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URDIAIN Sakanako
Errugbi Campuseko azken
eguna.

OSTIRALA

10:30etik 13:30era, Aitziber
futbol zelaian.

ARBIZU ETA ETXARRI
ARANATZ Euskal presoak
Euskal Herrira
kontzentrazioa.
20:00etan, plazan.

ALTSASU Altsasukoak
aske kontzentrazioa.

20:00etan, udaletxe parean.

EGIARRETA Izarren
ikuskatze gaua.
22:00etan, Itxasperri
ermitaren ondoan.

Sakanako Errugbi Campusak gaur itxiko ditu ateak
ERRUGBIA

17 neska-mutil ari dira trebatzen Urdiainen, Xabier Mazkiaran eta Gaizka Ocaña monitoreekin

Sakanako Mankomunitateko Kirol Zerbitzuak antolatutako Sakanako Errugbi Campusa astelehenean hasi zen eta
abuztuaren 2an, ostiralean despedituko da. Urdiaingo Aitziber futbol zelaiak hartu du campusa, eta izena eman
duten 17 neska-mutikoek Xabier Mazkiaran eta Gaizka Ocaña monitoreekin

Gazte jardunaldiak,
hiru egunez
ARAKIL

Irurtzungo eta Arakilgo
Gazte Asanbladak Gazte
Jardunaldiak antolatu ditu.
Gazteria antolatuz bidea
errotu lelopean eginen
dira jardunaldi horiek. Atzo
hasi ziren Printza gune

autogestionatuari buruzko hitzaldiarekin, eta gaur
eta bihar izanen dute segida. Hiru egunetan autogestioa, zaintza eta harremanak, drogak eta
gazte problematika izanen
dituzte hizpide. Horretaz
aparte, jolas, joko edota
pintxo pote tokia izanen
da ere.

w

trebatu dira errugbian. Horretaz gain,
udako campusa denez, bestelako ekintzak ere landu dituzte.
Ondoko neska-mutikoek hartu dute
parte campusean: Ekhi Barandiaran,
Manex Zubeldia, Adei Arza, Nora Arza,
Lucia Andueza, Ioritz Erdozia, Adei
Erdozia, Odei Lizarraga, Oier Ramirez

OSTIRALA

10:00 Jolas ez-lehiakorrak, kultur etxean.
12:00 Hitzaldia: zaintza eta
harremanen inguruko
hausnarketak, kultur etxean.
14:00 Bazkaria, Larrazpin.
19:00 Hitzaldia: gazteak
eta drogak, Larrazpin.

de Alda, Oihan Santos, Luken Santos,
Urko Otxoa, Xabi Saez de Urabain,
Unai San Pedro, Kimetz Alzola, Maite
Somocurcio eta Ekain Ruiz de Erentxun.
Aurreko urtean antolatu zen lehenengoz Sakanako Errugbi Campusa,
Etxarri Aranatzen. Helburua Sakanan
errugbia sustatzea da.

20:30 Pintxo-pote akustikoa, Larrazpin.

e

LARUNBATA

10:00 Herri kirolak,
Barazki Gunen.
12:00 Hitzaldia: gazte
problematika.
14:00 Bazkaria. Ondoren,
amaiera ekitaldia.

GUAIXE 2019-08-02 Ostirala

Etxarri Aranazko festak
Ikastolak emanen die hasiera
festei

Andra Mari ikastolak 50 urte betetzen
dituela eta, berak piztuko du ospakizunen hasierako etxajua. Udalak 71 ekitaldi programatu ditu zazpi egunetarako
ARAKIL

Mende erdia bete duen hezkuntza
proiektuari eman dio Etxarri Aranazko Udalak festen hasierako etxajua pizteko ardura. Andra Mari ikastolakoek "poz handiz" hartu dute
eskaintza eta eskerrak eman dizkiote udalari. "Euskaraz hezi eta hazteko ametsa egi bihurtu duten ikastolaren sortzaileak, familiak, langileak, bidelagunak eta ikasleak ditugu batez ere gogoan". Gaineratu
dutenez, "irudikatzen zaila egiten
zaigu ikastolarik gabeko Etxarri
euskalduna. Dudarik gabe, Etxarriko euskararen historian eta hezkuntza-ereduan toki nabarmena du
ikastolak: auzolanean, gurasoen
parte hartze zuzenean, euskalgintzan,

irakaskuntza-sistema berritzailean,
herrigintzan…" Ikastolatik aurreratu dutenez, hamarren bat pertsona
izanen dira udaletxeko balkoira
aterako direnak. Sortzaileekin batera ikastolako komunitateko gaur
egungo ordezkaritza izanen da:
irakasleak, gurasoak, langileak, ikasleak. Komunitate guztia balkoian
egon ezin denez, ikastolatik dei
egin diete komunitateko kide izan
eta diren guztiei festen hasierara
joateko, eta soinean 50. urteurreneko kamiseta jantzita eramateko.
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OSTIRALA

17:00 Etxarri Aranazko I. Mus
txapelketa, plazan.
19:00 Pilota eta pala partidak. Gure
Pilota elkartea.
23:00 Amnistian gaube. Pablo
Haselen kontzertua eta Kanito
Zaitez dj, plazan. Sakanako AEM.

e

LARUNBATA
ETXIA! EGUNE

09:00 Ehiza-ibilbidea. Muxar
Ehiztari Taldea.
10:00 Festetako areto futboleko
txapelketako kontsolazio finala eta
finala. EGA.
12:00 2018an jaiotako haurrei
zapi-banaketa.
13:00 Festa hasierako suziria. Kalejira
Etxarri Aranazko erraldoi eta buruhandien konpartsa, Etxarri Aranazko
gaitari eta Txorongo txarangarekin.
14:00 Txorongo txarangarekin
kontzertua, plazan.
17:30 Kalejira, Txorongo
txarangarekin.
18:30 Etorkizuna Euskal Dantza
taldearen ikuskizuna, plazan.
20:00 “Denok batera presoak
etxera” manifestazioa. Sare.
20:00 Salbea Andra Mari ermitan,
Etxarri Aranazko Abesbatzak eta
Parrokiako Abesbatzak kantaturik. Eliza.
20:30 Auzatea: Hartzabal, EtxeAzpi, Udaberri, Larrañeta eta
Karrikestu elkarteek prestaturik.
20:30-22:00 Dantzaldia Tximeleta
taldearekin.

22:00 Zezensuzkoa.
00:30-04:30 Dantzaldia Tximeleta
taldearekin.
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IGANDEA

ARAÑAZ ELKARTIEN EGUNE

10:30 Dianak Etxarriko gaiteroekin.
11:30 Auzatea, Gure-Etxea elkarteak prestaturik.
12:00 Meza nagusia. Eliza.
12:30 Herri-kirolak, plazan. Sakanako Aizkora Eskolako ikasleen erakustaldia. Apustu konbinatua: aizkoran,
harrian, trontzan eta korrikan.
12:30 Etxarriko Erraldoiak eta
Buruhandiak.
13:30 Kresala taldearen musika
ikuskizuna.
18:30 Rock Star taldearen kontzertu
antzerkitua.
20:00 Saiheski-jana, gaztetxean. EGA.
20:00-22:30 Dantzaldia Kresala
taldearekin.
22:00 Zezensuzkoa.
22:30-00:00 Kontzertua: Tokan2 La
Polla. Festa Batzordea.
00:00-02:30 Dantzaldia Kresalarekin.
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Juniorren Iruñeko Itzuliko bi etapa, Sakanan
Asteartean hasi eta ostiralean despedituko da juniorren
mailako Iruñeko Itzulia. Asteazkeneko etapa Etxarri Aranatzen jokatuko da
(88,15 km); eta azken etapa,ostiralekoa,Zigako gainetik Irurtzunera sartuko da
TXIRRINDULARITZA

Juniorren mailakoendako lasterketa guztiak dira garrantzitsuak baina
bereziki bi: Gipuzkoako Itzulia eta
Iruñeko Itzulia. Gipuzkoakoa ekainaren bukaeran jokatu zen eta Sakana Group taldeko Igor Arrietak
irabazi zuen. Iruñeko Itzulia, aldiz,
asteartean, abuztuaren 6an hasi eta
9an despedituko da. Larunbatean
Euskadiko Erlojupekoa
irabaztetik eta Santiago
egunean Euskadiko Txapelketan hirugarren
sailkatzetik iritsiko da
Arrieta Iruñeko Itzulira,
Sakana Group-Aralar
taldeko bere taldekideak
eta Quesos Albeniz-Burunda taldeko txirrindulariak bezain gogotsu;
izan ere, gure taldeek
egutegian gorriz markatuta dute Iruñeko Itzulia, are gehiago lau etapa hauetatik 2 Sakanan
izanen direla kontuan
hartuta. Beraiek daude lasterketa
irabazteko faboritoen artean.
Asteartean, abuztuaren 6an, Cordovillako La Morea eta Mutiloa
arteko etapa jokatuko da (83 km),
eta asteazkeneko etapa, abuztuaren
7koa, festetan murgildua dagoen
Etxarri Aranatzen hasi eta bukatuko
da (88,15 km). 17:00etan abiatuko
dira txirrindulariak Etxarri Aranaztik,
Arbizuraino heldu eta Lizarragabengoatik barna Etxarriraino heltzeko. Egiarretaraino joko dute
segidan, buelta hartu eta Arbizutik
Lizarragabengoara sartu. Etxarri

Aranatzera heldu eta gero, 1. mailako Lizarragako katea igoko dute,
eta Arbizutik jaitsita, atzera ere Lizarragabengoatik pasako dira.
Etxarri Aranaztik gora egingo dute
ondoren, Unanuraino igo, Arbizura
jaitsi eta Lizarragabengoatik pasatzeko, eta zuzenean Etxarri Aranazko helmugara joko dute. Etapa

u ASTEAZKENA

ederra da, junior mailako tropelak
ederki estimatzen duena.
Osteguneko 3. etapa Sarrigurenen
jokatuko da (79,2 km) eta ostiraleko 4. eta azken etapa Iruñeko udaletik abiatuko da, 17:00etan. Orikainerantz egingo du tropelak eta
Ultzama zeharkatu eta gero, Etxaleku eta Muskiz gaindituko ditu, Zia
gainetik Irurtzunera heldu –18:15ean,
gutxi gorabehera– eta Izurdiagara
jotzeko. Errotz gurutzatu eta gero
Iruñeko bidea hartuko du, El Redinen despedituko baita Iruñeko
Itzulia.

ASTELEHENA

t

KUADRILLAAN EGUNE

y

HAURREN EGUNE

10:30 Dianak txarangarekin.
11:30 Auzatea, Etxe-Azpi elkarteak prestaturik.
12:00 Haurrendako apar-festa
(bainujantzia eta txankletak
eraman).
12:30 Bertso-saioa, plazan: Julio
Soto, Eneko Lazkoz, Jone Uria eta
Xabat Illarregi.
13:00 Etxarriko Buruhandiak eta
japoniar bonbak.
15:00 Herri Bazkaria, plazan. Festa
Batzordea.
17:30 Bordetxe abere zirkua.
19:00 Kalejira gaztetxetik. EGA.
20:00-22:00 Dantzaldia Trikidantz
taldearekin.
22:00 Zezensuzkoa.
00:00-03:00 Dantzaldia, Trikidantz
taldearekin.

