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EZKAATZA

OGIARENDAKO LEGE BERRIA

Asier Perez de Villareal, Edurne Leiñena eta Ainhoa Aristizabal okinak.

Ogia ogi izateko
Ogiari buruzko araudi berria hilabetea hastearekin
batera indarrean sartu zen. Hiru okinekin elkartu gara
Eneida C M - Alfredo A I SAKANA
Gure dietan oinarrizko jakia da
ogia. Aspalditik. Horregatik,
egunerokoa zelako, arrasto
ugari utzi ditu, esaeratan
esaterako: ogi gogorrari,
hagin zorrotza; egungo ogia,
biharko gosea; ore onetik, ogi
ona edo Goldaratz, arto gutxi ta
ogia latz. 1610ean Uharteko bizilagun bat Sebastian de Ogixuri zen. Lizarragan galdera bati
erantzuna emateko ere erabiltzen
da: "- Ama, ogiya! - Araban gariya, bidien mandataaia". Ogia.
Azala. Eta mamia.
Aukeran ogi mota ugari ditugu.
Kalitatezko ogia, zaporeduna,
osagai naturalekin egindakoa,
egiteko, hartzitzeko edo fermentatzeko eta labean egoteko denbora eman zaiona. Ardoaren kasuan
bezala, ogiak ontzeko denbora
behar baitu. Horren aldean, zentimo gutxi batzuen truke saltzen
diren ogiak daude, ordu gutxiren
ondoren goma bihurtzen direnak.
Edo azkarrago lehortzen dena.
Zaporerik ez duena. Hurrengo
egunean txigortzeko ere balio ez
duena. Nutrizio aldetik eskasak.
Digestioa egiteko zailak. Euro
batean hainbat barra erosteko
eskaintzak egiten dituzte azalera
handiko merkataritza guneetan

eta autozerbitzuetan. Horietan
saldu zen ogi gehien, %38,1; okindegietan % 37,4. Etiketa batzuetan
jartzen zena, artisau ogia edo amaorez egina, zalantzazkoa zen.
Kalitatezkoa eta osasungarria
den ogia zer den zehazteko Espainiako Nekazaritza Ministerioak Ogiaren Kalitate Arau
berria egin du, hilaren 1ean indarrean sartu zena, 1984ko legedia eguneratuz. Lege testuak
horrela definitzen du ogia: gariirina edo beste zerealen baten
irina (bakarrik edo konbinatuta)
eta ura (gatzarekin edo gatzik
gabe) nahastuta lortzen den orea
egosita eskuratzen den produktua, ogi-legamiaren edo amaorearen laguntzaz altxatua.
Lege berriak zehazten dituen
zenbait gairen inguruan Amaya
okindegiko Asier Perez de Villareal Saguesekin, Portuko okindegiko Edurne Leiñena Mujikarekin eta Ogibeltz okindegiko
Ainhoa Aristizabal Irigoienekin
hizketatu gara. Aurreneko biek
pabiloi batean egin eta hainbat
tokitan saltzen dute ogia. Atzenak,
berriz, normalean enkarguz lan
egiten du, eskatutako ogia eginez.
"Azoketara, gutxi gorabehera
kopuru bera eramaten dut eta
hor mugitzen naiz".
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Araudi honek zuenean eraginik
izango du edo lehendik betetzen
zenuten?
Edurne. Osoko ogiarekin (integrala), esaterako, betetzen dugu;
gurea % 100 integrala da, irin
osoarekin egina. Alde horretatik
ez dugu arazorik izan behar. Beste leku batzuetan irin osoarekin
irin txuri pixka bat nahasten
dute, gehiena osoa da, baina gero
zahia edo beste gauza batzuk
sartzen dituzte. Baina gurea %
100 osoko ogia da.
Asier. Osoko ogiarekin eztabaida handia egon da azken urteetan.
Lehenik eta behin, zuk esan bezala, osokoa deitzen zaio irin
osoarekin egina dagoenari. Gerora, definitu behar da, zein
ehunekotan egiten den ogi mota
hori. Gure kasuan, duela hilabete batzuk martxan jarri genuen
% 100 osokoa. Ogi horrek ez du
soilik legea betetzen, maximora
eraman dugu. Aspaldian % 50ean
zen integrala, hau da, erdibana
osoko irina eta irin txuria, eta
konturatu ginen bezeroek eskatzen zutela osokoagoa zen ogia,
bezeroei entzun, eta aldaketa
egin genuen. Hasieran asko kostatu zitzaigun irin mota hori
dominatzea, irregularra zelako.
Horretaz aparte, fabrikazio kostuak % 50ean igo ziren. Prezioa
%30 igo genuen, baina lehengaia
bikoitza kostatzen da.
Ainhoa. Guretako askoz ere
hobea da. Orain arte saltzen zen
ogia, azkenean, jendeak ez zekien
zein ziren osagaiak eta nola zegoen egina. Osoko ogia ez zen
osoa, gauza asko sartzen ziren.
Azkenean, ogiarekin gezur asko
ere. Horregatik, positibotzat jotzen dut aldaketa.

Legeak ezartzen du ogia egosi ondorengo 24 orduetan kontsumitu
behar dela; behin eguna pasa ondoren, salbuespen modura bakarrik
sal daiteke ogi hori, eta argi adierazi behar da egunekoa eta zaharra
zein diren. 24 ordu baino gehiago
duen ogiarekin zer egiten duzue?
Ainhoa. Lagunen edo familiakoen
artean banatu, asko baldin bada.
Bestela, izoztu eta gero etxean
jan. Normalean ogi asko ez dira
sobratzen. Zerbait, baina neurtuta daukat.
Edurne. Norbaitek animaliak
baditu, zaldiak, astoak, oiloak…
Horiei emateko. Baina ogi zaharra bezala saltzen dugu, zakutan.
Abereendako ogi zaharra eskatzen
dute. Guk lehortuta dugu. Normalean gogorra izan behar du.
Lehorra baina biguna bada, abereendako ez da ona. Ogi zaharra
dela nabaritzen da eta horretarako saltzen dugu. Guk ere zaldiak
ditugu eta haiei ere ematen diegu. Batzuetan sobratzen den
guztia ez da horrela ateratzen,
beste kopuru bat bota egiten dugu.
Saltzen da, baina gutxi.
Asier. Saltzen ez den ogia errefusara doa. Okindegietan ez da
saltzen 24 ordu baino gehiago
duen ogi bat bera ere. Hori bai,
ogi asko, mami asko duen ogia
batez ere, gure bezeroek aski
ongi dakite, ongi geratzen dela
eta hurrengo egunean jan daitekeela. Eta baserriko ogia erosiz
gero 3-4 egun iraun dezake.

Ogi batzuek zergatik
irauten dute gehiago?
Asier. Okindegietan prozesu
asko egiten dira, baina ogiaren
sekretu gehienak agerian dira
gaur egun. Gehienbat, lehen esan
bezala, mami asko daukan ogi
batek, bere bizi-iraupena luzatzen
du. Pisu handiko ogiak dira normalean, eta ez dira finak, baguette bat, esaterako. Horrek eragiten du mami gehiago izatea.
Bestetik, ogiak daukan prozesua da, nire ustez, ogiaren benetako mamia. Guk, ogi guztiei 24
orduko hartzidura edo fermentazioa ematen diegu; horrek ogiak
dituen propietateak biziagotzen
ditu eta hartzidura naturalagoa
ematen dio, gerora jaten dugun
ogia digestio ona egiteko.
Gaur egun, asko kritikatzen diren ogiek arazo hori dute: ez dute
hartzidura zikloa behar den bezala betetzen. Niri askotan galdetzen didatenean ogiari buruz,
honi buruz hitz egiten dut, eta
ez aurrez prestatuta diren ogiei
buruz. Aurrez prestatuta dauden
ogiek ez dute zertan txarrak izan
behar. Aldiz, hartzidura zikloa
betetzen ez dutenak bai. Gauza
da, askotan elkartzen direla bi
faktore horiek eta kontsumitzaileak nahastu egiten dituzte.
Edurne. Normalena hartzidura
edo fermentazioa da. Zenbat eta
hartzidura eta pausatze gehiago
izan ogiak gehiago irauten du.
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Legeak 2022rako uzten du ogiaren
jaitsiera. Gaur egun 100 gramo ogiko
1,3 izatera pasako da. Horrek eragina izanen du?

Mamiari beste testura bat, beste
indar bat ematen dio eta, horregatik, irauten du gehiago. Guk
24 orduko hartzidura duen ogi
bat dugu eta, beraz, ez du
legamiarik behar. 24 ordu
horietan bera, masa bakarrik
hartzitzen da. Horrek, esaterako,
oso ongi irauten du. Ogi arruntak indar pixka bat gehiago behar
du ez duelako, esaterako, 24 orduko hartzidura. Guk horretarako legamia freskoa erabiltzen
dugu. Astero ekartzen dugu.
Legamia oso ona da. Ez da industrial horietakoa, asko irauten
dutenak. Indarra emateko astero ekartzen dugu legamia freskoa.
Ainhoa. Prozesua da. Esaterako,
nik egiten dudan ogiak prozesu
luzea, hartzidura edo fermentazio
luzea du. Eta ama-oreak ere laguntzen du gehiago irauten. Egiten diren beste ogi batzuek oso
prozesu motzak daukate. Dena
oso azkar doa. Mami horrek eta
ogiaren kalitateak ez du uzten
hurrengo egunean jaten, ondo
jaten edo mantentzen hainbeste egun. Lehengaiak onak
badira ere laguntzen du.

Edurne. Zaporea, zerbait ematen
dio. Guk erabiltzen dugun gatz
kantitatea ez da oso altua. Gutxiago da. Esaterako, osoko ogiak
oso-oso gutxi du, ez gara gutxienekora iristen. Eta besteekin ere
ez. Gertuxeago gaude, baina ez,
gutxixeago erabiltzen dugu. Kantitatea jaitsiko bagenu bakarren
bat konturatuko litzateke agian.
Baina, printzipioz guk erabiltzen
dugunagatik, ez du eragin handirik izan behar. Osoko ogian ez
da ezer nabarituko, ia-ia ez dauka. Baina nik gatzik gabeko ogi
bat jaten badut, nabaritzen dut.
Probak egiten joan beharko
dugu.
Asier. Euskal Herrian
normalean masa bakoitzeko %1,8 eta
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gatz kopuruaren
% 1,8 da muga eta

% 2 gatz erabiltzen da. Guk Amayan % 1,8 erabiltzen dugu ogia
egiteko. Portugalen aldiz, duela
urte pare bat % 0,8 da. Nire ustez,
araudi horrek ez du inongo zentzurik, gatzak ogiari zaporea
ematen dio, eta nahiz eta beste
lurraldeetan hori murriztu, ezin
dut imajinatu baguette frantses
bat % 0,8ko gatzarekin egitea.
Europan gatzaren kontsumoa
mugatu nahi dute. Ados nago
horrekin, baina produktu batzuek
zaporea mantentzeko gatza behar
dute. Proba bat jarriko dizuet,
gatzik gabeko ogia erosi eta ea
zer deritzozuen.
Ainhoa. Nire ogietan ez dut
uste eraginik izanen duenik
% 2 baino gutxiago erabiltzen dudalako.

Ogi arruntak eta ogi bereziak desberdintzen ditu legeak. Gariarekin
egindakoez aparte beste irin motekin egindakoak ere ogi arrunt definizio
horren barruan sartu dituzte. Beraz, ogi gehiagok dute % 4ko Balio
Erantsiko Zerga (BEZ) eta ez % 10.
Ainhoa. Ez dakit oso ondo. Orain
ogi arrunta esaten dutena % 4
da. Espelta eta zekalea hor sartzen
dira. Nire ogia moldeetan doanez,
batzuetan intxaurrak, mahaspasak, haziak-edo gehitzen dizkiodanez suposatzen da ogi berezia dela. Ez dakit, agian zerbait
aldatuko da, aholkulariekin hitz
egin behar dut.
Edurne. Guk osoko ogia eta zereal anitzekoa. Besteak ez. Baditugu ogi batzuk, esaterako,
kinoa dutenak. Edo beste ogi
batzuk. Baina ez dira integralak.
Horiek % 10eko BEZa dute.
Asier. Guk martxotik aplikatu
genuen legea, baina soilik 5 produktutan eragin digu, besteak
jada % 4ko BEZa zeukatelako. Jendeak gure okindegietan galdetu du ea ogiaren
prezioa jaitsiko den BEZagatik. Baina ez da
horrela izan. Nik

uste dut okindegi gehienok jasaten dugula BEZa aspalditik;
eta egia esan behar baldin badut,
gaur egun ditugun kostuak kontuan hartuta, gure ogia garestiago saldu beharko
genuke.
Atzera begiratuz
gero, azken urteetan
zenbat ogitegi eta
okindegi itxi dituzte
beraien atean jendeak ogi
merkea bilatzen zuelako eta haiek
bezero gabe geratu direlako. Hori
arazo larria da. Guk jendearen
babesa behar dugu aurrera ateratzeko. Zorionez, Sakanan babes
hori sentitzen dugu eta modu
batean herriari emanen diogu
guri eskaini diguna. Bide batez,
Amaya ogitegia, lantokiz aldatuko da hilabete batzuen buruan
eta helburu jakin bat izango dugu:
Nafarroa osoan dagoen kalitate
oneneko ogia ateratzen saiatzea.
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Ogi motak

Ore amaz egindako ogia osasuntsuagoa eta zaporetsuagoa da, eta denbora gehiagoz irauten du bigun. Honek ezin du eduki % 0,2 baino gehiago industria-legamia eta, gutxienez, 15 orduz utzi beharra dago harrotzen.
Ondorioz, digestioari laguntzen dio. Etiketan “ama-orearekin egindako
ogia” jarri ahal izateko baldintzak zorroztuko ditu. Eraginik?
Ainhoa. Arauditik urruti ez
nago. Nik saltzen dudan ogi integrala % 100eko irin integralarekin egiten dut. Gatzarena eta
BEZarena ikusi beharko dut
nola gelditzen den. Baina
niretako, ongi.
Edurne. Oraingoz ez
dauka eragin handirik. Gero zer
edo zer izanen
du. Hori ere
ongi begiratu
behar da. Denborarekin. Esaterako, guk daukagun 24 orduko horretan legeak
esaten du orezko ogia bezala
saltzeko gehienez 15 ordu egon
beharko duela. Hori betetzen
dugu, 24 ordu egoten direlako.
Asier. Galdera konprometitua da hau, ama-orea zer da?
Okinak termino hori mila modutan erabil dezake. Zabalduena, eta gehienok erabiltzen
dugun ama-orea zera da, sobratu den masa freskatu, eta irin
eta urez masa gogor bat egin
hurrengo egunean egiten diren
masetan erabiltzeko, proportzionalki. Horrek garraztasuna
eta indarra ematen dio ogiari.
Masa mota bakoitzak (klasikoa,
txapata, sobatua edota baserrikoa) ama-ore ehuneko kopuru
bat du. Amaorea dei
dakioke
hor ri?
Legez,
e t a
guk erabiltzen dugun

legamia kontutan hartuta, bai.
Horretaz aparte, erabiltzen dugun ehunekoetan ere. Zergatik
ez dugu erabiltzen marketing
erreklamo bezala? Ezin dizut
erantzun. Akaso, betidanik egin
izan dugulako horrela, amaorearekin egina dagoela jartzeak
ez du ogia hobetzen. Baina, agian
hemendik gutxira jarriko dugu,
jendeak eskatzen duelako.
Orain, ama-ore hobeak eta okerragoak daude? Jakina. Eta hemen
ez da legea sartzen. Txarretan
hitz eginez gero, kimika-industriak gaur egun atera dituen
produktuak ama-orez egindako
gehigarriak dira, eta jende askok
erabiltzen ditu, gero dendetan
ama-orea erabiltzen duela jartzeko. Legea betetzen du, etika…
beste kontu bat da.
Gero, badira gaur egun, okindegi askok egiten dutena, esaterako, Donostiako Galparsorok
edo Gasteizeko Artepanek, eta
guk hilabete batzuetan egingo
duguna. Hartzigarri edo fermento likido batzuk sortu (hainbat
urteko ama-orea ez da hobea,
hilabete batekoarekin alderatuz
nire ustez), hainbat propietaterekin, eta lehen aipatutako amaorearekin nahastu eta probatu.
Hortik, proba bat egin produktu
berri batekin, bezeroei eman
probatzeko, eta gustatzen bazaie,
ekoiztuko dugu. Ama-ore horretako produktuak zapore garratzagoa dute, eta ez da mundu
guztiarendako.

Ogi landua, mami
gogorrekoa: fintzaileak
erabilita prestatzen da.
Mami zuria du eta albeolo
fin eta uniformeak, adib:
irtirina edo Fabiola.
Mami bigunekoa:
ogi landuaren kasuan
baino ur-proportzio
handiagoarekin prestatzen
da, eta fintze-prozesurik
gabe. Mamiak albeolo
irregularrak ditu,
esaterako: baguettea,
txapata edo baserrikoa.
Osoko ogia: % 100 osoko
irinez edo ale osoz egina.
Erabilitako irinaren
zerealaren edota zerealen
edo hazien izena adierazi
behar da. Irin-nahasketa
bat erabiltzen bada eta ez
badira osokoak bakarrik,
osoko irin proportzioa
adierazi behar da.
Zuk uste duzu kontsumitzaileari erosten duenari buruzko informazioa
falta zaiola? Etiketarik gabeko ogiak direnez...
Asier. Nik uste dut kontsumitzaileak informazio gehiegi daukala. Gaur egun Interneten bidez
informatzen eta desinformatzen
gara. Kasu honetan errazena
ogia erosten duen tokietan galdetzea da. Gure dendetan fitxa
teknikoak ditugu, bezeroak zer
erosten duen ikusi nahi baldin
badu, galdetu besterik ez du behar.
Hemen garrantzitsuena konfiantza da, hau da, erosten dugunaren
konfiantza. Hau galduz gero, ez
dugu gerorik izango.
Hori bai, saltzaileak ezin du
master class bat eman, azken
batean bezero ugariz arduratu
behar duelako. Horregatik, eta
hau konpromiso bat da, hemendik 6-9 hilabeteetara hainbat
aktibitate martxan jarriko ditugu Sakanan ogiari buruz. Bukatzeko, betiko okindegietan konfiantza izan, ogi mota asko probatu, eta gehien gustuko duzuena erosten
jarraitu.
Ainhoa.
Informazio falta
nabarmena da.
Azkenean erosleak ez daki
zer eramaten
duen etxera. Nik
zuzenean saltzen
dut eta norbaitek

galdetzen badit, esaten diot. Baina normalean ez naiz egoten
esaten honek darama ez dakit zer
eta ez dakit zer. Kontsumitzaileak
galdetzen badu, bai. Beste nonbaiten ogia erosten duzunean,
paperean ez da agertzen zer daukan ogi horrek. Azkenean, okinaren hitza sinistu beharko duzu.
Gezur asko eta estaltzen diren
gauza asko daude: irin txuria
direnak, zahi pixka bat botatzen
diote eta osoko ogi bezala saltzen
dira. Arriskutsua da.
Edurne. Bakarren bati, baina ez
askori. Hori bai, guri beti etortzen
zaigu jendea galdera montoi batekin. Galdetzen dute zein diren
lehengaiak, zeinek ez duen legamiarik, beste ogi klaseren bat
badugun… Galdera askorekin
etortzen dira. Guk momentuan
esaten diegu ogi bakoitzak zer
duen. Orain kartelen bat jartzen
hasi beharko dugu, informazio
pixka bat gehiago ibiltzeko. Baina galdetzen badigute, momentuan
erantzuten dugu. Kasualitatez
okina dendan badago berari zuzenean galdetzen diote. Eta eskertzen da denda txikietara
tratu horregatik etortzea.
Azalera handietan ez duzu
hainbesteko zuzeneko
harremanik.

