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BAZKIDEAK

Lurra oinen azpian dugula, gure ekintzak bizitzaren epe 
laburrean aurrera eramaten saiatzen gara. Lurra oinen azpian 
eta zerupean burua, gure espazioan moldatzen, aurrekoengandik 
jasotakoaren arabera bizitzen saiatuz eta hura garai berrietara 
moldatuz. Usadio eta ohiturek baldintzatzen gaituzte, gure 
moldatzeko gaitasunaren menpean. Haietako batzuk 
desagerraraziz eta beste batzuk birmoldatuz irauten du 
kolektiboaren nortasun itxurak. 

Bada Errusia hegoaldeko zelai mugaezinetan kosakoen herria 
deritzona. Asia erdialdetik mertzenario lanetara etorriak 
Errusiako tsarraren esanetara. Han geratu eta herri bat osatu 
zuten. "Gizon askeak" esan nahi omen du kusak hitzak. Askeak, 
lautadetan zaldi gainean zihoazela, ortzimugatik zetorren haizea 
masailetan sentitu eta inoren menpeko ez zirelako ilusioa sortzen 

zien. Gaur egun kosakoak, 
haien kultura mantendu 
nahian, zaila dute sobietar 
estalinismoak ezarri zien zigor 
eta sakabanaketak utzitako 
orbainak sendatzen. Baina 
haien ezaugarri ziren zaldi eta 
estepak hesiz mugatuak izaki, 
haien folkloreko ezpata 
dantzara jo dute ezaugarri 
komun horiek berpizteko.

Kosakoen ezpata dantzak, haien lur eta zeru arteko bizitzaren 
epea betetzeko ematen omen die. Haien nortasuna eta historia 
ulertzeko gaitasuna, beren zeregina munduan zein den erakusten 
ei die. Zorigaiztoko bizitza krudelenean, ezpata dantza harekin 
beren sustraiak ase eta ziurtasun ukaezin bat ematen die: izan 
ginen, gara eta izango gara. Kosakoen gauzak, guretzat haiek 
vodka edantzale amorratuak baino ez dira. Zer ote gara gu 
haientzat?

Lur eta zeru artean

ASTEKOA

XABIER REPARAZ EXTRAMIANA

KOSAKOEN EZPATA 
DANTZAK, HAIEN LUR 
ETA ZERU ARTEKO 
BIZITZAREN EPEA 
BETETZEKO EMATEN 
OMEN DIE

SAKANAKO GIZARTE ZERBITZUAK

Definitzekotan, esan genezake, 
dolua, atsekabea dela, bereziki 
norbaiten heriotzak sortzen 
duena. Gertuko bat 
galtzerakoan doluak hartzen 
du tokia. Maite dugun norbait 
modu ezberdinez galdu 
dezakegu: bat-bateko 
heriotzaz, gaixotasun larri eta 
luze baten ondoren, edonolako 
istripuz, bortizki, adinari 
lotutako arrazoiengatik, eta 
baita bere buruaz beste egiten 
dutelako ere.

Azken errealitate hau 
kontutan hartuz sortu zuten 
Besarkada elkartea: "Maite 
den norbaiten suizidioak 

jotakoen Elkartea". Gertuko 
batek bere buruaz beste 
egitean, erantzunik gabeko 
galdera asko sortzen zaizkie 
horrelako bizipen garratza 
jasan dutenei: nola aurre egin 
egoera horri?  Zerbait egin 
nezakeen? Zergatik ez dut 
aurreikusi? Zer egin dut 
gaizki? Zergatik egin du? 
Zergatik ez dit laguntzarik 
eskatu? Nola azaldu zer 
gertatu den?…

Oso zaila da ulertzea jasaten 
duten izugarrizko mina, 
barrutik sentitzen duten 
haustura eta blokeoa. 
Horregatik pasa dutenek 
badakitelako, ezagutzen 

dutelako, elkarlaguntza da 
Besarkada elkartearen xedea, 
minez dagoenak bere bizitzari 
berriro zentzua ematen 
laguntzea. Eskaintzen dutena 
da banakako arreta (laguntza 
psikologikoa barne), elkarri 
laguntzeko taldeak eta baita 
orientazio eta laguntza 
juridikoa ere. Orokorrean, 
gizarte osoari zuzenduta, 
sentsibilizazioa, heziketa eta 
aholkularitza ere.

Herritarren artean ere ideia 
bat zabaldu nahi dute: 
suizidioarena denon arazoa da, 
gizartearena, eta gero eta 
gutxiago izan daitezen 
lagundu dezakegu guztiok. 

Harremanetarako: 
Besarkada-abrazo.org,  
info@besarkada-abrazo.org eta 
622 207 743. 

Doluan besarkada

HARA ZER DIEN

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). GUAIXEk 
eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapitu-
luka bidali. Gutunak asteazkena 10:00ak 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

Altsasun kaleak 
zabortegi. Noiz 
arte? 
Maite dugu gure herria. Baina jo-
kabide batzuk ez dago ulertzerik. 
Hondakinak edukiontziraino era-
man eta ez sartzea? Badakigu edu-
kiontzi bakoitzean zer bota behar 
den? Ziur? Esaterako, non sartzen 
da argazkiko telebista hori? Ba al-
dakigu Sakanako Mankomunitateak 
gune berde mugikorra duela? Eta 
astero ibarreko herri guztietatik 
pasatzen dela? Badakigu Emausko 
Traperoak etxera traste bila etortzen 
direla, doan? Horretarako, Sakana-
ko Mankomunitateko hondakin 
zerbitzuko 948 46 48 67 telefono zen-
bakira hots egin edo Mank-en web 
orriko formularioa bete (https://
labur.eus/HxDc2) behar dira. Josu 
Rubio argazki honekin herriko 
kuxidadeaz kexu da. 

UTZITAKOA

OBJEKTIBOTIK
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Azaroak 19, asteartea 
19:00 Feminismoa eta Elikadura Burujabetza, Mugarik Gabe 
Nafarroa. Tailerra (gaztelaniaz) eta erakusketa. Olaztiko kultur etxean. 

Azaroaren 19tik 21era 
Baratze kritikoa erakusketa Olatzagutiko liburutegian. 
Nekazaritza sistema ulertzeko oinarrizko ideiak eta eredu nagusiei 
eta ordezko aukerei buruzko informazioa biltzen duen panel bidea. 

Azaroak 20, asteazkena 
18:00 Jarain.app! Indarkeria matxistarik gabeko Sakana 
aplikazioaren lan saio publikoa. Altsasuko Iortia Kultur gunean

Azaroak 22, ostirala 
17:00-20:30 Emakumezkoak ahalduntzeko autodefentsa feminista 
tailerra. Etxarriko kultur etxean. 18ra arte eman daiteke izena Mank-en.

Azaroak 22, ostirala 
22:00 Velma eta Cris antzezlana. Etxarri Aranazko kultur etxean.

Azaroak 22, ostirala
22:30 Velma y Cris antzezlana. Olatzagutiko kultur etxean. 

Azaroaren 22tik 25era 
Baratze kritikoa erakusketa Irurtzungo liburutegian.

Azaroak 23, larunbata 
19:00 Mustang filma eta foruma Maria Castejon Leorza, ikus-
entzunekoetan eta genero aditua. Irurtzungo Kultur etxean

Azaroak 25, astelehena. Emakumeen aurkako Indarkeria 
Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna.
Elkarretaratzeak herrietan.

Azaroak 26, asteartea 
17:00 Izaskun Mujika ipuin kontalariaren Gorputz osoko ipuinak 
kontakizuna. Olaztiko ludotekan

Azaroak 27, asteazkena  
Baratze kritikoa erakusketa Arbizuko udaletxean.

Azaroak 27, asteazkena
19:00etan Samara Velte. Nik sinisten dizut. Bortxaketaren kultura 
eta sanferminetako kasua liburuaren aurkezpena eta hizketaldia.  
Arbizuko Udaletxean.

Azaroaren 28tik 29ra 
Baratze kritikoa erakusketa Etxarri Aranazko plazako estalopean. 

Egitarauaren aurreneko datak

saKaNa
Azaroaren 25a, Emakumeenga-
nako indarkeriaren aurkako na-
zioarteko eguna. Horregatik, 
Nafarroako hainbat toki entitatek, 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen 
Federazioaren laguntzaz, Emaku-
meenganako indarkeriaren kon-
trako udalak kanpaina prestatu 
dute. Tartean dira Sakanako Man-
komunitatea eta Altsasuko Udala. 
Mugitu! leloa du aurtengo kan-
painak eta bidea egin bada ere 
oraindik zer ibilia dagoela adie-
razi nahi dute toki erakunde horiek. 

Kanpainak "bereziki" gizonez-
koei egiten die dei: "mugitu eta 
emakumezkoen kontrako hainbat 
indarkeriaren konplizeak izatea-
ri utz diezaiotela. Mugitu eta 
aurrera egin ezazu oinordetzan 
jasotako pribilegioei uko egiteko. 
Mugitu emakumezkoen eta gi-
zonezkoen arteko asimetria eta 
desparekotasuna birsortzen di-
tuzten botere-guneetatik. Bene-
tako berdintasunaren aldeko 
borrokari eta jardunari egiten 
zaizkien gero eta eraso gehiago-
ren aurrean mugitu, gizon; mu-
gitu emakumezkoak etengabe 
berbiktimizatzen dituzten kues-
tionamendu matxisten aurrean.
Gizon, mugitu, genero-estereo-
tipoak birsortzen ez dituzten 
maskulinitate-ereduetara. Azke-
nik, gizon, mugitu eta izututa 

dabiltzan emakumeen bidegabe-
keria-egoera larriaren aurrean". 
Toki erakundeek nahi dute gi-
zonezkoek ez daitezela soilik 
mobilizazioetan parte hartuz 
mugitu, "ez ditzatela babestu 
bakarrik indarkeria jasaten du-
ten emakumezkoak". 

Toki erakundeek azaroaren 
25aren kontura zabaldutako ma-
nifestuan gizonezko guztiakgon-
bidatu dituzte "hitzetatik bene-
tako konpromisoetara jauzi egin 
dezaten, keinuetatik aldaketa-
mugimenduetara, batzuen pri-
bilegioetatik denondako, gizon 

zein emakume, eskubide osoeta-
ra". Aldi berean, gizonezkoei dei 
egin diete "emakumezkoen kon-
trako indarkeria mota guztiak 
identifikatu eta errotik ezaba-
tzeko eguneroko borrokan eta 
lanean parte har dezaten, ema-
kumezkoen eta gizonezkoen be-
netako berdintasuna lortzeko 
esparru guztietan, pribatuan, 
etxean, kalean, lanean, esparru 
ekonomikoan, akademikoan eta 
politikoan". Azken helburua bai-
ta "pertsona guztiak aukera-ber-
dintasunean bizi daitezen diber-
tsitatetik eta askatasunetik".

Gizonezkoak "premiatu" dituzte "konpromisoak eta jarrera aktiboak hartzeko". 

Indarkeriaren kontrako 
programazio morea 
Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta, estreinakoz, 
sakanako Mankomunitateko Berdintasun Zerbitzuak, sakanako Udalekin elkarlanean, 
azaroaren 25aren inguruan sentsibilizazio kanpaina antolatu du 
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saKaNa
Udazkeneko klasikoetako bat da 
Sakanako hainbat herritan. Ibil-
gailu segizioa klaxonak joka eta 
haietan doazenak oihuka: pata-
ta operazioa, patata operazioa. 
57. aldian izanen da Iruñeko 
Alegria peñakoek Sakanarako 
bidea hartuko dutena. Baratze-
tako eta soroetako uztak jasota, 
garai egokian heldu dira peña-
kideak jaki bilketa egitera. Pa-
tataz aparte, kuiak, kuiatxoak, 
babarrunak, sagarrak, intxaurrak 
edota dirua ere jasotzen dituzte. 
Guztia Iruñeko Hermanitas de 

los Pobres edo Behartsuen Hau-
rrideak kongrezioari emanen 
diote. "Horregatik, sakandarrak 
eskuzabalak izatera animatzen 
ditugu". 

Bilketa Urdiainen hasiko dute 
09:00ak aldera. Satrustegirako 
bidean, laugarren urtez Unanu-
ra ere joanen dira. Ibilbidea des-
pedituta mojen egoitzan utziko 
dituzte jasotako guztiak. Peña-
kideek eskertuko lukete herri 
bakoitzean jakiak toki batean 
pilatzea, bilketa errazteko. Hala 
egin dute Uharteko jubilatu el-
kartekoek aurreko urteetan.

57. edizioarekin, Patata 
operazioa bueltan da 
igandean, 09:00etatik aurrera, Urdiain eta satrustegi 
artean ariko dira elikagaiak jasotzen alegria peñakoak

Sakanako koordinakundeak autobusa antolatu du Iruñera joateko. 

Pentsio duinen aldekoek  
Iruñera deitu dute 
larunbatean, 17:00etan, Foruen aldeko monumentutik 
abiatuko da pentsio duinen aldeko manifestazioa  

saKaNa
"Berdin dio nork gobernatu, guk 
pentsio publiko duinak defenda-
tuko ditugu". Pentsio duinen 
aldeko mugimenduak azken 22 
hilabeteetan behin eta berriz 
errepikatu duen lelo bat da. Eta 
Espainian eratzen ari den gober-
nu berriari euren aldarrikapenak 
iristarazteko pentsio duinen 
aldeko mugimenduak manifes-
tazioak deitu ditu Hego Euskal 
Herriko hiriburuetan larunba-
terako. Pentsio publiko duinak 
leloa du deialdiak. 

Aldi berean, koordinakundeko 
kideek gogorarazi dute ia bi ur-

teko "mobilizazioei esker alda-
rrikapenetako apur batzuk lortu 
ditugu. Baina ez dira finkatu. 
Haiek trabatzen dituzten lan eta 
pentsioen legeak indarrean ja-
rraitzen dute". Sakanako Pen-
tsiodunen eta Adinduen Koordi-
nakundeko kideek ez dute "Pen-
tsio Sistema Publikoa bermatu-
ta" ikusten, ezta pentsio duinak 
ere. Estatuko eta Nafarroako 
gobernuei ekintzak exijituko 
dizkiete larunbatean, "lanpostu 
duinak eta pentsio publiko, bi-
dezko eta nahikoa ziurtatzea, 
pertsonek bizi duina bermatua 
izan dezaten".

saKaNa 
Altsasuko mugimendu feminis-
tako kideek azken hilabeteetan 
bi hitzordu garrantzitsutan par-
te hartu dute: Neska* gazteen 
topaketak eta Euskal Herriko V. 
Jardunaldi Feministak. Ikuspun-
tuak partekatu ondoren mugi-
menduko kideek adierazi digu-
tenez, bi hitzorduek "buruak 
astindu zizkiguten, baina onera-
ko… Hainbat eztabaidaz busti 
ginen eta horiei gogotsu aurre 
egiteko asmoa daukagu. Horien 
artean deskolonialitearen gaia 
dago, gure pribilegioak berri-
kusteko beharra. Baita emakume* 
erabilera: asteriskoak emakume 
guztiak barne hartzen gaitu? 
Beharrezkoa da emakume hitza-
ren ondoan? Benetan denak al 
gaude ordezkatuta bertan?"

Bi hitzorduek Altsasuko mu-
gimendu feministako kideek 
harremanak izateko baliagarriak 
izan direla jakinarazi digute. 
"Momentu benetan aberasgarriak 
izan ziren, hitzaldiak bezain 
beste, gure bizipenak eta ezta-

baida propioak taldean elkarba-
natu genituen eta". Mugimendu-
ko kideendako, "halako espazio 
eta une gehiago elkarbanatzeko 
beharra argi gelditu da". Horre-
gatik, elkartzeko deia egin dute: 
"indartu ditzagun autodefentsa 
feminista lantzeko eta feminis-
moaren erronkei aurre egiteko 
espazioak!"

Durango 
Mugimendu feministaren hel-
buru, estrategia eta erronka 
berriak eztabaidatzeko asmoz 
antolatu ziren Jardunaldi Femi-
nistak. Haietan "alde guztietara 
begiratu" zuten. Azaldu digutenez, 
"azpimarratzekoak izan ziren 
barne egituraren berrindartzea 
eta mugimenduaren deszentra-

lizazioaren bultzada herri eta 
eskualdeak indartzeko xedez". 
Martxoaren 8ari begira, "paktu 
soziala lortzeko, bizitzaren ar-
dura kolektibizatzeko eta zaintza 
lanak berrantolatzeko aldarria" 
nabarmendu dute.