ASTEARTEA

11:30 Auzatea, Udaberri elkarteak
prestaturik.
11:30-13:30 Jolas-parkea
haurrendako.
13:00 Etxarriko Buruhandiak.
13:00 Euskorleans taldearen
musika saioa.
17:00 Futbol-plaza txapelketa, kale
nagusian.
17:00-19:00 Jolas-parkea
haurrendako.
19:00 XXVI. Play Back txapelketa,
plazan. Sariak: koreografia onenari,
100 euro; euskal abesti onenari,
100 euro; parte-hartzen duen talde
bakoitzari, 25 euro.
20:00 Rockalean taldearekin
musika.
22:00 Zezensuzkoa.
22:30 Herri-afaria, Gazte mugimenduban 40. urteurrena. Festa
Batzordea.
00:00 Kontzertuak: Skabidean eta
Bad Sound.
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ASTEAZKENA

AITTUN-AMIÑAN EGUNE

11:30 Auzatea, Hartzabal elkarteak
prestaturik.
12:00 Meza. Eliza.
12:00 Haurrendako apar-festa
(bainujantzia eta txankletak
eraman).
13:00 Etxarriko Buruhandiak eta
japoniar bonbak.
13:00 Txamukoak taldearen
musika saioa.
14:30 Aittun-Amiñaan bazkaria.
15:00 Bazkaria Gaztetxean. EGA.
16:00 Aitor soinujole eta
musikaria.
17:00 XXXII. Iruñerriko itzulia
(jubenilen txirrindularitza-lasterketa). Aralar eta Ermitagañako
txirrindularitza taldeak. Laguntzailea: Insalus.
18:00 Haurrendako ikuskizuna:
Gari, Montxo eta Joselontxo
pailazoak.
20:00-22:00 Dantzaldia Joselu
Anaiak taldearekin.
22:00 Zezensuzkoa.
23:00 Kontzertuak, gaztetxean:
Soka Lepoan eta Kaleko Urdangak.
EGA.
00:00-03:00 Dantzaldia Joselu
Anaiak taldearekin.
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"Molestatzen gaituen guztiari egiten diogu oihu"

Duela lau urte jarri zuten martxan Soka Lepoan taldea. Baina orain indarrarekin itzuli dira. Agorrilaren 7an,
asteazkenean, kontzertua eginen dute Etxarri Aranazko gaztetxean, 23:00etan
Soka Lepoan taldeko kideek
esperientzia dute musikan.
Hainbat taldetan aritu dira.
Zelayika baxu-jole altsasuarrak, Santano bateria-jole
altsasuarrak, Mikel abeslari
arbizuarrak eta Erik gitarrajole arbizuarrak osatzen dute
taldea. Duela lau urte elkartu ziren, eta lehenengo kontzertua Arbizuko gazte elkartean egin zuten. Kristoren
kontzertua izan zela esan du
Erik Anduezak. "Jendez gainezka zegoen". Eta han ikusi zuten aurrera jarraitzea
merezi zuela. Baina "ezbehar"
bat gertatu zitzaien, eta lau
urtez geldirik egon ziren.

enautigeltseritza
@gmail.com

Ongi pasa
festetan!

Orain, "gogo biziz" hasi dira
berriz.
Altsasuko Ur festa goxoan
kontzertua egin zuen Soka
lepoan taldeak. Itzulera debut kontzertua izan zen.
Asteazkenean, Etxarri Aranazko festetako gazte asanbladaren egitarauaren barruan, kontzertua eskainiko
dute gaztetxean, 23:00etan.
Haiekin Kaleko Urdangak
taldea ariko da. "Ideia taldea
Sakanan pixka bat zabaltzea
da. Zenbait tokitatik deitu
digute, eta flipatzen gabiltza". Besteak beste, Lakutzako festetako gazte egunean ariko dira; Tolosan,

Irurtzunen eta Uharten ariko
dira ere.
Soka lepoan taldearen historia "luzea" da. Erikek kanta ugari egin zituen Hesian
taldean zebilela. "Baina Hesianen musika aldatzen
zihoan heinen, nire kantuak
lerro berberean mantentzea
nahi nuen". Hortaz, taldea
uztea erabaki zuen. Disturbio
taldean aritu zen Txiki taldekidearen partez. Bi disko
atera ondoren, "eta ikustean
nire kantuek ez zutela taldearen musikarekin bat egiten", talde bat sortzea pentsatu zuen arbizuarrak. Beste alde batetik, Stupenda

Jones talde "mitikoa" desegin zenean, Morcillok Stupenda Jones-eko abeslariak
eta gitarra joleak Stupenda
Jones utzi zuenean, Erikek
Santano eta Zelaiarekin hitz
egin zuen, eta entseatzen
hasi ziren. "Flipatuta geunden
itxura oso ona genuelako".
Ahots bat sartzea pentsatu
zuten, eta Mikel sartu zen
taldera, "Arbizuko betiko
lagun saltseroa".
Street punk hard-core melodikoa jotzen du Soka lepoan
taldeak. Offsping, Nofx,
Pennywise, Kortatu, Behin
Betiko, Non Servium, Arcada
Social eta The Guilty Brigade

taldeak ditu oinarrian talde
sakandarrak. Nahiz eta Hesian
edo Stupenda Jones taldeetan egonak diren, Soka lepoan taldearen musikan "ez
da ezer nabaritzen". Hortaz,
"light-agoak" zirela esan du
Erikek: "hau indartsuagoa
da, letrak oso makarrak ditu
eta molestatzen gaituen guztiari oihu egiten diogu ". Bi
ahots bi tonutan enpastatzen
dituztela esan du Erikek, eta
egiten ari direna "asko gustatzen" zaiela aipatu du.
Arbizuko lehenengo kontzertutik orain arte lau urte
pasa dira, eta lau urte hauetan sortzen aritu dira. Hortaz,
70 bat abesti dauzkate eginak. Santano bateria jolea
bajan egon zen, eta, horregatik, taldearen jarduera eten
egin zen. Baina entseatzen
jarraitu dute. "Kristoren taulak hartu ditugu, orain zuzenean transmititzeko. Santanoren gaixotasunak ez bagaitu gelditu, ez dugu nolanahi taldea alde batera
utziko". "Ezbeharrak" taldekideak elkartu ditu.

Martxa hartuta

"Kantu eta sormen falta ez
dugu. Orain asko aldatu da
musika kontsumitzeko modua, eta ez dugu argi nola
eman ezagutzera gure musika ". Izan ere, Soka lepoan
eszenara berriz atera den
arren, "disko batzuk prest"
dituztela esan du Erikek.
Momentuz, uda honetan
single bat eta bideoklip bat
kaleratuko dutela esan du,
"behintzat jendeak gure
musika estiloa ezagutu dezan".
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kantautore formatutik haratago joaten.

Arkangoa eta Idergi tabernen artean, 19:30ean.

r

LAKUNTZA Eskola mailako txirrindularitza
ginkana eta lasterketak, Sakana Group-Aralar
taldeak antolatuta.
14:00etatik aurrera.

IRURTZUN. III. Irurtzun-Arakil Rallysprinta.

09:00etatik aurrera egiaztapenak, plazan; 13:00etan
aurkezpena; 15:00etan irteera; eta 19:30ean sari
ematea.

LAKUNTZA Osasuna Promesas eta Eibar B
taldeen arteko lagunarteko partida, Lakuntzako Lagun Artea futbol taldeak antolatuta.
19:00etan, Zelai Berri futbol zelaian.

ASTEARTEA

IGANDEA

ALTSASU Altsasu-Leitza-Altsasu 140 km-ko
ibilbidea eginen dute Barranka Txirrindulari
taldeko errepide atalekoek.
08:00etan, suhiltzaileen paretik.

y

ALTSASU Gazte agenda. Gaueko pulunpak.
21:00etatik 23:00etara, Dantzaleku igerilekuan.

IRAÑETA Aurreko hiru igandeetan herriko
ermitak bisitatu ondoren, irintarrak Aralarko
santutegira igoko dira. Han despedituko dute
euren erromeria aldia.
13:00etako mezaren ondoren, udalak otamena
eskainiko die irintarrei eta hala nahi dutenak
aterpean bazkaltzera geldituko dira.

ALTSASU Euskal presoak Euskal Herrira
kontzentrazioa.

u

ASTEAZKENA

IRURTZUN Udako zinema zikloa: Tomb Raider
filmaren emanaldia. 12 urtetik gorakoendako.
22:00etan, Foru plazan.

i

OSTEGUNA

20:00etan, plazan.

t

ASTELEHENA

ALTSASU Gazte agenda. Ortzalde behaketa.
22:30ean, hilerriaren aurrean.

o
ALTSASU Pepa Robles aktorearen Juglaria
Urbana kontzertua. Roblesek erdi aroko
juglare-tradizioa berreskuratu du eta bere
egin du. Kontzertu berezi honetan Roblesek
istorioen pertsonaiek elkarri eragiten diote,

OSTIRALA

ARBIZU ETA ETXARRI ARANATZ Euskal
presoak Euskal Herrira kontzentrazioa.
ALTSASU Pentsio duinen alde. Sakanako
Pentsiodunen eta Adinduen Koordinakundea.
12:00etan, udaletxe parean.

20:00etan, plazan.

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

Udako agenda
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55 auto III. Irurtzun-Arakil Rallysprintean

Larunbatean jokatuko da, abuztuaren 3an, 15:30etik aurrera, baina 09:00etan hasiko dira autoen
egiaztapenak. Sakanako bost talde egongo dira: Garikoitz Goñi-Aritz Irurtia, Eneriz Besga-Javier Barrenetxea, Urko Berdud-Mikel Ribero, Ander Gurmindo-Asier Cruz eta Iker Askargorta-Iñaki San Roman
kingean eta Atakondoa ikastetxeko patio eta parkingean egongo
da. Irurtzungo plazako parke itxitik
15:00etan abiatuko dira autoak
ibilbidera.

Etxarrenetik Larraunera

Arakil Motorsport Eskuderiak eta
Nafarroako Automobilismo Federazioak, Nafarroako Gobernuaren
eta Irurtzun, Arakil eta Larraungo
Udalen laguntzarekin, III. IrurtzunArakil Rallysprinta antolatu dute
larunbaterako. Etxarren eta Larraun
artean prestatutako 12,6 km-ko
ibilbidea hirutan gainditu beharko
dute izena eman duten 55 taldeek
eta 15:30ean abiatuko da lehen
autoa, baina goizetik mugimendu
handia egongo da Irurtzunen. Lasterketa Nafarroako Rally Txapelketarako eta Nafarroako Junior Mailako Rally Txapelketarako baliagarria izango da.
Goizeko 09:00etatik aurrera hasiko dira autoen egiaztapenak eta
12:00etan auto parte-hartzaileen
aurkezpena egingo da Irurtzungo
plazan. 55 taldeen artean 5 sakandar daude: Garikoitz Goñi pilotu

etxeberriarra eta Aritz Irurtia kopilotu etxarrendarra (Renault Clio
Sport, Arakil Motorsport), Eneriz
Besga pilotu eta Javier Barrenetxea
kopilotu olaztiarrak (Citroen Saxo,
Sakana Motorsport), Ander Gurmindo pilotu eta Asier Cruz kopilotu olaztiarrak (Renault Clio Sport,
Sakana Motorsport), Urko Berdud
pilotu altsasuarra eta Mikel Ribero
kopilotua (Renault Clio Sport, Sakana Motorsport), eta Iker Askargorta pilotu olaztiarra eta Iñaki San
Roman kopilotua (Opel Astra GSI,
Sakana Motorsport). Aipagarria da
aurten 2 emakume pilotu kataluniar
eta euskaldun bat ariko direla, eta
12 emakume kopilotu.
Euskal Herriko partaideez gain,
Katalunia, Asturias, Galizia, Kantabria eta Zaragozako pilotuek hartuko dute parte. Autoen asistentzia
gunea Irurtzungo kiroldegiko par-

Etxarrengo hormigoizko bidetik
abiatuko da kronometratutako ibilbidea, 15:30ean. Zehazki, Gasteizko norabidean, Etxarrengo autobus
geltoki parean, eskuinera sartu,
herria gurutzatu, trenbidea pasa
eta hantxe bertan abiatuko da proba, hormigoizko bidean. Egiarretarantz egingo dute pilotuek, Itsasperri ezkerrean utzi eta Madotzera
igo. Madotz igo eta gero, Oderitz
eta Astitz pasako dituzte, NA-7500
errepideko 11,300 kilometro puntura heldu, guztira 12,6 km osatuz.
Ibilbide hau hirutan egin beharko
dute, 37,8 km guztira. Ondoren
Irurtzunera bueltatuko dira, 2. mailako errepideetatik. Asteburuan
ibilbidea ezagutu eta notak hartzeko aukera izan zuten pilotuek.
Larunbatean 15:00etan abiatuko
da proba. Ibilbidea hirutan osatu
beharko dute ibilgailuek. Goizeko
09:00etatik 20:00etara bi simulatzaile birtual egongo dira Irurtzungo plazan, nahi dutenek doan erabili dezaten eta, horretaz gain,
drone batek rallyaren irudiak hartuko ditu. Bestalde, Arakil Motorsportek taberna jarriko du Lacturale
gurutzean, bertan bilduko diren
zaleei zerbitzua emateko. Antolakuntzak aurreikusten du 19:30ak
inguruan hasiko dela sari ematea,
Irurtzungo plazan.

