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EZKAATZA

ALTSASU
Aralar Mendi elkarteak emakumezkoek artzaintzan duten papera ikusarazi eta aldarrikatu
nahi izan zuen; "gure ustez, emakumea ustiategi askotan funtsezkoa izan arren, ez zaio behar
bezalako aitorpenik egin". Horregatik, antolatzaileek ospakizunaren aurretik artzaintzari
buruz antolatutako hirugarren
jardunaldietan emakumezkoaren
rola artzaintzan izan zen ardatza.
Arantxa Borreguero Molerok
(Uharte Arakil), Marta Perez de
Albeniz Ruizek (Aranaratxe),
Maixabel Balda Mercerok (Unanu), Miren Uharte Martiarenak
(Uharte Arakil), Cristina Ruiz
de Larramendi Ruizek ( Eulate),
Marta Perez Loperenak (Egozkue)
eta Naiara Calderon Aiestaranek
(Ihabar) euren iritziak eman
zuten. Mahaiaren bueltan esandakoen ondorioak Artzain Egunean bertan ikusteko aukera
izan zen, antolakuntzak panelen
bidez haien berri eman baitzuen.
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Artzain Eguneko
sarituak
Artzaintza eta inguruan duen kultura guztia goresteko hitzordua da Aralar Mendi
elkarteak Uharte Arakilen agorrileko azken igandean antolatzen duena. Haren berri
bertatik bertara izatera joan zen jendea
Zazpi emakumeek Artzain Egunean aitortza jaso zuten.
Ez ziren bakarrak izan. Urtero
moduan Aralar Mendi elkarteak
festarekin lotura duten pertsonak
omendu zituzten. Aurten hiru
izan ziren: Jose Mari Munarriz
(lastailean hila) eta Jose Mari
Domenech editorea urteetan gazta txapelketako epaile aritzeaga-

tik eta Joxe Ulibarrena eskultorea.
Bestalde, ardi latxa ustiategiak
jarri dituzten 11 gaztek aitortza
jaso zuten: Ainhoa Goñi Ormart
(Lesaka), Manex Urrutia Azkarraga (Azpilikueta), Josu Jorajuria Bazterrika (Donamaria),
Ainhoa Mortalena Bidegain (Azpilikueta), Jon Ander Bengoetxea
Azkarraga (Arizkun), Andres

Olazaran Iñiguez (Zudaire), Amaia
Iturriria Barrenetxe (Baztan),
Miren Uharte Martiarena (Uharte Arakil), Oihana Oiarbide Reparaz (Dorrao) eta Iñaki Agirre
Uria (Olatzagutia). Guztiek euren
egitasmoak aurrera egiteko, berriak direlako edo aurretik zeudenei segida emateko, gobernuaren diru-laguntza jaso dute.

Lehiaketak
Gazta txapelketara 30 gazta aurkeztu ziren eta 10 onenen artean
bi gazta sakandar sailkatu ziren:
Albi (bosgarrena) eta Aitona (zortzigarrena). Kortaria gaztandegiko Infernuko gasna irabazlearen
erdiagatik 4.600 euro ordaindu
zituzten Alhambra jatetxeak eta
Lakita eraikuntza enpresak, joan
den urtean baino 50 euro gehiago.
Gazta erdia eskuratzeko lehian
Muga de Beloso, Tres Reyes eta
Pompaelo hotelak ere aritu ziren.
Geinbera zelaian, arratsaldean,
jokatutako artzain txakurren
trebezia proba 18. aldiz Antonio
Alustizak irabazi zuen Jai txakurrarekin, joan den urtean bezala.
Sei artzain lehiatu zen, Alustiza
bera bi txakurrekin neurtu zuen
animalien trebezia.
Neurketaren eten batean ohikoa
bihurtu den gazta-harrapaketa
jokatu zen. Aldapan behera gazta bat bota zen eta haurrak hura
harrapatzen ahalegindu ziren,
eskuratu eta etxera eramateko.
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Sariak

jatetxeei ere saltzen diegu. Baina gehien-gehiena etxetik. Azokak ere.

38. gazta txapelketa

Etxeko salmenta mantentzen da?
Bai. Oso berezia da. Saltzeko
beste modu bat da. Azkenean,
etortzen zaizun jendearekin konfiantza gehiago duzu. Ez da supermerkatu batera joatea bezala.
Desberdina da.

Gazta
Herria
1. Infernuko gasna Lekaroz
2. Bengoetxea
Urdazubi
3. Etxetxipia
Elizondo
4. Remiro
Eulate
5. Albi
Arruazu
6. Antsonea
Uztegi
7. Atekoa
Iragi
8. Aitona
Altsasu
9. Gorritz
Leitza
10. Valle
Aranaratxe
52. artzain txakur lehiaketa
1. Jai, Antonio Alustiza
2. Asue, Antonio Alustiza
3. Ttipi, J. Mari Istilarte
4. Sua, Aritz Ganboa
5. Arakil, Jorge Oteiza
6. Txikito, Javier Fernandez
7. Argi, Antonio Uharte
Euskal artzain txakur onena
Sua, Aritz Ganboarena
Ttipi, Jose Mari Istilartena
Hobekien jantzitako artzaina
Aritz Ganboa
Artalde onena
2. lotea, Antonio Uharte
XXXII. Nafarroako ardimoztaileen txapelketa
1. Mikel Etxabarria
2. Joseba Ugalde
3. Ipar Arrinda
25. ardiki lehiaketa
Txapelduna: Catering
Zubillaga, Egozkue.
Parte-hartzaileak,
alfabetikoki:
Aralar Mendi (Uharte Arakil)
Gazteluleku (Iruñea)
Iturraldea elkartea (Dorrao)
Txapel Azpi (Irañeta)

Gaztandegia etxean bertan izateak
laguntzen du.
Oso. Niretako hori izan da…
Etxean, bertatik… Dena kontrolatzen duzu: familia, etxeko lanak,
salmenta…

Artzainak noiz deskonektatzen du?
Hori zail xamarra da. Garai honetan ez dugu gaztarik egiten
eta saltzea da bakarrik. Garagarriletik azaroan berriro gazta egiten hasi arte. Niretako
nahiko liberazioa da. Nahiko
lasai.

Artzain egunean omendutako emakumezko artzainak. Maixabel ezkerretik 3.a.

"Aitortzak ilusioa egin
zidan"
MAIXABEL BALDA MERCERO ARTZAINA
Unanuarra, herrian bertan jaioa da, eta artzaina. Beriain izeneko gazta egiten du.
Artzain Egunean omenduetako emakumezko artzainetako bat izan zen
E. Carreño eta A. Alvaro UNANU

Nolaz artzain?
Nere etxean beti ezagutu ditut
ardiak. Aman aldeko aittuna
artzaina zen. Aittan aldetik ere,
baina ez ziren hortik bizi. Ama
eta aitta ezkontzean aitta artzain
munduan hasi zen eta beti ezagutu ditugu ardiak etxean.

Eta horretan segitzen duzue.
Hala gertatu zen. Ez zen asmoa
ardiekin segitzea. Ez dakit, ez
zakiten asko gustatzen. Egun
batean aitta lunbalgiarekin gelditu zen gaixo. Iruñean nengoen
orduan. Loteria eguna zela gogoratzen dut, 1983an-edo. Ama
bakarrik zegoen. Anaia gazteagoa,
Iruñean ikasten zegoen. Eguberri garaian ardiak erditzen dira,
arkumeak jaiotzen ari ziren. Ama
nahiko agobiaturik zegoela ikusi nuen, bakarrik. Aitta guatzean
zegoen. Egun batetik bestera
etxera laguntzera etor behar
nintzela erabaki nuen. Eta hala
izan zen. Ez zen nire asmoa ardiekin segitu eta, ez. Beharra
ikusi nuen. Beraiek ere ez zidaten esan etxera etorri laguntzera, ez.

Gazta bakarrik mendira joaten
zinenean egiten zen. Maiatza
aldera igotzen zinen mendira.
Ohitura zen esnea saltzea. Orduan
pentsatu genuen ez genuela esnea
saldu behar eta gazta egiten hasi
behar ginela. Eta hor hasi zen
abentura.

Asmatu zenuten?
Bai, nik uste baitez. Azkenean,
herrian gelditzen zara, hortik
bizi zara. Gorabeherak badauzkazu, lan asko eta… baina konpentsatzen du.

Zergatik sartu zineten Idiazabal
jatorri izendapenean?
Sorreratik gaude. Kanpotik gazta asko etortzen zen eta Idiazabal
bezala saltzen zen. Eta pentsatu
zen bertako latxa ardiekin eta
haien esnearekin bertako gazta
bat egitea. Ordurako Erronkari
jatorri izendapena bazegoen,
aukera ikusi eta Idiazabal sortu
genuen.

Esnea saltzen duzue?
Hotz-ganberak eta dena betetzen
direnean iristen da momentu bat
esaten duzuna, honaino. Esne
pixka bat saldu azkenetara, bai.

Nola moldatzen zara?

Lanak banatu ditugu. Anaiak
eta laguntzen dion gizon batek
gehiago aritzen dira ardien erditzeetan, jatera eman, ardiak
jaitsi… Bordan dauden lan guztiak. Ni gazta egitera dedikatzen
naiz. Gaztaren mundu guztira.
Eta, gero, gazta saldu. Momentu
honetan. Lasaiago.

Anaiak ere pausoa eman zuen.
Bai. Gazta egitean, ikusi genuen
gazta saltzen zela. Bera Lakuntzako fabrika batean hasi zen,
baina aittak esaten zion: "etor
zaitez, etorri!" Animatu zen ere,
eta hor gaude.

Nolakoa da zure egun bat?
Goizean, 07:00etan edo 07:30ean
mugitzen gara. Ardiak jaitsiak
egoten dira. Esnea ekarri. Zeren
guk gazta etxean egiten dugu.
Etxean dugu gaztandegia. Gazta egiten hasten gara, prozesu
horretan. Ematen duen lan guztia. Gero garbitasuna, gaztei
buelta emateak… mundu hori.
Hori da gure lana. Gero, aparte,
gazta saldu ere. Etxetik egiten
dut, asko. Telefonoz eta Internetetik ere saltzen da, baina
askoz gutxiago. Gero dendei eta

Sektorearen martxa nola ikusten
duzu?
Nahiko positiboa naiz. Nik ongi
ikusten dut. Jende gaztea ere
badago, animatuta. Arruazun,
Dorraon… Nik oso ongi ikusten
ditut. Etorkizuna badago.

Uharte Arakilgo artzain egunena
emakumezko artzainei aitortza
egitea zer iruditzen zaizu?
Ilusioz. Gainera, aurretik denon
artean bilera egin genuen eta
bakoitzak esan zuen nola hasi
zen eta zer. Batzuk familiatik
etortzen ginen, beste batzuk bikotea artzaina zutenak eta hasi
zirenak… Oso polita izan zen.

Artzaintzan emakumezkoen papera garrantzitsua izan da?
Beti. Kanpotik ez da ikusi, baina
etxean bai. Nik beti. Amak eta
aittak bakoitzak bere gauzak
zituzten. Baina nire inguruan
beti ikusi ditut emakumezkoak
oso baloratuta, oso.

Gizartean artzainaren figura gizonezkoarena da.
Figura bezala gizonezkoa, bai.
Baina emakumezkoak beti hor
egon gara, atzean. Aitortza egiteak
ilusioa egin zidan. Oso polita
izan zen.

Zer ematen dizu artzaintzak?
Bizimodua. Herrian bertan bizitzea. Etxeko lanak egiteko
moldatzen naiz, nire orduak…
Badakit lana egin behar dudala,
baina organizatu egiten naiz.
Batzuetan gaizki, baina beno
(barrez).

Zergatik erosi behar da zure gazta?
Etxeko, bertako produktua da.
Bertako ardiak. Bertako jana.
Ez dauka kontserbatzaile arrarorik. Azkenean, kalitatea.
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ASTEKOA

HARA ZER DIEN

AINGERU MIKEO

Gurean jarraitu

Ixilik joan da. Agur.

SASOIA JUBILATUEN ELKARTEA

Ez zuen inork espero. Hain ustekabekoa izan da, hain bat-batekoa.
Une batean edozein familiakide edo lagunekin patxada ederrean
zegoena, handik minutu gutxira, inori agurrik esan gabe, joan
egiten da. Betiko. Isilik. Baina, itxuraz, egoera "normala" bizi
zuen, jendartearen gorabeherek uzten duten neurrian.
Batzuetan, horrelakoetan, ulertu nahian, arrazoiren bat
bilatzen da: porrot ekonomiko bat, hurbileko baten galera
bortitza, gaixotasun larri atzeraezina, edo besteren bat. Hala ere,
beti harritzen du gertaera horren izate anker eta hotzak, edo zubi
batetik amilduta, edo autoko eskapeaz pozoinduta, edo pilulen
gaindosia hartuta, edo beste edozein; betiere, den-denak
dramaren tragediarik gorenak. Ez dirudi horrelako erabaki bat
hartzea bat-bateko gauza denik. Ziurrenik, bere
sentiberatasunean, makina bat zorigaitz eta atsekabe bizi izan
ditu eta, haiek gainditu ezinik, buelta franko eman dizkio bere
biziari amaiera emateko aukerari. Baita azken ekintza hori nola
burutzeari ere, bakardadean, di-da. Eta, betiko agur.
Buru-gaixotasuneko profesionalek egindako ikerketen arabera,
buruaz beste egiten duenaren profila 52 urteko gizonezkoa da.
Nafarroan, urtean, 50-60
pertsona inguru. Hiru
gizonezko andrezko bakoitzeko,
eta udan nagusiki. Eragile
anitzen emaitza omen da.
Profesional horien aholkurik
behinena, zera da, oinaze
atsekabea edo hutsunea
iragankorra dela, ez dela
betirako izaten. Alegia, badela egoera horiek gainditzerik, eta,
batez ere, hitz egitea dela prebentziorako ekintzarik onena.
Hain naturala eta erraza izan beharko luke haizea arnastea eta
besarkatzea, itsasoan murgiltzea eta hegan egitea, gau gozoaren
ondorengo eguzki epela larruan nabaritzea, euriaren ondorengo
basoko lurrin hezea usaintzea, goizargiko txori koloretsuen
txorrotxio jostagarria entzutea, eta inguruko senide eta lagunen
maitasun samurra sumatzea. Baina, ez. Batzuetan gauzak ez dira
diruditen bezain sinpleak. Eta hemen gelditzen direnek sentitzen
duten hutsune mingarriari galdetzen diote: zergatik?

HAIN NATURALA ETA
ERRAZA IZAN
BEHARKO LUKE
HAIZEA ARNASTEA
ETA BESARKATZEA

Aldapa gora egiten ari zait berriz
ere, idazten hastea. Torpe ikusten
naiz hizkia sakatzerakoan,
ezabatzeko teklari lana pilatzen
ari zaio. Buruak ere, badirudi
oraindik ez duela erritmorik
hartu baina, "GUAIXE" zain
daukat eta bere irakurleak ere
bai. Iratzargailurik hoberena
zuek izan zarete.
Gaiari dagokionez,
izenburuan agertzen den
bezala, gureari jarraituko diot,
ez alperkeriagatik, gureak
gaurkotasunik galtzen ez
duelako baizik. Jubilatu eta

pentsionistek gizartean eta
politikoen agendetan sartzea
lortu dugu eta gure
protagonismoari goian eutsi
beste biderik ez daukagu.
Hauteskundeen emaitzak ez
digute ziurtasunik ematen
jubilatuoi. Bi hilabete baino
gehiago pasatu dira eta
Gobernua osatu gabe egon
arren, iritzi kezkagarriak iristen
zaizkigu banku, finantza talde
eta instituzioetatik: Gizarte
Segurantzaren defizita 2020an
30.000 milioikoa izango dela,
Nafarroako jubilatuen
kolektiboa gehiena
kontsumitzen duen kolektiboa
dela… Zergatik ez digute esaten
alargun gehienek hilabetean 711
eurotik behera kobratzen dutela,
bankuak ez dituela itzuli bere

zorrak kitatzeko eman zizkioten
milioi pila, Zerga Iruzurrak…
Ozenki esan behar dugu,"EZ
DAGO BORONDATE
POLITIKORIK". Ez dute
Pentsioen Sistema Publiko bat
bermatu nahi, ez dituzte diru
sarrerak aurre-kontuen bidez
bermatu nahi, ez diote aurre
egin nahi zerga-iruzurrari,
ustelkeriari, kotizazioei…
Gauzak horrela, ezinbestekoa
da jubilatu eta pentsionisten
mugimenduak aurrera jarraitzea.
Urriak 1, Pertsona Nagusien
nazioarteko eguna da eta lau
herrialdeetan kalera aterako gara
gure aldarrikapenak gizarteratu
eta hemen gaudela adierazteko.
Aurreratzen dizuet udazkena ere
beroa izango dela. Informatuko
zaizue.