Jardunaldien "aniztasuna" 
azpimarratu digute, "mahai-in-
guruen ponentziak abiapuntua 
ziren. Eta haietan bost ardatz 
landu zituzten: bizitzak erdigu-
nean jartzeko agenda partekatua 
eta burujabetzak; dekolonialita-
tea; gorputzak eta sexualitatea; 
indarkeriarik gabeko bizitzak 
eraikitzen eta, azkenik, mugi-
mendu feministaren erraiei be-
girada. "Jakina, guztiak inter-
sekzionalitatearen teorietan 
oinarrituriko printzipiotan 
ulerturik planteatuak izan ziren". 
Mahai-inguruetan aritu ziren 
hainbat kolektibotako kideek 
"mugimendua bera interpelatua 
zuten, emakume bakoitzaren 
pribilegioen azterketa eta anali-
sia egiteko beharra" agerian utzi 
baitzuten.       +www.guaixe.eus

Lizarrako topaketan egondako neska gazteak. Durangon 3.000 pertsona izan ziren hilaren 1etik 3ra, 20 bat sakandar. UTZITAKOA

"Buruak onerako astindu 
dizkigute" 
lizarran egin zen Neska* gazteen topaketa, eta, batez ere, hilaren hasieran Durangok 
hartutako Euskal Herriko V. Jardunaldi Feministen balorazioa egin dute altsasuko 
mugimendu feministako kideek 

MUGIMENDUA 
"BIZIRIK ETA 
GOGOTSU" DAGO, 
EGUNGO SISTEMAREN 
ARAUAK APURTZEKO 
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saKaNa
Apirilaren 28ko deialdiaren on-
doren PSOEk ez zuen gobernurik 
osatu eta hauteskundetara deitu 
zuen berriro. Emaitzetan alda-
ketak izan dira, Sakanan ere. 

Sakanan EH Bilduk apirilean 
berreskuratu zuen Ahal Duguk 
2016an kendu zion indar nagu-
siaren rola. Koalizio abertzaleak 
udaberrian botoetan gora egin 
bazuen, igandeko deialdian bide 
beretik segitu du 4.253 boto jasoz, 
291 boto gehiago eskuratu ditu, 
% 7,34ko hazkundea. Irañetan 
ez beste herri guztietan EH Bil-
du nagusi izan da. Bel Pozueta  
altsasuarra diputatu izanen da. 

PSOEk botoak galdu arren 
apirilaren 28an Sakanako hiru-
garren aukera izatetik bigarrena 
izatera pasa da, postu hori Ahal 
Duguri kenduta. Sozialistek uda-
berritik 134 babes galdu dituzte 
(% 7,27) eta 1.748 botorekin iba-

rreko botoen % 19,2 jaso ditu. 
Sozialistak ibarreko sei herrietan 
bigarren aukera izan dira sakan-
darrendako, Ergoienan Geroa 
Bairekin berdinduta. Beste lau 
herritan hirugarren aukera izan 
ziren eta bostetan laugarren. 

Ahal Duguk kongresurako 
aurtengo bigarren hauteskun-
deetan ere botoak galdu ditu eta 
Sakanako hirugarren aukera 
bilakatu da. 469 boto gutxiago-
rekin (% 23,54), 1.523 sakandarrek  

eman diote babesa Ahal Duguri, 
sakandarren % 16,73. Ibarreko 
bederatzi herrietan hirugarren 
aukera izan da, Arbizun Navarra 
Sumarekin berdinduta. Bestetik, 
lau herritan babes gehien lortu 
duen laugarren hautagaitza izan 
da eta bitan bosgarrena izan da. 

Navarra Sumak 147 boto egin 
ditu behera (% 11,13) eta sakan-
darren artean 1.174 babes jaso 
ditu (%12,89). Boto galera hori 
izanda ere, hauteskunde emaitzek 
koalizioa sakandarren laugarren 
aukera bilakatu dute. Gainera, 
EH Bilduren ibarreko hegemonia 
hautsi duen indar bakarra izan 
da, Irañetan lehen indarra bila-
katzean. Lau herritan koalizioa 
bigarren aukera bilakatu da. 
Hirugarrena da beste bi herrie-
tan (Arbizun Ahal Dugurekin 
batera), hiru herritan laugarren 
hautagaitza izan da eta beste 
bostetan bosgarrena. 

Geroa Baik udaberrian ira-
bazi zituen botoak baino zertxo-
bait gehiago galdu zuen igandean, 
595 boto (% 35,27). Koalizioa 1.092 
botorekin sakandarren botoen 
% 11,99 jaso ditu eta ibarrean 
bosgarren aukera bilakatu da, 
bat behera eginez. Koalizioa Sa-
kanako bost herritan bigarren 
hautagaitza izan da (Ergoienan 
PSNrekin berdinduta), bakarrean 
izan da herritarren hirugarren 
aukera. Lau herritan, berriz, 
laugarren gelditu da eta beste 
bostetan bosgarren herritarren 
bosgarren aukera izan da. 

Gainontzeko alderdiei dago-
kienez, Voxek Sakanan 27 boto 
(% 13,85) galdu ditu eta 168rekin 
gelditu du, % 1,85eko babesa. 
Ultraeskuindarrek udaberrian 
bezala igandean ez zuten botorik 
lortu ez Arruazun ezta Urdiainen 
ere. Eta Arakilen (12 boto), Irur-
tzun (38), Altsasu (85) eta Olatza-
gutian (13) izan ezik, gainontze-
ko herri guztietan hamar boto 
baino gutxiago eskuratu dituzte. 
Zero Murrizketak-Berdeak (22 
boto, 2 gehiago), Bidezko Mun-
durantz (7 boto, 8 gutxiago) eta 
PCTE (5 boto) hautagaitzak izan 
dira sakandarren botoren bat 
eskuratu dituztenak. 

Erroldari erreparatuta, apiri-
laren 28ko deialdiarekin aldera-
tuta, botorako eskubidea 36 per-
tsonak gutxiagok zuten, 15.453 
sakandar guztira. Haietatik botoa 
ematera 9.193 joan ziren. Hau da, 
parte hartzea % 59,49koa izan 
zen eta abstentzioa % 40,51ekoa. 
Azken horrek bost hilabeteetan 
10,19 puntu egin du gora. 88 sa-
kandarrek eman zuten boto ba-
liogabea (% 0,96), txuriak, berriz, 
61 (% 0,66).

Alderaketak 
Aurreko legegintzaldian Nafa-
rroako Gobernuari eusten zioten 
EH Bilduk, Ahal Duguk eta Geroa 
Baik. Hiruren artean igandean  
Sakanan 6.868 boto eskuratu di-
tuzte, udaberrian baino 773 boto 
gutxiago. Igandean emandako 
botoen % 74,7 dira. Egungo Na-
farroako Gobernuari eusten 
dioten PSOEk, Geroa Baik eta 
Ahal Duguk Sakanan 4.363 boto 
lortu dituzte, emandakoen % 
47,46. Udaberrian baino 1.201 
boto gutxiago jaso dituzte. Boto 
abertzaleari (EH Bildu eta Geroa 
Bai) dagokionez, 5.345 sakanda-
rren babesa jaso du, apirilaren 
28an baino 304 boto gutxiago. 
Igandean emandako botoen % 
58,14 izan ziren abertzaleak. 

EH Bilduk boto 
gehiago jaso ditu
Udaberrian eskuratu zuen lehen postua babes gehiagorekin sendotu du koalizio 
abertzaleak. Gainontzeko hautagaitzek behera egin dute sakanan.  Parte hartzea 
10,16 puntu jaitsi zen, 1.600 sakandar gutxiagok eman zuen botoa

Datuak
Ap28 Az10

Errolda 15.489 15.453

Boto emaileak 10.793 9.193

Abstentzioa %30,32 %40,51

Baliogabeak %0,96 %0,96

Zuriak %0,95 %0,66

saKaNa
Irurtzun, Uharte Arakil, Lakun-
tza, Lizarraga, Etxarri Aranatz 
eta Altsasuko Euskaraldia Ba-
tzordeko kideak elkartu ziren 
Lakuntzan larunbatean. Haiekin 
batera Gasteizko eta Zumarraga-
ko batzordeetako kide bana. Guz-
tiak ere 2020ko azaroaren 20tik 
abenduaren 4ra izanen den ari-
keta behar bezala prestatzeko 
trebatzera joan ziren. Han jakin 
ahal zutenez hizkuntzarekiko 
jarreran oinarritutako belarriprest 
eta ahobizi rolez aparte, Euska-
raldi berriak berritasuna dakar: 
arigunea. Edozein enpresa, el-
karte, talde, administrazioan 
euskaraz aritzeko espazioak sor-
tzea sustatuko du 2020ko Euska-
raldiak. Ariguneak instituzio 
horietan barrura begirakoak izan 
daitezke, edota kanpora begira-
koak. Urte berriarekin batera 
izena emateko aukera izanen 
dute, eta Euskaraldia antolatzai-
leek laguntza emanen diete. 

Uhartearrek gogotsu hartu 
zuten aurreko Euskaraldia eta 
dagoeneko berria prestatzen ha-
siak direla jakinarazi zigun Vir-
ginia Moscosok. Dagoeneko 
Uharte Arakilek Euskaraldian 
izena eman du eta batzordea aste 
honetan biltzekoa da. “Jakina, 
ateak irekiak ditu” gaztigatu 
digu Moscosok. Gauza bera ja-
kinarazi digute Txane Senarrek 
eta Idoia Gurutxarrik. Pasa den 
urtean berandu ibili eta herriak 
izena eman ez eta Arbizuren 
barruan apuntatu ziren lizerra-
tarrak. 2020an ez da halakorik 
gertatuko Lizarragako Euska-
raldia batzordeak dagoeneko 
herriaren izena eman duelako. 
Senarrek eta Gurutxarrik azaldu 
digutenez, Euskaraldia batzor-
deak ez du dinamika moztu eta 
Korrika dela, bestea dela, martxan 
aritu da. Aurreneko Euskaraldia 
hasi zela urte bat beteko da aza-
roaren 23an, San Klemente fes-
tetan. Zerbait eginen dute.

'Euskaraldia' 
batzordeak 
trebatzen 
hasiak 
izena emanda: Uharte, 
lakuntza, arbizu, lizarraga, 
lizarragabengoa, Etxarri, 
Urdiain eta altsasu
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Eguzki plakak Irurtzungo frontoian. 

saKaNa
Eguzkiari zerga jarri zion PPk 
gidatzen zuen Espainiako Go-
bernuak. Zerga horren bidez 
energia berriztagarrien bidez 
elektrizitatea sortzen zuten nor-
banakoen eta enpresen instala-
zioak zergapean utzi zituen. Joan 
den urteko lastailean gelditu zen 
zerga hori bertan behera. Lege 
aldaketak aukera ematen du fa-
milia batek, bizilagun batzuek 
edo enpresa batek beren argin-
darra ekoizteko eta sobran du-
tena sare nagusira kostu gehi-
garririk gabe jaulkitzeko. 

Horregatik, Sakanako Garapen 
Agentziak eta Goienerrek anto-
latuta autokontsumo fotovoltai-
koa hizpide duten hiru informa-
zio saio antolatu ditu. Etxean 
edota lantegian argindarra sor-
tzeko eguzki plakak jarri nahi 
duten sakandarrei zuzendutako 
saioak dira. Haien instalakun-
tzaren azterketa egin nahi dute-
nek azken argindar faktura 
eraman beharko dituzte.  

Egutegia 
Asteartean, 18:30ean, Lakuntza-
ko kultur etxean izanen da au-
rreneko saioa. Hurrena hilaren 
26an, asteartean, 18:30ean Altsa-
suko Gure Etxea eraikinean. 
Atzenekoa azaroak 28, osteguna, 
18:30ean Irurtzungo udaletxean. 

Eguzki plakak 
jartzea 
pentsatzen ari 
zara?
Hiru informazio saio 
antolatu dituzte. azken 
faktura eramanda azterketa 
egiteko aukera izanen da 

altsasU
Nafarroako Gobernuaren enpre-
sa publikoa da Sodena eta he-
rrialdearendako balio erantsia 
duten proiektuak kaptatu eta 
garatzeko baliatzen du. Enpresa 
publikoak Alai Termoformados 
enpresari 750.000 euroko maile-
gua eman diola jakinarazi zuen 
atzo. Gipuzkoako Plasticos Alai 
kokapen berria bilatzeko Sode-
narekin harremanetan jarri zen 
2018an. Ordutik Sodenak "enpre-
saren ezarpenerako akonpaina-
mendu integrala egin du: lanto-
kiaren bilaketan, ezarpen kostuen 
informazioa emanez edota ad-
ministrazio tramitazioan ere". 
Hori guztia emandako mailegua-
rekin osatu da. 

Plasticos Alai enpresak Alai 
Termoformados kokatu du Al-
tsasuko Isasia industrialdean. 
Irailaz geroztik ari da martxan 
eta 13 langile sakandar daude 
lanean. Elikadura, automozio 
eta industriarako ari da. 

Sodenak Alai 
Termoformados-i 
mailegua eman 
dio 
Enpresak bi milioi euroko 
inbertsioa egin du eta 
750.000 euroko mailegua 
jaso du 

Hiru erabilera aurreikusi dituzte 
eskolen eraikinarendako
Erabilera anitzeko gela bat egitea, gaztetxokoa-ludoteka 
hartuko duen espazioa sortzea eta etxebizitza, lehentasunak

BaKaiKU
2030 Bakaiku plan estrategikoan 
auzolana, etxebizitza eta eskolen 
eraikina izan ziren lehentasunak. 
Aurreneko gaia landu eta gero, 
bakaikuarrek eskolen eraikina-
rekin zer egin erabakitzeko 
prozesua abiarazi zuten larun-
batean. Bi solairu eta 575 metro 
karratuko azalera du eraikinak 
eta Ekhi Etxeberria Kaiuela 
zinegotziak aitortu duenez, 
"nahiko zaharkituta dago, baina, 
oraindik ere erabilgarria da. 
Herriarendako elementu ga-
rrantzitsu bat izan daitekeela 
pentsatzen dugu". 

Eskolak zertarako galderari 
erantzuteko gogoz 20 bat bakai-
kuar elkartu ziren larunbatean. 
Etxeberria zinegotziak azaldu 
digunez, "plan estrategikoko 
parte hartze prozesuan sortu-
tako ideia batzuk genituen. 
Larunbatean ideia gehiago ote 
zeuden galdetu genuen eta ba-
tzuk atera ziren". Topaketan 
izan ziren  guztiek zein bere 
lehentasunak zehaztu zituen. 
Parte-hartzaileen lehentasunak 
komunean jarri zituzten ondo-
ren. Hori egin eta gero guztien 
artean hiru lehentasun auke-
ratu zituzten, honakoak: erabi-

lera anitzeko gela bat egitea, 
gaztetxokoa edota ludoteka 
hartuko duen espazioa sortzea 
eta goiko solairuko bi etxebizi-
tzak. 

2030 Bakaiku plan estrategikoan  
onartuta zuten bi proiektuak 
lantzea: eskolen eraikina botatzea 
edo berreraikitzea. Zinegotziak 
aurreratu duenez, eskolen erai-
kinen inguruan aritzeko lantal-
dea sortuko da. "Lehentasunak 
erabakita ditugu. Beraz, lantal-
deak arkitektoarekin bi proiek-
tu horiek landuko ditu. Ondoren, 
herriari erakutsiko zaizkio eta 
hark erabakiko du". Etxeberriak 
jakinarazi digu euren buruari 
ez diotela eperik jarri. 

Auzolan
Bakaikuarrek onartutako 2030 
bitarteko plan estrategikoaren 
lehentasunetako bat auzolana 
izan zen. Herritarrek ondutako 
proposamena bakaikuarrek be-
raiek herri galdeketa bidez be-
rretsi zuten. Etxeberria zinego-
tziak jakinarazi digunez, Bakai-
kuko Udala auzolana arautuko 
duen ordenantza egiten ari da. 
"Urte akaberarako egina izatea 
espero dugu, martxorako auzo-
lanekin hasteko".

