiatuen aldeko bigarren eskuko azoka. UTZITAKOA

Ametsetatik errealitate 
desberdinetara
Domingo Bados eskolako ikas Komunitateak urtea errefuxiatuen aldeko bigarren 
eskuko azokarekin despeditu zuen. Baina ikasturteak gehiagorako eman du. Eskolak 
ikas Komunitate gisa funtzionatzen hiru ikasturte egin ditu

"HAIN 
GARRANTZITSUA DEN 
TRESNA, ARAUTEGIA, 
GUZTION ARTEAN 
ERABAKITAKOA DA"

Irurtzungo festak garilaren 17an 
hasiko dira. Bost eguneko festei 
hasiera emanen dien etxajau 
Pablo Burgik piztuko du. Hala 
erabaki dute irurtzundarrek 
parte-hartze prozesu baten on-
doren. Horrela, "Irurtzunen jar-
duerak egiteko erakutsitako 
prestutasuna eta emandako la-
guntza" aitortuko diote. Bozketan 
guztira 148 irurtzundarrek par-
te hartu zuten. Haietako 127k, % 
86, Burgiren alde egin zuten. 
Iratxo mendi taldearen aldeko 
21 boto izan ziren, % 14. 

Estreinako urtea da Irurtzun-
go Udalak parte-hartze prozesua 
martxan jarri duena festetako 
hasierako etxajua zeinek piztuko 
duen erabakitzeko.

Burgik piztuko du 
Irurtzungo festen 
hasierako etxajua 
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Astelehenero moduan Sakanako 
Pentsiodunen eta Adinduen Koor-
dinakundeak pentsio duinen 
aldeko kontzentrazioa eginen du 
12:00etan udaletxe parean. Aldi 
berean, adinduendako zerbitzu 
egokiak eskatzen ari da Aita 
Barandiaran egoitzan. Patrona-
tuko buru den Javier Ollo Mar-
tinez alkatearekin astelehenean 
bilduko dira ere. 

Pentsiodunen 
hitzordu bikoitza 
astelehenean

Espainiako Auzitegi Nazionalean 
presoen eta erbesteratuen alde 
lanean arituta 47 euskal herritar 
epaituko dituzte irailaren 16tik 
aurrera. 11/13 sumarioko auzi-
petuetako 11 nafarrak dira, Fran 
Balda Araña arbizuarra barne.
Epaiketaren kontra protesta egi-
teko Balda Herrian plataformak 
manifestaziora deitu du biharko, 
20:00etan. 

Auzipetu nafarrek, bestalde, 
ekitaldi bat eginen dute garilaren 
5ean, 19:00etan, Iruñeko Burgoen 
plazan. Auzipetu nafarrek gogo-
rarazi zutenez, haien egitekoa 
izan da "presoen eta erbesteratuen 
osasunaz arduratzea, Euskal 
preso politikoen eskubideen al-
deko mobilizazioak antolatzea, 
presoen eta erbesteratuen defen-
tsa juridikoa egitea, presoen eta 
erbesteratuen senide gisa anto-
latzea eta preso eta erbestera-
tuentzat bitartekari lanak egitea. 
Luzatutako gatazka konpontzeko 
bide berriak lantzen ari ziren, 
horretan ari ginen gu ere. Ho-
rregatik kolpatu gintuzten". 

Balda Arbizun nahi 
dutela aldarrikatzeko, 
manifestazioa bihar

saKaNa
Zeinek osatzen duzue plataforma 
eta zein da bere zeregina? 
2001ean sortu zen. Garai hartan 
Ongizate Departamentuaren 
menpe geunden, zikloaren hez-
kuntza izaera onartuta ez zegoe-
lako. Hezkuntzan sartzearena 
landu zuten eragileak egon ziren 
orduan. 2007ko dekretuak 0-3 
haur eskola publikoak arautu 
zituen, hezkuntza izaera onartu 
zuen. Plataformaren egitekoak 
izan dira: baldintzak duintzea, 
Nafarroan 0-3an euskara eskain-
tza nahikoa izatea eta erregula-
zioaren inguruko borroka. 
Bere garaian txosten bat sortu 
zen. Arartekoarekin bildu gara. 
Parlamentuan egon gara. Alder-
di politiko guztiekin landu dugu 
txostena. Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioarekin egon 
gara. Urte hauetan lanketa bat 
egon da. Ez du fruiturik eman. 
Berez plataforma irekia da eta 
edozein haur eskola publikok 
parte har dezake. Eta STEILAS, 
ELA, LAB eta CCOO daude ere. 
Zein lan baldintza dituzue haur 
eskoletan? 
Urte hauetan guztietan lehenta-
suna ratioen jaitsiera izan da. 
Nafarroan, une honetan, ratioak 
ikaragarri altuak dira: hezitzai-
le batendako 0 eta 1 urte arteko 
8 ume; 1-2 urtekoak 12 haur he-

zitzaileko eta 2-3koak 16 ume 
hezitzaileko. Nafarroako Gober-
nutik pedagogia edukia ere arau-
tzen zaigu, eta guk hor talka 
handia ikusten dugu. Horrelako 
kopuruei arreta egokia emateko 
zailtasun handiak ditugu. Euro-

pan ratioen inguruan ematen 
diren gomendioak gureen erdiak 
dira. Momentu honetan Nafa-
rroako haur-eskola gehienetan 
Europako ratioa bikoizten ari 
gara. Nafarroan pairatzen ari 
garen kostua handia da. Ez da 
bakarrik eskaintzen den arreta 
motan, baizik eta ez iriste horrek 
hezitzaileen osasunean duen 
eragina. Familiei kezka sortzen 
dien zerbait ere bada.  

Etorkizunera begira umeen 
garapenean garai horren garran-
tzia jendartean gero eta handia-
goa da. Praktikan dekretuarekin 

ez da islatzen. Gure aldarrika-
penetako bat ratioen jaitsiera da 
eta ahalik eta gehien gerturatzea 
Europako gomendioetara.  
Lan baldintzak ere, ezta? 
Miseriazko soldatak dira. Nafa-
rroan Espainiako hitzarmena 
dugu gehienok. Nafarroan edo 
Sevillan bizitzea, bizitzaren kos-
tua ez da berdina. Egia da Nafa-
rroako Gobernuak plus antzeko 
bat ematen duela haur eskola 
publikoetan, soldata osagarri 
modukoa. Berez ez dago behar-
tuta. Agintean dagoenaren ara-
bera plus hori murriztu edo 
handitu egiten da, soldataren 
igoerak eta jaitsierak ditugu. 
Azken 15 urteetan kontsumo 
prezioen indizearekin lotutako 
soldata igoerarik ez dago. Askok 
uste dute hiru hilabeteko oporrak 
ditugula eta ez, agorrila dugu 
bakarrik. Gure aldarrikapen 
nagusia da, behingoan, Hezkun-
tza Departamentuak 0-3 zikloa 
beste hizkuntza zikloak bezala 
tratatu dezala, onartua baitago 
hezkuntza zikloa dela. 
Mobilizazioekin hasi zarete.  
Nafarroako ipar aldekoak izan 
gara mugitu garenak. Erribera-
koak ez hainbeste, bestelako 
errealitate bat dutelako. Pasa 
den astean batzen gaituen horre-
taz hitz egitea eta adostasuneta-
ra iristea erabaki genuen. Batzen 
gaituzten gauza asko ditugu, 
nahiz eta errealitate desberdinak 
izan. 

Irailean sentsibilizazio kan-
paina hasiko dugu, gero mobili-
zazioak izatera pasako direnak, 
kontzentrazioak. Pasa den astean 
grebaren aukera mahai gainean 
jarri zen. Txibitek lehendakari 
izan behar badu, PSNk bere pro-
graman 0-3 inguruan hainbat 
proposamen ditu, ea gauzatzen 
dituen. Iruditzen zaigu presio 
neurriak behar direla.

Plataformakoak Parlamentu parean kontzentratuko dira gaur, 09:30ean.

"Europako ratioetara 
gerturatu behar dugu"
EIDER GARDE MAZKIARAN NaFarrOaKO 0-3 ZiKlOarEN alDEKO PlataFOrMa
Nafarroako haur eskola publikoetan mobilizazioak izan ziren hilaren 14an. 
Plataformako sakana-larraungo ordezkariak eman dizkigu azalpenak

"ALDARRIKAPENA 
HOR DAGO: 0 ETA 3 
URTE ARTEKO ZIKLOA 
PUBLIKOA, DOAKOA 
ETA UNIBERTSALA"
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Udal berriak 
lanean ari dira
Duela bi aste, garagartzaroaren 15ean, larunbatarekin hartu zuten euren ardura 
alkate eta zinegotzi berriek. Udal guztietan ez ziren hautetsi guztiak agertu eta 
ondoren egin diren bilkuretan zin edo hitz eman dute kargua. 

Irurtzunen Aitor Larraza Carrerak segituko du alkate. EH Bilduk 9 zinegotzi ditu, Navarra Sumak 3. M HUARTE

Uharte Arakilen Txomin Uharte Baleztenak hartu du alkate ardura. EH Bildukoak dira zinegotzi guztiak. 

Patxi Xabier Razkinek errepikatzen du Lakuntzako alkatetzan, EH Bilduko zinegotziez lagunduta. 

Oihana Olaberria da Arakilgo alkate berria, EH Bilduko zinegotziz osatutako udalean. MAIALEN HUARTE

Arruazuko alkatea, erdian, Gorka Ovejero Ganboa da. 

Arbizuko alkate berria Fco. Javier Razkin da, eskubitik 2.a. EH Bilduk osatzen du udala. UTZITAKOA

OlatZaGUtia
Maiatzaren 26an egindako udal 
hauteskundeen ondoren Sakana-
ko 15 udaletatik 13 berritu ziren, 
guztiak Irañeta eta Iturmendi 
ezik. Bi herri horietan udazke-
nera arte itxaron beharko dute 
udala berritzeko. 

Hilaren 15ean egindako osaera 
bilkuran hauteskundeetan auke-
ratutako 109 hautetsi zeuden 
kargua hartzeko deituak.  Hain-
bat arrazoirengatik denek ezin 
izan zuten kargua hartu. Olatza-
gutiko Udal berria osatzerakoan 
PSNko zinegotzi bakarrak hartu 

zuen kargua, Patricia Murugarren 
Correra. Haren aita Javier Mu-
rugarren Clavijo zen zerrenda-
burua eta “arrazoi pertsonalak” 
argudiatuta kargua hartzeari uko 
egin zion. Bigarren zinegotzi 
postua betetzeko zerrendako hu-
rrengoengana jo zuten agintari 
sozialista nafarrek baina guztiek 
uko egin zioten “udal kudeaketan 
esperientzia falta” argudiatuta. 
PSNk Altsasuko zerrendan opa-
tu du konponbidea. Sozialistek 
han ordezkaritzarik lortu ez du-
tenez, Jose Maria Acerete, atzera 
ere, Olatzagutiko zinegotzi da. 
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Silvia Marañon alkatea buru duen udalbatza, EH Bilduko 10 kiderekin eta Navarra Sumako bakarra.

Urdiainen David Oroz Alonsok, erdian, segituko du alkate. EH Bilduk ditu zinegotzi guztiak,bat falta da. 

Olatzagutiako alkate berria da Roberto Martinez. Osaera bilkuran EH Bilduko 2 eta PSNko 1 falta ziren.

Bakaikuko Udala EH Bilduko zinegotziez osatuta dago. Egoitz Urritza Lazkozek (erdian) alkate segitzen du. 

Altsasun Javier Ollo Martinez da alkatea. Udalaren osaketan EH Bilduko 2 eta Geroa Baiko 1 falta ziren. 