Zuhatzuko
festak
Asteburua, festei emana

Zuhatzuarrak eguneroko martxa
etengo dute eta ostiraletik igandera bitartean festetan izanen dira.

o

OSTIRALA

19:00 Txupinazoa eta holi-festa.
19:15 Txokolate-jana.
19:30 Puzgarriak eta jolasak.
22:00 Afari autogestionatua.

a

LARUNBATA

MOZORRO EGUNA

12:00 Jolasak eta tailerrak.
14:30 Bazkaria. Ondoren mus eta
briska txapelketa.
17:00 Pailazoa.
19:30 Etxejo dj eta jokoak.
22:00 Afaria.
00:30 Los Andus.

s

IGANDEA

12:00 Meza. Ondoren otamena.
14:00 Bazkari autogestionatua.
17:00 Wipeout.
19:00 Pancho Balbuena.
21:00 Afaria.

7
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LARUNBATA
a
ALTSASU Nojara irteera, autoz. 120 km-ko ibilbidea
eginen dute Barranka Txirrindulari taldeko errepide
atalekoek.
08:00etan, egoitzatik.

UHARTE ARAKIL Ipar martxa, nordic walking, hastapen saioa. Teknika eta bastoien erabileran hasteko
ibilaldi atsegina. Ibilbide erraza. Erreserbak: Goazen
Bidaiak, 644 555 328 telefonora hots eginez. Irteera
dataren aurreko osteguneko 18:00ak arte.

09:30etik 12:00etara. Aralarko santutegiko turismo informazio
gunean 09:30ean.

a

LARUNBATA

Bernoako galtzada azaleratzen
segituko dute
ITURMENDI

Lizarraldeko laboreak, ardoa eta olioa eta Donostiako
eta Pasaiako portuetako arrainak eta bestelako merkantziak Sakanan barna aurrera-atzera ibiltzen ziren mandoen
bizkar gainean duela mende batzuk. Mandazainek,
egungo kamioilarien modura, batera eta bestera eramaten zituzten merkantziak. Horretarako, galtzadak
erabiltzen zituzten, eta horietako bat da Bernoa edo
Berrenoako galtzada, Bakedanotik Santa Marinan barna
Iturmendira jaitsi, eta basotik Ataunera jotzen duena.
Adarrak ditu, Etxarri Aranatz eta Bakaikuko beheko basotik doan adarrak Iturmendiko Aizkibel-Mandabita
dermioan bat egiten du. Urdiaingoak mendi gainean.
XIX. mendean Lizarrustiko errepidea egitearekin galtzadak garrantzia galdu zuen.
Baina galtzadaren arrastoek basoan segitzen dute, eta
horiek azaleratzeko lanak duela lau hasi ziren. Sakanako
Garapen Agentziarekin elkarlanean De Amicita gobernuz
kanpoko erakundeak gazte boluntarioak ekarri ditu
Bernoako galtzada azaleratzeko lanetan aritzeko. Munduko hainbat tokitako 12 edo 14 gazte etorriko dira.
Aurten, joan den urtean bezala, Iturmendira etorriko dira
gazte boluntarioak. Hilaren 10etik 24ra izanen dira Iturmendiko parrokia-etxean ostatu hartuta. Nicolas Arbizu
Gabirondo lanen koordinatzaile ariko da. Eta pentsatzekoa da, joan den urtean bezala, gazte atzerritarrekin
batera herrietako boluntario gazteek eta adinduek ere
parte hartuko dutela ondarea azaleratzeko lanean.

Altsasukoak, 1000 egun preso

Zazpi presoak askatzea aldarrikatzeko Beriain mendian ekitaldia eginen da hilaren
10ean, 12:00etan. Egun berean, Altsasun, 20:00etan kontzentrazioa eginen da
Altsasuko auziagatik zortzi altsasuar epaitu
zituzten, eta haietatik zazpi gaur egun Arabako Zaballa espetxean preso daude. Adur,
Jokin eta Oihan 2016ko azaroaren 14tik
daude preso, eta hilaren 10ean mila egun
eginen dituzte preso. Espainiako Auzitegi
Nazionalak auzipetuak atxilotu eta kartzelan
sartzeko agindua eman zuen. Terrorismoa
leporatzen zitzaienez, FIES edo jarraipen
bereziko presoen fitxategian sartu zituzten.
Sailkapen hori hiruei 2018ko garagarrilaren
7an kendu zien, epaitegiak Altsasuko auzian
terrorismo zantzurik ez ikustean. Mila egunetan Adurrek Soto del Real, Aranjuez, Iruñea
eta Zaballako espetxeak ezagutu ditu. Jokin,
berriz, Soto del Real, Extremera eta Zaballa
kartzeletatik pasarazi dute. Azkenik, Oihan
Soto del Real, Navalcarnero eta Zaballa
espetxeetan izan dute.
Aratz, Iñaki, Jon Ander eta Julen bitan
atxilotu dituzte. Aurrena 2016ko azaroaren
14an eta 35 egunez preso izan zituzten
Soto del Realen eta Alcala Mecon. Espainiako Auzitegi Nazionalak joan den urtean
epaia eman ondoren, garagarrilaren 5ean
atxilotu zituzten laurak eta Madrilera eraman
zituzten. Soto del Real espetxean sartu
zituzten eta joan den urteko irailean Zaballara lekualdatu zituzten. Iñaki Arabako
kartzelara iritsi aurretik, Iruñekotik pasa
zen. Zortzi auzipetuetatik Ainara da aske

dagoen bakarra, berari ezarritako zigorra
bi urte baino txikiagoa delako.
Zortziak eta haien senideak Espainiako
Auzitegi Gorenean irailaren 18an zer pasatuko den zain daude. Egun horretan
aztertuko da auzipetuen defentsek Espainiako Auzitegi Nazionalaren Apelazio Aretoak emandako epaiari jarritako helegiteak.
Saio bakarra izanen da eta auzipetuek ez
dute epaitegian egon beharko. 2 eta 13
urte bitarteko espetxe zigorrak jaso dituzten auzipetuen defentsek haien absoluzioa
eskatu dute.
Bitartean, Altsasukoak Aske herri plataformak espetxeratzearen milagarren eguna salatzeko eta auzipetuen askatasuna
aldarrikatzeko bi hitzordu jarri dituzte hilaren 10erako: aurrena, 12:00etan, Beriain
mendi gainean eginen den ekitaldia eta,
atzena, Altsasun, 20:00etan eginen den
kontzentrazioa. Mendiko ekitaldiak Mila
egun, mila mezu. #Altsasukoakaske leloa
izanen du. Plataformak eskatu du egun
horretan lelo hori duten karteldun argazkiak
edo selfiak sare sozialen bidez zabaltzea,
banakoenak edo taldeenak. Aldi berean,
plataformak sakandarrei deialdi berezia
egin die: "Beriain mendira igo zaitezte.
Garrantzitsua da Altsasuko auzipetuen
askatasun aldarrikapenaren garra piztuta
mantentzea".
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IGANDEA

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

d

ASTELEHENA

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

f

ASTEARTEA

ALTSASU Gazte agenda.
Gaueko pulunpak.
21:00etatik 23:00etara,
Dantzaleku igerilekuan.

g

ASTEAZKENA

IRURTZUN Udako zinema
zikloa: Bohemian rapsody
filmaren emanaldia. 12
urtetik gorakoendako.
22:00etan, Foru plazan.

s

IGANDEA

Alturako erromeria

Beriain mendi (1.494 metro) gainean dagoen ermita
Nafarroan altuen dagoen baseliza da, San Donato ermita. San Donato eta San Kaietano sainduen irudiak ez
daude han aterpetuta,
Uharte Arakilen baizik;
eta erromeria egunean
ermitara igotzen dituzte.
San Donato eguna agorrilaren 7an da. Baina
Uharte Arakilen hara
joateko antolatzen den
erromeria hurrengo
egunean izaten da.
Beriainera igotzeko
joera handia dago mendizaleen artean. Sakanatik edo Ollarandik igo
daiteke gainera. Eta hala
eginen dute askok igandean Ollarango, Irañetako, Uharte Arakilgo
eta Unanuko xendetan
gora ermita helburu dutela abiatuko dira. Han, 11:00etan,
meza izanen da. Hura despeditutakoan Uharte Arakilgo
Udalak auzatea eskainiko du: gazta, txorizoa, urdaia,
ardoa eta ura. Ollarandarren esku geldituko dira kafea
eta pastak.

San Donati eguna

Horixe ospatzen da Unanun, uhartearrek antolatuta Beriain
mendi gainean San Donato eguneko erromeria ospatzen
den egun berean. Mendi gaineko ospakizuna dela eta,
harako bidea mendizale
askok Unanun hasten
dute. Jende mugimendu
hori ikusita, Unanuko Kontzejuak erabaki zuen egun
horrekin batera ospakizun
bat antolatzea, horrela,
herriari bizitasuna emateko. Seigarren urtea da
San Donati eguna ospatuko dena.
Ospakizunaren igandean Unanuko Denok Bat
elkartea egun guztian
zabalik izanen da. Mendizaleek Beriainera igo
aurretik edo ondoren han
freskagarriren bat edo
kaferen bat hartzeko aukera izanen dute. San Donati egunarekin herri-bazkaria
egiten da, 15:00etan. Mendizaleek ere han izena emateko
aukera dute. Horretarako, ordea, aldez aurretik izena eman
behar da. Horretarako, 615 006 913 (Ainhoa) telefonora
hots egin edo whatsapp mezua bidali behar da.

9
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Dorraoko festak
21:00 Auzatea, plazan.
22:00 Suziriak.
00:30 Dantzaldia
Modestorekin.

j
Festa herriaz jabetuko
da
Agorrila erdira iristearekin
batera Dorraon festak izaten
dira, Ama Birjinaren omenezkoak. Egun horren bezperan hasi eta igandera
arte bost eguneko ospakizunak prest dituzte dorrobarrek.

g

ASTEAZKENA

BEZPERA

10:30 Plater-tiroketa.
17:30 Futbol eta pilota
partidak: haurrak eta
herriko gazteak.
20:00-22:00 Dantzaldia
Drindots taldearekin.
21:00 Auzatea.
01:00 Dantzaldia Drindots
taldearekin.

h

OSTEGUNA

AMA BIRJINAREN
EGUNA

13:30 Meza nagusia.
14:00 Auzatea eta
trikitilariak.
18:30 La Ronda mariatxia.
20:00-22:00 Dantzaldia
Modestorekin.

OSTIRALA

ERROLDA EGUNA

14:30 Herri bazkaria.
17:30 Urteroko errolda.
20:00-22:00 Dantzaldia
Anitaren bilobak
taldearekin.
21:00 Auzatea.
22:00 Suziriak.
00:30 Dantzaldia Anitaren
bilobak taldearekin.

k

LARUNBATA

JUBILATUEN EGUNA

13:00 Jubilatuen meza.
14:00 Auzatea eta trikitilariak, plazan.
19:00 Aizkora apustua.
20:00-22:00 Dantzaldia
Julen dj-rekin.
21:00 Sardina-jana eta
txistorra-jana.
22:00 Suziriak.
01:00 Dantzaldia Julen
DJ-arekin.

;

IGANDEA

HAURREN EGUNA

12:30 Bordetxe abere
zirkua.
18:00 Haurrendako
jokoak.
20:00-22:00 Dantzaldia
Julen DJ-arekin.
21:00 Auzatea.
22:00 Suziriak.
00:30 Dantzaldia Julen
DJ-arekin.
05:00 Hau pena nik!

2019-08-02 Ostirala GUAIXE

Urdiaingo andramauztuak
Urdindarrek agorrilaren erdialdean festa txikiak dituzte. Aitziberko Amarekin hitzordua dute. Saraben dagoen ermitara urtean behin
egiten duten bisita baliatzen
dute basoan herri bazkaria
egiteko. Festa txikiek gozatzeko bi egun ekarriko dituzte Urdiainera.

h

OSTEGUNA

OLATZAGUTIA Urbasako
pagadi sorgindua ezagutzeko ibilbide erraza.
Erreserbak: Mirua, actividades de naturaleza,
info@mirua.com edo 608
560 369 telefonora hots
eginez.