Zereal-ogia: garia ez den
beste zereal-irinez
egindakoa eta, kasu
batzuetan, gari-irinez.
Zereal-irinez egindako
ogiak ere portzentajeak
adierazi behar ditu,
erabilitako zerealaren edo
zerealen izena jarrita.
Gariaren, espeltaren eta
zekalearen kasuan
irin-proportzioak % 50etik
gorakoa izan behar du, eta
% 20 edo handiagoa
oloaren, garagarraren,
artoaren, arrozaren,
basartoaren, kinoaren, gari
sarrazenoaren eta beste
batzuen kasuan. Zereal
anitzeko ogitzat jotzen da
hiru irin desberdinekin edo
gehiagorekin egindakoa.
Artisau erako ogia:
eskuz egindakoa. Gainera,
orearen hartzidura blokean
eta ekoizpen mugatua du.
Adituek egindakoa:
esperientzia egiaztagarria
duen okin edo artisau aditu
baten zuzendaritzaren
pean egindako ogiak.
Egur-ogia: egurrez
berotutako labeetan
egindako ogiak bakarrik.
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ASTEKOA

HARA ZER DIEN

Azpimarratu zure aukera
(prebentzioko udako kanpaina)

MARIAN MENDIOLA

Katxarroa
Ohi denez, berriro ere gertatu da: urak bere bidea hartu du. Oraingoan Tafallan eta ondoko zenbait herritan, Nafarroako Erdi Aldean.
Ur handitan sartzeko moduko gaia horixe, baina, udarak moteldu
egin dizkit neuronak; eta ez dut abilidaderik, ez dulebreirik gai
handietan sartzeko, inguruak hala eskatzen badu ere.
Horrexegatik, gauza arinagoen bila hasi naiz, eta haratx zer aurkitu
dudan Berriako albiste batean: "Friki eta divak, hiztegian. Euskaltzaindiaren Hiztegian egindako zuzenketen eta eguneratzeen berri
eman du akademiak: 397 forma berri gehitu ditu". Albiste honek aitzakia eman dit zutabe hau idazteko, gure bailaran ezaguna den "katxarro" hitzak hiztegian hartu duen tokiaren berri irakurri eta gero.
Euskaltzaindiaren "Hiztegia" etengabe berritzen eta zuzentzen
dihardute hizkuntzalariek, eta urtean bitan txertatzen dituzte eguneraketak. Akademiak, sarrera berriak gehitzeaz gain, kale hizkeran
ere jarri du fokua. Sarrera berrien artean, lagunarteko hainbat hitz
ageri dira, tartean, friki, flipatu, diva edo katxarro. Horiez gain, ohikoak
diren edari batzuk ere onartu dituzte; hiztegian arauturik daude jada
zurito, kaña, kubata eta kuba-libre. Edariak ez ezik, elikagaiak ere
badaude berrikuntzen artean: sushi, tofu, curry eta pintxo.
Hitz horietatik gure-gurea den "katxarro" hitza azpimarratu nahiko nuke. Bakeikuarrei ohorezko identitatea emateaz gain, hitz hori
baliagarria zaie edozer gauza izendatzeko. Esaterako, hitz batekin
gogoratzen ez bazara, "katxarro" hitza sartu eta kitto.
Katxarroekin jarraituz, postontzian jaso dudan Guaixen, goitibeherak azaldu zaizkit mutur aurrean. Sakana Motorsport eskuderiak eta
Olaztiko Gazte Asanbladak Goitibeherak antolatu dituzte Olaztiko
festetarako, "Noski baietz!" lelopean. Traste edo tramankulu horiekin
ibiltzeko aspaldiko ohitura berreskuratu eta goitibeheren espiritua
sustatu nahi dute, burua eta irudimena astintzeko. Goitibeheren balioa
baita hori, daukazunarekin edo aurkitzen duzunarekin moldatzearena. Ekimen honen aitzakian ganboikoak, bajerak, zakar ontziak edo
dena delakoak arrastinatzen hasi eta Olaztiko edo beste herri batzuetako festetarako tramankuluak prestatzen hasteko aukera paregabea.
Dozena bat urte izanen da goitibehera kirol bezala katalogatuta
izan zela eta "Deporte de Inercia" izeneko federazioa sortu zutela
(beren web ataria saltseatu dezakezue). Aireari erresistentzia jartzen
eta abiadura hartzen ahalegintzen diren karrikotxe horien jaitsierak ikustean bakeikuarrentzat erabiltzen den esamoldea ere aproposa izan daiteke: goitibehera, firikan-firikan zierrak aurria!
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

www.guaixe.eus

Erredakzio burua:
Alfredo Alvaro Igoa
guaixe@guaixe.eus
Erredakzioa:
Maider Betelu Ganboa
kirolak@guaixe.eus
eta Erkuden Ruiz Barroso
kultura@guaixe.eus
Maketatzailea:
Iune Trecet Obeso
maketazioa@guaixe.eus

Publizitatea:
Maria Saez de Albeniz Bregaña
publizitatea@guaixe.eus
eta Eneida Carreño Mundiñano
publi@guaixe.eus
ARGITARATZAILEA:
Guaixe Fundazioa.
Foru plaza 23-1.
31800 Altsasu
948 564 275
948 562 107 (Faxa)
618 882 675

Koordinatzailea:
Goizeder Anton Iturralde
fundazioa@guaixe.eus
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Drogen kontsumoak nabarmen
egiten du gora udan, nahiz eta
jende guztiak ez duen kontsumitzen, jakina. Izan ere, aisialdi
gehiago dugu, herri askotan
festak ospatzen dira, oporrak
ditugu… eta faktore horiek guztiek eragina dute kontsumoan.
Droga-menpekotasunaren aurkako programen arduradunok
drogen kontsumoaren prebentzioaz eta drogen erabileraz gogoeta egitera gonbidatu nahi
zaituztegu aurtengo udako kanpainaren bidez.
"Azpimarratu zure aukera" da
aurtengo kanpainaren leloa, eta
haren bidez drogen kontsumoa
ulertzeko funtsezko hiru gairi
buruz pentsatzera gonbidatu
nahi zaituztegu.
Alde batetik, PERTSONA dago.
Nor bere erabakien arduraduna
da, baina, hartzen dituen erabakietan eragin zuzena dute
norberaren berezitasunek eta
une horretan duen egoera pertsonalak. Beraz, drogak kontsumitzean erabakigarria izango da nola nagoen: deskantsatuta/nekatuta, bakarrik/beste
norbaitekin, gaixo/sasoian,
ondo janda/gutxi janda, eta
abar. Horrek guztiak, jakina,
ondorioak izango ditu gure kontsumoan. Guztiz pertsonala da
drogak kontsumitzeko erabakia,
eta norberaren ezaugarriek
eragin zuzena dute kontsumo
horrek guregan izango dituen
ondorioetan. Substantzia berberak ez du berdin eragiten,
eta, beraz, eragina gure izaeraren eta egoeraren baitan egongo da askotan.

Bestaldetik, INGURUNEA dago.
Agian uste dugu gure inguruneak
ez duela zertan eragin gure kontsumoan. Hala ere, hobeto pentsatzen badugu, dirudiena baino
eragin handiagoa duela ikusiko
dugu. Gizakiak gara eta normaltzat hartzen dugu gure komunitateak belaunaldiz belaunaldi
ohikotzat jo duena, idatzitako
arauetatik harago. Denok dakigu
legeak debekatu egiten duela
adingabekoek alkohola kontsumitzea. Hala ere, egunerokoak
esaten digu oso gutxi direla alkoholik kontsumitu ez duten
adingabeak, eta gizarteak guztiz
normaltzat jotzen duela egoera
hori (beste kultura batzuetan,
berriz, pentsaezina da adingabeek
alkohola kontsumitzea).
Era berean, inguruneari guztiz
lotuta dago kontsumoa nola eta
non egiten den. Hau da, ez da
gauza bera bazkalondoan likore
bat hartzea, autoa hartu behar
ez duzula edo likore hori bera
hartzea baraurik zaudela eta
ondoren lanera joan eta han makina bat maneiatu edo gidatu
behar baduzu…Arriskuak desberdinak dira eta kontsumitu
aurretik norberaren inguruko
egoera zein den ikusi, eta horren
arabera baloratu beharko genuke kontsumituko dugun ala ez.
Azkenik, SUBSTANTZIA aipatu behar dugu. Argi dago alderdi hau kontuan hartu behar dela
kontsumoak ulertzeko orduan.
Ezinbestekoa da kontuan hartzea
zer motatako substantzia den,
zer ezaugarri dituen... Izan ere,
era askotako substantziak daude,
hala nola bizigarriak, depresoreak, psikoaktiboak… (haluzi-

nogenoak=haluzinazioak eragin
ditzakete, hau da, horiek hartuta, ez dauden gauzak ikus daitezke edota psikodelikoak=gauzak deformatuak ikustea). Horiek
guztiek eta kontsumitzen den
kantitateak eta kontsumitzeko
moduak eragin zuzena dute gure
kontsumoan eta haren ondorioetan. Kontsumitzen diren substantziek, azken batean, ezaugarri
desberdinak dituzte, eta gizakiok
erabakitzen dugu kontsumitu
ala ez, baita zer motatako kontsumoa egiten dugun ere, askotan
inguruneak eraginda kontsumitzen dugulako.
Herritar guztioi gaiari buruzko gogoeta egiteko eskatu nahi
dizuegu honen bidez. Informazio
hau bereziki zuzenduta dago 14
eta 16 urte bitarteko gaztetxoei.
Nolanahi ere, ohar hau gazte
horiei eta haien familiei ere bidaliko diegu, gaiari buruz gogoeta egin dezaten. Oharrarekin
batera, hiru puntadun errotulagailu bat jasoko dute gaztetxoek.
Hiru punta horiek gorago aipatu
ditugun gaiak irudikatzen dituzte, hain zuzen ere: PERTSONA,
INGURUNEA eta SUBSTANTZIAK.

GUAIXE
661 523 245

LAGUNTZAILEAK

Diseinu zerbitzua:
GK, Olatz Aldasoro Martinez de Ilarduia
gk@gkomunikazioa.eus
Administrazioa:
Gema Lakuntza Lopez
admin@guaixe.eus
Zuzentzailea:
Idoia Artieda Larraza
Lege gordailua: NA-633/1995
Tirada: 3.200

Guaixek ez du bere gain hartzen aldizkari honetako orrialdeetan kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.
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Gobernuarekin biltzeko
zain daude Apoyosekoak
Langileek nahi dute foru administraziokoek euren eta enpresaren iritziak entzutea.
Zuzendaritzak aste honetako bi bileretan lantegia ixteko borondatea berretsi du.
"Eskarmentu handiko lan-eskua dago hemen, eta horrek balio du"
OLATZAGUTIA
"Badira lau urte langileok ikusi
dugula gero eta pieza handiagoak
egiten direla. Guk ikusi dugu
eta zuzendaritzak ez? Piezak
tamainaz handituko direla baldin badakizu, egoerara aurreratu beharra duzu. Baina inbertitzen ez baduzu, aurre hartzen
ez badiozu, dena txiki gelditzen
da". Apoyos Metalicoseko enpresa batzordeko (ELAko 3 eta LABeko eta UGTko bana) kide
Sergio Goñik emandako azalpena da aurrekoa. "Haiendako
merkeagoa da lantegia ixtea
behar bezalako lantegi bat egitea
baino. Enpresak zergatik ez horretaz udalarekin edo Nafarroako Gobernuarekin hitz egin?
Windarrek Olatzagutian segitzeko borondatea balu hori eginen luke". Zuzendaritzako ordezkariekin astelehenean eta
asteazkenean bilera izan ondoren enpresa batzordeko kideen
inpresioa da "borondate gutxiko
jendea" dela, "inbertsiorik egin
gabe, lantegia hiltzen utzi dute".
Zuzendaritzatik argudiatu dute
lantegia txiki eta zaharkituta
gelditu dela, lan gutxi dagoela,
dagoen lana dorre handiak eta
pisuak egiteko dela eta halakorik
Olatzagutian ezin dela egin. Gaur
egun itsasoko haize erroten habe
borobil handien goiko zatiak

Altsasuko mugimendu feministak ere salatu du sexu-erasoa.

Udalak herrian izandako sexuerasoa gaitzetsi du
"Ez da gertaera isolatu bat, emakumeen eta gizonen
arteko desberdintasunaren adierazpen basatiena baizik"

Gaur egun 73 langile eta kontrata bateko 15 bat ari dira lanean lantegian.

egiten dira lantegian, haiek Bilboko portura eraman eta gainerako zatiekin lotzen dituzte.
Enpresako ordezkariek argudiatu dutenez, "errentagarria izateko, etekinak izateko dorre osoak
toki berean egitea da komenigarriena. Garraioa garestia da.
Hemen lantegi berria beharko
genuke". Apoyos Metalicos zabalik mantentzeko "dena trabak"
zirela gaineratu zuten.
Enpresa batzordeak jarduneko
Nafarroako Gobernuari bilera
eskatu dio, eta baliteke heldu
den aste hasieran egitea. Langi-

leen nahia da foru administrazioak euren eta zuzendaritzaren
iritziak entzutea, egoeraren
berri lehen eskutik izan dezan.
"Guk azalduko dugu lantokiak
zergatik segitu behar duen zabalik. Haiendako errazena ixtea
da. Guretako ez. Ezta eskualdearendako ere. Gobernuak izan
dezakeen boterearekin dauden
aukerak aztertzea nahi dugu".
Foru administrazioarekin bilera izan bitartean langileen eta
zuzendaritzaren arteko bilerarik
ez da izanen (bilera egutegia
adostua dute).
+guaixe.eus

ALTSASU
Altsasuko Udalaren Bozeramaileen Batzordeak publikoki gaitzesten du herrian astelehenean
izandako sexu-erasoa. Udalak
nabarmendu du eraso hori eta
emakumeen aurkako indarkeriaren edozein adierazpen gaitzesten duela. Udal ordezkariek
azpimarratu dutenez, astelehenekoa "ez da gertaera isolatu bat,
emakumezkoen eta gizonezkoen
arteko desberdintasunaren adierazpen basatiena baizik; herritar
gehienen oinarrizko eskubideak
urratzen dituen botere harremanen adierazpena".
Bozeramaileen Batzordeak
berretsi du indarkeria matxistaren prebentzioan lan egiten
jarraitzeko konpromisoa. Aldi
berean, Altsasuko Udalak "dauden baliabideen eta zerbitzuen
informazioa zabaltzen" segituko
duela gaineratu du, "indarkeria
pairatzen duten emakumeei arre-

ta emateko modu koordinatuagoan aritzeko". Azkenik, udal
ordezkariek altsasuar guztiak
gonbidatu dituzte "indarkeria
honen kontrako jarduera guztietan parte hartzera, mugimendu
feministak antolatzen dituen
jardueretan bereziki, emakumeen
eskubideen urratzearen kontrako lanaren erreferentzia delako".
Herrian eraso matxistak izaten
direla nabarmendu eta gero, Altsasuko mugimendu feministak,
"erasoen aurrean emakumeak
tinko" mantentzeko deia egin du
eta "autodefentsa feminista" aldarrikatu du.

112
Sexu erasoa edo tratu txarrak
sufrituz gero, 112 larrialdi telefonora hots egin daiteke. Gertatutakoaren berri eman eta Nafarroako Gobernuak egora horietarako prestatutako protokoloa martxan jarriko du.
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Auzolan proposamenaz
iritzia ematera deituak
Auzolanari buruzko herri galdeketa eginen da domekan, 09:00etatik 20:00etara.
Auzoan egonen da hautetsontzia, eta 16 urtetik gorako bakaikuarrek eman
dezakete botoa
BAKAIKU
"Proposatutako auzolan eredua
martxan jartzearekin ados zaude?" Galdera horri erantzuna
emateko aukera izanen dute 300
bat bakaikuarrek etzi. Herritarrek auzolanari buruz landu
duten proposamenaren inguruan
udalak herri galdeketa antolatu
du. Proposamenaren helburua
da Bakaikun auzolanarekin lotuta egiten diren lanak arautzea.
Auzolantzat ez dute soilik lan
fisikoa hartu, lan intelektuala
edo kudeaketa lanak ere sartu
dituzte auzolanaren barruan:
batzordeetan parte hartzea, ingeniaritza lanak, kulturaren
transmisioa, norberaren jakin-

Udalak herritar guztiei dei egin die haien iritzia eman dezaten. UTZITAKOA

duria edo ezagutza herriaren
alde erabiltzea, koordinazio lanak
eta abar. "Finean, herriaren alde
egin daitekeen edozein ekimen
izan daiteke auzolana. Xedea,
herritarrei beraien arlo, behar
edo nahien araberako ekarpena
egiteko aukera eskaintzea da",
azaldu digu Egoitz Urritza Lazkoz
alkateak.
Proposatutakoaren arabera
udalak kudeatuko du auzolana.
Bera izanen da auzolanean eginen
diren lanak proposatuko dituena,
baina bakaikuarrek ere aukera
izanen dute lanak proposatu eta
aukeratzeko. Gainera, "herriaren
alde egiten diren lanak, nahiz
eta udalarekin loturarik ez izan,
auzolan moduan zenbatzea posible izanen da, udalarekin adostua bada". Alkateak azaldu duenez, "proposamena irekia eta
malgua da. Auzolana martxan
jartzen bada, urtebetera aztertu
eta behar diren aldaketak edo
doikuntzak egiteko tartea irekiko da". Beharrezkoa joz gero,
urtebete barru proposamenaren
berrespen galdeketa egiteko aukera mahai gainean dute. Urritzak
gaineratu duenez, "Herriaren
beharren eta pilatutako espe-

7

rientziaren arabera aldatzen joan
beharko luke; horretarako noizbehinkako azterketak eginen
dira herritarrekin".

Gakoak
Auzolan proposamenaren gako
nagusiak honakoak dira: auzolana Bakaikun erroldatuta dauden 18tik 55 urte bitartekoek egin
behar dute; bakoitzak 5 lanorduko auzolan bat egin beharko du
gehienez urtean; ezgaitasunak
edo auzolanarekin bateraezinak
diren gaixotasunak dituzten pertsonak salbuetsita daude; auzolanerako deialdia pertsonala
(gutun bidezkoa) edo orokorra
izan daiteke (bando bidez eta
edonorendako deia); justifikatutako ez egoteak 5 egun lehenago
jakinarazi beharko dira edo ordezko bat bidali; auzolanarendako makineria handia uztearen
truke 5 ordu emanen dira eta
makineria txikiagatik 2 ordu;
bidezko arrazoirik gabe auzolanera ez agertzeagatik, 60 euroko
isuna; auzolaneko lanek ezinen
dute parte-hartzaileen segurtasun
fisikoa arriskuan jarri eta udalak
auzolanean ari diren herritarrak
aseguratzera derrigortua dago.
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ikusi da Arbizun eta inguruan.
Baina, orokorrean, esan dezakegu pinudien osasuna Sakanan
ona dela.

