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araKil
Aspaldi ikusi gabekoak elkar 
agurtzen. Familien berri ematen. 
Semea ezkonduko dela. Alaba 
haurdun dagoela. Senideak zer 
moduz? Halako elkarrizketak 
izan ziren Itxasperri ermitaren 
inguruan larunbat goizean. Ara-
kilgo egunaren aurreneko partea 
han ospatu zen. Aralarko ainge-
rua eta Egiarretako gurutzea 
aldean zutela hainbat arakilda-
rrek Egiarreta eta Itxasperri 
arteko kilometro erdi eskaseko 
ibilbidea trikitilarien doinuak 
girotuta egin zuten. Behin ermi-

taren ondoan, Mikel Gartziandia 
apaizak Arakilgo soroak bedein-
katu zituen. Ondoren meza izan 
zen, Arakilgo abesbatzarekin. 

Arakilgo Udalak ibarrera ongi 
etorria eman zien joan den urtean 
jaiotako umeei. Bost ziren baina 
soilik Etxeberriko Maddi Goñi 
Galarza, Egiarretako Maren Laz-
koz Rojo eta Hiriberri Arakilgo 
Irune Pariente Goñi agertu ziren. 
Iker Alegre zinegotziak ibarreko 
ttattarra jarri zien. Ondoren, 
Lakuntzako Elai Alai dantza 
taldeak dantza saioa eskaini zuen. 
Itxasperrikoa despeditzeko uda-

lak otamena eskaini zien berta-
ratu ziren guztiei. 

Itxasperritik ospakizuna Zuha-
tzura lekualdatu zen. Artetan 
dagoen Iruñeko Erreinuko Et-
nografia Museoak jarritako jos-
tailu zaharren erakusketa ikus-
teko aukera izan zen. 163 arakil-
dar izan ziren ibarreko eguneko 
herri bazkarian. Majo bazkaldu 
ondoren, mahai-jokoen txapel-
keta eta haurrendako puzgarriak 
izan ziren. Dantzaldia ere izan 
zen. Zaporeak elkartekoek pintxo-
potea eskaini zuten eta haren 
aldeko zozketa ere izan zen. 

Egiarretan abiatu zen ospakizuna Zuhatzun bukatu zen. Herri bazkarian 163 pertsona elkartu ziren. Itxasperriko ermitan meza entzun ondoren dantzarien emanaldia eta otamena izan zen. 

Arakildarrak, 
elkarrekin 
ibarreko eguna ospatu zuten larunbatean itxasperrin eta Zuhatzun. arakildarren 
topaleku bihurtu zen lehenik itxasperriko ermita eta Zuhatzu ondoren. azken herri 
horretan bazkari, joko, musika eta zozketekin borobildu zen ospakizuna
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Festaren 
saltsan sartuta
Igandean despeditu ziren 
Irurtzungo festak. Ostiralean 23. 
kalderete txapelketa izan zen. Erga 
Larreak elkartutako gastronomia 
lehiaketan 11 eltzeko prestatu 
ziren. Epaileek lehen saria Jon 
Zunzarreni eta Mikel Pilarri eman 
zioten. Eneko Zunzarrenek bigarren 
saria eskuratu zuen eta Los 
Pancetas kuadrilarendako izan zen 
hirugarren saria.

FESTAK HEMEN DIRA 

Etxarrendarrek eta herria bisi-
tatzen dutenek zerekin gozatu 
izanen dute gaur arratsaldetik 
astelehena bitartean.

OSTIRALA 26
19:00 Txupinazoa eta festen 
hasiera. 
19:15 2018-19an jaiotakoei fes-
tetako zapia ematea. 
19:30 Herri-jokoak. 
19:30-21:30 Dantzaldia Luzia-
norekin. 
22:00 Herri afaria. 

00:00-05:00 Dantzaldia Luzia-
norekin. 

LARUNBATA 27 
11:30 Hamaiketakoa. 
12:00 Haurrendako jolasak, 
Tramankulu. 
18:00 Txokolate-jana. 
18:30 Txoripanas musika ikus-
kizuna. 
19:00 Kale antzerkia: Amico on 
de beach. 
20:00 Hiruko saskiratzeen txa-
pelketa. 
20:00-21:30 Dantzaldia Luzia-
norekin. 

21:30 Bingoa. 
22:00 Zezensuzkoa. 
22:30 Herri afaria. 
00:00 Dantzaldia Luzianorekin. 

IGANDEA 28
11:45 Hamaiketakoa, gaitariek 
alaitua. 
12:30 Herritarren arteko herri 
kirolak. 
16:30 Jolas parkea: puzgarriak, 
baredora, ur-zezena…
18:00 Pilota partidak: 
          Txikiak: Etxeberria anaiak 
/ Goñi-Gurmindo
          Helduak: Lansalot-Eulate 
/ Murgiondo-Beraza 
20:00 Dantzaldia Chuchin Ibañez 
y Los Charros taldearekin. 
21:30 Bingoa eta zozketak. 

ASTELEHENA 29 
11:30 Hamaiketakoa. 
12:30 Ping-pong txapelketa. 
14:30 Herri bazkaria. 
16:30 Mus eta briska 
txapelketa. 
16:30 Haurrendako jolasak. 
24:00 Hau pena nik!

ETXARRENGO 
FESTAK

Bargagainen eguzkitan 
Herritik ez zen gurutzea ikusten, lainoa mendira itsatsia gelditu baitzen, 
baina mendizaleak eguzkitan egon ziren igandean. Altsasuko 
Mendigoizaleak taldeak antolatuta, 59. Bargagaingo eguna ospatu baitzen. 
Sebastian Uhalde apaizak, Txanek, meza eman ondoren, hamaiketakoa izan 
zen. Altsasuko Mendigoizaleek bezperatik ardoa eta ura igoak zituzten.
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FESTA HEMEN DA

Saioa Zelaiak piztu zuen festen 
hasierako etxajua. Eta segituan 
japoniar-bonbek eztanda egin 
zuten, txikienak batera eta bes-
tera korrika hasi ziren, opariren 
bat eskuratu asmoz. Aurreneko 
festetako musika doinuak herri-
ko zortzikoarena izan zen, 2008tik 
presente dagoena. Ehiztariek 
eskainitako auzatearekin batera, 
adin guztietako 30 musikari ba-
kaikuarrek txanda eskatu zuten 
eszena-tokian. Hainbat kantu 
aletu zituzten eta herritarrek 
kantuan jarri zituzten, haien ar-
tean kantuen letrak banatu on-
doren. Atzo, Santiago egunez, 
eguerdian meza izan zen, baita 
haur eta gaztetxoendako altxo-
rraren bila jolasa. Arratsaldean, 
berriz, pilota partidak eta segituan 
bertsolariak izan ziren, play back 
erakustaldiarekin batera. Jakina, 
auzateak  ez zuen hutsik egin. 
Festek irauten duten bitartean, 
Patxi Zelaia Romeralen argazki 
erakusketa udaletxeko goiko ge-
lan ikusgai dago. 

OSTIRALA 26
12:00 Meza adinekoen omenez.
12:30 Bakaikuko haur eta gaz-
tetxoen arteko herri kirolak, 
plazan.
13:00 Iñaki Bizkai musikariak 
giroturiko auzatea.

13:30 Japoniar-bonbak, plazan.
13:30 Auzatea.
14:30 Jubilatuen bazkaria eta 
omenaldia elkartean. Ondoren, 
Iñaki Bizkai musikariaren ema-
naldia.
19:00 Oihu-Arima, dantza garai-
kideko emanaldia.
20:00 Auzatea.
20:00-22:00 Dantzaldia Drindonts 
taldearekin.
00:00-03:30 Dantzaldia Drindonts 
taldearekin.

LARUNBATA 27 
12:00 Apar Festa eskola ondoko 
kantxetan (txankletak eraman).
12:30 Bermuta rock and roll 
erritmoan. 
13:00 Txorongo txaranga.
13:30 Auzatea Jubilatu elkartea-
ren eskutik.
14:30 4. Rock and Roll bazkaria. 
17:00 Haur eta gaztetxoendako 
jolasak.
17:00 Kontzertua: La Banda del 
Jefe Bigun eta young sesion.
17:30-22:00 Artisau azoka.
19:00-20:00 Aizkora apustua, 
plazan: Lopez - Beltza VS Bihu-
rri-Hodei Ezpeleta.
20:00 Auzatea, Bakarrekoetxea 
elkartearen eskutik.
22:00 Zezensuzkoa.
20:00-22:00 Dantzaldia Trikidantz 
taldearekin.
00:00-04:00 Dantzaldia Trikidantz 
taldearekin.

DOMEKA 28 
12:00-14:00 Haur Parkea esko-
lako belardian: puzgarriak, seg-
way, craybike eta zezen meka-
nikoa. 
13:30 Auzatea.
13:30 Japoniar-bonbak, plazan.
13:00 Haize Berriak Banda.
16:00-19:00 Haur parkea esko-
lako belardian: joko trena, puz-
garriak, segway, craybike, eta 
zezen mekanikoa.
19:00 Etorkizuna dantza taldea-
ren emanaldia.
20:00 Auzatea.
22:00 Zezensuzkoa.
22:00 Herri-afaria, plazan.
20:00-22:00 Dantzaldia Gabena-
ra taldearekin.
00:00-02:30 Dantzaldia Gabena-
ra taldearekin.

HERRI MUGIMENDUAK

OSTIRALA 26 
AIZTI EGUNA 
Jantzi Bakaikuko Gazte Asan-
bladaren kamiseta
15:00 Gazte Bazkaria. Aiztin
Ondoren, Elektropikala elektro-
txarangarekin kalejira, herrian 
zehar.

LARUNBATA 27
20:30 11/13 makroepaiketari ez. 
Fran Balda eta 47ak herrian! 
elkartasun ekimena, plazan.
22:00 Ogitarteko-jana, gazte-
txean. 
04:00-06:30 Tirri&Erdy dj, plazan.

DOMEKA 28
MOZORRO EGUNA
Denok mozorrotzera!
15:00 Mozorro bazkaria.
Ondoren, bingo musikatua eta 
mozorro lehiaketa.

BAKAIKUKO 
FESTAK
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OSTIRALA 26
12:00-14:00 Jolas parkea, 
Historia-memoriaren parkean. 
(Euria eginez gero, kiroldegian).
12:00 Hamabietakoa Santa Ana 
elkarteak eskainia, San Migel 
plazan.
12:00 Erraldoi, buruhandi eta 
gaiteroak lagundurik elizaraino. 
13:00etan Bermut kontzertua: 
Roberto Urrutia mariatxi taldea, 
San Migel plazan.
14:30 Jubilatu eta adinduendako 
bazkaria Kamiogaina elkartean. 
Ondoren, dantzaldia Ciclon 
taldearekin. 
14:30 Haur bazkaria, Historia-
memoriaren parkean. (Euria 
eginez gero, gimnasioan).
15:30-18:30 Jolas parkea, 
Historia-memoriaren parkean. 
(Euria eginez gero, kiroldegian).
17:00 Txirrindularitza eskolen 
proba, Erburua kiroldegiaren 
inguruetan. Txirrindularitza 
eskolen probaren sari banaketa. 
20:00 Kakahueteak, gazta eta 
ardo banaketa, San Migel plazan. 
20:00-22:00 Dantzaldia Joselu 
Anaiak taldearekin. 
21:00 Japoniar bonbak, Intsumi-
sioaren plazan.
22:00 Zezensuzkoa. 
23:30 Dantzarima dantza 
konpainiaren "Akelarrearen sua 
berpizten" ikuskizuna, areto 
futboleko pistan (euria eginez 
gero, frontoian). 
00:30-03:30 Dantzaldia Joselu 
Anaiak taldearekin. 
00:30-03:30 Indarkeria sexistarik 
gabeko gunea. Emagin elkarteko 
formatzaileek eskura jarriko 
dituzte indarkeria sexistari aurre 
egiteko bitartekoak, San Migel 
plazan.

LARUNBATA 27
09:30 Sutegi taldearen pilota 
txapelketako finalak, aurre-ben-
jaminetatik kadeteetara. Sari 
banaketa. Antolatzailea: Sutegi 
Taldea.
12:00 Hamabietakoa  San Migel 
elkartearen eskutik, San Migel 

plazan.
13:00 Bermut Kontzertua La 
Ribera Canta taldearekin, San 
Migel plazan.
14:30 Untxi-kalderete lehiaketa. 
Historia-Memoria parkean. (Euria 
egingo balu eskolako pilotalekuan). 
17:00 Goitibeherak. San Sebas-
tian ermitatik Ornako zubira. 
Antolatzailea Sakana Motor Sport. 
20:00 Kakahueteak, gazta eta 
ardo banaketa, San Migel plazan. 
20:00-22:00 Dantzaldia Drindots 
taldearekin.
21:00 Japoniar bonbak, Intsumi-
sioaren plazan.
22:00 Zezensuzkoa. 
23:30 Ytuquepintas konpainiaren 
"Sueños de Arena" ikuskizuna, 
areto futboleko pistan (euria 
eginez gero, frontoian). 
00:30-03:30 Dantzaldia Drindots 
taldearekin, San Migel plazan.

DOMEKA 28
12:00 Hamabietakoa Kamiogaina 
elkarteak eskainia, San Migel plazan.
12:00 Erraldoi, buruhandi eta 
gaiteroak lagundurik elizaraino.
13:00 Bermut Kontzertua Boleros 
taldearekin, San Migel plazan.
14:30 Herri bazkaria, Historia-
memoriaren parkean (euria 
eginez gero, eskolako frontoian). 
16:30 Musika eskolako konboa-
ren kontzertua, Historia-memo-
riaren parkean.

18:00 Trakamatraka: birziklatuta-
ko materialez eginiko instrumen-
tu kontzertua eta instrumentuak 
egiteko tailerra, Sarasate plazan 
(euria eginez gero, frontoian). 
20:00-22:00 Dantzaldia Xaibore-
kin, San Migel plazan. 
21:00 Hegaluze parrilada, Vicente 
Argomaniz plazan.
21:00 Japoniar bonbak, Intsumi-
sioaren plazan.
22:00 Zezensuzkoa. 
23:30 Dancefoc piromusical kale 
piroteknia-ikuskizun ibiltaria. 
Irteera eta helmuga: areto 
futboleko pista.
00:30-03:30 Dantzaldia Xaibore-
kin, San Migel plazan. 

HERRI MUGIMENDUAK  
OSTIRALA 26 
19:00 Euskal presoen eskubideen 
aldeko kontzentrazioa, plazan. 
19:30 Kontzertua: Nikotina. 
22:00 Euskal presoen eskubideen 
aldeko afaria, Sarasate plazan. 
24:30 Kontzertua: Tinko. 

LARUNBATA 27
17:00 Goitibeherak. 
20:00 AHTaren kontrako kontzen-
trazioa, plazan. 

DOMEKA 28
17:00 Mozkor txapelketaren finala. 
23:00 Txupito gaua.

OLATZAGUTIAKO 
FESTAK

La Cigarra txarangak piztu zuen etxajua. MIREN ARREGI OLIVENZA

Baietz festak primeran pasa! MIREN ARREGI OLIVENZA

Festetako ttattarra jantzita olaztiar txikiak. MIREN ARREGI OLIVENZA
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BAZKIDEAK

Garila amaitzear, abuztuko oporren promesa ate joka dugu. 
Atzerria bisitatu eta han ikusi beharrekoak ikusi, disfrutatu eta 
oroitzapen ahaztezin batekin itzultzea dugu helburu. Bidaia 
agentzien lana egiten ere ikasi dugu, sarean nabigatuz. Sarritan 
beste batzuek utzitako iruzkinak irakurriz, etxetik aurreiritziz 
beterik ateratzeko arriskua badugu ere.

 Baina, etxetik atera orduko, egonezin batek zeharkatzen du 
gure bizkar muina: dena ongi eta zuzen aterako ote den galdetzen 
diogu gure buruari; erreserbatutako hura gure aurreikuspenen 
mailan egongo ote den; hegazkin edo bestelako garraiobideen 
konbinazio estuak beteko ote diren, baita aireportuetako 
grebaren batek harrapatuta utziko ote gaituen ere, nork daki 
nongo itxarongela triste batean. Abentura espiritua adinak jaten 

omen.
 Opor egunak amaitzean, 

Ulisesen odisearen antzera 
Troiako guda iragan izan balitz 
bezalatsu, itzul bidaiak hartzen 
du gure arreta osoa. Jainko 
greziarren batek bidea nahastu 
ez arren, atzean ezer utzi gabe, 
etxera iristeko desafioa gure 

energia guztien helburu bihurtzen da. Egiten dugun pauso 
bakoitzak gero eta gehiago gerturatzen gaitu gure helmugara. 
Orduan burura datorkigu gure ipar haize goxoaren freskotasuna, 
pagoen itzalpe lasaia, gure hizkuntzaren musika ederra, gure 
jatetxeetako menu eskaintza garaiezina eta herriko 
egunerokotasuna. Azkenean joan eta etorriko bidaia, gurea faltan 
nabaritzeko tarte nahiko izan badugu behintzat, maite dugun hau 
berreskuratzeko gogoa berpiztuta bueltan. Ongi pasa oporrak!

Joan eta etorriko bidaia

astEKOa

XABIER REPARAZ EXTRAMIANA

EGITEN DUGUN  
PAUSO BAKOITZAK 
GERO ETA GEHIAGO 
GERTURATZEN GAITU 
GURE HELMUGARA

SAKANAKO SARE 

Sare Herritarrak euskal presoen 
giza-eskubideen defentsaren 
aldarriarekin abiatu zuen bere 
bidea duela bost urte. Sarek beste 
ziklo honen aurrean pauso bat 
aurrera emateko garaia dela 
azpimarratu nahi du, eta, 
horretarako, aurrera begirako 
helburuak ezarri ditu: auzi hau, 
behin betikoz konpondu behar 
dugu, gertatutako oro errepika ez 
dadin bermeak ezarri eta herri 
hau normalizazio egoera batera 
eraman. 

Ziklo honek eta ezarritako 
helburuek beste urrats batzuk 
eskatzen dituzte; horregatik, bere 
dinamikak bi norabidetan 
abiatuko ditu: batetik, salbuespen 

neurri eta legediarekin behin 
betiko amaitzeko lanketa, 
salbuespen neurri horiek baitira 
euskal preso eta iheslariei 
etxeratzeko dagokien bidea egitea 
eragozten dietenak; eta, bestetik, 
elkarbizitza egoera bat garatu ahal 
izateko bizikidetzaren lanketa, 
errekonozimenduan, errespetuan 
eta enpatian oinarriturik. 