OBJEKTIBOTIK

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

www.guaixe.eus

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

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

Koordinatzailea:
Goizeder Anton Iturralde
fundazioa@guaixe.eus

LAGUNTZAILEAK

Diseinu zerbitzua:
GK, Olatz Aldasoro Martinez de Ilarduia
gk@gkomunikazioa.eus
Administrazioa:
Gema Lakuntza Lopez
admin@guaixe.eus
Kolaboratzailea:
Munia El Marhoum Iruretagoiena

Lege gordailua: NA-633/1995
Tirada: 3.200

Guaixek ez du bere gain hartzen aldizkari honetako orrialdeetan kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

BAZKIDEAK
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Dantzariek aurreskua dantzatu zuten lezearen parean. NEREA MAZKIARAN

Angel M. Gardachal Ausejo eta Francisco Fernandez Nistal. UTZITAKOA

Santa Marina ermita. ARTXIBOA

Otsaportillon 1936ko
errepresioa ez ahazteko

Neurologia-desgaitasuna
dutenen arreta hobetzeko

Sakanako Udalak antolatutako ekitaldian hainbat
sakandar elkartu ziren

Adacenek eta Josefina Arregi klinika psikogeriatrikoak
elkarlana sendotzeko akordioa sinatu dute

Santa Marina
ermita
konpontzeko
boluntario bila

SAKANA
Otsaportilloko lezetik 11 pertsonen gorpuzkiak atera zituzten
Aranzadi zientzia elkarteko kideek 2016an eta 2017an (zazpi
identifikatu zituzten). 1936ko
estatu kolpearen ondorengo errepresioan eraildakoen arrastoak
ziren. Baina Sakanan izan ziren
gehiago. Horregatik, udal guztiek
elkarrekin irailaren 1ero Urbasan egiten den oroimen ekitaldia
elkarrekin antolatzea erabaki
zuten 2016an, "Otsaportillo Sakanan sinbolo bat delako, basakeria faxistaren sinboloa. Otsaportillok Sakanako hainbat tokietako min guztia ordezkatzen
du".
Aurten Olatzagutiaren eta Ziordiaren txanda izan zen. Hain
zuzen, lezetik ateratako Meliton
Agirre eta Migel Bergara olaztiarrak ziren eta Domingo eta
Francisco San Roman anaiak
ziordiarrak. "Horregatik, gure
herriak beti egongo dira toki
honi lotuta". Urbasako ekitaldian
gogoan izan zuten Mikel Arregi
Marinen Etxarri Aranazko eskulturatik kendutako plaka, eta
gogorarazi zuten Otsaportilloko
lezeak eta eskulturak ere hainbatean erasoak pairatu dituela.
Horregatik, Burundako bi herrietako ordezkariek nabarmendu zutenez, "gure lana faxismoa
gelditzea da eta, bide horretan,
1936an gertatutakoa gogoratzea
garrantzitsua da, pertsona horien
mina erreparatzeko eta berriro
ere gertatu ez dadin".
Otsaportilloko ekitaldia senideak, Etxarri Aranazko Udala-

ren laguntzarekin, hasi ziren
antolatzen 1980an, "historiamemoria kontzeptua bera apenas
inork ez zuenean ezagutzen",
igandean azaldu zutenez. "80.
hamarkadan hona ekitaldia egitera igotzen ziren horiek historia-memoriaren aitzindariak
izan ziren, eta orain eskualde
guztiko jendarteari dagokigu
lekuko hori egunero-egunero
ongi hartzea. Izan zirenengatik
eta izango direnengatik".

DNA
Josemi Gaston Nafarroako Memoriaren Institutuko burua
Otsaportillon izan zen igandean.
Gaston 1936ko errepresioaren
biktimen senideei zuzendu zien
mezua: Nafarroako Gobernuaren
DNA bankuan euren DNA laginak
eman ditzatela. Horrek berreskuratutako gorpuzkinen identifikazioan laguntzen baitu. Gastonek gogorarazi zuenez, Nafarroan 91 gorpuzki atera dituzte
lurpetik eta haietatik soilik 24
identifikatu dira. Otsaportillon
aipatutako lauez aparte beste
hiru identifikatu zituzten: Francisco San Roman urdindarra eta
Victor Urkijo eta Jose Ubeda
altsasuarrak; baina beste lau
gorpuzkiri izen-abizenak jartzea
falta da.
Gastonek beste dei bat egin
zuen ere: eraildakoak egon daitezkeen hobien berri duten pertsonei Nafarroako Gobernuarekin harremanetan jartzeko eskatu zien. Gorpuzkiak berreskuratu eta euren familiei bueltatzeko lehen pausoa baita.

SAKANA
Bai Adacenek (Nafarroako garuneko lesioaren elkartea) bai
Josefina Arregi klinika psikogeriatrikoak gaitz neurologikoak
dituzten pertsonekin lan egiten
dute osasun eta gizarte arloan.
Biek ere antzeko metodoak erabiltzen dituzte gaitz neurologikoen errehabilitazio eta kroniko
faseetan. Bien ikuspegia desgaitasuna duen pertsonan eta bere
familian zentratuta dago, osasuna, gizarte-inklusioa eta bizikalitatea hobetzea sustatuz.
Bi erakundeak aurretik elkarlanean aritzen ziren, baina agorrilaren 28an sinatutako akordioari esker, alde batetik, pertsonei eta euren familiei arretan
mesede egiteko ideiak eta esperientziak trukatuko dituzte. Horretarako, terapiak, metodologiak
eta praktika onak partekatuko
dituzte. Teknologiaren erabilerari eta etengabeko hobekuntzari bultzada emanen diote. Bestetik, elkarrekin ariko dira profesionalen prestakuntzan, kudeaketa sistemen garapenean eta
zerbitzuak berritzeko proiektuen
diseinuan. Hitzarmena Adacengo kudeatzaile Francisco Fernandez Nistalek eta klinikako
kudeatzaile Angel M. Gardachal
Ausejok sinatu zuten.

Adierazpenak
Fernandezek azaldu zuenez, "hitzarmen honek ahalbidetuko
digu zahartzeari eta dependentziari arreta eskaintzeko ereduak
sortzea, teknologia barne hartzen
duena". Programa eta zerbitzu

jasangarriak diseinatzeko asmoa
aurreratu zuen. Aldi berean,
Fernandezek Adacenen eta klinikaren laguntza eskaini zien
erakunde publiko eta pribatuei,
"elkarrekin neurologia-desgaitasuna duten pertsonendako
arreta-ibilbide integratuak lortzeko".
Gardachalek, bestalde, nabarmendu zuen akordioak "pertsonek eta haien familiek dituzten
beharrak asetzeko lanean segitzen
lagunduko digu". Gaineratu zuenez, "elkarrekin autonomia eta
bizi-kalitate hobeagoaren alde
lan eginen dugu, desgaitasuna
duten pertsonek askatasunez
haien erabakiak har ditzaten,
baita errehabilitazio eta arreta
eredu berriak garatzeko. Horien
barruan sartuko ditugu ariketa
fisikoa, ezagumen-estimulazioa
eta teknologien erabilera, arretabaliabide gisa farmako-errezetaren osagarri izanen direnak".

Adacenez
Kalte zerebrala zuten pertsonen
arretarako baliabiderik ez zegoela ikusita familia talde batek
sortu zuen Nafarroako garuneko
lesioaren elkartea 1994an. Irabazi asmorik gabeko elkartea da
eta bere helburua kolektiboak
dituen arazoez eta premiez gizartea eta erakundeak informatzea eta sentsibilizatzea da. Mila
bazkide inguru, 332 kaltetu eta
61 profesional plantillan ditu. 40
plaza dituen eguneko zentroa eta
9 plazako erresidentzia ditu, biak
ere Nafarroako Gobernuarekin
kontzertatuta.

Larunbatetan, 08:00etatik
14:00etara, ermita
barruko aldea konponduko
dute
BAKAIKU / ITURMENDI
Santa Marina ermita Bakaikurena eta Iturmendirena da. Juan
Jose Urrestarazu da Bakaikuko
ermitaua eta Juan Mari Lanz
Lopez de Goikoetxea Iturmendikoa. Biek dute, urtero txandakatuz, ermita garbi eta txukun
mantentzeko ardura. Lanzek
azaldu digunez, "neguan, hezetasunarekin, ermitako barruko
paretetako harri artean dagoen
morteroa erori egiten da. Harri
tarteak garbitu eta hezetasunaren kontrako zementu berezi
batekin hartu nahi dugu". Dagoeneko probak egin dituzte.
Lanzek azaldu digunez, egiteko handiena harri arteko morteroa pikatzea izanen da. "Toki
batzuetan ongi helduta dago,
baina besteetan erori egiten da".
Hura despedituta, harriak zementuz hartuko lituzkete. Ermitauek, ahal dela, lana aurten egin
nahi lukete, iraileko larunbatetan lan eginez. "Bestela hurrengo urtean segitu beharko genuke".
Horregatik, bakaikuarrak eta
iturmendiarrak ermita konpontzeko lanetan parte hartzera
gonbidatu dituzte. Haien erreminta eraman arren, mailua eta
zizela eramatea eskatu diete.
Interesa dutenek haiekin harremanetan jarri behar dute, larunbateko joan-etorriak antolatzeko.
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Apoyos Metalicoseko
langileak bileraz bilera
Nafarroako Gobernuarekin eta zuzendaritzarekin batera izan ziren atzo. Herenegun
zuzendaritzarekin izan ziren eta asteartean berriro harekin bilduko dira. Altsasun
manifestazioa eginen dute larunbatean, 12:30ean, Foru plazatik abiatuta
OLATZAGUTIA
Apoyos Metalicoseko enpresa
batzordea Nafarroako Gobernuko eta lantegiko zuzendaritzako
ordezkariekin bildu zen atzo
arratsaldean. Erredakzioa ixteko orduan ez genuen bileraren
emaitzaren berri. Langileek zuzendaritzako kideekin beste bilera bat izan zuten herenegun.
Horretan, Windar enpresak kaleratzeagatik pagatu beharreko
kalte-ordainen inguruan proposamen berria egin zuen: legeak
ezarritako gutxieneko 20 egunei
beste zazpi gehitu zizkien. Kalteordain hori pagatzeko baldintza
ere jarri zuen: 73 langileak batera kalera joatea.
Enpresak Olatzagutiko lantegia
ixteko asmoa iragarri zuenetik
hilabeteko negoziazio epea zabaldu zen, larunbatean despeditzen dena. Hasiera batean Windarrekoek ez zuten ezta Nafarroako Gobernuarekin hitz egin
nahi, baina epea hilabete gehiago luzatzeko prest azaldu ziren.
Herenegun langileei jakinarazi
zieten abendura arte luzatuko
dutela aldi hori. Tarte horretan
langileren batek enpresa uzten
badu 24 eguneko kalte-ordaina
pagatuko liokete. Enpresa batzordeko Alfredo Berasategik
esan digunez, “lantegia bere
egiten duen enpresaren bat ager-

Lurra mugituz hasi dituzte industrialdeko lanak.

Makinak sorotan sartuta, 		
hasi dira industrialdeko lanak
Harivenasa enpresa bertan kokatuko da eta 2020ko
garagartzarorako lanean hastea aurreikusten du

Apoyos Metalicoseko langileak lantegi parean.

tzen bada, langileak subrogatzen
baditu, Windarrek dirutza aurreztuko luke. Horregatik egin
dute”.

Hitzorduak
Langileek sakandarrak eta udal
agintariak larunbatean, 12:30ean,
Altsasuko Foru plazatik abiatuko den manifestazioan parte
hartzera deitu dituzte. Lantegia
zabalik mantentzearen alde eta
haren jardueraren deslokalizazioaren kontrako mezua zabaldu
nahi dute. Astearte goizean,
atzera ere, zuzendaritzako or-

dezkariekin bilduko dira. Eta
halako bilera bat duten bakoitzean egiten duten moduan, lan
txanda bakoitzeko lau orduko
geldialdiak eginen dituzte langileek.
Olatzagutiko lantegian 73 langile ari dira (10 emakumezko).
Langileen adin media 45-50 urte
artekoa da. Haiek, bataz beste,
17,5 urte daramate lanean. 35
langilek 18 urte baino gehiago
daramate enpresan. Gainontzeko 38ak 18 urte baino gutxiago
daramate Apoyos Metalicosen
lanean.

ETXARREN
Agorrila akaberan hasi dira palak lurra mugitzen Etxarren
parean. 115.000 metro karratuko
industrialdea egiteko lehen lanak
dira horiek. Makinak Ekairako
bidetik sartu dira lanera, uzta
eta agotza jaso ondoren. Espazio
horretatik 50.000 edo 60.000 m2
Harivenasa SL enpresarendako
izanen dira. Nafarroako Gobernuak 3.500 metro karratuko pabiloi bat eraikiko du, gerora
alokatu eginen duena. Zati bat
eraiki gabe utziko dute eta gainontzekoa industrialderako sarbideak izanen dira.
Harivenasa elikadura sektoreko enpresa da. Egun Noainen du
lantegia eta bertan oloa eta beste zereal batzuk gizakien kontsumorako eraldatzen ditu. Hango ekoizpena pitteka Etxarrenera lekuz aldatuko du, eta bertan
jarraituko du zerealen malutak
eta ezohiko irinak ekoiztuz (ar-

tatxikia, kinoa eta artobeltza).
24 milioi euroko inbertsioa eta
zuzeneko 100 lanpostuetara iristea aurreikusi du enpresak, egun
dituen 50ak bikoiztuz, sortu ditzakeen zeharkako lanpostuekin
batera. Harivenasa SL Nafarroako Rural Kutxaren Harivenasa
2000 taldeko enpresa da.
Nafarroako Gobernuak foru
intereseko inbertsio izendatu
zuen Harivenasa SLk Arakilen
eginen duena. Horrela lehentasunezko bultzada du eta hala
Nafarroako administrazio publikoan tramiteak egiterakoan
azkartasuna eskuratu du.
Nafarroako Gobernuak Udalez
Gaindiko Planaren bidez Urritzola, Etxarren eta Ekai arteko
espazioa aukera eremua, industrialdea, izendatu zuen. Nasuvinsa enpresa publikoak lurren
jabe den Arcelor Mittal enpresari eremuaren zati bat erosi dio,
170.000 metro karratu.
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Pentsioen
aldeko
manifestazioa
prestatzen
Irailaren 28an, Altsasun,
izanen da. Bitartean,
astelehenetan, 12:00etan,
Altsasuko udaletxe parean
Arbizuarrak auzia salatu eta Baldari elkartasuna adierazteko manifestazioan.

Kalejiran antzezpen, pankarta eta audio bidez gertakarien berri eman zuten.

Baldarekin elkartasun eguna
antolatu dute

Ospak errepresio indarrei alde
egiteko deia berretsi zuen

Bihar izanen da. Presoen eskubideen aldeko Herrira
mugimenduan aritzeagatik epaituko dute irailaren 16an

Larunbatean ospatu zen Ospa eguna, Espainiako
Auzitegi Nazionaletik zaintzapean egitea eskatu zena

ARBIZU
11/13 sumarioaren barruan 47
euskal herritar epaituko dituzte
Espainiako Auzitegi Nazionalean
hamar egun barru. "Erakunde
terroristan parte hartzeagatik,
terrorismoa goratzeagatik edota
hura finantzatzeagatik" 601 urteko espetxe zigor eskaerari aurre egin beharko diete. Epaituen
artean Fran Balda Araña arbizuarra dago, 20,5 urteko espetxe
zigorrari aurre egin beharko
diona presoen eskubideen aldeko Herriran aritzeagatik.
Balda herrira! plataformak
arbizuarrari elkartasuna adierazteko aukeratu du biharko
eguna. Areto futboleko txapelketa berezi batek zabalduko du
egitaraua: lauko taldeen arteko
lehia. Baina txapelketan izena
emateko pertsona bakoitzak eman
beharko du izena Arbizuko
Arrauts edo Aralar tabernetan
(5 euro). Izena eman dutenen

zerrenda eskutan, antolatzaileak
izanen dira taldeak osatzeaz arduratuko direnak. Txapelketa
09:00etan hasiko da, Arbizuko
kanpinean. Hura despedituta,
herri bazkaria izanen da plazan,
14:00etan. Bazkalostean zozketak
eta musika emanaldia izanen
dira. Eta elkartasun eguna despeditzeko, 19:00etan, udan zehar
Sakanan barna jasotako zapiekin
giza katea eginen dute plazatik
Baldaren etxeraino.

Manifestazioa
Auzipetuei elkartasuna azaldu
eta auzia salatzeko Bilbon manifestazioa eginen da irailaren
14an. Giza eskubideak, askatasuna, etorkizuna. Herrian leloa
izanen du. Bilbora autobusez
joateko herrietan, ohiko tokietan,
izena emateko aukera dago dagoeneko. Manifestazioan preso
eta erbesteratuen herriratzeak
urgentzia" presente egonen da.