10:00etatik 14:00etara, natura
parkeko informazio gunetik
abiatuta.

g

ASTEAZKENA

12:00 Etxajua trikitilariekin.
16:00 Briska txapelketa,
Kaluxan eta mus txapelketa, Mareon.
17:30 Apar festa plazan.
20:00-22:00 /
00:30-03:30 Dantzaldia
Gabenara taldearekin.

h

OSTEGUNA

12:00 Meza Aitziberko
baselizan eta ondoren
auzatea trikitilariek
alaituta.
14:30 Bazkaia, Urriztin.
20:00-22:00 /
00:00-03:00 Dantzaldia
Alaiki taldearekin.

Aritzagan hitzordua
ITURMENDI

Ama Birjinaren eguna dela eta, iturmendiarrak ibai ondoan dagoen ermitara joaten dira. Aritzaga ermitan
12:00etan meza izanen da. Hura despedituta, Aritzaga
elkarteak auzatea eskaintzen du. Iturmendiko ermita
erromanikoa zabalik dagoen egun bakarrenetako bat
da, eta hura bisitatzeko aukera ere bada.

Bigarrenez, Zugarretako ermitan
ETXARRI ARANATZ

Andramai egunarekin batera etxarriarrak Zugarretako
ermitaren bueltan elkartuko dira. Lagun kuadrillek prestatutako eltzekoak hara eramanen dituzte, eta merenduafaria eginen dute. Hori egiten duten urteko bigarren eta
azken eguna izanen da, herriko patroiaren egunean, San
Kirikon, han elkartzen direlako ere. Udala udaletxe paretik
19:00ak aldera abiatuko da ermitarantz. Iritsitakoan etxajua
botako du eta mahaietan jatekoak eltzeetatik plateretara
pasako dira.
Platerak majo garbitu ondoren, kintoak eta txistulariak
plazara hurbildu, eta falta diren kintoek dantzakia dantzatuko dute. San Kirikon eta San Adrianen dantzatu ez zuten
kintoak izanen dira dantzatuko dutenak. Ermitako guztia
jaso eta gero Amerjinan eguneko ospakizunak plazara
pasako dira. Han Orots taldeak dantzaldia eskainiko du,
20:00etatik 23:00etara eta 00:00etatik 02:00etara. Hala
ere, egonera ona egonez gero lagun kuadrilla batzuk ermita ondoan geldituko dira, hitz eta putz edo kantatzen.

GUAIXE 2019-08-02 Ostirala
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OSTIRALA

SAKANA Iribas iturburua eta ingurua ezagutzeko
ibilaldi erraza. Erreserbak: Mirua, actividades de naturaleza, info@mirua.com edo 608 560 369 telefonora
hots eginez. Izen ematea bezperako 18:00ak arte.

10:00etatik 13:30era, Iribasko herri sarrerako aparkalekuan 09:45ean.

ARBIZU ETA ETXARRI ARANATZ Euskal presoak
Euskal Herrira kontzentrazioa.
20:00etan, plazan.

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

Satrustegiko festak
Festei eskainitako asteburua

Agorrileko hirugarren asteburuarekin batera iritsiko dira
festak Satrustegira. Ostirala eta igandea bitartean zer
ospatu izanen da Arakilgo herrian.

j

OSTIRALA

20:00 Txupinazoa.
20:30-22:00 Dantzaldia.
22:15 Herri afaria.
00:30-04:00 Dantzaldia.

k

LARUNBATA

14:00 Pintxo txapelketa.
18:00 Bizikletekin jolasak.
19:00 Pilota partidak.
20:30-22:30 Dantzaldia eta haurrendako mozorroak.
22:30 Zezensuzkoa.
00:30 Dantzaldia eta helduak mozorrotuta.

l

IGANDEA

12:00 Meza eta otamena.
13:00 Trikitilariak eta panderojoleak.
18:30 Futbolin txapelketa eta laranja lasterketa.
19:30 Musika.
22:00 Hau pena guk!

Udako agenda

11

Udako agenda

12

k

LARUNBATA

ALTSASU Altsasu-Done
Bikendi Harana-Altsasu
110 km-ko ibilbidea
eginen dute Barranka
Txirrindulari taldeko
errepide atalekoek.

08:00etan, suhiltzaileen paretik.

UHARTE ARAKIL Aralarko trikuharriak ezagutzeko ibilaldi erraza. Erreserbak: Mirua, actividades de
naturaleza, info@mirua.
com edo 608 560 369
telefonora hots eginez.
Irteera dataren bezperako
18:00ak arte.
10:00etatik 13:00etara.
Aralarko santutegiko turismo
informazio gunean 09:45ean.

Lizerratarrak Arlezera
LIZARRAGA

Lizarragako festa egutegian
ihoteen eta San Adrianen
ondoren, Arleze egunaren
txanda heldu da, agorrileko
hirugarren larunbatean os-

2019-08-02 Ostirala GUAIXE

15. aldiz Sandindeira erromerian
ARBIZU

Trikitilarien doinuz lagunduta, arbizuarrak Aralar mendiaren magaleko basorantz
abiatuko dira 11:30ean.
Sandindei borda iristen direnean udalak aatea eskainiko die bildutako guztiei,
bitartean musikariak jo eta
jo ariko dira. Prestatutako
jatekoak mahaira eraman
eta majo bazkalduko dute
basoan arbizuarrek. Ilundu
aurretik, trikitilarien doinura
Arbizura bueltatuko dira.
Arbizuarrak Sandindeiko
erromeria 2005ean hasi ziren
ospatzen. Ihoteetaz eta San

patzen dena; aurten agorrilaren 17an. Goizeko bederatzietan dute jarria hitzordua. Festa giroan San Adrian
ermitara igoko dira lizerratarrak. Ermitaren aldamenean Lizarragako Kontzejuak
herritarrei auzatea eskainiko

Juan festez aparte arbizuarrak
beste festa egunen batean
elkartzeko premiari erantzunez.
Agorrilaren erdialdean ospatzen hasi zen, baina 2014an
hilaren azken larunbatera aldatu zuten ospakizuna, indartu asmoz. 2015ean ere hilaren
akaberan izan zen, baina
2016az geroztik agorrileko
hirugarren larunbatean ospatzen da. Hala ere, Arbizuko
Udaletik azaldu digutenez,
euren asmoa da, “orokorrean,
herriko festen inguruan arbizuarrei galdetzea; eta horren
barruan, Sandindeiko egunaren etorkizunaz galdetzea ere”.

die. Mokadua jan eta hura
bulkatzeko edan ondoren,
mendian barna sartuko dira
Arrangartetik barna, Mandakamioa hartu eta Arlezera joateko. 11:30ean lezean
sartu-irtena eginen dute lizerratarrek.

Mendikoak eginda herrira
bueltatuko dira eta 14:30ak
aldera herri bazkaria izanen
da. Bazkaldu ondoren balkoi
ederrenaren lehiaketako saria
banatuko da. Aitortza horren
ondoren, jaso eta txarangaz
lagunduta kalejiran ibiliko dira.

Auzo bakoitzak erronda eskainiko die festazaleei. Herriari
buelta elkartean despedituko
da. Marmitako afaria izanen
dute han festazaleek. Ondoren,
23:00etatik 01:00etara dantzarako musika jarriko du diskojartzaile batek.

Abuztuaren 2tik irailaren 13ra

Hiru sari!

1. saria: gau bat zuhaitz-etxola
batean Artzibarko hariztian
2. eta 3. sariak: kayak jaitsiera
bi pertsonendako Oria ibaian

Udako agenda
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telefonora hots eginez.

IGANDEA

OLATZAGUTIA Urbasako
pagadi sorgindua ezagutzeko ibilbide erraza.
Erreserbak: Mirua, actividades de naturaleza, info@
mirua.com edo 608 560 369

10:00etatik 14:00era, natura
parkeko informazio gunetik
abiatuta.

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

Lakuntzarrek pertza igoko dute atzera ere
LAKUNTZA

Lakuntzarrei garai batean
iraingarri zitzaien euren
pertzaren inguruan galdetzea.Istorioak dioenez,behin
Aralarko santutegira Asulbizio festa ospatzera zihoazela astoak zeramatzan
tripoten pertza erori eta
maldan behera barratu ziren
mendian. Hori gutxi ez eta
istorioak gaineratzen du
tripota haietako bat lehertu
eta Uharteko errotaria betoker utzi zuela. Horregatik,
aldameneko herrietakoek,
lakuntzarren mutur beltza
ikus nahian, askotan galdetzen zieten: Lakuntzako
pertzak ze fin ein zuben?

Burla zena harrotasun ikur
bihurtu zuten lakuntzarrek.
Lehenik, Lakuntzako Pertza
izeneko elkartea sortuz. Eta
ondoren, Aralar mendirako
erromeria eginez, asto, tripota, ardo, ogi eta guzti.
Agorrilaren 15aren ondorengo hurrengo igandean
ospatzen da Lakuntzako
Pertza. 06:00etan abiatzen

dira Aralarrerantz lakuntzarrak eta haiekin zamatutako astoa. Indarrak hartzeko
bide erdian geldialdia egiten dute, gosaltzeko. Antza,
pertza erori zen tokian.
Behin Aralarko santutegira

iritsita, 11:00etan meza izanen da.
Handik ateratzean, Lakuntzako Pertza elkarteak aterpean auzatea eskainiko du:
tripotak, ogia eta ardoa. Segituan, aterpearen ondoko

Udako

plazan, Biltoki gazte elkarteko kideek Lakuntzako
Pertza dantza dantzatzen
dute, egunerako propio
sortutakoa dena. Musika
izanen da ondoren. Lakuntzarrak bazkaltzera Aralarko
santutegitik Guardetxe ingurura joanen dira. Ederki
bazkaldu ondoren aurreneko musika doinuak han
bertan izanen dira, 16:30etik
18:30era. Ondoren herrirako bidea hartuko dute
eta dantzaldia izanen da
ordu txikiak arte festa luzatzen lagunduko duena.

www.guaixe.eus
ww.guaixe
ww
ww.guaixe.eu
w.guaixe.
w
.guaixe.e
guaixe
guaa e euu
guaix
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ASTELEHENA

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

2)

ASTEARTEA

IHABAR Arakil ibaia zentzumenetatik, eta birziklapen ginkana.
10:30ean, plazatik.

ALTSASU Gazte agenda. Gaueko
pulunpak.
21:00etatik 23:00etara, Dantzaleku
igerilekuan.

2!

ASTEAZKENA

ERROTZ Arakil ibaia zentzumenetatik, eta birziklapen ginkana.
10:30ean, plazatik.

IRURTZUN Udako zinema zikloa:
Horman erlojua duen etxea
filmaren emanaldia. 7 urtetik
gorakoendako.
22:00etan, Foru plazan.

Irañetako festak
Festetako datak egokituko dira

Irintarrek aurten festei buruzko
batzarra egin dute. Herritarrek ospakizunaren datak izan zen batzarrean aztertu zutena. Agorrilaren
29a da San Juan Lepomoztuaren
eguna, Irañetan festa eguna. Egun
hori kontuan izanik antolatzen dira
herriko festak. Hainbat irintarrek
kezka zuten batzuetan iraila hasiera hartzen duelako, hala suertatzen
den urtetan ikasleengan eta irakasleengan eragina duelako. Irintarrek
batzarrean erabaki zuten festak
iraileko egunik ez hartzea. Aurten
hala izanen da, agorrilaren 22tik
25era.

IRURTZUN Pirinioetara bi eguneko irteera antolatu du Iratxo
mendizaleak taldeak. 08:00etan,
egoitzan.
ARBIZU ETA ETXARRI ARANATZ Euskal presoak Euskal
Herrira kontzentrazioa.
20:00etan, plazan.

2$

LARUNBATA

20:30 Frontenis txapelketako finala.
22:00 Autogestionatutako afaria.
00:00 Bingoa.
01:00 Dantzaldia Markel dj-arekin.

10:30 Gosaria: babak txerri
buztanarekin.
11:30 Mus txapelketa azkarra.
17:00 Etxez etxeko erronda Turrutxiki txarangarekin.
20:30 Destino Sonora mariatxia.
20:00-22:30 Ardoa, txokoan.
24:00 Bingoa.
00:30 Dantzaldia Markel dj-arekin.