Eta bi bide horietan aurrera 
egin ahal izateko Sarek honako 
lan hauek ezarri dizkio bere 
buruari: 

Alor instituzionalean lanean 
jarraitu; izan ere, bai gizarteak 
bai gizarte eragile eta 
instituzioek konponbiderako 
subjektu aktibo izan behar dute. 

Horrez gain, Euskal Herrian 
bezalaxe, estatu espainiar zein 
frantziarrean lanean jarraitzeko 
konpromisoa hartzen dugu, 
mendekuzko espetxe politika honi 

amaiera emateko aliantzak 
indartuz, sareak sortuz eta 
harreman berriak garatuz 
ordezkari, eragile eta inplikatutako 
pertsona guztiekin. 

Eta azkenik, gizartearen 
aktibazioan sakontzen jarraituko 
dugu. Dakigun moduan, 
iparraldean garatutako prozesua 
ez zen posible izango gizarte 
osoaren bultzadarik gabe. 
Horregatik hemen ere, herri eta 
auzo bakoitzean, eremu guztietan 
eragin behar dugu. Gure 
dinamikak ugaldu eta sareak 
hedatuko ditugu, ezberdinen 
aktibazioan sakondu eta gizarte 
zibilaren mobilizazio eta 
konpromisoa ahalbidetzeko 
bideak sortzeko asmoarekin. 

Ildo horretatik, abuztuaren 3an 
Etxarrin eginen dugun eskualde 
mailako manifestaziora dei 
egiten dizuegu. 

Beste ziklo bat  

Hara ZEr DiEN

Iluntasunetatik etxera

MIKEL MUNDIÑANO LARRAZA
OraiN JON GUrUtZ laN-talDEarEN iZENEaN

Espetxea iluntasuna da, 
argi-printzarik sartzen ez den 
zulo beltza, eta gaixotasun 
larri eta sendaezinen bat duen 
presoa iluntasun horretan bizi 
da egunero. Beste zailtasun bat 
da, krudelkeria bidegabe bat, 
espetxea bezalako leku beltz 
batean bizirauteko.

 Estatu espainiar eta 
frantziarrak mendekuzko 
espetxe politika indarrean 
dutela, gaur egun 21 euskal 
presok osasun gaitz larriak eta 
sendaezinak dituzte. Horietako 
bat da Jon Gurutz Maiza 
Artola etxarriarra, patologia 
larriak baititu eta adin 
nagusikoa baita.

Konponbidean urratsak 
emateak euskal presoen 
korapiloa askatzea ekarri behar 
du nahitaez, eta, bide horretan, 
ezinbestekoa da gaixotasun 
sendaezinak dituzten euskal 
presoak etxeratzea: 21 preso 
horiek kalean egon behar dute. 
Pertsona hauen osasunarekin 
eta sufrimenduarekin bestelako 
kalkuluak egitea ankerkeria 
hutsa besterik ez da.

Egoera hori islatu nahian, 
auzolanean egindako 
dokumental bat aurkeztuko 
dugu datorren abuztuaren 1ean, 
iluntzeko 21:30ean, Etxarri 
Aranazko plazan. 
Dokumentalean, Jon Gurutzen 
hitzak entzungo ditugu; Jone 
Zabaleta optiko optometristak 
Jon Gurutzek dituen gaitzak 
azalduko dizkigu; Igor Artiedak 
Jon Gurutzen eguneroko 
bizimoduari erreparatuko dio; 

Xantiana Cachenaut abokatua 
egoera juridikoaz ariko da; eta, 
azkenik, Bautista Barandalla 
preso ohiak berak bizi izandako 
egoera kontatu eta 
mobilizazioaren beharra 
azpimarratuko ditu. Luisillo 
Kalandraka musikariak jarri 
dio soinu-banda dokumentalari. 
Hortaz aparte, hainbat herritar 
aritu dira grabazioetan, 
itzulpenetan edo eta bestelako 
lanetan. Eskerrik asko guztiei 
proiektu hau aurrera ateratzeko 
egindako lanagatik!

Argira ekartzeko ahaleginak, 
konpromisoak, indarrak behar 
ditugu… Iluntasun hori atzean 
utzi eta argi-printzek etxerako 
bidean laguntzeko.

Orain, Jon Gurutz!
Larriki gaixorik diren 

presoak etxera!
Denok batera, presoak 

etxera!

GUtUNa
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EtXarrEN
Etxarrengo Kontzejuak lehen 
solairura igotzeko eskailera al-
datu nahi du, bere ezaugarriak 
eta egitura ezaugarriak optimi-
zatzeko. Migel Anjel Irurtia Sario 
kontzeju-buruak azaldu digunez, 
"eskailerek malda handia dute. 
Gazteak igotzeko ongi daude, 
baina adinekoendako gehiegiz-
koak dira". Eskailera erabat 
desmuntatuko da, eta haritz-
egurrezko beste antzeko batega-
tik ordezkatuko da, egun duen 
egitura mantenduz. Lehen solai-
rura arteko 4,10 metroko altura 
gainditzeko 28 maila igo beharko 
dira, baina ez denak segituan, 
haien artean bost eskailera-buru 
izanen baitira. 

Horrekin batera, lehen solai-
ruko zoladura zati batean ere 
konponketa lanak eginen dira, 
solairurako eta erabilera anitze-
ko gelarako sarbidea den zola 
zatian hain zuzen ere. Egun da-
goen tarima finkatu eta egonkor-
tu eginen da. Gainera, pipien 
kontrako tratamendua jasoko 
du. Eta lehen solairuko sei ateen 
ate-alboak aldatuko dituzte. Sei 
ate horiek eta dauden bost zuta-
beak bernizatuko dituzte.  

Lehen solairuan kontzejuaren 
bulegoa, bilerak edo eskulan 
tailerra egiteko erabiltzen den 
erabilera anitzeko gela eta ko-

muna daude. Mugimendua ego-
ten da. Adineko pertsonak lehen 
pisura igotzeko eskaileren ba-
randaren oinarriari lotutako 
aulki elektriko bat dute, lanekin 
kendu beharko dutena. "Esan 
digute gero hura berriro jartzea 
garestiagoa dela. Ikusi beharko 
dugu zer egiten dugun". 

Aurrekontua
Lanek 28.120,82 euroko aurre-
kontua dute (BEZ barne). Horri 
beste 2.865,91 euro gehitu behar 
zaizkio, altzariak erosteko balia-
tuko direnak: pilatu daitezkeen 

20 aulki, bildu daitezkeen egu-
rrezko 30 asto eta bi apalategi. 
Guztira 30.986,73 euroko (BEZ 
barne) inbertsioa eginen du Etxa-
rrengo Kontzejuak. Inbertsioari 
aurre egiteko kontzejuak Euro-
pako Feader funtsetik % 65eko 
dirulaguntza jaso du. Horren % 
35 Nafarroako Gobernuak jarri 
du. Guztira 20.000 euroko lagun-
tza izanen da.  

Lana egiten interesa dutenek 
hilaren 30eko 15:00ak arte aurkez 
ditzakete proposamenak Arakil-
go udaletxean. Lanak 35 egunetan 
despeditu beharko dira.

Ikasturtea hasterako lanak despeditu nahi dituzte, eskulan tailerra goian egiten baita. 

Kontzeju-etxeko 
eskailera aldatuko da
Egungoak malda handiegia du eta egokitu nahi dute. Bestelako lan txikiak egiteko 
baliatuko dute. lanak agorrila akaberan edo irailaren hasieran hasiko dira eta 35 
egunetan despeditu beharko dira

Bakaikuarren erdiak pasatxo parte hartu zuen herri galdeketan. 

Auzolan proposamenari 
baiezkoa eman diote 
Herri galdeketan 155 bakaikuarrek parte hartu zuten (% 
52,19): baiezko 96, ezezko 57, txuri eta baliogabe bana 

BaKaiKU
Parte hartze dinamiken bidez 
udaberrian ondu den auzolane-
rako proposamenak bakaikuarren 
oniritzia jaso du. Udalak propo-
samenaren inguruko herri gal-
deketa antolatu zuen, eta 155ek 
eman zuten bere iritzia (35ek 
aldez aurretiko boto bidez). Eman-
dako botoen % 61,93 proposame-
na aurrera egitearen aldekoak 
izan ziren eta botoen % 36,77, 
kontra. Auzolanaren proposa-
mena onartua izan ondoren, 
Bakaikuko Udalak hura ezartze-
ko beharrezko pausoak emanen 
ditu irailetik aurrera. Proposa-
mena dena auzolan ordenantza 
bihurtuko da, eta udalbatzak 
oniritzia eman ondoren jendau-
rrean egonen da, bakaikuarrek 
ekarpenak egin ditzaten. Udala-
ren asmoa da heldu den urtean 
martxan jartzea. 

Ekhi Etxeberria Kaiuela zine-
gotziak esan digunez, “oso ongi” 

ikusi dute udalekoek atzoko he-
rri galdeketa. “Jendeari eraba-
kitzeko aukera bat eman zaio, 
eta jendeak parte hartu du. Uda-
lak hori nahi zuen hasieratik, 
jendeak bere iritzia ematea”. 
Bakaikuarren erdia botoa eman 
zuela eta pozik daude udalean: 
“emaitza ona da”.  Etxeberriak 
esan digunez, “herri txikietan 
baliabide gutxiago ditugu, eta 
horiekin ez gara nahi dugun 
lekuraino iristen. Ikusten dugu 
auzolana beharrezkoa dela eta 
herriaren aldeko lan bat dela”. 

Zinegotziak gogorarazi duenez, 
herriko plan estrategikoa lan-
tzeko parte hartze prozesuan 
bakaikuarrek auzolana lehenta-
sunetako bat  zela erabaki zuten; 
“herriaren etorkizunerako au-
zolana beharrezkoa dela erabaki 
zen”. Ordenantza indarrean 
sartzen denean, 18 eta 55 urte 
arteko bakaikuar bakoitzak urtean 
5 orduko auzolan bat eginen du. 
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EtXarri araNatZ
Zergatik ofizialdu dira toponimoak? 
Herriko toponimoak zenbait do-
kumentutan jasota zeuden. Jose 
Luis Erdozia Mauleonek, lantal-
de batekin, aurretik jasota zeuz-
kan. Azkeneko dokumentua, 
osoena, 2001ekoa da. Hori osa-
tzeko eta ofizialtzeko beharra 
ikusi genuen. 
Zenbat toponimo diren badakizu?
405 toki izen jaso dira, 283 topo-
nimo nagusi (Altziturrieta) eta 
122 eratorri (Altziturrieta bidea, 
Altziturrietandi, Altziturrieta-
txiki). 
Nolakoa izan da prozesua?
2012 aldera, Euskara Batzordeak 
hainbat hanka zeuzkan plangin-
tza egin zuen, eta bat toponimia 
osatzeko eta ofizialtzeko lana 
zen. Hori egiteko udalak adituak 
izan zitekeen jende talde bat dei-
tu zuen. 
Zeinek osatu duzue batzordea?
Lan nagusia Erdoziak egin du. 
Etxarriko toponimia oso ongi 
ezagutzen du, filologoa da, eta 
toponimian aditua. Gero basoa 
ongi ezagutzen duten pertsona 
batzuk informatzaile aritu dira: 
Esteban (2016an hil zen) eta Do-
mingo Mundiñano, ekarpen 
handia egin dutenak; Juan Jose 
Ijurrak toponimo bakoitza geo-
lokalizatu du; Jesus Razkin eta 
Joakin Anso. Administrazio eta 

koordinazio lana, ofizialtze pro-
zeduretako bideak lantzen eta 
laguntzen Amaia Ijurra, Felix 
Altzelai, Aingeru Mikeo eta ni 
aritu gara. 
Nola antolatu zineten?
Aurreneko bilera 2013an egin 
zen. Toponimia biltzeko 12 bile-
ra egin dira. Hasteko, lehendik 
bilduta zeuden toponimoak az-
tertu ziren. Horiek osatu, zuzen-
du, egokitu eta aberastu egin 
ziren. Dexente osatu dira, eta 
gehiago ekarri dira. Ondoren, 
Euskaltzaindiak ofizialtzeko es-
katzen dituen arauetara egokitu 
dira. Artxiboak eta bibliografia 
ere begiratu da. Udalak batzor-
dearen proposamena bere egin 
zuen eta Nafarroako Gobernua-
ri toki izenak ofizialtzeko eskae-
ra egin zion. Euskarabideak 
Euskaltzaindiari txostena eska-
tu zion. Akademiak egindako 
proposamena aztertu zuen. Gau-

za bat edo beste aldatu edo ego-
kitu behar izan zen eta ontzat 
eman zuen. Eta gobernuak ofi-
zialtzat eman zuen. Zazpi urteko 
prozesua luzea izan da. 
Halakorik beste inon egin da?
Erreferentziaren bat edo beste 
badaukagu. Baina halako talde 
transbertsala, zabala, udalarekin 
batera… Aipatzekoa da Etxarrin 
egin den lana. Prozesu oso poli-
ta eta aberasgarria izan da. 
Behin ofizialduta, zer eginen da?
Banaka geolokalizatu egin dira. 
Udalak daukan katastroko mapa 
ofizialean partzelek zenbaki-
kodea izateaz aparte, orain erre-
ferentziazko toponimoa ere dau-
ka. Ofizialtzeak ekartzen du 
Nafarroako Gobernuaren Tra-
casa plataforman toponimo ofizial 
guztiak egotea, hau da, mapa 
ofizialetan Etxarriko toki izenak 
agertzen direla, datu guztiekin.  
Lan guztia egiten zen bitartean 
zenbait lan paralelo egin ziren: 
toponimoak harrian tailatu ziren 
eta harri horiek zegokien 20 toki 
enblematikoetan jarri ziren, 
2012an; toponimiari buruzko  
ikastaroa egin genuen eta 2013an 
toponimia-ibilbideak egiten hasi 
ginen. Orain liburua argitaratzea 
da asmoa.

Bernoako galtzadan barna egindako toponimia ibilbidea. ARTXIBOA

"Toponimoak ofizialtzea 
lan polita izan da"
ENEKA MAIZ ULAIAR EtXarri araNaZKO tOPONiMia BatZOrDEKO KiDEa
Etxarri aranazko Udalak sustatutako lanaren ondoren herriko toki izenak ofizial 
bihurtu ziren garagarrilaren 21eko 193/1993 Foru Dekretuaren bidez

"ORAIN JASOTAKO 
DOKUMENTAZIOA 
BERTAN JASOKO DUEN 
LIBURUA ARGITARATZEA 
DA ASMOA"

Teilaturik gabeko frontoia
Ziordiko Udalak Toki Eder frontoiko teilatuko egitura agerian utzi du azken 
asteetan. Egoera txarrean zegoen teilatua, itajurak eta guzti, eta hura 
berritzeko lanak egiten ari dira. Construcciones Lacunza enpresako 
langileak teilatuko egitura barrutik kentzen hasi ziren. Zaharberritze lanak 
agorrileko bigarren erdialdean despeditzea aurreikusten dute udalean.

Udalak ikastetxeendako 
laguntzak banatu ditu 
lau ildorekin bat zetozen egitasmoetarako 19.584,62 
euro banatu ditu herriko ikastetxeen artean 

altsasU
Altsasuko Udaleko Tokiko Go-
bernu Batzordeak ikastetxeei, 
irakaskuntza kooperatibei eta 
guraso elkarteei zuzendutako 
dirulaguntza deialdia ebatzi du. 
Lau atal zituen deialdiak eta 
haietako bakoitzera aurkeztu 
zitezkeen ikastetxeak. Batetik, 
hezkuntza berrikuntzako proiek-
tuak daude eta horietarako Iñigo 
Aritza ikastolak 2.561,42 euro 
jasoko ditu, Sakana Lanbide He-
ziketa institutuak 2.482,4 euro, 
Zelandi eskola publikoak 874,3 
euro, eta Sagrado Corazon semi-
narioak 586,64 euro.  

Bestetik, hezkuntzaren berri-
kuntzarako materialak hobetze-
ko programetarako dirulaguntza 
ere eman du Altsasuko Udalak. 
Iñigo Aritza ikastolarendako 
2.982,99 euro izanen dira, Zelan-
di eskola publikoarendako 1.928,08 
euro, Sakana Lanbide Heziketa 
institutuarendako 1.530,94 euro, 
Sagrado Corazon seminarioa-
rendako 912,04 euro eta Sagrado 
Corazon ikastetxearendako 407,17 
euro. Aldi berean, eskolaz kan-
poko euskarazko jarduerak sus-
tatzeko diru-saila ere badago: 
Iñigo Aritza ikastolarendako 
2.837,28 euro izanen dira, Zelan-

di eskola publikoarendako 630 
euro eta eskola bereko guraso 
elkartearendako 417,13 euro. Az-
kenik, euskarazko jarduerak edo 
hizkuntza sustatzeko helburu 
duten eskolaz kanpo eta edozein 
hezkuntza eredutan egiten diren 
ekimenetarako deialdian Iñigo 
Aritza ikastolak 1.433,33 euro 
jasoko ditu. 

Guztira, Iñigo Aritza ikastolak 
9.815,02 euro jasoko ditu, Sakana 
Lanbide Heziketa institutuak 
4.013,34 euro, Zelandi eskola pu-
blikoak eta bere guraso elkarteak 
3.849,51 euro eta Sagrado Corazon 
seminarioak eta ikastetxeak 
1.905,85 euro. Onartzearekin ba-
tera, udalak laguntzaren % 60 
emanen du, eta gainontzekoa 
gastuaren justifikazioa aurkez-
tean.
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saKaNa
Aralarko ibilaldi gidatuen es-
kaintzari jarraipena emanez, 
“naturaz bost zentzumenez go-
zatzeko”, Mirua Actividades en 
la naturaleza eta Goazen Bidaiak 
turismo enpresek, Sakanako 
Garapen Agentziaren eta Plazao-
la Turismo Partzuergoaren la-
guntzarekin, udarako Aralarren 
eta Urbasan bi eta hiru egune-
tako bisita gidatuen eskaintza 
egin dute. Eskaintza horren bidez 
naturan prisarik gabeko pasierak 
eginez Sakanako ingurumena 
ezagutu eta interpretatzeko au-
kera izanen dute ibiltariek. Gai-
nera, herriak, Aralarko santu-
tegia edota trikuharriak bisita-
tzeko eta bertako produktuak 
eta gastronomia dastatzeko au-
kera eskaintzen dute. 