Ziordiko alkate Olatz Irizar Martinez, eskuinean. Udalaren osaera egunean Geroa Baiko kide bat falta zen.
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altsasU
Ospa mugimenduak Foruzaingoa 
noiz arte. Errepresioaren aurrean, 
kolektiboaren indarra leloa zuen 
manifestazioa antolatu zuen la-
runbatean, 250 pertsona elkartu 
zituena. "Errepresioak behin eta 
berriz altsasuarrak kolpatzen 
ditu". Hala adierazi zuten Ospa 
mugimenduko kideek larunba-
teko manifestazioaren akaberan. 
"Urte hasieratik 168 kontrol, 
milaka euro isunetan, identifi-
kazioak, beldurrarazteak, altsa-
suar bat kartzelara sartzeko 
arriskuan, patruilak kaleetan 
zein enparantzetan". Guardia 
Civila eta Foruzaingoa "kontrol 
soziala areagotzen" ari direla 

nabarmendu zuten Ospako ki-
deek, eta "Euskal Herriaren 
okupazioak ez du etenik". 

Ospako kideek Imanol Salina-
sen kasua nabarmendu zuten: 
"langile klasearen eskubideak 
defendatzeagatik, esplotazioari 
eta miseriari hortzak erakustea-
gatik 21 hilabeteko espetxe zigo-
rra jaso du. Horretan ere Foru-
zaingoaren esku zikina dago, 
hark eraman baitu salaketa 
aurrera". Ospako kideendako 
"indar autonomikoen izaera erre-
presiboa agerian uzten du". 

Hiru helburu
"Herri langilearen antolaketaren 
bidez soilik lortuko diren hiru 

helburu" markatu ditu errepre-
sioaren kontrako  mugimenduak. 
Aurrena, oinez patruilatzea eta 
herri barruko kontrolak bukatzea. 
Bigarrenik "isun politikoekin 
eta identifikazio arbitrarioekin 
bukatzea, azken hilabeteetan 
asko ugaritu direnak". Ospa mu-
gimenduko kideen iritziz, horiek 
"herri mugimenduko kideen 
artean beldurra eta kezka heda-
tzea da, errepresio bortitza era-
bili gabe, baina militantzia po-
litikoa ekiditeko helburu bera-
rekin". Ospa mugimenduaren 
atzeneko helburua da "Salinasen 
kontrako jazarpenari akabera 
ematea eta bere espetxeratzea 
gelditzea".

Ospak "errepresio 
zurrunbiloa" salatu du
Errepresioaren mugimenduak salatu zuenez, "altsasuarren gaineko kontrol soziala 
ikaragarri areagotu egin da". Guardia Civilaren eta Foruzaingoaren "eguneroko 
presentzia itogarria" salatu du

Sarek jakinarazi duenez, euren 
sarea Nafarroan zabaltzeko la-
nean ari dira. "Konponbide osoa 
erraztuko duten ekimenak bul-
katzeko. Gure dinamikak ugaldu 
eta sareak hedatuko ditugu, ez-
berdinen aktibazioan sakonduz 
eta gizarte zibilaren mobilizazio 
eta konpromisoa ahalbidetzeko 
bide berriak sortuz". Nafarroako 
Sareren izenean Mikel Mundiña-
nok esan zuenez, "presoen eta 
euren senideen eskubideak erres-
petatuak izan daitezen exijitzen 
jarraitzeko, denon artean presoak 
etxeratzeko unea dela aldarrika-
tzeko eta urtetako sufrimenduak 
atzean utziz konponbidean urra-
tsak emateko sarea zabaltzen 
joan nahi dugu". Gaineratu zue-
nez, "presoei ezartzen zaien sal-
buespen politika eta neurriek 
existitzeko arrazoi oro galdu 
dute. Sufrimendu oro sortzea 
eten eta jendarte honek elkarre-
kin bakean bizitzeko duen nahia 
gauzatu dadin presoen auziari 
aterabidea ematea ezinbestekoa 
da". 

Sare Herritarra: 
"korapiloak 
askatzeko garaia da" 

Lankideak zituenak, gazte ugari…  
Jendetza elkartu zen Etxarri 
Aranatzen herenegun lan istri-
puan hildako gizonezkoa despe-
ditzeko. Lan ezbeharra Lakber 
Mecanizados enpresako Arbizu-
ko lantegian izan zen, asteartean 
08:00ak pasatxo. Ezbeharraren 
ondorioz 35 urteko langile etxa-
rriarra hil zen 08:50 aldera. Fo-
ruzaingotik azaldu dutenez, 
"gizonezkoa fresatzeko makina 
batean zegoen eta haren parte 
mugikor batek zanpatu du". Lehe-
nik bere lankideak saiatu dira 
laguntza ematen, ondoren Etxa-
rri Aranazko osasun etxeko pro-
fesionalak eta Iruñekoak. Baina 
ordurako hila zegoen. Hildakoa-
ren gorpua Nafarroako Auzitegi 
Medikuntza Institutura eraman 
zuten eta han autopsia egiteko. 
Foruzaingoaren Iparraldeko Po-
lizia Judizialeko Bridaga ikertzen 
ari da ezbeharra. 

Lan istripuetan lau hildako 
izan dira, 3 sakandarrak ziren 
eta bestea azpikontrata batekoa 
langilea zen. Denak gizonak.

Langile bat lan 
istripuan hil zen 
asteartean
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saKaNa
Gozamenez programak Ur Festa 
Goxoak ekartzen ditu igerilekue-
tara udan. Sakanako Gozamenez 
Batzordeko kideek azaldu digu-
tenez, "programaren bidez gazteen 
sexualitatea ikuspegi positibo, 
adeitsu, plural eta aberasgarri 
batetik landu nahi izan dugu". 
Gaineratu dutenez, "sexualita-
tearen hainbat alderdiri buruz-
ko hausnarketa eta eztabaida 
sustatu nahi dugu gazteen artean, 
baita gazteen eta haien bitarte-
karien artean (familia, ikastetxea, 
komunikabideak...). Gazteen 
bizitzan sexualitateak duen tokia 
agerian utzi nahi du, gune pu-
bliko eta ohikoetan". 

Horretarako, gazteekin espe-
rientzia ludikoak egiten dituzte. 
"Horien bidez ohartarazi nahi 
diegu  gure gorputzak eta zen-
tzumenak plazer iturri eta ko-
munikazio bide direla". Jardue-
ra horien artean daude Ur Festa 
Goxoak, Sakanako bost igerile-
kuetan eginen direnak eta 12 
urtetik gorako gazteei zuzendu-
ta daudenak. 

Batzordea osatzen dute: Ema-
kumeari Laguntzeko Zentroko 
hezitzailea, Altsasuko Gazteria 
Zerbitzuko teknikaria, Irurtzun-
go, Etxarriko eta Altsasuko Gi-
zarte Zerbitzuetako Prebentzio 
teknikariak eta Etxarri Aranaz-
ko kultur teknikaria.

Altsasun hasi 
Aurreneko Ur Festa Goxoa heldu 
den ostegunean eginen da Altsa-
suko Dantzaleku igerilekuan. 
Batzordeak 11. aldiz antolatu du 
ospakizuna. 21:00etan festaren 
aurkezpena eginen dute. Ordutik 
23:45era bitartean gazteek bainua 
hartu eta ur-jokoetan parte har-
tzeko aukera izanen dute. 21:30ean 
afarirako ogitartekoa eta alkoho-
lik gabeko edaria 3 eurotan es-
kuratzeko aukera izanen dute. 
Aniztasun funtzionalak dituzten 
Sakanako gazteek dantza ikus-
kizuna eskainiko dute 22:00etan. 
23:00etan Soka Lepoan taldearen 
kontzertua izanen da. Eta 23:30ean 
txokolate iturria izanen dute.

Ur festa goxoen txanda 
iritsi da igerilekuetara
altsasun izanen da aurrena, heldu den ostegunean, 21:00etatik 01:00etara, sarrera 
dohainik da. Hurrengo datak: garilak 10, lakuntzan; garilak 17, Etxarri aranatzen 
garilak 22, irurtzunen eta garilak 24, Uharte arakilen

Kapera berria Etxarrin
Apaizetxeko beheko partean kapera egin dute parrokiako kideek. Francisco 
Perez apezpikuak kapera berria sakratu egin zuen ostegunean. Hark eta 
Etxarriko apaiz Antonio Lopezek eman zuten aurreneko meza han. Kaperan 
astelehen eta asteazkenetan 09:00etan izanen dira mezak. Astearteetan, 
ostegunetan eta ostiraletan 19:00etan (neguan) eta 20:00etan (udan). 
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OSTIRALA 28
BAKAIKU Bakaikuko leku-
izenez hausnarrean liburuaren 
aurkezpena. Hizlariak: Jesus 
Ondarra liburuaren egilea 
eta Egoitz Urriza Bakaikuko 
alkatea. 
18:30ean, udaletxean.

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

URDIAIN Burundako euskalkien 
histegien aurkezpena Koldo 
Zuazorekin. Ondoren, auzatea. 
19:00etan, auzoan. 

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

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

ETXARRI ARANATZ Nafar tortilla 
hitzaldia-erakusketa. 
20:30ean, plazan. 

LARUNBATA 29
ARBIZU Hike & Fly Euskal 
Herriko II. Oinez eta Hegan 
txapelketa.
10:00etatik aurrera, ekokanpinetik. 

BAKAIKU Jose Ramon Andaren 
Donostiako erakusketara bisita.
10:00etan, autobusa. 

ARBIZU Balda herrian, 47ak 
herrian manifestazioa. 
20:00etan, plazatik. 

IGANDEA 30
ETXARRI ARANATZ VI. Triku Trail 

mendi lasterketa. 
09:30ean, kanpinean. 

ASTELEHENA 1
ALTSASU Pentsio duinen alde. 
Nafarroako Pentsionistak Martxan 
eta Otsailaren 22ko Plataformak 
deitutako elkarretaratzea.
12:00ean, udaletxearen aurrean.

OSTEGUNA 4
ETXARRI ARANATZ Gudariak 
direlako, amnistia osoa. AEMren 
Kontzentrazioa. 
19:30ean, plazan. 

ALTSASU Gozamenez. Ur festa 
goxoa: bainua eta ur-jokoak, 
afaria, ikuskizuna, Soka Lepoan 
taldearen kontzertua eta 
txokolate iturria. 
21:00etatik aurrera, igerilekuan. 

ETXARRI ARANATZ Estalopeko 
hotsak. Xabier Artieda aktore 
etxarriarraren Everybody needs 
Heroes! ikuskizuna. 
21:30ean, kultur etxean.

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

UtZitaKOa

IRURTZUN Fleury Merogisen preso dagoen Itziar Morenoren 
margolanen erakusketa. 
Ekainaren 16tik uztailaren 30era, Pikuxar euskal txokoan.  

ZOriON aGUrraK

Ainhoa
Aupa guapa! Egun ona 
pasa eta zorionak ama, 
Mario eta Amaiaren 
partez!

Igandea, 30

Min.

14o
Max.

33o

Astelehena, 1

Min.

14o
Max.

24o

EGUralDia astEBUrUaN

Ostirala, 28

Min.

19o
Max.

35o

Larunbata, 29

Min.

15o
Max.

39o

Garilaren 4an ziklo berri bat mus-
tuko dute Etxarri Aranatzen: 
Estalopeko hotsak. Udalaren Kul-
tur zerbitzuak Gazte Asanblada-
rekin batera antolatutako zikloa 
izanen da, eta herriko artistak 
plazaratuko dituzte. Udaberriko 
igandetan Musika plazan errotu-
ta dagoen zikloa izan zuten, eta 
orain, ongi pasatzeko helburua-
rekin, diziplina ezberdinak eskai-
niko dituen zikloa prestatu dute. 
Helburua ongi pasatzea da. Kultur 
zerbitzuak Estalopeko hotsak an-
tolatzen Gazte Asanbladaren in-
plikazioa eskertu nahi izan du. 
Azaldu dutenez, segida izateko 
nahiarekin sortu da ziklo berria. 

Xabier Artieda aktore etxarria-
rraren Everybody needs heroes! 
ikuskizunak mustuko du zikloa 
ostegunean, garilaren 4an, 
19:30ean (ikus 23. orria), eta ga-
rilaren 18an Fran Urias Hesian 
taldeko kide etxarriarrak Zuriñe 
Hidalgo taldekidearekin kontzer-
tua eskainiko dute. 