Zein pinu motari eragiten dio?
Ez da bakarra, baina Sakanan
batez ere landatua dagoena larizio pinua da. Eta horrek barietateak ditu: Korsikakoa, Austriakoa eta abar. Korsikako motakoa
da sentsibleena. Pixka bat ekialderago joaten bagara, Ihabarren,
Lakuntzan eta Olatzagutiako
bargan dauden pinuak nahiko
sano daude. Askoz sentsibleagoa
da radiata edo intsignis pinua.
Hori Nafarroan Kantauri isurialdean dugu batez ere: Araitz,
Leitzaldea eta Baztan-Bidasoan.
Horietan bi onddo horietaz aparte fusariomek eman dio. Han
egoera askoz ere larriagoa da.

Zer eragin du pinuengan?
Pagoa indar betean ahuldutako pinuz inguratuta Olatzagutiako Arrilegungo bide ondoan.

"Oraingoz
Auntzetxeko
pinuek gaitzari
eusten diote"

Hostoetatik sartzen dira, marratxo batzuk eginez. Horregatik,
banda gorria edo banda marroia
deitzen zaio. Hostoak ihartzen
joaten dira eta erori egiten dira.
Eraso hau behin gertatuz gero
ez da ezer gertatzen. Bitan ere
ez. Zergatik? Zuhaitzak berak
erantzuten du hosto horiek botaz
eta kimu berriak atereaz. Baina
zenbait urtez luzatzen bada,
zuhaitza bera ahuldu dezake eta
hil. Baina Sakanan hori ez da
normala. Nahiz eta noizbait gertatu ez da hiltzeraino iritsi. Olatzagutiakoan koloreak pixka bat
begietara ematen du. Horrek
zenbait urte kili-kolo daramatza,
hosto gutxirekin, erortzen dira,
baina zuhaitzek hosto berriak
botaz erantzuten dute.

Pinu horien gaitzak klima aldaketarekin zerikusia du?

OLATZAGUTIA

Zehatz-mehatz ez dakigu. Ez dira
gauza berria, baina inoiz baino
fuerteago jo dute. Beraien garapena, onddo guztiena bezala,
tenperatura eta hezetasunarekin
erabat lotuta daude. Agian, ez
erabat zuzenean, baina zeharka
zerikusirik izan dezake ziurrenik.

Zer gaitza da?

Sendagairik badago?

Onddo pare bat dira. Elkarren
artean "lehengusuak" dira eta
pinuen hostoei, azikulei, erasotzen diete, euren elikagaia baita.
Badira pinu mota batzuk sentsibleagoak direnak besteak baino.
Ez dira onddo berriak. Hemengo
pinuei behin baino gehiagotan
kalte egin izan diete. Sakanaren
kasua ez da horren deigarria.
Badituzue pinudi batzuk kolore
txarra dutenak duela hiruzpalau
urtetik, esaterako, Olatzagutia
inguruan. Bakarren bat berriki

Onddo horien kontrako tratamenduak gutxitan dira erabat
eraginkorrak mendi inguruetan.
Zergatik? Ezin da ongi tratatu,
aldapa da, euria egiten du, haizea,
egoera txarrak eta produktu

IÑIGO VILLANUEVA NAFARROAKO GOBERNUKO MENDI INGURUMEN TEKNIKARIA
Olatzagutian, Altzania aldean, pinudi batek duen koloreagatik jo dugu beregana

"PINUDIAK IRAUTEN
DUEN BITARTEAN,
ORAINGOZ, BUELTA
EMATEKO AUKERA
BAT EMANEN DIOGU"

gehiegi ere ez daude. Bidasoa
aldean eginen den esperientziaren bat kenduta, horrelako gaitzik
ez da sekula tratatzen. Naturaren
edo espeziearen beraren erantzun
gaitasunean uzten da erreakzioa.

Euskal Autonomia Erkidegoan oxido kruposoa erabiltzen ari dira.
Nafarroan proba batzuk egin
nahi dituzte, baina ez pinu espezie honekin, larriago dagoen
beste espezie horrekin baizik.
Nafarroako Kantauri isurialdean
badira 2.500 hektarea inguru
larriki jota. Sakanan 10 edo 20
hektareaz ari gara. Baina proportzioan askoz ere gutxiago da
hori. Guretako, mendi kudeaketa aldetik, kasu larriena, lehentasun handiena duena beste pinuarena da. Hau, aipagarria bai,
baina ez da hain larria.

Gaixo dauden pinuen zura erabilgarria da?
Bai. Zuhaitzak bizirik dirauen
bitartean, eta hil eta pixka batean
ere, zurak irauten du. Usteltzen
hasi baino lehen zur horrek balio du. Usteltzen den heinean
zerrategi baterako ez bada, papergintzan erabil daiteke. Hori
bai, hiltzen denetik komeni da
urte bete edo bi gehienez ez pasatzea. Propietateak galtzen ditu.
Baina zuhaitza aurreko hilabetean edo duela bi hil bada, zur
horrek balio du.

Moztuko balira, haien ordez zein
zuhaitz mota jarriko lirateke?
Udalen edo kontzejuen eskutan
dago. Guk haiekin hitz eginen
genuke hor zer etor daitekeen
ongi, bertako espezieekin segitu
nahi duten, produktiboa den
beste masa bat landatu… Elkarlanean hartzen den erabakia da,
kasu bakoitzaren arabera. Badira muga batzuk.

Sakanan zein azaleraz ari gara?
Arbizukoaren eta Olatzagutiakoaren artean 25 hektareatik
behera. Deigarria da, baina
konparatiboki azalera ez da
horren handia eta eragina ez
da hain larria izan. Olatzagutiakoa pixka bat salbuespena
izanik, beste pinudiak nahiko
ongi daude.

Zer eragin du pinuengan?
Momentuz aztertzen ari gara.
Duela hilabete-edo ikusten egon
nintzen. Kimu gazteek oraindik
ez dute onddorik, baina pixka
bat helduagoak direnek eraso
zantzuak dituzte dagoeneko. Aztertzen joanen gara eta hiltzen-edo
hazten bada gure proposamena
arraseko mozketa egitea litzateke. Oraingoz eusten diote.

SAKANERRIA

GUAIXE 2019-07-19 Ostirala

Egoitzaren inguruko aldarrikapenak moztu ditu koordinakundeak, baina "nolako garapena duen aztertuko" du. ARTXIBOA

Hitzarmen parea Aita
Barandiaran egoitzan
Udalak gobernuarekin hitzarmen markoa sinatu du, bi lanposturen sorrera ekarri
duena. Eta langileekin lan hitzarmena sinatu du Udalak, soldata igoerak eta lanaldi
murrizketak hitzartuz
ALTSASU
"Etorkizuneko erabiltzaileak"
direlako Sakanako Pentsiodunen
eta Adinduen Koordinakundeak
Aita Barandiaran adinduen egoitzaren egoerari erreparatu dio.
Kudeatzailearekin eta Javier Ollo
Martinez alkatearekin bildu ziren, egoitzaren inguruan zuten
kezka azaldu zioten eta "egoera
bideratzeko gure presio bitartekoa eskaintzera joan ginen",
azaldu dute koordinadorako kideek. Bilera hartan Ollok jakinarazi zien Nafarroako Gobernuarekin hitzarmen markoa
sinatu berri zutela.

Hitzarmenaz
Adinduen egoitza duten udal
guztiek sinatu dute hitzarmena
Nafarroako Gobernuarekin hilaren hasieran. Ollok azaldu
digunez, hitzarmenaren berritasunak dira astean zehar arratsaldez eta larunbatetan goizetan
lan eginen duen Osasun Laguntzaile Tekniko (OLT) bat egonen
dela. "Orain arte goizez OLT bat

zegoen, legeak ezartzen duena
betez". Bestetik, garbiketa lanak
egiteko garbitokian beste langile bat lanean dago dagoeneko.
Alkateak argitu digunez, "momentuz, behin behineko bi kontratu eginen dira, eta prozedura
aurrera eramango da behin betiko kontratazioak egiteko". Ollok
argitu digunez, OLT kontratatzeko arazoak daude: "oso zaila
da bat aurkitzea. Ordezkapenak
egiteko momentuan arazo izan
genuen iraganean. Dena den,
Altsasuko Enplegu Bulegoarekin
batera horretan gaude, eta, seguru, azkenean lortuko dugula".
Koordinakundeak bere egin
zituen egoitzako plantillaren
eskakizunak, eta goiz eta arratsaldeko txanda bakoitzerako
langile bana falta zirela oroitarazi zuen. Ollok azaldu digunez,
"2012an onartu zen Espainiako
Gobernuaren Aurrekontu Egonkortasun Legeak kontratazioak
egiteko muga zorrotzak jarri
zituen, administraziotan pertsonal-gastua ez igotzeko debekuak.

Ordutik administrazio guztiok
muga horiek errespetatu behar
ditugu, nahiz eta haiekin guztiz
ados ez egon".

Lan hitzarmena
Adinduen egoitzako lan hitzarmena apirilean sinatu zuten aldeek, eta 2021eko abenduaren
31ra arte indarrean egongo da.
Ollok azpimarratu duenez, "berritasun nagusiena da lan-orduak
murriztuko direla hiru urtetan,
2021eko akaberan adostutako lan
orduetara ailegatuz". Egoitza
berez udal patronatu bat da eta
alkateak azaldu digunez, "egoitzako langileen soldatak udaleko soldaten kopuru berean igo
daitezke. Hori Aurrekontu Egonkortasun Legeagatik da hain

LANGILEEK ESKATZEN
DUTE PATRONATUAK
ONARTUTAKO
HAINBAT ERABAKI
INDARREAN JARTZEA

zuzen ere". Ollok azaldu duenez,
soldatek % 2,25 gora egin dute
ilbeltzaren 1etik garilaren 1era.
Hilaren hasieratik soldaten igoera % 2,5ekoa da. Horrela udalaren menpeko erakunde guztietan.
Langileen lan zama handitu
duen faktoreetako bat da egoitzan
daude pertsonek gero eta dependentzia handiagoa dutela. Pentsiodunek ratioak egokitzea eskatu zuten. Ollok azaldu digunez,
"gobernuarekin horretaz hitz
egin dugu, egoitza askotan gertatzen den egoera bera dela adierazi digute. Hala ere, Altsasuko
egoitzak beti legeak ezartzen
dituen baldintzak bete ditu. Baina udala egoera horretaz kontziente da, aipatutako kontratazioak egingo ditu".
Langileen ordezkaria LABekoa
da eta Sakanako arduradun Arantxa Ibargoien Lizarazuk azaldu
digunez, "egoitzak hitzarmen
propioa du, baina udalak kudeatu du. Egoitza administrazioa
den edo ez den horretan, udal
baldintzei erreparatu diegu. Hala,
udaleko hiru lan txandatan dauden langileen baldintzekin parekatu ditugu egoitzako langileak". Horren ondorioetako bat
izanen da lan ordu gutxiago egin
beharko dituztela. "Ondorioz,
dagoen lana aurrera ateratzeko
langile gehiago beharko dira".
Ibargoienek azaldu digunez, udarako bi kontratazio egin dira.
Ibargoienek gogorarazi duenez,
"gutxieneko plantilla da eta lan
karga handia du. Horrek langileei
estresa sortu eta ondorio fisikoak
eragiten die. Gainera, arratsaldez
eta asteburuan OLT falta denez
medikazioa emateko ardura gehitzen zitzaion. Gutxieneko soldatarekin OTL baten lana egiten
ari ziren". LABekoak nabarmendu nahi duenez, "hitzarmenarekin langileek laguntza gehiago
behar dutela kontuan hartzea
lortu dugu".
Koordinakundekoek eskatu
dute egoitzan dauden pertsonen
autonomia ahalik eta gehien
sustatzeko eta luzatzeko profesionalek egindako mantentze eta
psikomotrizitate lan-ariketak
programatuak egotea. Hori aztertu daitekeen zerbait dela esan
digu alkateak. Azkenik, koordinakundeak proposatu zuen Mankek egoitzan esku hartze zuzena
izatea. Ollok esan digunez "Mankek legalki eta etorkizuneko eskualdea izango denaren esperoan,
ez dauka eskumenik gai horretan". Osorik: www.guaixe.eus
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Lakuntzan mendi martxa egin zuten.

Euskaraldian
herriek izena
emateko epea
zabalik dago
Izena eman aurretik
herrietako batzordeak
biltzea eta erabakia han
berrestea aholkatu dute
SAKANA
Euskararen erabilera handitzeko ariketa sozial batean parte
hartu zuen joan den urtean jende ugarik. Euskaraldia errepikatu eginen da, 2020ko azaroaren
20tik abenduaren 4ra. Asko falta
da data iritsi arte, baina lanketa
handia dago aurretik. Horregatik, antolakuntzatik herrietako
taldeak berraktibatzea eta sortu
ez ziren herrietan oraingoan
batzordeak sortzera animatu
dute.
Sakanan aurreneko Euskaraldiarekin hamar batzorde eratu
ziren: Irurtzunen, Uharte Arakilen, Arruazun, Lakuntzan,
Arbizun, Etxarri Aranatzen,
Bakaikun, Urdiainen, Altsasun
eta Olatzagutian. Guztira 2.609
sakandarrek eman zuten izena
Euskaraldian eta ariketa soziala
ibar guztira iritsi zen. Izan ere,
batzordea sortu ez arren udalerri
batzuetako herritarrak aldameneko batzordearen bidez eman
zuten izena ariketan.
Sustatzaileek herrietako batzordeei berriro lanean hasteko
gonbidapena egin diete. Baita
batzordea sortu ez zen herrietako euskaltzaleei ere, elkartu eta
euren herrian batzordea sortzeko deia egin ere. Herriek izena
emateko epea abendura arte
zabalik izanen da.
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Altsasuko auzia Auzitegi
Gorenean irailaren 18an
Espainiako Auzitegi Nazionalak Altsasuko auzian emandako 2 eta 13 urte arteko
zigorrei defentsek jarritako helegitea aztertuko du Espainiako Auzitegi Gorenak. Egun
bakarrean aldeen euren alegazioak aurkeztuko dituzte, auzipeturik gabe
ALTSASU
Antonio del Moral Garcia, Andres
Palomo del Arco, Vicente Magro
Servet, Susana Polo Garcia eta
Andres Martinez Arrieta epaileek
osatuko dute Espainiako Auzitegi Goreneko aretoa, Altsasuko
auziko helegiteak aztertuko dituztenak. Irailaren 18an izanen
da, asteazkenean, Altsasuko
festak bukatu eta hurrengo egunean. Hala jakinarazi zieten
defentsei atzo. Espainiako Auzitegi Goreneko bost epaileek akusazioaren eta defentsen alegazioak
entzunen dituzte egun horretan.
Deliberazio epe baten ondoren,
zehaztu gabeko egun batean emanen dute euren epaia. Auzipetuta dauden zortzi altsasuarrak ez
dute aretoan egon beharko.
Defentsek zortzi altsasuarren
absoluzioa eskatu dute. Bi epaiketaren ondoren, fiskaltzak
haiendako terrorismo delitua
eskatzeari uko egin zion. Auzia
Madrilera eramateko ekimena
abiarazi zuen Covitek ez du helegiterik eskatu. Espainiako
Auzitegi Nazionalak agintearen
agenteen kontrako atentatuagatik, lesioengatik, desordena publikoagatik eta mehatxuagatik
zigortu zituen altsasuarrak: 13
urteko espetxe zigorra Oihanendako, 12 urtekoa Adurrendako
eta Jokinendako, 9 urtekoa Aratz,

Auzolanaren tamaina ikustarazteko magentaz jantzita aritu ziren joan den urtean.

Festetako herri bazkarian
auzolanean aritzeko izena eman
Tabernetan eta kultur gunean izena emateko orriak
daude. Hainbat lan daude, ez da aditua izan beharrik

Iruñean Justizia eskaera egin zen larunbatean. UTZITAKOA

Jon Ander eta Julenendako eta
2 urtekoa Ainararendako. Iñakiren helegitea partzialki onartu zten epaileek eta espetxe zigorra 10 urtetik 6ra jaitsi zioten.
Epaian auzipetu bakoitzari akto
jakinik ez die egozten: "guztiek
eragin zituzten biktimen lesioak,
nahiz eta kaltetu ei egindako
erasoa ezin izan den zehaztu".

Bi auzitegitan
Altsasuko zenbait auzipeturen
abokatu dira Amaia Izko Aramendia eta Jaione Carrera Ziriza; Izko Jokinena eta Ainararena

eta Carrera Adurrena. Biak 11/13
sumarioan auzipetuta daude eta
Espainiako Auzitegi Nazionalean
irailaren 14tik aurrera epaituko
dituzte (Fran Balda Araña arbizuarra ere), Altsasuko auzia
baino bi egun lehenagotik. Euskal presoen aldeko defentsan
aritu dira biak eta "erakunde
terroristako kide" izatea leporatuta 11 urteko espetxe zigorrari
aurre eginen diote. Izkok azaldu
digunez, "Altsasuko auzia ez
dugu atzeratu nahi. Baimenen
edo bestelakoen bidez moldatuko
gara aretoan egoteko".

Greba deialdia
prestatzen
Adinduen eguna lastailaren 1ean
da eta manifestazioak eta
bestelakoak egitea aurreikusten
dute pentsio duinen aldeko
mugimenduko kideek. Euren
eskaerak zabaltzeko pentsiodunen
kolektiboak sindikatuekin hizketan
hasi dira aldarrikapen horien alde
azaroan greba egiteko aukera
aztertzeko. Bitartean,
astelehenean, 12:00etan, Altsasun.

ALTSASU
Herriko festak (irailaren 13tik
17ra) gerturatzearekin batera
Altsasu Auzolanean eraikiz taldea martxan jarri da atzera ere.
Talde horrek hartu zuen festetako larunbateko bazkaria antolatzeko ardura 2016an, "aukera
paregabea baita Altsasu auzolanean indartzeko". Bazkaria aurrera ateratzeko ehun bat pertsona aritzen dira auzolanean,
"baina gero eta jende gehiagok
izen ematen badugu, lan banaketa hobea izango da eta eguna
aurrera ateratzea posible izanen
da". Horregatik, altsasuarrak
lagunekin festetako auzolanean
parte hartzera animatu dituzte.
Hainbat lan daude aukeran: jatekoak prestatzea, zerbitzatzea,
barraz arduratzea, dena muntatzea, jasotzea eta garbitzea. "Ez
gara zergatik adituak izan edozein
lan egiteko, borondatearekin
aski baita".