Urbasako pagadi sorgindua 
(hilaren 25ean, 28an eta agorri-
laren 15ean eta 18an; 7 km, 
10:00etatik 14:00etara, natur par-
keko informazio gunetik abiatu-
ta), Aralarko trikuharriak (hi-
laren 27an eta agorrilaren 17an; 
4 km, 10:00etatik 13:00etara Ara-
larko santutegiko turismo infor-
mazio gunetik) eta Iribasko 
iturburua (hilaren 27an eta ago-
rrilaren 17an; 5 km, 10:00etatik 
13:00etara, Iribasko sarrerako 
aparkalekutik). 

Turismo enpresen eta erakun-
deen arteko elkarlanari esker 
ibilbideen prezioak merkeago 
dira. Izena ematen duen taldea 
zenbat eta handiagoa izan orduan 
eta merkeago izanen da. Hiru 
ibilaldiak hartzen dituztenek 32 
edo 36 euro artean pagatu behar-
ko dute eta bi ibilaldi hartzen 
dituztenek, berriz, 24 eta 28 artean. 
Informazio gehiago eta izen ema-
teak info@mirua.com helbidera 
idatziz edota 608 560 369 zenba-
kira hots eginez egin daiteke. 

Erakundeen eta enpresen ar-
teko elkarlan hori Aralarren 
antolatutako egun bakarreko 
ibilaldietarako ere bada. 

Ibilaldi 
gidatuen 
eskaintza 
zabaldu dute 
aralar eta Urbasa mendiak 
udan ezagutzeko bi eta 
hiru egunetako eskaintza 
berria egin dute 

altsasU
Josefina Arregi klinika psikoge-
riatrikoko langileek kaleratuta-
ko kidea berrartzeko eskatuz 
aurreneko kontzentrazioa hilaren 
13an egin zuten, klinikako atarian. 
Atzo, berriz, Altsasuko udaletxe 
parean. 200 bat pertsona elkartu 
ziren, kaleratzea salatzeko eta 
langileari elkartasuna adieraz-
teko. Enpresa Batzordeko (ELA-
ko 3) kide Esther Gasanzek azal-
du digunez, urtebeteko eszeden-
tziaren ondoren, kaleratutako 
langileak hilaren 9an bueltatu 
behar zuen lanera. "8an gerenteak 
kaleratze gutuna eman zion". 
Gasanzek argitu digunez, "kale-
ratzerako ez dago argudio bat 
bera ere. Ez dakigu zertan oina-
rritu diren. Bidegabeko kalera-
tzea izan dela aitortzen dute". 

Eszedentziaz
Gasanzek aitortu digu kaleratu-
tako langilea "gaizki" dagoela. 
"Zure lanbidean aurrera egiteko 
ikasteko eszedentzia bat hartzen 
duzu, eta lanera bueltatzean ka-

lean zaude!" Kaleratutakoa eus-
kara ikasten aritu da. "Eszeden-
tzia trebatzeko eskatu zuen, 
klinikari eta erabiltzaileei zer-
bitzu hobea eman ahal izateko". 

ELAko Sakanako arduradun 
Gorka Viergek gaineratu duenez, 
"Nafarroa guztiko gaixoak etor-
tzen dira, baina familiek ere 
eskertzen dute arreta euskaraz 
egiten denean. Euskararen kon-

tu horrekin larritasun handiagoa 
du kaleratzeak". ELAkoak esan 
duenez, klinikak "beste gerente 
bat dauka, eta aurreko gerentea-
rekin hartutako konpromisoak 
bertan behera gelditu dira. Lan-
gileen eskubideak ezin dira egon 
gerente baten edo bestearen ar-
bitrariotasunaren menpe". 

Gasanzek jakinarazi digunez, 
badago klinikan beste langileren 

bat gehiago eszedentzia eskatu-
ta duena. "Guri sortzen zaigun 
zalantza da zer gertatuko den 
hurrengoekin. Espero dugu an-
tzeko panorama ez izatea". 

Egoera
Klinikan lanean ari direnak 
"gaizki" daudela eta lanerako 
giroa ez dela "batere ona" aitor-
tu du Gasanzek. "Oso gaizki jaso 
genuen erabakia. Guztia bidera-
tzeko lankidea bere lanpostuan 
"berehala" onartua izatea alda-
rrikatu dute. "Eskaera horri ez 
dakigu nola erantzunen dioten 
ez gerentziak ezta patronatuak 
ere". Mobilizazioekin aurrera 
egin edo ez baloratuko dute orain. 

Viergek azaldu digunez, "epai-
tegian salaketa jarri dugu. Ikusi 
beharko dugu zein den enpresa-
ren jarrera. Enpresa batzordeak 
klinikari eskatu dio erabakia 
bertan behera uzteko. Irmotasu-
nez adierazi digute ez duela atze-
ra bueltarik haiek emandako 
pausoak". Enpresarekin adiski-
detze-ekitaldia egiten saiatzea 
izanen da. "Ikusiko dugu ere zein 
den langilearen animoa. Halako 
bat gertatzen denean, langileak 
asko sufritzen du. Ikusi beharko 
dugu noraino heldu nahi duen, 
zer nolako indarra daukan eta 
zein den enpresaren jarrera". 

Klinikaren martxa patronatu 
batek zuzentzen du. "Kaleratzea-
ren berri izan genuenean enpre-
sa batzordekoek hots egin genien. 
Bazekitela esan ziguten. Geren-
tziaren erabaki bat dela esaten 
dute, eta beraiek erabakia onar-
tzen dute". Viergek azaldu duenez,  
"horko kideak dira Altsasuko 
alkatea, Sakanako Mankomuni-
tateko presidentea eta Altsasuko 
izen esanguratsu batzuk. Neurri 
batean haiek ere erantzukizuna 
dute langile horren kaleratzean".

Kaleratutako langileari elkartasuna adierazi eta kaleratzea bera salatzeko kontzentrazioa egin zen atzo.

Langileek kaleratze 
"bidegabea" salatu dute
Euskara ikasteko urtebeteko eszedentzia eskatu zuen langilea kaleratu egin dute 
Josefina arregi klinika psikogeriatrikora bueltatzean. langileek kontzentrazioen bidez 
“elkartasuna eta haserrea” adierazi dituzte

50 eta 60 langile artean ditu klinikak, hiruzpalau kenduta, denak 
emakumezkoak dira. Aspaldiko partez lan hitzarmena berritu 
zuten joan den hilabetean. Gasanzek esan digunez, “lortu ditugun 
hobekuntzak oso txikiak dira. Nabarmenena soldataren arlokoa da. 
Baina, beno, % 1,25eko igoera lortu dugu. Eta oporren kontuan 
zer edo zer”. Viergek gaineratu duenez, “zerbait aurreratzen ari 
zirela ikusten genuen. Kolpe honek errealitatera bueltatu gaitu eta 
langileen artean ezinegona sortu da. Urte asko egon dira pentsatuz 
euren lanpostuak ez direla finkatzen, agian klinika egun batetik 
bestera ixteko arriskua zegoela… Orain barealdi baten erdian 
geundenez, jasotako berri horrek ezinegona eta haserrea sortu 
ditu. 

Lan hitzarmena
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Foro Sozialeko kideekin batera gurasoak izan ziren prentsaurrekoan. UTZITAKOA

"Elkarbizitza demokratikoaren 
eraikuntza ahalbidetu behar da"
Foro sozial iraunkorra Nafarroan taldeak horretarako 
ezinbestekotzat jo du altsasuko auzia "konpontzea"

saKaNa
Altsasuko zortzi auzipetuei eza-
rritako zigorragatik "Nafarroa 
hunkituta" dagoela nabarmendu 
zuen Foro Sozial Iraunkorra Na-
farroan taldeak herenegun. Gaz-
tigatu zutenez, "jendartearen 
gehiengoaren eredua dago, etor-
kizunari eta elkarbizitza demo-
kratikoaren eraikuntzari begira 
dagoena. Eta eredu horren au-
rrean, atzera begira dagoen ere-
dua dago, konponbidea soilik 
irabazle eta galtzaileen logikan 
ulertzen duena". 2016ko lastaila-
ren 15ean gertatutakoa aurretik 
gaitzetsi zutela gogorarazi zuten 
Foro Sozialeko kideek, eta na-
barmendu zutenez, "Nafarroan 
eta Madrilen gatazka egon denik 
ukatzen duten sektoreak eta 
epaitegiak izan dira Altsasuko 
gertaerak indarkeria zikloarekin 
lotu nahi izan dutenak". Aldi 
berean, Altsasuko auziko epaian 
jasotako "diskriminazio astun-
garriagatik" kezka azaldu zuten: 
"auzi horretan erabili izana be-
reziki larria eta arriskutsua dela 
deritzogu, irizpide ideologiko 
eta politikoen araberako zigor 
ereduaren erabilera hedakorra-
ri ate handi bat zabaltzen diola-
ko".

Bestetik, Nafarroan hasi den 
legegintzaldiari erreparatuta, 
Foro Sozialak nabarmendu zuen 
PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal 
Dugu eta Izquierda-Ezkerraren 
akordioan "elkarbizitzaren erai-
kuntza eta gatazka delakoaren 
ondorioen konponbidea jasota" 
daudela. "Nafarroan hastear 
doan legealdiak elkarbizitza 

demokratikoaren eraikuntza 
ahalbidetuko duena izan behar 
du". Horregatik, "guztiok egoe-
rak eskatzen duen arduraz jo-
katzen eta dauden baldintzak 
baliatzen" jakitea eskatu zuen. 
Eta "elkarbizitza demokratikoa-
ren eraikuntzarako egiteke dau-
den hiru esparru" izendatu zi-
tuzten: egia, justizia eta errepa-
razioa biktima guztiendako, 
bazterketarik gabe; 35 preso eta 
ihesean dauden nafarren egoe-
ra konpontzea eta, azkenik, 
partekatutako memoria eraiki-
tzea, gertatutakoa ahaztu gabe 
etorkizunari begira egonen dena.

Foro Sozial Iraunkorra Nafa-
rroan taldeko kideen iritziz, hori 
guztia lortzeko, Altsasuko Auzia 
"oztopo izan beharrean aukera  
bihurtu behar dugu. Sententzia 
judizialekiko errespetu osoz, 
Altsasu Auziari, epai proportzio-
nal baten bidez, irtenbide pon-
deratu bat bilatu behar zaio. 
Oraindik garaiz gabiltza". 

Aldi berean, Altsasu Nafarroa-
rako eredua izan daitekeela gaz-
tigatu zuten: "gizarte zibilak 
jakin izan du erantzun transber-
tsal eta inklusiboa eraikitzen; 
familiak, jendartea eta erakun-
deak, udala buru, elkarlanean. 
Altsasuko herriak elkarbizitza-
ren aldeko apustua egiten du, 
eta bertan aurrera eraman den 
lan-modua eredugarria izan dai-
teke datozen lau urteetan Nafa-
rroan egin behar den lanerako". 
Horretarako, "beti hauskorra 
den egoerari erregai gehiago 
botako ez dion sententzia bat 
behar da".

Otsaportillon Anjel Gurmindo Lizarragari egindako omenaldia 2008an. ARTXIBOA

Estrasburgok atzera bota du 
Gurmindoren senideen eskaera 
Europako auzitegiak uste du kalte-ordainak ukatu 
izanak ez duela urratu haren errugabetasun presuntzioa

OlatZaGUtia
GALen edo BVE-en biktima izan-
dakoen senideek Giza Eskubideen 
Europako Auzitegian demanda 
aurkeztu zuten, Espainiako es-
tatuaren indarkeriaren biktima 
izanagatik ere, kalte-ordainak 
ukatzen dizkielako. Helegitea 
aurkeztu zuten indar parapoli-
zialek hildako biktimen artean 
dago Ignacia Lizarraga Albabu-
ru olaztiarra, Anjel Gurmindo 
Lizarragaren, Steinen, ama. 
Gurmindo 1984 otsailaren 8an 
hil zuen GALek Hendaian, Bi-
xente Perurenarekin batera.

1999an onartutako legearen 
ondorioz, kalte-ordainak jaso 
zituzten. 2011n beste lege bat 
onartu zen eta bere egiten zuen 
1983ko Indarkeriazko Krimenen 
Biktimak Erreparatzeko Euro-
pako Hitzarmena. Europako 
araudian agertzen da biktimei 
kalte-ordaina kendu edo murriz-
tu ahal zaizkiela baldin eta bik-
tima horiek "indarkeriazko ekin-
tzak egiten dituen erakunderen 
batekin harremana" badute. 
Horretan oinarrituta, biktimak 
ETAko kideak zirela argudiatu-
ta, Espainiako Gobernuak uko 
egin zion senideek eskatutako 
kalte-ordainak ordaintzeari 
2012an. Senideek auzibidera jo 
zuten, Estrasburgoko auzitegira 
iritsi arte, argudiatuz biktimak 
ETAkoak zirenik ez dagoela fro-
gatuta, ez baitzituzten ez epaitu 
ez zigortu, eta errugabetasun-
presuntzioa urratzen zelako. 

Estrasburgoko auzitegiko epai-
leek atzera bota dute senideen 
eskaera. Eta argudiatu dute erru-

gabetasun-presuntzioari dagokion 
Giza Eskubideen Europako Hi-
tzarmeneko 6.2 artikulua kasu 
horietan ezin dela aplikatu. Ar-
tikulu hori "delituak egotzitako" 
pertsonendako dela dio. Aipatu 
dute kalte-ordainak emateko 
prozedura "administratiboa" 
dela, zigor prozeduratik "guztiz 
desberdina dena. Eta gaineratu 
dute kalte-ordaina eman edo ez 
erabakitzeko Espainiak epai ir-
moak ez diren beste zantzu eta 
frogak erabiltzea. Hala ere, azken 
horrek ez du esan nahi erruga-
betasun presuntzioa urratzen 
denik, biktimei ez zaielako zigor 
arloko akusaziorik egiten. 

Baina biktima horiei kalte-
ordainak ematearen edo ukatzea-
ren egokitasunaz, Giza Eskubi-
deen Europako Auzitegiak ez du 
ezer ebatzi. Horregatik kritika-
tu du epaia Eusko Jaurlaritzak 
eta kalte-ordainak ukatzeak 
"biktimen arteko berdintasun 
printzipioa" urratzen duela sa-
latu du. Sortuk, bestalde, "sines-
tezintzat" jo du ebaztea kalte-
ordainak ukatzeak ez duela 
errugabetasun presuntzioa urra-
tzen: "orain arte horrelako baiez-
tapen larririk ez da egin; biktimak 
umiliatzeko baino ez du balio". 
Egiari Zor fundazioko kideenda-
ko epaia "mingarria" izan da, 
GALeko eta BVE-ekoak "bigarren 
mailako biktimak" gisa utzi di-
tuelako. Aldi berean, giza-esku-
bideen urraketak jasan dituzten 
guztiek "erreparazio bera" izan 
dezatela eskatu du.

Herrian egindako murala. 

EtXarri araNatZ
Etxarriar talde batek auzolanean 
eta Sarek sortu dute Iluntasune-
tik etxera dokumentala. Lanne-
mezango espetxean (Etxarri 
Aranaztik 300 km-tara) preso 
dagoen etxarriarraren egoeraren 
berri ematen du ikus-entzunez-
koak. Jaiki Hadi mediku elkarteak 
jakinarazi zuenez, Maizak gai-
xotasun larriak eta sendaezinak 
ditu: ikusmen zorroztasunaren 
galera, ezkerreko begiko erreti-
na-askatzea, berriki, eta eskui-
neko begiaren galera haurtzaro-
tik; diabetesa, dislipemia; hiper-
tentsioa eta fibrilazio aurikula-
rra. Maizak 68 urte ditu, 41 urte 
daramatza herritik urrun; azken 
12ak Frantzian preso eta zigor 
luzea du. Gainera, Espainiaren 
hiru estradizio eskaera eta euro-
agindu bat ditu. 

Dokumentalean kartzelak gai-
xotasun larri eta sendaezin bat 
duen presoarengan duen eragina 
azaldu nahi du. Horretarako, 
testigantzak jaso dituzte. Alde 
batetik, espetxean preso eta gai-
xo egon zen Bautista Barandalla 
etxarriarrarena. Bestetik, Jone 
Zabaleta optiko optometristaren 
iritzi aditua jaso dute. Baita Mai-
zaren lagun den Igor Artiedare-
na ere. Azkenik, lege kontuez 
presoaren abokatu  Xantiana 
Cachenaut ari da.

Dokumentalean 
jaso dute 
Maizaren 
egoera
agorrilaren 1ean, 
ostegunean, 21:30ean, 
Etxarri aranazko plazan 
mustuko da
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saKaNa
Lehenik 2014-2020 Sakanako Plan 
Estrategikoa izan zen. Ondoren 
2030 Bakaikuko Plan Estrategikoa 
etorri da. Eta hurrengoa 2020-2025 
Sakanako Mankomunitateko 
Plan Estrategikoa  izanen da, 
2012-2015 aldirako egin zenari 
segida emanen diona. Ibarreko 
erakundeak plana egiteko deial-
dia egin du, eta interesa dutenek 
euren eskaintzak aurkezteko 
azken eguna gaur dute. 20.661 
euro (BEZ kanpo) ordainduko 
ditu Sakanako Mankomunitateak 
lanagatik. 

Nafarroako Tokiko Maparen 
erreformarekin herrialdean do-
zena bat eskualde eratzeko au-

kera izanen da eta horietako bat 
Sakana da. Plana gauzatzeko 
parte hartze prozesua eginen da. 
Haren bidez, "hurrengo urteeta-
rako Sakanako gobernantzako 
funtsezko ildoek zein izan behar-
ko luketen zehaztu nahi da. Ho-
rrekin batera, egun Mank-ek 
eskaintzen dituen zerbitzuak 
baloratu eta hobekuntzak pro-
posatzea lortu nahi dute. Gaine-
ra, eskualde bihurtzeko prozesuan 
Mank-ek bere egin ditzakeen 
zerbitzuak zein diren identifika-
tu nahi ditu". Ibarreko erakun-
deak parte hartze prozesu zabal 
baten bidez lau galderei erantzu-
na opatu nahi die: zer gara eta 
zer izan nahi dugu? Zer eskaintzen 

diegu herritarrei eta zer eskaini 
nahi dugu? Zein da ibarraren 
elementu bereizlea? Helburu 
estrategikoen definizioa zein da?