Sakanako 15 udaletatik 13 berri-
tu ziren maiatzaren 26ko hautes-
kundeetan. Irañetan eta Itur-
mendin ez zen zerrendarik aur-
keztu eta igandeko deialdirako 
gelditu zen udalak berritzeko 
aukera. Irañetako Udala berri-
tzeko Orbela izeneko hautagaitza 
aurkeztu dute Jose Ignacio Aran-
goa Ziak, Sara Lakuntza Sanche-
zek, Ainhoa Beraza Maizak, 
David Beraza Vitoriak eta Odei 
Zabala Bengoetxeak. Bostek osa-
tuko dute udala.

Iturmendin ez da udala berri-
tzeko hautagaitzarik aurkeztu. 
Beraz, iturmendiarrek ez dute 
etzi botoa ematera joan beharko. 
Astelehenetik aurrera Nafarroa-
ko Gobernuak Kudeaketa Batzor-
dea izendatuko du.

Irañetan botoa 
emateko deia 
bigarren igandez 

Irurtzunen botoa ematen. 
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laKUNtZa
Mikel Arregi Marin guardia civil 
batek hil zuela 40 bete ziren as-
telehenean. Hori dela eta, seni-
deak, hainbat lakuntzar eta sa-
kandarrez lagunduta, Etxarri 
Aranatzen Arregiren omenezko 
oroigarrira hurbildu eta lore 
eskaintza egin zuten. Urtero 
errepikatzen den ekitaldi xume 
horrekin egitarau bete bat des-
peditu zen. Izan ere, arratsalde 
berean Etxarri Aranazko kultur 
etxean Gogoan hartzeko izenak 
erakusketa mustu zen. Joseba 
Zabalza argazkilariak ondutako 
erakusketan 105 argazki biltzen 
dira. Haietan bizirik dauden se-
nideak ageri dira, kasu gehiene-
tan, beren senidearen hilketaren 
lekuan. Erakusketarekin argaz-
kilariak euskal gatazka politiko 
eta militarrean isilarazitako 
biktimak ahanzturatik berres-
kuratu nahi izan ditu. 

Larunbatean, berriz, errepre-
sioa, polizia biolentzia eta euskal 
gatazka politikoa mahai-ingurua 
hartu zuen Lakuntzako kultur 

etxeak. Segurtasun indarrek edo 
paramilitarrek hildakoen bost 
senidek hartu zuten hitza: Fermin 
Rodriguez, Txaro Arregi, Eneko 
Etxeberria, Idoia Zabaltza eta 
Nerea Zabala. Kasu bakoitzean 
bizitakoaren berri eman zuten. 
Eta guztien kontakizuna garai 
batean bizitakoaren isla bihurtu 
zen. Gertatutakoaren egia jakin 
nahi zuten lau kasutan. Euren 
oinazearen berri eman zuten. 
Kasuak argitzeko Sekretu Ofi-
zialen Legea bertan behera uz-
teko eskatu zuten. Biktimen le-
gearen kontra egin zuten eta 
Memoria Legeak gertatutakoa 
onartzeko balio dezala nahi dute. 
Guztien testigantzak garaiko 
irudiez lagundu zituzten. 

Udaletxean 
Lakuntzako Udalaren ekitaldian 
Patxi Xabier Razkin Sagastibel-
tza alkateak erakunde adieraz-
pena irakurri zuen. Alkateak 
azaldu zuenez, "ekitaldiaren 
bidez, Arregiren oroitzapena eta 
memoria bizirik mantendu nahi 
ditugu. Era berean, monolitoari 
egindako erasoak gaitzesten di-
tugu, haren oroimenaren eta 
herritarrek bizikidetza norma-
lizatu eta baketsuan bizitzeko 
duten eskubidearen aurkako 
ekintzak direlako". Aldi berean, 
Udalak "motibazio politikoko 
biktima guztien egia, justizia, 
aitortza eta erreparaziorako es-
kubidean aurrera egiteko gure 
borondatea erakusten dugu, ino-
lako indarkeria-gertakaririk ez 
errepikatzeko berme gisa".Eta  
nabarmendu zuen eskuin mutu-
rreko taldeek edo funtzionario 
publikoek eragindako motibazio 
politikoko ekintzen biktimei 
errekonozimendua eta ordaina 
emateko legea, "garatu eta apli-
katzeko beharra" dagoela.

Senideak lore eskaintza egiten Etxarri Aranazko oroigarrian. UTZITAKOA

Mikel Arregi Marin 
gogoan izan zuten
segurtasun indarrek eta paramilitarrek hildakoen senideen larunbateko mahai-
inguruaren ondoren, astelehenean lore eskaintza egin zuten haren oroigarrian 
astelehenean. lakuntzako Udalak, berriz, erakunde ekitaldia antolatu zuen. 

EKITALDIAN 1979KO 
ETA 2019KO 
SAKANAKO ALKATE 
ETA ZINEGOTZIAK IZAN 
ZIREN

Hydroko langileak enpresa parean lanuzte garaian. LAB

LABek esana: "Hydron 
ekoizpena geldiarazi dugu"
asteartean eta ostegunean 2 ordukoak izan diren 
lanuzteak 4koak izanen dira heldu den astean

irUrtZUN
Hydroko zuzendaritza eta enpre-
sa batzordea atzo biltzekoak ziren. 
Mahai gainean LABek deitutako 
lanuzteak zituzten aztergai, bai-
na sindikatu abertzaleko kideek 
ez zuten uste aurrerapausorik 
emanen zenik. "Bi soldata eska-
la daude. Guk nahi dugu enpre-
sak lan bera, soldata bera filoso-
fia bere egitea. Eta, ondorioz, 
horri lotutako neurriak hartzea 
nahi dugu", azaldu digu Sakana-
ko LABeko arduradun Gaizka 
Uhartek. 

Zuzendaritzan langileen sol-
datak berdintzeko borondaterik 
ikusten ez dutenez, LABekoek 
heldu den astearterako eta oste-
gunerako 4 orduko lanuzteak 
deitu dituzte lan txanda bakoi-
tzeko. Aste honetako lanuzteetan 
txandako 24 langile gelditu dire-
la eta bi ordu horietan lantegiko 
ekoizpena gelditu dela jakinara-
zi dute LABeko kideek. Uhartek 
Hydroko langileak "egiten ari 
diren elkartasun ariketa" nabar-
mendu du.  

CCOO ez dago ados 
Hydroko enpresa batzordean 
(CCOO4, LAB 3 eta UGT 2) na-
gusi den CCOOk ez du bat egin 
LABen txanda bakoitzeko lanuz-
te deialdiarekin. "Gehiengo sin-
dikalak lortutako akordioa lan-
gileendako positiboa da, ez bai-
tira eskubideak galtzen eta 
hainbat aldarrikapenetan hobe-
kuntzak lortu dira".

CCOOeko kideek gaztigatu 
dutenez, "balio-aniztasun taula 
finkatuta gelditu da, kontratu 

berriak lehen ezagutzen genituen 
kategoriekin berdintzeko modua 
da. Informazio batzarrean izan 
zen LABen aholkulariak ere 
ziurtatu zuen lan hitzarmenean 
ez zegoela kategoriarik". Sindi-
katuak gaineratu duenez, "lan-
talde buru aritzen direnak 5. 
multzora pasatu dira". CCOOk 
azpimarratu duenez, "helburuak 
lortzeagatik emandako bonusak 
hobetzen direla eta langileenda-
ko osagarriak ia puntu erdi han-
ditzen dira". Aldi berean, CCOOk 
jakinarazi duenez, "soldatak 
Nafarroako siderometalurgiako 
lan hitzarmena baino % 1 gehia-
go handitzen dira, eta % 1,5 osa-
garririk ez dutenen langileen 
kasuan". Azkenik, sindikatuak 
gogorarazi du festa egunetan eta 
gauez lan egiteagatik edo neka-
garritasunagatik jasotzen diren 
plusak handitu direla. 

Lan hitzarmena sinatu duen 
sindikatuaren iritziz, "lanuzteak 
deitzerakoan lan eskala bikoitza 
dagoela esaterakoan LAB faltsu-
tasunean oinarritzen da. Langi-
leen zati batek kobratzen dituen 
osagarriak 2012an izandako ka-
tegoria aldaketengatik eta sol-
data murrizketagatik sortutako 
egoera pertsonalei dagozkie. 
Murrizketen erdia berreskuratu 
zen, baina ez zen tauletan finka-
tu".  CCOOk nabarmendu duenez, 
"2012an lantegiaren jardunarekin 
segitzeko hartu beharreko neu-
rriekin LAB ados zegoen, langi-
leak bozketan onartu zituztenak, 
nahiz eta gero LABek ez sinatu. 
Ondorio nagusia da 95 langiletik 
140ra pasa garela".
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Sakanako establezimenduak eta 
azaroa hitz bakarrarekin lotzen 
dira: Azarokotea. Sakanako Den-
darien, Ostalarien eta Zerbitzuen 
(SDOZE) elkarteak sustatzen du 
kanpaina eta azaroan ohiko eros-
ketak, edo eguberriei begira 
egindakoak, elkarteko estable-
zimenduetan egitera animatzea 
du helburu. Astelehenaz geroztik 
eta hilaren 30era arte SDOZEko 
kide diren establezimenduetan 
erosketa egiten duenak zozketa-
txartela jaso du. 20, 30 eta 50 
euroko balioa duten opari-txar-
telak irabazteko aukera izanen 
dute bezeroek. Gainera, txarte-
letako batek 300 euroko saria du. 
SDOZEko kideek Lakuntzako, 
Etxarri Aranazko, Altsasuko eta 
Olatzagutiko 53 merkataritza eta 
ostalaritza establezimendutan 
guztira 20.000 txartel banatuko 
dituzte Azarokotearekin. Beste-
la esanda, 1.700 euro saritan. 

SDOZEk Azarokotearen bidez 
ia 200 urdaiazpiko oparitu ditu 
azken lau urteetan. Aurretik, 
sariz betetako zareak ziren.

Azaroan Sakanan 
erosteak sari ziurra 
dauka

saKaNa 
Sakanako koopfabrika programa 
Sakanako Garapen Agentziak 
eta OlatuKoop-ek antolatu dute, 
Nafarroako Gobernuaren finan-
tzazioarekin eta ekintzailetza 
sustatzen duten ANEL,UIS, REAS 
Nafarroa, Cederna-Garalur eta 
KoopFabrikaren laguntzaz. Bere 
helburua da Ekonomia Sozial 
Eraldatzailearen inguruko pres-
takuntza ematea da. Saio teoriko-
praktikoen bidez, azken lau os-
tegunetan, ekintzaileak, udal 
ordezkariak eta garapen tekni-
kariak trebatu dira. 

Trebatu ondoren bidean iden-
tifikatutako lehentasunezko bi 
arloren inguruko jardunaldi 

irekiak antolatu dira: zaintza eta 
etxebizitza. Aritu direnez apar-
te, sakandar guztiei zabalik dau-
de saioak. SGAko Iker Mantero-
la Matxainek azaldu digunez, 
“jardunaldi horietan, gai bakoi-
tzaren inguruan ekonomia sozial 
eraldatzailearen baitako proiek-
tuak ezagutzeko aukera izanen 
da”. Manterolak gogorarazi digu 
Sakanako Plan Estrategikoaren 
berrazterketa prozesuan agerian 
gelditu zen ibarraren sozioeko-
nomia erronketako bat zaintza 
zela. Horregatik, jardunaldi ire-
kietan parte hartzeko gonbida-
pena egin digu sakandarrei. 

Koopfabrika metodologia be-
rritzailea da, Gipuzkoan lauga-

rren urtea da martxan dena eta 
Manterolak esan digunez, “ere-
du berri bat sortzen ari dela esan 
genezake. Metodologia berritzai-
le hau erabiliaz, Sakanakoa Na-
farroan egiten den lehen progra-
ma da”. 

Jardunaldi irekiak  
Zein paper joka dezake koopera-
tibismoak zaintzen paradigma 
komunitario bat sortzeko garaian. 
Zentrala den gaiari eskualdetik 
eta ikuspegi komunitariotik hel-
tzeko moduez aritu ziren bi hiz-
lariak: Andoni Zulaika (Pertso-
nen Arretarako Herri Plataforma, 
Beterri-Buruntzako Udala) eta 
Xanti Ugarte (Zestoako herri 
zaintzen kooperatiba).Hiriberri-
ko kontzeju-etxean izan zen jar-
dunaldi ireki hori atzo. 

Bigarren jardunaldi irekia 
heldu den ostegunean, Urdiain-
go udaletxean izanen da. Etxe-
bizitza kooperatibo eta komuni-
tarioen ikuspegitik abiatuta, 
lurralde-sare kooperatiboen 
sorrerarako gakoak eta zerbitzuen 
eta beharren kooperatibizazioa 
landuko dute: tokiko klausula 
sozialak, etxebizitza kooperati-
boak eta herri kooperatibak.Programako saio bateko dinamika. SGA

Etxebizitza eta zaintzarako 
beste erantzun batzuk
Horiek ezagutzeko jardunaldi irekiak antolatu ditu sakanako Garapen agentziak. atzo 
zaintzaren inguruan aritu ziren Hiriberriko kontzeju etxean. Etxebizitza premiari 
erantzuteko beste moduen berri emanen dute Urdiainen hurrengo ostegunean

Plazan bazan...
Anitzartean Sakanan

FINANTZAZIOA:

ANITZARTEAN
partxis kooperatiboarekin,

zurrumurruak desaktibatzen

 anitzartean@sakana-mank.eus
648070710 
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saKaNa
Informazioaren eta komunika-
zioaren teknologiak (IKT) egu-
nerokoan erabiltzen ditugu. 
Baita haurrek edo ikasleek ere. 
Jakinik bizitzaren arlo guztietan 
IKTak modu kritiko eta seguruan 
erabiltzea gero eta beharrezkoa-
goa dela, gaitasun digitalak lan-
tzeko ekimena pilotua martxan 
jarri dute Uharte Arakilgo eta 
Urdiaingo ikastetxe publikoetan 
eta Iñigo Aritza ikastolan. Saka-
nako Garapen Agentzia (SGA) 
eta Euskal Wikilarien Elkartea 
(EWE) dituzte laguntzaile. Ba-
beslea Nafarroako Gobernua da. 
Arlo digitaleko ezagutza zabaltzea 
helburu duen ekimen hori Saka-

nako Plan Estrategikoaren baitan 
kokatuta dago. 

SGAko Iker Manterola Matxai-
nek azaldu digunez, ekimenaren 
helburuak dira “ikasleen tekno-
logia gaitasuna lantzea eta, wi-
kipedia proiektuarekin bat egin-
da, herri-ezagutza modu parte-
katu batean sortzea eta ezaguta-
raztea”. Horretarako, ikastetxe 
bakoitzeko talde batek, gai jakin 
baten inguruko informazioa bil-
du eta aztertu ondoren, wikipe-
diak eskaintzen dituen hainbat 
tresnaren bidez entziklopedia 
askean argitaratuko dituzte edu-
kiak. Uharte Arakilgo eskola 
publikoak herriko zerbitzuak 
landuko ditu. Urdiaingoak, berriz, 

herriak sareetan duen irudia 
aztertu eta osatzea izanen du 
helburu. Azkenik, Iñigo Aritza 
ikastolakoek mitologia landuko 
dute. 

Ikastetxeek EWEren presta-
kuntza eta prozesuan zeharko 
norberari egokitutako laguntza 
jasoko dituzte. Batetik, entziklo-
pedia askearen proiektuaren 
hainbat tresnaren berri emanen 
diete: wikipedia, txikipedia… 
Ondoren, ikastetxe bakoitzaren 
proiektua lagunduko du EWEk. 
Manterolak jakinarazi digunez, 
ikastetxe bakoitzeko talde bana 
parte hartzen ari da egitasmoan, 
“horrela eredua probatu eta ego-
kitzapenak egiteko”. 