Arregi Marinen eskulturako
plaka berriro jarri dute
Pasa den astean kendu zuten eta asteartean jarri zuten.
Guardia civil baten tiroz hil zela gogorarazten du
LAKUNTZA / ETXARRI ARANATZ
Etxarri Aranazko Mikel Arregi
Marinen omenezko eskulturaren
ondoan dagoen plaka kendu zuten agorrileko azken astean.
Plakan Arregiren argazkia, haritz baten hostoa eta testu bat

zegoen: egiaren bidean, askatasuna amets; Mikel gogoan. Familiak salatu zuen plakaren
desagertzea. Hirugarren aldia
da Jose Ramon Andaren eskulturaren ondoko plaka kendu
dutena, aurretik 2014ko azaroan

ALTSASU
Ospa mugimenduak antolatuta
"maleten bira" egin zen. Kalejira
horrekin "Altsasuko errepresioaren historia-mapa agerian utzi
nahi izan dugu", adierazi zuten
antolatzaileek. Izan ere, aurtengo Ospa! eguna antolatzean "errepresioak hamarkadetan utzitako
oinazea eta arrakalak bistaratu"
nahi izan zituzten. Ospa mugimenduko kideen iritziz "garrantzitsua da okupazio eta errepresio indarrek eragindakoa ezagutzea eta biltzea. Milaka arrazoi
ditugu errepresioa kanporatzeko!"
Ospa mugimendutik azaldu
zutenez, Espainiako eta Frantziako estatuen "bakea gure aldarrien isilaraztea da. Haien
bizikidetza zapaldu eta zapaltzaileen arteko bizikidetza da". Estatuek eusten dioten "sistema
kapitalistaren barruan bizikidetzarik eraikitzea ezinezkoa da".
Ospa mugimenduko kideek "jus-

eta 2009ko azaroan izan zen. Oroigarria 1980an jarri zutenetik
bestelako erasoak ere jasan ditu:
behin baino gehiagotan erroetatik atera dute eta bitan lehergailuak jarri dizkiote. Eskultura
zaharberritu ondoren, 2004tik
Arregiri eskainitako plazan dago.
Etxarri Aranazko Udalak ohar
bidez adierazi du plakaren desagerraraztea "bere senide, lagun
eta oro har Etxarri Aranazko
herriari eraso larria" dela. Horregatik, udalak familiari "bere
elkartasun osoa" adierazi dio.

tizia sozialean oinarritutako
bakea lortu arte guk borrokaz
hitz eginen dugu. Izan ere, gizarte berri baten aldeko borroka
honetan hartzen du zentzua antierrepresioaren mugimenduaren
jardunak". Mundu berria eraikitzeko bidean "errepresioa ekidinezina" dela gaztigatu zuten.
Ospako kideek azaldu zutenez,
"errepresioak borroka gelditzeko eraginkortasuna mugatzea
da gure konpromisoa; errepresioaren eraginez inork borrokatzeari ez uzteko mekanismoak
garatzeko erronka" du.
Nafarroako Parlamentuko
Bozeramaileen Batzordeak "irmotasunez arbuiatu du Ospa
egunaren kontura antolatutako
eta gauzatutako ekitaldiak".
Horretarako erakunde-adierazpena onartu zuen astelehenean.
Navarra Suma eta PSNren aldeko botoekin, besteen kontrakoekin.

SAKANA
Adinduen nazioarteko eguna
lastailaren 1ean da. Hori dela
eta, Sakanako Jubilatuen eta
Pentsiodunen Koordinakundea
bere aldarrikapenak kalera aterako ditu. Berdina eginen dute
Hego Euskal Herriko pentsiodunen elkarteek. Guztiek pentsio
duinak aldarrikatuko dituzte
egun horretan. Aldi berean,
erakunde horiek salatuko dute
pentsioen inguruan botere guneetatik esandakoa "gezurra"
dela. "Ez da egia pentsioetan
neurrigabe gastatzen ari garenik.
Demografia ez da aitzakia egin
dituzten erreformak egiteko. Ez
da egia Gizarte Segurantzaren
defizita pentsiodunen hazkundeagatik izan denik".
Sakanako koordinakundetik
gaztigatu dutenez, "egin dituzten
lan erreformek kotizatzaileak
bizi-iraupeneko soldatak dituzten
lan ezegonkorretara bidali dituzte. Broma krudela da hilean
800 euro jasotzen dituen pertsona bati esatea pentsio plan pribatua egiteko. Egia askoz ere
sinpleagoa da: guk eskubidea
ikusten dugun tokian haiek negozioa ikusten dute".
Aldarrikapenak astelehenero
12:00etan egiten dituzte, 15 minutuz Altsasuko udaletxe parean.

Kataluniako
erreferendumari
buruzko dokumentala

Plaka zegoen tokia hutsik.

2017ko lastailaren 1ean autodeterminazio erreferenduma egin
zen Katalunian, lurraldean arrastoa utzi zuena. Ernest Vilak Octubre dokumentala osatzeko
Calella hiria hartu du ardatz
gisa. Lekukotzen artean Bel Pozuetarena dago. Altsasukoak
Aske plataformak asteazkenean,
20:15ean, kultur gunean emanen
du, zuzendaria bertan dela.
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Zer gogoratzen duzu ezbeharraz?
P. Irristatu, buruan kolpea hartu eta bati esan nion: ez ditut ez
besoak ez hankak sentitzen. Konortea galdu nuen. Zainketa
Intentsiboko Unitatera (ZIU)
bisitan joan zen jendea agurtu
nuen, baina ez dut ezer gogoratzen. Iruñeko ZIUtik Toledokora
bidali ninduten. Jende pilak
agurtu ninduen. Horretaz ere ez
naiz gogoratzen.

Zenbat egon zinen Iruñeko ZIUn?
MJ. 2018ko otsailaren 12tik martxoaren 5era arte egon zen.
P. Nik Iruñean amestu egiten
nuen. Itzal ugari ikusten nituen,
baina ez zuten aurpegirik. Nik
hots egiten nien eta guztiek hanka egiten zuten. Nik Mari Jose
ikusten nuen, goian; ni ontzi edo
kutxa moduko batean nengoen.
Hots egin eta handik ateratzeko
eskatzen nion. Deliratzen.

Toledon horrela segitu zenuen?
P. Bai. Amets berak nituen han.
Hots egiten nuen. Segadunari
zenbaitetan hots egin nion: badakit hor zaudela; etorri eta
eraman nazazu, ez nazazu hainbeste sufriarazi. Baina…
MJ. Martxoaren 19ra arte egon
zen ZIUn, egun hartan igo zuten
plantara. Toledon bederatzi hilabete eta erdi egon zen eta abenduaren 21ean bueltatu zen.

2019-09-06 Ostirala GUAIXE

"Bake eta
lasaitasun unea
da Ziordiko
oraingo hau"
PELLO AZPIROZ HERNAIZ TETRAPLEGIKOA
Erori zen pertsona bati laguntzera joan, izotzetan irristatu eta hala gelditu zen
tetraplegiko Azpiroz. Bera eta bere emazte Mari Jose Arreserekin izan gara
P. Ohatila batean nengoela aurreneko elkarrizketa psikiatra
batekin izan nuen. Zer sentitzen
duzu, galdetu zidan. Ezin dudala mugitu, mendekotasuna dut,
ezin dudala ezer ez egin, lorategian uzten banauzu han betirako
geldituko naiz. Asko negar egin
ote nuen galdetu zidan. Eta baietz.
Eta zer gehiago sentitu nuen
galdetu zidan. Nire ametsak kontatu eta begira gelditzen zitzaidan.
Hori ospitaleko solairura igo
nindutenean izan zen.
MJ. Jarraipen integrala egin
diote.

Nolakoa da Toledoko erietxea?
P. Ospitalea da. Baina han jendeak
makuluak, gurpildun aulkiak,
ohatilak… dituzte. Hara goazenak
oso gaizki goaz. Sendatzen goaz.
Baina zure burua istripuz, gurpildun aulkiez, ohatilez, zeladorez, erizainez betetzen da. Ez
dago besterik. Iristen da une bat
zeinetan atera beharra duzun.
MJ. Gaixoendako oso erosoa da,
guztia egokitua dagoelako. Oso
handia da. Baina oso latza da,
kasuak direlako… Ikusten duzu
ateratzen den bakarren bat, baina hainbeste kosta da! Hau iraupen-lasterketa da.
P. Burutik sano ez daudenak ere
ikusten dituzu. Ez dakizu horrela sartu diren edo… Jokatzeko
modua eta… zerbait arraroa dago.

Gimnasioren bat ere egonen zen.
P. Niri Iruñean trakeotomia egin
zidaten, bestela ito egiten nintzelako. Halako ahotsa gelditu
zait.
Toledon, lehenik, arnasketak
egitera joaten zitzaizkidan. Dena
galtzen duzulako muskulatura,
sabela… Solairuan etengabe zure
martxa begira zeuden. ZIUn nengoela solairura pasatzea eskatzen
nuen, aldaketarekin salbatuta
gelditzea zelakoan edo. Baina
solairuko ospitaleratzean ere
asko sufritzen duzu. Gauzez jabetzeak sufriarazten zaitu. Minengatik. Hasieran zeladoreen

Zoritxarrari indar gehiagorekin edo
gutxiagorekin aurre eginen zioten…
P. Bazegoen oso jenio txarreko
jendea. Nik orain Jainkoari eskerrak ematen dizkiot jabetzen
naizelako nire patua zela. Tokatu zait! Ez nuen inor errudun
egin. Kontrakoa, artatzea eskertzen nuen.

Fisikoa eta psikologikoa lantzen
da?

Pello Azpiroz eta Mari Jose Arrese etxajua lehertu ondoren.

"HAIN EZEZAGUNA
ZEN EGOERA BATI
AURRE EGITEAGATIK
BELDURRA SENTITU
NUEN"

beldur nintzen. Hainbeste, Mari
Joseri ez joateko, nirekin gelditzeko eskatzen niola. Tratatu
ziezadaketen modu bakarra zen
hura. Batzuk astoagoak ziren,
beste batzuk gutxiago. Gero jende jatorra zela ikusi nuen eta
guztien lagun egin nintzen.
MJ. Sorbaldan halako oinazea
izatean, eskarak ez sortzeko hiru
orduero posturaz aldatzen zuten.
Aldaketa horiek egitean min
handiak izaten zituen. Prestatutako oheak ez dituztelako eta
eskuz egiten zuten. Hori asko
landu zuten gimnasioan, hasierako terapian. Orduan min asko
kendu zioten. Jakina, zegokion
botikekin. Sorbaldetako mina
arindu ziotenean bizi kalitatea
pixka bat hobetu zuen.
P. Hiru orduero esnatzen zaituzte. Gero loak hartzea kostatzen
zitzaidan. Nekatu egiten nintzen.

Baina hori prozesu bat da…
P. Gimnasiora jaisten ninduten.
Izugarri handia eta jende askorekin. Gehiago edo gutxiago,
denak izorratuta. Ni izorratuenetako bat nintzen. Kaiola moduko batean sartzen ninduten.
Lotailuz estalitako besoak zintzilikatzen zizkidaten, mugimendu bat egitean pektoralak zabal
zitezen. Pitteka-pitteka, minak
kendu arte. Ez orduko oinazeak,
baina, hala ere, min dut. Locomac-en ere jarri ninduten. Orkatilak eta belaunak lotzen dizkizute eta oinez ibilarazten
zaituzte. Niretako zoragarria
izan zen berriro paum, paum.
Hanka sentiarazteko mahai moduko batean jartzen ninduten,
hankak pixka bat kargatzen zenituen. Uneren batean bizkarrean
mina egiten zizun. Baina ongi.
Niretako hain ezezaguna zen
egoera bati aurre egiteagatik
beldurra sentitu nuen. Ezin nuen
inola defendatu, hitz eginez bakarrik. Beldurtu nintzen. Baina
gero moldatu nintzen eta ongi
pasatzen nuen, barre eginarazten
ninduten. Gelara igo eta han zure
moduko beste hiru kiderekin
zeunden. Kasu honetan ni nengoen okerren. Esperientzia berriak dira, baina ez nuke nahi
inork ere halakotik pasatzerik!

Minez aparte, besterik baduzu?
P. Barneko hotza dut. Ohera sartu eta sorbalda eta eskuak izoztuak bazenitu bezala dituzu.
Tapatzen ninduten, baina arropa
gehiago jartzeko edo kentzeko
eskatzen nuen. Hasieran zeladore batekin eztabaida izan nuen,
hotzarena sentipenak zirela esan
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Etxean obra. Horretarako laguntzarik badago?

zidalako. Beldur hartu nion. “Sentsazioak edo ez hotzak nago eta
arropa eskatzen dut”. Barneko
hotza zela esan zidaten erizainek.

MJ. Nafarroako Gobernuak eman
digu, jaso ez badugu ere. Autoaren
kasuan, uste dut BEZa eta bestelakoren bat dago. Koltxoia, garabia eta horrelakoetarako ez dago
batere diru-laguntzarik.

Toledon nola bete zenituen egunak?
P. Hasieran eternalak egiten dira,
baliaezinik zaudelako. Gero errutina hartzen duzu. Esnatzen zaituzte, garbitzen zaituzte, batzuetan ohatila batean dutxatzera
eramaten zaituzte. Jantzi eta
gimnasiora eramaten zintuzten.
Handik okupazio-terapiara eta,
berehala, bazkaltzera. Ordu batean
siestara eramaten ninduten, lauetaraino. Hotzak ikaratzen ateratzen nintzen ohetik eta ahal nuenetan eguzkitara ihes egiten nuen.
Toledoko eguzkiak berotu beharrean erre egiten zaitu. Denek
ihes egiten zioten eta ni eguzkitan
lokartzen nintzen, bero premia
nuelako. Sufrikarioa zen.

Egin duzuen ibilbide horretan guztian zein izan da osasun eta gizarte zerbitzuen erantzuna?

Zer suposatzen zuen Toledon bisita
bat, telefono dei bat edo whatsapp
argazkiak jasotzea?

Ziordiarrek Azpiroz-Arrese bikoteari txalo zaparrada eskaini zieten etxajua lehertu ondoren.

P. Tetraplegiko egotean ezin nuen
ezer gobernatu eta telefono deiak
eta whatsappak Mari Josek hartzen zituen. Ugari izan ziren. Eta
bisitak ere. Jendeak asko harritu
nau. Ez nuen uste hain ezaguna
nintzenik, halako aitortzarik
nuenik. Horrek hunkitu egiten
ninduen. Bisitek animoa handia
ematen zidaten. Toledora propio
joaten ziren bisitan. Joaten zirenei mantso joateko esaten nien,
ni bisitatzeagatik istripua izan
eta ni bezala geldiko zirenaren
beldur bainintzen. Horregatik,
uneren batean jendeari bisitan
ez etortzeko erregutu nion.
MJ. Bera ez da konturatu baina
jende asko-asko izan da mezuak
bidali, deiak egin eta bisitan joan
zena. Hainbeste jende izan da…

ondoren oinez ibiltzen hasi da…
Baina kasu bakoitza bakarra da.
Aldagai ugarik eragiten dute,
kasuen araberakoa da. Guztia ez
gelditzeko borrokan eta lanean
segitzen duzu.

Zer zientzia aurrerapen egon beharko litzateke zure moduan zaudeten
guztiak lehengo egoerara bueltatzeko?
P. Toledon ez ziguten ezer esan.
Ospitaletan ahoz ahokoa da gehiago, halako edo holako atera dela.
Ospitaleetan ziurrenik jakinaren
gainean daude, baina itxaropen
faltsurik ez sortzeko ez dizute
ezer esaten.
MJ. Babesa emateko gaudenak
informatzeko eta trebatzeko ikastaro batean argi hitz egin esan
ziguten: ez da soilik oinez ibiltzea,
esfinterrak daude, barneko hotza… Halako traumatismo edo
lesio handi batek dakarren guztia.
Bai, badaude tratamendu batzuekin oinez hasten diren gaixo batzuk. Hobetzen duten terapiak.
Luisitoren kasua, Kubara joan
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Toledon zeundela Ziordiaren zeren
falta sumatu zenuen?
P. Landaretza. Hitz egiteko modua.
Hemen egin nitzakeenak: lagunekin ardoa edo kubatak edatea…
Hainbeste gauzez oroitzen nintzen.
Horretaz psikiatra batekin eztabaida izan nuen. Guztiaz ahazteko eta bizi berri bat bizitzen
ikasteko esan zidan. Ideiarik ez
zuela erantzun nion. Berak hitz
egiten zuen moduan hitz egiteko
gaitza pasa beharra zuela.

Nolakoak dira Ziordiko egunak?
P. Bake eta lasaitasun unea da.
Eguzkitara berotzera ateratzen
naiz. Hotz hilabeteak etorriko
direla badakit. Ea nola pasatzen
ditudan.

Lagunak bisitan etortzeko beldurrik
ez duzu izanen, ezta?
P. Dagoeneko, ez. Baina batzuetan
pixka bat lasai egon nahi dut.
Bisita asko izaten ditut.
MJ. Baina pilak kargatzen dizkiote eta eskertzen dira. Baina
nekatu egiten da ere. Biak. Hala
ere, merezi du.
P. Hitz egiten asko nekatzen naiz.
Nola ez ditut bisitak eskertuko!
Baina gaizki pasatzen dut.

Nola betetzen duzu eguna Ziordian?
P. Egun bat bai, bestea ez, Ubarmin klinikara noa. Saiatzen ari
naiz eskuko hatzak mugitzen,
ordenagailua erabili ahal izateko.
Horrek asko betetzen zaitu. Eta

konturatu gabe ikasten duzu.
Baina, oraintxe, ezin dut ezta
egunkaririk irakurri. Errealitatetik erabat deskonektatuta nago.
Nere kasa moldatu nahi dut horrela.
MJ. Hatzekin pintza egiten du.
Indartu egin behar da.
P. Baina betikoa da: ez dute nahikoa dirurik fisioterapeuta gehiago jartzeko. Ordu erdia duzu,
eta konturatu gabe pasatzen da.
Beraiek esaten dizute ezin dutela gehiago egin. Gero, nik
etxean ahal dudan guztia egiten
dut. Baina hain gutxi egin dezaket.
MJ. Astean hirutan fisioterapeuta bat etortzen da etxera. Hori
ere garrantzitsua da.
P. Eskuko hatzak atzaparren moduan ez gelditzeko zera hauek
jartzen dizkidate. Bat kendua dut
gurpildun aulkia gidatu ahal
izateko, bestela beste zera bat
izanen nuke eskuin eskuan. Hauekin indarra hartzeko ariketak
egiten ditut. Baina pitteka-pitteka. Lehen bat gitarra jotzen ikusi dut. Hori dagoeneko ezin izanen
dut sekula egin. Une honetan nire
ilusiorik handiena besoak mugitzea litzateke, ez zait inporta oinez
ez ibiltzea.