Epeak
Mank-eko Plan Estrategikoa bi 
epetan eginen da. Aurreneko lan 
epeak hiru zati ditu. Lehenik, 
plan estrategikoa egiteko herri-
tarren parte hartze zabaleko eta 
komunikazioko proiektuak aur-
keztu beharko dira. Besteak bes-
te, udalek, Mank-eko langileek, 
elkarteak, Sakanako Sozio-eko-
nomia Behategiko kideek eta 
sakandarrek planaren gauzatzean 
parte hartzea nahi dute. Ondoren, 
lan talde bat eratu eta egungo 
egoeraren diagnosia eginen dute. 
Lehen epeko azken lana parte 
hartze prozesuen bidez plan es-
trategikoa egiteko bide-orria eta 
ekintza konkretuak zehaztea 
izanen da. Lan horiek guztiak 
azaroaren 11rako despeditu behar-
ko dira. Lanaren bigarren epean 
plan estrategikoaren azken pro-
posamena aurkeztu beharko da, 
hari emendakinak egin eta onar-
tua izan dadin. Egiteko hori 
otsailaren 29rako despedituta 
egonen da.Mank-en egoitza. ARTXIBOA

Mank-ek bere Plan 
Estrategikoa eginen du
ibarreko erakundearen kudeaketa eta gobernantza eredua definitzeko hausnarketa 
prozesua zabalduko da, "sakana bizitzeko ibar bizia eta erakargarria izan dadin zer 
egin dezakegun jakin nahi dugu" 

Tafalla aldean hildako bat eta 
kalte material ugari utzi zituzten 
hilaren 8ko euri-jasek eta ondo-
rengo uholdeek. Soilik Tafallako 
azpiegituretan 1,3 milioi euro 
inguruko kalteak zenbatu dituz-
te oraingoz. Kaltetutako 14 he-
rriak lehenbailehen gutxieneko 
normaltasunera bueltatzeko 
auzolan ugari egin zituzten. Na-
farroako Gobernuak eskualdea 
hondamen-eremu izendatu zuen. 
Eta Espainiako Gobernuak gau-
za bera egiteko zain daude. On-
dasunak segurtatuta zutenek 
aseguru partzuergoaren eran-
tzunaren zain daude, eta segu-
rurik ez zutenek zutena galdu 
dute. 

Bitartean Tafallako Udalak 
uholdearengatik kalteak jasan 
dituzten herritarrei dirulagun-
tzak bideratzeko hiru kontu ko-
rronte zabaldu ditu: La Caixa 
ES85 2100 3696 6122 1015 1810, 
Nafarroako Rural Kutxa ES94 
3008 0044 4140 3886 8321 eta La-
boral Kutxa ES16 3035 0114 
19114004 4394.

Tafalla 
berreraikitzeko, 
laguntza
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Izurdiagarrak trenaren alde eta AHTaren kontrako kontzentrazioan. ARTXIBOA

AHTaren kontrako borrokan 
Italian elkartuta 
aHtaren kontrako plataformetako ordezkariak susa 
ibarrean daude, italiarrekin esperientziak trukatzeko 

saKaNa
Turin (Italia) eta Lyon (Frantzia) 
Abiadura Handiko Trenaren 
(AHT) bidez lotzeko proiektuak 
30 bat urte ditu. Bi hiriak lotze-
ko, proiektuak Alpeen azpitik 57 
km-ko tunel bat egitea aurrei-
kusten du. Proiektuak 8.700 mi-
lioi euroko aurrekontua du. 
Egitasmo horren kontra borrokan 
27 bat urte darama No TAV mu-
gimenduak Italiako Susa iba-
rrean. Hiru hamarkada horretan 
ibarrak errepresio handia bizi 
izan du: ibarra militarizatu die-
te, isunak jaso dituzte, aurkarien 
espetxeratzeak eta beste izan 
dira. Aldi berean, mobilizazio 
handiak ere hartu ditu Susak.

Arabako eta Nafarroako AH-
Taren kontrako plataformako 
kideak, Sakana Trenaren Alde, 
AHTrik ez! Plataformakoak bar-
ne, Susa ibarrera joan ziren he-
renegun; eta igandera arte han 
izanen dira. Azaldu digutenez, 

"No TAV mugimenduak urtero 
AHTaren kontrako jardunaldiak 
antolatzen ditu eta 4.000 eta 5.000 
pertsona artean elkartzen ditu. 
Tailerrak, hitzaldiak eta beste 
izaten dira jardunaldietan. Gure 
asmoa litzateke heldu den urtean 
hemen halako zerbait antolatzea". 

 Haietan parte hartzeaz aparte, 
arabarrek eta nafarrek No TAV 
mugimenduko kideekin espe-
rientziak elkar trukatuko dituz-
te. "Mugimendu zabala da, kato-
likoak, anarkistak, komunistak… 
daude". Susa ibarreko hautetsie-
kin ere harremanetan izanen 
dira. "AHTaren kontrako borro-
ka urteetan nola landu duten 
jakin nahi dugu eta hango espe-
rientziaren berri izan". Platafor-
metako ordezkariek azaldu di-
gutenez, hautetsi italiarrak hona 
gonbidatu nahiko lituzkete ber-
tako hautetsiei AHTaren ingu-
ruko haien esperientzia azaltze-
ko.

altsasU
Joan den urtean 40 urte bete zi-
ren 1978ko sanferminetako ger-
takariak izan zirela: Policia 
Nacionala zezen-plazan lehenik 
eta inguruan gero kargatu egin 
zuen. Ondorioz 12 bat pertsona 
tiroz zauritu zituzten, eta German 
Rodriguez Saiz hil egin zuten. 
Hori oroitarazteko, Rodriguez 
hil zen toki berean, oroitarria 
jarri zen; hainbatean hautsi du-
tena. Egun hartan polizia-bor-
tizkeria pairatu zuten guztien 
omenez Dora Salazarren Gogoan 
eskultura mustu zuten 2018ko 
garagartzaroaren 29an. 

SF 78 Gogoan! elkartearen eki-
menez jarri zen eskultura. Alda-
menean duen oroigarriarekin 
batera, Nafarroako Memoria 
Historikoaren Tokien Erregis-
troan inskribatuta daude. Bai 
Rodriguezen omenezko oroiga-
rriari bai altsasuarraren eskul-
turari Nafarroako Memoria 
Historikoaren Tokiei buruzko 
Foru Legean ezarritakoa ezartzen 
zaie; babes, kontserbazio eta he-
dapenerako araubidea hain zuzen 
ere. Hala, bi elementuak memo-
riaren transmisiorako gune dira 
eta bakearen eta bizikidetzaren 
aldeko kultura hedatzen lagun-
duko dute. Urbasako Otsaporti-
lloko lezeak izendapen bera du.

"Gogoan" 
Memoria 
Historikoaren 
Toki izendatuta 
1978ko sanferminetako 
gertakariak oroitarazten 
duen salazarren eskultura 
iruñean dago

altsasU
Altsasuko Gazte Asanbladak 
(AGA) joan den astean auzola-
nera deitu zituen herriko gazteak. 
Egunero 09:00etan eta 16:00etan 
zegoen deialdia egina, eta AGA-
ko kideek azaldu digutenez, "jen-

de asko" agertu zela azaldu di-
gute. Ondorioz, "lan asko" egite-
ko aukera izan dute. "Dakien 
jende askok lagundu digu lanetan. 
Lan egitean ikusi da, nahiz eta 
ez jakin, autogestio bidez etxea-
ri buelta eman diogula".  

Lanik ikusgarriena da agian 
fatxadaren kolorea laranja iza-
tetik morea izatera pasa dela. 
"Horrekin eztabaida izan dugu, 
beti laranja izan delako. Baina 
aldatzea erabaki genuen, marka 
uzteko". Aurreko pintura nahiko 
gaizki omen zegoen eta horrega-
tik hura kendu, paretak txukun-
du eta atzera pintatu dute. Lan 
hori gaztetxearen hiru pareteta-
ko bitan egina dute. Hegoaldekoa 
falta zaie. Han hezetasun arras-
toak ere bazeuden. Haiek eta 
pintura arrastoak kendu dituzte. 

Goiko pisua morez margotuko 
dute, behekoan harria agerian 
utziko dute. Harri-arteak porla-
nez estaltzen ari dira orain. Bi-
tartean harriei ura ez xurgatze-
ko tratamendua ematen ari zaie. 

AGAkoek gaztetxearen abaz-
piko egurrezko egiturak lixatzen 
eta bernizatzen ari dira ere. 
Beheko eta goiko sarrerako atee-
tan lan hori bera egiten ari dira. 
Gaztetxe barruan ere konponke-
ta lanak egiten ari dira: barrako 
zorua aldatuko dute eta ganbara 
txukuntzen ari dira. 

Altsasuko gaztetxea laranjatik 
morera pasa da
Eraikinean hainbat lan egiten ari dira auzolanean, eta, 
tartean, fatxadako kolorea aldatu dute 

Gaztetxean auzolanean. 

NEREA MAZKIARAN

Aralarren lagun berriak
Aralarko Deun Mikel Goiaingeruaren Kofradiak 16. aldiz Aingeruari Haurren 
Aurkezpena zuen. Aldez aurretik 24 umeren gurasoek izena emana zuten, 
eta igandean bertan beste horrenbestek eman zuten izena Aralarko 
santutegian bertan. Elizkizunean presente izan ziren guztiak. Mezaren 
ondoren guztiek aingeruaren irudia gurtzeko aukera izan zuten. 

Argiteri berria 
mustuta
Irurtzungo Udalak aurtengo 
aurrekontuan jasotako inbertsio 
handiena da argiteria publikoko 
bonbillak LED teknologiagatik 
ordezkatzea. Energia planaren 
barruan jasotako neurria da eta 
lana dagoeneko egin du Erentxun 
enpresak 246.692 euroren truke. 
Aldaketak argiteria publikoko 
energia kontsumoa % 68 murriztea 
ekarriko du, urtean 11.000 euro.
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OSTIRALA 26
ARALAR Aralarko Iribas-eko 
iturburura 5 km-tako ibilaldia. 
Sakana Garapen Agentziak eta 
Plazaola patzuergo turistikoak 
antolatuta. 
09:45etik 13:00etara, Iribaseko 
herri sarrerako aparkalekua.

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

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

LARUNBATA 27
IRURTZUN Pirinioetara irteera 
antolatu du Iratxo mendizaleak 
taldeak. 
07:00, egoitzatik.

LAKUNTZA Kostaldera 
irteera antolatu du Zabalarte 
mendi elkarteak: Jaizkibel-
Hondarribia.
08:00etan, plazan. 

ALTSASU Altsasu-Urbasa-
Kanpezo-Arenaza-Opakua 140 
km-tako ibilbidea eginen du 
Barranka errepide taldeak. 
08:00etan, suhiltzaileen paretik. 

UHARTE ARAKIL Aralarko 
trikuharriak 4km-tako ibilbidea 
publiko guztiari zuzenduta. 
Sakana Garapen Agentziak eta 
Plazaola patzuergo turistikoak 
antolatuta. 
09:45etik 14:00etara, Aralarko 
santutegiaren informazio gunetik. 

OLAZTI Festak: Goitiberak 
2019, noski baietz! Sakana 
Motorsportek eta OGAk 
antolatuta. 
17:00etan, Urbasan. 

IGANDEA 28
ALTSASU Euskal presoak Euskal 
Herrira kontzentrazioa. 
20:00etan, plazan. 

ASTELEHENA 29
ALTSASU Pentsio duinen alde. 
Sakanako Pentsiodunen eta 
Adinduen Koordinakundea. 
12:00etan, udaletxe parean. 

ASTEARTEA 30
IZURDIAGA Udako zinema. Coco. 
22:00etan, plazan. 

ASTEAZKENA 31
IRURTZUN Udako zinema. Sobre 
ruedas filmaren emanaldia.
22:00etan, Foru plazan. 

OSTEGUNA 1
ETXARRI ARANATZ Errepresaliatu 
gaixoak kalera, amnistia osoa. 
AEMren kontzentrazioa. 
19:30ean, plazan. 

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

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

ZOriON aGUrraK

Miren
Zorionak maitia! Ondo 
pasa zure eguna, 
txokolatezko tartarekin 
ospatuko dugu! Muxu 
pila danon partez! 
Etxekoak

Ostirala, 26

Min.

15o
Max.

20o

EGUralDia astEBUrUaN

Larunbata, 27

Min.

13o
Max.

23o

Igandea, 28

Min.

11o
Max.

20o

Astelehena, 29

Min.

11o
Max.

28o

UtZitaKOa

IRURTZUN Fleury Merogisen 
preso dagoen Itziar 
Morenoren margolanen 
erakusketa. 
Ekainaren 16tik uztailaren 
30era, Pikuxar euskal 
txokoan.  
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· Nahia Diaz de Garaio Ansotegi, uztailaren 17an 
Bakaikun
· Aner Moreno Mata, uztailaren 20an Ihabarren
· Ane Marquez Pajares, uztailaren 20an Altsasun
· Aunitz Muñoa Fernandez de Garaialde y Lazkano, 
uztailaren 19an Altsasun
· Isabela Belarmino Ferreira, uztailaren 22an Altsasun

JaiOtZaK

· Maria Virtudes Sancena Morales, uztailaren 18an 
Altsasun
· Alberto Velasco Sanchez, uztailaren 20an Irañetan
· Mikaela Marin Erbiti, uztailaren 21ean Uharte Arakilen
· Jose Migel Goñi Lakuntza, uztailaren 23an Arbizun

HEriOtZaK

INFORMAZIO HAU EPAITEGIETAN ETA UDALETAN JASOTZEN 

DA. AGERTU NAHI EZ DUENAK, HAN JAKINARAZI DEZALA.

EsKEla

Bihotz xamurreko aita, seme, anaia, adiskide.
Gatz eta piper banatzaile.

Eskuzabaltasunean nagusi.
Zauden tokian egonik, Kruzik beso artean zaituelarik, 

segi beti kantari.
Betira arte Huexi.

Huexi

IGOA ERRO familia

EsKEla

Umetxoak ikusirik

lorea ezin bizirik

arantzak kendu nahi dizkio

bizi berri bat eman

Huexi

Etxarriko kuadrille
2019ko uztailaren 23an

EsKEla

Gure territorio libre bakarrean, 
ametsen munduan elkartuko gaittuk.

Bidai on lagun!

Huexi

Arbizuko kanpina

iraGarKi sailKatUaK

HARREMANAK
Sakanatik Iruñera goi-
zero lanera joateko 
kotxe b i la  dabi len 
gazte bat naiz. Kepa 
648 760 567.

LANA/NEGOZIOAK

LAN ESKAERA
Altsasuko neska eus-
kaldunak Sakanan 
haurrak zaintzeko edo 
etxeko lanak egiteko 
bere burua eskaintzen 
da abuztutik aurrera. 
Amaia 617 60 33 17.

LEHIAKETA
Egi le  berr ientzako 
I r u ñ e k o  U d a l a r e n  
XXIX. Euskarazko  Li-
teratur lehiaketa: par-
te hartu ahalko dute 
nafar egileek edo nafa-
rrak izan gabe, helbidea 
Nafar roan  du tenek .  
Poesia, Narrazioa eta 
Bertso-paperak moda-
litateak. Lan bana mo-
dal i tate bakoi tzeko. 
Lanak aurkezteko epea 
2019ko azaroaren 5ean 
amaitzen da. Informazio 
gehiago www.iruñakul-
turada.eus helbidean.

OHARRAK
Altsasuko festetan 
2018ko kintari harrera: 
irailaren 13an, goizeko 
10:30ean 2018.urtean 
jaiotako altsasuarrei 
harrera egingo zaie uda-
letxe aurrean. Errolda-
tuta dauden haurrek 
gonbidapena jasoko 
dute etxean. Erroldatuta 
ez daudenen kasuan, 
gurasoek agorrilaren 
24a baino lehen izen 
eman dezakete udale-
txean zapia jaso eta 
kintaren lehen argazkia 
egiteko.

Etxarri Aranazko fes-
tetako XXVI .  PLAY 
BACK TXAPELKETA: 
abuztuak 6 asteartea, 
19:00etan, haur,gazte 
eta helduentzat. Sariak: 

koreografia onenari 100 
euro, euskal abesti one-
nari 100 euro, parte 
hartzen duen talde ba-
koitzari 25 euro. Musika 
Cdan edo USBan era-
man. Izen ematea kul-
tura@etxarriaranatz.eus 
helbidean edo egunean 
bertan 18:30etatik au-
rrera eszenatokian.

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

Sakana Trenaren alde 
AHTrik Ez plataforma-
k o a k  a s t e a r t e r o , 
19:00etan, elkartzen 
dira. Bilerak Sakanako 
herri ezberdinetan txan-
dakatuz egiten dira. 
Informazio gehiago "Sa-
kana Tren Sozialaren 
alde" Facebook profi-
lean.

Bidelagun izan nahi? 
Mintzakide programa-
r e n  b i d e z  e u s k a r a 
praktikatzera elkartzen 
dira hizkuntza ikasten 
ari direnak eta hizke-
tatzeko ohitura dute-
nak. Euskaldun bate-
kin, bidelagun batekin 
aritzen dira. Bidelagun 
izan nahi duzu? 600 
482 024 telefonoan edo 
AEKren Itsasi euskal-
tegian duzu informazio 
guztia.

Crowdfunding Kanpai-
na: Ari tz Ganboa de 
Migel artzain-gaztagile 
arbazuarraren erronkan 
parte hartzera gonbida-
tuta zaude. Arruazutik 
Izabaraino mendi las-
terketa eta gazta truka-
keta "Bideak" doku-
mentalean jasotzeko 
kanpaina laguntzeko 
diru bilketa egiten ari 
dira. Informazioa http://

www.bideakdokumen-
tala.eus/eu/crowdfun-
ding-kanpaina web-
gunean.

Mintzakide proiektua. 
Egonkortzeko denon 
laguntza behar dugu, 
lagundu zabaltzen eta 
finantzatzen: http://go-
teo.org/project/zu-ga-
be-ezin.