2#

2%

2@

OSTEGUNA

OSTIRALA

14:30 Irañetako arrozak lehiaketa.
15:00 Arrozen dastatzea,
kuadrillaka.
18:00 Ginkana.
20:00-22:30 Dantzaldia Joselu
Anaiak taldearekin.
20:00-22:30 Ardoa, txokoan.
00:00 Dantzaldia Markel dj-arekin.

IGANDEA

15:00 Herri bazkaria.
18:00 Pilota partidak.
20:00-22:30 Dantzaldia Gabenararekin.
20:00-22:30 Ardoa, txokoan.
OHARRA:
Behin behineko egitaraua da hau,
aldaketak egon daitezke.

ALTSASU Altsasukoak aske
kontzentrazioa. 20:00etan, udaletxe parean.
SATRUSTEGI Udako zinema:
Campeones. 22:00etan, plazan.
IHABAR Antzerki taldearen
antzezlanaren emanaldia.
22:00etan, plazan.
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Amerikarrak, Ihabarren poztasunez hartuko zaituztete
Ihabarko antzerki taldeak "Ongietorri, Marshall jauna" filmaren adaptazio arakildarra eginen du abuztuaren 23an eta 24an Ihabarko plazan
"Hau ez da gelditzen". Jon Barbarin
antzerkigilea 2004an iritsi zen Ihabarrera. 2007an kontzejuan sartu
zen, eta herrian antzerki tailer bat
egitea pentsatu zuen. Horrela, duela hamarkada bat baino gehiago
sortu zen Ihabarko antzerki taldea.
Urtero, udako hainbat egunetan
biltzen dira antzezlan bat sortzeko.
Oinarria beti Ihabar da. Hortaz, munduaren hasiera Ihabarren kokatu
zuten, zirkua iritsi zen; kabareteko
pertsonaiak ere izan ziren ihabartarrak. Aurten, Ongietorri, Marshal
jauna (Bienvenido, Mrs. Marshal)
pelikularen adaptazioa eginen dute.

Abuztuaren 23an eta 24an, ostiralean
eta larunbatean, iluntzean, 22:00ak
aldera, mustuko dute antzezlana,
plazan.
Antzerkia jolasteko leku bat dela
dio Barbarinek. Baita elkarrekin egoteko ere. Talde lana sustatu daiteke
antzerkiarekin. "Magikoa da". Hortaz,
Ihabarko antzerki taldeari Antzerki
sozial gastronomikoa deitzen dio.
Antzerkia egiten dute; jolasten dira;
merenduak eta afariak egiten dituzte ere. Herria egiteko modu bat da.
"Belaunaldi askotako jendea elkartzen
da; oso polita da". Hamar urte baino
gehiago daramate antzezlanak egi-

ten, baina Barbarinek esan duenez
"ez didate ezetz esaten uzten".
2019ko antzerki taldean 50 pertsona inguruk parte hartuko dute,
helduen eta haurren artean. Helduak
20 bat inguru izanen dira, eta haurrak
30 izanen dira, gutxi gorabehera.

Ihabar oinarri duen
antzezlan berri bat
egiten du urtero
antzerki taldeak

"Askok errepikatzen dute. Hasieratik
daramatenak asko dira". Gainera,
urtez urte publiko gehiago irabazi
dute ere, Ihabarko antzezlana udako
ezinbesteko bat bihurtuz. Urtero
obra bat mustu dute.
Jendearen inplikazioa ezinbestekoa
dela azaldu du Barbarinek. "Bestela
ez litzateke posible izanen". Beraz,
antzezlana Barbarinen ideia den
arren, guztiek ekarpenak egiten
dituzte. Gainera, jantziteria eta eszenografia ere elkarlanean egiten
dute. "Atikus taldearen lagunek jantziak uzten dizkigute ere, baina
gehienbat jendearen inplikazioa da".
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txapelketako finalak. Biltoki.
11:30 Lakuntzako txistularien diana.
12:00 Ezkila errepika.
12:30 Txupinazoa.
12:30 Erraldoi eta buruhandien konpartsaren irteera,
Haizadi gaitariekin batera.
13:00 Zapi banaketa
2018an jaiotako haurrei.
13:00 Auzatea, Lakuntzako
Udala.
13:25 Areto futboleko eta
Guardetxeko igoerako sari
banaketa, plazan.
13:45 Topa, 47ak herria,
Haizea elkartean.
15:00 Elkartasun bazkaria,
plazan.
Arratsaldean zehar Dantzapoteoa Haizadi gaitariekin.
16:30 Haurrendako aparfesta, Larraina plazan.
18:30 Elai Alai dantza
taldearen emanaldia,
plazan.
19:30 Larrain dantza.
20:00 Auzatea, udalak.
20:00-22:00 Dantzaldia
Oihan Vegarekin, plazan.
22:00 Zezensuzkoa.
00:30-04:00 Dantzaldia
Oihan Vegarekin, plazan.

Lakuntzako festak
Ongi pasatzeko egunak
Horixe dira lakuntzarrek
aurretik dituztenak. Herriko
festetarako kaleak eta argiteria berritzeko lanak
despedituta, haiek mustu-

tzeko modua izanen da
ospakizuna. Udalak herriko
hainbat talderekin batera
antolatutako festa egitarauak 72 ekitaldi jaso ditu
eta 29.955 euroko aurrekontua du.

2#

OSTIRALA

20:00 47ak herrian, irtenbidera, kontzentrazioa.
Haizeak antolatuta.
23:00 Kontzertuak Biltokin.

2%

Biltokik antolatuta.

2$

LARUNBATA

09:45 Guardetxera igoera.
Zabalarte.
11:00 Areto futboleko

IGANDEA

12:30 Meza, parrokiak
antolatua.
13:00 Auzatea, Lakuntzako
Pertza elkartea.
13:00 Kawadeni afrikar
taldearen ikuskizuna,
plazan.
17:30 Bizikleta zinten jolasa,
Aldababide plazan (kaskoa
derrigorrezkoa da).
18:00 Euskal Herriko 2.
mailako aizkolari txapelketako final-aurrekoa.
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20:15 Auzatea, ehiztariak.
20:15-22:00 Dantzaldia
Iratzar taldearekin, plazan.
22:00 Zezensuzkoa.
00:30-02:30 Dantzaldia
Iratzar taldearekin, plazan.

2^

ASTELEHENA

HAURREN EGUNA

11:30 Lakuntzako txistularien diana.
11:00-14:00 Puzgarriak,
plazan.
12:30 Lakuntzako eta
Fal-Lera Gironako erraldoi
eta buruhandien konpartsen
irteera, Haizadi gaitariekin.
13:00 Auzatea, Gure Nahia.
17.00-19:00 Puzgarriak,
plazan.
20:00 Auzatea, udalak.
20:00 Buruhandien irteera.

20:00-22:00 Dantzaldia
Drindots taldearekin eta
mozorro gaua, plazan.
22:00 Zezensuzkoa.
00:35-02:30 Dantzaldia
Drindots taldearekin.

2&

ASTEARTEA

AITTUN-AMIÑEN EGUNA

11:30 Kalderete lehiaketa,
plazan.
12:00 Meza, parrokiak
antolatua.
12:30 Bizikleta zinten jolasa,
Aldababide plazan (kaskoa
derrigorrezkoa da).
13:00 Auzatea, guraso
elkarteak.
13:00 Mariatxiak, plazan.
14:00 Kalderete plater
bilketa eta sari banaketa.
14:30 Aittun-amiñen

bazkaria, plazan.
17:00 Kadete mailako
txirrindulari proba.
17:00 Aittun-amiñen
dantzaldia Iñakirekin.
20:00 Auzatea, udalak.
20:00 Buruhandien irteera.
20:00-22:00 Dantzaldia
Joselu Anaiak taldearekin,
plazan.
22:00 Zezensuzkoa.
00:30-04:00 Dantzaldia
Joselu Anaiak taldearekin,
plazan.

2*

ASTEAZKENA

EUSKARAREN EGUNA

12:00 Lakuntza kantuz,
Kuxkuxtu musikariekin
batera herrian barna.
13:00 Auzatea, Haizea
elkartea.

14:30 Euskararen aldeko
kantu bazkaria
Kuxkuxturekin.
18:30 Jolasak, plazan.
20:00 Auzatea, udalak.
20:00 Buruhandien irteera.
20:00-22:00 Dantzaldia Jo
Ta Txo dj-arekin.
22:00 Zezensuzkoa.
00:35-02:30 Dantzaldia Jo
Ta Txo dj-arekin.

2(

OSTEGUNA.

GAZTE EGUNA

12:30 Ohiuarimaren dantza
emanaldia.
13:00 Auzatea, Biltokik.
15:00 Bazkaria eta piropo
lehiaketa.
18:00 Elektrozarata elektrotxarangarekin herriko
kaleetan zehar.

19:00 Futbol txapelketaren
finala.
20:00 Buruhandien irteera.
20:00 Auzatea, udalak.
21:00-22:00 Morten taldearen kontzertua, plazan.
22.00 Zezensuzkoa.
23:00 Kontzertuak, plazan:
Habemus Papam eta
Iruñerria Jamaika Clash.

OHARRAK
Barraken prezioa: bidaia bat
2 euro, sei bidaia 10 euro.
Larunbat gauean Hegoak
taldeko teknikariak izango
dira drogen inguruan
zalantzak argitu edota
azterketak egiteko.
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LARUNBATA

Errozko
festak

ALTSASU Altsasu-Ainzoain-Altsasu 115 km-ko
ibilbidea eginen dute
Barranka Txirrindulari
taldeko errepide
atalekoek.
08:00etan, suhiltzaileen
paretik.

UHARTE ARAKIL Aralarko trikuharriak ezagutzeko ibilaldi erraza. Erreserbak: Mirua, actividades de
naturaleza, info@mirua.
com edo 608 560 369
telefonora hots eginez.
Izen ematea bezperako
18:00ak arte. 10:00etatik
13:00etara.
Aralarko santutegiko turismo
informazio gunean 09:45ean.

ALTSASU 50. Otadiko
Kristo Deuna Pilota
Torneoko 1. jardunaldia,
Altsasuko Kirol Elkartea
SDAk eta Pilotajaukuk
antolatuta.
21:30 Burunda pilotalekuan.
1. jardunaldiko partidak:
-Neskak: Leire GaraiNaroa Agirre / Irati IgoaSonia Alonso
-Gazteak: Beñat SenarJagoba Uranga / Lander
Erkiaga-Antton Erkiaga
-Helduak: Julen Osa-Antton Apezetxea / Iosu
Olaetxea-Ion Lazkoz
IHABAR Antzerki taldearen antzezlanaren
emanaldia.
22:00etan, plazan.

Hiru festa egun
aurretik

Otadiko Kristo Deuna Pilota Txapelketak 50 urte
beteko ditu
Altsasu Kirol Elkarteak (SDA) eta Pilotajaukuk antolatu dute elkarlanean, eta
aurreko urteko formulari jarraiki, hiru mailan jokatuko da: emakumezkoena, gazteak
eta helduak. Abuztuaren 24an lehendabiziko jardunaldia jokatuko da, 21:30ean
PILOTA

Nafarroako afizionatuen mailako pilota torneo beteranoenetako bat denak urtemuga borobila ospatuko du
aurten. Izan ere, Altsasuko
Otadiko Kristo Deuna Pilota
Txapelketak 50 urte beteko
ditu. Aurreko urtera arte,
Altsasu Kirol Elkarteak (SDA)
antolatzen zuen txapelketa,
baina joan den urtean hainbat nobedade izan zituen.
Batetik, Altsasu Kirol Elkartearekin batera Pilotajauku
pilota taldea aritu zen antolakuntzan, eta, bigarrenik,
lehenengoz emakumezkoak
lehiatu ziren. Aurreko aldaketa horiek aurtengo edizioan
ere segida izanen dute; horrela, 50 urteak ospatzeko
jaialdi bikaina antolatu dute
Altsasu Kirol Elkarteak eta
Pilotajaukuk.

9 bikote 3 multzotan

Abuztuaren 24an, larunbatarekin, hasiko da 50. Otadiko Kristo Deuna Pilota Txa-

pelketa. Hiru mailatan jokatuko da: emakumezkoetan,
gazteen mailan eta helduen
mailan. Emakumezkoetan
hiru bikotek eman dute izena
txapelketan: Leire Garai-Nagore Agirre, Irati Igoa-Sonia
Alonso eta Maddi UnanueNora Mendizabal bikoteek.
Gazteen mailan ere hiru dira
bikoak: Beñat Senar-Jagoba
Uranga, Lander ErkiagaAntton Erkiaga eta Aingeru
de la Fuente-Adrian Azpiroz.
Eta, helduen mailako hiru
bikoteak Julen Osa-Antton
Apezetxea, Iosu Olaetxea- Ion
Lazkoz eta Urtzi Nazabal-Aaron Arbizu dira. Puntako bikoak dira guztiak, pilota zaleen
gozamenerako lehia ikusgarria eskainiko dutenak.