Musika orduan…
P. Ez. Lagunek tabernara eramaten nautenean, nik apenas hitz
egiten dut, ohikoa baino zarata
gehiago dago eta ez naute entzuten. Nahiago ez hitz egitea.
MJ. Aurrekoan bere urtebetetzea
izan zen eta sorpresa eman zioten:
kantatzera etorri zitzaizkion.

Ederki asko aritu zen kantaz.
Ongi entzuten zitzaion.
P. Baina oso baxu. Negarrarazi
zidaten. Etorri ziren eta goiz oso
alaia pasa nuen haiekin.

Gurpildun aulkiarekin kalera bakarrik ateratzen zara?
P. Bai. Frontoiko eta etxe bateko
lanak begira egon naiz lehen. Nik
orain ez dut alkoholik edaten eta
botika ugari hartzen ditut. Aurrekoan horren kontura adar
joka aritu nintzen. Bi ardo edan
eta tontakeriak esaten hasi nintzen: foruzainek horrela harrapatzen banaute gida-baimena
kenduko didate. Barre egiten
duzu.

Elkarteren batean zaudete?
P. Momentuz, ez. Toledotik etorri
eta etxea egokitu bitartean alokatutako etxe batean egon ginen.
MJ. Etxera aldatu berri gara.
Urte eta erdiren ondoren kokatzen
ari gara. Kostatu da. Festen ondoren auto egokitua begiratzen
hasi beharko dugu, arranpadun
autoa izan beharko du. Biok Gasteizera edo norabait joan gaitezkeelako. Baina hori egun dugun
autoarekin ezin da. Etxean, garabiarekin eta guztiarekin, moldatu naiteke, baina autoan ezin
dut sartu.
P. Pentsatzen dut elkarteak egonen direla. Pitteka gauzak ikusten eta aurkitzen joanen gara.
MJ. Momentuz, Ubarminekoarekin eta etxeko lanarekin moldatzen gara. Bestetik, Toledotik
pasa garenak elkar laguntzen
dugu. Dakigunaren berri elkarri
esaten diogu. Erlazio estua dugu.

MJ. Ni oso eskertuta nago bertako medikuekin, Iruñera eraman
zuen anbulantziakoekin, ospitaleko larrialdietako eta ZIUko
profesionalekin, Izko doktorearekin (zoragarria izan da, Toledon
geundela galdezka deitu zigun),
Toledokoekin (hasieran itxi samarrak dira, baina harrera eta
oso tratu ona eman digute) eta
orain Ubarminen. Eta gauza bera,
hara anbulantzian eramaten dutenekin. Oso profesionala izan
ez den detaileren bat izan da,
baina, orokorrean, oso ongi. Pozik nago.
P. Ni anbulantzien kontuarekin
nago: ez daude behar luketen
bezain prest. Ubarminera ni atzeko aldean joan beharra dut eta
hor ez du ez amortiguaziorik ez
ezer. Dantzan joaten zara. Nik
jasan dezaket, ongi lotzen naute
eta jasaten dut, baina badago
jasan ezin duen jendea. Hektor
Goikoetxearekin gustura noa.
Ongi zaintzen naute. Ongi portatzen da.

Txupinazoa botatzea, nola hartu
zenuen berria?
P. Izututa nago oraindik (elkarrizketa asteazkenean egin zen).
Halakoak bizitzan behin gertatzen
dira eta ez dakit zer egin, ez zer
esan. Unea iritsi dadila eta zerbait
aterako da. Ez dakit nola piztuko
dudan etxafigua (bere alturara
egokitu zuten euskarria).

Festetako programan galdu nahiko
ez zenukeen zerbait badago?
P. Ez dut jaleo handitarako gogorik. Hurrengo urtean ez dakit zer
esanen dizut.
MJ. Jende askorekin dagoenean
asko nekatzen da. Herriari eskerrak eman. Baita inguruan adi
izan ditugun guztiei ere. Hain
solidarioak izan dira. Aurten
maiatzaren 1eko bazkarian ateratakoarekin laguntza eman ziguten. Halako detaileak hunkitu
egiten zaituzte.
P. Ziordiko herriari eskerrak
eman nahi diet. Maiatzekoei eman
nien moduan, udalari eta festen
batzordeari eskerrak ematen
dizkiet, etxajua botatzeko aukeratu bainaute.
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ETXEBERRIKO FESTAK

Larunbatean, 18:00etatik
aurrera, Foru plazan
Nafarroako ogitarteko
handiena eginen du ADEk
ALTSASU
Altsasuko Dendarien Elkarteak
(ADE) aurten 25 urte bete ditu.
Urteurrena sakandarrekin kalean
ospatu nahi dute ADEko kideek.
Eta bezeroen fideltasuna eskertzeko Ogitartekotea prestatuko
dute, Nafarroako ogitarteko handiena, 40 metro luze izanen dituena. Tomatez bustitako ogi
artean urdaiazpikoa sartuko
dute. 18:30ean hasiko dira prestatzen eta 20:30ean banatzen
hasiko dira. Ogitartekotea mila
zati ederretan moztuko dute.
Larunbatera arte ADEko dendetan erosketak egin dituztenei
Ogitartekotea dastatzeko 700
txartela emanen diete. Beste, 300
zati 1,5 eurotan salgai izanen dira.
ADEk ere terrazadun barra
jarriko du, 18:00etan Lokesea dj
ariko da. Gainera, Altsasuko peñak
haur animazioaz arduratuko dira.
18:30ean Iskiza Sakana gimnasia
erritmikoko eskolaren erakustaldia izanen da. 19:20ean Oihuarima dantza taldeak emanaldia
eskainiko du. 19:40ean Zangitu
fanfarrea giroa alaitzeaz arduratuko da. 20:15ean dendari omenaldia eginen dute eta hura despedituta, 20:30ean Ogitartekotea
dastatzeko garaia izanen da. Txen
dj-ak 21:30etik 23:00etara musika
jarriko du.

ARRATSALDEAN HASIKO
DIRA FESTAK
Hiriberriarrek gaur abiatuko
dituzte festak eta igandera arte
ospakizunak nagusi izanen dira
herrian. Hiriberri Arakilgo Kontzejuak emandako diruarekin
Txitera elkartea arduratzen da
festa egitaraua antolatzeaz. 32
ekitaldiz osatutako egitaraua
prestatu dute elkartekideek.
Joan den urteko Etxeberriko festen argazkia. UTZITAKOA

ASTEBURUAREKIN, FESTAK
Etxeberriarrek hiru eguneko
ospakizunei hasiera emanen diete gaur. Bertakoek eta Arakilgo
herritik pasatzen diren guztiek
ederki pasatzeko aukera izanen
dute asteburuan.

OSTIRALA 6
10:00 Hamarretakoa.
11:00 Mus txapelketa.
14:00 Txupinazoa.
14:30 Herri arroz-jana. Ondoren
bertsolariak.
17:30 Haurrendako jolasak.
19:30 "Korri, harrapatzen zaituela"eta Etxeberriko kilikiak,
txistulariek alaituta.
20:00 Dantzaldia Fidelekin.
21:00 Pintxo-potea, eta pauso bat
atzera. Hirugiarra, txistorra, tortilla
eta goxoen dastatzea.
22:30 Dantzaldia Fidelekin.

Extremadurako eguna ospatuko
dute La Encina elkartekoek
ALTSASU
Guadalupeko Amaren egunarekin
batera ospatzen da Extremadurako eguna. Horregatik, La Encina Extremadurako kultur elkarteak ospakizuna antolatu du
domekarako. Egitaraua 10:00etan
hasiko da, Extremadurako ogiapurren gosariarekin, elkartean.
11:30ean Extremadurako doinuz

HIRIBERRI
ARAKILGO FESTAK

LARUNBATA 7
11:00 Etxez-etxeko erronda,
Irurtzungo trikitilariek alaituta.
17:00 Herri kirolak.
19:30 "Korri, harrapatzen zaituela"
eta Etxeberriko kilikiak, txistulariekin.
20:00 Dantzaldia Felix dj-rekin.
22:00 Herri-afaria.
00:30 Dantzaldia Felix dj-rekin.
04:30 Aulkien jokoa.

IGANDEA 8
11:00 Meza.
12:00 Pilota partidak.
14:30 Herri-bazkaria eta gazta
jokoa.
17:30 Chuchin Ibañezen kontzertua.
19:30 "Korri, harrapatzen zaituela"
eta Etxeberriko kilikiak, txistulariek
alaituta.
20:00 Txokolate-jana.
20:15 Txerrikume, gazta eta
kamiseten zozketa.
20:30 Hau pena nik!

edertutako meza hartuko du San
Juan ermitak. Ondoren auzatea
izanen da ermitaren kanpoko
aldean (eguraldiak lagunduko ez
balu elkartean).
Extremadurako eguneko ospakizunak herri-bazkariarekin
segituko du. Majo bazkaldu
ondoren, Iortia kultur gunera
joanen dira, Iruñeko Raices y
Brotes Extremadurako kultura
elkarteko Brotes de Encina taldeko abesbatza eta dantza taldeak folklore jaialdia eskainiko
baitu.
Ikus 22. orrian

OSTIRALA 6
12:30 Triki-poteoa.
14:00 Herri-argazkia.
14:30 Herri-bazkaria.
16:30 Mus eta partxis lehiaketak.
17:30 Haurrendako jolasak eta
kilikiak.
20:00 Otamena.
20:30 Dantzaldia Gabezin taldearekin.
22:00 Zezensuzkoa.
00:30 Dantzaldia Gabezin taldearekin.
02:30 Aulkien jokoa.
04:30 Gaupasa Txitera elkartean.

LARUNBATA 7
12:00 Puzgariak.
12:30 Bermuta txarangarekin.
14:30 Kuadrillen arteko bazkaria.
16:30 Puzgarriak.
17:00 Erronda-ginkana, auzoka.
20:00 Otamena.
20:30 Dantzaldia Tximeleta
taldearekin.
20:00 Zezensuzkoa.
00:30 Dantzaldia Tximeleta
taldearekin.
02:30 Mozorro festa.
04:30 Gaupasa Txitera elkartean.

IGANDEA 8
13:00 Aizkolariak eta harri-jasotzaileak, Txiteraren atzeko aldean.
17:30 Maksin magoa eta txokolatejana.
18:30 Bingoa.
19:00 Dantzaldia Distrito Federal
taldearekin.
20:00 Otamena.
21:00 Zezensuzkoa.

Euskal festaren atarian
Larunbatean ospatuko da, 11:30etik gauerdira
helburu. Uharten Guk Gureak
elkartea 2013an sortu zen eta urte
hartan bertan egin zen aurreneko euskal festa. Urte hartan San
Juan plazan ikurrina, Uharte
Arakilgo eta Nafarroako banderak
zituzten masta bana jarri zituzten.
Ikurrinarena hautsia zegoen eta
berriki konpondu dute.

LARUNBATA 7
UHARTE ARAKIL
Uharten Guk Gureak elkarteak
laugarren aldiz Euskal Festa antolatu du Uharte Arakilen. Bi
urtean behin antolatzen den ospakizuna da eta haren helburua
da herrian euskal kulturari bulkada ematea. Elkarte antolatzaileak horrekin batera, historiamemoria berreskuratzea eta
euskal nortasuna babestea ditu

11:30 Kalejira: erraldoi eta
buruhandien konpartsa, fanfarrea
eta dantzariak.
12:30 Agurra.
13:00 Gorriti III.aren aizkora erronka.
14:30 Herri-bazkaria. Ondoren
Uharte kantuz.
16:00 Ipuin kontalaria: Aurorita beti
polita.
17:00-24:00 Kontzertuak: Pantxo
Balbuena, Ezten Giro eta Majaris dj.
20:00 Taloak.
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ZIORDIKO
FESTAK
OSTIRALA 6
JUBILATUEN EGUNA

FESTEN EKUATORERA
IRITSI DIRA
Herenegun arratsaldean hasi
ziren festak Ziordian. Pello Azpirozek piztu zuen etxajua. Ziordiarrek eta hara bisitan joaten
direnek oraindik ere gozatzeko
hiru festa egun dituzte aurretik.

11:00-14:00 Haurrendako jolas parkea.
14:30 Jubilatuen bazkaria.
17:30-19:30 Pilota partidak.
18:00 Bordetxe abere zirkoa.
20:00 Japoniar bonbak eta
buruhandiak.
20:00 Gazta, ardoa eta kakahueteak.
20:30 Elektrotxufla.
22:00 Zezensuzkoa.
23:00 Kontzertuak: Los del Rayo
eta Latxatarra.

LARUNBATA 7
12:30 Dantzari txikiak.
16:30 Txirrindularitza proba.

Burunda BTT.
17:30-20:30 Javiertxo eta Juan
Manuel, tabernaz taberna kantari.
20:00 Japoniar bonbak eta
buruhandiak.
20:00 Gazta, ardo eta kakahueteak.
20:00-22:00 Dantzaldia Drindots
taldearekin.
22:00 Zezensuzkoa.
00:00-03:00 Dantzaldia Drindots
taldearekin.

DOMEKA 8
09:00 Aurora.
11:00 Auroren hamaiketakoa.
11:00 Futbol txapelketa.
13:00 Meza.
13:30 La Ribera Cantaren jota
emanaldia.
18:00-19:30 Benito Rosen trial
showa, saskibaloi pistan.
20:00 Japoniar bonbak eta
buruhandiak.
20:00 Gazta, ardo eta kakahuete
banaketa.
20:00-22:00 Dantzaldia Joselu
Anaiak taldearekin.
22:00 Zezensuzkoa.
22:00 Presoen aldeko afaria.
00:00-02:00 Dantzaldia Joselu
Anaiak taldearekin.
01:30 Hau pena nik!
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AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKENEKO EGUERDIA BAINO LEHEN. Tel.: 948 56 42 75 / gutunak@guaixe.eus

OSTIRALA 6
ALTSASU Kultur 2019. Pink
Tones taldearen kontzertua.
23:00etan, Foru plazan.
ARBIZU ETA ETXARRI ARANATZ
Euskal presoak Euskal Herrira
kontzentrazioak.
20:00etan, plazan.
ALTSASU Altsasukoak aske
kontzentrazioa.
20:00etan, udaletxe parean.

LARUNBATA 7
ALTSASU Altsasu-AndoinDulatzi-Estibalitz-Altsasu 92
km-tako ibilbidea eginen du
Barranka txirrindula errepide
taldeak.
08:30ean, suhiltzaileen paretik.
ALTSASU Apoyos Metalicos ez
itxi. Deslokalizaziorik ez.
Foru plazatik, 12:30ean.
ALTSASU Ogitartekotea. ADEren
25. urteurren festa.
Foru plazan, 18:30etik aurrera.
Ikus 12. orrian.

ARBIZU Balda herrian, 47ak
aske. Zapi-giza katea.
Plazatik Baldaren etxera,
19:00etan.
ALTSASU Mandibula afilada
antzezlanaren emanaldia.
19:30ean, Iortia kultur gunean.
Ikus 23. orrian.

ASTEAZKENA 11
ALTSASU Octubre
dokumentalaren emanaldia.
Ondoren, Ernest Villa
zuzendariarekin solasaldia.
20:15ean, Iortia kultur gunean.

Altsasuko festetako kartel
lehiaketaren erakusketa

IGANDEA 8
ALTSASU La Neberara 55
km-tako ibilbidea eginen du
Barranka BTT taldeak.
09:00etan, Zumalakarregi plazatik.

'Bilgune' da Altsasuko festetako kartel iragarlea. 10 lan
aurkeztu dira lehiaketara, eta liburutegian ikusgai daude

ALTSASU Brotes taldearen
dantza jaialdia. Encina kultur
elkarteak antolatuta.
19:30ean, Iortia kultur gunean.
ALTSASU Euskal presoak Euskal
Herrira kontzentrazioa.
20:00etan, plazan.

ASTELEHENA 9
ALTSASU Pentsio duinen alde.
Sakanako Pentsiodunen eta
Adinduen Koordinakundea.
12:00etan, udaletxe parean.

ALTSASU Altsasuko festak
erakusleiho lehiaketa.
Altsasuko Peñak eta ADEk
antolatuta.
Irailaren 17ra arte, ADEko
dendetan.

ZORION AGURRAK

zoriondu etxeko

txikia!

Intza Razkin Richard
Zoeionak Intza, 5 urte
dagoeneko!
Oso ondo pasa zure
eguna. Muxu handi bet
denon partez.

Lur Azpiroz Andueza
Astelehenean 4 urte
beteko dituen neska
polittenari Zorionak!!
Muxu asko denon
partez!!