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

3MBk kontu korrontea 
zabaldu du Rural ku-
txan eta jendeak han 
egin ditzake ekarpenak 
3 0 0 8  0 0 9 3  6 6 
2460985811.

Enplegarritasuna ho-
betzeko bitartekari-
tza eta aholkularitza 
zerbitzua. Sakanako 
Enpresarien Elkarteak 
langabeei eta lan bila 
dabiltzanendako duen 
aholkularitza zerbitzua 
da. Harremanetarako, 
948 468 307 telefo-
noa.

OPATUTAKOAK/
GALDUTAKOAK

GALDUTAKOAK
Altsasuko Udaltzaingoak 
Altsasun galdutako gau-
za hauek ditu: diru-zo-
rroak, poltsak eta neze-
serrak: 31. Audifonoa: 
1.  Betaurrekoak eta 
betaurreko-zorroak: 42. 
Euritakoak eta makilak: 
19. Belarritakoak, ka-
teak, eskumuturrekoak, 
eraztunak, erlojuak eta 
imitaziozko bitxiak: 31. 
Arropak eta oinetakoak: 
48. Bizikletak eta pati-
nak: 10. Beste objektu 
batzuk: 8. Etxeko giltzak 
eta ibilgailuak.

 

www.iragarkilaburrak.eus

948 564 275 

iraGarKi@GUaiXE.EUs

WWW.GUaiXE.EUs/iraGarKiaK

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

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

ORDAINTZEKO ATALAK:

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

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

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

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

IRAGARKIA JARTZEKO:

Nabarmendu zure iragarkia
Modulo handia:  

24,20 euro 
948 564 275

Nabarmendu 
zure iragarkia
Modulo txikia: 
14,52 euro

948 564 275

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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EsKEla

"amets bat baldin bada
betiko bizia

amets ederrena da,
amets da guztia"

Jose Miguel 
Goñi Lakuntza

Andra Mari Ikastolako guraso, langile eta ikasleak 

(andra Mari ikastolako Gurasoa) 

EsKEla

Gure bihotzean izango zara beti

Huexi

Arbizuko Kintuek-Bihotz Gazte

EsKEla

Momentu onen oroimenez

Huexi

San Donato Eskolako lagunak 

EsKEla

adiskide bat bazen
orotan bihotz-bera
poesiaren hegoek

sentimenduzko bertsoek
antzaldatzen zutena

Huexi

Etxarriko kintoek

'Huexi'

EsKEla

Lizarragako hie lagunek

Joxe Migel Goñi Lakuntza

Ez nau izutzen negu hurbilak
uda beteko beroan

dakidalako irauten duela
orainak ere geroan

Hagon lekuben segittu ingurukuek alaitzen 

Dorraon, Uztailaren 24ean.

EsKEla

Huexi

Dorraoko zure lagunak, beti gogoan.
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Diego Brandao "Mancuso" brasildarrak erasoko lehen indar lerroa indartuko du. XOTA

Jokalarien mugimenduak 
Osasuna Magna Xotan
 ARETO FUTBOLA  almagro eta Mancuso iritsi dira, Ortego 
Bartzelonara itzuli da eta iribarren antequeran ariko da

Osasuna Magna Xota taldeko 
futbolariek oporrak dituzte, bai-
na bulegoetan ez dago atsedenik 
eta mugimendua handia da. Ho-
rrela, bi jokalari iritsi dira Ta-
tono Arregik gidatzen duen 
taldera eta beste bik beste bide 
bat hartuko dute. 

Mario Almagro da iritsiko den 
lehen jokalaria, Betis Futsal tal-
deak urte baterako utzita. 20 urte 
ditu atezain madrildarrak eta 
Valdepeñasera joan den Edu 
Sousaren tokia beteko du. Aldiz, 
klubak egin duen lehen fitxake-
ta Diego Brandao "Mancuso” 
jokalariarena da. Brasildarra 
da, baina Portugalgo pasaportea 
du. Liga garrantzitsuetan espe-
rientzia handia du Mancusok, 
Portugalgo eta Italiako ligetan 
aritu baita. Horretaz gain, Iran, 
Kuwait eta Txinako txapelketetan 
aritu izan da eta Italiako ligako 
txapeldun izan den Pesaro talde-
tik dator Osasuna Magna Xotara, 
Imanol Arregiren taldearen era-
soko lehen lerroa indartzera. 

Mancusok azaldu du "oso pozik” 
dagoela "munduko ligarik hobe-
renean jokatzeko pribilegioa” 
izango duelako. "Betetako ametsa 
da; Xota bezalako klub historiko 
batean aritzea ardura handia da, 
ilusio handiarekin hartu dudan 
erronka. Nire familia eta ni oso 
kontentu gaude eta klubari eta 
Imanol Arregiri eskerrak eman 
nahi dizkiot nigan konfiantza 
izanagatik. Trukean profesio-
naltasuna, lana eta anbizioa 
eskainiko dizkiot taldeari. Une 
honetatik aurrera beste nafar 
bat naiz” gaineratu zuen. 

Bestalde, bi baja daude. Adri 
Ortego atzelaria bere taldera 
itzuliko da, Barcelona Lassara. 
Utzita etorri zen talde berdera 
Ortego, eta Barcelonarekin kon-
tratua duenez, bere jatorrizko 
taldera bueltatuko da. Bestalde, 
Xotako jokalari Iñigo Iribarrenek 
Besoccer UMA Antequeran jo-
katuko du hurrengo denboraldian, 
Xotak utzita. Eta oraindik talde 
berdearekin kontratua duen Al-
varo Quevedok UMA Antequeran 
jarraituko du, utzita, bi taldek 
aurretik zuten akordioa berritu 
eta gero. 

Aurredenboraldia zehaztuta
Imanol Arregik Osasuna Magna 
Xotaren aurre denboraldia zehaz-
tu du. Talde berdearen entrena-
menduak abuztuaren 12an hasi-
ko dira, eta irailaren 13an liga 
hasi bitartean 4 lagun arteko 
partida jokatuko ditu talde irur-
tzundarrak: abuztuaren 17an 
Barcelona Lassaren kontra ariko 
da Palau Blaugranan; abuztuaren 
22an Futbol Emotion Zaragoza 
izango du aurkari Figueruelasen; 
abuztuaren 24an Peñiscola Reha-
medicen kontra lehiatuko da 
Peñiscolan; eta abuztuaren 28an 
Peñiscola Rehabmedic taldearen 
bisita hartuko du Noainen. 

Horretaz gain, abuztuaren 31n 
Nafarroako Areto Futboleko Ko-
pako finalerdia jokatuko du tal-
de berdeak San Juanen kontra 
Iruñean, eta, irabaziz gero, irai-
laren 6ko finalerako sailkatuko 
litzateke. Beste finalerdia Aspil 
Vidal Ribera de Navarrak eta 
Tafatrans Tafallak jokatuko dute. 

Sakanako pilota klubek antolatzen 
dituzten txapelketen artean Sa-
kanako Neguko Pilota Txapel-
keta eta Sakanako Udako Pilota 
Txapelketa daude. Neguko txa-
pelketako finalak ilbeltzean jo-
katzen dira, Lakuntzako San 
Saastin festetan, eta Udako Pi-
lota Txapelketako finalak, aldiz, 
uztailean, Olaztiko Santa Ana 
festetan. 

Sakanako Udako Pilota Txa-
pelketan Sakanako pilota klub 
ezberdinetan trebatzen diren 
pilotariak aritu dira, ondoko 
klubetakoak: Olaztiko Sutegi, 
Altsasuko Pilotajauku, Etxarri 
Aranazko Gure Pilota, Arbizuko 
Aldabide, Lakuntza eta Irurtzun. 

Txapelketako ligaxka jokatu 
eta gero, finalen txanda bihar, 
larunbatean,izanen da, Santa 
Ana festetan murgilduta dagoen 
Olaztin, goizeko 10:00etatik au-
rrera, pilotalekuan. Guztira 5 
final jokatuko dira, aurrebenja-
minen, benjaminen, kimuen, 
haurren eta kadeteen mailan.

Gorritiren Doneztebe, EHko 
Herrien Arteko txapeldunordea
Igandean Euskal Herriko Herrien 
Arteko Txapelketako finala era-
baki zen Zumarragan. Nafarroa-
ko Herrien Arteko irabazleak, 
Doneztebek, eta Euskadiko He-
rrien Arteko txapeldunak, Zea-
nurik, jokatu zuten. Talde biz-
kaitarra izan zen txapelduna, 
jokatutako hiru partidetatik bi 
irabazi eta gero, kadeteen eta 
jubenilen partidak hain zuzen 
ere. Doneztebek senior mailako 
partida irabazi zuen, Barandia-
ran eta Jon Gorriti uhartearra 
22 eta 16 gailendu baitziren Zea-
nuriko Mendiaren eta Baldarrai-
nen aurrean, baina garaipen hori 
ez zen nahikoa izan.

Bizkaiko Torneoa: Bakaikoaren 
Sollube aurrera eta Ezkurdia eta 
Martijaren Ganekogorta kanpoan
Igandean hasi zen Bizkaiko Pi-
lota Torneoa. Guztira 6 talde 
daude lehian, buruz buru, lau 
t’erdian eta binaka. 

Etxeberrin, Joanes Bakaikoa-
ren Sollube taldeak eta Kolitzak 
jokatu zuten. Buruz buru, Sollu-
beko  Urretabizkaiak 14 eta 18 
irabazi zion Kolitzako Agirreri; 
binakakoan, Kolitzako Mikel 

Urrutikoetxeari eta Jon Mariez-
kurrenari 20 eta 22 irabazi zieten  
Sollubeko Iñaki Artolak eta Jon 
Ander Albisuk; eta, lau t’erdian 
Joanes Bakaikoak Victor Este-
bani 10 eta 18 irabazi zion. Au-
rrera egin du Sollubek. 

Barakaldon, Ezkurdia eta Mar-
tijaren Ganekogorta taldea eta 
Gorbeia lehiatu ziren. Buruz 
buru, Ganekogortako Zabalak 
18 eta 2 irabazi zion Dario Go-
mezi; binaka, Gorbeiako Jokin 
Altunak eta Beñat Rezustak 18 
eta 22 irabazi zieten Joseba Ez-
kurdiari eta Julen Martijari; eta 
lau t’erdiko partidan, Gorbeiako 
Julen Retegik 11 eta 18 irabazi 
zion Peio Etxebarriari. Torneo-
tik kanpo daude sakandarrak. 

Atzo, torneoko finalerdietan, 
Jose Javier Zabaletaren Oiz tal-
deak Gorbeia izan zuen aurkari 
Ermuan. Tartean, Elezkano eta 
Zabaleta Altuna eta Rezustaren 
kontra aritzekoak ziren, baina 
ez dugu emaitzaren berririk. 
Beste finalerdian, Joanes Bakai-
koaren Sollubek Anboto du zain 
igandean, Zierbenan. Lau t'erdian, 
Bakaikoak Lasoren kontra joka-
tuko du. Bi finalerdietako fina-
listek Bilboko Aste Nagusian 
jokatuko dute finala. 

Aurreko urteko txapelketako finalistak. ARTXIBOA

Bihar, Sakanako Udako 
Txapelketako finalak
 PILOTA  larunbatean jokatuko dira txapelketako finalak, Olaztin, goizeko 10:00etatik 
aurrera, Olaztiko festetan, sutegi taldeak antolatuta. Guztira 5 final daude jokoan 
aurrebenjaminen, benjaminen, kimuen, haurren eta kadeteen mailan

Larunbatean, 10:00etan
• Aurrebenjaminak: 

Etxeberria-Etxeberria 
(Irurtzun) / Beloki-Lizaso 
(Irurtzun)

• Benjaminak: Etxabarri-
Garmendia (Arbizu) / 
Urko-Mitxelena (Altsasu)

• Kimuak: Izagirre-Zabala 
(Arbizu) / Huarte-
Eskudero (Irurtzun)

• Haurrak: Baztarrika-
Lakuntza (Arbizu) / 
Imaz-Markina (Irurtzun)

• Kadeteak: Iriarte-
Lizarraga (Arbizu) / 
Goikoetxea-Gorrotxategi 
(Arbizu)

Sakanako 
finalak Olaztin
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Igandean 49. Getaria-Zarautz 
Itsas-Zeharkaldia jokatu zen. 
2.554 igerilarik lortu zuten Ge-
tariatik abiatu eta Zarautzera 
heltzea, 2,85 kilometro igerian 
egin eta gero, tartean 15 sakan-
darrek. Metro pasako olatuak 
zeuden eta ez zen zeharkaldi 
erraza izan. Gizonezkoetan Pol 
Gil madrildarra erraztasunez 
gailendu zen (33:25). Minutu bat 
eta 14 segundo atera zizkion Hai-
gor Aranguren donostiarrari 
(34:39). Sakandarren artean Luis 
Angel Diaz altsasuarra izan zen 
finena; 872.a iritsi zen (53:40).

Emakumezkoetan, Andrea 
Dominguez madrildarrak eta 
Amaia Iriarte burlatarrak lehia 
oso estua izan zuten. Dominguez 
gailendu zen, oso gutxigatik. 
Sailkapen absolutuan 15.a iritsi 
zen madrildarra, (35:55), eta 5 
segundo eskasera Iriarte sartu 
zen, helmugan 16.a (36:00). Sa-
kandarren artean Marina Zaba-
la lakuntzarra izan zen finena.

Diaz eta Zabala 
primeran 
Getaria eta 
Zarautz lotzen
 IGERIKETA  igandean  
2.554 igerilarik lortu 
zuten Getaria-Zarautz 
itsas-Zeharkaldia osatzea

Larunbatean Federazio Arteko 
Espainiako Atletismo Txapelke-
ta absolutuak jokatuko dira 
Iruñeko Larrabide estadioan. 
Goizeko 9:30ean hasiko da txa-
pelketa, mailu-jaurtiketarekin, 
eta azkeneko proba, 4x400 erre-
lebo mistoak 21:20ean hasiko da. 
12 orduko atletismo jardunaldia 
izanen da, eta bertan bi sakandar 
ariko dira: June Kintana Larra-
za disko-jaurtitzaile bakaikuarra 
eta Ruben Mendieta atleta olaz-
tiarra. Biak Pamplona Atletico-
Grupompleo taldeko kideak dira, 
egun Nafarroako atletismo tal-
derik onenetakoa. June Kintana 
da disko-jaurtiketako urrea lor-
tzeko hautagai nagusiena eta 
Ruben Mendietak lan ahalik eta 
hobea egin nahi du 800 metrotan. 

Ruben Mendieta: "ea marka 
hobetzerik dudan"
24 urte ditu Ruben Mendieta 
olaztiarrak eta txikitan atletis-
moan hasi zen, Sakanan, Dan-
tzalekun. Kadete mailan zegoela 
utzi egin zuen eta ondoren fut-
bolean hasi zen. Lakuntzako 
Lagun Artea taldean ibili zen, 
baina duela lau urte inguru fut-
bola utzi eta atletismoari ekin 
zion. Lasterketa herrikoietan 
parte hartzen hasi zen, Pamplo-
na Atletico-Grupompleo taldea-
rekin federatu eta atletismoan 
erabat murgildu zen olaztiarra. 

Distantzia erdiak doazkio hobe. 
"Iraupen-erdiko lasterkaria naiz. 
Espainiako Atletismoko lehen 
mailako ligetan eta txapelketetan 
800 metroko probatan aritzen 
naiz bereziki, eta baita 400 me-
trokoetan, Pamplona Atletico-
Grupompleo nire taldearekin. 
Denboraldian barna Nafarroako 
eta Espainiako estalitako pisten 
txapelketak ditugu, gero pista 
irekienak… denetatik" aipatu 
digu Mendietak. Erresistentzia 
eta abiadura, horiek dira ezin-
bestekoak iraupen-erdiko pro-
betan, entrenamendu jarraitue-
kin batera. 

Bihar, larunbatean, Nafarroa-
ko selekzioarekin estreinatuko 
da. Pamplona Atletico bere klu-
bean entrenatzaile duen Ignacio 
Santamaria da Nafarroako se-
lekzioko iraupen-erdiko atletis-
moko teknikari-arduraduna, eta, 
hortaz, olaztiarrak ez du apar-
teko aldaketarik sumatu. "San-
tamariarekin entrenatzen jarrai-
tuko dut, ohi bezala. Astelehe-
netik ostiralera bitartean eta 
igandetan entrenatzen dut, ordu 
eta erdi inguru egunero, eta la-
runbatetan atseden hartzen dut" 
azaldu digu korrikalari olaztia-
rrak. Egunerokoan, lana eta at-
letismoa uztartzen ditu. Bere 
bizitza atletismoari lotuta dago, 
baina herriko betiko lagunekin 
egoteko tartea hartzen du. 

Marka hobetu
Bihar Federazioen Arteko Es-
painiako Atletismo Txapelkete-
tako 800 metrotan ariko da Ruben 
Mendieta. Bere marka 1:52:96koa 
da, Nafarroako bigarren marka-
rik onena. "Nire helburua dis-
frutatzea eta lana ahalik eta 
hobekien egitea da, denbora 
ahalik eta onena egitea. Ea nire 
marka hobetzerik dudan" dio. 
Larrabide estadioan, 18:30ean 
abiatuko da gizonezkoen 800 me-
troko proba. Rubenek ez daki 
zehazki nor izango dituen arerio. 
"Larunbatean bazkaltzera bildu-
ko gara taldekideak, eta orduan 
ikusiko dugu nor ariko den pro-
betan eta aukera izango dugu 
lasterketa zehozer planifikatze-
ko. Dena den, korrikalari asko 
ez ditut ezagutuko, lehen aldiz 
ariko naiz beraiekin, eta, hortaz, 
hobe espektatiba gehiegi ez iza-
tea" aitortu digu. 

June Kintana, urrezko domina 
lortzeko faboritoa
June Kintana Larraza atleta ba-
kaikuarra emakumezkoen disko 
jaurtiketan ariko da. Kintanak 
12:40ean ekingo dio txapelketari 
Larrabiden, eta gauzak ongi, 
jaurtitzaile bakaikuarra da dis-
ko txapelketako urrezko domina 
lortzeko faboritoa. 