Estalopeko hotsak 
Etxarri Aranatzen
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iraGarKi sailKatUaK

HIGIEZINAK

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.

LANA/NEGOZIOAK

LAN ESKAINTZA
Etxarri Aranazko musi-
ka eskolako bibolin 
irakaslea kontratatzeko 
deialdia: Curriculum-a 
info@etxarriaranatz.eus 
helbidera bidali behar 
dute interesatuek. Epea 
u z t a i l a r e n  5 e a n , 
14:00etan bukatzen da.

HARREMANAK
Sakanatik Iruñara goize-
ro lanera joateko kotxe 
bila dabilen gazte bat 
naiz. Kepa 648 760 567.

OHARRAK
Olaztiko haurrendako 
festa zapia: azken ur-
tean jaiotako haurrei 
Santa Ana festetara ongi 
etorria emateko udalak 
zapia oparituko die. Za-
pia jaso nahi duten gu-
rasoek udaletxean eman 
dezakete izena uztailaren 
17ra arte.

Olaztiko goitibeherak 
2019:  uztailak 27, larun-
bata, 17:00etan. Izena 
eman gaztetxean eta hasi 
zurea prestatzen!!

Olaztiko jaietan zezen-
suzkoa eramateko 
deialdia: betebeharrak 
adinez nagusia izan eta 
Santa Anetan 4 egunez 
eta San Migeletan 3 egu-
nez eramateko ardura 
bere gain hartzea. Egu-
neko 26 euro ordainduko 
dira. Izena emateko epea 
uztailaren 11n, 14:00etan, 
bukatuko da.

Lakuntzako festetako 
zapien banaketa: 2018 
urtean jaio eta Lakuntzan 
erroldatuta ez dauden 
haurrek jaietan zapia jaso 
nahi badute, udaletxean 
izena eman beharko dute 
uztailaren 19a baino 
lehen.

11/12 SUMARIOA: 47 
auzipetu hiru bat hila-
betez Madrilen epaituko 
dituzte. 337.462 euroko 
gastuak izanen dituzte. 
Horri aurre egiteko diru 
ekarpenak eskatu di-
tuzte. Horiek Laboral 
Kutxaren ES82 3035 
0057 9205 7005 9033 
kontu korrontean sar 
daitezke.

Sakana Trenaren alde 
AHTrik Ez plataforma-
k o a k  a s t e a r t e r o , 
19:00etan elkartzen dira. 
Bilerak Sakanako herri 
ezberdinetan txandakatuz 
egiten dira. Informazio 
gehiago "Sakana Tren 
Sozialaren alde" Face-
book profilean.

Bidelagun izan nahi? 
Mintzakide programaren 
bidez euskara praktikatze-
ra elkartzen dira hizkuntza 
ikasten ari direnak eta 
hizketatzeko ohitura dute-

nak. Euskaldun batekin, 
bidelagun batekin aritzen 
dira. Bidelagun izan nahi 
duzu? 600 482 024 tele-
fonoan edo AEKren Itsasi 
euskaltegian duzu infor-
mazio guztia.

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

Maravillasko auzipe-
tuen aldeko zozketako 
zenbaki sarituak: 77 
zbkia Kosmetika natura-
la (desodorante, xaboia) 
eta Embajada taldearen 
kamixeta.123 zbkia Kos-
metika naturala (aurpegi-
rako krema, xaboia). 180 
zbkia Kosmetika natura-
la (B. Tigre, xaboia). 240 
zbkia Tatto txartela. 311 
zbkia Kosmetika natura-
la (kalendula+xaboia). 
455 zbkia Sasi partxea+-
patxaran. 481 zbkia 
Nafarroa 1512 taldearen 
kamixeta eta CDa. 515 
zbkia Alerta Gorria tal-
dearen kamixeta eta CDa. 
594 zbkia Arbizuko Gaz-
te Asanbladaren kamixe-
ta eta patxarana. 663 
zbkia Sasi kamixeta eta 
patxarana. 702 zbkia 
Larruzko kartera eta La-
kuntzako Biltokiko kami-
xeta. 712 zbkia Nafarroa 
1512 taldearen diskoa eta 
Osparen kamixeta. 820 
zbkia Osparen kamixeta 
eta larruzko kartera. 40 
zbkia Lakuntzako Bilto-
kiko kamixeta eta ospa-
rena. 911 zbkia Kosme-
tika naturala.

 
www.iragarkilaburrak.eus

948 564 275 

iraGarKi@GUaiXE.EUs

WWW.GUaiXE.EUs/iraGarKiaK

• asteazkeneko 13:00ak arte jasotako 
iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 

• GUaiXEk ez du argitaratzen diren 
iragarkien ondorioz sor daitezkeen 
gorabeheren erantzukizunik.

ORDAINTZEKO ATALAK:

• Etxebizitza saldu/Errentan. 
• lokalak saldu/Errentan. 
• irakaskuntza ("partikularrak") eman. 
• salmentak, erosketak eta trukeak.

• iragarkiak Guaixe paperean eta  
guaixe.eus-en argitaratuko dira.

• iragarki laburrak: 3 euro aste 
bakoitzeko  (BEZ barne).

• Epea: aste bereko asteazkeneko 
13:00ra arte.

IRAGARKIA JARTZEKO:

Nabarmendu zure iragarkia
Modulo handia:  

24,20 euro 
948 564 275

EsKEla

"Urak dakarrena urak daroa,
zuk emandakoa gurekin gelditzen da"

Besarkada haundi bet

Raul 
Andres Cuesta

Irrintzi kuadriye
Etxarri aranatz

· Danel eta Edahi Matias Asurmendi, ekainaren 17an 
Altsasun

JaiOtZaK

· Dei Arteaga Urrutia eta Nuria Diaz Espuela, ekainaren 
20an Izurdiagan

EZKONtZaK

· Jaime Ruiz de Erentxun Gastesi, ekainaren 22an 
Izurdiagan
· Pedro Esandi Arana, ekainaren 25ean Altsasun

HEriOtZaK

INFORMAZIO HAU EPAITEGIETAN ETA UDALETAN JASOTZEN 

DA. AGERTU NAHI EZ DUENAK, HAN JAKINARAZI DEZALA. ESKELAK JARTZEKO: 948 56 42 75
edo eskelak@guaixe.eus

 Eskelen tarifak: 50,82 €   / 96,80€ / 130,68 €
 prezio hauek BEZa barne dute.

 Bazkideek % 10eko deskontua dute.
 Eskelak jasotzeko azken eguna:osteguna goizeko 11:00ak 
baino lehen.
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Maider Betelu EtXarri araNatZ
Egunero ez dio batek Aimar Olai-
zolari irabazten, ezta?
Ez... Oso egun polita izan zen 
larunbatekoa; txikitatik amesten 
nuen, bere kontra gutxienez noiz-
bait jokatzea. Bere kontra lehe-
nengo aldiz aritzea eta irabaztea... 
poz handia izan zen. 
"Ezusteko gonbidatua festan”, Be-
rriaren titularra, "Dispuesto a seguir 
derribando puertas” Garakoa... 
makina bat titular eman dituzu. 
Ez nuen pentsatzen Aimarri ira-
bazteak horrenbesteko oihartzu-
nik izango zuenik, nik beste 
edozein partida balitz bezala 
jokatu nuen. Jende askok zorion-
du nau eta hori poztekoa da, eta 
horrek animatzen nau hemendik 
aurrera lanean jarraitzera. 
Hasieran urduri hasi zinen?
Bai, Aimarren kontra jokatzeak 
lehenengo aldiz errespetu handia 
eragiten du. Uste dut Aimar egon 
den pilotari onenetako bat dela, 
historiako onenetako bat, lau 
t’erdian txapel gehien atera di-
tuena bera da. Beraren kontra 
jokatzea oso berezia izan zen, eta 
beti oroituko dudan egun bat 
izango da. 

Nire jokoa egiten saiatu nintzen  
eta gustura sentitu nintzen egin-
dakoarekin. Kontziente nintzen 
partida oso zaila nuela, baina 
nik konfiantza dut nire buruan. 
Aimarren kontra irabaztea sor-
presa izan zen, niretzako ere, 
baina horretarako lan egiten dut 
eta halako partidak jokatzen 
jarraitzeko lanean segituko dut. 
Berez ez duzu jotze indartsurik 
baina oso arerio deserosoa zara, 
asko jokatzen duzu eta bere sene-
tik ateratzen dituzu aurkariak. Zer 
deritzozu?
Orain arte hala tokatu da. Par-
tida askotan, batez ere 2. maila-
koetan, partida gogortzeak eta 
partida luzatzeak balio izan dit 
gehiegi arriskatu behar izan 
gabe partidak aurrera ateratze-
ko. Baina 1. mailan beste joko 
bat egin behar da, agresiboagoa, 
eta joko mota hori ere egiten 

badakit. Horretara ailegatuko 
naiz. Jendeak ongi defendatzen 
dudan naizela esatea ulertzen 
dut, orain arte hori demostratu 
dudalako, baina hemendik au-
rrera partida estuagoak izango 
dira eta badakit beste zerbait 
egin behar denean hori ere egiten. 
Badakit errematatzen ere. 
Nafar batendako sanferminetako 
lau t’erdia egon daitekeen torneo 
kuttunenetakoa da. Finalerdietan 
larunbatean Artola duzu aurkari 
Barañainen. Nola ikusten duzu?
Sanferminetako lau t’erdia joka-
tzen dudan lehenengo urtea da 
eta oso pozik nago orain arte 
egindakoarekin, baina behin 
finalerdietara iritsita ilusio han-
diarekin nago eta konfiantzaz 
gainezka. Larunbatean nire par-
tida egiten saiatuko naiz . Bada-
kit oso partida zaila izango du-
dala, Iñaki Artola egun pilotari 
onenetakoa baita; azkeneko bi 
partidak Urrutikoetxeari eta 
Bengoetxeari erraz irabazi dizkie, 
momentu onean dago, eta bada-
kit oso partida zaila izango du-
dala. 

Saiatuko naiz hasieratik lasai 
ateratzen, nire jokoa egiten eta 
batez ere pilotari abiadura ema-
ten. Lau t’erdian oso garrantzitsua 
izaten da tantoan iniziatiba har-

tzea, batez ere erasoan dagoenak 
irabazita asko izaten duelako, eta 
defendatzea zaila izaten da. Uneo-
ro defendatzen bazaude seinale 
txarra izaten da. Saiatuko naiz 
ahal den heinean pilotari abia-
dura ematen eta ahal den denbo-
ra guztia dominatzen egoten. 
Finalerako sailkatuko bazina, zer? 
Uztailaren 7ko eguerdia, Labrit, lau 
t’erdiko finala: sekulako festa iza-
ten da...
Oraindik ez naiz iritsi, baina 
amets bat litzateke. Saiatuko naiz 
ahal den guztia egiten hor ego-
teko.  Txikitatik joan izan naiz 
uztailaren 7an Labritera finalak 
ikustera eta urteko egun garran-
tzitsuena agian ez, baina bere-
ziena izaten da pilotari batentzat. 
Kantxan egotea kristona litzate-
ke, gauza handia. 
Eta beste finalerdian Ezkurdiak 
Altunari irabaziko balio, a ze san-
ferminetako lau t’erdiko finala 
izango genuke, bi sakandarren 
artekoa...
Bai, ikaragarria izango litzateke. 
Txapelketa hasi aurretik ez dakit 
norbaitek hori pentsatuko lukee-
nik, eta orain oso zaila dago, 
baina aukera egon badago eta 
oso polita litzateke bai guretzat, 
esakandarrondako eta bai jende 
guztiarendako.