Altsasu Auzolanean eraikiz
taldekoek gogorarazi dutenez,
aurreneko bi bazkariekin ateratako diruarekin 350 pertsonarendako mahaiak eta aulkiak erosi
zituzten. "Horiek edonorendako
eskuragarri daude. Urtean zehar
hiru pertsonak (lau hilabetetik
aldatzen dira) mahaien eta aulkien erabilera kudeatzen dute.
Erabilera motaren arabera prezioa desberdina da, eta ateratako
diruarekin bazkariak emateko
materialaz hornitzen hasiak
gara".
Herri bazkarian bertan banatutako txartelen bidez altsasuarrek erabaki zuten hurrengo
herri bazkarietako etekinekin
musika ekipoa erostea. Tresneria
hori erostera bideratuko dira
aurtengo bazkariko irabaziak
eta ekipoa erosteko aukera izanen
da. Beraz, "hurrengo urterako,
berriz ere, erabakitzeko aukera
izanen duzue".
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Ederbidea ahizpa
txikiaren magalean
Mendi magalari segituz, errepideko Biaizpeko tunela eta Ardantzeta dermio artean
bide berdea egiten ari dira. Horrela, Andoain eta Irurtzun Plazaola bide berdearen
bidez lotuta geldituko dira. Gainera, Europako Eurovelo sareko zati bihurtuko da
IRURTZUN
Plazaola trenak XX. mendean
Iruñea eta Donostia lotu zituen.
Haren ibilbidea bide berde bihurtzeko lanean ari da Plazaola turismo partzuergoa. Andoain eta
Latasa arteko zatia egina dago
eta Irurtzun eta Saratsa arteko
tartean azken ukituen faltan
dago mustutzeko. Bi zati horiek
lotzeko 2,8 km-ko bidea egiteko
lanak berriki hasi dira. Latasatik abiatuta NA-1300 errepideari
segituz eginen du aurrera Irurtzunerantz. Beharrezko seinaleztapena jarriko da errepidean
eta tunelak argiztatuko dituzte.
Plazaolak ahizpa txikia tunel
baten bidez zeharkatzen zuen.
Hura hondoratuta dago eta konpontzeko aurrekontua handia
denez, beste alternatiba bat opatu da. Errepideko Biaizpeko tunela pasata, ezkerretara, bizikletendako pista egiten hasi dira.
Ahizpa txikiaren magalari segituz Irurtzungo Ardantzeta dermioan Plazaolaren bide berdea-

Bide berdeko lanak hasita. UTZITAKOA

rekin bat eginen du, tunelaren
ahoaren ondoan. Kilometro erdi
inguruko pista da.

Ederbidea
Baiona, Donostia eta Iruña bizikletaz ibiltzeko bideen bitartez

Aralar bertatik bertara
ezagutzeko eskaintza
Aralarko trikuharriak eta Iribasko iturburua ezagutzeko
6 mendi-ibilaldi gidatu eta ipar martxa ikasteko beste 2
SAKANA
Plazaola Partzuergo turistikoak
eta Sakanako Garapen Agentziak
elkarlanean udako bisita gidatu
errazen egitaraua antolatu dute
Aralarren. Plazak mugatuak dira
eta aldez aurretik erreserbak
egitea gomendatu dute.
Aralarko trikuharriak ibilbidearen bidez paisaia anitzak eta
antzinako artzaintzaren lekuko
diren trikuharriak ezagutzeko
aukera ematen duen mendi ibilaldia. Garilaren 27an eta agorrilaren 17an eta 24an, 10:00etatik 13:00etara izanen dira, Ara-

Mendizaleak. ARTXIBOA

elkartuko dituen egitasmoak
Ederbidea izena du. 238 km-ko
sarea izanen da eta Eurovelo
bizikleta ibilbide sarearen barruan dago, Norvegia eta Portugalgo Algarve lotzen dituen
adarra hain zuzen ere. Nafarroan
Bidasoako eta Plazaolako bide
berdeak erabiliko dira sarea
osatzeko. Eta bi bide horien artean Doneztebe eta Irurtzun
arteko bizikleta bidea eginen
da. Plazaolako bide berdeko
Irurtzungo lanak egitasmo horren barruan daude eta Europako Batasunak finantzatzen du
eginen diren lanen zatirik handiena. Ederbidea sarea osatzeko
lanek heldu den urteko martxorako despedituta egon behar
dute.
Ederbidea Nafarroan bost bazkidek sustatu dute: Nafarroako
Gobernua, Imozko Udala, Cederna Garalur, Plazaola turismo
partzuergoa (Arakilgo Udala kide
da) eta Baztan Bidasoa Turismo
Elkargoa.

larko turismo informazio gunetik abiatuta.
Iribasko iturburua ibilbidearekin lezeak, iturriak, dolinak
eta paregabeko hainbat zuhaitz
dituen ibilbidea. Garilaren 21ean
eta 26an eta agorrilaren 16an,
10:00etatik 13:30era, Iribasko
herri sarrerako aparkalekutik.
Bietarako erreserbak: Mirua,
actividades de naturaleza, info@
mirua.com edo 608 560 369 telefonora hots eginez. Irteera dataren bezperako 18:00ak arte.
Ipar-martxa saioak Nordic
walking teknika eta bastoien
erabileran hasteko ibilaldi atsegina da. Garilaren 20an eta agorrilaren 10ean 09:30etik 12:00etara, turismo informazio gunetik.
Erreserbak: Goazen Bidaiak, 644
555 328ra hots eginez. Irteera
dataren aurreko osteguneko
18:00ak arte.

Arakildarrak euren egunaren ospakizuna Satrustegin despeditu zuten 2018an.

Arakildarrek elkartzeko aitzakia
ederra dute biharkoan
Arakilgo eguna ospatuko da bihar; aurrena, Itxasperrin
11:00etatik aurrera eta Zuhatzun 13:30etik aurrera
ARAKIL
Santiago egunaren bueltan ospatzen dute arakildarrek euren
eguna aspaldidanik. Aurten garilaren 25a osteguna izanik, Arakilgo eguna aurreko larunbatera aurreratzea erabaki dute,
jendeak errazago parte hartuko
duelako. Beraz, arakildarren
arteko harremanak sustatzeko
ospakizuna bihar izanen da. 16.
aldia da festa bi egoitzetan banatuta egiten dena. Ohi denez,
Arakilgo egunaren aurreneko
zatia Egiarretako Itxasperri ermita erromanikoa eta inguruak
izanen dira ospakizunaren erdigunea. Elizkizuna, jatekoak eta
dantzak izanen dira han. Joan
den urtean jaiotako bost umeri
Arakilera ongi etorria eginen
diete bakoitzari ttattar bana
jarriz.
2013an bezala, Zuhatzura lekuz
aldatuko da gero ospakizuna.
Karpa batek hartuko ditu ara-

Haurrak Aralarko
aingeruari aurkeztuko
dizkiote igandean
Aralarko santutegiko igandeko
12:30eko elizkizuna berezia izanen
da. Aralarko Deun Mikel Goiaingeruaren Kofradiak Aingeruari
Haurren Aurkezpena antolatu
du. 16. aldia da kofradiak aurkezpena antolatu duena eta bere
helburua da familiek Aralarko
santutegiarekin duten lotura
bereziari segida ematea. Izan
ere, jende asko ezkontzen da san-

kildarrak. Han izanen da 150
pertsona baino gehiago elkartuko dituen herri-bazkaria, ondorengo mahai jolasak eta dantzaldia. Haurrendako entretenimendua ere izanen da.

LARUNBATA 20
11:00 Egiarretatik Itxasperriko
ermitara jaitsiera, trikitilariekin.
11:30 Meza, Arakilgo abesbatzarekin.
12:00 2018an jaiotakoei ongi
etorria.
12:15 Otamena eta dantzak.
13:30 Zuhatzura ongi etorria,
txalapartariak.
13:30 Jolas eta jostailu zaharren
erakusketa.
14:30 Herri bazkaria.
17:00 Mus, briska, partxis txapelketak.
18:00 Herri-jokoak.
18:00 Puzgarriak.
19:00 Dantzaldia Los Andusekin.
20:00 Sari banaketa.

tutegian, baina garai batean ere
bataio asko ere hartzen zituen
Aralarko santutegiak. Elizak
bere araudia aldatu eta umeak
zein bere herrian bataiatu behar
zirela erabaki zuen. Horrek sor
zezakeen etenari erantzuteko da,
beraz, igandeko aurkezpena.
Mezan haurrak aingeruari
aurkeztuko dizkiote, eta haren
irudia gurtuko dute. Elizkizunaren akaberan izena garaiz eman
dutenek Aralarko aingeruaren
lagun dela adierazten duen pergamino bat jasoko dute.
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IRURTZUNGO
FESTAK
IGANDERA ARTE FESTAK
EZ DU ETENIK
Herriaren alde egiten duen lana
aitortu zioten Pablo Burgi Ronkali irurtzundarrek herri-bozketa bidez bera festei hasiera
emateko etxajua pizteko aukeratu zutenean. Etxajua piztu zuen
Burgi hunkituta eskerrak eman
zizkien herriko taldeei eta bere
alde bozkatu zuten irurtzundar
guztiei. "Gora Irurtzun eta Gora
herria" oihu eginez piztu zuen
festei hasiera eman zien etxajua.
Hura lehertu eta segituan EZK
txaranga, fanfarrea eta gaitariak
plaza euren musikekin alaitzeko
txandakatu ziren.
Haiekin batera Irurtzunen
barnako kalejiran erraldoien
konpartsa atera zen. Baina lau
erraldoiak beharrean hiru izan
ziren festan parte hartzera atera
zirenak. Gartzia Ximenez erraldoia “etxean” gelditu zen. Irurtzungo erraldoien eta buruhandien konpartsak neurri horrekin
eramaile falta dutela ikustarazi
nahi izan zuen. Erraldoi bakoitzeko hiru pertsona behar izaten
dira. Eta atzo bederatzi zeuden,
eta haietako hiru iruindarrak
ziren. Horregatik, konpartsakideak jendea eurekin bat egin eta
erraldoiak kalera ateratzeko
laguntza eman dezatela eskatu
zuten.

Festen etxajua lehertu aurretik
konpartsako kideek joan den
urtean jaiotako umeei festetara
ongi etorria emateko ttattarra
eta euren ipuina oparitu zieten.
26 ume izan ziren euren guraso
eta aiton-amonekin opariak jaso
zituztenak. Gainera, 2018an jaiotako umeek euren aurreneko
talde argazkia egin zuten hiru
erraldoien begiradapean.

OSTIRALA 19
10:00 Dianak.
11:30 Erraldoi eta buruhandien
konpartsa.
14:00 Kalderete lehiaketaren
epaia. Izen ematea 13:00ak arte,
estalopean.
14:30 Kaldereten bazkaria
17:00 Bazkalondoa, kalejira eta
kale-animazioa Rock Kalean

bandarekin.
18:00 Bordetxe eta bere animaliak, Gernika plazan.
19:00 Afizionatuen eskuzko pilota
jaialdia.
19:00 Erremontista profesionalen
Jaialdia. (Nafarroako Foru
Komunitateko XIV.
Torneoko Kanporaketa). Sarrera
librea.
20:00 Dantzaldia Primera Plana
taldearekin.
22:00 Larrain dantza.
22:30 Zezensuzkoa.
Kultur etxean hasi, eta
Gernika parkean
despedituko da.
22:45-01:30 Bokata autogestionatua eta Gazte Gaua musikarekin,
Gernika plazan.
00:30-03:00 Dantzaldia Primera
Plana taldearekin.

LARUNBATA 20
10:00 Dianak.
12:00 Egun on sikiera, Zirika
Zirkus taldearekin. (Euskaraz.
Herritar guztiendako), Foru
plazan.
13:00 Bermut kontzertua: D
Capricho taldea. Kubako musika
Euskal Herrian, Foru plazan.
14:30 Jubilatuen bazkaria.
Ondoren, dantzaldia.
17:00-19:00 Haur eta familiendako parkea: birziklatutako jokoak
eta zurezko jokoen trena, Gernika
plazan.
18:30 Afizionatuen eskuzko pilota
lehiaketa.
18:30 Eskorga-kronoeskalada. Bi
kategoria: 10 eta 14 urte artekoak
eta 15 urtetik gorakoak.
20:30 Festamentua. Tio Teronen
Semeak. Euskal dantza eta
umorea elkartzen dituen ikuskizuna, Foru plazan.
22:00 Larrain dantza.
22:30 Zezensuzkoa. Kultur etxean
hasi eta Gernika parkean
despedituko da.
23:00 Larrazpitek, dj-ak .
00:30-04:30 Oihan Vegaren Disko
Festa.
IGANDEA 21
10:00 Dianak.
11:15 Erraldoi eta buruhandien
konpartsen elkarketa. Los Arcos
eta Irurtzun.
14:00 Erraldoi eta buruhandien
konpartsaren agurra.
18:00 Irurtzungo dantzari txikien

eskolaren emanaldia, plazan.
19:00 Kale-ikuskizuna: Amico On
The Beach, Amico Teatroren
eskutik, Foru plazan.
20:00 Dantzaldia Kresala
taldearekin.
22:00 Larrain dantza.
22:30 Zezensuzkoa. Kultur etxean
hasi eta Gernika parkean
despedituko da.
23:30-01:30 Dantzaldia Kresala
taldearekin.
01:30 Hau pena nik!

BARAZKI GUNEA
OSTIRALA 19
14:30 Gazteok ere kalderetetara!
19:00 Karaokea.
23:00 Kontzertuak: Zakil,
Streetwise eta Marianitoz Blai.
LARUNBATA 20
18:30 Gazteok ere krono-igoerara.
19:00 Elektrotxaranga, Larrazpitik
hasita.
22:30 Herri-afaria, Etxerat-ek
antolatuta.
24:00 Kontzertuak: Kiripunk,
Baxtardix, Iluntzean eta Iruñerria
Jamaika Clash.
IGANDEA 21
PELUKA FESTA
22:30 Afari autogestionatua,
Barazki Gunean. Jatekoak
eraman, edatekoak gunearen
kontura.

SAKANERRIA
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ITURMENDIKO
FESTAK
BOST FESTA EGUN
AURRETIK

OSTIRALA 19
GAZTEEN ETA EMAKUMEEN EGUNA
13:00 Auzatea, Udala.
15:00 Kaldereteen eta mozorroen
lehiaketa.
17:30 Herrian buelta Elektropikala
txarangarekin.
20:00 Auzatea, Udala.
Dantzaldia Gozo Gozo-rekin.
22:00 Emakumeen afaria.
00:30 Dantzaldia Gozo Gozo
taldearekin.
LARUNBATA 20
12:00 Portamundos zirkua, plazan.
13:00 Auzatea, Santa Marina
elkartea.
18:00 Areto futbola, pilotalekuan.
20:00 Auzatea, Santa Marina
elkartea.
20:00 Dantzaldia Trikidantz-ekin.
22:00 Zezensuskoa.
22:00 Paella herrikoia.
24:00 Festen amaierako traka.
24:00 Dantzaldia Trikidantz-ekin.

BAKAIKUKO FESTAK
FESTETARAKO ATZERA
KONTUA
Asteazkenetik domekara izanen
dira
Santiago bezperan, asteazkenean hasiko dira Bakaikuko
festak. Domeka bitartean, bost
egunez, zerekin gozatu izanen
da Bakaikun.

ASTEAZKENA 24
19:30 Bezperak Santio baselizan.
20:00 Festen hasiera. Etxajua,
japoniar-bonbak eta buruhandiak.
Bakaikuko Zortzikoa
20:30 Auzatea, Ehiztari elkartearen eskutik.
20:30 Kontzertutzarra: herriko
musikariek eskainitako kontzertua.
22:00 Afaria. Etxean eta bizirik
nahi ditugu, plazan.
00:00 Kontzertuak: Atzapar Rock
eta La Estufa

Iturmendiarrek gaur, Karmen
egunean, ekinen diote festei eta
larunbatera arte ospakizunak
nagusi izanen dira herrian. Ohi
denez, ospakizunetako egun bat
Urbasan, Santa Marina ermitaren
inguruan pasako dute, ostegunean
izanen da hori.

OSTEGUNA 25
12:00 Meza. Santio eguna.
12:30 Altxorraren bila. Abiapuntua plaza. Haur eta gaztetxoendako.
13:00 Euskaldunez eta kubatarrez
osaturiko La Jodedera musika
taldearen emanaldia.
13:30 Auzatea.
17:00 Pilota partidak Iturrarte
frontoian.
Kimuak:
Aritz Urrestarazu - Ekhi Barandiaran
/ Unai Zelaia - Asier Zubiria

OLATZAGUTIAKO FESTAK
FESTAK IRISTEKO ZAIN
Santa Anaren omenezko festak
heldu den ostegunean hasiko
dituzte olaztiarrek. Domekara
bitarteko lau egunetan Olatzagutiako Udalak prestatutako 49
ekitaldiz gozatzeko aukera izanen
dute herrikoek eta bisitariek.
Ohi denez, gastronomia lehiaketa egiten da Olatzagutiako festetan: untxi-kalderete lehiaketa.
Larunbatean izanen da eta parte
hartu nahi dutenek 11:00etan
Sutegi gimnasiora joan beharko
dute suak eta bonbonak jasotzera. Eltzekoak 14:30erako bukatu
behar dira epaimahaiak bere
epaia eman ahal izateko. Bazkaltzeko mahaiak, bankuak eta ardoa
eskainiko ditu udalak.

OSTEGUNA 25
10:00-11:30 Haurren areto futbol
txapelketa: Olatzagutia-Ziordia,
pistan (euria eginez gero, kiroldegian). Antolatzailea: Sutegi
Taldea.
10:45 Kartel lehiaketako sari
banaketa, San Migel plazan.
11:00 Zapi banaketa aurten jaiotako haurrei, San Migel plazan.
11:30 Hamaiketakoa lan taldeetako parte-hartzaile eta udal
langileendako, kultur etxean.
12:00 Santa Anaren omenezko
festak iragartzeko etxajua, kultur
etxean. La Cigarra txarangarekin
eta Erraldoi eta Buruhandien
konpartsarekin kalejira.
12:00 Ezkila-errepika.
18:00 Bordetxe abere zirkua, areto
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futboleko pistan.
20:00 Kakahueteak, gazta eta
ardo banaketa, San Migel plazan.
20:00-22:00 Dantzaldia Gabenara
taldearekin, San Migel plazan.
21:00 Japoniar bonbak, Intsumisioaren plazan.
22:00 Zezensuzkoa.
00:00 Kontzertua: Kaotiko,
eskolako frontoian.
01:30-03:30 Dantzaldia Gabenara
taldearekin, San Migel plazan.

Kadeteak:
Lz. de Zubiria - J. Lazkoz / O. Otxoa
- A. Araña
Seniorrak:
Landa (Oteiza de la Solana) - Gamboa (Arbizu) / Igoa (Etxarri) - Kordon
(Iruñea)
19:00 Bertsoak librean: Erika
Lagoma eta Eneko Fernandez.
Gabriel Aresti Barnetegia.
19:30 Play Back erakustaldia
plazan.
20:00 Auzatea Gabriel Aresti
Barnetegiaren eskutik.
20:00-22:00 Dantzaldia Gabezin
taldearekin.
00:00-03:30 Dantzaldia Gabezin
taldearekin.
Festetan 25etik 28ra Patxi Zelaia
Romeralen Argazki erakusketa,
eguerdi eta arratsaldetan.

HERRI MUGIMENDUAK
ASTEAZKENA 24
DENAK ETXERA EGUNA
Jantzi euskal preso eta iheslariak
Bakaikuko jaietara kamiseta.
20:00 Plazako hagetan gure
ikurrak jasoko dira.
Ondoren, euskal preso eta
iheslarien eskubideen aldeko
brindisa, plazan.
22:00 Afaria. Etxean eta bizirik
nahi ditugu, plazan.
OSTEGUNA 25
20:00 Zenbat kilo? Apustua,
plazan.