Aurten, maiatzean Castellonen 
jokatutako Espainiako Uniber-
tsitateen Arteko Atletismo Txa-
pelketetan urrezko domina lortu 
zuen June Kintanak, 54,99 me-
troko jaurtiketarekin, eta mar-
txoan jokatutako Espainiako 
Neguko Jaurtiketa Luzeen Txa-
pelketan ere lehena izan zen 
bakaikuarra, 53,46 metroko jaur-
tiketarekin. 

Ruben Mendieta Nafarroako selekzioarekin estreinatuko da. KARLOS LIZOAIN

Ruben Mendieta eta 
June Kintana estadiora
 ATLETISMOA  Bihar Federazio arteko Espainiako atletismo txapelketa absolutuak 
jokatuko dira iruñeko larrabiden. ruben Mendieta olaztiarra 800 metroko lasterketan 
ariko da eta June Kintana bakaikuarra disko jaurtiketan

RUBEN MENDIETARI 
ATLETISMOKO 800 
METROTAN DUEN 
MARKA HOBETZEA 
GUSTATUKO LITZAIOKE

JUNE KINTANA 
LARRAZA DA DISKO 
TXAPELKETAKO 
URREZKO DOMINA 
LORTZEKO FABORITOA

June Kintana, Espainiako Neguko Jaurtiketa Luzeen Txapelketan. ESPAINIAKO FEDERAZIOA

49. Getaria-Zarautz 
Zeharkaldia 2.554 
igerilarik osatu zuten. 

Gizonak
1.Pol Gil 33:25
872.Luis Angel Diaz  53:40
1.300.Xabi Unanua 58:13
1.358.Aitor Azpiazu 59:03
1.603.Ignacio Elbusto 1:01:34
1.618.Josu Ducar 1:01:44
1.635.Ivan Mendinueta  1:01:57
1.971.Jose Migel Razkin   
  1:06:37
2.074.Angel Saldaña 1:08:10
2.242.Joxe Aldasoro 1:12:11
2.276.Patxi Aldasoro 1:13:22
2.310.Ioni Araña 1:14:35

Emakumeak
15.Andrea Dominguez 35:55
1.212.Marina Zabala  57:14
1.282.Nekane Huarte 58:00
1.556.Jaione Astiz 1:01:06
1.839.Maitane Txueka 1:04:38

Sakandarrak
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Sakanako Mankomunitateak 
antolatuta, larunbatean XVIII. 
Sakanako Haur Triatloia jokatu 
zen Urdiaingo igerilekuetan, 
Nafar Kirol Jolasetarako (NKJ) 
baliagarria. Eguraldia lagun, 
Urdiaingo igerilekuetan, Urriz-
ti inguruetan, Dantzalekun eta 
Basoitxiko paraje zoragarrietan 
gauzatu zen igeriketa, txirrin-
dularitza eta atletismoa batzen 
dituen proba. 

Guztira 100 triatleta inguru 
aritu ziren. Proba Nafar Kirol 
Jolasetarako baliagarria denez, 
Nafarroako toki askotatik etorri 
ziren, baita Errioxatik gertura-
tu ziren lau gaztetxo. Tartean 
zeuden 15-20 sakandar inguru, 
asko ostiral honetan despeditu-
ko den Sakanako Triatloi Cam-
pusean trebatzen ari direnak. 

Probak goizeko 10:00etatik au-
rrera jokatu ziren, ondoko kate-
gorietan: kadeteak, haurrak, 

kimuak, benjaminak eta aurre-
benjaminak. Bukaeran, indarrak 
berreskuratzeko, guztiendako 
ogitartekoa eta fruta prest zituen 
antolakuntzak. Sakandarrek 
maila ederra eman zuten eta 7 
triatleta podiumera igo ziren: 
Unax Mazkiaran bigarrena izan 
zen aurre-benjaminen mailan; 
Eider Mazkiaran hirugarrena 
emakumezkoen benjaminen mai-
lan; Oihan Andueza bigarrena 
eta Asier Razkin hirugarrena 
gizonezkoen benjaminen mailan; 
Ane Iturrioz bigarrena kimuen 
emakumezkoen mailan; Alain 
Razkin txapelduna eta Oier Ca-

rabias hirugarrena gizonezkoen 
kimuen mailan; eta Hegoi La-
kuntza bigarrena gizonezkoen 
haurren mailan. 

Egun bikaina, aldaketekin
Sakanako Mankomunitateko 
kirol teknikari Amaia Gerrika-
goitiak egunaren balorazio oso 
positiboa egin du. "Bikain joan 
zen eguna. Aurten, berrikuntza 
moduan, txirrindularitza seg-
mentuko ibilbidea aldatu genuen. 
Tartean, San Pedrotik barna 
Basoitxiko dameroko bidea har-
tu genuen, eta gero ibilbidea 
berriro bueltatzen zen beste al-
detik, Dantzalekura iritsi ondo-
ren. Triatletek oso ongi baloratu 
zuten aldaketa, izugarri gustatu 
zitzaien. Horregatik, hurrengo 
urtetan horrela jarraituko dugu" 
azaldu zuen kirol teknikariak. 
Gerrikagoitiak Sakana Triatloi 
Taldeak emandako laguntza es-

kertu zuen. "Ibilbide aldaketa 
Sakana Triatloi Taldeak propo-
satu zuen, Mikel Lakuntzak. 
Beraien laguntzaz antolatzen 
dugu proba, izan ere antolaketan 
eta bidegurutzetan jende asko 
behar da, eta euren laguntza 
ezinbestekoa da". 

Eguraldi bikaina egin zuen, ez 
bero ez hotz, eta Gerrikagoitiak 
"oso gustura" ibili zirela gaine-
ratu zuen. "Azkoien, Tutera, 
Antsoain, Iruñea… bertatik da-
tozenek asko gozatzen dute gure 
proban, paisaiarengatik. Izan 
ere, halako toki ederrean aritzea  
bikaina da" nabarmendu zuen 
kirol teknikariak. 

Urte askoko lanaren emaitza
Igandean despedituko da garila-
ren 15ean hasi zen Sakanako 
Triatloi Campusa, Sakanako 
Mankomunitateak antolatutakoa. 
25 neska-mutil daude bertan tre-
batzen. Mank-eko kirol zerbitzuak 
urte asko daramatza triatloia 
bulkatzen, Sakana Triatloi Tal-
dearen laguntzarekin. "Campu-
seko monitoreak Urko Berdud 
eta Aitor Mozo dira, urte asko 
daramatzate eta hori nabaritzen 
da. Neska-mutikoak gustura ari-
tzen dira campusean, askok ur-
tero errepikatzen dute eta, ho-
rretaz gain, aurten ere berriak 
daude" aipatu zuen Gerrikagoi-
tiak. Sakanan triatleta harrobia 
dugun ala ez galdetuta, taldetxoa 
badagoela aitortu du. "Hau guz-
tia urte askotako lanaren emai-
tza da" aipatu du. 

Triatletak igeriketa probatik atera eta bizikleta hartzeko trantsizioan. Eskuinean, Sakana Triatloi Taldeko Hegoi Lakuntza. 

Triatloiak badu 
harrobia

TXIRRINDULARITZA 
SEGMENTUAN SAN 
PEDRO ETA 
BASOITXITIK BARNA 
IBILI ZIREN

 TRIATLOIA  larunbatean XViii. sakanako Haur triatloia jokatu zen Urdiainen, Nafar Kirol 
Jolasetarako baliagarria. Unax eta Eider Mazkiaran, Oihan andueza, asier razkin, ane 
iturrioz, Oier Carabias eta Hegoi lakuntza podiumera igo ziren

Aurrebenjaminak, neskak
1.Lola Remacha (Arang.) 7:01

Aurrebenjaminak, mutilak
1.Pablo Alcaide (Atalaya) 6:36
2.Unax Mazkiaran (Sak.) 6:43
5.Enaitz Aldunate (Sak.) 7:36

Benjaminak, neskak
1.Itziar Arrosagarai (Arang.)  
  8:30
3.Eider Mazkiaran (Sak.) 10:51

Benjaminak, mutilak
1.Julen Beraza (Tri-Ur Gazia)  
  8:05
2.Oihan Andueza (Sak.) 8:25
3.Asier Razkin (Sak.) 8:27
4.Eneko Razkin (Sak.) 8:29
5.Ekaitz Berdud (Sak.) 8:47
12.Beñat Etxeberria (Sak.) 9:43

Kimuak, neskak
1.Nahikari Lopez-Roso (Tri-Ur 
Gazia) 15:48
2.Ane Iturrioz (Sak.) 16:12
4.Ane Beltran de Heredia 
(Sak.) 16:20

Kimuak, mutilak
1.Alain Razkin (Sak.) 14:41
3.Oier Carabias (Sak.) 15:33
5.Xabier Olaiz (Sak.) 15:59
11.Aitor Aldunate (Sak.) 18:04

Haurrak, neskak
1.Jennifer Lopez-Roso (Tri-Ur 
Gazia) 27:50

Haurrak, mutilak
1.Sergio Ajona (Ants.) 26:31
2.Hegoi Lakuntza (Sak.)  27:28

Kadeteak, emakumeak
1.Silvia Riaño (Atalaya) 1:03:59

Kadeteak, mutilak
1.Nicolas Gomez (Hiruki) 49:12

Sakandarrak

Irune Alvar, haurren mailako proban, korrikako segmentuan. 
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Larunbaterako, uztailaren 27rako, 
III. 3x3 Ziordia Saskibaloi Torneo 
solidarioa antolatu dute Ziordian, 
Markel Carmonaren alde. Markel 
Urnietako haur bat da, oraindik 
diagnosirik ez duen gaixotasun 
bat duena. Terapia-behar bereziak 
ditu, eta saskibaloi torneoan 
zozketatuko dituzten saskietan 
ateratzen den guztia bere fami-
liari emango dio antolakuntzak, 
euren egunerokotasunean lagun-
garri izateko. 

10 talde, 35 jokalari
Antolakuntzatik adierazi digu-
tenez, momentuz 10 talde daude 
izena emanda, 35 saskibaloi jo-
kalari guztira. Norbaitek izena 
eman nahi badu antolatzaileekin 
jarri beharko da harremanetan. 

Izena ematea dohainik da, bai-
na Markelen alde zozketatuko 
den saskirako txarteltxoren bat 
erostea derrigorrezkoa izanen 
da. Txartelak euro bateko pre-
zioan jarriko dira salgai, eta 
etekin guztiak Markelen seni-

tartekoendako izango dira.  Da-
goeneko Markelen aldeko zozke-
tarako 1.000 txarteltxo saldu dira.

Bihar, 10:00etatik aurrera 
3x3 Ziordia Saskibaloi Torneo 
solidarioa bihar, larunbatean 

goizeko 10:00etan hasiko da eta 
12:45ak arte luzatuko da. Ondoren, 
13:00etan zozketa egingo da eta 
ekimenean jasotako laguntza 
emango zaie Markelen senitar-
tekoei. Tartean, aulki berezi bat 
erostera bideratuko da dirua. 

Ziordiko aurreko urteko 3x3 Saski Torneoa. UTZITAKOA

10 taldetik gora 3x3 
Ziordia Saski Torneoan
 SASKIBALOIA  Bihar, larunbatean jokatuko da, goizeko 10:00etatik aurrera. izena 
emateagatik eta zozketa txartelengatik lortutakoa diagnosirik ez duen eta 
terapia-behar bereziak dituen Markel Carmona haurraren aldekoa izango da

Imanol Irurtzun Artola arbitroa 
oso lanpetuta ibili da aurten. 
Bere lanaz gain –Correoseko 
postari lanetan dabil–, Nafarroa-
ko Futbol Federazioko arbitroa 
denez 3. mailako partidak arbi-
tratzen ibili da, eta 2. B mailara 
igo ahal izateko azterketa gogo-
rrak prestatu behar izan ditu. 
Azterketak  Madrilen egin zituen, 
Espainiako Futbol Federazioan. 
Zorionez, egindako lanak fruitua 
eman du eta mailaz igo da Iha-
barko arbitroa. Horrela, 2019/2020 
denboraldian 2. B mailako arbi-
troa izanen da. 

Pozik dago Imanol Irurtzun, 
baina lanpetuta jarraitzen du. 
Madrilgo bidea hartu zuen as-
teazkenean, bertan hiru egunez 
kontzentratuta egongo baita 
Espainiako Futbol Federazioan, 
trebakuntzan eta beste. Izan ere, 
irailerako, liga berriari ekiteko 
prest egon behar du. 

Arbitro izateko Nafarroako 
Futbol Federaziora edo Nafa-
rroako Epaileen Elkargora jo 
behar da. Formazioa jaso, azter-
ketak egin, eta gaindituz gero, 
Nafarroako Futbol Federazioko 
partidetan has daiteke epaitzen. 
Hasieran infantiletan, jubenile-
tan eta kategoria txikietan, eta 
hortik aurrera, azterketak gain-
dituz gero, mailez eta kategoriaz 
igo daiteke, 3. mailara igo arte. 
2. B mailara igotzeko Espainiako 
Futbol Federazioan egiten dira 
azterketak, Madrilen, Imanol  Irurtzun. OSKAR MONTERO

Imanol Irurtzun arbitroa 2. B 
mailara igo da
 FUTBOLA  Espainiako Futbol Federazioko azterketa 
gogorrak gainditu ditu Madrilen 

Sakanako Errugbi Campusa aurreko urtean Etxarrin egin zen lehenengoz. UTZITAKOA

Urdiaingo Sakanako Errugbi 
Campusa ate joka
 ERRUGBIA  18 neska-mutiko daude izena emanda baina 
interesa dutenek Mank-era hots egin dezakete

Sakanako Mankomunitateko 
kirol zerbitzuak udarako anto-
latutako campusetan azkena 
Sakanako Errugbi Campusa 
izanen da. Uztaileko lehen bi 
astetan Sakanako Futbol Cam-
pusa izan zen Uharte Arakilen, 
aurreko astean hasi eta gaur, 
ostiralean, despedituko da Saka-
nako Triatloi Campusa, Altsasun;  
eta Sakanako Errugbi Campusa 
astelehenean, uztailaren 29an 
hasi eta abuztuaren 2an despe-
dituko da, Urdiainen. 

Urdiaingo Aitziber futbol ze-
laian gauzatuko da Sakanako 
Errugbi Campusa. Astelehenetik 
asteazkenera, hau da, uztailaren 
29an, 30ean eta 31n arratsaldez 
ariko dira, 16:00etatik 19:00etara, 
eta abuztuaren 1ean eta 2an, os-
tegun eta ostiralean goizeko 
10:30etik 13:30era. 

"Errugbiaren hastapenak lan-
duko dituzte, teoria eta praktika 
uztartuz, baina udako campusa 
denez, udari lotutako beste jar-
duera batzuek ere tokia izango 
dute. Egun batean igerilekueta-
ra joango dira, beste egun batean 
mendira…” azaldu zuen Beleixe 
irratian (107.3 FM) Sakanako 
Mankomunitateko kirol  tekni-
kari Amaia Gerrikagoitiak. Xa-
bier Mazkiaran izango da moni-
torea, Gaizka Ocañarekin batera. 

Izena emateko
Momentuz, 18 neska-mutiko dau-
de izena emanda, baina norbai-
tek animatu nahi badu, Mank-eko 
Kirol Zerbitzuan eman dezake 
izena (kirolak@sakana-mank.
eus edo 948 464 866). 8 eta 16 urte 

bitarteko neska-mutikoei zuzen-
dutako ekimena da, eta izena 
ematearen prezioa 35 eurokoa. 

Aurreko urtean  Etxarri Ara-
natzek hartu zuen Sakanako 
errugbi campusa eta oso arra-
kastatsua izan zen. 

Campusen balorazioa
Bestalde, futbol eta triatloi cam-
pusen balorazio oso ona egin du 
Mank-eko kirol teknikariak. 
"Monitore guztiei egiten duten 
lan bikaina eskertzen diegu. 
Futbol campusean Iokin Lobo, 
Maalen Beraza eta Asier Merchan 
ibili ziren eta triatloian Urko 
Berdud eta Aitor Mozo. Sekula-
ko lana egiten dute. Futbol cam-
puseko balorazio orriak jaso 
ditugu eta balorazioa oso ona 
izan da. Bilbora joan ziren San 
Mames ikustera eta Ereaga hon-
dartzara, Errealeko Itsaso Uriar-
te eta Athleticeko Ane Azkonaren 
bisita jaso zuten… bikain. Aurki 
triatloi campuseko balorazioak 
jasoko ditugu eta errugbi cam-
pusa despeditzerakoan, errug-
bikoak” gaineratu zuen.  

Asteartean kayak Lakuntzan
Asteartean, uztailaren 30ean, 
Mank-ek antolatutako kayak 
jardunaldia izanen da Lakuntza-
ko igerilekuetan, 17:00etatik 
aurrera. Doaneko jarduera da, 
baina antolakuntzari begira ize-
na eman beharra dago Mank-eko 
Kirol Zerbitzuan  (kirolak@sa-
kana-mank.eus edo 948 464 866). 
Izena ematen dutenen kopurua-
ren arabera autobus zerbitzua 
egonen da. 
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Sakana Motorsport eskuderiak 
eta Olaztiko Gazte Asanbladak 
Goitibeherak antolatu dituzte 
bihar, larunbatean, 17:00etan, 
Olaztiko festetan, "Noski baietz!" 
lelopean. Aspaldiko ohiturak 
berreskuratu eta goitibeheren 
espiritua sustatu nahi dute an-
tolatzaileek, burua eta irudime-
na astintzearena, eta goitibehe-
ra prestatu eta bertan parte 
hartzeko gonbita egin diete sa-
kandarrei. 

Parte hartzeko, bihar, larun-
batean 16:00etatik aurrera Olaz-
tiko gaztetxetik pasa beharko da, 
bertan izena emateko. Proba 
herrikoia da, eta bi kategoria 
ditu, helduena eta haurrena. 
Aurreko urtean haurren mailan 
20ren bat goitibehera eta heldue-
nean 12 goitibehera inguru aur-
keztu ziren eta aurten parte-har-
tzeari eutsi nahi diote. 

Olaztiko goitibeherak larun-
batean 17:00etan hasiko dira, San 
Sebastian auzotik Ornako zubi-
ra. Herri guztia gurutzatzen du 
ibilbideak eta kilometro pasa-
txokoa da, nahiko luzea. 

 GOITIBEHERAK  Noski 
baietz! goitibeherak 

Goitibeherak berreskuratu nahi dituzte. 