"Sanferminetako lau 
t'erdia bereziena da"
JOANES BAKAIKOA PilOtaria 
sanferminetako lau t'erdiko txapelketa bikaina egiten ari da etxarriarra. Victor, laso 
eta Olaizola bidean utzita, larunbatean artola izango du aurkari Barañainen

Olaizolaren kontra oso ongi aritu zen Bakaikoa. LUIS M. UNCITI

Joseba Ezkurdiak Altuna izango du aurkari Sanferminetako lau 
t’erdiko torneoko finalerdietan gaur, Sopelan (21:15, ETB1). 
Sanferminetako finalean egon nahi du arbizuarrak, baina badaki 
oso arerio zaila duela aurretik.
Igandean, Arbizun, Sanferminetako lau t’erdiko final 
laurdenetan Erik Jakari irabazita, badirudi zuk eman 

zeniela hasiera San Juanei...
Niretako plazera izaten da 
herrian jokatzea. Banekien zaila 
nuela, gauzak oso ongi egin 
behar nituela Erik Jakari 
irabazteko. Oso aurkari zaila da, 
arriskutsua, sake-erremateetan 
min handia egiten du, eta 
partida guztian kontzentratua 
egon behar duzula bere kontra. 
Oso pozik nago irabazi 
izanagatik, eta, egia esan, 
festei hasiera ona eman genien. 
Finalerdietan, Altunaren 
kontra ariko zara gaur, 
Sopelan. Berotzar honek 
eragina izango du partidan?
Beroa ongi kudeatu beharra 
dago, ura ongi edan eta behar 
bezala hidratatu. Detaileak oso 
garrantzitsuak dira halako 

partidetan. Eta are gehiago Jokin bezalako aurkari baten kontra, 
bere kontrako partidak oso gogorrak baitira. Baina ea lortzen 
dugun helburua, uztailaren 7an Labriten egotekoa. 
Arerio zaila da Jokin; aurrealdean toki guztietara iristen 
da, eta txisteratik mota guztietako jokaldiak ateratzen ditu. 
Nola egingo diozu aurre?
Pilotari oso konpletoa da Jokin, gauzak oso ongi egiten ditu. Une 
honetan momentu onean dago, txisparekin, pilota azkar ateratzen 
zaio eskutik eta zaila daukat, baina ni ilusioarekin nago. Orain arte 
elkarren kontra jokatutako partidetan batzuetan berak irabazi nau 
eta beste batzuetan nik, baina azkenean jokatu beharra dago. Ni 
ere ongi ikusten naiz eta gogoekin nago; ea partidu serio bat, on 
bat egiten dudan. Bera baino abiadura gehiago ematen saiatuko 
naiz, ea horrekin min egin ahal diodan. 
Saria potoloa da: sanferminetako lau t’erdiko finala 
jokatzea. Pilotari batendako oso berezia izanen da. 
Nafar bezala guri ilusio berezia ematen digu horrek. Nik bi aukera 
izan ditut finala jokatzeko, eta egia esan hiru txapelketa ofizialak 
kenduta, dagoen final politena da jokatzeko. Ea hirugarren aldiz 
hor egotea lortzen dugun. 
Beste adarrean Joanes Bakaikoa sorpresa ematen ari da 
eta finalerdietan dago. Sanferminetako lau t’erdia 
sakandarren arteko finala izatea polita litzateke, ez?
Bai, oso polita izango litzateke uztailaren 7an sakandarren arteko 
lehia ikustea. Badakigu zaila dugula biok, Iñaki Artola ere 
momentu oso onean dagoelako, baina polita litzateke eta zergatik 
ez final horrekin amestu?
Sanferminetako binakakoan Zabaletarekin osatuko duzu 
bikoa. Gustura hartuko zenuen enpresaren erabakia, ez?
Bai, oso pozik. Lehen helburua 7ko finalean egotea da, 
sanferminak ongi hasteko, baina oso pozik nago Joserekin 
jokatzeagatik. Lagunak gara, berarekin atera nuen aurreneko 
txapela, eta ea bikote ona eta torneo polita egiten dugun.

"Abiadura gehiago 
ematen saiatuko naiz"
JOSEBA EZKURDIA PilOtaria

ASPE



KIROLAK      17GUAIXE  2019-06-28  Ostirala

Altsasuko Pilotajauku klubean 
duela 10 hilabete hasi zen pilotan 
trebatzen Udane Vergara Mun-
diñano altsasuarra. Duela hiru 
hilabete Nafarroako Pilota Fe-
deraziotik hautatu zuten Nafa-
rroako selekzioarekin aritzeko. 
Asteburu honetan Espainiako 
Txapelketetan Nafarroa ordez-
katuko du Iscarren, eta hurren-
goan Emakume Master Cup San 
Fermin torneoko finalerdiak 
jokatuko ditu. 

Urtetan emakumeak pilotaka aritu 
izan dira, baina badirudi emaku-
mezkoen pilota berpizten ari dela. 
Aurten emakumeen pilotak gora 
egin du. Klubek eta federazioek 
apustu handia egin dute eta gora 
egin dugu emakumeok. Federa-
zioek serio hartu dute emaku-
mezkoen pilota, Nafarroako fe-
derazioak bereziki. 
Noiz hasi zinen pilotan?
16 urte ditut. Orain arte futbolean 
nenbilen, baina aurreko udan 
aitonarekin frontoian esku pilo-
tara jokatzen hasi nintzen eta 
duela 10 hilabete inguru Altsa-
suko Pilotajauku klubean hasi 
nintzen pilotan trebatzen, Lander 
Goñi entrenatzailearekin. Nafa-
rroako Pilota Federaziotik due-
la hiru hilabete deitu ninduten, 
Nafarroako selekzioarekin ari-
tzeko, eta ordutik astero lau en-
trenamendu ditut Labriten, 
Andrea entrenatzailearekin, eta 
futbola uztea erabaki nuen. Une 
honetan bi klubak tartekatzen 
ditut, Pilotajauku eta Nafarroa-
ko selekzioa, baina hurrengo 
urtean Iruñean ikasiko dut eta 
Oberenan edo Uharten jokatuko 
dut. 
Beraz, Nafarroako Federaziorako 
hainbat txapelketatan aritzen zara. 
Bai. Asteburu honetan Espainia-
ko Txapelketak jokatuko dira eta 
ni Nafarroako selekzioarekin 
ariko naiz, iganderaino goaz Va-
lladolidera, Iscarrera, aipatu 
txapelketetara. Hiru sakandar 
goaz. Ni eskuz binaka ariko naiz, 

Olatz Ruiz de Larramendi Eula-
tekoarekin bikotea osatuta. Gure 
multzoan, Errioxa, Gaztela Man-
txa eta Kataluniako selekzioak 
ditugu, Nafarroarekin batera. 
Gizonezkoetan, Xabi Lakuntza 
arbizuarra haurren mailan ari-
ko da, buruz burukoan. Eta Az-
piroz irurtzundarrak kadeteetan 
jokatuko du, buruz burukoan. 
A ze esperientzia polita!
Bai, sekulako gogoak ditut. Ongi 
ikusten dut gure burua, emaku-
mezkoetan uste dut Nafarroako 
ordezkariek irabazteko aukerak 
ditugula. Ea txapela ekartzerik 
dugun. Gipuzkoa, Errioxa, Ara-
ba, Bizkaia, Nafarroa eta Ipa-
rraldeko selekzioek jokatzen 
duten GRABNI txapelketan Na-
farroarendako txapela irabazi 
genuen, duela hilabete bat, eta 
ea asteburuan Iscarren txapela 
lortzerik dugun. 
10 hilabete daramatzazu pilotan 
eta jada txapela bat buruan...
Orduak emanda, posible da. Au-
rrelaria naiz, baina batzuetan 
atzelari ere ibili izan naiz; bietan 
jokatzen dut. 
Astelehenean Iruñean aurkeztu 
zuten Emakume Master Cup San-
fermin Torneoan ere ariko zara. 
Bai, sekulako ilusioa ematen dit. 
8 bikote ariko gara, 4 bikote 18 
urtez azpikoetan eta beste 4 na-
gusietan. Ni 18 urtez azpikoan 
ariko naiz, Garazi Lasarekin 
bikotea osatuta. Uztailaren lehe-
nengo asteburuan, uztailaren 
6an edo 7an, Lizarran, Olatz Ruiz 
de Larramendiren eta Eider Sal-
bideren kontra ariko gara, fina-
lerdietan. 
Bikote irabazlea uztailaren 13an 
Labriten eguerdian jokatuko den 
Emakume Master Cup Sanfermin 
Torneoko finalerako sailkatuko da. 
Nola ikusten duzu?
Zaila izango da, Olatz Nafarroa-
ko txapelduna delako. Ondo eza-
gutzen dut, ordu asko eman di-
tugu Labriten elkarrekin. Ezke-
rrera botatzen jokatuko diot, eta 
aurrean dejadak egiten saiatuko 

naiz. Bera altua denez, gehiago 
kostatzen zaio. Baina oso konpli-
katua izango da. 
Neskak pilotan aritzera animatuko 
zenituzke?
Bai, giroa oso ona da, eta gustu-
ra ibiltzen gara. Emakumezkoen 
pilota goraka doa eta neskak 
pilotari izatera animatzen ditut. 

Udane Vergara Mundiñano. UTZITAKOA

"Emakumezkoen pilota 
gora egiten ari da"
 PILOTA  Udane Vergara Mundiñano pilotari altsasuarra Nafarroa ordezkatzen ari da 
asteburuan iscarren jokatzen ari diren Espainiako Pilota txapelketetan. Hurrengo 
astean Emakume Master Cup san Fermin torneoari ekingo dio
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AHTrik Ez 
txapelduna
 BOTXA   Asteburuan Iratxo Botxa 
Txapelketako finalak jokatu ziren 
Irurtzunen. 3. eta 4. postua 
erabakitzeko finalean, Migelek, 
Txutxurrinek eta Edurnek 20 eta 10 
irabazi zioten Desesperados 
taldeari (Txeli, Tere eta Mari). Final 
handian, AHTrik Ez taldeak (Iñaki, 
Marivi, Mikel eta Mari) 20 eta 3 
irabazi zion Tximeletari (Pakita, 
Alizia eta Josune). 

IRATXO

Sakanako Baiza Parapente Tal-
deak antolatuta, bihar, ekainaren 
29an, larunbatarekin, Euskal 
Herriko II. Oinez & Hegan Txa-
pelketa jokatuko da Arbizuko 
kanpinean, goizeko 10:30etik 
aurrera. 

Beriain, Baiza edo Santa Marina
Txapelketan parte hartuko duten 
parapentistek oinezko ibilaldia 
eta parapente hegaldia uztartu-
ko dituzte. Horrela, parapentea 
motxilan hartu eta Arbizuko 
ekokanpinetik aterata, oinez edo 
korrika joango dira aukeratzen 
duten hegaldi eremuetara: Be-
riain, Baiza, Santa Marina… eta 
behin hara igota, hegaldiari 
ekingo diote. Halako probetan 

esfortzua, estrategia eta hegaldi 
librea jorratzen dira. 

Beriain tontorrerainoko ibil-
bideak 7.7 kilometro ditu eta 1.000 
metroko desnibel positiboa, eta 
Baiza tontorrerainoko igoerak, 
10 kilometro eta 700 metroko 
desnibel positiboa.Tontorrera 
heldu ondoren, parapentea ko-
katu, aireratu eta Arbizuko kan-
pin inguruan kokatuko den gu-
nean lurreratuko dira kirolariak. 
Ondoren, korrika edo oinez 
sartu beharko dira inguruan 
egongo den helmugara.

Parte-hartzaileek federatuta 
egon beharko dute, istripu ase-
guruarekin. Eta ezingo dute 
itsaso mailatik 1.800 metrotako 
altuera pasatu. Hala eginez gero, 

berehala txapelketatik kanpora-
tuak izango dira. 

Proban hainbat kategorietan 
parte hartu ahal izango da baina 
proba nagusia Euskadiko Oi-
nez&Hegan txapelketa izango 
da, EAKF federatuendako. Era 
berean, bi sailkapen mota ere 
egongo dira, Euskadiko Txapel-
ketarako puntuatuko ez dutenak: 
Open kategoria, beste federazio, 
herrialde edo konpainia batzue-
tan aseguratuendako, eta lehen 
euskal herritarra maila, Nafa-
rroan, EAEn edo iparraldean 
erroldatutakoendako.