Bidali zure
festetako argazkiak

661 523 245
GUAIXE
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Ezkurdia,
Martija eta
Bakaikoa
Bizkaikoan

Sanferminetako
idoloak

Igandean Bizkaiko
Torneoko lehen final
laurdenak jokatuko dira
Barakaldon eta Etxabarrin
PILOTA

Igandean, uztailaren 21ean hasi
eta abuztuaren 20an erabakiko
da Bizkaia Torneoa. Guztira 24
pilotari lehiatuko dira, 12 enpresa bakoitzeko, eta taldeka lehiatuko dira, Bizkaiko mendien
izenak dituzten taldeetan: Ganekogorta, Oiz Gorbeia, Sollube,
Anboto eta Kolitza. Talde bakoitzak binakakoan ariko den bikote bat, lau t’erdian ariko den
ordezkaria eta buruz buru lehiatuko den pilotaria izango ditu.
Pilotari sakandarrei dagokienez, ibarreko lau pilotari profesionalek hartuko dute parte
Bizkaia Torneoan. Ganekogorta
taldeko bikotea izango dira Joseba Ezkurdia eta Julen Martija.
Aldiz, Oiz taldeko bikotea izango
dira Jose Javier Zabaleta eta
Elezkano II.a. Eta Sollube taldeko lau eta erdiko ordezkaria
izango da Joanes Bakaikoa.

Ezkurdia, Martija eta Bakaikoa
lanera
Txapelketa igandean hasiko da,
final laurdenetako bi kanporaketekin. Asperen adarrekoa Barakaldon jokatuko da (17:30,
ETB1), Gorbeia eta Ganekogorta
taldeen artean. Ezkurdia eta
Martija Ganekogorta taldeko
bikotea dira eta Gorbeiako Altuna III.a eta Rezusta izango dituzte aurkari. Aldiz, Baiko pilota
adarreko finalerdia Etxebarrin
jokatuko da (igandean, 17:30ean),
Sollube eta Kolitza taldeen artean.
Kasu honetan, Joanes Bakaikoa
pilotariak Sollube ordezkatuko
du lau t’erdian, eta Kolitzako
Victor izango du aurkari.
Aspeko biko irabazleak Oiz
izanen du zain, Ermuan uztailaren 25ean jokatuko den partidan,
eta Baikoko irabazleak Anboto
izango du esperoan uztailaren
28an Zierbenan. Bi adarreko
irabazleek final handia jokatuko
dute abuztuaren 20an Bizkaia
pilotalekuan, Bilboko Aste Nagusian.

Zabaletak eta Ezkurdiak bikote ikusgarria osatu zuten eta sanferminetan garaile izan ziren, merezimendu osoz. IÑIGO ALZUGARAY

"Ea momentu polit hau
luzatzerik dugun"
JOSE JAVIER ZABALETA PILOTARIA
PILOTA Joseba Ezkurdiarekin batera Sanferminetako Binakako Torneoa irabazi zuen
Etxarrengo atzelariak eta torneoko pilotari onenaren saria jaso zuen
Maider Betelu Ganboa ETXARREN
Aste honetan kirol ataleko titular gehien bildu dituztenen artean
dago Jose Javier Zabaleta. Sanferminetan egindako lanaz berari buruz esan direnak ez dira
gutxi: ikusgarria, maisua, zikloia,
zapalgailua, onena… zerrenda
amaigabea da.

Laudorio entzun behar izan dituzu…
Oso polita da entzuten ari naizen
hitzak entzutea. Zer esan dezaket?

Ohitu egiten al da horretara?
Ez… pilotariak ongi jokatzen
saiatzen gara. Ea momentu polit
hau luzatzen dugun, eta askotan
ongi hitz egiten duten.

Ezkurdiarekin batera Sanferminetako torneoa irabazteaz gain, pilotari onenaren saria eman dizute,
ikusgarri ibili zara: atzeko koadroetan nagusi, aurrean ere lanean
ikusi zaitugu, kantxa guztia estali
duzu, izugarri jo duzu, hiru partidetan soilik 4 akats egin dituzu…
Zer gertatu da?
Binakako Txapelketaren ondoren
aste batzuk geldi egon nintzen,

eta uda hasiera oso ongi prestatu dut. Ongi sentitzen naiz; gorputzez, eskutatik… eta fisikoki
oso ongi nago, eta txapelketa
ederra atera zaigu Ezkurdiari
eta bioi. Bikote bezala asko gehitu dugu, eta horrek lagundu dit
aipatutako emaitza horiek lortzen.
Tanto pila bat egin ditut Josebak
pilota onak utzi dizkidalako. Berak aurrean asko asmatu du, eta
hori izan da; bikote bezala ongi
ulertu diogu elkar, gehitu dugu,
eta horregatik atera dira gauzak
horren ongi. Azkenean, batengatik ez dira bakarrik gauzak
ongi ateratzen.

Ezkurdiak aipatu zuen beste batzuetan ere ikusi zaituela horren
ongi jokatzen, baina orain "erregularragoa" zaudela. Eta Bengoetxeak esan zuen: "ez dakit atzelari batek horrenbeste jokatu duen
inoiz". Hitz potoloak dira horiek.
Aurrekoan Bengoetxeak nitaz
hori esan zuela aipatu zidatenean,
harritu egin nintzen. Hitz potoloak dira, politak, baina nik orain
pentsatzen dudana da lanean

segitzea, Jokinekin ahalik eta
hobekien entrenatzea eta Josebak
ere esan zuen bezala ea partida
onak egiten segitzen dugun. Ea
denbora luzean egoten garen
horrela; polita litzateke.

Sanferminetako Torneoa berezia
da, txapelketen ondoren politena?
Hori esaten dute. Sanferminetakoa eta Logroñokoa torneo luzeenak dira, hiru partida jokatu
behar dira. Eta nafarra izanda,
gainera, sanfermin torneoa irabazteko ilusio berezia nuen. Aurretik lauzpabost aukera izan
nituen, eta kostata, Ezkurdiaren
laguntzarekin lortu dut. Oso pozik nago.

Aurki etorriko dira udako torneo
guztiak: Bizkaia, Gasteiz, Donostia,
Zarautz, Logroño… Gehienak ba-

"JOSEBAK ETA NIK
BIKOTE BEZALA ASKO
GEHITU DUGU, ETA
HORREGATIK ATERA
ZAIGU HORREN ONGI"

Sanferminetako Torneoa
aurkeztu zutenetik
faboritoen artean zeuden
Ezkurdia eta Zabaleta, eta
biko sakandarrak ez zuen
huts egin. Are gehiago,
oraindik gorago egin du,
egin badaiteke.
Finalean Bengoetxea
VI.a eta Imaz izan zituzten
aurkari. Dirua sakandarren
alde atera zen nabarmen,
eta katedra ez zen okertu;
hasieratik alde ederra
atera zuten Ezkurdiak eta
Zabaletak, eta konturatu
gabe 2 eta 14raino joan
ziren. Bengoetxea jokoz
kanpo utzi zuten eta
Imazek ezin izan zien
euren erasoei eutsi.
Zabaletak sekulako
errezitaldia eskaini zuen:
atzeko koadroetan
nagusitu zen, dejada
ikusgarria egin zuen eta
kantxa ia guztia estali
zuen. Eta, aurrean, eroso
ibili zen Ezkurdia. 8 eta 22
irabazita, Ezkurdiak bere 3.
Sanfermin torneoa lortu
zuen eta Zabaletak lehena.

dituzu, baina Logroñokoa ez. Hori
al da zure hurrengo erronka?
Udako bi torneo handienak Iruñekoa eta Logroñokoa dira. Iruñekoa lortu dut, eta Logroñokoa
falta zait. Ea udan lan ona egiten
dugun eta irailean San Mateo
torneoan jokatzeko aukera dudan,
torneoa irabazten saiatzeko. Baina udan torneo gehiago daude.
Gasteizko pilotalekua bereziki
gustuko dut. Ogetak lur azkarra
dauka, frontis eta pareta ona, eta
niri gehien gustatzen zaidan
frontoia da Gasteizkoa. Hiru aldiz lortu dut Gasteizen garaipena, eta ea aurten jokatzeko aukera dagoen.

Merezitako atsedena hartuko duzu
orain.
Asteartean Amorebietan jokatu
nuen, eta aste bat egongo naiz
partidarik jokatu gabe. Uztailaren 23an Errenterian hasiko naiz
eta hilabete bukaera arte beste
4 partida izango ditut. Beraz,
hilabete bukaera gogorra izango
da eta aste hau atseden hartu eta
pilak kargatzeko probestuko dut.
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"Sanferminetan Labriten
jokatzea oparia izan zen"
AMAIA JAKA GANBOA PILOTARIA
PILOTA Emakume Master Cup San Fermin Txapelketako finala jokatu zuen Amaia Jakak
larunbatean. Tanto bakarrarengatik galdu zuen, baina oso pozik dago ihabardarra
Maider Betelu IHABAR
Iruñeko Bombonera txiki geratu
zen larunbatean Emakume Master Cup San Fermin Txapelketako finalak hartzeko. Finalisten
artean Amaia Jaka zegoen. Ihabarko pilotariak Maite Ruiz de
Larramendirekin osatu zuen
bikotea, senior mailan, eta finalean Iera Agirre eta Oihana Orbegozo izan zituzten aurkari.
Tanto bakar baten aldearekin
galdu zuten.

Bai, Emakume Master Cup-eko
antolatzaile Iker Amarikak deitu zidan, parte hartzera animatzeko. Zalantzak nituen, baina
azkenean pausua eman nuen eta
finalerdietako partida jokatu
genuen Lizarran. Irabazi genuenez, Sanferminetako finalerako
sailkatu ginen.

Noiz hasi zinen eskupilotan?
Oso txiki nintzela, 5-7 urterekin,
Irurtzungo Pilota Eskolan. 13
edo 14ra arte ibili nintzen pilotan,
baina utzi behar izan nuen jada
ezin nintzelako mutikoen kontra
lehiatu. Uste nuen emakume
bakarra nintzela. Orduan palan
apuntatu nintzen. Hiru urte eman
nituen, baina ez zen nirea, ez
zitzaidan pala gustatzen. Eta
geroztik nire kabuz ibili naiz
herrian, baina pilota alde batera
utzi nuen.

Duela bizpahiru urte antolatzen da
Emakume Master Cup, emakumezkoen eskupilota torneoak, baina
estrainekoz aurten San Fermin
torneora arte ez zara animatu. Zergatik?
Duela 4 urte Bartzelonan kontzentrazio bat egon zen, emakumezkoen pilotariena. Animatu
nintzen, bertan jokatu nuen eta
nahiko. Duela urte bat Iker Amarika Master Cupeko antolatzaileak
deitu ninduen, euren txapelketetan parte hartzeko, hala egin
nuen eta bigarren egunean le-

tzela. Azkenean 21 eta 22 galdu
genuen; baina, egia esan, nahiz
eta galdu kontentu nago egindako lanarekin. Frontoira gerturatu ziren guztiendako ikuskizun
polita izan zen, eta oso pozik alde
horretatik ere.

Baina tanto bakar batengatik galdu izanak, garaipena hain gertu
ikusita, pena eman behar du, ez?
Frontoira beti irabaztera ateratzen gara, baina Labriten jokatzea
oparia izan zen, eta momenturen
batean ere finala jokatzen ari
nintzela ahaztu nuen. Niretako
hori izan zen oparia.

Emakumeek betidanik jokatu izan
dute eskupilotan baina ez dute
halako presentziarik izan. Txapelketak arrakastatsuak ari dira izaten
eta emakumezkoen pilota gora doa.
Diario de Noticiasek "hau ez da
moda bat" titularra jarri zion Emakume Cup San Fermin Cupeko finaleko artikuluari. Zer deritzozu?

Bi aste lehenago erabaki zenuen
Emakume Master Cup San Fermin
txapelketan parte hartzea, ez?
Amaia Jaka, ezkerrean, Maite Ruiz de Larramendirekin. EMAKUME MASTER CUP

"13-14 URTERA ARTE
IBILI NINTZEN
PILOTAN; EMAKUME
BAKARRA NINTZELA
USTE NUEN"
sionatu nintzen. Belauna bihurritu nuen, ligamendu-bihurritua,
eta irailetik errehabilitazioan
egon naiz. Orain, San Ferminerako deitu zidaten, eta zalantzan
egon nintzen, hankarengatik
beldurra ematen zidalako eta
hainbeste denbora jokatu gabe
egon ondoren... baina animatu
nintzen eta pozik nago.

Emakume Master Cup San Fermin
torneoan Maite Ruiz de Larramendirekin osatu duzu bikotea.
Bai, jakin nuenean bera izango
zela lasaitasuna hartu nuen.
Kristoren pilotaria da Maite, urte
asko darama frontoietan eta ilusio handia egin zidan berarekin
jokatzeak; beste lasaitasun bat
da hori.

Berez atzelaria zara?
Atzelaria nintzen baina Maiterekin nik aurrean jokatzea erabaki genuen. Berez Maite atzelaria da, indar handiagoa dauka,

oso segurua da atzean eta hala
erabaki genuen. Bera atzean jarri zen eta ni aurrean, asko pentsatu gabe.

Emakume Master Cup San Fermin
Torneoko finalean Iruñeko Bombonera bete zenuten.
Lasai joan nintzen frontoira,
baina Labrit leporaino beteta
ikusita, horrenbeste jende frontoian emakumezkoen pilota
ikusten, guztiak emozionatu
ginen, eta momentu batean ahaztu egin zitzaidan finalean geundenik ere. Oso polita izan zen.

Halako giroarekin, Labriteko harmaila beteetara begiratzeak barrenak astinduko ditu…
Bai, sanferminetan jokatzea Labrit bezalako frontoi batean eta
beteta dagoela oso polita da.

Finalean Iera Agirre eta Oihana
Orbegozo izan zenituzten aurkari.
Gauzak oso ondo hasi ziren zuendako, 19 eta 11 aurreratu baitzineten, baina gero beraiek buelta eman
zioten partidari.
Abantaila hartu genuen, baina
gero partida erabat aldatu zen.
Gu erlaxatu ginen, eta beraiek
sekulako partida egin zuten,
kristorena. Hasieran urduri hasi
nintzen, eta partida bukaeran
uste dut gehiago urduritu nin-
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Emakumeak beti egon gara eskupilotan jokatzen. Nik bere
garaian uste nuen bakarra nintzela, baina orain pila bat agertu
dira eskupilotan jokatu izan
dutenak, asko orain hasi dira…
beti frontoietan ibili gara, nahiz
eta asko ez azaleratu. Beraz, ados
nago, hau ez da moda bat.

Hemendik aurrera, zer? Honek guztiak arra piztu dizu eta eskupilotan
jarraituko duzu?
Egia esan, ez dut pentsatu. Egun
hauetan galdetzen ari didate,
baina pentsatzen dut jarraitzera
animatuko naizela. Txapelketan
parte hartzearena kristoren esperientzia izan da eta uste dut
animatuko naizela. Jokatzeko
kluben batean federatu beharko
naiz. Ez dakit Irurtzun klubera
bueltatuko naizen edo beste klub
batera joko ote dudan. Udan txapelketa asko antolatzen dira,
festetan, eta urtean barna Uharte Iruñean txapelketa bat egiten
da, Master Cup txapelketa, lau
t’erdikoa, binakakoa… pentsatu
beharko dut.

Honek guztiak gehiago entrenatzea
eskatuko du, ez?
Bai. Hastekotan serioago hartu
beharko dut: kluben batean federatzea, astean gutxienez bitan
entrenatzea...

"NAHIZ ETA FINALA
GALDU, KONTENTU
NAGO; IKUSKIZUN
POLITA IZAN ZEN
PILOTA ZALEENDAKO"

Zortzikoek ez dute huts eginen. UTZITAKOA

Bargagainek
Erkudenen
lekukoa
hartuko du
Igandean
Bargagaineko bidea
hartuko dute altsasuarrek
goizeko 09:00etan
MENDIA

Ohiturari jarraiki, Erkudengo
Ama erromeriaren hurrengo
igandean Bargagaineko bidea
hartuko dute altsasuarrek, Bargagaingo erromerirako. Horrela,
etzi izanen da Altsasuko Mendigoizaleak taldeak antolatutako
LVIX. Bargagaingo Eguna.

Dorreko lanak
Igandean, uztailaren 21ean, goizeko 09:00etan jaurtikiko dute
suziria udaletxe paretik, Bargagainera abiatzeko. 09:30ean hamarretakoa egingo dute gazteluan, eta dorrean egiten ari diren
berrikuntza lanak gertutik ikusteko aukera izango dute altsasuarrek.

Meza, auzatea, zozketa eta
zortzikoa
Behin Bargagainera igota (1.156
m), goizeko 11:00etan meza izanen
da, eta, ondoren, auzatean bilduko dira mendizaleei batuko zaizkien guztiak. Auzatean gazta,
txorizoa eta urdaiazpikoa banatuko dira eta Altsasuko Udalak
zilarrezko katiluetan dastatzeko
ardoa eskainiko du. Ardoa bezperatik igoko dute mendizaleek.
Jakina, Altsasuko erromeria
guztietan bezala, zortzikoak ez
du huts eginen. Txoko guztiak
garbi-garbi utzi ondoren, Altsasura jaitsiko dira bazkaltzera.
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Sakandarrak
bikain
Ehunmila
arrakastatsuan

"Gustura ospatu genuen
txapela. Hori ere behar da"

MENDI LASTERKETAK

JON IRAÑETA HARRIJASOTZAILEA
HARRIJASOTZEA Nafarroako Harrijasotze Txapelketa irabazi du Sakanako Harrijasotze
Eskolan Mikel Lasarterekin trebatzen den Jon Irañetak. Egindako lanaren saria jaso du

Ehunmilak ultra luzean
(168 km) Xabier Bergera
izan zen lehen sakandarra
Asteburuan Beasaingo Arrastaka Mendi Taldeak antolatutako
hiru lasterketa jokatu ziren: bi
ultra, Ehunmilak (168 km) eta
Goierriko Bi Handiak (88 km)
eta Marimurumendi maratoia
(42 km). Aurten iragarpen guztiak
gainditu ziren, bai parte-hartzearen aldetik –hiru lasterketen
dortsal guztiak agortuta, 1.300
korrikalari aritu ziren– eta baita emaitzengatik ere, errekor
berriak ezarri baitziren.
Ehunmilak izan zen, jakina,
arretarik handiena jaso zuena.
168 km eta 11.000 metroko goranzko desnibela zuen ultrak,
eta 500 korrikalarik baino gehiagok ekin zioten probari ostiralean,
arratsaldeko seietan, horietatik
279k lortu zuten proba osatzea.
Jon Aizpuru (22:21:54) eta Ewa
Majer (27:41:47) izan ziren txapeldunak, meritu handiz, eta
proba irabazteaz gain errekorra
apurtu zuten: beasaindarrak 9
segundotan hobetu zuen 2017ko
Javi Dominguezen errekorra,
eta poloniarrak 19 minututan
hobetu zuen Nerea Martinezek
2012an egindako errekorra. Jon
Aizpuruk ia ordu bat atera zion
Javi Dominguez bigarrenari
(23:05:26). Xabier Bergera izan
zen lehen sakandarra. 64.a sailkatu zen (32:22:27), 10 ordura, eta
Jorge Ramos 76.a sartu zen
(33:46:19), 11 ordura.
Goierriko 2 Handietan (88 km,
6.000 metroko desnibel +) aritu
ziren 511 korrikalarietatik 330
iritsi ziren Beasaingo helmugara, Ion Azpiroz (10:01:51) eta Uxue
Fraile (12:11:21) korrikalariak
buruan zirela. Azpirozek 8 minutuan hobetu zuen aurreko
errekorra. Sakandarren artean,
Jose Julian Lopez altsasuarra
izan zen azkarrena (12:49:56),
proba bukatu zuten 8 sakandarren
artean. Azkenik, Marimurumendi maratoian ez zen sakandarrik
sailkatu.
Sailkapena: guaixe.eus

Maider Betelu Ganboa IRURTZUN
Jon Irañetak 22 urte ditu. Egiarretan sortua, egun Irurtzunen
bizi da. Fundizio batean egiten
du lan, etxeko abereak zaintzen
ditu eta aisialdian harrijasotzean
trebatzen da. Egindako lanaren
saria jaso zuen larunbatean
Iruñean, Nafarroako Harrijasotze Txapelketa irabazi baitzuen.
Sakanako Harrijasotze eskolako arduradun Mikel Lasarte
oso pozik dago apopiloak egindako lanarekin. "Oso pozik nago
Jonek lortutakoarekin. Berarengatik eta baita gure eskola poliki emaitzak lortzen hasi delako
ere. Harrijasotzaileak ateratzea
asko kostatzen da eta txapelak
irabaztea gehiago. Beraz, oso
pozik gaude" adierazi du Lasartek. Jon Irañeta ere kontentu
dago.