Aimar Lazkoz Ruiz
Zorionak ederra!
Dagoeneko 9 urte,
seittu guai arte bezain
alai ta zoriontsu. Muxu
pila bat familia
guztiaren partetik!!

Altsasuko festetako kartel lehiaketaren hiru finalistak. IORTIA KULTUR GUNEA

zorion@guaixe.eus
618 882 675

ALTSASU
Altsasuko festak 13tik 17ra ospatuko dira, eta aurretik, urtero
bezala, hainbat ekimen antolatu
ditu Kultur zerbitzuak. Besteak
beste, irailaren 8ra arte Altsasuko festetako kartel lehiaketara
aurkeztutako lanen erakusketa
izanen da. Berrikuntzarekin
dator erakusketa, izan ere, Iortia
kultur gunearen liburutegiaren
beiratean izanen da. Hortaz, kaletik ikusi ahalko dira lehiaketara aurkeztutako lan guztiak.
2019ko kartel lehiaketaren helduen modalitatean hamar lan
aurkeztu dira. Bilgune, Erraldoien
kalejira eta Jaiak izan ziren Altsasuko udalak festetako irudi
iragarlea aukeratzeko lehiaketaren finalistak. Epaimahaiak
aipatutako hiru lanak aukeratu
zituen, eta herritarren bozketan
Bilgune lana gailendu da. Iñaki
Fernandez Iturmendiren lana
da. Haurren modalitatean 91 lan
aurkeztu dira, eta titulurik gabeko Iñigo Jauregi Torralbaren
lanak irabazi du lehiaketa. Altsasutik, Villabonatik, Berriozartik eta Arretik iritsi dira
proposamenak.
Kartel lehiaketaren epaimahaia
Javier Ollo Altsasuko alkateak
eta Itxaso Altzelai, Bidatz Razkin

eta Bea de la Vega artistek osatu
dute. Betisa Anda Altsasuko kultur teknikaria idazkaria izan da.
Hiru lan aukeratu zituen epaimahaiak.

Bilgune
Herriaren erabakia izan zen
kartel irabazlea aukeratzea, eta
bozkatu zutenen % 62k Bilgune
kartela aukeratu zuten. Erraldoien kalejira lanak bozken %
20 izan zuen eta Jaiak % 18. Bozken kopuruak azken urteetan
behera egin du, eta aurten Altsasun erroldatutako 16 urtetik
gorako 66 herritarrek eman dute
botoa. Iaz 191k eman zuten botoa.
Haurren modalitatean 91 lan
aurkeztu dira, 2018. urtearekin
alderatuz, bikoitza. Lehenengo
aldiz Lehen Hezkuntzako haur
batek irabazi du kartel lehiaketa: Iñigo Jauregi Torralbak.
Bilgune kartelak jendez betetako Altsasuko plaza bat erakusten du eta jendearen artean Momotxorroa eta Sorgina erraldoiak
agertzen dira. Kartel koloretsua
da. Altsasuko festetako egitarauaren azala izanen da. Haurren
modalitatean irabazitako kartela egitarauaren kontrazala izanen
da. Popeye buruhandiaren lehen
plano bat agertzen da.

GANBAZELAIA
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ESKELA

ESKELA

Maria Pilar
San Roman Biota

Miguel Angel
Gil Villanueva
'Artaxona'

Ama eta amama maitea, bihotzak
maitasunez bete beterik utzi dizkiguzu

Aita, segi ibiltzen nekaezin zure bide
horietatik, berriro ere guztiok bildu arte.
Maite zaitugu.

Zazpe-San Roman familia

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

JAIOTZAK
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.

litateak. Lan bana modalitate bakoitzeko.
Lanak aurkezteko epea
2019ko azaroaren 5ean
amaitzen da. Informazio
gehiago www.iruñakulturada.eus helbidean.

LAN ESKAERA
Altsasuko neska euskaldunak Sakanan
haurrak zaintzeko edo
etxeko lanak egiteko
bere burua eskaintzen
du abuztutik aurrera.
Amaia 617 60 33 17

OHARRAK
Olaztiko udala: Indoor
zikloa, yoga, pilates eta
gimnasia-tonikifikazioa
kirol ikastaroetan izena
emateko epea irailaren
14an amaitzen da, Erburua kiroldegian 948 564
512ra deituz.

LEHIAKETAK
E g i l e b e r r ie n t z ak o
Iruñeko Udalaren
XXIX. Euskarazko Literatur lehiaketa: parte hartu ahalko dute
nafar egileek edo nafarrak izan gabe, helbidea
Nafarroan dutenek.
Poesia, Narrazioa eta
Bertso-paperak moda-

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.

Crowdfunding Kanpaina: Aritz Ganboa de Migel
artzain-gaztagile arbazuarraren erronkan parte
hartzera gonbidatuta
zaude. Arruazutik Izabaraino mendi lasterketa eta
gazta trukaketa “Bideak”
dokumentalean jasotzeko
kanpaina laguntzeko diru
bilketa egiten ari dira.
Informazioa http://www.
bideakdokumentala.eus/
eu/crowdfunding-kanpaina web-gunean.
www.iragarkilaburrak.eus

EGURALDIA ASTEBURUAN
Ostirala, 6

Min.

9

o

Larunbata, 7

Max.

18o

Igandea, 8

Min.

9

o

Min.

9o

Max.

19o

Astelehena, 9

Max.

20

o

Min.

8

o

Max.

22

o

· Irati Nogueira Vilariño, abuztuaren 1ean Altsasun
· Elorri Zenarruzabeitia Lakuntza, abuztuaren 10ean Arbizun
· Gabriel Abajo Antimasberes, abuztuaren 15ean Altsasun
· Ander Ondarra Saralegi, abuztuaren 17an Lakuntzan
· Jon Anda Galartza, abuztuaren 19an Iturmendin
· Oihan Resano Oiarbide, abuztuaren 27an Dorraon
· Sarabe Ondarra Lopez de Zubiria, abuztuaren 28an
Bakaikun
· Marko Galan Senar, irailaren 3an Altsasun

EZKONTZAK
· Amaia Mauduit Elustondo eta Iñigo Rekalde Maestre,
abuztuaren 31n Irurtzunen

HERIOTZAK
· Maria Teresa Galarza Hernandez, uztailaren 26an
Iturmendin
· Marta Hernandez Goikoetxea, abuztuaren 7an Iturmendin
· Maria Angeles Ganboa Goldaraz, abuztuaren 9an
Altsasun
· Marcelina Moreno Gutierrez, abuztuaren 10ean
Altsasun
· Maximina Gorospe Pitarque, abuztuaren 13an Altsasun
· Juana Goikoetxea Galarza, uztailaren 21ean Bakaikun
· Francisca Uribe Lezea, abuztuaren 23an Altsasun
· Maria Pilar Lazkoz Andueza, abuztuaren 28an Lakuntzan
· Miguel Angel Gil Villanueva, abuztuaren 30ean Lakuntzan
· Jose Manuel Huarte Irañeta, abuztuaren 14an Uharte
Arakilen

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

ESKELAK JARTZEKO: 948 56 42 75
edo eskelak@guaixe.eus
Eskelen tarifak: 50,82 € / 96,80€ / 130,68 €
prezio hauek BEZa barne dute.
Bazkideek % 10eko deskontua dute.
Eskelak jasotzeko azken eguna: Osteguna goizeko 11:00ak
baino lehen.
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Azken proba honetan, irabazi
eta gero erorikoa izan zuen Iturmendikoak eta medikuetan aritu da egunotan. Ioseba Fernandezek azaldu zuen ilusio gehien
eman zion urrea buelta bateko
probakoa izan zela, eta erorikoarengatik behar bezala ospatu ez
izateak "amorrua" eman ziola.

Balorazio ona

Ioseba Fernandez bikain aritu zen Europako Txapelketan eta lanaren fruitua jaso zuen, lau urre. EUROPAKO IRRISTAKETA TXAPELKETA

Europako Txapelketako
lau urre ditu Fernandezek
Iruñean jokatutako Europako Txapelketetan urrezko lau domina lortu
zituen Ioseba Fernandezek. Europako bere azken txapelketa izan zela argi du
iturmendiarrak, baina Kolonbiako Mundialetarako prestatuko ote den ez du erabaki
IRRISTAKETA

Aurreko astean Europako Irristaketa Txapelketak jokatu ziren
Iruñean. Maila handiko txapelketak izan ziren, eta irristaketak
Nafarroan jarraitzaile asko dituela agerian geratu da. Jendetza
hurbildu zen Antoniuttiko zirkuitura, Txantreako pistetara
eta Iruñeko kaleetara proba ezberdinak jarraitzera, eta Ioseba
Fernandez irristalariak maila
bikaina eman zuen.

Lau dominak
Espainiako irristaketa selekzioak
54 domina lortu zituen guztira
eta Europako txapeldunordea
izan zen, Italiaren atzetik (65
domina). Horietako urrezko 4
domina Ioseba Fernandez Fer-

nandez irristalari iturmendiarrak
lortu zituen. Badirudi ekainean
izandako lesiotik osatu dela iturmendiarra eta distantzia laburretan onena dela erakutsi zuen
berriz.
Lesioagatik, uztailean Bartzelonan jokatutako World Roller
Games mundialetan bere mailatik behera aritu zen iturmendiarra; Bartzelonan parte-hartzea
bera nahikoa eta sobera izan zen,
eta hala ere munduko bosgarrena sailkatu zen 100 metrotan.
Baina Iruñeko Europako Txapelketan nola ariko ote zen, jakinmina handia zen. Txantreako
pistan, 200 metroko sprint proban
urrezko domina lortu zuen Iosebak (17,018 segundo, bere talde-

kide Jonathan Galarren aurretik,
17,163 segundo), eta 500 metroko
erreleboetan urrezko domina,
Ivan Galar eta Patxi Peularekin
batera. "Ez nago nire onenean,
baina ez nago gaizki" aitortu
zuen Iturmendikoak.
Ondoren, zirkuituko probetan,
Antoniuttin ere hegan egin zuen
Fernandezek. Lesionatu zen toki
berean, bi hilabete beranduago
Europako txapelduna izatea lortu zuen 100 metroko sprint proba
irabazita (9,971 segundo, urrea,
bere taldekide Jonathan Galarren
aurretik, 10,044 segundo) eta
buelta bateko proban lehena
sailkatuta (35,673 segundo, urrea,
Valentin Thiebault frantziarraren aurretik, 35,737 segundo).

Oso pozik dago Espainiako selekzionatzaile Garikoitz Lerga
nafarra. "Ametsa izan da. Iaz 38
domina lortu genituen eta helburu hori jartzea gehiegizkoa
ere iruditzen zitzaigun eta hara,
54 lortu ditugu. Taldean egin
dugu lan, lasterketa bakoitza
bikain prestatu dugu eta hasierako helburuak oso goitik gainditu ditugulako oso harro daude"
adierazi zuen.

Erretiroa?
Ioseba Fernandezek erretiroa
guztiz hartuko duenaren inguruan
Garikoitz Lergak ez zuen ezer
argitu. "Ioseba nire taldean izan
nahiko nuke beti, oso handia
delako, bikaina, baina hori berak
erabaki beharko du. Jarraitu
nahi badu, gure babes osoa izango du, baina utzi nahi badu, bere
erabakia errespetatuko dugu"
azaldu zuen selekzionatzaileak.
Iturmendikoak argi du Iruñekoa bere azken Europako Txapelketa izango dela, baina Kolonbiako Mundialean ariko den
ala ez oraindik ez du erabaki.
Irristalari nafarrak adierazi
zuenez, berari "hoberenen kontra"
aritzea gustatzen zaio eta Europako Txapelketetan "bi izen handi" falta ziren bere ustetan. "Horregatik, aurten ezin izan dut
nahi nuen bezala irabazi ahal
izan, eta horregatik erretiroa
hartzea edo jarraitzea birplanteatzen ari naiz" aitortu du.

Otadiko Kristo
Deuna Torneoan
3. jardunaldia
bihar Altsasun
Bihar, larunbatean,
21:30ean jokatuko da
txapelketako hirugarren
jarduna, Burundan
PILOTA

Altsasu Kirol Elkarteak eta Pilotajaukuk antolatuta, abuztuaren 24an hasi zen 50. Otadiko
Kristo Deuna Pilota Txapelketa.
Data borobila, txapelketan afizionatuen mailako bikote bikainak ari dira parte hartzen, tartean
sakandarrak.
Hiru mailatan jokatzen ari da
txapelketa: emakumezkoetan,
gazteen mailan eta helduen mailan, eta maila bakoitzean hiru
bikote daude. Bikote guztiak
elkarren kontra ariko dira lehen
hiru jardunaldietan.
Bi jardunaldi jokatuta, dagoeneko jubeniletan Senar-Garmendia finalerako sailkatu dira eta
helduetan Olaetxea eta Lazkoz.
Bihar, larunbatean, 21:30ean Burundan jokatuko den 3. jardunaldian erabakiko da zein biko
izango dituzten aurkari finalean
eta emakumezkoen mailan zein
bi bikote sailkatzen diren finalerako. Beraz, oraindik zabal
zabalik dago txapelketa.

Otadiko Kristo
Deuna Torneoa
Bihar, larunbatean,
Burundan, 21:30ean
3. jardunaldiko partidak
• Emakumeak Leire
Garai-Naroa Agirre / Maddi
Unanue- Arrate Bergara
• Gazteak Altuna-Adrian
Azpiroz / Urigoitia-Emaldi
• Helduak Julen Osa-Antton
Apezetxea / Urtzi NazabalAaron Arbizu
2. jarduneko emaitzak
• Emakumeak Maddi Unanue
-Nora Mendizabal 12 / Irati
Igoa-Sonia Alonso 18
• Gazteak Altuna-Adrian
Azpiroz 7/ Beñat SenarGarmendia 22
• Helduak Iosu Olaetxea-Ion
Lazkoz 22 / Urtzi NazabalAaron Arbizu 10
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Altsasuko
taldeek bihar
hasiko dute
denboraldia

atzetik dauden bi neskek, Andrea
Alarconek eta Paula Ferrandizek,
urduritasunagatik edo dauden
momentuagatik ez zuten euren
maila eman eta nahiko pattal
iritsi ziren txapelketara. Ni ziur
nengoen txapelketara oso ongi
iritsi nintzela, baina ez nuen
markarik hobetu; hala ere, oso
pozik nago. Dena den, nazioarte
mailan aritzeko asko hobetu
beharra daukat.

Erregional
mailako gizonak eta
emakumeak asteburuan
hasiko dira lanean
FUTBOLA

Nafarroako Futbol Federatutako
gizonezkoen Erregional mailako
2019/2010 denboraldia asteburuan
hasiko da. Bertan ariko da Altsasu taldea. Etxean abiatuko
dute liga altsasuarrek, Dantzalekun. Lehen jardunaldian, bihar,
larunbatean, Zizur taldea hartuko dute, 18:30ean. Guztira 22
jardunaldi dituzte jokoan eta
lanak ahalik eta hobekien egitea
eta ahal izanez gero, mailaz igotzea izango da Altsasuren helburua.
Emakumeen erregional mailan
dabilen Altsasu taldeak ere asteburu honetan ekingo dio ligari. Lehen multzoan ariko dira
altsasuarrak eta guztira 34 jardunaldi jokatuko dituzte neska
gorritxoek. Lehen partida igandean jokatuko dute, 17:00etan,
Lizarrako Merkatondoan, Izarra
taldearen kontra. Futbolaz gozatzea eta ahalik eta lan txukunena egitea izango da altsasuarren
helburua.

Preferentekoak hurrengo astean
Preferente mailan, aldiz, hurrengo astean ekingo diote denboraldiari, irailaren 14ko eta 15eko
asteburuan. Preferenteko lehen
multzoan Etxarri Aranatz eta
aurreko denboraldian erregionaletik igo zen Lagun Artea taldeak ariko dira, eta guztira 30
jardunaldi dituzte aurretik.

IMQ Kopa
Bitartean, Etxarri Aranatzek
IMQ Kopako lehen faseko bi jardunaldi jokatu ditu. 8. multzoan
dago Etxarri, San Jorge, Berriozar eta Amayarekin batera. Abuztuaren 25ean bina berdindu zuten
Berriozarrek eta Etxarri Aranatzek, eta larunbatean San Donaton jokatutako 2. jardunaldian,
Amayak Etxarriri 0 eta 2 irabazi zion. Lehen fase honetako 3.
eta azken jardunaldia urriaren
12an jokatuko da eta Etxarrik
San Jorge izango du aurkari.
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Nazioarte mailan aritzeko zein distantzia minimoak eskatzen dituzte?
Esaterako, Qatarreko Dohako
Mundialetara joateko, nesken
disko jaurtiketan 61,20 m eskatzen
dituzte, eta Joko Olinpikoetara
joateko 63 m-ko gutxienekoa.
Nire markatik nahikoa tartea
dago; hortaz, lanean jarraitu
behar.
June Kintana, Aire Zabaleko Espainiako Atletismo Txapelketetan, disko jaurtiketako lehian erabat kontzentratuta. UTZITAKOA

Kintana: "helburua lortu
nuen, lehena izatea"
Jaurtitzaile bakaikuarra asteburuan jokatutako Aire Zabaleko
Espainiako Atletismo Txapelketetan disko jaurtitzaile onena izan zen, maila absolutuan
lehenengoz urrea lortu eta gero. Orain merezitako atsedena hartzen ari da
DISKO JAURTIKETA

Maider Betelu Ganboa BAKAIKU
Asteburuan Alacanten Aire Zabaleko Espainiako Atletismo
Txapelketak jokatu ziren. Nafarrak inoiz baino hobe aritu ziren
eta 6 urre lortu zituzten, horietako 5 Grupompleo Pamplona
taldeko atletek, June Kintana
Larraza bakaikuarra artean.
June Kintanak disko jaurtiketan Espainiako onena izatea
lortu zuen. Azken urtetan podiumera lau aldiz igo zen, brontzeak
edo zilarrak jasotzera, Sabina
Asenjo beteranoa bere gainetik
baitzegoen. Baina igandean nagusi izan zen Kintana. Sei tiraldi egin zituen eta 54,56 metroko
jaurtiketarekin lortu zuen urrea,
Andrea Alarcóni 3 metro luze
ateraz (48,01 m.). Horrela, June
Kintanak Aire Zabaleko Espainiako Atletismo Txapelketako
bere lehen urrea lortu zuen.

eta oso pozik nago. Txapelketa
oso polita izan zen, lan ona egin
nuen (54,56 m) baina marka hori
pixka bat hobetzeko gogoekin
gelditu nintzen, sasoitsu sentitzen
nintzelako. Ez zen atera, baina
helburua lortu nuen, lehena izatea.