Izena ematea Baiza Parapente 
Taldearen Facebookean edo blo-
gean –baizataldea.blogspot.com– 
topa daiteke

Parapentistak mendi puntetara oinez edo korrika igo beharko dira, parapentea gainean dutela. BAIZA PARAPENTE TALDEA

Oinez & Hegan 
txapelketa bihar Arbizun
 PARAPENTEA  Baiza parapente taldeak Euskal Herriko ii. Oinez & Hegan txapelketa 
antolatu du bihar, larunbatean, goizeko 10:30etik aurrera. arbizuko kanpinetik oinez 
edo korrika aterako dira, haize guneetara igo eta bertatik aireratzeko

Ganboaren eta Lasoren Oberena, 
Berria Torneoko txapelduna
 PILOTA  Oberenak 1 eta 2 irabazi zion aurrera tolosari 
Hernanin jokatutako Berria torneoko finalean

Larunbatean Berria Torneoko 
finala jokatu zuten Hernanin 
Aurrera Tolosak eta Iruñeko 
Oberena klubak. Oberenarekin, 
Ganboa arruazuarra eta Laso 
etxarrendarra aritu ziren. 

Kadeteetan 22 eta 8 gailendu 
ziren gipuzkoarrak, Etxarrengo 
Lasori eta Illarregiri irabazi 
baitzieten. Jubeniletan, Oskozek 
eta Ganboa arbizuarrak partida 
oso serioa egin zuten eta 11 eta 
22 irabazi zieten Altunari eta 
Etxeberriari. Eta seniorretan, 
Elola eta Telletxea 15 tantotan 
utzi zituzten Oberenako Cana-
balek  eta Aldabek. 

Gaur, ostiralean, pilota 
jaialdi ederra antolatu dute 
Urdiainen, 21:00etan. 
Emakumezkoetan, 
Arrate-Norak eta Leire-
Naroak jokatuko dute, eta 
Garfeko partidan, Titin III.
arekin osatuko du bikoa 
Iosu Bergera arruazuarrak, 
Elizalderen eta Beroizen 
kontra jokatzeko. 

Urdiain: Titin 
eta Bergera 

Berriako Oberenako txapeldunak. UTZITAKOA

UTZITAKOA

Milakoloreko futbola
 FUTBOLA  Sociedad Deportiva Alsasuak Milakoloreren aldeko futbol 
partida inklusiboa antolatu zuen aurreko larunbatean Altsasuko Dantzaleku 
futbol zelaian. Elkartearen aldeko diru bilketa egiteaz gain, Milakoloreko 
neska-mutikoek behar bereziak ez dituzten SDAko futbolari gaztetxoekin 
batera aritu ziren futbolaz gozatzen. 
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Ander Unzurrunzaga helmugan 16.a eta lehen beteranoa izan zen. UTZITAKOA

Camille: Ramirez de Alda, Maiza 
eta Unzurrunzaga ikusgarri
 MENDI LASTERKETAK  ramirez de alda nesketan 4.a izan 
zen, Maiza 12.a eta Unzurrunzaga lehen beteranoa

Igandean jokatu zen Camille 
Extreme lasterketa ikusgarria, 
Izaban. Guztira 560 korrikalarik 
hartu zuten parte 31,6 km eta 
2.044 metroko desnibel positiboa 
zuen proba ikusgarrian. Tartean, 
2.047 metroko Ezkaurre gainditu 
behar izan zuten korrikalariek. 

Korrikalarien etsaietako bat 
beroa izan zen. Gorputza hidra-
tatzen nahikoa lan izan zuten. 
Duela gutxi Lakuntza-Aralar 
irabazi zuen Xabier Zarranz 
ikusgarri aritu zen eta berak 
irabazi zuen proba nagusitasun 
osoz (3:09:39), Iñaki Mihura bi-
garrenari 4 minutu pasa ateraz 
(3:13:42). Lehen sakandarra Jo-
xeja Maiza etxarriarra izan zen, 
helmugan 12.a (3:32:41), eta pro-
bako lehen beteranoa Ander 
Unzurrunzaga etxarriarra izan 
zen (3:36:01), helmugan 16.a. 

Emakumezkoetan duela aste 
pare bat Lakuntza-Aralar mendi 
lasterketa irabazi zuen Enara 
Oronoz gailendu zen (3:58:55), 
hau ere alde handiarekin. 16 mi-
nutu atera zizkion Sonia Lopezi 
(4:14:37). Haizea Ramirez de Alda 
altsasuarra bikain aritu zen eta 
laugarrena iritsi zen (4:44:16), 
eta Aran Larrañaga uhartearra 
5.a (4:45:37). 

Canellen Flores 26.a
Camille Extremerekin batera, 

13 km eta 1.000 metroko desnibel 
positiboa zuen Canelle Traila 
jokatu zen. Proba laburrago ho-
netan 110 korrikalari lehiatu 
ziren eta Julen Olaizola (1:15:05) 
eta Sara Ugarte (1:33:35) izan 
ziren azkarrenak. Julen Flores 

lakuntzarra 26.a iritsi zen, ordu 
erdi pasata (1:47:32). Kadeteetan 
Oier Larrañaga (1:17:59) gailen-
du zen, juniorretan Eki Imaz 
(1:15:11) eta Maite Nagore (2:27:58) 
eta beteranoetan Imanol Armen-
dariz (1:31:53) eta Maite Ares 
(1:50:53). 

Etxarri Aranazko kanpinetik 
igandean, ekainaren 30ean, goi-
zeko 9:30ean abiatuko da Triku 
Trail mendi lasterketa. 21 kilo-
metroko proba da, 1.400 metroko 
desnibel positiboa duena, paraje 
zoragarrian. Aurten bi txapel-
ketetarako puntuatuko du Etxa-
rriko probak. Batetik, Euskal 
Mendi Federazioko Mendi Las-
terketen Rankingerako puntua-
garria izango da eta, bestetik, 
Nafarroako Mendi Lasterketen 
Txapelketarako baliagarria izan-
go da. Proba antolatzeko hainbat 
entitate eta babesleren laguntza 
izan du antolakuntzak. 

Betiko ibilbide zoragarria
Etxarri Aranazko Trikuharrien 
ibilbidea da lasterketaren oina-
rria, luzatuta. Proba zorrotza da, 
baina ezberdina. Izan ere, Triku 
Traila gehienbat basoan garatzen 
da. Kanpinetik abiatuta, hariztien 
ibilbidetik haritz eta pago artean 
ia estalita ibiliko dira korrika-
lariak, itzalpean. Aurrerago, 
Maitzegurretik pasatuko dira 
korrikalariak, eta segidan Aun-
tzetxetik. Ibilbidean aurrera 
eginez, Axioren putzua pasatu 
ondoren Lizarrustira helduko 
dira. Ondoren Txaradigorri tri-
kuharrira joko dute. Horixe 
izango da eremurik gogorrena. 
Hortik Hirumugeta igoko dute, 
Otxentara jaitsi eta Fagamendi 
igotzeko. Handik haritz zaharren 
ibilbide zoragarritik jaitsiko 
dira, eta Etxarriko kanpineko 
helmugan despedituko da proba.

Korrika egiteko sekulako basoa 
da, gorabeheratsua, malda suabe 
eta gogorrekin. Horrek gogorta-
suna ematen dio probari eta 
jendeak oso gustuko du. Horre-
gatik ez dute ibilbidea aldatzen. 
Aurreko urtean proban aritzeko 
dortsalak despeditu ziren, 350 
korrikalari aritu ziren eta gizo-
nezkoetan Antonio Martinez 
(1:43:55) gailendu zitzaion Beñat 
Katarain lakuntzarrari (1:45:04). 
Emakumezkoetan Oihana Az-

korbebeitiak errekorra apurtu 
zuen (2:02:113) eta Maite Zabale-
ta etxarriarra izan zen lehen 
sakandarra (2:47:19). 

Beroa etsai
Iganderako 30 gradutik gorako 
tenperaturak iragarri dituzte 
eta beroa izango da korrikalarien 
arerioetako bat. Horregatik, ongi 
hidratatzea ezinbestekoa izango 
dute korrikalariek. Horretarako, 
8 hornidura gune izango dira 
ibilbidean barna, horietatik 4 
likido eta solidoekin eta beste 4 
likidoekin.

Igandean izena eman daiteke
Triku Trailean aritzeko aurre-
tiazko izena ematea atzo, ostegun 
gauean despeditu zen. 218 korri-
kalari inguru zeuden izena eman-
da, baina igandean, egunean 
bertan, izena emateko aukera 
egonen da. 

Sariak, opariak eta auzatea
Antolatzaileek 1.200 euro bana-
tuko dituzte sarietan. Lehenda-
biziko gizonak eta emakumezkoak 
txapela, trofeoa eta 300 euro ja-
soko dituzte, bigarrenek 200 euro 
eta trofeoa eta hirugarrenek 100 
euro eta trofeoa. Lehen betera-
noendako, lehen sakandarren-
dako eta etxarriarrendako ere 
trofeoak izanen dira. Horretaz 
gain, korrikalari guztiek opari 
poltsa jasoko dute eta proba on-
doren auzate ederra egonen da 
guztiendako. Proba antolatzeko 
boluntario asko ariko dira lanean. 

Triku txikia
Azken hiru urteetan bezala, igan-
dean etxeko txikienendako Tri-
ku txiki proba ez lehiakorra 
antolatuko dute, neska-mutikoek 
ongi pasatzeko. Goizeko 9:45ean 
abiatuko da, proba nagusiaren 
ondoren, eta Etxarriko kanpina-
ren inguruetan jokatuko da. 
Korrikalari asko familiarekin 
etortzen dira, eta etxeko txikie-
nekin distantzia sinbolikoa duen 
probatxoa egitea polita iruditzen 
zaie Triku Trailekoei. Izena igan-
dean bertan eman beharko da, 
eta bertan aritzera animatu di-
tuzte gaztetxoak. 

Beroa izango da korrikalarien etsaietako bat. TRIKU TRAIL, ARTXIBOA

Dena prest igandeko 
Triku Trailerako
 MENDI LASTERKETAK  Proba igandean goizeko 9:30ean abiatuko da Etxarri aranazko 
kanpinetik. Euskal Mendi lasterketen rankingerako eta Nafarroako Mendi 
lasterketen txapelketarako puntuagarria izango da, eta igandean izena eman daiteke

GIRO POLITA IZATEN 
DA ETA PROBA 
IKUSTERA 
HURBILTZEKO 
GONBITEA EGIN DUTE

Camille Extreme (31,6 km)
Gizonak:
1.Xabier Zarranz 3:09:39
12.Joxeja Maiza 3:32:41
59.Ander Unzurrunzaga Ganboa  
  4:05:13
155.Ibai Arrese 4:43:36
158.Unai Razkin 4:44:16
162.Patxi Rubio 4:45:36

Emakumeak:
1.Enara Oronoz 3:58:55
4.Haizea R. De Alda   4:44:16
5.Aran Larrañaga 4:45:37

Beteranoak
1.Ander Unzurrunzaga 
Iurrebaso  3:36:01
31.Santi Galarza 4:37:52

*Sailkapenean ez da 
korrikalarien jaioterria aipatzen 
eta gerta daiteke sakandarren 
bat ez agertzea. David 
Mutiloak, Arkaitz Munarrizek, 
Aritz Ganboak eta Maite 
Zabaletak ez zuten proba 
bukatu. 

Canelle Traila (13 km)
Gizonak:
1.Julen Olaizola 1:15:05
26.Julen Flores 1:47:32

Emakumeak:
1.Sara Ugarte 1:33:35

Sakandarrak
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Aurreko astean jokatu zen junior 
mailako XXX. Gipuzkoako Itzu-
lia, lau etapatan junior mailako 
tropelaren onena bildu zuena. 
Bertatik berri oso pozgarriak 
iritsi zitzaizkigun, Sakana Group 
taldeko Igor Arrietak irabazi 
baitzuen Gipuzkoako Itzulia. 