Noiz piztu zitzaizun harrijasotze
zaletasuna?
Irurtzunen Sakanako Harrijasotze Eskola zegoela jakin nuen.
Sartu nintzen probatzera, gustuko izan nuen eta ordutik hor
nabil. Txikitatik gustatzen zaizkit herri kirolak, ikusteko bereziki, baina probatu arte ez nuen
inoiz pentsatu harriekin ibiliko
nintzenik, ez bainuen afizio asko.

Irurtzunen dago Sakanako Harrijasotze eskola, Sakanako Mankomunitateak sortu eta Mikel Lasartek
gidatzen duena.
Bai, 16 edo 17 urte nituela hasi
nintzen Sakanako Harrijasotze
eskolan, baina bi urtez Gasteizen
egon nintzen ikasketak egiten
eta bertan bizitzen, eta han ere
segitu nuen zer edo zer harriekin,
afizioarekin. Eta ikasketekin
bukatzerakoan etxera bueltatu
nintzen eta Sakanako eskolan
hasi nintzen berriro, Mikelekin.
Horretaz gain, duela bi urte Astitzen egon nintzen ere ikasten,
Jesus Atxaren eskolan, eta asko
ikasi nuen ere.

Aurreiritziak ditugu harrijasotzearekin? Gehienetan pentsatzen dugu

rrenbesterako, baina guztiok
egin genituen markak oso onak
izan ziren. Harri horiek egin
behar dira! Dena den, bakarrik
plazara ateratzea meritu handia
da, eta zenbaki oso onak egin
zituzten.

Plazak ez dira errazak ezta?
Ez, beti nerbioak daude tarteko.

Zein harri gustatzen zaizu gehien?
Kuboa eta bola. Gehienek zilindroa erantzungo lukete, baina
ni trebeago naiz kuboarekin eta
bolarekin, teknika oso ongi ikasita dut eta oso gustuko ditut.

Zure hurrengo erronka zein izango
da?
Herrietako erakustaldietan ariko naiz eta Zazpi Herrialdeetako
Herri Kirol Txapelketan parte
hartuko dut. Nafarroarekin aritzeko deitu didate eta oso pozik
nago. Abuztuaren 31n izanen da.
Beraz, lanean jarraitu beharra
dut, topean. Irurtzungo festetan
ostegunean (atzo) erakustaldia
egingo dut Albaro Zugarrondorekin batera. Berak ere Irurtzunen ikasi zuen harrietan eta,
beraz, etxekoak ariko gara plazan.

Jon Irañeta larunbatean sanferminetan, bolarekin. IRAÑETA

"HARRIJASOTZEAN
% 70 TEKNIKA DA,
% 20 INDARRA ETA
% 10 BURUA; HORI
DIO BETI MIKELEK"

barna jendea pasatzen da. Eta
hori oso ona da, gauza probatzea
baita.

Aurtengo Nafarroako Harrijasotze
txapelduna zaitugu. Zure helburuetako bat izango zen, ez?

Hurrengo ikasturtean Sakanako
Harrijasotze Eskolan jarraituko duzu,
edo zure kasa entrenatzen hasiko
zara?
Ez, Mikelekin jarraituko dut.
Beti egon behar da norbaitekin
eta Mikel oso irakasle ona da.
Finalean ere nire alboan egon
zen; beti gertu dut.

Zer du zuretzat harrijasotzeak? Zer
ematen dizu kirol honek?

Mikelek txikitatik esan izan dit
harrijasotzean % 70 teknika dela,
% 20 indarra eta % 10 burua.

Sei hilabete neraman txapelketan
pentsatzen, eta oso pozik nago,
dena oso ongi atera zelako. Gero
gustura ospatu genuen sanferminetan, lagunekin. Gau luzea
izan genuen. Hori ere behar da.
Duela bizpahiru urte atera nintzen lehenengoz plazara eta bi
urte hauetan indarra hartu dut.
Adina nabaritzen da.

Oso kirol sakrifikatua da, baina
emozio handiak ematen dituena.
Oso polita da plazara ateratzea
eta erakustaldiak egitea, gustuko dut. Prestakuntzaren aldetik,
entrenatzean konstantzia da
gehienbat. Bizpahiru astez uzten
bada, asko kostatzen da berriro
puntua hartzea. Konstantzia da
garrantzitsuena.

Mikel Lasarte oso irakasle ona dela
diote…

47 altxaldi egin zenituen guztira
eta 5.337,5 kilo jaso zenituen.

Bai. Pazientzia handia izan du.
Azkenean astero-astero lauzpabost urtetan berarekin, pixkanaka, egun onak eta txarrak egon
dira, baina oso ongi.

Bai. 125 kiloko zilindroarekin 19
altxaldi, 112,5 kiloko kubikoarekin 13 altxaldi eta 100 kiloko
bolarekin 15 jasoaldi. Hiru harri
dira hiru tartetan, deskantsatzeko tarte handirik gabe, eta nekea
nabaritzen joaten da. Dena ematen da lehendabiziko harrian,
eta nahiz eta besteetan indar
betean aritu, beti izaten dira
altxaldi gutxiago.

Hurrengo ikasturteari begira txikienak animatuko zenituzke Sakanako Harrijasotze Eskolan izena
ematera?

sekulako handia eta indartsua izan
behar duela batek bertan aritzeko,
baina Mikel Lasartek dio indarra
baino teknika dela gehiago…

Egun zenbat ikasle zaudete Sakanako Harrijasotze Eskolan?
Hiru: Berriozarko bat, Iruñeko
bat eta ni. Ikasleen artean denbora gehiena nik eman dut eskolan. Hemendik pasatzen jende
asko ikusi dugu, tartean gimnasioetatik datozen kirolari indartsuak, harriekin saiatzera datozenak, tarteka utzi eta gero
bueltatzen direnak... Urtean

Zure arerioak, Josetxo Urrutia, Albaro Zugarrondo eta Xabier Ariztegi "Santxin" nola ikusi zenituen?
Zenbaki oso politak egin zituzten.
Kanpotik badirudi ez dela ho-

Bai, zalantzarik gabe! Denak
animatzen ditut. Harri txikiak
daude, eta behintzat anima daitezela saiatzera, ikustera nola
den. Beti animatzen dut jendea.

"HARRIJASOTZEA OSO
KIROL SAKRIFIKATUA
DA, BAINA EMOZIO
HANDIAK EMATEN
DITUENA"
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Urdiaingo igerilekuetan eta inguruko paraje zoragarrietan jokatuko da Sakanako Haur Triatloia.

Bihar, Sakanako Haur
Triatloia Urdiainen
Nafar Kirol Jolasetarako baliagarria izango da Sakanako Mankomunitateak
antolatutako proba eta Urdiaingo igerilekuetan jokatuko da, bihar, larunbatarekin,
goizeko 10:00etatik aurrera
TRIATLOIA

Sakanako Mankomunitateak
antolatuta, bihar, garilaren 20an,
larunbatean, 10:00etatik aurrera,
XVIII. Sakanako Triatloia jokatuko da Urdiaingo igerilekuetan.
Igeriketa probak Urdiaingo igerilekuetan jokatuko dira, txirrindularitza probak igerileku ondoko paraje ederretan, Urriztin
eta Saraben, eta korrika proba

Urrizti inguruetan. Sakanako
Mankomunitateak Nafarroako
Triatloi Federazioaren, Nafarroako Gobernuaren, Aitziber
elkartearen eta Urdiaingo Udalaren laguntza du guztia behar
bezala prestatzeko. Aurreko urteetan bezala, Urdiaingo triatloi
proba Nafar Kirol Jolasetarako
(NKJ) baliagarria izanen da.

Bihar ariko direnetako batzuk
sakandarrak dira, Sakana Triatloi Taldekoak eta Mank-ek antolatutako Sakanako Triatloi
Campusean parte hartzen ari
diren neska-mutikoak. Ikasitakoa
praktikan jartzeko primerako
aukera dute bihar Urdiainen.
Igeriketa segmentua Urdiaingo igerilekuan jokatuko da. Bizikleta tarterako betiko zirkuitu
ederra prestatu dute, Urdiaingo
igerilekuetako bidetik abiatu eta
Sarabe parajean barna gauzatuko dena. Eta korrikako segmentua egiteko ere zirkuitua antolatu dute igerilekuetatik gertu.
Triatletek derrigorrezkoa izanen dute kaskoa eta mendiko
bizikleta erabiltzea. Aipatzekoa
da probak irauten duen bitartean
juniorrek eta kadeteek ezingo
dutela kanpoko laguntzarik jaso;
gainontzeko mailetakoek laguntza jaso ahal izango dute, baina
soilik epaile, teknikari edo antolakuntzako partaideen laguntza, arazo mekanikoak konpontzeko.
Proba gauzatzen den bitartean
ibilbidea zaindua, markatua eta
trafikoari itxita egonen da.

100 triatleta inguru
XVIII. Sakanako Haur Triatloian
aritzeko aurretik izena emana
beharra zegoen www.navarratriatlon.com web gunean. Erredakzioa ixtean 100 triatleta inguru zeuden izena emanda.
Nolanahi ere, informaziorako
Mank-eko Kirol Zerbitzura hots
egin daiteke (948 464 866 telefonoa).

09:30etik aurrera material
kontrola
Sakanako Haur Triatloian parte
hartzen lehenengoak juniorrak
eta kadeteak izango dira, goizeko 10:00etan. Dena den, partehartzaileak goizeko 09:30etarako
gerturatu beharko dira Urdiaingo igerilekuetara, Nafarroako
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Triatloi Federazioaren material
kontrola pasatzera. Kategoria
bakoitzeko probak hasi baino
lehen material kontrola pasa
beharko dute partaideek. Ondoren hasiko dira lasterketak, eta
triatleta txikienak animatzera
joateko deia egin du Mank-ek.
Eguraldi bikaina iragarri dute
larunbaterako eta plan bikaina
da triatloi proba ikustera joatea.
Lan guztiak egin eta gero, bukaeran triatleta guztiei ogitartekoa eta fruta banatuko zaizkie.
Aurreko urtean 100 triatleta
inguruk parte hartu zuten Sakanako Haur Triatloian, 16 inguru
sakandarrak.

Ordutegia eta distantziak
Juniorren lasterketa 10:00etan
hasiko da (513 m igeri (19 luze),
10 km bizikleta, 3 km korrika),
kadeteena 11:25ean (378 m igeri
(14 luze), 5 km bizikleta, 1,5 km
korrika); kimuena 12:15ean (189
m igeri (7 luze), 3 km bizikleta,
750 m korrika); benjaminena
13:05ean (81 m igeri (3 luze), 1,5
km bizikleta, 350 m korrika); eta
aurre-benjaminena 13:30ean (54
m igeri (2 luze), 1 km bizikleta,
200 m korrika).

EGURALDI BIKAINA
IRAGARRI DUTE ETA
100 TRIATLETA
INGURU ESPERO DIRA
BIHAR URDIAINEN

UTZITAKOA

TAEKWONDO FEDERAZIOA

Irati Irigoienen brontzea

Sakanako Triatloi Campusak lekukoa hartu du

TRIATLOIA Uztailaren 6an eta 7an Espainiako Taekwondo Borroka
Txapelketak jokatu ziren Valladoliden. Nafarroako selekzioarekin
Bargagain taldeko Irati Irigoien aritu zen, 21 urtez azpiko mailako 62 kilo
azpiko kategorian. Brontzezko domina lortu zuen urdiaindarrak.
Bargagaingo Erkuden Jinxin Moreno kadeteen 33 kilo azpikoan aritu zen.

TRIATLOIA Astelehenean hasi eta uztailaren 26an
despedituko da Sakanako Triatloi Campusa. Urko
Berdud eta Aitor Mozo monitoreen esanetara 24
neska-mutiko ari dira trebatzen, aurreko urtean baino
4 gehiago. Zelandi kiroldegian dute hitzordua goizeko

11:00etan, igeriketa lantzeko. Bizikleta eta korrika
segmentuak lantzera Dantzalekura eta haren
inguruetara doaz, eta 13:00ak arte ibiltzen dira lanean.
Igeriketa, bizikleta eta korrika arteko trantsizioak
prestatzeari tarte berezia eskaintzen diote.
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Nafarroako Erlojupekoan
sakandarrak podiumean
Kadeteetan Hugo Aznar izan zen txapelduna, Mikel Unzillaren eta
Martxel Etxeberriaren aurretik. Emakumezkoen kadeteetan Nahia Imaz hirugarren
nafarra izan zen eta juniorretan Unai Aznar lehen nafarra eta Aitor Alberdi hirugarrena
TXIRRINDULARITZA

Larunbatean I. Corteseko Hiribildua Trofeoa jokatu zen, aldi
berean Nafarroako Banakako
Erlojupekoa zena. Kadeteak, juniorrak eta 23 urtez azpiko afizionatuak aritu ziren, Burundako Quesos Albeniz eta Aralarko
Sakana Group taldeko txirrindulari sakandarrak tartean. Lan
bikaina egin zuten gure txirrindulariek eta podiumera igo ziren.

Burundak antolatu zuen proba eta sari guztiak eurendako izan ziren. UTZITAKOA

Burundako Quesos Albenizek
gorriz jantzi zuen Iturmendi
Quesos Albenizko Hugo Gonzalezek
irabazi zuen kadeteen I. Iturmendi Saria
TXIRRINDULARITZA

Kadeteetan podium sakandarra,
Hugo Aznar buru
Gizonezkoen kadeteetan sakandarrak izan ziren jaun eta jabe.
Quesos Albeniz taldeko Hugo
Aznar izan zen azkarrena (10:38);
Nafarroako txapelduna, bere
taldekide Mikel Unzillak 5 segundo gehiago behar izan zituen
(10:43.44) eta Sakana Group-eko
Martzel Etxeberria hirugarrena
izan zen, Unzillarengandik ehuneneko batzuetara (10:43.86).
Erabateko podium sakandarra
izan genuen. Gainontzeko txirrindulariek ere lan ederra egin
zuten. Sergio Lopez (Q.Albeniz)
5.a sailkatu zen, Jon Erdozia
(Sakana G.) 7.a, Unax Trevejo
13.a (Q.Albeniz), Aimar Tadeo
(Sakana G.) 17.a, Jon Chamorro
(Q.Albeniz) 20.a, Julen Guerrero
(Q.Albeniz) 28.a, Oihan Etxeberria
(Q.Albeniz) 29.a, Alex Lopetegi
(Sakana G.) 35.a, Aitor Ondarra
(Sakana G.) 37.a eta Ander Villalobos (Q.Albeniz) 43.a. Taldeka
Quesos Albeniz gailendu zen,
Sakana Group-en aurretik.
Emakumezkoen kadeteetan
Laia Puigdefabregas izan zen
Nafarroako txapelduna (11:38).
Nafarroa Ermitagañako Nahia
Imaz sakandarra ere podiumera
igo zen, hirugarrena sailkatu
baitzen, 15 segundora (11:53).

Juniorretan Unai Aznar bigarren
nafarra
Junior mailan Lintxu taldeko
Thomas Gloaf gailendu zen
(19:26). Egia esan, Lintxukoen
erakustaldia izan zen, lehen hiru

Gizonezkoen mailako podiuma: Aznar, Unzilla eta Etxeberria. BURUNDA

BURUNDA ETA
ARALAR TALDEKOEK
MAILA BIKAINA EMAN
ZUTEN, BESTE BEHIN,
ERLOJUPEKOAN
postuak eurenak izan baitziren.
Quesos Albenizko Unai Aznar
laugarrena sailkatu zen, 55 segundora (20:21), baina probako
lehen nafarra izan zenez, txapeldun nafarra izan zen. Sakana
Group taldeko Aitor Alberdi
arbizuarra seigarrena sailkatu
zen, hirugarren nafarra, eta podiumera igo zen.
Iker Mintegi (Q.Albeniz) 7.a
sailkatu zen, Igor Arrieta (Sakana G.) 8.a, Inhar Astitz (Sakana
G.) 9.a, Jon Gil (Lizarte Ermitagaña) 17.a, Urko Gorriti (Sakana
G.) 22.a, Sendoa Jauregi (Sakana
G.) 29.a, Unax Miranda (Sakana
G.) 32.a, Mikel Lizasoain (Sakana G.) 33.a, Unai Villalobos (Q.
Albeniz) 36.a, Jonathan Vega
(Q.Albeniz) 41.a eta Willy Torres
(Q.Albeniz) 45.a. Taldeka Fundacion Lintxu gailendu zen, Sakana Group eta Quesos Albenizen
aurretik.

Afizionatuak
23 urtez azpikoetan Telcom taldeko Iñaki Irazokik gelditu zuen
kronoa lehenen (25:49). Goierriko TB-Laboral Kutxa taldeko
Ailetz Lasa ziordiarra podiumera igotzear egon zen, baina laugarrena sailkatu zen, 57 segundora (26:46). Telcom taldean
dabilen Iker Cerviño irurtzundarrak 8. denborarik onena egin
zuen, 1:42ra (27:31).

Asteazkenean I. Iturmendi Saria
jokatu zen, kadeteen mailako
txirrindularitza proba (61 km),
Iturmendi, Etxarri Aranatz eta
Ziordia artean, Altamirako igoera bat tarteko.
Burunda klubeko Quesos Albeniz taldeak goitik behera kontrolatu zuen etxeko etapa. Laukote bat iritsi zen batera helmugara eta talde burundarreko Hugo
Aznar gailendu zen. Bere taldekide Mikel Uncilla hirugarrena
izan zen. 10 segundora, 5. postuan,
Sakana Group-Aralar taldeko
Martxel Etxeberria sartu zen.
Lasterketa irabazteaz gain men-

diko sailkapenean lehena izan
zen Hugo Aznar eta Mikel Uncilla lehen urteko kadeteetan lehena. Horretaz gain, haien taldekide Jon Chamorrok tartekako
helmugen sailkapena irabazi
zuen eta Quesos Albeniz izan zen
probako talderik onena. Beraz,
Burunda klubaren festa izan zen.
Gainontzeko sakandarrei dagokienez, Sergio Lopez 7.a sartu
zen, Aimar Tadeo 13.a, Jon Chamorro 22.a, Aitor Ondarra 41.a,
Julen Guerrero 42.a, Alex Lopetegi 44.a, Unax Trevejo 52.a eta
Ander Villalobos 53.a. Berriz ere,
lan bikaina gure kirolariena.