Wikipedia gaitasun 
digitalak lantzeko 
Uharte arakilgo eta Urdiaingo eskola publikoak eta iñigo aritza ikastola ekimen pilotu 
batean parte hartzen ari dira. sakanapediarako pausoa emanen dute ikastetxe 
bakoitzeko ikasle talde banak 

Atzo hiru urte bete ziren Guardia 
Civilak hainbat altsasuar atxi-
lotu zituela. Ordutik Adurrek, 
Jokinek eta Oihanek 1.097 egun 
egin dituzte preso. Aratz, Iñaki, 
Jon Ander eta Julen, berriz, 563. 
Altsasuko auzia dena hilabete 
lehenago hasi zen Gartzia Xime-
nez kaleko taberna baten ingu-
ruan. Foruzaingoa eta Nafarroa-
ko Lurralde Auzitegia ikertzen 
ari ziren kausa Espainiako Au-
zitegi Nazionalaren eta Guardia 
Civilaren esku gelditu zen, bes-
teak beste, Mariano Rajoyren 
txio bat eta Coviteren terrorismo 
salaketa bat dela medio.

Espainiako Auzitegi Naziona-
lak bitan ukatu du 2016ko lastai-
laren 15eko gertaerak terrorismoa 
izan direnik. Hasierako 375 ur-
teko espetxe zigorra Espainiako 
Auzitegi Gorenak 50 urte eta 8 
hilabetetan utzi ditu. Epaia irmoa 
izanik zazpi auzipetuak lehen-
bailehen espetxe onurak eskatu-
ko dituzte. Bitartean, Altsasuko 
auziak Europako epaitegiko bidea 
eginen du.

Altsasukoen 
atxiloketak duela hiru 
urte izan ziren 

Lakuntzako Pertza elkarteak 
bazkide eguna ospatuko du bihar. 
Egitaraua 12:00etan hasiko da 
elkartean bertan eginen den au-
zatearekin, triki-poteoarekin. 
Herrian barna poteoan ibiliko 
dira ere. 15:00etan eseriko dira 
mahaira bazkideak bazkaltzera. 
Mahaitik jasotzeko musika be-
zalakorik ez dagoenez, Los Ca-
zahuetes mariatxiak joko dute.

Lakuntzako Pertza 
elkartearen Bazkide 
eguna bihar

Bakaikuko elkartean ospakizu-
nari 13:00etan emanen diote ha-
siera, triki-poteoarekin. 14:00etan 
haurrendako bazkaria izanen 
da, 14:30ean helduak. Ondoren 
bingoa, musa eta beste izanen 
dira. 15:30ean haurrendako tai-
lerrak eginen dira. Eta 17:30ean 
Josuk alaituko du giroa. Auza-
tearen ondoren Gabezinekin 
dantzaldia izanen da 01:00a arte. 

Bakarreko-etxeak 
bere eguna ospatuko 
du bihar 
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EtXarri araNatZ
Etxarri Aranazko kultur etxeak 
Arnasa Gara ekimenaren aur-
kezpena hartuko du igandean, 
19:00etan. Ekimena aurkezteko 
Kartzela web-sailaren bi kapitu-
luren aurre-mustutzea (abenduan 
mustuko dute) eta auzatea izanen 
dira. Arnasa Gara ekimenaren 
helburua da euskara hizkuntza 
nagusi den herriak, arnasguneak, 
indartzea. Haien ahalduntzea, 
aintzatespena eta bertako biz-
tanleek euskara bultzatzeko du-
ten zereginari eta garrantziari 
buruz kontzientziatzea bultzatu 
nahi ditu.

Ekimena Nafarroako Gober-
nuak, Eusko Jaurlaritzak, Ipa-

rraldeko Euskararen Bulego 
Publikoak eta Udalerri Euskal-
dunen Mankomunitateak (UEMA) 
bultzatu dute. Azken horretako 
kide diren 22 herrietan ari da 
garatzen kanpaina eta Etxarri 
Aranatz da haietako bat. Ekime-
na lehenik 22 herri horietan 
aurkeztu dute. Ondoren ekimena 
Euskal Herri osora helaraziko 
dute udalerri horien errealitatea 
eta garrantzia.

Adierazpenak 
UEMAko koordinatzaile Miren 
Segurolak azpimarratu duenez, 
"ekimenak arnasguneetako biz-
tanleek kontzientzia har dezaten. 
Bestetik, gainerako herritarrek 
ere arnasguneak babestea eta 
hedatzea euskararen normali-
zaziorako ezinbestekoa dela jakin 
dezaten, hizkuntza ekologiaren 
ikuspegian bidea eginez". 

Ana Ollo Herritarrekiko Ha-
rremanetarako kontseilariak 
esan zuenez, Nafarroako herri-
tarrek "harro sentitu behar dute 
beren hizkuntzetako batez, eus-
kara kohesiorako balioa baita 
gure komunitaterako". 

Etxarri Aranazko alkate Silvia 
Marañonek azpimarratu duenez, 

herri gisa, "arnasgune izateaga-
tik harro eta gustura gaude. 
Baita adi ere. Haur eta gazteei 
mundu globalizatutik heltzen 
zaiena, nagusiki, erdaraz da. Eta 
horrek eguneroko erabileran 
eragina du". Beharrezkoa jo du 
herritarren kontzientziazioa, 
"dugun altxorraz jabetu behar 
dugu, gure hizkuntzari eusteko. 
Osasuntsu egon arren, hausko-
rrak ere baikara. Beraz, propio 
zaindu beharreko herriak dira 
gureak". 

Web saila ardatz 
Kartzela web sailak zazpi atal 
ditu eta igandean haietako bi 
ikusteko aukera izanen da. Ber-
tsolari Txapelketa Nagusiaren 
ondoren BECen ezin atera gel-
ditu diren Lekeitio, Zumaia, 
Lesaka, Azpeitia, Donibane Ga-
razi eta Ondarroako sei herritar 
dira protagonistak. BECen dau-
dela pixkanaka topo eginen dute 
elkarrekin, eta eraikinetik nola 
atera pentsatzen hasiko dira. 
Seiak arnasgune diren herrieta-
koak dira, baina, topikoak hau-
tsiz, era askotakoak dira. Igan-
dean bi aktore izanen dira Etxa-
rri Aranatzen.Arnasa Gara ekimena Nafarroan herenegun aurkeztu zuten. UEMA

Arnasa Gara ekimena 
igandean aurkeztuko dute
Euskara hizkuntza nagusi diren herrietako biztanleen ahalduntzea, aitortza eta 
kontzientziazioa indartzea da helburua, gune horiek euskararen indarberritzean duten 
garrantziaz jabetu daitezen. "Kartzela" web-sailaren aurre-mustutzea eginen da
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OSTIRALA 15
ALTSASU Gozamenez programa. 
Pornografia/Erotika, zertaz ari 
gara? film laburrak eta foruma 
Bel Pozueta sexologoarekin. 
18:00etan, Iortia kultur gunean. 

IRURTZUN Bilbao Eurocopa 
2020 honi ez! aurkezpena. 
19:00etan, Larrazpi gazte 
elkartean. 

ALTSASU Batzen gaituena. 
Guaixe25 urteurren 
gala. 
19:00etan, Iortia 
kultur gunean. Ikus 2 
eta 3 orrietan.

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

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

ALTSASU Pintxopotea Isunen 
aurkako taldeak antolatuta.
20:30etik aurrera, gaztetxean. 

ALTSASU @buelos filmaren 

emanaldia. 
22:00etan, Iortia kultur gunean. 

ALTSASU Kontzertuak: Knock 
Out, Sindy Berbenas eta Goi! & 
Bego taldeak. 
22:30ean, gaztetxean. 

LARUNBATA 16
ALTSASU Gozamenez programa. 
Zentzumenen ibilbidea: 
Gynkana, murala eta dastatze 
beroa. 
17:00etan, Intxostiapunta gazte 
gunean. 

ALTSASU Excentrica 
producciones konpainiaren 
La maldicion de los hombre 
Malboro dantza ikuskizuna. 
19:30ean, Iortia kultur gunean 
(ikus 22. or).

ALTSASU Altsasuko ferietako 
34. Argazki Rallyan parte hartu 
duten argazkien proiekzioa eta 
sari banaketa. 
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

IGANDEA 17
ALTSASU San Lorenzo ermitara 

50 km-tako ibilbidea eginen du 
Barranka BTT taldeak. 
08:30ean, Zumalakarregi plazan. 

IRURTZUN Alfonbra magikoa 
familiarteko filmaren emanaldia 
euskaraz. 
16:30ean, kultur etxean.

LAKUNTZA Ikusi makusi. 
17:00etan, kultur etxean. 

ALTSASU Mr Link, el origen 
perdido familiarteko filmaren 
emanaldia.
17:00etan, Iortia kultur gunean. 

IRURTZUN La alfombra magica 
familiarteko filmaren emanaldia 
gaztelaniaz. 
18:00etan, kultur etxean. 

ETXARRI ARANATZ Arnasa 
gara. Arnasguneak euskarari 
hauspoa ematen aurkezpen 
ekitaldia, websailaren aurre-
estreinaldia, aktoreekin 
solasaldia eta auzatea.
19:00etan, kultur etxean

ALTSASU @buelos Helena 
Tabernaren filmaren emanaldia.
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

ALTSASU Margolaria zineforum 
filmaren emanaldia. 
19:40ean, Iortia kultur gunean.

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

ASTELEHENA 18
ALTSASU Pentsio duinen alde. 
Sakanako Pentsiodunen eta 
Adinduen Koordinakundea. 
12:00etan, plazan. 

ALTSASU AGAren joste tailerra.
19:00etan, gaztetxearen 
sutondoan. 

ASTEARTEA 19
LAKUNTZA Autokontsumo 
fotovoltaikoari buruzko 
tailerrak. 
18:30ean, kultur etxean. 

ALTSASU Zohardia filmaren 
emanaldia. AGAk antolatuta.
19:00etan, gaztetxean. 

OLAZTI Feminismo y soberania 
alimentaria hitzaldia Mugarik 
gabe elkartearen eskutik. 
Sakanako Garapen Agentziak 
eta Sakanako Berdintasun 
Zerbitzuak antolatuta. 
19:00etan, kultur etxean. 

ASTEAZKENA 20
ALTSASU Kafe konpondu. 
17:30etik 19:30era, Gure Etxea 
eraikinaren beheko solairuan. 

ALTSASU Literatur solasaldia 
euskaraz: Gotzon Garate 
idazlearen India harrigarria 
liburuaz hitz egingo dute. 
18:00etan, Iortia kultur gunean. 

ALTSASU AGAren asanblada. 
19:30ean, gaztetxean. 

OSTEGUNA 21
ARBIZU KoopFabrika. Sakanan 
ekintzailetza sozial eta 
kooperatiboa sustatzeko 
programa. Sustapen saio 
teoriko-praktikoak. 
16:00etatik 20:00etara, Utzuganen. 

IRURTZUN Solete, Amigos y 
Magia Marcos Ortega magoaren 
magia ikuskizuna. 
19:00etan, San Martin jubilatuen 
elkartean. 

ALTSASU Los Rodriguez y el 
Mas Alla gaurkotasunezko 
filmaren emanaldia. 
19:00etan, Iortia kultur gunean. 

ALTSASU El amor menos 
esperado zineforuma. 
19:00etan, Iortia kultur gunean. 

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

ZOriON aGUrraK

Magali
Zorionak neska 
irrifartsu eta alaienari. 
Eskuak nahiko ez 
urteak zenbatzeko. 
Ongi pasa zure 
egunean!!

ALTSASU Santiago 
Sierra artistaren Preso 
Politikoak Espainia 
Garaikidean erakusketa. 
Azaroaren 30era arte. 
Astelehenetik ostiralera 
18:30etik 21:00etara, 
larunbatetan emanaldia 
baino ordu bat lehenago 
eta igandeta 19:00etatik 
21:00etara, Iortia kultur 
guneko erakusketa  
gelan. 

ETXARRI ARANATZ 
Gogoan hartzeko izenak 
erakusketa. 
Azaroaren 11tik 24ra.

ALTSASU Altsasuko 
ferietako Argazki 
Rally-an aurkeztutako 
argazkien erakusketa. 
Azaroaren 11tik 21era. 
Astelehenetik ostiralera 
18:30etik 21:00etara, 
larunbatetan emanaldia 
baino ordu bat lehenago 
eta igandetan 19:00etatik 
21:00etara, Iortia kultur 
guneko erabilera 
anitzetako gelan.

ALTSASU II. Mundu 
Gerrako Mauthauseko 
kontzentrazio-
esparruaren argazki 
originalen erakusketa. 
Abenduaren 15era arte. 
Kukua tabernan.

OLAZTI Baratze kritikoa 
erakusketa. Sakanako 
Garapen Agentziak eta 
Sakanako Berdintasun 
Zerbitzuak antolatuta. 
Azaroaren 19tik 21era. 
Astelehenetik ostiralera 
14:30etik 20:00etara, 
liburutegian.

Garazi Goñi Andueza
7 urte betetzen dituzu 
astelehenan, zenbat 
haunditu zaren iada!! 
Egun ona pasa eta 
guztion partez 
Zorionak!!
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EsKEla

Bere senarra, seme-alabak, 
bilobak, berbilobak

eta gainerako ahaideak.

Maria 
Berastegi Navarro

Olaztin hil zen 2019ko azaroaren 8an, 94 urte zituela

(i. urteurrena)

OrOiGarria

Ane Begiristain Igoa

Jada urtebete da gure ondoan ez zaudela,  
sinetsi ezinean. Gogoan ditugu poztasunez 

betetzen zenizkigun uneak, etxeratzean 
emandako ongietorri beroak,  

gitarra doinu goxoak, farre algarak...
Betirako elkarrekin egongo gara.

asko maite zaitugu anetxu.

Urteurren meza azaroaren 17an, 
igandean, eguerdiko 12:00etan, 
Etxarri aranazko elizan izango da. Olazti

(i.urteurrena)

Beriain mendian hil zen 2018ko azaroaren 17an

OrOiGarria

Artsaian etxeko zu lengusubek 

Ane Begiristain Igoa 

"EGiN sENaK aGiNtZEN DiZUN HOri, BEti!"

Beti gu artien zaudelako...

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.

NEGOZIOAK

ERRENTAN HARTU
Aizarozko ostatua har-
tzeko:  Basaburuako 
Udalak Aizarozko ostatua 
errentan emateko deialdia 
egin du. Interesa dutenek 
948 50 30 35 telefonora 
hots egin dezakete. 

LAN ESKAINTZA
Etxarriko taberna ba-
tean, asteburutan lan 
egiteko pertsona behar 
da. Esperientzia eta lan 
egiteko gogoekin. Deitu 
666 224 704 tfnora.

IKASTAROAK
Autodefentsa feminista: 
Sakanako Mankomunita-
teko Berdintasun Zerbitzuak 
antolatu du ikastaroa, nes-
ken eta emakumeen ahal-
duntzea sustatzeko. Etxarri 
Aranatzen izanen da ikas-
taroa azaroaren 22an eta 
29an, ostiralak, 17:00etatik 

20:30era. Izena eman ber-
dintasuna@sakana-mank.
eus e-postan azaroak 18a 
baino lehen. Emagin-ek 
emanen du tailerra. Landu-
ko diren gaiak dira: Zer dira 
eraso sexistak? Nola pai-
ratzen ditugu? Nola identi-
fikatu? Gure eskubideen 
gainean kontzientziatu 
behar dugu. Zein dira ema-
kumeen aurkako indarke-
riaren erroak? Erantzuna. 
Nola erantzun indarkeria 
egoerei?

GALDUTAKOAK
Kotxeko giltza galdu dut 
Arbizu eta Arruazu bitar-
teko partzelarian. Aurki-
tzen baduzu, mesedez 
deitu 699 325 040

OPARI
Txakur kumea oparitzen 
da. Interesatuek deitu 667 
266 746 tfnora.

LEHIAKETA
Instagram BOTABA Euskal 
Esamoldeen Erronkaren 
3.edizioa: Gazteentzako 
lehiaketa aurten berritasu-
nekin eta egundoko sariekin 
dator. Erronka Azaroaren 
4tik 25era izanen da. Labay-
ru Fundazioak antolatuta.

OHARRAK
Sei elkarterako bolunta-
rioak: Sei elkarteak baka-
rrik dauden adingabe 
atzerritarrekin astean bi 
ordu egoteko 21 urtetik 
gorako boluntarioak behar 
ditu: asteartetan Iturmen-
din eta ostegunetan Altsa-
suko gazte gunean, 
17:00etatik 19:00etara. 
Interesa duenak 948 239 
739 edo 673 329 449 te-
lefonoetara hots egin de-
zake, edo gestion@aso-
ciacionsei.org e-postara 
idatzi dezake. www.aso-
ciacionsei.org, informazio 
guztia dago.