Zein da zure markarik onena?

Bai. Nahiko gogorra da, Leonen
asko eskatzen digute eta kirolarekin biak aurrera atera ahal
izateko dudan aukera bakarra
da ikasgaiak gutxika ateratzea,
ikasgaiak urtero ateratzea ia
ezinezkoa baita. Nik uste bizpahiru urte beharko ditudala
ikasketak bukatzeko.

56,30 m. Aurtengo denboraldiko
markarik onena 55,72 m, Zaragozan egin nuena, liga batean.

Goian zaudela eta Espainia mailan
diskoan ez duzula areriorik diote
prentsako titularrek.

Honen atzean lan asko dago. Leonen jarraitzen duzu, Espainiako
Atletismo Federazioko Teknifikazio
Zentroan trebatzen.

Beno… Disko jaurtiketako maila teknikoari erreparatuta, nahiko arraroa izan zen txapelketa.
Orain arteko txapeldun Sabina
Asenjok aurten denboraldia utzi
du eta ez zen aritu, baina ziurrenik hurrengo denboraldian itzuliko da. Bere atzetik maila altuenean dagoena ni naiz, eta nire

Zorionak June. Lorpen handia da,
ezta?

Bai, egunero hiruzpalau ordu
entrenatzen ditut, batzuetan
gehiago. Gero, aparte, fisioterapia tratamenduak daude, eta
prebentzio ariketak egitera ere
banoa. Hau ez da bakarrik entrenamendu teknikoa, baizik eta
horrek atzetik dakarren guztia.
Baina ohitu naiz, horrela urte
asko daramazkit eta gustura nago.

Bai. Lehenengo urrezko domina
da Aire Zabaleko Espainiako
Txapelketan maila absolutuan,

Eta goi mailako kirolean aritze horri ikasketak gehitu behar dizkiozu,
albaitaritza ikasketak, ezta?

"NAZIOARTE MAILAKO
TXAPELKETETAN
ARITZEKO NIRE
MARKA (56,30 M)
HOBETZEA DA XEDEA"

Gaztea zara, 24 urte, eta entrenamenduak ongi badoaz eta lesioek
uzten badizute, baduzu tarte nahikoa zure markak hobetzeko…
Bai, oraindik tartea badut eta
horretan saiatuko naiz.

Zeintzuk dira zure hurrengo helburuak?
Neguko denboraldian Jaurtiketen Europako Kopa jokatuko da
eta bertan aritzeko gutxienekora heldu nahi nuke, eta datorren
udan Europako Txapelketa Absolutuak jokatuko dira Parisen
eta ea bertan aritzeko eskatzen
duten gutxienekora heltzen naizen (58 m inguru). Baditut bizpahiru metro hobetzeko.

Nafarroako atletismoa gorenean
dago...
Aurten uste dut urterik onena
izan dela Nafarroako atletismoarendako. Oso harro nago ditugun
atletekin, genituen postuak mantendu edo hobetu ditugulako.
Garaipen handia izan da. Grupompleo taldekoak oso pozik
gaude, asko zoriondu gaituzte,
Nafarroako Atletismo Federazioko presidentea ere Alacanten
zegoen, oso pozik… Txapelketa
hau ikusgarria eta historikoa
izan da Nafarroako atletendako
eta atletismorako.

Zer diote etxekoek eta bakaikuarrek?
Asteburuan telebistan ikusi ninduten eta oso pozik zeuden, Whattsap mezu mordoa ditut oraindik
erantzuteko… oso pozik nago
herrian dudan afizioarengatik.

Nori eskaintzen diozu garaipen hau?
Nire inguruan dauden guztiei
eta kirol honetan geroz eta hobeago izaten eta hobeto jaurtitzen
laguntzen didaten guztiei; baita
pertsona bezala garatzen laguntzen nauten guztioi.
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Maider Betelu Ganboa URRITZOLA
Sakanan kirolari asko daude,
horren eremu txikia izateko puntako kirolari asko. Eta horien
artean Ibai Gonzalez arraunlari
arakildarra dago, Orio talde ezaguneko arraunlaria. Kontxako
Bandera jokoan duten honetan
berarekin bildu gara "Aupa Orio"
bandera horia zintzilik duen
Urritzolako bere etxean.

(Kar, kar…) San Pedron ez zuten
gaizki hartu, halako talde batek
halako aukera ematea aprobetxatzeko modukoa zela ulertu
zuten. Oriora iritsi nintzenean
harritu ninduen herriak nola
bizi zuen arrauna eta taldea. San
Pedron ere bizi zuten, baina Orion
ia erlijioa da. Txokea izan zen
niretzat. Ligako lehen estropada
irabazi genuenean, Bilbon, eta
bigarrena ere, Zierbenan, igande
horretan harrera egin ziguten.
Halako jendetza ikustean ezin
nuen sinistu.

ZEROTIK HASI
Urritzolako bat arraunlaria izatea
arraro, baina elitezko arraunlaria
izatea are bitxiago. Nola hasi zinen
arraunean?
Gogoratzen dut festa egun bat
zela, telebistan estropada ematen
ari zirela eta kuriositatea piztu
zitzaidala. Donostian ikasten
nuen, eta egun Arbizun bizi den
nire Andoaingo lehengusu bati
galdetu nion arraunean probatzeko zer egin behar nuen, bera
Hernaniko talde batean aritu
zelako, eta esan zidan San Pedron
bi trainera atera behar zituztela,
bat elitekoa eta bestea ikastekoa,
B mailakoa. Horrela hasi nintzen,
San Pedroko formazioko traineruan.

Zerotik hasiko zinen...
Oso jende gutxi ezagutzen dut
ni bezala, arraunean edo kirolean
berandu hasi zirenak. Izan ere,
21 urterekin hasi nintzen San
Pedroko B traineruan arraunean
murgiltzen. Azaroan hasten da
denboraldiko prestaketa, eta uda
horretarako, B mailan lehiatzen
hasi nintzen. Egia esan, oso urte
polita egin genuen. Eta uste dut
horrek arraunaren gosea piztu
zidala eta horregatik jarraitu
nuen kirol honetan.

Zer dohain behar dira arraunlari
izateko?
Kirol guztietan bezala, dohain
batzuk egon daitezke beharrezkoak direnak eta akaso diferentzia markatu ahal dutenak, baina uste dut ia dena ikasi daitekeela.Prestakuntzaren aldetik,
azaroan lanean hasten garenean,
astean lauzpabost egunetan entrenatzen dugu. Neguan, igandetan entrenatzen dugu traineruan. Gainontzeko egunetan,
bereziki fondoa lantzen dugu.
Orion, esaterako, korrika asko
egin dugu, izugarri. Eta gero
ergometroa, muskuluak lantzeko gimnasioa… Asteburutan
arraunketaren arlo teknikoa
lantzen dugu, entrenatzaileak
lortu nahi dituen arraunkadak.
Entrenatzaile batetik bestera
asko aldatzen da arraunkera
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Ze harreman duzu Orioko Jon Salsamendi entrenatzailearekin eta
Gorka Aranbarri patroiarekin?

Ibai Gonzalez Urritzolako etxean. Orioren aldeko bandera horia dute zintzilik gurasoen etxean.

"Bandera lortu:
zergatik ez?"
IBAI GONZALEZ ORIOKO ARRAUNLARIA
ARRAUNA Kontxako Bandera nork irabaziko du? Hondarribia eta Orio arteko 5
segundoak asko dira? Edozer gerta daitekeela uste du Ibai Gonzalez arraunlariak
mota. Paladak ezerdinak dira
ibaian edo itsasoan, korronteak
badaude hala ez, olatuak txikiak
edo handiak badira … Eta gero,
denboraldi betean, zazpi egunetatik sei entrenatzen dugu, gehiena traineruan.

Guztiak sinkronizatuta aritzen zarete arraunean. Nola lortzen da?
Ariketen bidez lantzen den alderdia da, sinkronizazioa lortzeko. Entrenatzaile eta patroiak
dioena jarraitzen dugu. Ariketak
egiten dira esku batekin, bestearekin, bi eskuekin, motzago,
luzeago, bakarrik besoekin...
azkenik traineru guztia arraunkera horretan elkartzeko.

B mailatik maila nagusira igo zinen,
San Pedroko Libia lehen traineruarekin Eusko Label Ligan aritzera.
Saltoa nabaritzen da?

Bai. Konpetizio aldetik ikusten
da beste gauza bat dela. Eremu
berdinean jokatzen da lasterketa, baina asko aldatzen da estropada B mailan edo A mailan.
Salto handia da.

Talde morean ibilitako urte horiek
nola gogoratzen dituzu?
San Pedroko oroitzapen oso onak
dauzkat. Hor hasi nintzen, eta
askotan esan izan dut, besoak
zabalik hartu nindutela. Familia
hartan hasieratik beste bat izan
nintzen.

eta esan zidan Jon Salsamendi
zela eta nirekin hitz egin nahi
zuela. Orioko entrenatzaileak ni
deitu izana sorpresaz hartu nuen.
Holako talde batek niri deitzea...

Orio klub handia da. Euren web
gunean dioten bezala, 228 domina,
761 garaipen eta 645 bandera pilatzen dituzte. Eta egun Orio San
Pedrotik koska batzuk gora dago...

ARRANOA
Aurten Oriora egin duzu salto. Nola
sortu zen aukera?

Bai. Lehenengo elkarrizketan
esan nion Salsamendiri kirol
honetan hasi nintzenean eta garatzeko aukera neukala ikusi
nuenean, noraino iristeko gai
nintzen ikusi nahi nuela, ea noraino iristeko kapaza naizen.
Horrek motibatzen nau.

Iaz San Pedrorekin denboraldia
bukatu genuenean, Portugaleteko azkeneko estropada eta gero,
hurrengo goizean deia jaso nuen

Eta Salsamendik zure hitz horiek
gogoz hartu zituen eta arraunlari
horia edo arranoa izatea proposatu zizun...

Ona, talde estua gara. Arraunean,
ezin daiteke kirol honetaz bizi,
zaletasun hutsa da; jendeak bere
lana du, neguan entrenatzea gogorra da... eta ia konturatu gabe
taldea egiten duzu. Sakrifizio
handia egiteko kirola denez, harremana naturalki sortzen da.
Ikasketak, lana eta arrauna uztartzea gogorra izaten da, eta
aisialdirako denbora gutxi uzten
dizu. Udako festak faltan botatzen
dira, eta neguan ere zaindu beharra dugu ere. Aurten ez ditut
Sakanako festak ezta zapatu ere
egin, baina beno... itzuliko dira.

Zuen taldean beterano handiak eta
gazteak zaudete. Ongi uztartzen
dira euren esperientzia eta hasiberrien gogoak…
Bai, adin desberdintasuna handia da, eta politak eta interesgarriak dira bizitzaren inguruan
dauden ikuspegi ezberdinak.
Zure ikuspegia zabaltzeko aberasgarriak dira. Jumelaje horretan bakoitzak bere tokia du.

Zein estropada gustatu zaizu gehien
orain arte?
Kontxako Bandera eta Eusko
Label liga denboraldia bukatu
eta gero ez dakit iritziz aldatuko
dudan, baina orain arte gehien
gustatu zaidana lehena izan zen,
Bilbon irabazi genuena. Bertan
parte hartu nuen. Eusko Label
Ligako 12 estropada jokatu ditut
aurten, oker ez banago. Asko,
taldearekin aurten debutatzeko.
Ni traineru barruan egonda,
parte hartzen, 5 bandera irabazi
ditugu eta Gipuzkoako bandera
kontuan izanda, 6. Ezin da gehiago eskatu.

KONTXAKO BANDERA
Sekulako denboraldia daramazue.
Eusko Label ligan lider zarete (195
puntu), Hondarribiren (180 puntu)
eta Santurtziren (179 puntu) aurretik. Bi estropada geratzen zaiz-
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kizue, liga ia eskura, eta hiru talde
horiek ere Kontxako banderan
aurrean zaudete.

rraitu behar dugu, baina Orion
garrantzi berbera ematen zaie
emakumezkoen eta gizonezkoen
traineruei.

Sarritan Eusko Ligak eta Kontxak
ez dute zerikusirik, baina aurten
bai. Hondarribik irabazi zuen
aurreko igandean Kontxako lehen
estropada, Oriori 5 segundo eta
Santurtziri 9 aterata.

Hurrengo denboraldian arrano izaten jarraituko duzu?
Orion gustura nago eta beraiek
nahi badute nik jarraituko dut.
Hemen segitzeko prest nago, asko
disfrutatzen dudalako.

Kontxako lehendabiziko esperientzia izan da zuretzat?

Arraunlari izango ez bazina zein
kirol egingo zenuke?

Ez, aurretik San Pedrorekin
Kontxako bi sailkapen egin nituen. Oriorekin ostegunekoan
aritu nintzen, sailkapenean,
baina igandean, lehen estropadan,
ez nintzen aritu.

Txikitan oso txarra nintzen pilotan eta ez dakit arantza hori
atera ote dudan (kar, kar…). Uste
dut Sakanaldeko ezaugarri hori
ez zaidala geratu.

Kontxako estropadak badu zerbait
berezia, ezta?

Kostaldekoa zara jada…
Badirudi, baina Urritzolan oso
ongi bizi izan naiz eta askotan
etortzen naiz, ia astero. Hemen
mendia dago bertan eta lasaitasuna nabaritzen da.

Niretzat Kontxak badu zerbait
desberdina. Igarri egiten da.
Ostegunean kaira gerturatzerakoan horrenbeste jende zegoen...
xarma berezia du.

Arrauna gomendatzen duzu?

Estropadan sekulako eragina izaten
du sailkapen jardunaldiak. Zuek
lehendabiziko txandan atera zineten eta Santurtzirekin lehia bizia
izan zenuten, polemika tarteko,
gehiegi hurbildu omen baitziren....

Bai. Hau ez da futbola bezala,
beti zelai berberean entrenatzen
ibili behar duzula. Itsasoa berbera da baina egunero ezberdina
dago, eta nahiz eta arraunean
beti antzeko ibili behar dugula
iruditu, itsasoa dagoen erara
moldatu beharra dago beti. Ezin
da itsasoa dominatu eta itsasoarekin laguntasunean ibili behar
dugu. Eta nik hori izugarri baloratzen dut.

Nire taldeak jokatutako estropada hamarrekoa izan zela iruditzen
zait, oso ona. Gero etxean bideoak
ikusi nituen aitarekin, eta berretsi nuen estropada bikaina
izan zela.

Santurtzirekin izandako ika-mikagatik denbora galdu zenutela uste
duzu?
Tandatik tandara desberdintasunak egon ziren ala ez, Santurtzirekin borroka hori izateak
gidoitik atera ote gintuen… ondorio horiek ateratzea zaila da.
Urte osoan gure bertsiorik onena eman dugu eta ikusi da gure
lana egiten dugun momentuan
oso azkarrak garela.

Hondarribiak Oriori ateratzen dizkion
5 segundoak tarte handia dira askorendako, baina Donostian edozer
gerta daiteke…
Astelehenean amarekin Arbizun
egon ginen eta galdetu zidaten
ea 5 segundo asko diren ala ez
Hondarribiari irabazteko. Uste
dut Sakanan arraunarekiko afizioa pizten ari dela (kar, kar...).
Zuk esan bezala, Kontxan gauza
asko gerta daitezke. Olatu batek
6 segundoko tartea ateratzeko
aukera eman dezake. Itsasoa nola
dagoen ikusi beharko da.

Duela bi urteko denborala tokatzen
bada, 5 segundo berehala joan
daitezke...
Halako egun batean 10 segundoko errenta hartzea oso erraza
izan daiteke.

Zer ematen dizu kirol honek Ibai?

Orioko arraunlariak San Nikolas traineruan, Ibai tartean. JOXEJU OLASAGASTI

Noiz jakingo duzu igandean Kontxan
ariko zaren ala ez?
Uste dut Jonek azken momentura arte ez duela ezer esango.
Igandean emango dituzte zerrendak eta hor ikusiko da. Aritzea
gustatuko litzaidake, jakina.