Igor Arrieta zortzigarrena
Zumarragan
Igandean Zumarragako Hiria
Sari Nagusia jokatu zen, junior
mailako lasterketa, Euskal Herria
Torneorako baliagarria eta Zumarragan hasi eta Antiguoko
ermitan despeditzen zena. Fundacion Lintxu taldeko Thomas
Gloag txirrindulariak, bezperan
Corteseko Trofeoa erlojupekoa
irabazi zuenak, erakustaldi bikaina egin zuen eta bera iritsi
zen bakar-bakarrik helmugara
(03:34:27). Igor Arrieta uhartearra zortzigarrena izan zen eta
mendiko sailkapena irabazi zuen,
eta Unai Aznar bederatzigarrena
sartu zen. Aitor Alberdi 14.a iritsi zen, Jon Gil 25.a, Mikel Lizasoain 47.a eta Iker Mintegi 55.a.

EUSKADIKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOA

Etxeberria bigarrena Antzuolan
TXIRRINDULARITZA Igandean afizionatuen lasterketa jokatu zen
Antzuolan, Lehendakari Txapelketarako baliagarria. Bi txirrindulari iritsi
ziren batera helmugara, eta Baqueko Jon Barrenetxea gailendu zitzaion
Sakanako Rural Kutxako Josu Etxeberria iturmendiarrari. Goierriko
TB-Laboral Kutxako Ailetz Lasa ziordiarra 44.a sailkatu zen.
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Imanol Erbitik talde lan itzela egin du aste honetan. MOVISTAR TEAM

Ioseba Fernandez Fernandez, World Roller Games mundialetako 100 metroko proban. ESPAINIAKO IRRISTAKETA FEDERAZIOA

Frantziako Tourra: orain bai…
hemen dira Pirinioak

Ioseba Fernandez
munduko bosgarrena

Gaur Paueko erlojupekoa jokatuko da
eta asteburuan Pirinioetako etapa menditsuak
TXIRRINDULARITZA

Atzo jokatu zen Pirinioetako
lehendabiziko etapa menditsua,
Col de Peyresourde eta Hourquette d´Ancizan gaindituta
Bagnères de Bigorren despeditu
zena. Erredakzioa ixterakoan ez
genekien Julian Alaphilippek
(Deceuninck-Quick Step) lidergoari eutsi oteko zion eta faboritoen artean aldeak zabalduko
ote ziren, Pirinioetan mugimendu handiak espero baitira.
Izan ere, atzo mendiko etapa
jokatu zen, gaur Paueko 27,2 kilometroko banakako erlojupekoaren txanda da eta asteburuan
Pirinioetako bi etapa gogor dituzte aurretik txirrindulariek.
Tourmalet mitikoaren gainean
despedituko da larunbateko etapa eta igandean, Col de Montsegur, Port de Lers eta Foix gainditu ostean, Foix al Prat d´Albisen bukatuko da.
Horregatik guztiagatik, egunotan mugimendu handiak es-

KAYAK Lakuntzako
kayak jardunaldirako
izena ematea zabalik
Sakanako Mankomunitateko
Kirol Zerbitzuak Udako Kanpainaren barruan antolatuta, uztailaren 30ean kayak jardunaldia
izanen da Lakuntzan, 17:00etatik
aurrera.
Nahi duen guztiak kayakekin
ibiltzeko aukera izango du,
dohain, baina antolaketari begira izena eman beharra dago Sakanako Mankomunitateko Kirol

pero dira. Gureei dagokienez,
asteleheneko zorigaiztoko etapan
Movistar Team taldeko Mikel
Landa lurrera joan zen Warren
Barguilek (Arkea) sorbaldarekin
nahigabe jo eta errepidetik atera
zuenean eta haize-babesen ondorioz atzean moztuta geratu zen
Astanako lider Fugslang. Ondorioz, denbora asko galdu zuten
biek. Horrela, Movistar Team
taldeak estrategia aldatu behar
izan du. Mendia ongi doakie eta
eraso egin behar dutela, hori da
Hiriberriko Imanol Erbitik uste
duena. Eta Gorka Izagirreren
Astanan ere mugimenduak egongo direla aurreikusten da.

Zale euskaldun asko
Egunotan zale euskaldun ugarik
joko dute Pinioetara eta Pauera,
tartean sakandar asko. Auto ilarak ekidin eta portuetara iristeko garaiz ateratzeko gomendioa
egin du antolakuntzak.

Zerbitzuan (kirolak@sakanamank.eus edo 948 464 866), uztailaren 25a baino lehen. 5 urtetik
gorako neska-mutikoek eman
ahal dute izena, eta kopuruaren
arabera Mank-ek autobusa antolatuko du.
Aurreko urtean Altsasuko igerilekuetan gauzatu zen ekimena
eta 61 neska-mutikok hartu zuten
parte. Aurten Lakuntzako igerilekuek hartuko dute kayak jardunaldia eta bertan aritzeko deia
egin du Kirol Zerbitzuak, jardunaldi dibertigarria delako.

19

Iturmendiarrak ekainaren 1eko lesioa gainditzeko egin duen lan
ikaragarriak emaitza izan du eta Bartzelonan egunotan jokatutako World Roller
Games mundialetako 100 metroko proban bosgarrena sailkatzea lortu du
IRRISTAKETA

Larunbatean World Roller Games
edo Munduko Irristaketa Txapelketan abiadurako 100 metroko proba jokatu zen Bartzelonako Passeig de Gracian. Munduko
irristalaririk azkarrena nor den
erabakitzen du lasterketak eta
podiumaren gorenera igo nahi
zuen lau aldiz munduko txapelduna eta 11 aldiz Europako txapelduna izan den Ioseba Fernandez Fernandez irristalariak.
Iturmendiarrak bazekien aurten
erronka zailagoa zuela, ekainaren 1ean Espainiako Zirkuituko
Txapelketan 100 metroko sprint
proban parte hartzen ari zela
lesionatu baitzen. Abduktoreko
zuntzak apurtu zituen, eta tarte
labur honetan lesioaz osatzeko

makina bat sufrikario pasa behar
izan ditu, baina behar bezala
entrenatzeko ez du tarterik izan.
Hala ere, Bartzelonara "irabaztera" joan nahi zuela argi zuen,
txapeldunek "titulua defendatu
behar dutela" uste baitu.
Gaudiren La Pedrera-Casa Mila
ikusgarriaren parean jokatu zen
Munduko 100 metroko lasterketa. Klasifikazio fasean, lauko
multzotan lehiatu ziren irristalariak. Ioseba Fernandezek bere
titulua berritzeko dena eman
zuen, baina bosgarrena sailkatzea
lortu zuen (9,518 segundo), bere
lesioaz osatzeko egin duen lana
ikusita, meritu handiko postua.
Beraz, finalen atarian geratu zen
iturmendiarra. Daniel Greig

australiarra izan da munduko
txapelduna (9,439 segundo).

Hustu egin zen
Ioseba Fernandezek sentsazio
gazi-gozoak zituen. "Lesioa gainditu dudala uste dut, profesional
onenak izan baititut alboan, eta
lan ikaragarria egin dute. Baina
azken 5 astetan entrenatu ez izana handicap handia izan da"
aitortu zuen. "Bartzelonan egon
ahal izateko nuen guztia eman
dut, saiakeran hustu egin naiz.
Uste dut garrantzitsua dela datozen belaunaldi berriei irakastea kirola ez dela soilik porrota
edo arrakasta; etengabe ikasten
eta hazten zoazen prozesua baizik" gaineratu zuen.

Waterpoloan
Uharten
WATERPOLOA Sakanako
Mankomunitateko Kirol Zerbitzuak
Udako kanpainaren barruan
antolatuta, asteazkenean
waterpolo txapelketa eta uretako
bolei txapelketa jokatu ziren Uharte
Arakilgo igerilekuetan. Eguraldiak
ez zuen gehiegi lagundu, baina
hala ere, oso ongi pasatu zuten
ekimenean parte hartzera animatu
ziren neska-mutikoak.

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

OSTIRALA 19
ETXARRI ARANATZ Beilatokia
toki egokian. Kontzentrazioa.
19:00etan, Kale Nagusiko 7.ean.
ARBIZU ETA ETXARRI ARANATZ
Euskal presoak Euskal Herrira.
20:00etan, plazan.
ALTSASU Altsasukoak aske
kontzentrazioa.
20:00etan, udaletxe parean.

LARUNBATA 20
OLAZTI Ozako ohianera eta
Acher Gaztelura irteera. Etxarri
Aranazko Larrañeta mendi
taldeak antolatuta
05:45ean, herritik.
ALTSASU Bargagaineko gurutzera
ibilbidea eginen du Altsasuko
Mendigoizaleak elkarteak.
07:30ean, egoitzatik.
ALTSASU Altsasu-LizarrustiOlaberria-Altsasu 140 km-tako
ibilbidea eginen du Barranka
txirrindula errepide taldeak.
08:00etan, BM supermerkatuko
aparkalekutik.

09:30etik 12:00etara, Aralarko
santutegitik.

Adinduen Koordinakundea.
12:00etan, udaletxe parean.

EGIARRETA Arakilgo eguna.
Itsasperriko jaitsiera, meza,
jaioberriei ongi etorria,
otamena eta dantzak.
11:00etatik aurrera, Itxasperrin.

IRURTZUN Gozamenez
programa. Ur festa goxoa:
bainua eta ur jokoak, afaria eta
musika.
21:00etan, igerilekuan.

ZUHATZU Arakilgo eguna.
Txalaparta, jolas eta jostailu
zaharren erakusketa, bazkari
herrikoia, mus, briska eta
partxis txapelketa, bazkari
herrikoia.
13:30etik aurrera, plazan.

ETXARRI ARANATZ Zinema
kalean euskaraz. Horman
erlojua duen etxea filmaren
emanaldia.
22:00etan, plazan.

IGANDEA 21
UHARTE ARAKIL Aralarko
trikuharriak 4 km-tako ibilbidea
publiko guztiei zuzenduta.
Sakana Garapen Agentziak eta
Plazaola patzuergo turistikoak
antolatuta. Izena ematea: 608
560 369 edo info@mirua.com.
10:00etatik 13:00etara, Aralarko
santutegitik.
OLAZTI Barandi tabernaren IV.
urtemuga. Gaztelu puzgarriak,
Tolin mariatxia eta Miki
Okariren bakarrizketa.
11:00etatik aurrera, Sarasate
plazan.
HIRIBERRI ARAKIL O me
atiendes o me voy Trokolo
teatro konpainiaren
antzezlanaren emanaldia.
20:00etan, kultur etxean.

UHARTE ARAKIL Nordic
Walking hastapena Aralar
natur eremuan. Sakana
Garapen Agentziak eta
Plazaola patzuergo turistikoak
antolatuta. Izena ematea: 644
555 328.

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

ASTELEHENA 22
ALTSASU Pentsio duinen alde.
Sakanako Pentsiodunen eta

ASTEARTEA 23
ALTSASU Festetan kuadrilen
eguna ospatzeko batzar irekia.
19:30ean, Gure Etxea erakinean.

ASTEAZKENA 24
ALTSASU Udako gazte agenda.
Donostiako hondartzara
ateraldia.
10:30etik 19:30era, geltokitik.

UTZITAKOA

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

EGURALDIA ASTEBURUAN
Ostirala, 19

UHARTE ARAKIL Gozamenez
programa. Ur festa goxoa:
bainua eta ur jokoak, afaria eta
musika.
21:00etan, igerilekuan.
IRURTZUN Udako zinema.
Asterix: edabe magikoaren
sekretua filmaren emanaldia.
22:00etan, Foru plazan.

OSTEGUNA 25
ETXARRI ARANATZ Iluntasunetik
etxera dokumentalaren
emanaldia. Orain Jon Gurutz
plataformak antolatuta.
21:30ean, plazan.

Min.

12

o

Larunbata, 20

Max.

32

o

Min.

15

o

Max.

28o

Goizean lanbroarekin edo
lainoarekin esnatuko gara. Baina
egunak aurrera joan ahala, eguzkia
aterako da, giroa berotuz.

Ipar haizeak hodei batzuk ekar
litzake, eta ez du tenperatura
gehiegi igotzen utziko. Baina ateri
mantenduko da egun guztian zehar.

Igandea, 21

Astelehena, 22

Min.

15o

Max.

31o

Ipar haizearekin jarraituko dugu,
baina eguzkiaren presentzia
handiagoa izango denez, tenperaturak
zertxobait egingo du gora.

Min.

17o

Max.

37o

Hegoalderantz biratuko du haizeak
eta bero olatua ekarriko du gurera.
Tenperaturak itogarriak izango dira
eguneko ordu gehienetan.

GANBAZELAIA

GUAIXE 2019-07-19 Ostirala

JAIOTZAK

IRAGARKI SAILKATUAK
HARREMANAK
Sakanatik Iruñara goizero lanera joateko
kotxe bila dabilen gazte bat naiz. Kepa 648 760
567.
LEHIAKETAK
Egile berrientzako
Iruñeko Udalaren XXIX.
Euskarazko Literatur
lehiaketa: parte hartu
ahalko dute nafar egileek
edo nafarrak izan gabe,
helbidea Nafarroan dutenek. Poesia, Narrazioa eta
Bertso-paperak modalitateak. Lan bana modalitate bakoitzeko. Lanak
aurkezteko epea 2019ko
azaroaren 5ean amaitzen
da. Informazio gehiago
www.iruñakulturada.eus
helbidean.
OHARRAK
Olaztiko festetako bazkariak: hilaren 26an,
ostiralean, 14:30ean,
haurrendako (7 urtetik
beherakoak heldu bat
lagunduta) eta jubilatuendako bazkari bana izanen
da. Aurrenekorako txartelak (2 euro) udaletxean
jaso daitezke. Atzenarendako udaletxean eta Kamiogaina jubilatu elkartean (9 euro). Herri bazkaria hilaren 28an, domekan, izanen da. Txartelak
udaletxean eskura daitezke 14 urtera arte 5 euro,
helduek 15. Txartelak
hilaren 22ra arte lortu
daitezke.
Altsasuko festetan
2018ko kintari harrera:

Irailaren 13an, goizeko
10:30an 2018.urtean
jaiotako altsasuarrei harrera egingo zaie udaletxe
aurrean. Erroldatuta dauden haurrek gonbidapena
jasoko dute etxean. Erroldatuta ez daudenen kasuan, gurasoek agorrilaren 24a baino lehen izena
eman dezakete udaletxean zapia jaso eta kintaren lehen argazkia
egiteko.
Bakaikuko jaietako
bazkariak: gazte bazkaria ostiralean, hilak 26,
Aiztin izanen da eta mozorro bazkaria igandean,
hilak 28, domekan. Txartelak astelehenera arte
eskura daitezke (15 euro
bazkari bakoitza) 662 494
320 edo 608 685 877
telefonoetara hots eginez.
Rock & roll bazkaria eta
kontzertua Bakaikuko
jaietan: Hilaren 27an,
larunbatean, 14:30ean.
Txartelak Kotxko tabernan
eros daitezke astelehenera arte. Kontzertua bazkaldu ondoren izanen da.
Etxarri Aranazko festetako XXVI. PLAY BACK
TXAPELKETA: abuztuak
6 asteartea, 19:00etan,
haur,gazte eta helduentzat. Sariak: koreografia
onenari 100 euro, euskal
abesti onenari 100 euro,
parte hartzen duen talde
bakoitzari 25 euro. Musika CDan edo USBan eraman. Izen ematea kultura@etxarriaranatz.eus
helbidean edo egunean
bertan 18:30 tik aurrera
eszenatokian.

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

IRAGARKIA JARTZEKO:
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.

Olaztiko goitibeherak
2019: uztailak 27, larunbata, 17:00etan. Izena
eman gaztetxean eta hasi
zurea prestatzen!!
11/12 SUMARIOA: 47
auzipetu hiru bat hilabetez
Madrilen epaituko dituzte.
337.462 euroko gastuak
izanen dituzte. Horri aurre
egiteko diru ekarpenak
eskatu dituzte. Horiek
Laboral Kutxaren ES82
3035 0057 9205 7005
9033 kontu korrontean
sartu daitezke.
Bidelagun izan nahi?
Mintzakide programaren
bidez euskara praktikatzera elkartzen dira hizkuntza ikasten ari direnak
eta hizketatzeko ohitura
dutenak. Euskaldun batekin, bidelagun batekin
aritzen dira. Bidelagun
izan nahi duzu? 600 482
024 telefonoan edo AEKren Itsasi euskaltegian
duzu informazio guztia
guztia.
Crowdfunding Kanpaina: Aritz Ganboa de Migel
artzain-gaztagile arbazuarraren erronkan parte
hartzera gonbidatuta
zaude. Arruazutik Izabaraino mendi lasterketa eta
gazta trukaketa “Bideak”
dokumentalean jasotzeko
kanpaina laguntzeko diru
bilketa egiten ari dira.
Informazioa http://www.
bideakdokumentala.eus/
eu/crowdfunding-kanpaina web-gunean.

www.iragarkilaburrak.eus

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

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

· Mara Holgado Fresneda, uztailaren 11n Altsasun
· Ara Anda Igoa, uztailaren 12an Etxarri Aranatzen

EZKONTZAK
· Jon Ruiz Goldarazena eta Leire Etxeberria Jaka,
uztailaren 15ean Lizarragan

HERIOTZAK
· Flora Ganboa Razkin, uztailaren 16an Etxarri Aranatzen
· Maria Jesus Garziandia Andueza, uztailaren 16an
Lakuntzan

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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Antzerkia "zerbait
magikoa" da
Erriberriko Antzerki jaialdia hasiko da gaur, uztailaren 19, eta abuztuaren 3ra arte
izanen da. Jon Barbarin Ihabarren bizi den antzerkigileak jaialdian izanen da, Amico
konpainiarekin erresidentzia artistikoa egiteko hautatuak izan baitira
IHABAR
Antzerkiak nork bere burua ezagutzeko aukera ematen du. Adierazteko modu bat ere bada, baita jolas bat ere. Jon Barbarin
antzerkigileak "pribilegio" bat
dauka: gustatzen zaion ogibidean
lan egiten du. Antzerkia gauza
askotarako baliogarria dela esan
du, baina, bereziki, jolasa da
ihabartarrarendako. "Helduak
garenean ahazten zaigu jolasaren
kontu hori".
Gutxik esan dezakete bere lana
jolasa dela. "Txikitatik gustatu
izan zait antzerkia. Oso argi neukan antzerkia egin nahi nuela".
Lan tresna gorputza osoa da eta
arnasak garrantzia handia hartzen du. Emozioak azaleratzeko
ere balio du antzerkiak. "Zu zaren
guztia ateratzen duzu. Zerbait
magikoa da".
Jolas bat ez ezik, antzerkia
"gauza askotarako oso baliogarria" dela esan du Barbarinek.
Esaterako, taldean aritzeko. Hortaz, Ihabarren duela hamarkada
bat baino gehiago sortu zuen
antzerki taldeari "antzerki sozial
gastronomikoa" deitzen dio. Antzerkia egin, elkartu eta afaldu
egiten dute.

Erriberriko Antzerki jaialdia
Federico Garcia Lorca idazle
andaluziarrak esan zuen gizartearen eta historiaren taupadak
jasotzen ez duen antzerkia, ezin
dela antzerkia deitu. Hitz horietan oinarritu da Luis F. Jimenez
Erriberriko antzerki jaialdiaren
arte zuzendariak aurtengo jaialdia antolatzeko orduan. Izan ere,
Jimenezen iritziz, antzerkia entretenimendua baino zerbait
gehiago da. Identitatea indartzeko tresna ere izan daiteke. Gaur
hasiko da Nafarroako Antzerki
jaialdi ezagunena, eta abuztuaren
3ra arte lan klasikoen eta garaikideen topagunea izanen da. Jon
Barbarin bertan izanen da, egunero, erresidentzia-laborategi
artistikoan.