Etxarriko irakurle tal-
dea: abenduaren 12an, 

ostegunean, 19:00etan 
Etxarri Aranazko liburu-
tegian elkartuko dira eta 
"Egunero hasten delako" 
liburuaz arituko dira. 
Gonbidatuta zaude.

Tuterako ikastolarekin 
elkartasun afaria Bakai-
kun: Azaroaren 9an elkar-
tean, 15 euroren truke. 
Elkartean eta estankoan 
dauden zerrendetan izena 
eman behar da.

AHT-ko lanetara mendi 
martxa: Mugitu! Mugimen-
duak azaroaren 23 eta 
24ean Marcilla eta Tafalla 
artean AHTaren aurkako 
mendi martxa bat antolatu 
du. Helburua tarte horretako 
AHTaren proiektua ezagu-
tzea eta abiatu dituzten la-
nak bertatik bertara ikustea 
da. Bestalde, zonaldeko 
oposizioarekiko harremanak 
estutzea eta martxak zehar-
katuko dituen herrietan in-
formazioa zabaltzea da. 
Argibide gehiago:  http://
mugitu.blogspot.com/

www.iragarkilaburrak.eus

iraGarKi sailKatUaK

· Aiuri Medina Galartza, urriaren 
30ean Iturmendin
· Salma Luchaa Chej, azaroaren 
1ean Irurtzunen
· Raul Marin Suarez, azaroaren 8an 
Irurtzunen

JaiOtZaK

· Maria Berastegi Navarro, 
azaroaren 8an Olaztin
· Angeles Melero Olivares, 
azaroaren 8an Lakuntzan

HEriOtZaK

INFORMAZIO HAU EPAITEGIETAN ETA 

UDALETAN JASOTZEN DA. AGERTU 

NAHI EZ DUENAK, HAN JAKINARAZI 

DEZALA.



2019-11-15  Ostirala  GUAIXE16      KIROLAK

Imanol Arregi eta jokalariak harri eta zur, arbitroak gola baliogabetu zuenean . XOTA

Osasuna Magnak injustuki 
galdu zuen El Pozoren kontra
 ARETO FUTBOLA  Gol bat baliogabetuta eta hura ospatzen 
ari zirela El Pozok sartutakoarekin galdu zuten berdeek 

Osasuna Magna Xotak El Pozo 
Murcia talde ahaltsuaren kontra 
jokatu zuen, Murtzian. Bi arerio 
zuzenen arteko lehia zen, hasie-
ratik bizi-bizia izan zena. El Pozo 
aurreratu zen, baina launa ber-
dintzea lortu zuten berdeek. 
Partida bukatzeko minutu baten 
faltan gertatu zen eskandalua. 
Osasuna Magnako atezain Mario 
Almagrok baloi azkarra atera 
zuen, Araçak eta Bynhok salto 
egin zuten, Araçak baloia ukitu 
eta El Pozo Murciaren atean sar-
tu zen. Horrela, bosgarren gola 
sartu zuen Osasuna Magnak, 
baina arbitroak baliogabetu zuen, 
Araçak baloia ez zuela jo argu-
diatuz. Une horretan, gola ospa-
tzen zebiltzan nafarrak, gertatzen 
zenaz jabetu gabe, eta momentu 
horretan El Pozok jokaldia abia-
tu eta gola sartu zuen, arbitroak 
baimendutakoa. Sinetsi ezinik 
begira zeuden Osasuna Magna-
ko jokalarien aurrean. Horrela, 

hiru puntuak Murtzian geratu 
ziren eta Osasuna Magnak in-
justuki galdu zuen. 

“Inpotentzia eta amorrua”
“19 urte daramatzat entrenatzen, 
eta nire bizitza guztian ikusi 
dudan lotsarik handiena da hau” 
azaldu zuen, haserre, Imanol 
Arregik. Arbitroaren erabakiak 
“inpotentzia eta amorrua” sortu 
ziola nabarmendu zuen Arregik. 

Partida zuzenean eskaini zen, 
eta bideoan argi ikusten da 
Araçak baloia buruz jo zuela. 
Erabakiak bazterrak nahasi ditu 
eta Xotak, Tatono Arregi presi-
dentea buru, gertatutakoa dei-
toratu du.  

Movistar Inter da lehen mai-
lako liderra (22 puntu) eta Osa-
suna Magna 5. da (12 puntu). 
Gaur, ostirala, 11 punturekin 
sailkapenean 7. den Peñiscola 
hartuko du Osasuna Magnak 
Anaitasunan, 20:30ean.

100. Behobia-Donostian aritzeko 
33.379 korrikalari zeuden izena 
emanda, baina azkenean 27.084 
azaldu ziren igandean Behobia-
ko irteera puntura. Nahiz eta 
euria eta eguraldi txarra egin 
–une batzuetan oso gogorra– , 20 
kilometroko probari gogotsu ekin 
zioten korrikalariek.  

76 sakandar
Abiatu ziren 27.084 korrikalarie-
tatik 25.479 korrikalari iritsi 
ziren helmugara, tartean sakan-
dar ugari, 76 guztira, iaz baino 
4 partaide gehiago. 128 irristala-
rik osatu zuten proba eta Aitor 
Vacas (42:09) eta Nere Karrera 
(51:55, 18.a) gailendu ziren. David 

Gonzalo uhartearra izan zen 
lehen sakandarra (43:15). 

Korrikalarien artean, gizonez-
koetan Chakib Lachgarrek 
(1:00:57) ezustekoa eman zuen 
eta bera gailendu zen, proba ira-
bazteko faboritoa zen Iraitz Arros-
pide billabonarrari bost segundo 
aterata. Sergio Garcia de Eulate 
altsasuarra izan zen lehen sa-
kandarra (1:11:04). Eta emaku-
mezkoetan ere sorpresa izan zen, 
Gema Barrachinak (1:11:38) ira-
bazi baitzuen. Azken hiru edi-
zioko irabazle Aroa Merino 7.
sailkatu zen. Sakandarren artean 
Erkuden San Martin etxarriarra 
sailkatu zen lehena, 4.482. postuan 
(1:31:19). 

25.479 korrikalariren 
artean 76 sakandar
 ATLETISMOA  100. Behobia-Donostia euripean jokatu zen eta Chakib lachgar 
errenterriarra eta alacanteko Gema Barrachina izan ziren garaileak. sakandarren 
artean sergio Garcia de Eulate eta Erkuden san Martin izan ziren azkarrenak

Nafarroako Gazteen Lau T’erdi-
ko Txapelketa – Guillermo Mazo 
Memorialean aste honetan final-
zortzirenak jokatu dira Etxarre-
nen eta Lekunberrin. Tartean, 
Irurtzun klubeko hiru pilotarik, 
Azpirozek, Imazek eta Bustincek, 
heldu den astean jokatuko diren 
final-laurdenetarako sailkatzea 
lortu dute. Beraiekin batera, 
Lakabek (Paz Ziganda), Loiartek 

(Erreka), Iriartek (Larraun), 
Primek (Paz Ziganda) eta De la 
Fuentek (Ultzama) lortu dute 
final-laurdenetarako sailkatzea. 

Asteartean, Etxarrenen, Azpi-
rozek (Irurtzun) 12 eta 18 iraba-
zi zion Gerendiaini (Ultzama), 
eta asteazkenean, Lekunberrin, 
A. Pernaut (P. San Sebastian) 15 
tantotan utzi zuen Imazek (Irur-
tzun) eta Bustincek (Irurtzun) 
18 eta 13 hartu zuen mendean X. 
Lazkoz (Esteribar). Aste honetan 
txapelketako final-laurdenak 
jokatuko dira.              

 PILOTA  Gazteen 
kaiolan Azpiroz, Imaz 
eta Bustince aurrera

Korrika, gizonak
1.Chakib Lachgar (Errenteria) 1:00:57
120.Sergio G. Eulate (Alts) 1:11:04
334.Antton Zelaia (Urd) 1:14:41
427.Mikel Satrustegi (Arru) 1:15:48
441.Ivan Sobredo (Alts) 1:15:54
444.Aritz Munarriz (Etx) 1:15:56
564.Egoitz Karrion (Irur) 1:17:08
683.Alatz Agirre (Arb) 1:18:04
748.Asier Estarriaga (Etx) 1:18:31
898.Fco. Javier Gomez (Alts) 1:19:14
910.Alberto del Rio (Alts) 1:19:18
941.Ioseba Iza (Arb) 1:19:26
1.136.Carlos Manero (Alts) 1:20:35
1.203.Aritz Etxeberria (Alts) 1:20:57
1.221.Iñaki Azkona (Irur) 1:21:03
1.236.Javier Borrega (Alts) 1:21:07
1.386.David Mutiloa (Irur) 1:21:59
1.561.Gorka Chamorro (Alts) 1:22:47
1.600.Gaizka Diaz de Garayo (Bak)  

1:23:02
1.827.Joxeja Maiza (Etx) 1:23:57
1.832. Jon Bergera (Zior) 1:23:57
2.140.Ibon Paularena (Dorrao) 1:25:07
2.729.Alejandro Pain (Alts) 1:27:05
2.748.Eduard Casanovas (Irur) 1:27:09
2.999.Ibai Gonzalez (Urritzola) 1:27:47
3.176. Xabier Gonzalez (Alts) 1:30:08
3.674.Xabier Huarte (Hirib) 1:29:23
4.020.Asier Leiza (Arb) 1:30:14
4.665.Santi Agirre (Itur) 1:31:42
4.777.Jon Ander Fernandez (Alts) 

1:31:56

4.778.Koldo Isturiz (Irur) 1:31:56
5.109.Iban Martin (Arb) 1:32:41
5.259.Juan Pedro Ariz (Bak) 1:32:58
5.695.Hodei Ziganda (Egia) 1:33:55
6.746.Iban Verdugo (Etx) 1:35:52
7.682.Ruben Cantero (Alts) 1:37:31
7.704.Gorka Perianez (Alts) 1:37:32
7.813.Jose Mari Urroz (Hirib) 1:37:43
7.820.Kaxi Estarriaga (Etx) 1:37:44
8.008.Urko Rekalde (Arb) 1:38:04
8.021.Asier Lizarraga (Arb) 1:38:05
8.563.Iñaki Mauleon (Etx) 1:38:56
8.564.Iñigo Orella (Etx) 1:38:56
8.669.Juantxo Azurmendi (Alts) 

1:39:06
9.348.Eduardo Zuñiga (Irur) 1:40:09
9.586.Eneko Razkin (Irur) 1:40:32
11.384.Imanol Apaolaza (Lak) 1:43:23
11.610.Alvaro Rekondo (Lak) 1:43:44
12.078.Jose Luis Rubio (Alts) 1:44:28
13.215.Aitor Mendia (Iturm) 1:46:26
13.361.Endika Segura (Arb) 1:46:39
13.741.Alejandro Santano (Alts) 

1:47:16
13.742.Mikel Etxaiz (Alts) 1:47:16
15.965.Luis Barandalla (Etx) 1:50:54
17.530.Juan Carlos Perez (Alts) 

1:53:42
17.535.Aitor Bereziartu (Alts) 1:53:42
17.535.Ignacio Zapirain (Alts) 1:54:08
19.503.Jose Antonio Augusto (Alts)  

1:57:22

21.766. Aitor Etxaniz (Alts) 2:03:05
22.923.Victor Isturiz (Irur) 2:07:21
24.580.J. Ramon Diaz (Alts) 2:17:29

Korrika, emakumeak
145.Gema Barrachina (Roca del Valles)  
  1:11:38
4.482.Erkuden San Martin (Etx) 1:31:19
6.734.Maria Goikoetxea (Etx) 1:35:51
7.505.Maider Iragi (Irur) 1:37:16
7.856.Maitane Txueka (Arb) 1:37:48
12.439.Marian Ijurra (Arb) 1:45:04
12.487.Nekane Jaka (Arb) 1:45:11
13.223.Ainhoa Markinez (Olaz)   

1:46:27
13.486.Maite Zornoza (Alts) 1:46:51
14.022.Leire Mugika (Alts) 1:47:41
17.932.Amaia Arangiz (Alts) 1:54:23
17.938.Olatz Monreal (Alts) 1:54:24
22.682.Ane Lizarraga (Arb) 2:06:18
22.799.Mirian Palacios (Arb) 2:06:48

*Irati Azkargortak (Iturm) parte hartu 
zuen baina ez dago bere denborarik.

Irristalariak, gizonak
1.Aitor Vacas (Ullibarri) 42:09
8.David Gonzalo (Uhar) 43:15

*Unai Villalovosek (Altsasu) parte 
hartu zuen baina ez dago bere 
denborarik.

Sakandarrak Behobia-Donostian (20 km)

Garcia de Eulate, Donostian. UTZITAKOA
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Pedro Mari Ruiz eta Miguel Angel Urrestarazu. UTZITAKOA

Pedro Mari Ruizi eta Miguel 
Angel Urrestarazuri aitortza
 KIROLDEGIA  2019ko Kirol Merituari Urrezko Domina 
jasoko dute azaroaren 27an, Gobernuaren eskutik

Nafarroako Gobernuak 2019ko 
Kirol Merituari Urrezko Domina 
Alberto Undiano Mallenco arbi-
troari ematea erabaki zuen. Ho-
rretaz gain, Nafarroan kirola 
sustatzeko zuzendaritza-lanetan 
edo entrenatzaile gisa egiten 
duten lanari errekonozimendua 
egiteko 25 pertsonari Zilarrezko 
Domina ematea erabaki zuen 
Gobernuak. Domina jasoko du-
tenen artean bi sakandar daude: 
Pedro Mari Ruiz Bordegarai 
lakuntzarra eta Miguel Angel 
Urrestarazu Zabalo altsasuarra. 

Pedro Mari Ruiz mendizalea 
da, eta 50 urte baino gehiago 

daramatza Sakanan mendizale-
tasuna sustatzen eta antolatzen. 
Sakanako Mendizaleak taldeko 
lehendakari izan da urte luzetan. 
Eta Miguel Angel Urrestarazu 
pilota epailea da. 1975etik Nafa-
rroako Euskal Pilota Federakun-
tzan dabil, Nafarroako Epaileen 
Batzordearen barnean, makina 
bat lan eginez. Egun Nafarroako 
pilota epaile eta aholkularia da. 

Biek azaroaren 27an 12:30ean 
Nafarroako Jauregiko Tronu 
Aretoan egingo den ekitaldian 
jasoko dute Kirol Merituari Urrez-
ko Domina, Nafarroaren Eguna 
ospatzeko ekitaldien barruan. 