2 segundoko aldea
Oñatin jokatutako 2,1 km-ko ata-
riko erlojupekoarekin hasi zen 
Itzulia. Quesos Albenizko Unai 
Aznar izan zen azkarrena, Saka-
na Group-eko Aitor Alberdiri 
ehuneneko batzuk aterata. Hu-
rrengo egunetan 78,3 kilometro-
ko etapa jokatu zen Olaberrian, 
eta merezitako garaipena lortu 

zuen Igor Arrietak.  Uhartearra 
sailkapen orokorrean bigarrena 
jarri zen, Iñaki Diaz (Limousin)  
liderretik 2 segundora. 

Azken etapan, Lazkaon (95 km), 
etengabeko mugimenduak izan 
ziren. Lazkaomendi batera egin 
zuten Diaz liderrak, Arrietak eta 
Ruiz de Arkautek (Arabarrak). 
Azken honek aurrera egin eta 
etapa irabaztea lortu zuen, eta 
Urkillagako portuko azken me-
trotan Arrietak aldea atera zion 
Diazi. Helmugan sei segundo 
atera zizkion eta, hortaz, Gipuz-
koako Itzulia irabazi zuen Igorrek 
(7:01:02), Diazi 4 segundo aterata. 

Liderra, mendia eta puntukakoa
Aitor Alberdi (Sakana G.) 8.a 
sailkatu zen, 3:52ra, Iker Minte-
gi (Q. Albeniz) 18.a, Jon Gil (Li-
zarte Ermitagaña) 28.a, 9.29ra, 
Mikel Arretxe (Beola) 35.a, 12:19ra, 
eta Sendoa Jauregi (Sakana G.) 
55.a, 18:20ra. Sailkapen orokorra 
irabazteaz gain, puntutako sail-
kapena eta mendiko sailkapena 
irabazi zituen Igor Arrietak, eta 
juniorren lehen urteko sailka-
pena. Taldeka, zazpigarrena 
sailkatu zen Sakana Group. Gus-
tura ospatu zuten Lakuntzan. Sakana Groupekoak, Gipuzkoako Itzuliko garaipena ospatzen. UTZITAKOA. 

Gipuzkoako Itzulia Igor 
Arrietarendako
 TXIRRINDULARITZA  sakana Group-aralarko txirrindulariak Gipuzkoako itzulia irabazi du 
eta mendiko txapelduna izan da. lehen etapa irabazi zuen uhartearrak, eta atariko 
erlojupekoan Burunda Quesos albenizko Unai aznar izan zen azkarrena

Igandean kadeteen mailako Men-
dijur Omenezko Proba jokatu 
zen Urretxun (58 km). Mugimen-
du asko izan ziren eta, azkenean, 
14 txirrindulariz osatutako tro-
pela iritsi zen batera helmugara. 
Bazpi taldeko Haimar Etxeberria 
gailendu zen (1:30:16), Ulma tal-
deko Aimar Erostarberen eta 
Bazpiko Beñat Carbayedaren 
aurretik. Burundako Quesos 
Albeniz taldeko Hugo Aznar lau-
garrena sartu zen, eta bere tal-
dekide Mikel Uncilla seigarrena. 
Aralarko Sakana Group taldeko 
Martxel Etxeberria 14.a sailkatu 
zen. Oihan Etxeberria (Q. Albe-
niz) 30.a izan zen, Jon Chamorro 
(Q. Albeniz) 47.a eta Aimar Tadeo 
(Sakana G.) 75.a. 

 TXIRRINDULARITZA  
Kadeteak: Hugo Aznar 
laugarrena Urretxun

Urdiaingo San Pedrotan bi txi-
rrindulari lasterketa izango dira, 
biak Burunda Txirrindulari 
Taldeak antolatutakoak. Festen 
hasierako egunean, larunbatean, 
eskolen mailako txirrindularitza 
lasterketa izanen da. Hasi berriak, 
promesak, kimuak eta haurrak 
arituko dira lanean, ginkana 
probetan lehenik, eta lasterke-
tetan ondoren. Asteartean, ka-
deteen mailako tropelak hartuko 
du lekukoa. Kadeteen II. Urdiain 
Saria dago jokoan, 51 km-koa. 
Burunda Txirrindulari Taldeak 
antolatuta, 17:30etan hasiko da.

Altamira bitan
Hasieran Iturmendiraino joango 
dira txirrindulariak, buelta har-
tu eta Ziordiraino heltzeko. Zior-
dian norabidea aldatu eta Olaz-
tin sartuko dira, Altamira igo 
eta Altsasura jaisteko. Altsasutik 
aurrera jarraituko dute, atzera 
ere Iturmendiraino. Han buelta 
hartu eta berriz Ziordiraino joko 
dute, itzuli egin eta, atzera ere, 
Altamira igo eta jaisteko. Alta-
mira bigarren aldiz igo ondoren 
Urdiaingo helmuga izango dute 
helburu txirrindulariek. 

Aurreko urtean orduan kadete 
mailan aritzen zen Burunda klu-
beko Iker Mintegi altsasuarrak 
irabazi zuen lasterketa, helmu-
gako esprintean Igor Arrietaren 
aurrean gailendu eta gero. 

 TXIRRINDULARITZA  Bi 
txirrindularitza proba 
Urdiainen

Nolakoa izan da Itzulia? 
Aurreko urteetakoa baino 
zailagoa, bai probaren 
gogortasunarengatik, eta baita 
txirrindularien mailagatik. Aurreko 
urtetan bospasei txirrindulari 
zeuden gainontzekoen gainetik; 
aurten 20 inguru ziren. Gureek 
sekulako lana egin dute, talde 
lana ezinbestekoa izan da. Igor 
Arrieta oso ongi dabil, dohain 
handiak dauzka. 23 urtez 
azpikoen mailako onenen datuak 
ematen ari da. Baina bere 
taldekide guztiek –Aitor Alberdi, 
Mikel Lizasoain, Inhar Astiz, Urko 
Gorriti, Unax Miranda, Sendoa 
Jauregi, Asier Irujo...– sekulako 
lana egin dute. Gure taldean 
guztiak dira liderrak, ez dago inor 
bestearen gainetik, baina proba 
bakoitzaren egoerak bata edo 
bestea laguntzera eramaten zaitu. 
Nola planteatu zenuten 
Gipuzkoako Itzulia?
Guztiek aukerak izateko moduan 
planteatu genuen proba. Atariko 

etapa 2,1 km-ko erlojupekoa zen. 
Igor Arrietak erorikoa izan zuen 
kronoa hasi baino lehen eta 
kontuz aritu behar izan zuen; hala 
ere, Burundako Unai Aznar 
irabazlearengatik 3 segundora 
sailkatu zen. Aitor Alberdik 
sekulako erlojupekoa egin zuen; 
bigarrena izan zen, ehuneneko 
batzuetara. Mikel Lizasoain erori 
egin zen. Eta gainontzeko 
etapetan ongi ibili ginen. Arrietak 
lehen etapa irabazi zuen eta 
sailkapen orokorrean bi 
segundora jarri zen. Azken 

etapan, aurretik zehaztu genuen 
estrategia martxan jarri genuen, 
dena ongi atera zitzaigun eta 
Itzulia irabaztea lortu genuen. 
Onartu beharra dago ere ordura 
arteko liderrak, Limousin taldeko 
Iñaki Diazek, lan handia eman 
digula. Talde lanak eman digu 
garaipena, zalantzarik gabe. Urko 
erdi lesionatua zegoen eta oso 
ongi aritu da, baita Inhar, Mikel… 
eta Unaxek azken etapan izugarri 
lan egin zuen. 
Urrezko garaiak dira, beraz, 
Sakana Groupendako.
Jubeniletan aurreko bi urte oso 
onak izan genituen, Josu 
Etxeberriarekin eta taldekideekin, 
datozen biak onak izango dira, 
dugun taldea ikusita, eta 
kadeteekin aurreikuspen oso 
onak ditugu. Ezin gara kexatu. Nik 
beti esaten diet lasterketetara 
disfrutatzera eta ikastera joaten 
garela, baina gure buruan 
konfiantza dugu eta aurrean 
egoten eta garaipenagatik 

borrokatzen saiatzen gara. 
Aurtengo helburu nagusiak 
Gipuzkoako Itzulia eta Iruñeko 
Itzulia dira. Iaz biak irabazi 
genituen Josu Etxeberriarekin eta 
aurten Gipuzkoakoa irabazi dugu 
eta orain abuztuaren lehen astean 
jokatuko den Iruñeko Itzulia 
prestatzen ari gara. 
Tropeleko talde onenen artean 
zaudete sakandarrak.
Aurten, babesle berriarengatik eta 
beste hainbat faktorerengatik 
motibazio gehiago dugu eta talde 
bezala batuagoak gaude. Esaten 
diet ez garela talderik indartsuena 
baina bai batuena dagoena, eta 
horrek, finean, indartsuago egiten 
gaituela. Oso harreman ona dugu. 
Arrieta eta Alberdi Estatuko 
txirrindulari onenetakoak dira. 
Oso pozik gaude, baina ez da 
ahaztu behar honen guztiaren 
atzean lan eta entrenamendu 
asko dagoela. Gazteei konfiantza 
eman behar diezu, eurekin lan 
egin eta euren ondoan egon. 

EDDI CERVIÑO

"Garaipenaren atzean talde lan ikaragarria dago" 
EDDI CERVIÑO saKaNa GrOUP-EKO ZUZENDaria
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Iharbako antzerki taldeak egindako emanaldietako bat. ARTXIBOA

Arakilen antzerkia  
odolean daramate
arakilgo antzerki tailerra eta ihabarko antzerki taldea 
zuzentzen ditu Jon Barbarin antzerkigileak

araKil
Jon Barbarin antzerkigilea 2004an 
iritsi zen Ihabarrera. Eta ordutik 
antzerkiz busti du Arakil baila-
ra. 2007an kontzeju kide zela 
antzerki taldea jarri zuen mar-
txan, eta gaur egun ezin du zita-
ra hutsik egin. Hamabi urte 
hauetan Ihabar antzerki taldeak 
egiten dituen antzezlanen pro-
tagonista izan da: besteak beste, 
munduaren hasiera Ihabarren 
izan zen, Zirkua Arakilgo herri-
ra iritsi zen, baita Cabaret bat 
izan zen ere. Ihabarren sortuta-
koa Arakilgo beste herrietara 
zabaldu zen ere, eta Arakilgo 
Udalak antzerki tailerra antola-
tu zuen. Aurten hamar pertsonek 
parte hartu dute Arakilgo an-
tzerki tailerrean. 

Arakilen antzerkia "ez da gel-
ditzen". Otsailean hasi eta ekai-
nean amaitu zen Arakilgo an-
tzerki tailerra. Jon Barbarin 
zuzendaria izan zen. Ekainaren 

9an tailerrean ikastikoa erakutsi 
zuten Karl Valentinen antzerki-
gilearen hainbat eszena egiten. 
Valentinek umore absurdoa eta 
sudurrik gabeko clown-ak lantzen 
zituen, eta Arakildar antzerki-
gileek, bikoteka, hori interpre-
tatu zuten. "Oso dibertigarria 
izan zen. Herriko jendea hurbil-
du zen". Pertsonaiak asko landu 
dituztela esan du Barbarinek, 
izan ere, gorputza lantzea gus-
tatzen zaio. 

2007tik martxan dago Ihabarko 
antzerki taldea, eta "ez didate 
uzten ezetz esaten".  Udan aritzen 
dira Ihabarko antzerkizaleak. 
Gehienek urteak daramate tal-
dean, errepikatzen dute, "hasie-
ratik daramatenak asko dira". 
Jendea "pila bat" inplikatzen dela 
dio Barbarinek. Gainera, geroz 
eta publiko gehiago dute. "Ohi-
tura moduan sortu da". Aurten-
gorako ideia bat du buruan eta 
laster hasiko dira entseatzen. 