Kuadrilakoak eta gertukoak joango
dira?
Bai, eta bertan elkartuko gara.
Oso festa egun polita da.

Kontxako bi banderak Oriok
lortzea kristorena izango litzateke baina ez hori bakarrik.
Orioko emakumeen taldeak emakumeen liga irabazi du dagoeneko, eta gu gizonezkoena irabazteko aukera handiekin daude.
Orioko emakumezkoen lehendabiziko liga da aurtengoa, eta
gizonezkoek ere irabazten badugu gizonezkoen lehendabiziko
liga ere litzateke.

ORIOKO EMAKUMEAK GORENEAN
Orioko emakumeek Kontxako lehen
jardunaldia irabazi zuten. Bi banderak lortzeko aukera duzue, handia litzateke klubarendako!

Klubean garrantzi berbera ematen
zaie gizonezkoei eta emakumezkoei?
Edo oraindik bidea dago egiteko?

"ARRAUNA OSO KIROL
SAKRIFIKATUA DA; EZ
GARA HONETAZ BIZI.
GURE HARREMANA
OSO ESTUA DA"

"ITSASOA EGUNERO
EZBERDINA DAGO ETA
ARRAUNA EZBERDINA
DA. HORI IZUGARRI
BALORATZEN DUT"

Beti egon daiteke gehiago lortzeko aukera eta bide horretan ja-

Txikitatik izan dut itsasoarekin
halako maitasun bat. San Pedron
barrualdean ibiltzen ginen arraunean, portu aldean beti, baina
egun batean, asteazken bat zen,
kanpora atera ginen, iluntasunean. Hasi ginen itsasoko mugimenduarekin, olatuarekin bat
egiten, eta barruan sentitu nuen
kirol hau niretako zela. Itsasoan
olatuak hartzen, olatuen kontra…
oso sentsazio bereziak dira, bizi
beharrekoak. Horregatik jendea
halako gauzak bizitzera gonbidatzen dut.

APUSTUA
Igandean telebista aurrean egongo
gara, edo Donostian, Kontxako
Banderan zuen lanari begira…
Telebistan oso ondo ikusten dira
estropadak, baina kaian sortzen
den giroa ederra da: estropadari
begira, baina aldi berean jendea
irratia entzuten dago, denbora
erreferentziak esaten dituzte…
sortzen den giroa aitari asko
gustatzen zaio. Bertan dagoen
giroa benetan bizitzekoa da.

Ea etzi aritzerik duzun Ibai. Banderarekin ikusten duzu zure burua?
Bai, zergatik ez?
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Futsalsakana
eskola sortu
nahi dute
Arbizun
Gaur,
ostiralean, 17:00etik
aurrera ate irekien eguna
egingo dute Kiroldegian
ARETO FUTBOLA

Urrian martxan hasiko da Futsalsakana Arbizuko Areto Futbol Eskola berria, 5 eta 11 urte
bitarteko neska-mutikoei zuzendutakoa. "Proiektu berri bati
ekingo diogu, munduko ilusio
eta motibazio guztiekin. Horrela, inguruko neska-mutilek, orain
arte gauza bat edo beste dela
areto futbolean aritzeko aukerarik izan ezin dutenak, kirol honetan sakontzeko aukera izanen
dute, laguntasuna, diziplina eta
sakrifizioaren baloreak lantzeko
aukera eta, bereziki, kirol honekin ongi pasatzeko aukera” azaldu du Futsalsakanako Leandro
Fernandezek. Entrenatzaileak
Leandro bera eta Endika Mendinueta Iribarren arbizuarra
izango dira.
Ekimenaren berri emateko
gaur, ostiralean, ate irekien eguna antolatu dute Arbizuko kiroldegian. 7:00etatik 18:00etara 5
eta 8 urte arteko neska-mutilendako saioa izango da eta 18:00etatik 19:00etara 9 eta 11 urte artekoendako. Masterclass entrenamendu baten bidez, taldean
erabiliko den metodologiaren
berri eta taldearen funtzionamenduaren berri izango dute.
Dohainik da, baina izena eman
beharra dago Futsalsakanaren
web orrian.

ARETO FUTBOLA Osasuna
Magna Nafarroako
Kopako finalean
Gaur, ostiralean, 20:00etan, Nafarroako Areto Futbol Kopako
finala jokatuko dute Osasuna
Magna Xotak eta Aspil Vidal
Ribera de Navarra taldeek Tafallako Miguel Indurain Belodromoko kiroldegian. Finalera heltzeko Imanol Arregiren taldeak
San Juan taldea utzi zuen bidean
eta Erriberakoak Tafatrans Vulcanizados Ruiz.
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Igor Arrieta bigarrena
Espainiako Txapelketan
Abuztuan jokatutako Juniorren mailako Espainiako Txapelketetan
Igor Arrieta, Iker Mintegi, Unai Aznar, Jon Gil, Aitor Alberdi eta Maria Beraza
sakandarrak aritu ziren Nafarroako selekzioan, ikusgarri
TXIRRINDULARITZA

Abuztuaren 17an eta 18an Junior
Mailako Espainiako Txirrindularitza Txapelketak jokatu ziren
Asturiasen. Nafarroako selekzioak prestatutako taldean Igor
Arrieta (Sakana Group-Aralar),
Iker Mintegi (Quesos AlbenizBurunda), Unai Aznar (Quesos
Albeniz-Burunda), Jon Gil (Lizarte Ermitagaña), Aitor Alberdi (Sakana Group-Aralar) eta
Maria Beraza (Ermitagaña-Nafarroa) sakandarrak aritu ziren,
eta aipatzekoa da maila bikaina
eman zutela.
Erlojupekoan Igor Arrieta
uhartearra oso ongi ibili zen.
Bigarrena izan zen, Carlos Rodriguez andaluziarraren atzetik.
Unai Aznar 23.a eta Iker Mintegi 24.a sailkatu ziren. Emakumezkoetan Irati Puigdefabregas
nafarra gailendu zen. Lineako
proban, Nafarroako selekzioko
kideek egindako lan borobilari
esker Igor Arrieta bigarrena
iritsi zen helmugara. Irati Puigdefabregas bosgarrena izan zen.

RURAL KUTXA

Kantabriako Itzulia irabaztekotan
Junior mailako Nafarroako selekzioa, Igor Arrieta tartean. NAFARROAKO FEDERAZIOA

Espainiako Txapelketez aparte, juniorren makina bat lasterketa egon dira udan eta gure
txirrindulariak aurrean izan
dira. Esaterako, abuztuaren 16an
Villatuertan jokatutako lasterketan Iker Mintegi hirugarrena

sailkatu zen eta abuztuaren 18ko
Dicastilloko lasterketan Aitor
Alberdi bigarrena izan zen. Eta
abuztuaren 29an Villa de Obanosko trofeoan Unai Aznar bigarrena izan zen eta Iker Mintegi hirugarrena.

TXIRRINDULARITZA Josu Etxeberria nota altuarekin gainditzen ari da
afizionatuen bere lehen urtea. Palenciako Itzulian bere afizionatuen lehen
garaipena lortu zuen, meritu handikoa. Egunotan, Kantabriako Itzulian
aritu da eta denboraldiari ginda jartzekotan egon da, bigarrena sailkatu
baita, Lizarteko Francisco Galvan lvan txapeldunaren denbora berean.

Vueltan
murgilduta daude
Erbiti eta Izagirre
TXIRRINDULARITZA

Espainiako Vuelta Euskal Herrian
ibili da azken egunotan. Atzo
azken orduko aldaketarik egon
ezean, eta astearteko erlojupekoari esker, Roglic (Jumbo) da
liderra, Valverderen (Movistar
Team) eta Miguel Angel Lopezen
(Astana) aurretik. Eta hain zuzen
ere euren liderrak laguntzen
primerako lana egiten ari dira
Imanol Erbiti hiriberriarra eta

Ziordian bizi den Gorka Izagirre.
Egun hauetan Kantabriako eta
Asturiasko goi mailako etapa
menditsuak daude jokoan, eta
ikusteko dago Roglic duen abantaila mantentzeko gai ote den.
Bestalde, Movistar Team taldeak
azaldu du Imanol Erbitiri beste
bi urteko kontratua egin diotela,
2021eko bukaerara arte. 15 urte
daramatza Hiriberrikoak talde
berberean; umila eta langilea,
euren lider eta taldearen alde
ustu egiten da eta talde gizon
preziatuenetakoa da.

Nizako Triatloi
Mundialera
Kadeteetan Quesos Albeniz nagusi
TXIRRINDULARITZA Burunda klubeko Quesos
Albeniz taldea nagusi izan da kadete mailan abuztuan
jokatutako lasterketetan. Hugo Aznarrek hiru lasterketa
irabazi zituen, Legariakoa, Murietakoa eta
Lakuntzakoa, eta Sergio Lopez Los Arcosen gailendu

zen. Lakuntzako probak Nafar Kirol Jolasak
erabakitzen zituen. Horrela, Hugo Aznar izan da
txapelduna, Jon Chamorro tartekako helmugen
irabazlea eta Quesos Albeniz bigarren talde onena.
Lakuntzan, ia guztia irabazi zuten gorriek.

TRIATLOIA Etzi, igandean, Niza
70.3 World Championship
ironmana jokatuko da. Bertan
munduko triatleta onenak ariko
dira eta izen handi horien artean
Sakana Triatloi Taldeko Sergio
Garcia de Eulate altsasuarrak
hartuko du parte. Egin beharreko
lana ez da edonolakoa: 2 km
igerian, 90 km bizikletan eta 21
km korrika.

UTZITAKOA

KULTURA
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neurtuta" dago; "musikak eta
argiteriak bere lekua dute, zapaldu gabe". "Atmosfera" berezi
bat sortzen dute.
Hiru orduko ikuskizunak egiten dituzte, izan ere, abestien
bertsio osoak jotzen dituzte. "Eta
ordu erdi egon garela dirudi".
Bira bakoitza desberdina da, baina abesti batzuk nahi eta nahi ez
jo behar direla esan du: Shine on
you, The Dark Shine of Moon,
Time, Money... eta, nola ez, Another
Brick The Wall, "nahiz eta oso
entzuna egon".
Hutsetik hasi ziren eta dagoeneko hamabost urte daramatzate Pink Floyd-en musika zabaltzen.
Hasi zirenean ez zuten irudikatzen
gaur egun lortu dutena. Publikoari zor diote. "Sinbiosi bat da.
Omenaldi edo tributu talde bat
gara, eta publikoa oso zorrotza
da eta eskatuko dizu talde handi

Pink Tones taldea kontzertuan. UTZITAKOA

Pink Floyd-en esentzia
mantentzen duen taldea
Pink Tones taldearen kontzertua izanen da gaur, ostirala, 23:00etan, Altsasuko Foru
plazan. Nafarroako Gobernuko Kultur 2019 programaren barruan etorriko da Pink
Floyd talde mitikoaren tributua Sakanara
ALTSASU
Pink Tones taldea duela hamabost
urte hasi zen, tributu taldeak
"estatuan garatu gabe zeundenean". Modu espontaneoan sortu zela esan du Antonio Fernandez taldeko bateria joleak: "Alvaro Espinosa abeslariak proiektu bat egin nahi zuen. Baina ez
zen proiektu komertzial bat".
Hainbat musikari elkartu ziren
eta haien arteko lokarria Pink
Floyd zen. "Pink Floyd-en musikarekin hezi gara, eta guztiei
gustatzen zaigu". Hori izan zen
Pink Tones-en sorrera. "Anbiziorik gabea". Hamabost urte
beranduago Welcome To The
Machine Tour 2019 bira egiten
ari dira, eta Altsasuko Foru plazan geldialdia eginen dute gaur,
ostirala, 23:00etan, Kultur 2019
programaren barruan.
Pink Floyd-en musika birsortzen du Pink Tones taldeak: "tributu banda bat da, ezin da ukaezina ukatu". Baina tributu hitzan
dena sartzen dela esan du musikariak: "oso ona, ona, erdipur-

dikoa eta txarra izan daiteke.
Oportunista eta profesionala".
Hortaz, tributua baino, Pink Tones taldeak "omenaldi bat" egiten
du. "Guretako oso garrantzitsua
da errespetua". Pink Floyd ez da
gehiago existituko; hortaz, Pink
Tones-ek "gehiago entzungo ez
den banda baten musika interpretatzen" du. "Vienako filarmonikak Bach interpretatzen duenean bezala".
"Rock-aren historian mugarria
da Pink Floyd, klasiko bat da".
Talde britaniarra izatea gustatuko litzaiekeela esan du Fernandezek, "baina ez gara inoiz
izango". Beraz, Pink Floyd-en
esentzia eta ondarea hartu dute,
eta berea egin dute. "Artista bakoitzak bere esentzia dauka, eta

"EZ GARA INOIZ PINK
FLOYD IZANGO;
ARTISTA BAKOITZAK
BERE ESENTZIA
DAUKA"

lanean eragina izaten du". Haren
musika interpretatzen dute, "plagioan" erori gabe: "gure irudiak
ditugu, eta Pink Floyd-en musika da, baina ñabardurak daude".
Gainera, ez dute Pink Floyd bezala "karakterizatzen": "gure
piurak eramaten ditugu".

Zuzenekoak
Pink Tones-ena musika baino
gehiago bada, "ikuskizun bat da":
argiteria, irudiak, proiekzioak,
panpinak... "Pink Floyd-i begikeinuak dira, baina kopiatu gabe."
Taldeko musikariak 1970ko hamarkadako abestiekin eroso
daudela azaldu du Fernandezek,
eta egungo ikuskizuna garai horretan oinarritzen dute: "Pink
Floyd-en diamanteak: The Dark
Side Of The Moon, Wish You Were
Here eta horrelakoak". 1960ko
hamarkadakoekin ere gustura
aritzen direla esan du, baita
1980ko garaiko abestietan oinarritutako ikuskizunak egin dituzte ere. Welcome To The The
Machine tour-rean "dena oso ongi
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horretaz egiten duzuna ez zapuztea. Ondorioz, jasotzen duzuna,
publikoaren maitasuna da". Hortaz, Pink Floyd "beste kontu bat"
dela dio, eta jendeak maila altu
batean maitatzen dituela esan
du. Beraz, "bere musika zapuzten
baduzu", ez dutela inoiz barkatuko azaldu du. "Zure kontran
izango dituzu". Pink Tones-ek
maila eman du, eta aurrera jarraitzen du.
Pink Floyd-en abestiak interpretatzeko ikerketa lan handia
egiten dute: "estudioan sartzen
gara eta abesti baten soinuak,
testurak, ahotsak, korokoak eta
abar ikertzen ditugu eta abestiak
birsortzen ditugu". Ondoren,
ikuskizunetan aurkezten dituzte. Jendeak ongi hartzen baditu, aurrera egiten dute, eta,
bestela, beste batekin probatzen
dute.
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Sustraietatik sortutako
doinuak eta dantzak
Extremadurako dantza eta musika tradizionalean oinarritutako ikuskizuna eginen du
etzi, igandean, Brotes de Encina Iruñeko taldeak, Iortia kultur gunean, 18:30ean. La
Encina elkarteak antolatu du emanaldia, Extremaduraren egunaren barruan
ALTSASU
Extremadurako, "gure sorterriko", kultura eta folklorea gogoan
izateko asmoz sortu zen duela
hainbat urte Brotes y Raices taldea. Iruñeko Extremadurako
parte zen, eta duela urte bat "ibilbide propioa" hastea erabaki
zuten, Jesus Cidoncha taldeko
kideak eta Altsasuko La Encina
kultur elkarteko presidenteak
azaldu duenez. Brotes de Encina
deitzen da orain Extremadurako
folklorea egiten duen taldea.
Igandean, irailaren 8an, Extremadurako egunean, Extremadurako folklore jaialdia eskainiko
du Iortia kultur gunean, 18:30ean.
Herriminari aurre egiteko modua da folklore talde batean parte hartzea: "gure kultura eta
folklorea mantentzeko" sortu zen
Brotes y Raices taldea. Jesus
Cidonchak hamar urte daramatza lehen Brotes y Raices deitzen
zen taldean, eta orain "bakarrik
ibiltzea" erabaki dutela azaldu
du. Baina helburua berdina da:

anitza da. "Denetarik egiten dugu,
are gehiago, gure ikuskizunak
bitan banatzen dudgu: erdia Caceresko abestiak egiten ditugu eta
beste erdia Badajozekoak". Jotak,
rondeñoak eta karrika-dantzak
egiten dituzte. "Nire gogokoena
Rondeña de Oreñana da, oso jota
señoritoa da".
"Egia esan dantza tradizionalak
nahiko antzekoak dira". Saltoak
eta hanketako mugimenduak
egiten dira Extremadurako dantzetan, euskal dantzetan bezala.
Bereizgarri handiena jantziak
dira: "oso jantzi deigarriak eta
koloretsuak dira".
Brotes de Encinako dantzariak. ARTXIBOA

Musika eta dantza

Extremadurako folklorea gustatzen zaien pertsonak bildu. "Oso
gustura aritzen gara".
Extremadura Caceres eta Badajoz probintziek osatzen dute, eta
bakoitzean hamaika herri daude.
Hortaz, Extremadurako folklorea

"Zuzeneko musika garrantzitsua
da, askoz politagoa gelditzen da".
Gainera, ikuskizunean musikariek
ere bere tartea dute, eta abestutako jotak egiten dituzte ere. Extremadurako egunean (ikus 12. orria),
igande goizean meza eginen dute
San Joan ermitan, eta bertan ere
koroak jarriko dituzte.