'Amico's on the beach' ikuskizunaren une bat. AMICO TEATRO

'AMICO'S PLANET'
IKUSKIZUNAREN
LEHENENGO "HAZIA"
LANDUKO DUTE
JAIALDIAN
Barbarinek eta Txorik osatzen
duten Amico konpainiak lortu
du aurtengo Erriberriko jaialdiko erresidentzia egiteko aukera.
Hortaz, jaialdiak irauten duen
bitartean, "ikuskizun bat sortzeko espazio bat izango dugu".
Laguntza ekonomikoa jasoko
dute ere. Barbarinen lehenengo
erresidentzia izango da; ez, ordea,
Txorirena.
Amico izan zen konpainiaren
lehenengo ikuskizuna; ondoren,
Amico's on the beach ikuskizuna
etorri zen, oraindik antzezten
ari direna. Are gehiago, bi zita
dituzte Sakanan: uztailaren
21ean, Irurtzungo festetan,
19:00etan, bi lagunen hondartzara egindako irteera barregarriaren istorioa kontatuko dute,
Foru plazan. Sakanan egingo
duten bigarren emanaldian uztailaren 27an izanen da, Etxarrenen. Erriberriko jaialdiko

erresidentzian landuko duten
ikuskizuna Amico's Planet izango da. "Ideiaren bat badugu,
baina oraindik ez dugu ezer
zehaztu". Pertsonen arteko harremanei buruz hitz egitea da
ideietako bat.
Erriberriko erresidentzian
zenbait diziplinatako jendearekin
lan egingo dute: Jon Maya dantzariarekin, Dora Salazar artista altsasuarrarekin, Rakel Arbeloa perkusio jolearekin eta
David Bernues argiteri teknikariarekin ariko dira. "Diziplina
anitzeko zerbait dugu buruan".
Gainera, Mayaren Kukai dantza
konpainia da aurtengo jaialdiaren gonbidatua.
Amico's Planet ikuskizunaren
inguruan ikertzeko aukera emango die Erriberriko erresidentzia
artistikoak. " Laboratorio bat da,
eta bertan ikertuko dugu eta
materiala aterako dugu". Ikuskizunaren lehenengo "hazia"
izango da. 2020ko lehenengo hilabeteetan mustu nahi dute ikuskizun berria eta "handiena". "Arlo
ezezagun batean sartu gara.
Guretako berria izango da". Aurreko ikuskizunak beste modu
batera landu dituztela argitu du
Barbarinek.

BAZTERRETIK
IUNE TRECET OBESO ©

Ziber-zorroa bete kriptodiru
Azken egunetan berriro piztu da
kriptotxanponei buruzko
eztabaida sarean. Mark
Zuckerbergek amets bat izan du,
eta ez da Martin Luther Kingen
antzekoa, non Facebookek bere
moneta propioa ateratzen zuen
herrialde baten gisa
funtzionatuz. Makroenpresa
honen zerbitzuak (Facebook,
Whatsapp edo Instagram)
erabiltzen dituzten 2.400 milioi
pertsonak osatutako mundu
mailako herrialdea. Libra izena
jarri dio 2020an argitaratu nahi
duen kriptotxanponari, hau da,
Internet sarean bakarrik
existitzen den eta finantza
erakundeetatik kanpo dagoen
txanpona.
Baina erronka handiak izango
ditu Libra martxan jartzeko.
Alde batetik, kriptotxanponekin
dagoen beldurra dago.
Horretarako stablecoin bat
sortu du, hau da, txanpon
egonkor bat, bitcoinak duen
espekulazio gorabeheratsua
ekiditeko. Eta beste aldetik, eta
garrantzitsuena dena,
Facebookek erabiltzaileen
artean duen konfiantza falta
(normala). Bigarren hau da
Zuckerbergek libratu behar
duen arazo handiena. Gainera,
mundu mailako banku nagusi

gehienek bere aurka egin dute.
Baina honek argi eta garbi esan
du ez duela banku baten
zerbitzua eskainiko, bere
zerbitzuen barnean
transakzioak “dohain” egiteko
zerbitzua emango duela
bakarrik. Adi honekin,
Facebookek ez du-eta ezer
dohain ematen, transferentzia
egitearen truke, zure informazio
guztia emango baitiozu
Facebooki; eta hark, informazio
hori salduz, izugarrizko dirutza
irabaz lezake.
Beti bezala, nik alternatiba bat
proposatuko dizuet:
kriptodiruaren munduan
murgildu nahi baduzue, baina
kontrolatuko ez zaituzten zerbait
probatu nahi baduzue, Faircoin
diru-zorro bat egitea proposatzen
dizuet. Hau ere moneta egonkor
bat da, eta ez da inor aberasteko
sortu. Estatuen esku sartzerik
gabeko mundu mailako sistema
ekonomiko berri bat sortzeko
asmoa duen FairCooparen
elkartrukerako tresna da 2014an
sortu zen FairCoina. Ez du beste
moneta sozialek, adibidez
Euskoak, Euroarekiko duten
lotura. Eta diruaren banaketa
justuago bat du helburu. Nik
jada badut nire FairCoin
ziber-zorroa.

UTZITAKOA

Udan ere, dantzan
Irantzu Gonzalez dantza eskolako Udaran dantzan kanpalekuan parte hartu
zuten 27 ikaslek, Baztanen. 8 eta 14 urte bitarteko haurrek parte hartu zuten
kanpaldian, eta Irantzu Gonzalez eta Igone Augusto gidaritzapean dantza
lirikoan, funky-an, garaikidean eta jazz-ean murgildu ziren. Iñigo Palomorekin
gorputz heziketa landu zuten ere. Kanpalekua euskaraz izan zen.

KULTURA
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Olaztiko festetan
kaosa sortzeko prest
Kaotiko taldeak kontzertua eskainiko du Olaztiko festen lehenengo egunean,
datorren ostegunean, uztailaren 25ean, gauerdian, eskolako frontoian. Urte hasieran
'Aprende Violencia' diskoa kaleratu zuen Aguraingo taldeak
Atzapar Rock taldea Kobetamendiko Zaleen guneko agertokian. MIRENTXUREN ARGAZKIAK

Atzapar Rock, Kobetamendiko
"hodeietatik" jaitsi ezinik
Gazteen talde sakandarra 'Berri Txarrak Lagunartean'
kontzertuaren aurretik aritu zen igandean
SAKANA
Berri Txarrak taldeak 20.000
pertsonaren aurrean joko duen
kontzertuaren espazio berean
jotzea ez da egunero gertatzen
den gauza bat. Talde oso gutxik
lortu zuten ohore hori, zortzik,
hain zuzen ere. Zortzi talde horien
artean Atzapar Rock talde sakandarra zegoen. Oraindik "hodeian" daudela esan dute taldekideek. Sinistu ezinik.
Ahotsenea Durangoko Azokako espazioak zortzi talde aukeratu zituen Berri Txarrak Lagunartean igandean Kobetamendin
egin zuen kontzertuaren aurretik jotzeko. Beraz, Ahotseneak
Zaleen gunean deitutako espazioan jotzeko deialdi irekia egin
zuen, eta Sakanako taldeak deialdiaren berri izan zuen. Hortaz,
aurkeztu zen: "eta aukeratu gintuzten". Sorpresa bat izan zen,
"ez genuen espero". Agian "adinagatik" aukeratu zituztela esan
dute taldekideek, izan ere, oso
gazteak dira; 15 urte dituzte. Baina Euskal Herri osotik aurkeztutako 71 taldeetatik sakandarrak
aukeratu izanak, zerbait gehiago
egon behar da: "ez dakigu zer
begiratu zuten".
Kobetamendin BBK musika
jaialdia egiten da urtero. Aurreko
asteburuan izan zen, eta mendia
bera aukeratu zuen Berri Txarrak
taldeak bere kontzertu erraldoia
egiteko. Taldea ez zen bakarrik
egon eta "lagun artean" egin zuen
kontzertua. Hortaz, 70 lagunek
baino gehiagok parte hartu zuten
kontzertuan. Emanaldiaren aurretik ere hainbat ekimen izan

ziren, besteak beste, Ahotsenearen
karpa, Atzapar Rock taldeak jo
zuen lekua. 16:30ean hasi ziren
kontzertuak, "lehenengoak izan
ginen, eta hasiera guztiak zailak
dira". Ordu horretan ireki omen
zituzten ateak, eta jendea iristea
kostatu zen. Hala ere, jendeak
Atzapar Rock-en doinuekin disfrutatzeko aukera izan zuen. "Lehenengoak izateko jendearen erantzuna bikaina izan zen". Zorion
mezuak jaso dituzte; sare sozialetan ere jarraitzaileak igotzen ari
dira. Ondoren jo zuten taldeak
"oso onak" zirela esan dute sakandarrek.

Ospea
Kobetamendin jotzeak "ezagunagoak" izatea eragin du. "Kalean
gelditzen eta zoriontzen gaituzte". Nahiz eta oso gazteak diren,
hasieratik taldea modu serioan
eta profesionalean hartu dute.
Izan ere, etorkizunean musikariak
izatea da haien ametsa. Baina
"musikatik bizitzea oso zaila da".
Bitartean, formatzen jarraituko
dute, bakoitzak bere modura:
musika eskolan, kontserbatorioan
zein Vendettako bateriarekin.
"Gu beti jotzeko prest gaude".
Kontzertuetan, zuzenekoetan,
arima jartzen du Atzapar Rock
taldeak. Urtearen hasieran diskoa
kaleratu zuten, baina kontzertuetan sentitzen dira erosoen:
"diskoa grabatu ondoren egindako akatsez ohartzen zara. Pena
bat da". Diskoa grabatzen hasi
zirenetik gaur egun arte haien
musika "asko" aldatu dela esan
dute.

OLATZAGUTIA
20. urteurrenetik gertu dago
Kaotiko taldea. 19 urte bete ditu
aurten, izan ere, 2000. urtean
sortu zen Aguraingo taldea. Gaur
egun, aguraindarrekin batera
bi sakandar daude: Xabier Aldaz
etxarriar bateria-jolea da eta Jon
Morcillo olaztiar baxu-jolea. Datorren ostegunean, uztailaren
25ean, Olaztiko festetan, gauerdian, etxean joko du Morcillok.
00:00etan izanen da emanaldia,
eskolako frontoian. Olaztiarra
herrian egingo duten kontzertua
iristeko "irrikan" dago. Olaztiko
festak bonbazia handian hasiko
dira.
"Urte asko herrian jo gabe
eta oraingoan, gainera, Kaotikorekin. Berezia izango da".
Familia eta lagun asko joango
direla esan du Kaotikoko baxujoleak, eta osteguna izan arren
"Sakanako eta Lautadako jendea" joatea ere espero du. Herriko festak izan arren, "parranda gutxi" egiteko aukera
izanen du Morcillok; izan ere,
ostiralean Zornotzan (Bizkaia)
kontzertua dute eta larunbatean
Galiziara doaz, A Coruñako
Murosera kontzertua ematera.
Uda hemendik hona pasatuko
dute.
Summer Tour 2019 bira egiten
ari da Kaotiko taldea. Aprende
Violencia diskoa kaleratu zuen
urte hasieran, eta horren ondoren bira etorri da. "Bira oso ongi
doa, jendearen aldetik ikaragarria
izaten ari da, eta gu ere eroso
sentitzen gara". Kaotiko zuzenean
ikusteko talde bat dela esan du
olaztiarrak. "Dena ematen dugu
taularen gainean". Olaztin "gonbidatuta zaudete".

Etapa berria
Jon Morcillo olaztiarra 2014.
urtean sartu zen Kaotiko taldean.
"Baxu-jolea uztekotan zegoen eta
nigan pentsatu zuten Xabi Aldaz
taldearen bateria-jolearen laguna naizelako". Stupenda Jones

Kaotiko taldeko kideak, Jon Morcillo olaztiarra erdian dagoela. KAOTIKO.COM

DUELA BOST URTE
JON MORCILLO
KAOTIKON HASI ZEN,
ETA "IZUGARRIAK"
IZAN DIRELA ESAN DU

lana "askoz errazago" egiten
dela azaldu du. Alde txarra ere
badu: "niretako horrelako bidaietan zailena familia etxean
uztea da, izan ere, zure denbora
da, zure bizia gustuko duzunagatik ematen ari zara". "Zaila"
dela aitortu du.

taldeko kidea zen Morcillo, eta
Kaotiko olaztiarrarekin harremanetan jarri zen. Hasieran
erabakia "oso zaila" izan zela
aitortu du Morcillok. "Stupenda
Jones-en urte asko izan ziren, ez
ziren taldekideak, lagunak baizik". Azkenean urratsa ematea
erabaki zuen, eta "bost urte benetan izugarriak" izan direla
esan du.
Stupenda Jones taldetik Kaotikora saltoa eman zuen olaztiarrak eta "aldaketa oso handia"
izan dela aitortu du. "Stupenda
Jones taldearekin kontzertu
gehienak Euskal Herrian ziren.
Orain Estatuan mugitzen gara.
Kontzertu asko, furgonetan kilometro asko...". Baina "oso
abesgarria" dela esan du: "Almeriara, Kataluniara edo Albacetera joan, eta jendez gainezka
egoten dira kontzertuak". Lantalde "ederra" osatzen dutenez,

Evaristoren letrak
2019aren hasieran diskoa kaleratu zuen Kaotikok. Estudioan
grabatutako bederatzigarren
diskoa da. Evaristoren laguntza
izan du Kaotikok Aprende Violencia sortzeko, izan ere, letrak
idatzi ditu. "Evaristok harreman
oso estua izan du Kaotikorekin,
eta letra idazteko aukera agertu zuenean, ez genuen inongo
zalantzarik izan. Idazteko duen
modua, bere arloan, niretako
onena da".
Morcillok Kaotikorekin egin
duen bigarren lana da Aprende
Violencia. Olaztiarrarendako
"abesgarriagoa" izan dela esan
du. "Gehiago ezagutzen genuen
elkar, eta oso erraza izan da elkarrekin lan egitea". Abestiak
lantzea "betidanik" gustatu izan
zaiola esan du olaztiarrak, "eta
disko honetan posible izan dut
hori egitea".
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"Ez dugu gauza asko
behar pozik bizitzeko"

biltzen dituzue: Furgoplan. Zergatik
sortu zenuten bloga?

Erkuden Ruiz Barroso ALTSASU

Bidaiak egiten genituen eta jendearekin partekatu nahi genituen.
Batzuetan bidaiatzeko orduan
leku horri buruzko informazioa
falta da, eta egia da jende askok
bere gauzak konpartitzen dituela, baina guk nahi genuen gure
esperientziatik kontatu. Hiru
hilabete eta erdi daramatzagu
Suitzan, eta orain beste gauza
batzuk kontatzea ere posible dugu.
Gure barrenak lasaitzeko modu
bat da.

1

Nolakoa da furgoneta batean
bizitzea?

5

2

Izan ere, Suitzara bizitzera joan
zineten. Zergatik Suitza?

Naiara Franco altsasuarra, Iñigo Cordal hondarribiarra eta Inuk border collia Suitzan
bizi dira. Kanpin batean lan egiten dute, eta furgonetan bizi dira. Asko bidaiatzen dute
ere. Bizimodu bat da. Abentura guztiak Furgoplan blogean kontatzen dituzte

Furgoneta txiki bat erosi genuen
jakinda gure etxea izango zela,
eta gure gutxieneko beharretara
moldatu dugu. Etxe minimo bat
da: 4 metro karratu ditu. Lorategitxoa ere badaukagu eta sekulako bistak ditugu: etxetik Alpeak
ikusten ditugu. Ezin gara kexatu.

3

Artista Iñigo da. Furgoneta
erosi genuenean zerbait bazeukan
prest, baina ez zen bertan bizitzeko modukoa. Guztiz hustu
genuen eta zerotik hasi ginen.

4

Eta furgonetarekin izandako
abentura guztiak blog batean

6

Beste blogetan oinarritzen edo
inspiratzen zarete?

7

Sare sozialak garrantzitsuak
dira, beraz.

Bai. Bereziki furgoneta prestatzeko. Instagram bidez ere furgonetazale pila bat jarraitzen
ditugu. Mundu guztiak bere argazki politenak jartzen ditu.

Furgoneta zuek prestatu zenuten?

Iñigo Cordal, Naiara Franco altsasuarra eta Inuk Alsazian (Frantzia). FURGOPLAN

Furgonetako bidai bat aukeratu
behar baduzue, zein?

9

Blog bat egin nahi dutenendako aholkua?

Blogean bidaia bat kontatzea lan
handia da eta bidaia bat aukeratzea oso zaila da. Bidaia bakoitzak
zerbait ematen du. Galdera zaila
da. Furgonetarekin Andaluziara
egindako bidaia gustatu zitzaigun.
Euskal Herrian egin ditugun
ateraldiak ere, boluntario lanak
egiten egon ginenean Frantzian,
Suitzan, baita Andaluzian ere...

Hasi behar dela. Gure esperientzia hori da. Hasi eta egin ahala
ikasten da. Eta egiten ari zarenarekin disfrutatu behar duzu.
Blog bat eramatea edo idaztea
oso zaila da. Jendeari gustatuko
zaion zerbait egitea ere. Horrek
feed back-a ematen dizu, eta egiten ari zarena aurrera eramatera laguntzen dizu. Hala ere, zuri
gustatzen zaizuna egin behar
duzu, nahiz eta gerta litekeen
jendeari ez interesatzea.

Zein da helburua? Profesionalizatzea pentsatu duzue?

Autodidaktak izan gara. Gure
bloga oso xumea eta sinplea da.
Idazten dugu, argazki politak
jartzen ditugu eta saiatzen gara.
Zaletasun bat bezala hasi zen.
Momentuz ez dugu zentimorik
atera, eta ez dakigu nola egin
ere. Jendeak lan handia egiten
du blogetan eta konpetentzia oso
handia da. Gure helburua momentuz ez da hori. Lagunendako
eta familiarendako egiten dugu.
EHfurgo.eus-ekin kolaborazio
bat egin dugu.

Kanpin batean bizi eta lan egiten
dugu. Boluntario bezala egon
ginen, lan egiteko kontaktu bat
egin genuen eta deitu ziguten.
Pisu bat alokatzea ezinezkoa zen
eta furgonetan gauza guztiak
sartu eta etorri ginen. Ez dugu
gauza asko behar pozik bizitzeko.
Jendea animatuko genuke horrelakoak egitera.

8

10

Bidaiak asko prestatzen dituzue?

11

Azarora arte han egongo
zarete. Gero?

Egia esan ez ditugu asko prestatzen. Gustatzen zaiguna begiratzen dugu eta bertako jendeari
galdetzen diogu. Horrek asko
egiten du. Furgonetarekin zer
ikusi nahi dugun begiratzen dugu
eta gero joan ahala moldatzen
gara.

Dudarik gabe. Blogean post bat
jartzen dugunean, gero Instagramen elkarbanatzen dugu, eta
jendearen % 85 edo bertatik sartzen da. Argazkilaritza gustatzen
zaigu, eta hobetzen saiatzen gara.
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Bidaia gehiago egingo ditugu.
Ideia asko ditugu, baina oraindik
ez dakigu zer egin. Suitzan aurrezten ari gara, eta helburua
bidaiatzea da. Gure dudarik handiena nora joan da. Momentuz
egiteko askatasuna dugu.