Jaialdi bat 
baino gehiago
Ikusleak liluratuta atera ziren 
Irantzu Gonzalez Dantza Eskolako 
ikasle nagusienen taldeek 
egindako Azala ikuskizunarekin. 
Guztira, 10 urtetik gorako 120 
dantzariek parte hartu zuten, sei 
taldetan banatuta. Azalaren 
malgutasuna, eta sentitzen eta 
islatzen duena zen ikuskizunaren 
gaia; hortaz, dantzariak azala 
bihurtu ziren agertokian. 

UTZITAKOA

altsasU
Altsasuko Ameztia auzokideak 
herrira joateko trenbide azpitik 
pasa behar dira. Pasabide horrek 
horma zuriak eta pertsonalita-
terik gabe zituen. "Trena goitik 
pasatzeko eginak daude, eta ez 
dute ezer margotuta". Hortaz, 
"ongi iruditzen zaigu lau gauza 
eta landuak egitea". Larunbatean, 
beraz, grafitigile talde bat aritu 
zen horma zuriak koloreztatzen. 
"Polita gelditu da".

Iruñeko grafitigile talde bat 
aritu zen Ameztia auzoko tren-
bide azpiko pasabidea margotzen. 
Grafitigile taldekidetako bat 
duela bost urte hasi zen hormak 
margotzen eta ospatzeko Altsasu 
aukeratu zuten, izan ere, grafi-

tigile hori Altsasura bizitzera 
etorri zen aspaldi. Beraz, lagun 
taldea eguna pasatzera Altsasu-
ra etorri ziren, eta horma hori 
margotzea erabaki zuten. Grafi-
tigile eta grafitizale "amorratuak" 
direla esan du horietako batek. 

"Guztion artean" egin dute 
grafitia. Horma hori margotzea 
pentsatu zuenak fondo bat pen-
tsatu zuen, kasu honetan, bidea 
izango balitz bezala. Gero grafi-
tigile bakoitzak bere grafitia edo 
marrazkia egiten du. "Bakoitzak 
nahi duena". Gainera, grafitigi-
leen artean margotzeko modu 
eta estilo desberdinak daude. 
"Batzuk inprobisatzen dute eta 
ez dute bozetorik behar, baino 
gehienek bozetoak egin behar 

ditugu. Ez da erraza bat-batean 
egitea, marrazki nahiko zehatzak 
direlako". Hortaz, inprobisazio-
tik gutxi izaten dute grafitiek, 
eta "nahiko pentsatuak" izan ohi 
dituzte marrazkiak. Altsasuko 
pasabidean marrazki "landuak" 
egin dituztela esan du grafitigi-
le batek, "ez dira sinadurak bes-
terik gabe".

"Horrelako grafiti topaketak 
egiten ditugu". Edozein aitzakia-
rekin gelditzen dira eta larun-
batean Altsasun egindako topa-
ketaren antzekoak egiten dituz-
te. "Grafitiaren inguruan nahiko 
sare majoa dago Euskal Herrian, 
eta hemendik kanpo ere". Esate-
rako, Madrilgo gazteak ere etor-
tzen ohi direla esan du. 

Altsasuko Ameztia auzoko pasabidean egin duten murala. 

Herriko hormak 
koloreztatzen
larunbatetik altsasuko ameztia auzoko trenbide azpiko pasabideak irudi berria du. 
Grafitigile talde bat pareta grisa koloreztatzen aritu zen. "Guztion artean", baina 
bakoitzak nahi duena margotu zuen, pasabideari bizitza emanez
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Amaiak patua 
jarraitu zuen
Amaia da hasiera ikuskizuna egin 
zuten igande gauean, Irurtzunen. 
Amaiak 16 urte betetzen dituenean 
bere patuaren bidea jarraitu behar 
zuen, eta, bidean, hainbat izaki 
mitologikoekin elkartu zen: tartalo 
eta gizotsoak, basajaun eta 
basandere, galtzagorriak, Mari 
sorgina... Irurtzungo dantzariak eta 
sorginak ere aritu ziren San Joan 
bezpera berezi honetan. 

UTZITAKOA

saKaNa
Iloba etxera iritsi da, eta hankaz 
gora jarri ditu aitatxik etxean 
jarri dituen arauak. Hori da Asier 
Iturralde Gonzalez de Alaiz ilus-
tratzaileak eta Aintzane Usan-
dizaga Lopez idazleak Etxe ho-
netan album ilustratuan kontatu 
duten istorioa. 2019ko Etxepare 
sarietako irabazlea izan da. 23 
lan aurkeztu dira aurten. Irabaz-
leek egile eskubideen aurrerapen 
moduan 5.000 euroko saria jaso-
ko dute. Gainera, udazkenean 
album ilustratua argitaratuko 
du Pamiela argitaletxeak. Nafa-
rroako 22 toki-entitateren eus-
kara zerbitzuek antolatzen dute 
sariketa, tartean Sakanako Man-
komunitateak. 

Euskaraz sortutako albumen 
produkzioa sustatzea du helburu 
Etxepare sariak. Nafarroako 22 
toki-entitateren euskara zerbi-
tzuek antolatzen dute, tartean 
Sakanako Mankomunitatekoak. 
2004an literatur lehiaketa alo-
rrean erreferentzia izanen zen 
saria sortu zen. Haur, gazte eta 
helduendako literatura saria 
izan zen hasieran. 2006tik aurre-
ra, albumak sortzeko bela bihur-
tu zen. 2009an sari bihurtu zen. 

Asier Iturralde Gonzalez de 
Alaiz eta Aintzane Usandizaga 
Lopez egileak dira aurtengo ira-
bazleak, Etxe honetan album 
ilustratuagatik. "Edonori ezagu-
nak egin ahal zaizkigun egoerak 
bizitasunez kontatu eta marraz-
tu dituzte egileek", diote Etxepa-
re sarietatik. Umorea maisuki 
erabili dutela eta irribarrea lehen 
minututik sorrarazten duela 
esan dute ere. Mezu bat bidali 
die irakurleei: "erabaki dezala 
nork agintzen duen etxe honetan". 
Leire Bilbao idazleak, Leire Sa-
laberria ilustratzaileak eta Idoia 
Sobrino liburuzainak osatu dute 
epaimahaia, eta haren iritziz 
"egileek ederki uztartu dituzte 
hitza eta irudia, komikiaren tra-
zuak dituen album eder honetan". 
Hortaz, hitz gutxi, "baina nahi-
koen" bitartez topikoetatik ihes 
egiten duela azaldu du epai-
mahaiak. Irudiari buruz dio 
aipatzekoak direla erabili diren 
"errekurtso narratiboak". 

Asier Iturralde Gonzalez de 
Alaiza Donostian jaioa da eta 
Arte Ederretan lizentziatua. 
Aintzane Usandizaga Lopez La-
sarte-Orian jaio zen eta Artearen 
Historian lizentziatua da.  

Asier Iturralde eta Aintzane Usandizaga 'Etxe honetan' album ilustratuarekin, Iruñean egindako aurkezpenean. UTZITAKOA

'Etxe honetan' hitz  
gutxi, baina nahikoak
'Etxe honetan' komikiaren ukituak dituen album ilustratuak irabazi du Etxepare saria. 
asier iturralde Gonzalez de alaiza eta aintzane Usandizaga lopez egileen lana da. 
Egile eskubideen aurrerapen moduan 5.000 euro irabazi dituzte

Urte osoko nekeak jasan 
ondoren udaren saria iritsi 
zaigu. Eguzkiaren 
garaitezinaren ospakizunaren 
saria. Suaren eta jaiaren 
garaiaren saria. Gure mendi 
eta ibarren handitasunaren 
saria. 

Baina saririk handiena ez da 
naturak berez urtero ematen 
diguna, baizik eta gure 
jendeak eguneroko lanaren 
izerdiarekin ematen diguna. 
Paisaiak, ibaietako urak, 
zuhaitzen azpiko itzala eta 
atsedenerako aukera garrantzi 
handiko sariak diren arren, 
askoz ere handiagoak dira 
gure herritarrek urtean zehar 
ematen dizkigutenak.

Sari batzuk 
zinematografikoak dira 
(Gaztewood arrakastatsuan 
banatu direnak bezalakoak); 
beste batzuk, beste era 
batekoak, emozio mailakoak, 

musuak, besarkadak, gutaz 
gogoratzea, haiek ez ahanztea, 
maitatzea beti.

Sari literarioen artean, 
gogoratu behar da aurten 
Juanjo Olasagarre 
arbizuarrak poesiaren 
alorrean jaso duena, ikastolek 
Altsasun banatu dituzten 
irakurketa sustatzeko JUUL 
sariak edo berriki Etxarri 
Aranazko idazle Maria 
Markotegi literatur lehiaketan 
banatu direnak (513 lagunek 
parte hartu dute). 

Herri hauetako ikastetxeak 
partaide izan dira: Altsasu 
(Zelandi Ikastetxe Publikoa, 
Iñigo Aritza ikastola, Koras 
Corazonistas eta Altsasu BHI), 
Urdiain, Etxarri Aranatz, 
Lakuntza, Uharte Arakil, 
Olazti, Irurtzun, Arbizuko 
Ikastetxea eta Andra Mari 
ikastola. Haiekin batera, Koldo 
Arnanz irakasle, margolari eta 

gurasoaren Arte Eskola bera 
ere partaide izan da. 

Baina guraso hitza 
entzutean aurten banatu 
diren "Altsasukoak aske" 
sariak etortzen zaizkit 
burura. Oihan, Jokin, Adur, 
Iñaki, Jonan, Julen eta Aratz 
herritik urrun dauden arren, 
oso presente egon ziren 
sarien banaketan. Haiek dira 
sari hauen sorreraren 
arrazoia eta arima. 36 lan 
aurkeztu ziren, 20 euskaraz 
eta 16 erdaraz eta asko 
Sakanatik etortzeaz gainera, 
Iruñetik, Leitzatik, 
Ezpeletatik, Donostiatik, 
Gasteiztik eta (Axularrek 
esango zuen bezala) "bertze 
anitz lekutatik" etorri ziren. 
Leku askotatik jaso zen 
herriaren sostengua eta 
elkartasuna. Horixe da 
saririk handiena. Udaren 
saria bera baino sariagoa.

Sakana, maitasunaren saria

BaZtErrEtiK

JUANKAR LOPEZ-MUGARTZA
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'Napardeath' pelikularen filmazioaren une bat. KATIHOTSAK

Zonbiak, banpiroak eta momiak 
euskal iruditegi berria sortzeko
'ataun of the death' trilogia ikusteko aukera izan zen 
aurreko astean Kukuerreka elkartean

altsasU
Zonbi, banpiro eta momia eus-
kaldunak dira Ataun of  the death 
trilogiaren protagonistak. Hain 
zuzen, Zumalakarregi zonbia, 
Agirre lehendakari banpiroa eta 
Antso Azkarra momia dira pro-
tagonistak. Katihotsak kolektiboa 
izan da Ataun of  the death trilo-
giaren sortzailea, eta Beñat Itu-
rrioz eta Xabier Padin izan dira 
zuzendariak. Hala ere, Iturriozek 
azaldu bezala lan kolektiboa eta 
auzolanean egina izan da. Gai-
nera, auzolanak eman dio bere-
zitasun handiena filmari, "filo-
sofia horrekin aritu garelako 
hurbildu zaigu jendea". Emaitza 
"oso interesgarria eta barrega-
rria" izan da. Ostegunean eta 
ostiralean Altsasuko Kukuerre-
ka elkartean proiektatu eta aur-
keztu zuten. 

Historia ikasi zuten Iturriozek 
eta Padinek. Duela bederatzi bat 
urte arkeologia lanak egiten ari-
tu ziren Ataunen eta trikuharriak 
bilatzen eta katalogatzen denbo-
ra asko pasa zuten. Eta haien 
artean gustatzen zitzaizkien gau-
zei buruz hitz egiten zuten. "Bes-
terik ez dugu egiten". B serietako 
filmak izan ohi zen gai nagusie-
tako bat. "Horren harira sortu 
zitzaigun, Padinek esan zuen, ez 
direla zonbi pelikula nahikoak 
egin, eta beste bat egin behar 
genuela". Momentu horretan tri-
logia bat egitea pentsatu zuten. 
"Trilogiek beste xarma bat dute". 