BAZTERRETIK
RICARDO ARETA
URRESTARATZU

Euskal Rock
Erradikalaren
zenbait disko
Tuteran sortu zen, 1983an, zenbait musika taldeen jaialdiaren
ondoren, EUSKAL ROCK ERRADIKALA (ERE) terminoa. Beti
77ko Ingalaterrako punkari begira egon izan zen eta Madrilgo
mugimendu modernoan islaturik
ikusten ez zen mugimendu musikala izendatzeko sortu zen; ez
zen musika estilo bat soilik.Egia
da, taldeak ez zirela etiketa honekin eroso sentitzen, baina
etiketari argi eta garbi uko egin
zion talde bakarra Eskorbuto
izan zen; aurka hasieratik bukaeraraino, guztiaren aurka.
Musika dendetan, ERE jartzen
zuen metakrilatozko bereizgailuaren atzean rock, punk, ska, pop-rock
edotahardcoreaaurkitugenezakeen.
Nahasketa guzti honetatik, bere
garaian desberdintasuna markatu
zuten zenbait disko aipatuko ditut.
HERTZAINAK. Hertzainak. 1984.
Euskaraz abestuz, Euskal Herrian
kantautoreei lotua zegoen musikaren iraultzarekin hasi zen
lehen taldea izen zen. Diskoa
rock, punk eta skaz beteta dago
eta ondoren etorriko zena argi
definitzen du.
DONDE SE HABLA. La Polla
Records. 1988.

Aguraingoen diskorik adierazgarriena La Revolucion bada ere,
ni, zalantzarik gabe, DONDE SE
HABLArekin gelditzen naiz. Musika taldearen 4 disko eta ildo
nagusi moduan animaliak izanik,
zentzu kontzeptuala duen bakarra.
Irekiena ere bada, eta soinuari
dagokionez, esperimentalena.
ANTI TODO. Eskorbuto. 1985.
Argi eta garbi Euskal Rock Erradikala ukatu eta kritikatu zuten
bakarrak izan baziren ere, inork
ez die, inoiz, etiketa hau kenduko. Mugimendu harren erreferentea izan ziren. Disko hau,
munduko rock talde egiazaleenaren printzipioen aitortza da.
EL ESTADO DE LAS COSAS.
Kortatu. 1987.
Kortaturen soinua enfokatzen
duen diskoa da, ska alde batera
uzten hasi eta The Clashen soinura hurbilduz. Hitzak konpromiso politiko argia hartzen du.
ERE-ko talde askoren konstante
bat izan zen hau.
POTATO + TIJUANA IN BLUE.
Potato. Tijuana in blue. 1986.
Garai hartan, diskoetxeek talde
batek funtzionatuko ote zuen ala
ez argi ez zutenean, eta grabaziorako egin behar zen inbertsioa
handia zela kontuan hartuz, konpartitutako diskoak grabatzen
zituzten. Hain desberdinak diren
Potato eta Tijuana in blue-ren
kasua da. Diskoak, nahasketa
arraroa biltzen duen arren, arrakasta handia izan zuen, eta ondoren, bi taldeek bakarkako ibilbide
diskografiko oparoa izan zuten.

Arbizuko Letrak Ahora II
lehiaketa martxan da
Gastronomia ardatz duen literatur lehiaketara lanak
aurkezteko epea hilaren 29an amaitzen da

Alturako
akrobaziak
Ezin zailagoa Nafarroako zirku
jaialdiaren hemezortzigarren
edizioa izan zen Altsasun,
abuztuaren 30ean. Hiru ikuskizun
izan ziren, Foru plazan,
lehenengoa, eta Iortia
zabalgunean: Amer i Africa
konpainiaren 'Enva' ikuskizuna;
Mumusic konpainiaren 'Flou
Papagayo', eta Garazi&Ciaren
'Pausoz pauso' ikuskizuna.

ARBIZU
Urriaren 13an Txistor Eguna
ospatuko da Arbizun eta horren
harira, bigarren urtez, Arbizuko
Udalak Letrak Ahora II Literatur
Lehiaketa antolatu du. Hortaz,
gastronomia ardatz hartuta poesiak eta narrazio laburrak egitea
proposatzen du lehiaketak.
Letrak Ahora literatur lehiaketaren gaia gastronomia da eta
bi sail daude: narrazio laburra
eta poesia. Narrazio laburrak
gutxienez 1500 karaktereko luzera izan behar du (orrialde 1)
eta gehienez 3 orrialdekoa. Poe-

sia lanek gutxienez 10 lerro izanen dituzte eta gehienez 50 lerro.
Arbizuko Txistor Egunean
izanen da literatur lehiaketaren
sari banaketa. Sail bakoitzean
sari bana banatuko da: 100 euro
eta narrazio laburra eta poesia
biltzen duen argitalpen ilustratua.
Informazio gehiago Arbizuko
Udaleko web orrian.
Epaimahaia Castillo Suarez
eta Jon Barberena idazleek osatuko dute. Lehenengo edizioa
"arrakastatsua" izan zela esan
zuten antolatzaileek; 15 lan aurkeztu ziren.
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Zer gai jorratzen ditu?
Ametsen inguruan, maitasunaren inguruan, gizarte honek
markatzen dituen helmugen
inguruan... Guztiei gertatu zaigu
institutuan edo gazte garaietan
amestu genuen hori lortzera ez
garela iritsi; 30 eta 40 urte inguru horretan gabiltzala eta amestutako hori ez dugula lortu. Ala
bai. Bi aukerak izan daitezke.

Gai garrantzitsuak dira, eta komediaren bidez jorratzen dituzue

Jon Plazaola eta Aitziber Garmendia aktoreak 'Mandibula afilada' antzezlanaren eszena batean. UTZITAKOA

"Guretako
erronka handia
da emanaldian
barreari eustea"
AITZIBER GARMENDIA AKTOREA
Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola aktoreen 'Mandibula afilada' antzezlana izanen
da bihar Iortia kultur gunean. Dagoeneko sarrerak agortu dira
Erkuden Ruiz Barroso ALTSASU
Sandra, Laura edo Leire. Aitziber
Garmendiak izen eta izaera asko
hartzen ditu. Izan ere, aktorea
da. Hamar urte zituela sartu zitzaion grina, eta komedian aritzen
da erosoen. Bihar, Altsasun, Jon
Plazaolarekin batera Mandibula
afilada komedia eginen du.

'Moko zorrotza'-ren gaztelaniazko
bertsioa eginen duzue Altsasun, eta
euskaraz egiteko eskaera egin zenuen.
Hasiera batean bi hizkuntzatan
egin behar zen. Irailaren 6an eta
7an geneukan Altsasun antzez-

teko aukera, eta azkenean egun
bakar batean egitea erabaki da,
ez dakit zergatik. Euskarazko
bertsioarekin gelditu zirela pentsatzen nuen. Twitter bidez, kasualitatez, erdarazkoa egingo
dugula jakin nuen, eta sorpresa

"EDOZEIN GAIK
UMOREAREN BIDEZ
INDAR HANDIAGOA
HARTZEN DU, UMOREA
TERAPEUTIKOA DA"

eraman nuen. Edozein modutan,
dena ematera joango gara. Sortu
den inguruan hitz egin dugu, eta
Losers-ekin euskaraz Altsasura
bueltatzeko intentzioa dugu.

Zer kontatzen du antzezlanak?
Komedia erromantiko bat da. Bi
pertsonaiak, Juan eta Laura,
aspalditik ezagutzen dira eta
berriz elkar ikusteko gelditu
dira. Juanen imajinarioan Laurarekin zita bat imajinatuko du,
baina errealitatean beste zerbait
izango da. Komediatik abiatzen
da jendearen algara bilatuz.

Testua Carles Alberolarena da
eta iruditzen zait testuak karga
handia duela. Edozein gai umorearen bidez hartzen baduzu
indar handiagoa hartzen du.
Umoreak badauka kutsu terapeutiko hori, dena sendatzeko
edo dena errazago ulertzeko
erabil daitekeena. Nik uste Carles Alberolak hori egin zuela eta
gu hori mantentzen saiatuko
gara, interprete bezala, noski.

Publikoa identifikatuta sentitzen
da?
Kasu askotan, bai. Badago min
suabe antzeko sentsazio bat: gaztetxotan amestu dugun hori betetzera iritsiko garen edo ez
zeure buruari galdetzen diozun
mamu hori. Ni hau naiz; izan
nahi nuen hori naiz? 30 eta 40
urte bitarte horretan zure bizitzaren inguruko irakurketa egin,
eta ez dakit hau dan nik lortu
nahi nuena pentsatzen duzu.
Hainbat momentutan identifikatuak sentitu direla esan didate: abesti bat entzun eta gorputzak
badauka memoria sentsorial bat.

Zer nabarmenduko zenuke?
Umorearen erabilera. Jonek eta
biok taularen gainean kimika
handia dugu, oso ondo ulertzen
dugulako elkar eta oso antzeko
umorea erabiltzen dugulako. Entseatzen hasi ginenean ez genuen
pentsatzen nola eta zenbat erreakzionatuko zuen publiko bakoitzak.
Publikoa benetan barrura sartzen
da, barre egiten du eta hunkitzen
da. Publikoak ahaztu egiten du
antzoki batean dagoela, eta gurekin batera aritzen da.

Agertokian Jon Plazaolarekin kimika
duzula aipatu duzu. Nola da harekin
lan egitea?
Lagun handiak gara eszenatik
kanpo eta eszenan bertan ere.

"URDURITASUNA
GALTZEN DUDANEAN,
PROFESIOA UTZIKO
DUT; ERRESPETU
SEINALE BAT DA"
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Gerta daiteke eszenatik kanpo
lagun handiak izanda ere eszenan
halako kimikarik ez sortzea.
Kimika kontua da. Konfiantza
hutsa daukat berarengan. Antzezlan hau hiru entsegurekin
estreinatu genuen. Taldekidearengan konfiantza itsua behar
duzu. Jonengan konfiantza itsua
nuen, funtzionatu zuen, eta oraindik gabiltza. Gure alderik txarrena da eszenan barrea ematen
digula, eta askotan gaizki pasatzen
dugu. Joni esaten diot hori zaindu behar dugula, ezin dugula
horretan behin eta berriz erori.
Momentuan ondo eta gaizki pasatzen dugu. Guretako erronka
handia izan ohi da emanaldi
bakoitzean barreari eustea.

Aldi berean hainbat antzezlan egiten dituzue. Nola egiten duzue gidoiak ez nahasteko?
Memoria lantzen den zerbait
dela uste dut. Momentu honetan
bost antzezlan ditut biran, bakoitza bi hizkuntzatan, eta horrek
esan nahi du hamar testu ditudala buruan. Diziplina hartzea
da kontua. Lanbide zaila da. Oso
polita da, eta hala ematen du
kanpotik ere, baina oso gogorra
da eta lan asko egin behar da.
Agertokian erakutsi aurretik
lan pila bat dago, inoiz ikusten
ez dena.

Pertsonaian sartzeko erritualik
baduzu?
Funtzioaren araberakoa da. Batzuetan kontzentrazio maila altua
behar dut, beste batzuetan errazagoa egiten zait. Ahotsa beti
berotu behar dut. Gainera, estreinaldi baten aurretik argazki bat
eramaten dut: antzerkia egin nuen
lehenengo eguneko argazkia,
hamaika urte nituenekoa. Suerte puntu bat ematen dit.

Eta zergatik aktore izan?
Ez dakit kontzienteki erabaki
nuen zerbait izan zen, edo txikitatik odola neraman zerbait zen.
Espektakulua ematen zain egoten
nintzen. Hamaika urterekin herri antzerki lan bat egin nuen
nire lagun onenarekin batera.
Interpretatzen ari nintzeneko
momentu horretako sentsazioa
ez dut inoiz ahaztuko; niri bizitza
osoan hori sentitu nahi nuen.
Horrek zerbait esan beharko du.

Nola sentitzen zara taularen gainean?
Libre. Urduri betiere. Estreinaldi baten aurretik urduri ez nagoenean profesioa utziko dut.
Benetan diot. Urduritasun horrek
aktore guztiei bizirik mantentzen
gaitu. Errespetu seinale bat da;
publikoari zor diozun errespetua.
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Luis. Nik, batez ere, betetasuna;
gainera, odola eman eta gero
gorputza arin-arin geratzen zaidala sentitzen dut.

5

Zein ezaugarri bete behar dira
odola emateko?

P. 18 urtetik gora izan eta 50 kilo
baino gehiago pisatzea.
L. Gainera, odola eman eta gero
ogitartekoa eta edaria jatera joan
eta lasai egon besterik ez da egin
behar. Nik beti gomendatzen diot
jendeari, eta batez ere odol-emaile berriei, likido asko edateko
eta egun berean kirolik ez egitea.

6
Pilar Sanchez eta Luis Sarasola bikotea. MUNIA

"Poztasuna sentitzen da
odola ematerakoan"
Pilar Sanchez irurtzundarrak 100 aldiz odola emateagatik domina jaso berri du, eta
zenbakiaz harro dagoen arren naturalki ateratzen zaiola dio. Bere senar den Luis Sarasola
ere 150 odol ematetara heldu da. Odola ematearen garrantzia goraipatzen dute biek
Munia El Marhoum Iruretagoiena
IRURTZUN

1

Noiz hasi zinen odola ematen?

Pilar. Ezkondu eta gero izan
zen, lehenago ez nintzelako pisu
minimora heltzen, 47 kilo pisatzen
nituen! Baina apendizitis ebakuntza izan nuen, pisua igo eta
odol emaile egin ahal izan nuen,
baina lehenagotik ilusioa nuen.
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Erreferenterik izan zenuen?

P. Nire familian ez nuen eredurik izan. Senarra ikusten nuen,
orduan oraindik mutil-lagun
zena, odola ematera joaten zela
eta inbidia ematen zidan, nik
ezin nuelako orduan. Gerora utzi
zidatenean poztu nintzen, eta
zera pentsatu nuen: "urtean behin
eman ahal badut ongi, bitan bada
hobeto!"

Badago odol ematea atzera
bota dezakeen zerbait?

P. Emakumeetan zailagoa da
odola eman ahal izatea hainbestetan, hilekoengatik edo haurdunaldiengatik, besteak beste.
Hortaz aparte, ni behin edo behin
atzera bota naute nire zainak
finak direlako, eta behin baino
gehiagotan hautsi ere egin dizkidate. Baina bestela ez dut inolako arazorik izan odola ematen
hasi nintzenetik.
L. Ez dut inolako arazorik izan.

7

Nola sentitzen zara 100 aldiz
eman izanaz?

3

Zein arrazoi izan zenituen odola ematen hasteko?

P. Egia esan, bakarrik pentsatu
nuen: nire pausu txiki honekin
beste pertsona baten bizitza salbatu ahal badut, zergatik ez?

P. Inporta zaizuna ez da domina
bat lortzea. Baina egia da ongi
hartzen dela horrelako zerbait,
eta gainera horrelako helmuga
bateraino heltzeak zeure buruaz
harro sentitzera eramaten zaitu.
Oso gustura sentitzen zara.
L. Dominak banatzeko emanaldia ikusgarritasun gehiago lortzeko egiten da.

4

Zer sentitzen da emaile izanda?

8

P. Poztasuna sentitzen da
odola ematerakoan, sekulakoa
gainera.

Zaila da 100 aldiz odola ematera heltzea ezta?

P. Aferesia izeneko odol ematearekin plaketak eta plasma gai-

nontzeko odoletik banatzen dituzte, beharrezkoa lortuta gainerakoa gorputzera bueltatuz.
Odol-emate tradizionala baino
suabeagoa denez maiz egin daiteke, 45 egunetik. Horregatik,
aferesia eta odol-ematea konbinatuz lor daiteke horrenbeste
aldiz odola ematea.

9

Noizbait imajinatu al zenuen
honaino helduko zinenik?

P. Ez. Zenbaki altu batera heltzean
egia da pentsatzen hasten zarela
"ea 50era heltzen naizen!" edo
"ea orain 100era!", baina ez da
inoiz arrazoi nagusia. Zainak
txikiak nituenez 94. odol-ematean
baja emango zidatela esan zidaten Iruñean. Baina 100 emate
horren gertu izanda, hona datorren autobusean ematen jarraitu nuen meta horretara heltzeko.

10

Garrantzitsua al da zure ustez gurea den moduko gizarte batean odol emaile izatea?

P. Bai, familiarteko baten batek
beharra duenean konturatzen
gara zeinen garrantzitsua eta
beharrezkoa den horrelako sare
bat izatea. Pena handia emango
lidake jendeak odola emateari
uzteak, ezinbestekoa den zerbait
delako.

11

Zer esan jendeari odola ematera anima dadin?

P. Zalantzan dagoenari: ez da
ezer, benetan, eta poztasun ikaragarria ematen du horren keinu txikia eginez horrenbeste
laguntzeak. Garrantzitsuena da
informazioa lortzea, seguru sentitzeko. Uste baino errazagoa da
odola-ematea, eta jende gaztea
animatu behar dugu, nagusiok
uzten hasten garenerako.
Osorik: www.guaixe.eus