NAFARROAKO EUSKAL PILOTA FEDERAZIOA

Nafarroako txapeldunak Altsasun
 PILOTA  Larunbatean Nafar Kirol Jolasetako final handiak  
jokatu ziren Altsasun. 1. mailako benjaminetan Santesteban gailendu 
zen, kimuetan Nazabal, haurretan Sanchez eta Nafarroako  
Emakumeen Pilota Txapelketako finalean Elizalde eta Maite Ruiz de 
Larramendi. 
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Maider Betelu Ganboa arBiZU
Tik-tak, tik-tak… erloju orratzen 
hotsa buruan iltzatuta izanen 
dute finalistek. Lau T’erdiko 
finalerako atzerakontua hasi da 
eta igandeko hitzordu garran-
tzitsurako dena ia prest dago 
Nafarroa Arenan. Joseba Ezkur-
dia da egungo txapelduna eta 

arbizuarrak bere bigarren txa-
pela lortu nahi du. Eta Altuna 
III.ak 2017an irabazi zuen Lau 
T’erdiko txapela eta hura be-
rreskuratu nahi du berriz.  Iaz-
ko finaleko protagonista berbe-
rak dira, baina final ezberdina. 
Aurreko urtean 17 eta 22 gailen-
du zen arbizuarra, baina igan-

dean zer gertatuko den iIkusmi-
na handia da eta apustuak pa-
reko aterako dira, akaso zer edo 
zer Altunaren alde. Euren pilo-
tari ibilbidean elkarren kontra 
56 partida jokatu dituzte eta 
horietatik 30 irabazi ditu Altunak 
eta 26 Ezkurdiak. Beraz, lehia 
estu eta borrokatua espero du 

katedrak. Nork jantziko du txa-
pela?
Final batera heltzea ez da gauza 
erraza, baina aurtengo Lau T’erdi-
ko finalerako sailkatzea gehiago 
kosta izan zaizula dirudi. Sentsazio 
hori duzu?
Bueno egia da erabat desberdina 
izan dela aurtengo txapelketa. 
Joan den urtean sentsazio oso 
oso onekin ibili nintzen; sufritzea 
ere tokatu zitzaidan, esaterako 
finalerdietan Urrutikoetxearen 
kontra asko sufritu nuen, baina 
sentsazioak ezberdinak ziren. 
Altunaren kontra, Victorren 
kontra jokatutako partidak osoa-
goak izan ziren, partida hobeak 
egin nituen. Aurten ere ongi 
ikusten dut nire burua, txispa-
rekin eta sentsazio onekin, baina 
txapelketa desberdina izan da.
Partida guztiak irabazita iritsi zara 
finalera. Final-laurdenetan Ben-
goetxea 8 tantotan utzi zenuen, 
Lasoren kontra gehiago kosta zi-
tzaizun baina 22 eta 21 irabazi 
zenion azkenean eta Artola 22 eta 
14 hartu zenuen menpe. Eta fina-
lerdian Erik Lasari 20 eta 22 iraba-
zi zenion.  Faboritoaren sanbenito 
hori gainean izatera ohitu zara?
Egia esan, faboritoa izateak ez 
dit nire burua asko presionatu. 
Txapelketa irabazi ala ez, fina-
lera sartu nahi nuen nire burua-
ri erakusteko lehengo urtekoa 
ez zela kasualitatea izan. 
Uste duzu norbaitek hori zalantzan 
jartzen duela? 
Joan den urtean oso-oso momen-
tu onean iritsi nintzen finalera, 
akaso puntutxo bat gehiagorekin, 
edo gauzak oso ongi atera zitzaiz-
kidan. Baina aurten ere oso ongi 
nago. Aurtengoa txapelketa go-
rabeheratsuagoa izan da; bere-
ziki Lasoren kontrako partidan, 
buelta ematea kosta zitzaidan. 
Lotuta ikusten nuen nire burua 
partida horretan, eta Jakaren 
kontrako finalerdian partida 

lehenago ez ixtearen pena hori. 
17 eta 7 joan nintzen irabazten 
eta sentsazioa dut izan nituela 
aukerak partida lehenago buka-
tzeko. Baina bera ere asmatzen 
hasi zen, jokatzen, eta azkenean 
sufritzea tokatu zen. 
Baina egoera hauetan ispiluari be-
giratzeko bi modu daude. Pentsa 
dezakezu “Lasoren kontrako 13 eta 
22ari buelta ematen eta garaipen 
epikoa lortzen jakin izan nuen, 
momentu kritikoetan eusten”, hau 
da, mezu positiboa, edo pentsa 
dezakezu: “uff... justu-justu iraba-
zi nuen”, mezu negatiboa. Zu zer 
irakurketarekin geratzen zara? 
Uste dut bi irakurketak egin 
beharra dagoela. Batetik Lasoren 
kontra oso pozik bukatu nuen, 
ikusi nuelako nire burua sufri-
tzen, baina une kritiko horretan 
lasai mantendu nintzelako eta 
tantoz tanto joan nintzelako, 
partidari buelta eman arte; bai-
na bestetik haserre, lotua ikusi 
nuen nire burua, partida hasie-
ran ez nuelako nire jokoa ongi 
egiten jakin. Nire jokorik onena 
egin gabe egon nintzen, partidan 
ez banengo bezala, sentsazio ho-
riekin. Eta Erik Jakarekin berdin. 
Partida hasiera oso garrantzitsua 
izan zen niretzat eta abantaila 
ederra hartu nuen, 17-7. Orduan 
pozik, baina gero berriz haserre, 
partida lehenago ixten jakin ez 
nuelako. Baina bi partidetan 
sufritzen jakin nuen, eta horrek 
ere konfiantza ematen dit. 
Jakaren kontrako finalerdiak final 
kutsua izan zuen guztiz, eta biok 
lehertuta bukatu zenuten.
Hasieran akaso ez zen partida 
ona izan, akatsak tarteko; baina 
bukaera oso ona izan zen: parti-
da gogorra, tanto oso gogorrak… 
Argazki polita utzi genuen, gu 
biak lurrean lehertuta, Labrit 
betetzen zuten ikusleen txalo 
zaparrada artean. Giro izugarria 
zegoen frontoian eta horrek asko 
balio du. 
Zu normalean ez zara haserretzen, 
pilotari lasaia zara alde horretatik, 
baina Lasoren kontrako partidan 
aipatu zenuen kantxako zale baten 
hitzak entzun zenituela, “partida 
eskutan duzu, Unai”, eta amorrua 
sentitu zenuela. Jenioa atera zi-
tzaizun...
(Kar, kar…) Bai, alde batetik 
igual ez da seinale ona hori behar 
izatea partidari buelta emateko, 
baina amorrazioa sentitu nuen 
hori entzutean, “ia egina duzu”. 
Ez zidan graziarik egin, pixkat 
haserretu eta eskerrak horri, 
jokoa hobetu nuen eta partidari 

"Iazkoa ez zela 
kasualitatea 
izan erakutsi 
nahi dut"
JOSEBA EZKURDIA GALARRAGA PilOtaria  
 PILOTA  Joseba Ezkurdiak eta Jokin altunak lau t'erdiko finala jokatuko dute etzi, 
Nafarroa arenan (17:00, EtB1). irabazi ala galdu, arbizun ospakizuna eginen da

"ONGI IKUSTEN DUT 
NIRE BURUA, 
TXISPAREKIN ETA 
SENTSAZIO ONEKIN; 
GOGOTSU NAGO"                   

"JOAN DEN URTEAN 
PARTIDA OSOAGOAK 
EGIN NITUEN, AURTEN 
GORABEHERATSUAGOA 
IZAN DA TXAPELKETA"

Ezkurdiak aurreko asteazkenean entrenamendua egin zuen Arbizun eta astelehenean Nafarroa Arenan. 
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buelta eman nion. Amorrua ongi 
bideratu nuen... (kar, kar…). 
Iazko Lau T’erdiko finala errepika-
tuko da, eszenatoki berean, Nafa-
rroa Arenan, Jokin Altunaren kon-
tra. Iazko biak zarete, baina zuek 
iazkoak zarete?
Ez, nik uste partida ezberdina 
izango dela. Partida guztiak ez-
berdinak izaten dira, baina es-
pero dut emaitza berdina izatea 
(kar, kar...). Finalera iristeko bien 
jokoa erabat ezberdina da. Joan 
zen urtean akaso Jokin ez zen 
finalera horren ongi iritsi; aur-
ten badakit oso ongi iritsi dela 
eta final desberdina izanen da. 
Altunak txapelketa ikusgarria egin 
du eta arerio oso gogorra da.
Bera momentu oso onean dago, 
aspaldiko sasoi onenean. Ikara-
garri jokatu zuen Lasoren kon-
trako finalerdian. Txisparekin 
dago, gauzak oso erraz ari da 
egiten, defendatu oso ongi egiten 
du eta konfiantza handia du bere 
buruarekin. 23 urterekin lortu 
duen guztia lortu izanak asko 
esan nahi du. Oso lehiakorra da, 
sozio txarra. Partida zaila dut, 
baina nik ere ongi ikusten dut 
nire burua, fisikoki oso ongi, 
entrenamendu gogorrak egin 
ditut eta sentsazioak oso onak 
dira. Txapelketako partiduak 
igual ez ditut egin aurreko urtean 
bezain beteak, hain onak, baina 
partidetan, momentuan izan 
ditudan sentsazioak ere oso onak 
izan dira. Orain berriro ere sen-

tsazio horiek aurkitu behar ditut. 
Ongi nago, txisparekin, gogotsu, 
buruz ongi eta fisikoki ere. 
Arerio guztiek zu kantxan mugia-
razi nahi zaituzte; kantxan mugia-
razi, horren altua izanik ustez 
gehiago kostatzen zaizulako. Zuk 
Altunaren aurrean nola planteatu-
ko duzu partida?
Ba berdin. Gaur egun lau t’erdian 
batak bestea mugitzea gehiago 
asmatzen duenak frontoiaren 
erdia hartzen du eta horrekin 
asko du irabazita; erritmoa jartzen 
asmatzen duenak agintea hartzen 
du eta errazagoa du kontrarioa 
alde batetik bestera mugitzea. 
Horrela, uste dut garrantzitsua 
izango dela partidaren erritmoa 
nik jartzea; frontoiaren erdialdea 
nik kontrolatzen badut izango 
dut irabazteko aukera. Eta pilo-
tari abiadura eman. 
Eta burua hotz mantendu.
Zalantzarik gabe.  
Izan ere, Altunak txisteratik mota 
guztiko jokaldiak ateratzen ditu, 
asko pentsaezinak direnak. 
Aurreko urtean ere banekien 
finalean lauzpabost tanto izuga-
rri egingo zizkidala, baina ho-
rrekin ez nuela obsesionatu behar.  
Eta hori da bidea: ni nirean kon-
tzentratu, nire jokoan, eta tantoz 
tanto joan, tanto bakoitzean 
ahalik eta hobekien jokatu eta 
aurrera.
Finalerdietan materialarekin kexa-
tu zinen, pilota biziagoak nahi ze-
nituela.

Ni kexatu nintzen argi ikusi 
zelako ez zegoela materialik. 
Erikek ere ikusi zuenerako... 
Finalean esperantza daukat ba-
koitzak bere pilotak izango di-
tuela. Finalerdian ikusi zen 
partida hasieran, pilotek seboa 
zutenean, grazia pixka bat zu-
tela, baina partida gogortu ze-
nean oso zaila zen pilotak mu-
gitzea eta erritmoa jartzea. 
Eriken buelta emateak ere ma-
terialak zerikusia izan zuelakoan 
nago. Sakearekin asmatu zuen 
berak, eta nik ez nuen asmatu 
erritmo hori aldatzen. Nolanahi 
ere, uste dut partida erditik au-
rrera ikusi zela pilota oso gutxi 
zegoela. 
Finaleko aurreko egunak nola plan-
teatuko dituzu?
Entrenamenduetan kontzentra-
tuko naiz eta ahalik eta lasaien 
egoten saiatuko naiz. Azkeneko 
lau egunetan nire buruarekin 
kontzentratuago eta lasaiago 
gustatzen zait egotea. 
Nafarroa Arenarekin kexarik ez?
Bertan bi aldiz jokatzeko aukera 
izan dut eta frontoi ona da. Ezker 
pareta nahiko latza da eta "estraño" 
batzuk egiten ditu, pilota asko 
heltzen du, berehala lurrera doa 
eta eskua sartzea kosta egiten da, 
baina ez dut kexarik, ohitzea da 
kontua. Sakearekin min handia 
egin daiteke hemen. Instalazio 
oso onak dira, bai jokatzeko eta 
baita ikusleendako ere. Eta oroi-
tzapen oso onak ditut.   

Nola daude ingurukoak? Finala dela 
eta aztoratuta edo dagoeneko bi 
txapel dituzunez, Lau T’erdikoa eta 
Binakakoa, ohitu dira eta lasaiago 
daude?
Hirugarren finala da baino jen-
dea ilusioarekin dago. Kafea 
hartzera noanean nabaritzen dut 
jendea gogotsu dagoela finala 
iristeko, giro polita dago Arbizun. 
Eskertzeko hitzak besterik ez 
ditut, nik egiten dudan lana he-
rriak horrela baloratzea eta 
maitatua sentitzea handia da. 
Frontoian ere euren babesa iza-
tea ezinbestekoa izanen da. Go-
gotsu nago, oso motibatuta. 
Irabazi edo galdu, Arbizun ederki 
ospatuko duzue.
Bai, dudarik gabe. Arreba eta 
lagunak ari dira guztia presta-
tzen. Irabaztea polita da, baina 
zaila da oso; irabaztea ginda oso 
polita litzateke. Etxean badago 
txapel gehiagorako tokia, baina 
zaila da. Finalera iristea handia 
da eta garbi daukat, irabazi ala 
galdu, afari on bat egin eta pa-
rranda on bat egitea dela txa-
pelketa bukatzeko modurik 
onena.

Atzo finalerako material aukeraketa egin zuten Ezkurdiak eta Altunak Nafarroa Arenan. JEsUs CasO

"FINALERA IRISTEA 
HANDIA DA, ETA 
IRABAZI ALA GALDU, 
ARBIZUN EDERKI 
OSPATUKO DUGU"        

"ALTUNA ASPALDIKO 
SASOI ONENEAN DAGO. 
ZAILA DUT, BAINA NI 
ERE OSO ONGI 
SENTITZEN  NAIZ" 

Joseba 
Ezkurdia 
Galarraga
Jaioterria: Arbizu, 
1991-04-22.
Altuera: 1,91metro.
Pisua: 93 kilo.
Debuta: 2011-12-28, 
Tolosako Beotibarren.
Palmaresa: 2018ko Lau 
T’erdiko txapelduna eta 
2018ko Binakako 
txapelduna, Zabaletarekin.

Fitxa

EMaKUMEEN ErrEG.

10. JARDUNALDIKO EMAITZAK
Altsasu - Kirol Sport 1-4

SAILKAPENA

EMAK. ERREGIONALEKO 1. MULTZOA

1 Castejon 27
8 Altsasu 15

HURRENGO JARDUNALDIA

LARUNBATEAN

15:45  Altsasu - Ardoi (Dantzaleku)

Kirol Sporten kontra ezin
Kirol Sport aurreratu zen, Maalen Berazak 
berdintzea lortu zuen, baina azkenean hiru 
puntuak Orkoienera joan ziren.  

FUtBOl PrEFErENtEa

8. JARDUNALDIKO EMAITZA
Beti Casedano - Lagun Artea 3-0
Arrotxapea - Etxarri Aranatz 2-0

SAILKAPENA

PREFERENTEKO 1. MULTZOA

1 Beti Casedano 16
11 Lakuntzako Lagun Artea 11
13 Etxarri Aranatz 9

HURRENGO JARDUNALDIA

LARUNBATEAN

16:00  Lagunak - Lagun Artea 
(Lagunak)
15:45  Etxarri - San Miguel (San Donato)

Lagunek eta Etxarrik galdu
Beti Casedano liderraren kontra aritu zen 
Lagun Artea Kasedan. Liderrak agindu 
zuen partida guztian barna eta hiru gol 
sartu zituen lehen zatian. Lagun saiatu 
zen, baina ongi eutsi zion Betik eta 3 
puntuak bertan geratu ziren. 

Bestalde, El Iratin, bi gol aukera eder 
sortu zituen Etxarrik, baina jaurtiketak 
kanpora joan ziren. Arrotxapeak baloiaren 
kontrola hartu zuen eta 2. zatian jokaldi 
arriskutsuak sortu zituen; horrela,  
Etxarriren atea bitan zulatu zuen. 

FUtBOl ErrEGiONala

8. JARDUNALDIKO EMAITZAK
Altsasu - Doneztebe 5-2

SAILKAPENA

ERREGIONAL MAILAKO 2. MULTZOA

1 Amaya 20
8 Altsasu 8

HURRENGO JARDUNALDIA

IGANDEAN

17:00  Liceo Monjardin - Altsasu (Liceo)

Altsasuren garaipen garrantzitsua
Altsasuk denboraldiko bigarren 
garaipena lortu zuen Dantzalekun 
Doneztebe 5 eta 2 mendean hartu eta 
gero. Hasieratik bukaerara arte dominatu 
zuten altsasuarrek, eta Arellano (3), Javi 
eta Lara izan ziren golegileak.   
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Maider Betelu Ganboa UrDiaiN
Pablo Urtasun 12 denboralditan 
txirrindulari profesionala izan 
zen Kaiku, Liberty eta Euskaltel 
Euskadi taldeetan. Talde laranjan 
egin zituen bere urterik onenak, 
urrezkoak. Txirrindulari izatea-
ri utzi, eta Team Ukyo talde ja-
poniarrean zuzendari lanak egin 
zituen bi urtez. Eta txirrindula-
ritza utzi eta beste lanbide batean 
hasi eta gero, berriro itzuli eta 
Kern Pharma UCI kontinental 
mailako talde profesional berri-
ko zuzendaria izango da. 