Hiru jardunaldi

50. Otadiako Kristo Deuna
Txapelketan hasieran 3 jardunaldietako ligaxka jokatuko da; hau da, multzo bakoitzean denak denen kon-

tra ariko dira; eta multzo
bakoitzeko bi bikote onenak
sailkatuko dira Altsasuko
festetan, irailaren 15ean
18:00etan Burunda pilotalekuan jokatuko den final
handirako. Txapelketa abuztuaren 24an hasiko da, larunbatarekin, lehen jardunaldia egun horretan jokatuko baita, 21:30ean, Burunda pilotalekuan; bigarren
finalerdia abuztuaren 30ean
jokatuko da, ostiralean, pilotariek larunbatean ezin
dutelako, 21:30ean; eta hirugarren jardunaldia irailaren
7an, larunbatean, 21:30ean.
Esan bezala, multzo bakoitzeko bi biko onenak final
handirako sailkatuko dira.
Aurreko urtean, emakumezkoetan Leire Garaik eta
Arrate Bergarak irabazi zuten,
gazteen mailan Osak eta
Elizegik eta helduetan Azketa eta Elizegik. Altsasuko
festetan jakingo da nor diren
aurtengo onenak.

Larunbatetik astelehen
iluntzera erroztarrak festetan izanen dira. Festa
giroaz gozatu nahi dutenek Errotzetik pasatzeko
aukera izanen dute.

2$

LARUNBATA

11:00 Ginkana.
13:00 Txupinazoa eta
otamena.
14:30 Herri bazkaria,
karpan.
17:30-20:00 Mundu
guztiarendako jolas
parkea, frontoian. Mus,
briska eta partxis
lehiaketak, Oskia
tabernan.
19:00 Garagardo
dastaketa.
20:00-22:00
Otxomukos.
22:00 Suzko zezena.
22:30 Afaria karpan.
Mozorroetarako gaia:
zirkua.
00:30-05:00 Dantzaldia
Josu dj-arekin.

2%

IGANDEA

11:00 Meza.
12:00 Briska, mus eta
partxis finalak, eta
hamabietakoa.
14:30 Bazkari
autogestionatua.
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17:00 Puzgarriak,
frontoian.
18:30 Txokolate-jana,
plazan.
19:30-21:30 Udal orkestraren kontzertua (kantatu
nahi duzuenok Fran eta
Natxorekin hitz egin).

2^

ASTELEHENA

11:00 Etxez etxeko
erronda, goiko auzotik
behekora.
15:00 Herri bazkaria.
18:00 Karaokea.
21:00 Hondarren afaria.

2%

IGANDEA

Sweet Home Errotz

Errozko Udal Orkestrak kontzertu berezia eginen du
abuztuaren 25ean, Errozko festetan, 19:30ean
Kontzertu berezia eginen
du Errozko Udal Orkestrak,
eta berezia izanen da, urtean bakarra izanen delako. Fran Ilarraz (ahotsa,
pianoa eta koroak), Nacho
Ilarraz (gitarra eta koroak),
Javiero Etxeberria (bateria,
baxua eta koroak), Mikel
Janices (gitarra akustikoa)
eta Pablo Ruiz de Erentxun
(perkusioa) musikariek
osatzen dute Errozko Udal
Orkestra, herriko festak
animatzeaz arduratzen
dena. Errotz se llama abestia sortu dute; herriaren
aldeko oda da. Herritarrak
abeslari ere bihurtzen dira
Errozko Udal Orkestrarekin.
Lynyrd Skynyrd taldearen
Sweet Home Alabama abestiaren doinuarekin Errotz
se llama bere abestia sortu
du Errozko Udal Orkestrak.
"Urbasaren magalean, Oskiaren eta Biaizpen artean"
hasten da Errozi buruzko
oda. Umorearekin alde txarrak aipatzen ditu ere; agian,
ez direlako hain txarrak.
Esaterako, abestiak dio urtean zehar Errotzen eguzki
gutxi ikusten dutela, eta

udan ere lo egiteko manta
behar dutela. Errotz deskribatzen da ere: "zazpi kale
eta 20 etxe; txikia da eta
xarma badu". Jendeari ongietorria ematen zaiola
adierazten du, izan ere,
kanpotik herrira bizitzera
joandako jendea zein "betiko" erroztarrak elkarrekin
bizi direla aipatzen da. Konparaziorako lekua ere badago, eta San Babilen omenezko festarik ez dagoela
dio. "Errotz deitzen da nik
bizi nahi dudan lekua. Errotz
deitzen da, urruti egotea
zaila da", dio leloak.
Errozko Udal Orkestra
ez da nolanahiko musika
taldea eta kontzertua; izan
ere, erroztarrak eta bisitariak emanaldian parte
hartzera gonbidatuta daude. Kontzertuan abestu
eta parte hartu nahi duenak, Fran eta Nacho Ilarrazekin harremanetan
jarri behar du. Talde berezi honen atzean, besteak
beste, Javiero Etxeberria
musikaria dago, Errotzen
bizi dena eta Vendettan
aritu zena.

Artzainei omenaldi festa
Uharte Arakilek 52. Artzain
Eguna hartuko du agorrileko azken igandean. Artzainen
eta euren lana kultur ondare garrantzitsua dira eta hura
ikusgarri egiten da Artzain
Egunean. Ospakizunarekin
batera Aralar Mendi elkarte
antolatzaileak ere gure herri eta mendiei loturiko artzaintza bizia aldarrikatzen
du, bertako ardiez osatutako artaldeak eta haiek gobernatzen laguntzeko bertako txakurren erabileraren
alde eginez. Horregatik
guztiagatik, Uharte Arakildik
pasatzen denak artzainekin
topo eginen du ziurrenik.
Baina baita gazta, gaztagile,
ardi-motzaile, txakur-trebezia lehiaketa, artisau, elikagai
eta lantresna postuak, jatekoak, musika eta beste ere.
Aralar Mendi elkarteak
eguna baliatuko du artzaintzarekin lotura duen pertsonaren bati edo talderen bati
aitortza egiteko. 13:00etan
izanen da omenaldia.
Ondoren, goizean zehar
jokatutako hainbat lehiaketetako sari banaketa
eginen dute. Aipatzekoa
aurten ardiki txapelketak
mende laurdena beteko
duela. Goizeko egitaraua
gazta txapelketako irabazi duen piezaren beste erdiaren enkantearekin
despedituko da. Joan
den urteko 4.550 euro
prezioa gaindituko den
ikusteko jakin-minez izanen da makina bat jende.
Frontoiko herri bazkariaren ondoren, Artzain
Egunari hasiera emango
dio lehiaketak, txakurtrebeziarena, Geinbera
zelaian jokatuko da,
17:00etan. Artzain Eguna
2012az geroztik Nafarroako Interes Turistikoko
festa da.
10:00 Irekiera ekitaldia
eta epaimahaiaren
osaketa.
10:30-14:30 XXXVIII.
Nafarroako ardi latxen
esnearekin egindako
gazta lehiaketa. Gazta
feria eta artisautza feria.
10:30-13:30 XXXVI.

2%

IGANDEA

11:30 Artaldea herritik
pasatuko da.
12:15 XXV. Ardiki gisatuaren lehiaketa eta dastatzea.
12:45 Gazta dastaketa.
13:00 Omenaldia.
13:30 Lehiaketen sari-banaketa. Gazta irabazlearen
enkantea.
14:30 Herri bazkaria
pilotalekuan.
17:00 LII. Nafarroako
artzain-txakurren txapelketa Geinberan. Euskal
Herriko eta Oñatiko
nazioarteko txapelketetarako sailkagarria. Omenaldia.
Nafarroako ardi latxen
erakusketa eta esne-ekoizpenaren lehiaketa. XVI.
latxa arrazako aziendaren
estatuko lehiaketa.
11:00-12:00 XXVII. artzain
txakurren erakusketa.
11:00-13:00 XXXII. Nafarroako ardi-motzaileen
txapelketa.

Goizean zehar: gazten eta
eskuz eginiko beste hainbat
produkturen erakusketa;
eskulanen erakusketa:
kaikuak, egurrezko uztaiak,
apaingarriak, zeramika,
egurra, ardazlariak, taloak,
jakiak... Euskal dantza,
musika taldeak eta
joaldunak.

2
NAFARROAKO INTERES TURISTIKOKO FESTA

artzai eguna 2019

Abuztuak 25 igandea Nafarroako artzain eguna
52. edizioa
ANTOLATZAILEA

LAGUNTZAILEAK

Jatorrizko Izendapen Kontseilua

Consejo Regulador Denominación de Origen

Sociedad cultural
ARALAR MENDI
kultur elkartea

UHARTE
ARAKILGO
UDALA
Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko, Ingurumeneko
eta Toki Administrazioko Departamentua

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local
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Garagardozaleendako hitzordua

OSTEGUNA

ALTSASU Pentsio duinen
alde. Sakanako Pentsiodunen eta Adinduen
Koordinakundea.

ALTSASU

egonen da aurten, ez karparen erdian. Txartelak erosteko etxola karparen kanpoko
aldean egonen da eta haren
ondoan pitxerak garbitzeko
harraska jarriko dute. Ordutegiari dagokionez, ostegunean eta igandean, 19:00etatik 24:00etara egonen da
zabalik. Ostiralean eta larunbatean jende gehiago joaten
denez, garagardo azokak
ordutegia zabaldu eginen
du eta 19:00etatik 03:00etara izanen ditu ateak zabalik.
Altsasuko festen aurretiko
hitzordu finkoetako bat bihurtu da garagardo azoka eta
altsasuar eta sakandar ugarik galtzen ez duten hitzordua
da. Altsasuko peñek antolatu zuten aurrenekoz azoka
2003an. Lekukoa Zubiondo
elkarteak (egungo Kukuerreka) hartu zion ondoren.

19:00 Ihabardarren arteko
herri kirolak.
20:00-22:00 Dantzaldia
Joselu Anaiak taldearekin.
22:00 Herri afaria.
00:30-04:30 Dantzaldia
Joselu Anaiak taldearekin.
04:30 Ingurutxoa eta tapia
gaineko jota.

14:30 Kaldereteak.
18:30 Runba musikatua,
70eko hamarkada.
00:30-04:30 Dantzaldia
Alaiki taldearekin.
04:30 Ingurutxoa eta tapia
gaineko jota.

18:30 Jaurtiketa
txapelketa.
20:00-23:00 Dantzaldia.
22:00 Parrillada.
23:00 Bakarrizketak.
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12:00 Meza.
13:00 Otamena.
13:00-14:30 Jalisko bikotea.
14:30 Ingurutxoa.
17:00 Mus txapelketa.

12:00 Haurrendako jokoak.
13:00 Otamena.
14:30 Arroz-jana.
16:00-19:00 Puzgarriak.
18:00 Txokolate-jana.
20:00-23:00 Dantzaldia.
23:00 Txistorra-jana.

Kukuerreka elkarteak antolatuta, 17. Altsasuko Garagardo azoka ospatuko da
agorrilaren 29tik irailaren
1era, ostegunetik igandera.
Hirugarren urtez Baratzeko
bide plazan jarriko da azokari ostatu emanen dion
karpa handia. Eta handik
pasatzen direnek iturriko
edo botilako 15 bat garagardo dastatzeko aukera
izanen dute, horiak, gorriak,
beltzak. Edanari jatekoarekin
laguntzeko aukera ere izanen
da. Ohi bezala txerri-ukondoak, patatak, saltxitxak eta
hanburgesak izanen dira
aukeran. Kukuerrekatik jakinarazi dutenez menuan berritasunen bat sartu nahi dute.
Karparen luzera guztian
mahaiak eta aulkiak egonen
dira eta barra mutur batean

12:00etan, udaletxe parean.
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ASTEARTEA

ALTSASU Gazte agenda.
Gaueko pulunpak.
21:00etatik 23:00etara.
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ASTEAZKENA

ALTSASU 2019ko festetako kartel lehiaketaren
erakusketa.