Tafallak III. Emakumezkoen Ta-
falla Trofeoa hartu zuen igandean, 
aldi berean Nafarroako Txapel-
keta zena eta Euskaldun Txapel-
ketarako baliagarria zena. Ka-
deteetan (37 km) tropel nagusia 
batera iritsi zen helmugara. 

Esprintean Nafarroa Ermitagaña 
taldeko Laia Puigdefabregas 
gailendu zen (1:06:01). Bere tal-
dekide Nahia Imaz sakandarra 
hirugarrena sartu zen, eta Na-
farroako Txapelketan bigarren 
nafarra izan zen. 

Igor Arrieta bigarrena Aiegin
Igandean junior mailako Aiegi-
ko Udal Txit Gorena Saria joka-
tu zen (84 km). Aurreko asteetan 
bezala Fundacion Lintxu taldeko 
Thomas Gloag txirrindularia 
bakar-bakarrik iritsi zen helmu-
gara, beste garaipen bat lortuz 
(2:07:12). Zazpi segundora Saka-
na Group-Aralar taldeko Igor 
Arrieta sartu zen, eta mendiko 
txapelketa irabazi zuen. Burun-
dako Quesos Albeniz taldeko Iker 
Mintegi laugarrena sartu zen, 
Unai Aznar bosgarrena, Aitor 

Alberdi zortzigarrena eta Lizar-
te taldeko Jon Gil lakuntzarra 
hamargarrena. Beraz, lehenda-
biziko 10 txirrindularietan 5 
sakandar. Mikel Arretxe (Beola) 
20.a sartu zen helmugara eta 
Inhar Astitz (Sakana G.) 24.a. 

Kadeteak Ordizian
Larunbatean kadeteen mailako 
Txapel Gorri Proba jokatu zen 
Ordizian, 77 km-ko lasterketa. 
Viveros San Anton taldeko Aitor 
Agirrek irabazi zuen, merezi-
mendu osoz (1:29:00). Quesos 

Albeniz taldekoei dagokienez, 
Hugo Aznarrek 16. postuan gu-
rutzatu zuen helmuga, Sergio 
Lopezek 17.ean, Mikel Uncillak 
25.ean, Jon Chamorrok 32.ean, 
Oihan Etxeberriak 43.ean eta 
Ander Villalobosek 74.ean. 

Gaur eskolen proba Olaztin
Gaur, ostiralean, 17:00etan, txi-
rrindularitza eskolen proba jo-
katuko da Olaztiko Santa Ana 
festetan, Erburua kiroldegiaren 
inguruetan. Gynkana probak eta 
lasterketak jokatuko dira. 

Nahia Imaz bigarren nafarra 
Nafarroako kadeteen txapelketan
 TXIRRINDULARITZA  tafallan emakumezkoen Nafarroako 
txapelketa jokatu zen. aiegin arrieta bigarrena izan zen

Atzo hasi ziren Alpeetako etapa 
erabakigarriak, bihar despedi-
tuko direnak. Hiru egun hauetan 
erabakiko da Frantziako Tourra, 
eta Alaphilippek maillot horiari 
eutsiko ote dion, eta Thomasek, 
Pinotek, Bernalek, Landak eta 
Quintanak zer egingo duten dira 
zaleen jakin-min nagusienak. 

Movistar Team taldeko Eusebio 
Unzuek esan bezala "Tourrean 
inoiz ikusi ez dena ikusten ari 
gara. Ez dut halako Tourrik go-
goratzen". Gogoratu behar da 
Unzuek 37 urteko esperientzia 
duela Tourrean. Azken txanpara 
iritsi da 100. Frantziako Tourra, 
nork irabaziko duen argi ez da-
goela. Alaphilippek (Deceuninck) 
Pirinioetan eutsi egin zuen, Ineos 
taldeko Geraint Thomasek eta 
Egan Bernalek aukerak dituzte, 
Groupama-FDJ taldeko Thibaut 
Pinot horiz jantzita ikusten dute 
askok, Mikel Landak Alpeetan 
eraso egingo duela adierazi du 
eta podiumean egoteko aukerak 
ikusten ditu, atzo erredakzioa 
isterakoan Nairo Quintanak 
(Movistar) eta Gorka Izagirrek 
(Astana) 7 minutuko aldea zuten… 
Igandera arte ez dugu jakingo 
Parisera nor iritsiko den horiz. 

Atzo Alpeetako etapa potoloa 
jokatu zen, Tourreko etaparik 
gogorrena, kategoria bereziko 
Izoard eta Galibier ezagunak 

tarteko zirela. Guaixeko erre-
dakzioa ixterakoan ez genuen 
gertatutakoaren berri –Quintana 
eta Izagirre ihes eginda zihoazen, 
7 minutuko aldearekin, eta atzean 
Movistarreko Solerrek eta Lan-
dak erritmoa bizkortu zuten–  
baina sailkapenean mugimen-
duak egongo zirela espero zen. 
Gorka Izagirrek esana zuen. 
"Alpeetakoak etapa oso gogorrak 
dira eta nik uste dut sailkapenean 
bueltak egongo direla. Pirinioe-
tan egunero jendea erortzen 
aritu da, eta Alpeetan hala ja-
rraituko duela uste dut. Ez dut 

uste orain erorita dagoen nor-
baitek burua altxatuko duenik". 
Ez dakigu Ziordian bizi den or-
maiztegiarraren hitzak bete ziren 
hala ez. 

Gorka Izagirrek Alpeetan hobe 
aritzea espero zuen
Aurtengoa ez da Tour ona izaten 
ari Gorka Izagirrerendako. Bere 
zazpigarren Tourra da honakoa, 
baina ez zen ondo iritsi, Espai-
niako Txapelketetatik nerbio 
ziatikoko arazo batzuekin bai-
tzetorren. Aurtengo Tourra "kos-
ta egiten" ari zaiola onartu zuen. 

"Nik ikusten dut ez nagoela ondo. 
Erdipurdikoa izatean ari da, ez 
dut pedal kolpea aurkitzen" ai-
patu zuen. Talde aginduak ja-
rraitu ditu goierritarrak, Fugs-
lang liderraren alde egitea, 
baina astearteko erorikoaren 
ondoren, Tourra utzi behar izan 
zuen Fugslangek eta Astana tal-
deak estrategia aldatzera behar-
tuta ikusi du bere burua. Bere 
sasoia aurkitzea, hori da orain 
goierritarraren helburua, pedal 
kolpea aurkitzea, eta horregatik, 
Alpeetan hobeto egotea espero 
zuen. Asteazkeneko etapan sei-
garrena sartu zen, eta nork daki 
zer egiteko gai izango den... 

Erbiti Mikel Landaren edo 
Quintanaren esanetara
Unzuek eta Jose Luis Arrieta 
uhartearrak gidatzen duten Mo-
vistar Team taldeak bi taldebu-
rurekin hasi zuen Tourra: Mikel 
Landa eta Nairo Quintana. Piri-
nioetan huts egin ondoren, Lan-
dak hartu zuen taldeko lidergoa, 
baina atzoko ihesaldiak fruitua 
emango balu, Quintanak berres-
kuratuko luke lidergoa. Liderra 
bata edo bestea dela, Hiriberriko 
Imanol Erbiti talde-gizon prezia-
tuaren babesa izango du. Nairo 
Quintanak eta Mikel Landak 
badakite oso zaila izango dutela, 
baina Alpeetan tartea atera eta 
sailkapenean aurrera egitea es-
pero dute, eta podiuma zapatzea 
ez dute alde batera uzten. 

Oraindik Alpeetako beste bi 
etapa menditsu gogor dituzte 
txirrindulariek aurretik, 2.000 
metrotik gora jokatuko direnak. 
Gaur, ostiralean, Saint-Jean-De-
Mauriennen hasi eta lehen mai-
lako Tignes gainean despedituko 
da etapa, Madeleine eta Iseran 
portuak tartean, eta biharkoa 
maila bereziko Val Thorensenen 
despedituko da. 

Gorka Izagirre seigarrena izan zen asteazkeneko etapan. GUETTY IMAGES

Inoizko Tourrik irekiena 
Alpeek erabakiko dute
 TXIRRINDULARITZA  atzo hasi ziren alpeetako etapak, bihar despedituko direnak. Hiru 
egun hauetan erabakiko da Frantziako tourra: alaphilippek eutsiko ote duen eta 
thomasek, Pinotek, Bernalek, Quintanak eta landak zer egingo duten dira gakoak
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Erkuden Ruiz Barroso altsasU
Erkuden Eceolazaren ama mu-
sikazalea eta piano-jolea da. Ha-
ren alabei zaletasuna kutsatu 
zien; musika emanaldietara 
joaten ziren, eta musikalek Er-
kuden Eceolazaren atentzioa 
piztu zuten. 
Zergatik erabaki zenuen mezzoso-
prano izatea?
Altsasuko musika eskolan hasi 
nintzen akordeoia ikasten. Ikas-
ketak amaitu nituenean kontser-
batorioko sarrera probak egitea 
gomendatu zidaten eskolatik, 

egin nituen, eta sartu nintzen. 
12 urte nituen. Lau urte pasa 
zirenean kantu formakuntza 
egiten zela jakin nuen eta sartu 
nintzen. Instrumentua aldatu 
nuen. Akordeoia alde batera utzi 
nuen eta kantuan hasi nintzen. 

Musika betidanik gustatu zaizu.
Ama piano-jolea da, nire ahizpa 
helduenak gitarra ikasketak egin 
zituen eta nire lehengusina akor-
deoian aritu zen. Lehengusinak 
egiten zuena egiten nuenez, akor-
deoia aukeratu nuen ere. Kantua 
ez dakit zehazki nondik datorki-
dan. Gogoan dut txikitan ama-
rekin musikaletara joaten gine-
la, eta oroitzapen oso onak ditut. 
Kantuko probak egin nituenean, 
ez nekien zehazki zer nolako 
formakuntza zen. Izan ere, kan-
tu klasikoko errepertorioa egiten 

da. Ez ziren musikaletan entzun-
dako abesti horiek ikasten. 
Zer da mezzosoprano izatea?
Sopranoak dira emakumeetan 
ahots erregistro altuenean abes-
tea lortzen dutenak. Altuago 
abesten dutela esan daiteke. Gra-
beak ez dituzte hain garatuak. 
Beraz, mezzosopranoak grabeak 
garatuak dituzten abeslariak dira. 
Sarrera probak egitean adina 
begiratzen dute, izan ere, gorpu-
tza garatzen ari denean, ahotsean, 
eztarrian, laringean eta abarrean 
aldaketa asko egoten dira. Ni oso 
gazte hasi nintzen, eta ahotsa 
guztiz garatu gabe neukan. Urteak 
pasata, nahiz eta altuak ez nituen 
galdu, grabeak garatu zitzaizkidan, 
eta erregistro horretan eroso 
sentitzen nintzen.  
Sopranoek ospe gehiago dute. 
Gehiago direlako ere. Kantuan 
hasten zarenean, normalean oso 
altu eta nota oso altuak abestea 
nahi duzu. Badirudi horrek ema-
ten dizula meritu gehiago, edo 
hobe zarela. Gero ikusten duzu ez 
duela garrantzirik.  Gainera, oro-
korrean mezzosoprano gutxiago 
garenez, kontserbatorioan oso 
babestuak geunden, eta konpeten-
tzia gutxiagoa da. Ikuskizunak 
egiteko ere askoz errazago da.  
Errepertorioaz hitz egiten duzunean, 
zertaz ari zara? 
Kontserbatorioko ikasketetan 
mailak pasatu behar dituzu eta 
maila bakoitzean errepertorio 
mota bat landu behar duzu: ope-
ra, lied alemaniarra, zarzuela 
espainola eta zenbait herrialde-
tako musika klasikoa ere.  
Beti musika klasikoa egiten duzue?
Hori da gauza. Kontserbatorioan 
musika klasikoa ikastera sartzen 
zara. Sei urte egiten dituzu, erdi 
maila, eta gero jazz-ean sartzeko 
aukera duzu. Baina nik harmo-
niako eta musikako jazz maila 
ez nuenez, ez nekien gai izango 
nintzen horretan sartzeko. Beti 
musika klasikoan egon naizenez, 
horretan jarraitzea erabaki nuen. 
Musikalak ikasteko Madrilera 
joan behar nintzen eta garai ho-
rretan Iruñeko Unibertsitatean 
nengoen. Egin dudana berriz 
egingo nuke, baina musikalen 
formakuntza egiteko aukera 
egongo balitz, egingo nuke ere. 

Hala ere, orain musika klasikoa 
modernizatzeko proposamenak 
badira.
Opera de Camara de Navarra 
elkartean nago eta elkarte hone-
tan prestatzen ditugun ikuski-
zunak gazteei zuzendutakoak 
dira. Opera edo musika klasikoa 
erakargarriagoak eta eskuraga-
rriagoak egitea da helburua. 
Horretarako, koroko abeslariak 
gazteak dira eta protagonistak 
ere korotik aukeratzen ohi di-
tuzte. Besteak beste, Iruñean, 
Burlatan, Barañainen, Bilbon 
eta Sevillan aritu gara. 
Elkarte bat da, baina profesionalki 
aritzen zara?
Erdi profesionala. Egiten dugun 
paperaren arabera ordaintzen 
digute. Ez naiz bakarrik horretan 
aritzen, baina horretan ere ba-
nago. Ez da afizio bat bakarrik. 
Inspiratzen zaituen abeslariren bat? 
Asko izan ditut. Ezagutu ahal 
izan ditudanak bi dira. Zuzenean 
ikus-entzuteko aukera izan dut, 
baita haiekin argazki pare bat 
egiteko ere. Iruñean Joyce Di 
Donato ikusi nuen eta Donostian 
Sofie von Otter. Abesteko eraga-
tik eta transmititzen dutenagatik 
ikasten zaudenean kopiatzen edo 
beraietaz ikasten saiatzen zara. 
Idoloak aldatuz joaten zara.. 
Eta miresten duzun obra bat?
Carmen. Egitea gustatuko litzai-
dake. Baina oso pertsonaia in-
dartsua da, eta ez dakit helduta-
sun nahikoa dudan egiteko. 
Mezzosopranoen erreferentziaz-
ko obra bat da. 
Ez da bakarrik abestea, interpre-
tazioa ere oso garrantzitsua da, ez? 
Batzuetan zailena eta inportan-
teena da. Ahotsa ez da guztia. 
Kantuan aritu naizenean hobe 
sentitzeko paperarekin eroso 
sentitu behar izan dut. Identifi-
katuta sentitu behar dut. Ez da 
bakarrik erregistro egokia izatea. 
Interpretazioaren arabera ikus-
kizuna asko aldatzen da. Ahotsean 
ere nabaritzen da. 
Ahotsa instrumentua da. Asko zain-
tzen duzu? 
Instrumentua gainean eramaten 
duzu egunero. Hotz egiten due-
nean, beroa, festara ateratzen 
zarenean; tabakoa, izotza, alkoho-
la... Kuriosoa da, izan ere, kantua 
ikasten ari nintzenean katarro 
pila bat hartzen nituen, eta, orain, 
amaitu dudala bat ere ez. Lasaia-
go nagoelako izango da. Azkenean 
presioa eta egunero klaseak iza-
tea... Egunero abestu behar duzu 
eztarriak mekanikoki posizio 
batzuk ikasi behar dituelako. 

Erkuden Eceolaza mezzosoprano altsasuarra. 

"AHOTSA EZ DA 
GUZTIA, 
INTERPRETAZIOAK 
IKUSKIZUNA ALDA 
DEZAKE"

"CARMEN OPERA 
EGITEA GUSTATUKO 
LITZAIDAKE, 
MEZZOSOPRANOEN 
ERREFERENTZIA DA"

"Musika 
instrumentua 
gainean 
eramaten dut"
ERKUDEN ECEOLAZA MEZZOsOPraNOa
Kontserbatorioan ikasten ari zela akordeoia alde batera utzi zuen eta kantuan hasi 
zen Erkuden Eceolaza altsasuarra; ahotsa musika instrumentua bihurtuz
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iZUrDiaGa
Iker Uribek kaletik doanean hor-
metan, pintadetan edota mura-
letan jartzen du arreta. Hortaz, 
Izurdiagako "txoko oso polit 
batean" horma "itsusi eta latz" 
batean jarri zuen arreta. "Pareta 
hau margotzea oso ongi egongo 
zen". Izurdiagako kontzejuarekin 
hitz egin zuen, eta frontoiko atze-
ko aldeko horman mural bat 

egiteko baimena eskatu zuen. 
Datorren astean mustuko du 
Izurdiagako murala. Txoko "po-
lita" are "ederrago" utzi du Uribek. 

Muralen helburua "artistak 
bere sorkuntza" adierazteko modu 
bat da. Baina arte publikoa denez 
jendearengan zuzenean iristen 
den artea dela azaldu du Uribek. 
"Edozeinek ikus dezake". Espazio 
itsusi edo degradatuak bihurtze-

ko eta bizitasuna emateko artea 
ere badira muralak. "Espazioa 
aldatuta, jendearen bizimodua 
ere aldatzen dela uste dut". Espa-
zioari eta bizitzari kolorea jartzen 
zaie. Izan ere, Uriberen estiloa 
koloretsua izan ohi da, nahiz eta 
Lakuntzako artista ez da "estilo 
propio batera ixten". Kasu hone-
tan, lekuak "kolorea" eskatzen 
ziola esan du: "poza emateko". 

"Txoko oso polita" batean egon 
arren, Izurdiagako frontoi atze-
ko aldeko horma "iluna, itsusia 
eta latza" zen. Espazio polit hori 
askoz gehiago edertzeko beharra 
ikusi zuen Uribek, eta kolorez 
bete zuen. Lehengo bizitza eta 
auzolana irudikatzen zuen irudi 
bat egin nahi zuen Uribek Izur-
diagako muralean. "Paretaren 
berezitasunengatik ez nuen 
lehengo irudi on edo polit bat 
aurkitzen". Beraz, proposame-
nari buelta bat eman zion, eta 
emakumearen gaia lantzea era-
baki zuen: "garai bateko emaku-
mea nola bizi zen adierazi nahi 
nuen. Izan ere, etxean lan egin 
eta familia zaindu ez ezik, kalean 
ere egiten zuen lan: ganaduare-
kin, baratzean... ez zuen lasai 
egoteko momentu bat ere". 