Team Ukyo talde japoniarreko zu-
zendari izan zara bi urtez. Zergatik 
utzi zenuen?
Hasieran deitu nindutenean eu-
ren ideia Europara etortzea zen, 
bertako lasterketetan aritzeko. 
Horrek ahalbideratzen ninduen 
etxean gehiago egotea, Japonian 
tarte laburra egiten baikenuen, 
eta baiezkoa eman nuen. Horre-
la, bi urtez Japonian baina bere-
ziki Europako lasterketetan ari-
tu ginen, gustura. Baina badiru-
di sponsor batek huts egin ziola 
Team Ukyori, eta aurrekontu gutxiagorekin taldeak erabaki 

zuen jada ez zela Europako pro-
betan arituko. Taldean jarraitze-
ko eskaintza egin zidaten, baina 
horrek Japonian lan egitea es-
katzen zuen eta familiarekin hitz 
eginda, Team Ukyo uztea eraba-
ki nuen. Une horretan ez zegoen 
txirrindularitzan jarraitzeko 
beste aukerarik, lana bilatu nuen 
eta Sakanako enpresa batean 
hasi nintzen lanean. 
Baina gutxi iraun du fabrikako la-
nak, ezta?
Juanjo Orozek deitu ninduen 
Kern Pharma taldeko zuzendari 
izan nahi ote nuen proposatzeko. 
Txirrindularitzan sortu den tal-
de berria da Kern Pharma, UCI 
kontinental mailako talde pro-
fesional berria, Lizarte afiziona-
tuen taldetik sortua. Manolo 
Azkonak eta Juanjo Orozek urteak 
zeramatzaten Lizarte taldea gi-
datzen, Kern Pharma eurekin 
jarri zen harremanetan eta hor-
tik sortu zen proiektua. Oroz 
lagun handia dut, eta berriz txi-
rrindularitzara bueltatzea era-
baki nuen. Gaur egun gustatzen 
zaizun lekuan lan egitea oso 
zaila da eta aukera hori ezin nuen 
galdu. 
Egiturako elementu batzuk afizio-
natuen Lizarte taldearekin konpar-
tituko dituzue?
Bai, finean Kern Pharma Lizar-
tetik sortu da, nolabait esanda 
Lizarteren jarraipena edo Lizar-
teren profesional taldea izango 
da. Guztia nahiko bat eginda 
dago eta buru berberak izango 
ditu. Horrela, arropa-etxea eta 
bizikleta berdinak izango ditugu, 
baina bakoitzak bere diseinua 
eta kolorea izango ditu. Dena 
den, bi taldeak nahiko bateratu-
ta egotea nahi dugu, bi taldeeta-
ko txirrindulariak elkarren ar-
tean ezagutzea, lasterketa batzuk 
elkarrekin egitea eta beste; denok 
bat egin nahi dugu. 
Kern Pharma zuzentzen bakarrik 
ariko zara edo Juanjo Orozekin 
batera?

Bion artean egingo dugu lana, 
lanak banatuko ditugu. 
Taldea osatzen zerotik hasi zarete 
edo taldea perfilatuta zegoen?
Txirrindulari gehienak itxita 
daude, asko Lizarte taldetik da-
toz. 13 txirrindulari dira, 14 
gehienez. Orain zerotik hasi gara 
kotxeak, autobusak, diseinua, 
bizikletak... eta elementu guztiak 
zehazten, guztia urtarrilerako. 
Beraz, nahiko lanpetuta gabiltza.. 
Kontzentrazioren bat egin duzue 
txirrindulariekin egutegiak presta-
tu, materialak probatu eta eurak 
elkarren artean ezagutzeko?
Urrian Iruñean 3 egun egon ginen 
bilduta, hilabete honetan beste 
3 eguneko kontzentrazioa egingo 
dugu azkeneko probak egiteko, 
eta abenduan 10 eguneko kon-
tzentrazioa egingo dugu Medi-
terraneo aldean, Andaluzian, 
entrenamenduak egiteko. 
Zein da taldearen helburua?

Hiru txirrindulari izan ezik, 
gainontzekoek profesionaletan 
debutatuko dute eta 23 urtetik 
beherakoak dira. Ideia da beraiek 
taldearekin batera heztea, lasai-
tasunarekin. Emaitzak lortzen 
badira ongi eta bestela ere bai. 
Murias-Euskadi desagertu zen, 
baina Euskadik saltoa eman eta 
UCI Pro Team taldea da eta Kern 
Pharma talde kontinentala sortu 
da… 
Azkenean sponsor batzuk desa-
gertu dira, beste batzuk agertu 
dira... Juanjorekin honetaz hitz 
egiten, konturatu gara Kern 
Pharma proiektua beharrezkoa 
dela, txirrindulari eta auxiliar 
asko gurekin jarri direlako ha-
rremanetan beren burua eskai-
niz. Hasiberriak gara, gurea 
momentuz talde apala da, badi-
rudi proiektua luzerakoa doala 
eta handitzen joango dela baina 
momentuz pausuz pausu joan 
beharra dugu. Hemengo txirrin-
dulariendako beste irtenbide bat 
izan nahi dugu. 
Zein egutegi izango duzue? 
Oraindik ez dugu ezer lotua, 
baina gure ideia da eta esperan-
tza da Espainiako egutegi guztia 
egitea, Portugalgo gehiena eta 
Frantzian hainbat proba egitea.

Pablo Urtasun, Juanjo Oroz eta Manolo Azkona alboan dituela. KERN PHARMA

"Gustuko duzuna egiteko 
aukera ezin da galdu"
 TXIRRINDULARITZA  Pablo Urtasun Perez urdiaindarra txirrindularitza mundura itzuli da: 
Kern Pharma UCi kontinental mailako talde profesional berriko zuzendaria izango da, 
Juanjo Orozekin batera

"TXIRRINDULARI ETA 
AUXILIAR ASKO JARRI 
DIRA GUREKIN 
HARREMANETAN BERE 
BURUA ESKAINTZERA" 
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Ziklo-Krosean beste behin emai-
tza bikainak lortu dituzte gure 
txirrindulariek. Larunbatean 8. 
Arbuluko Ziklo-Krosa jokatu zen, 
eta elite mailan Gorka Izagirre 
(Astana Pro Team) Ziordian bizi 
den ormaiztegiarra lehiatu zen. 
2,3 km-ko zirkuituari 7 itzuli egin 
behar izan zizkioten txirrindu-
lariek eta Aitor Hernandez (Er-
kuko T.E.) gailendu zen (58:55), 
Izagirreri 15 segundo aterata. 

Junior mailan, ibilbideari 5 
buelta eman eta gero, El Proex 
taldeko Diego Ruiz de Arkaute 
gailendu zen (43:57). Burundako 
Quesos Albeniz taldeko Iker 
Mintegi 12.sartu zen (50:05), bere 
taldekide Jon Chamorro 20. 

(53:29) eta Oihan Etxeberria 25. 
(56:22). Sakana Group-Aralar 
taldeko Jon Erdozia 29. iritsi 
zen (46:58). 

Kadeteak: Nahia Imaz bigarrena 
eta Aimar Tadeo laugarrena
Kadeteetan –3 itzuli– El Proex 
taldeko Markel Olabek irabazi 
zuen (26:25) eta Sakana Group-
Aralar taldeko Aimar Tadeo 
podiumera igotzear egon zen, 4. 
sailkatu baitzen (27:05). Quesos 
Albenizko Mikel Uncilla 5. sartu 
zen (27:12) eta Sakana Groupeko 
Aritz Oiarbide 18. (31:14). Kade-
teen emakumezkoetan Nafarroa-
Ermitagaña taldean dabilen 
Nahia Imaz altsasuarra bikain 

ibili zen eta bigarrena sailkatu 
zen (34:32), Arabarrak taldeko 
Lukene Trujillano irabazlearen-
gandik 2 minutura (32:28).

Arrietaren bigarrena jarraian
Hurrengo egunean, igandean, 
XXVII. Karrantzako Nazioarteko 
Ziklo-Krosa jokatu zen, Espai-
niako Koparako baliagarria den 
hirugarren proba. Junior mailan, 
eta sekulako euria eta lokatza 
lagun zituztela, 4 itzuli eman 
behar izan zizkioten txirrindu-
lariek zirkuituari. Sakana Group-
Aralar taldeko Igor Arrietak 
lehia oso estua izan zuen Club 
Ciclista Ponteareas taldeko Mi-
guel Rodriguezekin, baina, az-
kenean Uharte Arakilgo txirrin-
dulari juniorra gailendu zen, 
lasterketa bikaina jokatu eta gero 
(43:02). Rodriguezi 12 segundo 
aterata. 

Kadeteek bi buelta eman ziz-
kioten zirkuituari eta Cangas de 
Onis Ciclismo taldeko Miguel 
Gonzalez izan zen azkarrena 
(22:58). Sakana Groupeko Aimar 
Tadeok lasterketa ona egin zuen 
eta 10. sartu zen lakuntzarra 
(24:11), eta bere taldekide Aritz 
Oiarbide 22. izan zen (25:40). Aimar Tadeo, Karrantzan. @ERIZFRAILE

Igor Arrietaren bigarren 
garaipena Karrantzan
 ZIKLO-KROSA  igandean XXVii. Karrantzako Nazioarteko Ziklo-Krosa irabazi zuen 
uhartearrak, bigarren garaipena segidan. Gorka izagirre eta Nahia imaz bigarrenak 
izan ziren larunbateko arbuluko Ziklo-Krosean

Gizonezkoen Autonomien Arte-
ko 2. Mailako Ligan 6. jardunal-
dia jokatu zen. CBASK-Jatorman 
taldeak Logrobasket taldearen 
kontra jokatu zuen, eta nahiz eta 
bi taldeek partida ederra jokatu, 
azkenean 76 eta 60 galdu zuen 
Altsasuko taldeak.

San Cernin taldea da Autono-
mien Arteko 2. Mailako Ligako 
liderra (12 puntu). CBASK-Ja-
torman taldea 9. postura jaitsi 
da (8 puntu) eta larunbatean, 
18:00etan, sailkapenean 12.a den-
Valle de Egues hartuko du.

Bestalde, Nafarroako Seniorren 
1. Maila Autonomikoko 2. mul-
tzoan CBASK-IFUEL talde altsa-
suarrari 77 eta 38 irabazi zion 
Valle de Eguesek. Bihar, larun-
bata, 16:00etan, Escaleras Ague-
rriren kontra ariko da, Zelandin. 
Eta emakumezkoen Nafarroako 
Kadeteen 2. mailako 5. multzoan 
lider jarraitzen du CBASK altsa-
suarrak, Cantolaguari 26 eta 39 
irabazi eta gero. Bihar, larunba-
ta, Zelandin, Teresianas hartuko 
du, 12:30ean. 

 PILOTA  CBASK-
Jatormanek ezin izan 
zuen Logroñon irabazi
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Ilea orraztearen lanak 
amaituta, betiko dilema 
berdina: nola egin behar dugu 
gure ilea ordu askoz  horrela 
mantentzeko? Batzuetan 
etxetik atera baino lehen gure 
ilea jada aztoratua dago. Baina 
badaude konponbideak: 

1. Ilea ez da ukitu behar. 2. 
Garbitu eta ordu batzuk 
itxaron behar ditugu orrazteko, 
honek bere grasa ateratzeko; 
horrela errazagoa izanen da 
moldaketa; hoberena egun bat 
lehenago garbitzea da. 3. Ilea 
beti lehorgailu batekin lehortu 
behar dugu eta azken pausoa 
beti haize hotz pixka batekin 
amaitzea gomendatzen dute, 
horrela kutikulak itxiko dira 
eta errazagoa egingo zaigu hau 
orraztea. 4. Beti babesle 
termikoa erabili behar dugu. 5. 
Motots laso batekin lo egin. 6. 
Normalean laka orraztu 

ondoren erabiltzen dugu, baina 
lehenago erabilita errazago 
eginen zaigu hau moldatzea. 7. 
Argan olioa gure lagun 
hoberena izango da, orraztu 
baino lehen ipintzeko. 8. 
Produktu gehiegi erabiltzea 
txarra da. 9. Egunero ilea 
garbitzea ez da batere ona.

Ile lisoen kasuan, ilea 
orraztu behar da lisatu baino 
lehen. Plantxa edo lehorgailua 
pasatzeko orduan, ez da ona 
ile-sorta handiegiekin edota 
txikiegiekin lan egitea. 5cm-ka 
hartzea gomendatzen dute 
adituek, eta bi edo hiru 
pasadekin nahikoa izango da. 
Ile-sorten tenperatura jaisteko 
plantxa pasa ondoren hau 
orraztu egin behar dugu.

Ile kizkurren kasuan, 
"tenazilla" egokiak aukeratu 
behar dira. Hainbat produktu 
daude ilea kizkurtzen 

laguntzen dutenak. Niri 
pertsonalki espumak egiten 
duen efektua ez zait gehiegi 
gustatzen. Amonen gauza 
iruditzen zaigu, baina 
erruloek lan oso ona egiten 
dute. Orrazkera uniformea 
lortu nahi badugu, beti 
norabide berean jarri beharko 
ditugu, eta norabide 
ezberdinetan jartzen baditugu 
efektu informalagoa lortuko 
dugu –goitik behera eta 
aurretik atzera–. Horrela 
ipintzen baditugu goian eta 
aldeetan txikiagoak izanen 
dira behean eta atzean baino. 
Difusorea erabili.

Eta ile bilduaren kasuan, 
xanpu lehorra erabiliko dugu; 
plantxatu eta orraztu, ilea 
bildu baino lehen egingo dugu; 
laka erabiliko dugu, eta 
ikusten ez diren urkilak 
beharrezkoak izango dira. 

Nazkatuta ilea orraztez eta kanpora 
ateratakoan ile aztoratuez?

BaZtErrEtiK

IRATI PELLEJERO

'La maldicion de los hombre Malboro' ikuskizunaren une bat. EXCENTRICAS PROD.

"Gizonen jokaerak" aztertzen 
dituen dantza ikuskizuna
'la maldicion de los hombre Malboro' izanen da bihar, 
larunbata, 19:30ean, iortia kultur gunean 

altsasU
Haurra zenean Malboro zigarroen 
iragarki batek arreta deitu zion 
Isabel Vazquez koreografoari. 
"Gizon batzuk agertzen ziren, 
cowboyak, eta larre batean zal-
diaren gainean ibiltzen ziren. 
Beti bakarrik, autosufizienteak". 
Iragarki horiek zigarroen filtroak 
"gizontzeko" iragarkiak ziren, 
izan ere, ordura arte gizonek 
filtrorik gabeko zigarroak erre-
tzen zituzten. "Niretako hori zen 
gizon bat". Iragarki hori gogoan 
izan du Vazquezek La maldicion 
de los hombres Malboro dantza 
ikuskizuna egiteko. Ikuskizuna 
bihar, larunbata, 19:30ean, izanen 
da Iortia kultur gunean. 

Maskulinitatearen "jokaera 
kaltegarriak" dira La maldicion 
de los hombre Marlboro dantza 
ikuskizunaren gai nagusiak. 
"Jokaera horiek hezkuntza kon-
tu bat direla ondorioztatzen dugu". 
Isabel Vazquez ikuskizunaren 
zuzendaria eta koreografoa da, 
eta maskulinitatearen gaia "tai-
ler" batzuetan lantzen hasi zen. 
"Interesa neukan". Gai "garran-
tzitsua" dela dio. Gizonen "mal-
dizioa" "gizonei jartzen zaien 
motxila" da, hau da, "jaiotzen 
direnean indartsuak, liderrak 
eta abar izateko hezten dira". 

Gizonen "ezintasun emoziona-
lean" oinarritu da Vazquez ikus-
kizuna egiteko. "Zergatik egiten 
zaien hain zaila sentimenduak 
adieraztea". Izan ere, sentimen-
duak adieraztea "femeninoa" dela 
uste dute. Lanbide eta zaletasun 
femenino bezala ikusten da dan-
tza ere, baina hainbat herrialde-

tan kontrako joera dagoela azal-
du du Vazquezek: "ekialdeko 
musika asko erabiltzen dugu 
bertan oso naturala delako gizo-
nek dantza egitea". Estatuan 
dantza egiten duten gizonak 
"emagizonatuak" daudelaren 
"estigmak" jarraitzen duela esan 
du koreografoak. "Oraindik ho-
rrela gaude".