Irailaren 8ra arte, liburutegiko
kristaldegian.
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OSTIRALA

ALTSASU Ezin zailagoa,
XVIII. Nafarroako Zirku
Jaialdia.
18:00etatik aurrera, Foru
plazan eta kultur guneko
zabalgunean.

ARBIZU eta Etxarri
Aranatz Euskal presoak
Euskal Herrira
kontzentrazioa.

Ihabarko festak

20:00etan, plazan.

ALTSASU Altsasukoak
aske kontzentrazioa.

20:00etan, udaletxe parean.

ALTSASU 50. Otadiko
Kristo Deuna Pilota
Torneoko 2. jardunaldia,
Altsasuko Kirol Elkartea
SDAk eta Pilotajaukuk
antolatuta.
21:30ean, Burunda
pilotalekuan.

2. jardunaldiko partidak:
-Neskak: Maddi UnanueNora Mendizabal / Irati
Igoa-Sonia Alonso
-Gazteak: Angeru de la
Fuente-Adrian Azpiroz /
Beñat Senar-Jagoba
Uranga
-Helduak: Iosu OlaetxeaIon Lazkoz / Urtzi Nazabal-Aaron Arbizu

Festara!

Urteak dira Ihabarko festen
iragarle dela antzerki tailerrak
eskainitako emanaldia. Aste
bete lehenago da hori. Horren
ondoren festa giroa gero eta
gertuago dago herrian. Ihabardarrek, eta festaren arrimura hurbiltzen diren bisitariek, lau festa egun dituzte
aurretik.
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18:30 Txupinazoa.

LARUNBATA

12:00-14:00 Dabitxiren
zirkua.
13:00 Otamena.

IGANDEA

w

ASTELEHENA

Udako agenda

GUAIXE 2019-08-02 Ostirala
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Zirku berritzaileena plazara

Ezin zailago jaialdia izanen da abuztuaren 30ean, ostirala, Altsasun. Hemezortzi urtez Nafarroa osoan
zabaldu du zirkua jaialdiak, eta erreferente bihurtu da
Duela hemezortzi urte Nafarroako
bost udalek udan kaleko programazioa egitea pentsatu zuten. Eta kalean
egiteko ikuskizun egokiena zirkua
da, Josi Alvarez Quiero Teatro konpainiako kideak azaldu bezala. Quiero Teatrok Ezin zailago jaialdia antolatzen du duela hainbat urtetik. Bost
herri horiek mankomunatutako programaren bidez "elkartu" ziren eta
zirku jaialdia antolatzeko dirulaguntza jaso zuten. Festibalaren ideia nagusia programa bera herri bakoitzean

egitea zen, eta Nafarroako hainbat
lekutan egitea interesatzen zitzaien.
Hortaz, gaur egun Tuteran, Uharten,
Altsasun, Vianan eta San Adrianen
egiten da jaialdia. Urtero ikus-entzule gehiago hartzen du jaialdiak, eta
"tradiziozkoa" bihurtu da.
Altsasura abuztuaren 30ean, ostirala, iritsiko da zirkua, 18:00etatik
aurrera. Emanaldiak Foru plazan eta
Iortia zabalgunean izanen dira. Tradizionalki Ezin zailago jaialdia larunbatean izan ohi zen Altsasun, baina

aurten ostiralera pasa dute. Izan ere,
abuztuaren azken astea eta irailaren
lehenengo asteburua oso mugitua
izan ohi da Altsasun, eta espazio
kontuagatik ostiralera pasatzea erabaki dute.
"Oso ongi datorkie". Konpainiak
"zirku karabana bat bezalakoa" bihurtzen da: bost egun jarraian herrialde
"erlatiboki txikian", herri arteko distantzia gehienez ordu batekoa dena,
eta beraiendako bost "bolo" jarraian
izatea "izugarria" da. Gainera, kon-
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painiako kideek elkar ezagutzen
dute, izan ere, "elkarrekin" bizi dira.
Ezin zailago jaialdian "goi mailako
konpainiak" ikusten dira. Gainera,
"zirku garaikidea eta ideia berriak"
aurkezten dituzte. Hortaz, erreferentziazko zita bihurtu da estatuan ere.
Konpainiarendako bereziki. "Alde
batetik, bost egun jarraian lan egitea
beraiendako izugarrizkoa delako
eta, bestetik, goi mailako konpainiek
parte hartzen dutelako". Hortaz, aurtengo egitarauan Europa osoan
aritu den Amer i Africa konpainiak
Enva ikuskizuna aurkeztuko du.
Arte eszenikoen diziplinak uztartzen
dituen zirkuaren aldeko apustua
egiten dute Ezin zailago jaialdian.
Beraz, zirku-diziplinetako akrobaziak
eta malabarismoak dantza edota
musika uztartzen dituzte. Jaialdian
parte hartuko duten taldeak Pirinioetako Zirku proiektuan aukeratzen
dituzte, eta 200 bat konpainiaren
lanak ikusten dituzte hautaketa egiteko. "Oso zaila izan ohi da". Gainera, proiektu honetan ikuskizunen
sormen prozesua ikusteko aukera
izan ohi dute ere.
Pirinioetako Zirku proiektuan Pirinioetako bi aldetako herrialdeek
parte hartzen dute. Ezinbestekoa
izan da bertan egotea Ezin zailago
jaialdiarekin jarraitu ahal izateko.
Izan ere, 2012an festibalaren dirulaguntza bertan behera gelditzeko
arriskua egon zen, eta mugen arteko proiektu honi esker Europako
funtsaren bidez dirulaguntzak lortzeko aukera izan zuten. 2016an
Nafarroako Gobernuaren aldaketarekin mankomunatutako programa
desagertu zen, baina Artea eta Kultura dirulaguntzen bitartez jaialdia
finantzatzen dute. Gainera, bost
udalek ere dirua jartzen dute; are
gehiago, Alvarezek azaldu duenez,
"kopuru handiena" udalek jartzen
dute.

Egunean eguneko albisteak sarean

guaixe.eus
Albisteak, argazkiak, bideoak, agenda
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Udako agenda

Motor eta rock hotsak Olaztin

Los del Rayo eta La Banda del Jefe Bigun taldeek III.
Eskufreno Rock jaialdian joko dute
Eskufreno Rock jaialdia antolatu du Sakana Motorsport
eskuderiak abuztuaren
31rako. Olaztiko Gazte Asanbladaren eta Clinker jatetxearen laguntza izanen dute. Egun
osoko egitaraua antolatu dute
eta, gauean, bi talde mitikoen
kontzertua izanen da gaztetxean: Los del Rayo eta La
banda del Jefe Bigun. Urbasako Igoera antolatzeko dirua
biltzeko antolatu du jaialdia
eskuderiak.
Uda lasaia izaten ari da Los
del Rayo taldearendako. Izan
ere, disko berria prestatzen
ari dela jakinarazi du taldeak;
beraz, taldeko kideek uda
abestiak "konposatzen" pasako dute. Disko berriak Los
del Rayoren 30. urteurrenarekin bat eginen du. Hala
ere, konposatzeko erretirotik
abuztuaren 31n aterako dira,
eta Olaztiko gaztetxearen

agertokira igoko dira Eskufreno Rock jaialdian parte
hartzeko. Kontzertua
23:30ean hasiko da.
Rock gaua borobiltzeko
Altsasukoak La Banda del
Jefe Bigun talde mitikoarekin
ariko dira. 1950ko hamarkadatik 1990ko hamarkadetarako rock musikaren errepasoa egiten du talde sakandarrak. Ehun bat abestiko
errepertorioa dute.
Sakana Motorsport eskuderiak lasterketak antolatzen
ditu; esaterako, Urbasako
igoera eta Olaztiko Rallysprinta. Baina lasterketak ez
ezik motorrarekin lotutako
"beste ekintza batzuk" antolatzea nahi izan dute, Iban
Lopez de Goikoetxeak azaldu duen bezala. Olaztiko
festetan goitibeherak antolatu zituzten, Olaztiko Gazte
Asanbladarekin batera. Gai-
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nera, duela 9 urte Sakana
Motorsport sortu zenean
Urbasako igoeraren antolakuntzarekin hasi ziren, aurretik beste eskuderia batzuek
antolatzen baitzuten. Hortaz,
igoera finantzatzen laguntzeko kontzertu bat eskaini
zuten, eta Eskufreno Rock
deitu zioten.
Urbasako Igoera urriaren
5ean izanen da, eta antolatzen
laguntzeko, 3. Eskufreno Rock
antolatu du Sakana Motosportek. Abuztuaren 31n, larunbata, izanen da jaialdia.
Goizetik igoeraren 50. urteurrenerako prestatutako erakusketa ikusgai egonen da
Clinker jatetxean. Ondoren,
17:30ean, auto eta motor
zaharren erakusketa izanen
da futbito pistan. Jaialdiaren
ekimen nagusiak gauean
izanen dira. 21:00etan Clinker
jaialdian afaria izanen da, eta,
ondoren, 23:30ean, rock kontzertua izanen da. Afariaren
eta kontzertuaren sarrerak
abuztuaren 24 baino lehen
eros daitezke, 25 eurotan.

Ziordiko
festak
r

ASTEAZKENA

15:00 Herri-bazkaria.
19:00 Txupinazoa.
19:15 Play back-a.
20:30 Sakanako trikitilariak.
21:30 Herri-afaria.
23:30-02:00 Txumari dj.

t

OSTEGUNA

HAURREN EGUNA

12:00-14:00 Haurrendako
jolas parkea.
14:30 Haurren bazkaria.
16:00-19:00 Haurrendako
jolas parkea.
19:00 Argikale antzerkia.
20:00 Japoniar bonbak
eta buru handiak.
20:00 Gazta, ardoa eta
kakahuete banaketa.
20:00-21:30 Los Tenampas mariatxiak.
22:00 Zezensuzkoa.
23:30-02:00 Txumari dj.
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LARUNBATA

Ospa egunarekin
aldarrikapenak
ALTSASU

Altsasuko errepresioaren
kontrako mugimenduak,
Ospak, zazpigarren urtez
Ospa eguna antolatu du.
Errepresio indarrak herritik alde egiteko eskaera
zabaltzeko eta errepresioaren aurrean kolektiboaren indarra aldarrikatzeko egitaraua prestatuko du mugimenduak.
Ospa mugimenduak
2012an antolatu zuen estreinakoz eguna. 2017ko
etenaren ondoren joan
den urtean berriro antolatzen hasi zen.
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LARUNBATA

Otsaportillon, oroimen ekitaldia
OLATZAGUTIA

1936ko estatu kolpeko
biktima guztien memoriaren eta erreparazioaren
topaleku sinboliko eta
enblematikoa da Otsaportilloko lezea. Gainera,
Nafarroako Gobernuak
Otsaportilloko leizea Nafarroako Memoria Historikoaren Toki izendatu
zuen udaberrian. Otsaportillon memoria ekitaldia egiten den eguna da
iraileko aurreneko igandean, 12:00etan. Hala
izan da 1980tik, eraildakoen senideek eta Etxarri
Aranazko Udalak ekitaldiak antolatzen hasi zirenetik. Sakanako udalek
ekitaldia antolatzeko hitzarmena sinatu zuten
2017an. Orduz geroztik
urtero bi udal, ibarreko
memoria taldeak eta biktimen senideak arduratzen dira ekitaldia antolatzeaz. Aurten Urdiaingo
eta Ziordiko Udalak izanen dira ardura dutenak.
Joan den urtean Irañetako eta Uharte Arakil
izan ziren eta hitzarmena
sinatu zen urtean, 2017an,
Arruazuko eta Lakuntzako Udalen ardura izan
zen.
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LARUNBATA

ALTSASU Altsasu-Maeztu-Altsasu 105 km-ko
ibilbidea eginen dute
Barranka Txirrindulari
taldeko errepide
atalekoek.
08:00etan, suhiltzaileen
paretik.

OLAZTI Eskufreno Rock.
Auto eta moto klasikoen
erakusketa, afaria eta
kontzertuak: Los del Rayo
eta La Banda del Jefe
Bigun.
17:30etik aurrera, futbito
pistan, Clinker jatetxean eta
Gaztetxean.

q

IGANDEA

ALTSASU Lezamenera 39
km-tako ibilbidea eginen
du Barranka BTT taldeak.