Lehenengoan -Ataun of  the death- 
Zumalakarregi berpiztuko zuten, 
bigarrenean -Joxean's Hil Eben- 
Agirre lehendakaria eta hiruga-

rrenean -Napardeath- Antso Az-
karra. Bidean beste hainbat per-
tsonaia agertzen dira ere. Trilo-
giaren gaia Zumalakarregi zonbia 
da, eta boterea lortzeko Eusko 
Alderdi Banpirikoaren kontra 
borrokatzen du, eta Iruñeko bidea 
hartzen du, Urbasatik pasata. Per-
tsonai eta korronte historikoak 
hartu dituzte eta gaur eguneko 
ukitua eman diote beste "gauza" 
bat sortuz: "iragana eta gaur egu-
na nahastu dira". Gainera, "gure 
zonbiek eguneroko bizitza egiten 
dute". Jendeak zonbi pelikula gore 
bat irudikatzen duela azaldu du 
Iturriozek, aldiz, "ez da gore, ez da 
zonbi, ez da karlista. Monty Python-
en pelikula batetik gertuago dago, 
zonbi pelikula batetik baino". 

Kultura popularraren hainbat 
elementu hartu dituzte. "Eszena 
bakoitzean erreferentzia filmiko 
pila bat daude". Esaterako, Ataun 
of  the death George A. Romero 
zinemagilearen Dawn of  the death 
filmaren eragina izan dute. "Ro-
meroren zonbien filmak politi-
koak ziren". Dawn of  the death 
filmean kontsumismoa kritika-
tu zuen zonbiak merkatal gune 
batera joaten direlako. 

Satira politiko bat da Ataun of  
the death trilogia, eta, gainera, 
bromak lurralde bakoitzean ez-
berdin ulertzen eta interpretatzen 
direla esan du Iturriozek. Euskal 
Herriko eta munduko kultura 
popularra nahastu dituzte eta 
Ataun of  the death trilogiarekin 
euskal iruditegi komun bat sor-
tu nahi izan dute, bestela, "OHEak 
beti etxe zuriaren gainean gel-
ditzen dira".

Erkuden Ruiz Barroso EtXarri araNatZ
Denok behar ditugu heroiak. Hori 
da Everyboy needs heroes! ikus-
kizunaren bidez Xabier Artiedak 
plazaratu nahi duen mezua. An-
tzerki fisikoarekin esperimenta-
tzeko nahiari esker sortutako 
ikuskizuna da. Agertokian baka-
rrik egonen da, garilaren 4an, 
19:30ean Etxarri Aranatzen eginen 
duen emanaldian.
Nola sortu zen 'Everybody needs 
heroes!' ikuskizuna?
Madrilen bizi nintzen eta nire 
kontu zerbait egiteko gogoak 
neuzkan. Agertokian bakarrik 
egotea eta nire modua aurkitzea 
nahi nuen. Lagun batekin inpro-
bisazioak egiten hasi nintzen 
nondik eta nola izan zitekeen. 
Handik gorputz antzerkiaren 
bide hori atera zen, gero kome-
diara bideratu nuena. Lanean 
ibili nintzen, bueltatu nintzen, 
eta ahaztuta egon zen gaia. Gero 
egiteko beharra sortu zitzaidan, 
eta pixkanaka sortzen hasi nin-
tzen. Lan guzti horren bukaera 
da ikuskizuna.
Agertokian bakarrik egonen zara. 
Lehenengo aldia da agertokian 
ordu bateko ikuskizuna egiten 
bakarrik egoten naizela. Gaine-
ra, nire proiektu bat da. Baina 
Julio Cesar eta Ruben Hernandez 
dena gainbegiratzen egon dira. 
Zerk eragiten duen barrea, zerk 
ez... Pixka bat agertokian agertzen 
diren gauzak antolatzen egon 
dira. 
Zer kontatzen du antzezlanak?
Izenburuak dioen bezala heroi 
batzuk daude, eta heroiak izaten 
ahal duten moduan saiatuko dira, 
baina heroia izatea ez da erraza 
eta ez zaie gauzak beti ongi ate-
ratzen. Azkenean hausnarketa 
bat dago: gu garena gara. Eta ez 
gara heroiak izan behar. Gu izan 
behar gara eta horrekin pozik 
egon. 
Erronka handia izan da, ez?
Niretako oso proiektu interes-
garria izan da komunikatzeko 
bide hori aurkitzea. Dena mugi-

mendua da, gorputzaren bidez 
egiten dut. Hitza badago, baina 
grabazio moduan agertzen da. 
Hitzik esan gabe akzioa mantendu 
behar duzu.
Energia kontua da. Presentzia. 
Eta egiten duzuna interesgarria 
izan behar da. Komedia aldetik 
eraman dugunez jendeak ongi 
pasa behar du, eta zerbait osatua 
eta barregarria izan behar da. 
Clown munduaren gertu dago, 
eta laugarren pareta apurtzen 
da ere momenturen batean. 
Honekin bakarrik zaude? 
Proiektu askotan nago, baina 
hau pertsonala da. Nik eramaten 
dut. Gero zenbait proiektutan 
sartuta nago, eta gauzak konpli-
katzen dira. Izan ere, aktore be-
zala kontratatuta nago. 
Etxarrin egongo zara. Nola sentitzen 
zara?
Oso ongi. Dena prestatzen eta 
gogoekin. Nik uste etxean beti 

jendea oso emankorra dela. Oso 
gustura egongo gara. Eginbeha-
rrak begiratzen eta antolatzen 
egon gara. 
Zergatik aktore izan? Nola hasi 
zinen?
Bat-bateko maitemin bat bezala 
izan zen. Antzerki tailer bat egin 
nuen eta hori ikasteko aukera 
bazegoen, egingo nuela pentsatu 
nuen. Oso gazte nintzen. 18 ur-
terekin hasi nintzen Nafarroako 
Antzerki Eskolan. 18 urterekin 
fantasia asko neuzkan eta nire 
bizitzeko modua izango zela esa-
ten nuen. Eta momentuz horre-
la da. Pozik. 
Eta zergatik antzerki fisikoa?
Iruñean Antzerki Eskolan hasi 
nintzenean ikusi nuen bide ho-
rretatik eroso sentitzen nintzela. 
Mundu hori gustatzen zitzaidan 
eta liluratu ninduen. Gainera, 
txikitan ikusten nituen errefe-
rentziak badaude ere. Telebistan 
bazegoen Michel Kutelmax dei-
tutako pertsonaia bat Algarak 
edo horrelako programa batean. 
Esketxak egiten zituen eta berak 
gorputz antzerkia egiten zuen. 
Beraz, nahiko garbi izan dut. 
Ikasi nuen antzerkia fisikoa izan 
zen. Baina lanean denetarik egi-
ten duzu; gorputza, testua... 

Xabier Artieda Everybody needs heroes! ikuskizunean. UTZITAKOA

"Ez gara heroiak izan 
behar, garena gara"
XABIER ARTIEDA aKtOrEa
Etxarri aranazko artistak izanen dira 'Estalopeko hotsak' herriko ziklo berriaren 
protagonistak. Xabier artieda aktorea izanen da zikloa mustuko duena

"NIRETAKO OSO 
PROIEKTU 
INTERESGARRIA IZAN 
DA KOMUNIKATZEKO 
BIDE HAU AURKITZEA" 
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Erkuden Ruiz Barroso OlatZaGUtia

1 Zure lehenengo kanpaina da? 
Urduri?

Nire lehenengo aldia sorosle beza-
la da, eta Olaztin nago lanean. Aste 
bat daramat lan egiten, eta momen-
tuz oso gustura. Urduri, ez. Aurre-
tiko lanak ongi egiten badira, eta 
zure lana ongi egiten baduzu, ez 
da zertan ezer gertatu. 

2 Zer egin duzu sorosle izateko?
Sorosle bezala lan egiteko 

titulu bat eskuratu behar izan 
dut,  sorosle titulua.  Baita 
DESA edo desfibriladore titu-
lua ere. Titulua lortzeko ikas-
taroan froga fisiko ezberdinak 
egin genituen, eta teoria lan-
du genuen ere. Ikastaroa hiru 
asteburutan Gasteizen egin 
nuen. 

3 Zerk mugitu zintuen sorosle iza-
tera? Igeri zaletasuna zeneukan?

Egia esan ez dut inoiz igeriketa 
praktikatu. Udan lan egiteko 
aukera polita zela iruditu zitzai-
dan eta titulua lortu nuen. Sare 
sozialetan mezu bat irakurri 
nuen eta oso argi izan nuen; se-
gituan apuntatu nintzen. Ivef  
ikasten ari naiz eta nolabait ze-
rikusia dauka. Gainera, umeekin 

aritzeko eta etorkizunerako es-
perientzia polita da. 

4 Olaztiko igerilekuetan bakarrik 
zaude?

Ez. Bi sorosle gaude eta txanda-
ka gabiltza. 

5 Sorosleak igerilekuaren aurrean 
egoten dira, zain. Baina zer lan 

egin behar ditu sorosle batek?
Gehien bat prebentzio lanak eta 
igerilekuaren mantenu lanak 
egiten ditugu. Filtroak garbitu, 
dena martxan jarri eta horrela-
ko gauzak. Hori guztia egiten da 
arazoak ekiditeko. 

6 Eguraldiak ez du orain arte asko 
lagundu. Zer egiten duzue egu-

raldi txarra egiten duenean?
Lehenengo aste hauek nahiko 
lasaiak izan dira. Baina orain 
eguraldi ona datorrela dirudi. 
Ea zer moduz joaten den dena. 

Orain arte dena martxan jartzen 
egon gara, igerilekua irekitzeko 
prestatzen. 

7 Gutxi bizi izan duzu baina, jen-
dea ongi portatzen al da? Ba-

loratuak sentitzen zarete?
Momentuz ondo. Orain jende 
gehiago etortzen hasi da, baina 
ondo. Ez dugu umeekin eta ara-
zorik izan. Gustura gaude. Jen-
deak errespetatzen gaitu, eta 
ongi. 

8 Umeak dira, beraz, arrisku 
gehiago dutenak?

Bai, noski. Haiek ez dute arriskua 
ikusten eta kontu pixka bat gehia-
go izan behar duzu. Baina mo-
mentuz arazorik ez dugu izan. 

9 Jendea uraren arriskuaz kon-
turatzen al da? Zer aholkatuko 

zenieke igerilekuetan primerako 
eguna pasatzeko?
Jendea orokorrean ongi portatzen 
da eta gustura gaude. Eta ahol-
kuak, batez ere, sorosleak esaten 
duenari kasu egiteko eta arau 
guztiak errespetatzeko. Hori egi-
ten bada, ez da arazorik egongo. 

10 Filmetan ikusten diren erres-
kateak egitea tokatuko zaiz-

kizu?
Aste bat daramanez, momentuz, 
anekdota gutxi. Eta espero dut 
horrelakorik ez gertatzea, baina 
egunen batean bota behar baga-
ra, aurrera. Horretarako gaude. 

11 Udako kanpaina bukatuta, 
sorosle bezala jarraitzea 

espero duzu?
Printzipioz ideia da bakarrik 
uda honetan lan egitea. Hiru 
hilabete egongo naiz. Urtean 
zehar ikasten ari naiz, eta ez dut 
lan egiteko denborarik. 

Eki Imaz gazte olatzagutiarra Olaztiko igerilekuetako sorosleetako bat izanen da uda honetan, lehenengo aldiz. UTZITAKOA

"Uretara bota behar 
bagara, aurrera"
igerilekuetako sorosle izatea da gazte askoren udako plana. Eki imaz 22 urteko gazte 
olatzagutiarraren kasua da. ikasturtean zehar Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 
Zientzietako Gradua ikasten ari da, eta udan Olaztiko sorosleetako bat izanen da

11 GalDEra
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