Gizonen emozioak 
Estigmak eta aurreiritziak apur-
tzeko ikuskizuna da Andaluzia-
tik datorrena. David Barrera, 
David Novoa, Arturo Parrilla, 
Javier Pérez, Baldo Ruiz eta In-
dalecio Segura dira dantzariak. 
"Aurretik ezagutzen nituen. Eza-
gutzen dudan jendearekin lan 
egitea gustatzen zait". Gainera, 
interpreteak "polifazetikoak" 
dira; dantzariak, aktoreak eta 
abeslariak daude. Vazquez zu-
zendaria den arren, guztien artean 
sortu dute lana: "Prozesu harri-
garria izan da". 

Dantzariak "inguruan dituzten 
gizonetan" oinarritu dira. "Nahiz 
eta ez garen konturatzen, lagunen 
artean edota familian, gizontasun 
horren erreferenteak ditugu". 
Beraz, gizon "matxirulo" horien 
ibiltzeko edo agurtzeko moduak 
oinarri izan dituzte. 

Dantza garaikidea egiten dute 
La maldicion de los hombre Mal-
boro ikuskizunean, baina dantza 
estilo, eta, bereziki, hainbat mu-
sika estilo uztartzen dituzte: "Oso 
interesgarria iruditzen zitzaidan 
kulturarteko kontrastea. Kon-
traesanak ematen dira dantzan 
ere". 

altsasU
Duela 34 urte antolatu zuen 

lehenengo aldiz Altsasuko Men-
digoizaleak elkarteak Altsasuko 
Ferietako Argazki Rallya. 32 
argazkilarik Altsasuko ferietako 
irudi nabarmenenak kameraren 
objektibotik hartzen aritu ziren 
urriaren 2an. Bihar, larunbata, 
19:30etan, argazkilariek lehiake-
tara aurkeztutako argazkiak 
ikusteko aukera izanen da Iortia 
kultur gunearen areto txikian. 
Gainera, kultur gunearen behe-
ko aretoan argazki erakusketa 
dago hilaren 21a arte. 

Argazki rallyra aurkeztutako 
argazkien proiekzioa eta sari 
banaketa izanen dira bihar. Ar-
gazkilari bakoitzak gehienez 35 
argazki egin zitzakeen eta horie-
tatik bost aukeratu behar dituz-
te, gai bakoitzeko bat. Bost sari 
banatuko dituzte bihar helduen 
kategorian eta hiru haurren ka-

tegorian: lehenengo, bigarren 
eta hirugarren bildumarik ho-
berenak sailkatu ez den klubeko 
kidea eta Ferietako argazkirik 
onena. Sariak trofeoa eta 150 
euro, 100 euro eta 60 euro dira. 
Sari banaketaren ondoren auza-
tea izanen da.  

2017ko argazkien erakusketa. ARTXIBOA

Altsasuko feriek utzitako irudi 
hoberenak saritzeko unea
Bihar, larunbata, 19:30ean, iortia kultur gunean argazki 
rallyan aurkeztutako argazkien proiekzioa eginen dute

Margolaria bidaia baten istorioa 
da. Oier Aranzabal da zuzendaria 
eta protagonistak Mikel Urdan-
garin abeslaria eta Alain Urrutia 
margolaria dira. Skype bidez 
egindako elkarrizketa batean 
abiarazten da bidaia: margolariak 
bere obretako bat eskainiko dio 
Mikeli eta musikariak Londre-
sera joan beharko du hartzera. 
Igandean, 19:40ean, Iortia kultur 
gunean izanen da filma.

'Margolaria' filma 
Iortia kultur gunean

Margolaria filmaren irudia. UTZITAKOA
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'Hari izpia hartzen' jardunaldietako antolatzaileak aurkezpenean. UTZITAKOA

Euskal kulturaren inguruan 
hausnartzeko jardunaldiak
'Hari izpia hartzen. Euskal kulturaren erronkak 
Nafarroan' jardunaldiak aurkeztu dituzte

saKaNa
Nafarroako toki-entitateetako 
euskara teknikarien sareak, El-
kar fundazioak eta Karrikiri 
elkarteak kulturaren arloan 
"hainbat kezka" dituzte: alde 
batetik, "arduratuak gaude eus-
kal kulturaren kontsumoarekin", 
bestetik, euskal kulturaren trans-
misioan "etena" gertatu dela 
aipatzen dute, aldiz, eskaintzari 
dagokionez "euskal kultur sor-
kuntza eta produkzioa aberatsak" 
direla diote. Gainera, hezkuntza 
arautuan "baliabideak falta di-
rela" esan dute. Hortaz, kezka 
horietatik abiatuta Hari izpia 

hartzen euskal kulturaren erron-
kak Nafarroan jardunaldiak 
antolatuko dituzte 2020ko urta-
rrilaren 24an, Iruñeko Kondes-
table jauregian. 

Hari izpia hartzen-en xedea 
eragileen artean "gogoeta bate-
ratu bat egitea da". Jardunaldie-
tan "denen artean" osatuko duten 
"diagnostikotik" lan ildoak zehaz-
tuko ditzte. Jardunaldietan, bes-
teak beste, Josu Amezaga EHU-
ko irakaslearen hitzaldia, Jon 
Abril gidatutako gogoeta, Miren 
Artetxe EHUko irakaslearen 
hitzaldia eta kulturaren inguru-
ko solasaldiak izanen dira.. 

altsasU
Azaroaren 14an hiru urte bete 
zituen Altsasuko auziagatik zi-
gortutako gazteen atxiloketak, 
eta Altsasukoak Aske herri pla-
taformak hainbat ekimen anto-
latu ditu azaroan. Aurreko osti-
ralean, azaroaren 8an, hiru ur-
teko labirintoa kazetarien mahai 
ingurua egin zuten. Aritz Intxus-
ta, Elixabete Garmendia, Beatriz 
Talegon eta Joseba Santamaria 
kazetariek parte hartu zuten, 
Xabier Lapitzen gidaritzapean. 
Bukaeran Mendibilek bi abesti 
interpretatu zituen, mahai ingu-
ruan esandakoa ongi laburbiltzen 
zutenak. Lehenengo abestia Gure 
herria Joseba Sarrionandiaren 
letrarekin egindako abestia kan-
tatu zuen, eta, ondoren, Altsasu-
ko Auziaren harira sortu duen 
Altxa zu kanta interpretatu zuen. 
Publikoaren laguntza eskatu 
zuen: "behintzat kantatu deza-
gun", eta publikoak erantzun 
zuen. 

"Gorputzak berak" eraginda 
sortu zuen Gontzal Mendibil 
abeslariak Altxa zu abestia: "Nik 
ez ditut kantuak arrazionalki 
egiten". Beraz, "bidegabekeria" 
ikusi zuenean "sortzen" hasi zen. 
Garai horretan Mendibil aurkez-
tu berri duen Biok diskoa pres-
tatzen ari zen, eta "beste kanta 
batzuk" bazituen. Baina "barruan 
zuena" kanporatzeko beharra 
ikusi zuen. Hortaz, hasiera batean 
Altxa zu abestia ez zegoen diskoan 
sartuta. "Kantaldietan probatu 
nuen eta abestiak erakartzen 
zuela ikusi nuen". Jendeak abes-
tia kantatzen zuen: "Kantuak 
horretarako dira, ez?". Musika 
"adierazteko" tresna da: "injus-
tizia honen aurrean nik egin 
ahal dudana kantatzea da". 

Kazetarien mahai inguruan 
jorratutako gai bat estatuak ha-
ren mekanismoekin "beldurra" 
sartu nahi duela da. "Frankis-
mopean, ni hasi nintzenean, 
horrelako gauzak gertatzen ziren. 
Beldurpean nahi gaituzte". Hor-

taz, egoera horri "aurre" egin 
behar zaiola adierazi du abesla-
riak: "nik uste kantuen bidez 
beharrizan hori dugula". Altsa-
suko Auzia "hain da injustua, 
alde guztietatik", altxatzeko deia 
egin nahi izan zuela Mendibilek: 
"Badakigu nola ikusten gaituzten 
Euskal Herritik kanpo. Altsasu-
koa Almerian gertatuko balitz, 
ez zen ezer gertatuko". Altxa zu 
kanta "animoak altxatzeko" kan-
ta bat da. Mahai inguruaren 
ondorengo emanaldian esan 
zuenez, "1970ko hamarkadan 
Sevillan eta Burgosen euskaraz 
abestu nuen. Gaur egun, posible 
balitz?". 

Musika protesta  
"Denetarik kantatzen dugu. Mai-
tasunari kantatzen diogu, aska-
tasunari, nola ez..". Beraz, injus-
tizia bat agertzen denean "elkar-
tasuna" agerian utzi behar du-

tela esan du Mendibilek. Altxa 
zu, Altsasu. Metafora "legez" egin 
zuen kantariak. "Altxa zaitez" 
esan nahi du kantak. "Hasi nin-
tzenean militarismoa zegoen, 
eta gaur badirudi apalago dagoe-
la". "Behintzat" kantatzeko alda-
rrikapena egiten du Mendibilek. 
Lehen jendeak "pila bat" kanta-
tzen zuela azaldu du kantariak, 
"gaur entzule bihurtu gara". 
Beraz, abeslariaren nahia "be-
rriro kantuaren bidezko aldarri-
kapena gorpuztea" da. 

Himnoak egitea ez dela erraza 
dio Mendibilek. "Bagare egin 
nuenean, hori bai dela himnoa". 
Hala ere, "batek daki" Altxa zu 
abestia himno bihurtzen den. 
"Jendeak kantatzen badu, ho-
rretarako da". Abestia "animoak" 
eta barruko "garra" pizteko sor-
tu zuen. "Eta haientzat ere, ba-
rruan dauden mutilentzat. Ahal 
dugun neurrian beraiek anima-
tzea da gure afera, gogoak eta 
nahia".

Disko berria 
Biok diskoa kaleratu berri du 
Gontzal Mendibilek. Altsasuko 
Iortia kultur gunean kantaldia 
egitea gustatuko litzaiokeela 
esan zuen abeslariak. 

Gontzal Mendibil, eskuinean, Altsasuko auziari buruzko kazetarien mahai inguruan. 

Injustiziei kantaren 
bidez aurre egiten 
Gontzal Mendibil abeslariak aurreko ostiralean egin zuten 'altsasuko auzia.  
Hiru urteko labirintoa' kazetarien mahai inguruan abestu zuen. 'Biok' disko berria 
aurkeztu du kantariak, eta 'altxa zu' abestia sartu du

"BEHINTZAT KANTA 
DEZAGUN" IZAN DA 
GONTZAL MENDIBIL 
ABESLARIAREN 
MEZUA ALTSASUN
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Erkuden Ruiz Barroso altsasU

1 Sukaldaritza gustatzen zaizu. 
Noiztik?

Alex. Nire ama eta amona janaria 
prestatzen ikusten nituen, eta 
nire buruari esan nion nik ere 
hori egin nahi nuela. Laguntzen 
nien. Sukalde-laguntzailea nintzen.

2 Nola sortu zen 'Restaurante sin 
barreras' programan parte har-

tzeko aukera?
Amelia. Isterria hezkuntza be-
reziko institutuan zegoenean 
Ritak, bere tutoreak, programan 
parte hartzea proposatu zion. 
Al. Bazekiten janaria egitea gus-
tatzen zitzaidala. Ostiral arra-
tsaldetan sukalde tailerrak egi-
ten genituen, eta ni ikasle na-
barmendua nintzen. 

3 Nolako esperientzia izan da?
Al. Oso hezigarria eta entre-

tenigarria izan da. Hasieran ez 
nekien ezer, eta ez nintzen pro-
gramako kideekin erlazionatzen. 
Astero, irekitzen hasi nintzen 
eta orain familia bat gara. Oso 
ongi konpondu gara orain arte. 
Lagunekin eta ekipoarekin izan 
dudan harremana da gehien 
gustatu zaidana. Eta kozinatzen 
bizi izan dudan esperientzia. 

4 Nola zen grabazio egun bat?
Al. Zaila. Posizioan jarri 

behar ginen, kameraren aurrean 
nola jarri esaten ziguten, zer egin 
behar genuen... Baina kameraren 
aurrean ongi aritu naiz. Ez nin-
tzen urduri jartzen. 

5 Oso hezigarria izan dela esan 
duzu. Zer ikasi duzu?

Al. Lagunekin egoten ikasi dut. 
Ezagutzen ez nuen jendearekin 
erlazionatzen ikasi dut. Elkar 
errespetatzen. Ekipoarekin erla-
zionatzen ere ikasi dut: kamerak, 
coach-ak... muga horiek gainditu 
ditut. Familia bat gara. Sukalda-
ritzaz enplatatzen ikasi dut. Gai-
nera, errezeta asko ekarri ditut.   

6 Iñaki Andradas sukaldaria zen 
irakaslea, eta, besteak beste, 

Basque Culinary Center-reko su-
kaldeetan aritu zara. Garrantzi 
handiko kontuak dira. 
Al. Pribilegio bat izan da. An-
dradas mentore izatea plazera 
izan da. Platerak irakatsi dizki-
gu eta programetan izan dugun 
garapena asko gustatu zaio. Bas-
que Culinary Center bezalako 
toki batean aritzea ere pribilegio 
bat izan da.  

7 Saio batean Super Aprendiz 
txanoa irabazi zenuen. Zergatik?

Al. Lagun bat lagundu nuelako 
lortu nuen. Beherakada bat izan 
zuen antsietate krisi bat izan omen 
zuelako, eta nik lagundu nuen. 
Am. Platera erdipurdi gelditu 
zitzaion. Baina gelditu zen, eta 
laguna lagundu zuen.  

8 Zergatik dira hain garrantzitsuak  
horrelako programak?

Al. Garrantzitsuak dira batzen 
gaituen programa bat delako. 
Desgaitasun bat dugun pertsonak 

gara, baina elkarrekin bizi gai-
tezke. Gu bezala beste pertsona 
batzuek haien ametsak erreali-
tate bihur ditzakegula erakutsi 
dugu. Mugak apur daitezkeela. 
Am. Ez zen lehiaketa bat. Garran-
tzitsuena haiek elkarrekin bizitzea 
zen. Sukaldean praktikatzea eta 
mugak gainditzea. Batzuk sukal-
deari beldurra zioten. Niri bel-
durra ematen zidan Alex sutara 
gehiegi hurbiltzeak. Gurasoei ere 
oso ongi etorri zaigu. 

9 Sukaldaritzarekin jarraituko 
duzu? 

Al. Herrian kozinatzeko eskatzen 
didate. Milakolore elkartekoek 
esan didate zerbait egiteko. Prak-
tikatzen jarraituko dut, eta taile-
rrak egitea gustatuko litzaidake. 
Am. Baina behar bereziak dituzten 
pertsonendako ez dago sukalde 
ikastarorik. Irakasleek pazientzia 
infinitua izan behar dute, eta jakin 
behar dute nola tratatu.  

10 Finalean familiak eta ospe 
handiko sukaldariak egon 

ziren. Zer moduz joan zen?
Al. Urduri geunden. Eta denbo-
raz oso larri genbiltzan. Korrika 
ibili ginen. Niri sukaldean egotea 
egokitu zitzaidan, eta ezin genuen 
jantokian gertatzen ari zena ezer 
ikusi. Baina mahaikideei gusta-
tu zitzaien platerak eta nota ona 
eman zitzaizkien. 

11 Amelia, ama bezala nola 
ikusten duzu programa?

Am. Oso ongi. Onura ekarri diola 
ikusten dut. Gehiago erlazionatzen 
da. Lehen gehiago kostatzen zi-
tzaion, barnerakoiagoa zen. Jen-
deari asko gustatu zaio programa. 
Sukalde saio gehiago daude, baina 
hau desberdina da. Askoz natura-
lagoa dela esan didate. Alex Laura Pacifico gazte altsasuarra Super Aprendiz txanoarekin. 

"Programa hezigarria eta 
entretenigarria izan da"
alex laura Pacifico altsasuarrak 21 urte ditu. Kozinatzea gustatzen zaio eta EtB2ko 
'restaurante sin barreras' saioan parte hartu du, behar bereziak dituen arren, oso gai 
dela erakusteko. amelia Pacifico alexen amak programaren onurak azaldu ditu

11 GalDEra
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