09:00etan, Urbasako sarreran.

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

w

ASTELEHENA

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

r

OSTEGUNA

ALTSASU Altsasuko
Festak erakusleiho lehiaketa. Altsasuko Peñak eta
Altsasuko Dendarien
Elkarteak antolatuta.
Irailaren 17ra arte.

ETXARRI ARANATZ
Errepresaliatu gaixoak
kalera, aminista osoa.
AEMren kontzetrazioa.
19:30ean, plazan.

GANBAZELAIA

GUAIXE 2019-08-02 Ostirala

HARREMANAK
Sakanatik Iruñera goizero lanera joateko
kotxe bila dabilen gazte bat naiz. Kepa 648 760
567.
LANA/NEGOZIOAK

Euken Goñi Andueza
Zorionak Euken!
Abuztuan 12an 10 urte
beteko ttuzu, muxus
familiaren partes! Asko
maite zaitugu.

Maddi Gastaminza
Betelu
Udalekuetatik bueltan,
12 kilo zorion.
Zorionak politte!!!

Harriet Artieda Diez
Zorionak artista, 13
urte dagoeneko! Gaur
bertso afaria zure
kontu! Etxekuek

Min.

14

o

Larunbata, 3

Max.

24

o

Igandea, 4

Min.

14o

Min.

13

o

Max.

30

o

Astelehena, 5

Max.

24o

Min.

15o

LAN ESKAERA
Altsasuko neska euskaldunak Sakanan
haurrak zaintzeko edo
etxeko lanak egiteko
bere burua eskaintzen du
abuztutik aurrera. Amaia
617 60 33 17.
LEHIAKETAK
Egile berrientzako
Iruñeko Udalaren XXIX.
Euskarazko Literatur
lehiaketa: parte hartu
ahalko dute nafar egileek
edo nafarrak izan gabe,
helbidea Nafarroan dutenek. Poesia, Narrazioa eta
Bertso-paperak modalitateak. Lan bana modalitate bakoitzeko. Lanak
aurkezteko epea 2019ko
azaroaren 5ean amaitzen
da. Informazio gehiago
www.iruñakulturada.eus
helbidean.

EGURALDIA ASTEBURUAN
Ostirala, 2

ESKELA

IRAGARKI SAILKATUAK

ZORION AGURRAK

Max.

27o

OHARRAK
Altsasuko festetan
2018ko kintari harrera:
irailaren 13an, goizeko
10:30ean 2018.urtean
jaiotako altsasuarrei
harrera egingo zaie udaletxe aurrean. Erroldatuta dauden haurrek
gonbidapena jasoko
dute etxean. Erroldatuta
ez daudenen kasuan,

gurasoek agorrilaren
24a baino lehen izena
eman dezakete udaletxean zapia jaso eta
kintaren lehen argazkia
egiteko.
Etxarri Aranazko festetako XXVI. PLAY BACK
TXAPELKETA: abuztuak
6 asteartea, 19:00etan,
haur, gazte eta helduentzat. Sariak: koreografia
onenari 100 euro, euskal
abesti onenari 100 euro,
parte hartzen duen talde
bakoitzari 25 euro. Musika CDan edo USBan eraman. Izena ematea kultura@etxarriaranatz.eus
helbidean edo egunean
bertan 18:30etik aurrera
eszenatokian.
Odol-emateak Altsasun:
abuztuaren 27, 28 eta 29an
17:00etatik 20:30era,
abuztuaren 30ean 9:30tik
13:00etara.
11/13 SUMARIOA: 47
auzipetu hiru bat hilabetez
Madrilen epaituko dituzte.
337.462 euroko gastuak
izanen dituzte. Horri aurre
egiteko diru ekarpenak
eskatu dituzte. Horiek
Laboral Kutxaren ES82
3035 0057 9205 7005
9033 kontu korrontean
sar daitezke.
Sakana Trenaren alde
AHTrik Ez plataformakoak asteartero,
19:00etan, elkartzen dira.
Bilerak Sakanako herri
ezberdinetan txandakatuz
egiten dira. Informazio
gehiago "Sakana Tren
Sozialaren alde" Facebook profilean.

Nabarmendu zure iragarkia

JAIOTZAK
· Alejandro Dan Spatarelu Lumbreras, uztailaren 25ean
Altsasun
· Alaine Urkia Castillo, uztailaren 27an Etxarri Aranatzen

HERIOTZAK
· Francisco Viudez Serrano, uztailaren 25ean Altsasun
· Fernando Arregi Mikelez, uztailaren 25ean Olaztin

Modulo handia:
24,20 euro
948 564 275

IRAGARKIA JARTZEKO:
948 564 275
IRAGARKI@GUAIXE.EUS
WWW.GUAIXE.EUS/IRAGARKIAK

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

• Asteazkeneko 13:00ak arte jasotako
iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu.
• GUAIXEk ez du argitaratzen diren
iragarkien ondorioz sor daitezkeen
gorabeheren erantzukizunik.
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Bidelagun izan nahi?
Mintzakide programaren
bidez euskara praktikatzera elkartzen dira hizkuntza ikasten ari direnak
eta hizketatzeko ohitura
dutenak. Euskaldun batekin, bidelagun batekin
aritzen dira. Bidelagun
izan nahi duzu? 600 482
024 telefonoan edo AEKren Itsasi euskaltegian
duzu informazio guztia
guztia.
Crowdfunding Kanpaina: Aritz Ganboa de Migel
artzain-gaztagile arbazuarraren erronkan parte
hartzera gonbidatuta
zaude. Arruazutik Izabaraino mendi lasterketa eta
gazta trukaketa “Bideak”
dokumentalean jasotzeko
kanpaina laguntzeko diru
bilketa egiten ari dira.
Informazioa http://www.
bideakdokumentala.eus/
eu/crowdfunding-kanpaina web-gunean.
Mintzakide proiektua.
Egonkortzeko denon laguntza behar dugu, lagundu zabaltzen eta finantzatzen: http://goteo.org/
project/zu-gabe-ezin.
3MBk kontu korrontea
zabaldu du Rural kutxan
eta jendeak han egin ditzake ekarpenak 3008
0093 66 2460985811.
Auzolana Josefina Arregui klinikan. Parte hartu
nahi dutenek 948 56 38
50 (klinika) edo 689 03 51
02 (Patxi) telefonoetara
hots egin dezatela.
www.iragarkilaburrak.eus

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

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

Luis Mari
Uribe-Etxeberria
Flores
Mendi hegaletan gora
oroitzapen den gerora
zeru gainera joan hintzana
Flores Arregui familia
Iruñea-Lakuntza, 2019ko uztailaren 25ean

OROIGARRIA

Gorka
Echarri Soto
III. Urteurrena
(2016ko abuztuaren 17an hil zen)

Orain dela hiru urte gure aldamenetik joan zinen,
baina, gure bihotzetatik sekula ez zara joanen.
Meza abuztuaren 17an, larunbatean, arratsaldeko
18:30ean, Lakuntzako San Salvador elizan ospatuko da.

Maite zaitugu
Zure familia
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11 GALDERA
N. Pauso handia izan da, baina
gauzak horrela egin behar dira.

5

Zuek bezalako gazteek negozio
bat ireki nahi badute, zein pauso eman behar dira?

N. Ausartu egin behar da. Jendea
pauso hori ematera animatzen
dugu. Guk Cederna-Garalurrekin
egin dugu dena.
S. Enpresa bat sortzeko beraien
gomendioak jarraitu genituen:
lizentzien baimenak, dirulaguntzak eskatzea, kontratuak egitea…

"Ilusio handia daukagu
proiektu honetan"
Meraki hitza greziarretik dator, eta egiten diren lan guztietan arima, sormena eta
maitasuna jartzea esan nahi du. Argazkiak egiten merakia jartzen dute Nagore Diaz
eta Saray Vilariño gazte altsasuarrek, eta Meraki NS argazki-estudioa sortu dute

1

Bi neska negozio berean. Aurretik ezagutzen zenuten elkar?

Nagore. Altsasu 7400 biztanleko
herri bat da eta ia elkar ezagutzen
dugu denok, behintzat bistaz.
Gainera, Iruñeko arte eskolan
elkarrekin ikasi genuen, eta auto
berean egiten genituen joanetorriak.

2

Zein ikasketa egin dituzue?

Sarai. Iruñean Argazkilaritzako Goi Maila egin genuen, eta
Madrilen ikastaro bereziak egin
ditugu. Youtuben tutorialak jarraitzen ditugu ere. Ez gara gelditu. Etengabe formatzen ari garela
azpimarratu nahi dugu.

3

Zergatik Altsasun?

7

Nolakoa da zuen denda edo
estudioa?

S. Zergatik ez? Gure herria
da. Hemen hazi eta bizi gara, eta
bizitzen jarraitu nahi dugu. Gazteok herrian inbertitu eta potentziatu beharra daukagu herriari
bizitza handiagoa emateko.
N. Gainera, etxe ondoan gaude.

Saray Vilariño Marcos eta Nagore Diaz Oyarbide Altsasuko argazkilariak.

E. Carreño - E. Ruiz ALTSASU

6

Aurretik, afizio moduan, zein
lan mota egin dituzue?

N. Lan artistikoak: paisaiak,
lagunak… Maskoten inguruko
lanak ere egin ditugu.

4

Eta afizioa lan bihurtu duzue.
Nola eman duzue pausoa?

S. Gehien egitea gustatzen zaigunetik eta ikasitakotik bizitzea
aukera ezin hobea da guretako.
Ez da erabaki erraza izan, baina
ausartzen ez denak ez du irabazten.

N. Argazki-estudio bat gara. Argazki-dendako zerbitzu batzuk
eskaintzen ditu: argazkiak inprimatzea, NANa egiteko argazkiak eta abar. Baina, berez, estudioa da. Irudikatzen genuen
moduan geratu da. Espazio irekia
da, oso handia, zutaberik gabekoa,
eta minimalista. Erakusleiho
handiei esker oso argitsua da
ere. Hainbat espazio edo txoko
ditu: maskotena, jaioberriena...
S. Haurdunena, bikoteena, familiena, lagunena... Txokoak ez
ezik, bezeroekin bilerak egiteko
leku berezia ere daukagu.

8

S. Pet friendly, maskotak bakarrik eta familiarekin; new born
edo jaioberriak; haurdunaldiak;
haur-argazkilaritza; smashcake
tarta pertsonalizatu batekin...

ikasturte
berrirako
zer behar duzu?
KONTAIGUZU OPORRETATIK BUELTAN!
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Nolako lanak egiten dituzue?

N. Erreportajeak kanpoan eta
estudioan, ezkontzak, jaunartzeak, santagedetan eta data
puntualetan mini saioen eskaintzak aterako ditugu ere.

9

Agian berritzaileena maskotei
egindako argazkiak dira, ez?

N. Animaliekin oso sentsibilizatuta gaude, eta maskotak gure
familiako kide bat gehiago dira.
Beraz, zergatik ez izan gure maskotaren oroigarri polit bat? Madrilen argazkigintza mota honetan
formatu ginen, eta ateratzen dugun
ilusio handiko proiektu bat da.
Nafarroa osoan zerbitzu hau eskatzen duten bakarrak gara.
S. Ez dira saio batere errazak.
Baina izugarri gustatzen zaigu
momentu horiek beraiekin pasatzea. Saio hauetan garrantzitsuena animalien ongizatea da;
animalia etxean bezala sentitzea.

10

Bizitzako une garrantzitsuak
hartzen dituzue, zeintzuk?

Guztiak.
N. Pertsonaren araberakoa da,
baina gure ustez dena da garrantzitsua: ezkonduz gero, oso garrantzitsua da; familian haur
jaioberria izanez gero, hori ere
oso garrantzitsua da; maskotak
13 urte bizi dira...

11

Zergatik uste duzue bizitzako
momentu horiek jaso nahi
duenak zuengana etorri behar duela?
N. Nobedadea eta berriak gara,
eta aire freskoa daukagu. Izugarrizko gogoa eta ilusio handia
daukagu proiektu honetan. Gure
lana ezagutu nahi baduzue, gure
webgunean (merakinsfoto.com)
edota Instagramen (meraki_ns_
fotografia) eta Facebookeen (MERAKI NS FOTOGRAFIA PROFESIONAL) ikus dezakezue.