Kasualitateak
Ahaztutako emakumearen lana 
azaleratzen du Izurdiagako mu-
ralak. Emakume "indartsu" baten 
irudi batek irudikatzen du ezku-
tutako lan hori. "Irudiak bilatzen 
ari nintzela, 1960ko argazki bat 
aurkitu nuen". Nicolas Ardanaz 
argazkilariaren argazki bat zen, 
eta bertan emakume bat agertzen 
da, idiak eramaten ari dela. "In-
darra eta bizipoza handia ikusten 
dira irudian". Nafarroako Mu-
seoan aurkitu zuen argazkia 
Uribek. Behin argazkia aukera-
tu zuen, murala egiteko bozetoa 
egin zuen. Nahiz eta argazkia 
zuri beltzean izan, kolorea eman 
nahi zion muralari; beraz, mu-
ralean emakumea eta idiak zuri 
beltzean agertzen dira, baina 
fondoa oso koloretsua da.

Sorkuntza artistikoak batzue-
tan "magia" sortzen duela dio 
Uribek. "Kasualitateak" sortzen 
dira: "behin bozetoa egina neu-
kala, betiko margo dendara joan 
nintzen eta bozetoa erakutsi nien. 

Orduan, dendariak esan zidan 
izeba Basi zela. Harrituta geldi-
tu nintzen, sorpresa handia izan 
zen". Margo dendariaren izeba 
Basi, argazkiaren protagonista, 
Basilia Zabalza da eta Sarasakoa 
zen. 1960. urtean, argazkia egin 
ziotenean, 19 urte zituen. Gaur 
egun, 78 urte ditu eta Uribe ha-
rekin harremanetan jarri zen. 
"Muralean agertzea gustatuko 
litzaiokeen galdetu nion eta baietz 
esan zidan". Datorren astean 
mustutze xume bat egingo dute, 
eta Zabalza gonbidatuko du. 

Kasualitateen murala izan da 
Izurdiagakoa. "Margotzen ari nin-
tzela Izurdiagako emakume bat 
gerturatu zen, Nati, eta esan zidan 
berak urte luzez Sarasan lan egin 
zuela, eta bertako lagunak zituela". 
Sarasako lagunak zituela-eta mu-
ralaren mustutzera gonbidatuko 
dituzte ere. "Izurdiaga-Sarasa 
senidetasuna egin dugu". 

Izurdiagan oso ongi hartu dute 
murala. Hala ere, "zertarako" 
galdera ere entzun du Uribek. 
Beste batzuk, "harrituta" hartu 
dute berrikuntza. Dena dela, 
"txokoak asko irabazi du", eta 
balorazio ona egiten du Uribek. 
Horma irudiak denbora "asko" 
iraungo du, izan ere, lekua irau-
teko aproposa da. "Ekialdean edo 
eguzkiari begira daudenek ko-
lorea galtzen dute, iparraldean 
daudenei he zetasunagatik  
onddoak ateratzen zaizkie".  

7 x 10 metroko horma bat da 
Izurdiagakoa. Irudia paperetik 
hormara pasatzeko zenbait pro-
zedura daudela azaldu du Uribek. 
"Badira inprobisazio maila bat 
dutenak, neurtu gabe egiten di-
tuzunak, baina tresnen arabera-
koa da". Baliabideen araberakoa 
izan ohi da, beraz, jasogailu 
batekin neurtu gabe egin daite-
ke, aldamioekin, aldiz, eskala 
erabiltzea hobe da. 

Izurdiagako murala. UTZITAKOA

Kaleko artearen  
magia eta kasualitatea
izurdiagako frontoi atzeko horman murala margotu du iker Uribe lakuntzarrak. 
txokoa gehiago "edertu" du, bizitasuna emanez. "lehengo" emakumearen lana 
ezkutua azalarazi nahi izan du muralarekin



KULTURA      23GUAIXE  2019-07-26  Ostirala

altsasU
Biak Bat elkarteak urteak dara-
matza animaliak lagundutako 
programak egiten. Oraingoan, 
programa berritzailea aurkeztu 
du: Irakurkide. "Guk ez ditugu 
horrelako tailerrak ezagutzen". 
Josune Azpiroz Imaz Biak Bat-eko 
kideak azaldu duenez, irakurke-
ta tailerrak badira, "baina zail-
tasunak dituzten haurrei bidera-
tutakoak". Irakurkide programa 
haurren eta gazteen irakurzale-
tasuna sustatzeko programa bat 
da, eta helburua "animalien bi-
tartez ahozko erabilera eta ira-
kurketa sustatzea" da. 

Txakurrak eta irakurketa uz-
tartu ditu Biak Bat-ek. Galdera 
normala da: nola? "Guri oso 
erraza egiten zaigu pentsatzea 
nola lagun dezakete txakurrek 
irakurketan. Baina hasiera ba-
tean normala da galderak egitea". 
Txakurren presentzia haurren-
dako zerbait berria dela esan 
du Azpirozek; hortaz, arretan, 
motibazioan eta grinan laguntzen 
dute. "Orokorrean haurrei ez 
zaie irakurtzea gustatzen, ez 
dute zerbait dibertigarria beza-
la ikusten". 

Txakurrak eta jolasak
"Irakurtzea gustatzen zaizue?", 
galdetzen dute Irakurkide tailerren 
hasiera. "Ez" handi bat izan ohi 
da erantzuna. "Eta txakurrak gus-
tatzen zaizkizue?". Eta, erantzuna, 
baietz. Haurrendako zerbait berria 
denez, motibazio horretatik ira-
kurzaletasuna sustatzen dute Biak 
Bat elkarteko kideek. Beraz, txa-
kurrekin irakurriko dutela esaten 
dietenean, haurren aurpegiak 
aldatzen direla esan du Azpirozek. 
Irakurkide programan ekintza 
desberdinak egin dituzte. Guztiek 
jolasak eta txakurrak uztartzen 
dituzte. Euskal mitologia gaia lan-
du dute. Tailerretan, hasteko, 
txakurrak aurkezten dituzte, eta 
ukitzeko aukera ematen die. "Txa-
kurrekin kontaktua izateko gogoa 
izan ohi dute". Tailerretako batean, 

esaterako, parte hartzaileak tal-
deetan banatzen dituzte eta talde 
bakoitzean banaka eta tarteka 
ipuin bat irakurri behar dute: 
"txakurrek ez dakitela irakurtzen 
esaten diegu, eta ipuina irakurri 
behar dietela". 

Txakurrak oso "adi" egoten dira, 
eta haurren ondoan lasai gelditzen 
dira. Ipuinak kontatzen bukatzen 
dutenean, "txakurrak eramanda-
ko" galderak erantzun behar di-
tuzte. "Txakurrek txartel bat 
eramaten diete, eta txartel horre-
tan zenbaki bat dago. Fitxa batean 
galderak daude, eta zenbakikoa 
erantzun behar dute". Ariketa 
honekin ulermena ere lantzen 
dute. Beste tailer batean, txakurrek 
ipuin baten zatiak eramaten diz-
kiete eta haurrek ipuina osatu 
behar dute, gero irakurtzeko. 

Irakurzaletasuna da Irakurki-
de programaren helburu nagusia. 
Izan ere, Azpirozek azaldu duenez, 

haurrek zailtasunak izan ohi 
dituzte irakurtzeko, "kostatzen 
zaie", eta ez dute irakurri nahi. 
"Txakurra oso gustura egon dela 
esan genion irakurtzeko arazoak 
dituen haur bati, eta irribarrea 
atera zitzaion". 

Proiektua osatzeko Euskarabi-
dearen laguntza izan zuten. Gai-
nera, hainbat laguntzaile izan 
dituzte ere. Esaterako, Arkatzeko 
liburu-dendako dendariak eta 
Castillo Suarez idazleak, Maina-
mikirriren ipuin-ilustratuaren 
sortzaileak, tailerretan parte 
hartu zuten. "Mainamikirri gure 
tailerretako pertsonai nagusia 
izan da". Hemengo kondairak eta 
ipuinak ezagutarazi nahi izan 
dute ere. Gainera, Altsasuko hau-
rren eta gazteen zerbitzuen la-
guntza izan dute, eta oso "esker-
tuak" daude: "zerbait berria 
azaltzen duzuenean, batzuetan 
ez dakizu nolakoa izango den. 
Hemen lehenengo momentutik 
konfiantza erakutsi digute". Es-
perientzia oso polita izan dela 
esan du Azpirozek. Proiektu asko 
jarri ditu martxan Biak Bat el-
karteak. Batzuk denboran irau-
ten dute, eta Irakurkide proiektu 
berri hau ere aurrera jarraitzea 
gustatuko litzaieke.

'Irakurkide' proiektuaren tailer bat. BIAK BAT

Txakurrei ipuinak 
irakurtzen laguntzen 
Biak Bat elkarteak euskal irakurzaletasuna sustatzeko proiektu berria martxan jarri 
du: 'irakurkide'. txakurrak haurren irakurle kideak bihurtzen dira, eta irakurtzeko 
motibazioan laguntzen dute

TXAKURREKIN 
EGOTEAK 
IRAKURTZEKO 
MOTIBAZIOAN 
LAGUNTZEN DU

Dantzarima konpainiako dantzariak Altsasuko herri inauterietan. ARTXIBOA

Sorginek Akelarreetan  
dantza egiten dute
Dantzarima konpainiak 'akelarrearen sua berpizten' 
lana mustuko du gaur, 23:30ean, Olaztiko futbol pistan

OlaZti
Sustraiak, Izar hautsa eta Mila-
kolore Dantzan izan dira Dan-
tzarima dantza konpainia altsa-
suarraren obrak. Hiruretan 
hainbat elementu errepikatzen 
dira: lurrari lotutako ikuskizunak 
dira. Sustraiak obran, izenak 
dioen bezala, haritzaren sustraia-
ren bidez herriko eta izaki mi-
tologietako istorioen kontakizu-
na egin zuten. Bigarrenean, 
izarren eztanda batetik sortuta-
ko munduaren eta gizakiaren 
historia kontatu zuten, eta Mi-
lakolore Dantzan munduan mila 
koloretako pertsonak daudela 
adierazi zuten dantzaren bitartez. 
Azken hilabeteetan, laugarren 
lana prestatzen aritu dira: Ake-
larrearen sua berpizten. Konpai-
niaren lehenengo kaleko ikuski-
zun luzea izanen da, eta Olaztiko 
festetan mustuko dute gaur, os-
tirala, futbol pistan, 23:30ean. 

Hirugarren obra mustu ondo-
ren, Milakolore elkarteko kidee-
kin egindako Milakolore Dantzan 
ikuskizuna, hurrengoa presta-
tzeko garaia iritsi zen. Baina, 
aurretik, Altsasuko herri inau-
terietan egiten duten Akelarrea 
prestatu behar zuten. Akelarrea 
2016. urtetik egiten dute, Inau-
terietako Batzordeko kideek 
eskatu ondoren. Ordutik, Dan-
tzarimako ikuskizun "gogokoe-
netarikoa" bihurtu da, Irantzu 
Gonzalez konpainiaren koreo-
grafoak eta zuzendariak azaldu 
bezala. "Emozio handiarekin 
prestatzen dugu Akelarrea, oso 
egun berezia da guretako". Ikus-
kizun bat baino gehiago da. 

Laugarren ikuskizuna presta-
tzeko ordua iritsi zenean, beraz, 
Gonzalezek inauterietan egiten 
duten Akelarrearen gaia hartzea 
erabaki zuen. Gainera, inaute-
rietan parte hartzen hasi zire-
netik, konpainiaren helburueta-
ko bat sorginen "benetako histo-
ria" kontatzea izan da. Izan ere, 
historiaren arabera, eta eliza 
katolikoaren eraginez, sorginak 
"pertsona gaiztoak, itsusiak, 
zaharrak eta abar" dira. Dantza-
rimako dantzariek buelta eman 
nahi diote historia ofizialari: 
"sorginak emakume normalak 
ziren. Indartsuak, askeak, natu-
rarekin harreman zuzena zute-
nak". Hortaz, ikuskizunean 
emakumeen ogibide zaharrak 
antzeztuko dituzte, tartean "sor-
ginen jakinduria belaunaldiz 
belaunaldi zabaltzeko erabilita-
ko ipuinen magia". Inauterieta-
tik inspiratutako obra bat denez, 
momotxorroek Altsasuko "sor-
ginak" lagunduko dituzte. 

Laugarrena
Dantzarima 2014ean sortu zen 
eta Akelarrearen sua berpizten 
konpainiaren laugarren obra da. 
Hala ere, kalean egiten duten 
lehenengo ikuskizun luzea da. 
"Herri askotatik deitu izan digu-
te kalean aritzeko, baina beste 
ikuskizunak prestatzen ari gi-
nenez, ezin genuen". Ikuskizun 
berri honekin "falta" hori betetzea 
nahi dute. 

Olaztiko udalak eta Kultura 
zerbitzuak eskainitako aukera 
eta konfiantza eskertu nahi du 
Dantzarima konpainiak.  
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E. Carreño eta E. Ruiz ZiOrDia

1 Zer da Artilezko hodeiak?
Artilearen erabilera bultza-

tzen dugu. Artilearekin artisau-
tza egiten dugu, eta azoketan 
mugitzen gara gure artisau-lan 
horiek saltzen. Izena nahiko modu 
sinplean etorri zen. Artilea gar-
bitu genuenean, begiratu genuen 
eta hodei handi bat zirudien.

2 Nola sortu zen?
Lau urte daramatzagu arti-

learen munduan. Adriana jakin-
minarekin aurretik hasi zen. 
Galtzerdi batzuk hasieratik egin 
nahi zituen; artilea hartu eta bu-
kaeraraino dena egin. Ikastaro 
bat egin zuen Lakaben, eta adar 
guztiak jo zituen: artilea garbitu, 
iragazi, haria egin eta produktua. 
Eta gero ni hasi nintzen. 

3 Zein arrazatako ardien ileaz ari 
gara?

Inguruko artilearekin lan egiten 
dugu. Hemen dagoen gehiena 
latxa da. Baina lantzeko zailena 
da, oso gogorra da, eta azkura 
ematen du. Beste artile meheago 
batzuk hartzen ditugu ere.  

4 Latxa azalaren gainean erama-
teko ez da oso goxoa, beraz.

Ez da erraza. Lehen eramaten 
zen, galtzerdietan-eta jendeak 
janzten zituen. Orain ez dakit 
finagoak bihurtu garen, baina 
ez dauka hain harrera ona. Txa-
pinei zapatilen zorua jartzen 
diegu. Lehen artzainek alfonbrak 
eta koltxoiak egiten zituzten, 
baina forratuta zeuden. Baina 
orain ezin dute ezer egin. 

5 Artilea urte osoan jantzi daiteke?
Zabalduta dagoen ideia da 

artilea bakarrik negurako dela. 
Egia da neguan oso isolatzaile 
ona dela, gure beroa mantentzen 
duelako, baina badira beste ezau-
garri batzuk, esaterako, trans-
piratzailea da eta hezetasuna 
xurgatzen du. Hortaz, udan ere 
erabil daiteke.  

6 Zuek egiten duzue prozesu 
guztia?

Bai. Artzainarekin harremanetan 
jartzen gara, artilearen bila joaten 
gara, hartzen dugu eta hasierako 
aukeraketa bat egiten dugu. Le-
pokoa eta ipurdikoa kentzen dugu, 
zikinena delako. Gero, garbitzera 
leku batera eramaten dugu. Kilo 
asko dira eta klima ez da hobere-
na guztiz lehortzeko. Guretako 
errazagoa da norabaitera erama-
tea; han garbitzen dute, eta leho-
rra ateratzen da. 

7 Nora eramaten duzue?
Auverniara eramaten dugu. 

Urruti dago, baina produktu ki-
mikorik erabiltzen ez duen gar-
bitoki batera eraman nahi genuen. 
Han era naturalean garbitzen 
dute. Harrituta gelditu ginen. 
Aurrekoan 600 kilo eraman ge-
nituen, eta orain tona eta erdi 
edo bi tona eraman nahi dugu, 
eta beste toki bat bilatzen ari 
gara.  

8 Artileak iraungitze data du?
Ez du iraungitze datarik, bost 

urtetara ongi dago, baina badu 
bere degradazio prozesua. Pro-
duktu natural bat da, eta bere 
bizia du. Noski, garbiak zikinak 
baino gehiago irauten du. Gaine-
ra, gordetzeko leku lehor bat behar 
da, eta ezin da iluntasunean egon. 

9 Zein produktu egiten dituzue?
Bi lerro ditugu. Alde batetik, 

etxeko osagarriak: lanparak, 
jarroiak eta halakoak, eta, bes-
tetik, erabilera pertsonalerako 
produktuak: txapinak, barne-
zolak, gerrikoak, dutxarako es-
kularruak... Tailerrean ere bi 
zonalde ditugu: makinak eta 
josteko edo eskuz egiteko tailerra. 
Hasieran xaboien belakien ba-
rruko xaboia ere geuk egiten 
genuen. Baina beste mundu bat 
da. 

10 Tailerra Ziordian duzue, bai-
na salmenta puntuak?

Telefonoz eta emailez eskaerak 
hartzen ditugu. Facebook-ean 
eta blogean dago gure zenbakia. 
Gehienbat azoketan saltzen dugu. 
Puntu finko batzuk ateratzen ari 
dira; Uxuen denda bat eta Hon-
darribian ere jartzeko hitz egiten 
ari gara.  

11 Nafarroako Gobernuaren sari 
bat jaso duzue. 

Iruñeko XIII. Artisautza Azokan 
egon ginen, eta Nafarroako Go-
bernuak bi sari banatu zituen 
azoka hartan: produktu hobere-
nari eta salmahai hoberenari. 
Guk salmahai hoberenaren saria 
irabazi genuen. Oso pozik gaude. 
Salmahaian gure produktua era-
kutsi nahi genuen. Baita tresna 
zaharrekin erakusketa txiki bat. 
Oso harrera ona izan zuen. 

Alain Flores eta Adriana Ojer artisauak Iruñeko Artisautza Azokan. NAFARROAKO GOBERNUA

"Artilearen erabilera 
sustatu nahi dugu"
artisau azoketan ezagunak egiten ari dira adriana Ojer eta alain Flores artisauak.  
Ziordian jarri dute tailerra. artilea artzainei hartu, garbitu, iragazi eta haria sortzen 
duten. Haria hainbat produktuetan eraldatzen dute

11 GalDEra
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