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Munia El Marhoum Iruretagoiena 
URDIAIN
"La Urdintarra". Hala deitzen da 
Urdiaingo herrian dagoen erro-
ta, nagusia etxarriarra bazen 
ere. Josefina Iriberrik bertan 
eman du bizitza osoa. Han jaio 
zen, 1933an, eta bertan hazi eta 
bizi izan da orain arte. Dena den, 
denbora gutxi pasa dela dirudi, 
atzo gertatu izan balira bezala 
kontatzen baititu errotan bizi 
eta ikusitako istorioak. Anekdo-
ta eta bizipenez beteta dagoen 
emakumea da, eta kontatzeko 
gogo izugarria duena.

Errota ez dago herrian bertan, 
ubeldetik hurbil baizik. Badu lo-
gika, errota izanik ura behar bai-
tu martxan jartzeko. Erraz kon-
tatzen du Josefinak nola funtzio-
natzen duen makinak: "Baditu bi 
harri, bata gainean eta bestea 
azpian. Behekoa, 'solera' deitzen 
dena, geldi dago, ez du bueltarik 
ematen; gainekoa, 'voladora' ize-
nekoa da, mugitzen dena".

Dena den, gainaldeko harriak 
bueltak eman ditzan zerbait behar 
da, eta ekuazio horretan sartzen 
da ura. Errotarriak dauden gela-
ren azpitik igarotzen zen ura, 
"indar handiarekin", Josefinak 
dioen bezala. Ur horrek etxearen 
azpian dagoen birakariari bueltak 
ematen zizkion, eta horrek, aldi 
berean, 'voladora' harria mugia-
razten zuen. Hala, bi harrien artean 
jarritako garaua ehotzen zuten. 
Martxan egon zen azken urteetan 
gehienbat garagarra ehotzen zuten, 
baina ez zen produktu bakarra. 
Artoa zen beste gaietako bat, "ta-
loak jan ahal izateko, miseria 
zegoenean". Eta azkenik, garia 
ere ehotzen zuten "La Urdinta-
rra"-n. Garau bakoitzak bere bi 
harriak zituen, ez nahasteko, eta 
txikitu ondoren, kutxetan jasotzen 
ziren lortutako gaiak. Josefinak 
kontatzen duenez, garagarraren 
eta gariaren harriak txikixeagoak 
dira, eta artoarena lodiagoa, "zai-
lagoa" delako arto garaua xehatzea.

Bertan jaio zen bera, baina erro-
ta ez da haiena izan betidanik. 
Izan ere, nagusia Etxarrikoa zuten, 
edo, itxuran, hala zen behintzat. 
Josefinak kontatzen duenez, be-
netan diruduna emakumea zen, 

Etxarriko nagusiaren emaztea, 
eta hura Urdiaingoa zen. Hortik 
dator izena, eta haiei ordaintzen 
zieten errenta hilero, irabazien 
zati bat: "Hilean 200 pezeta ordain-
tzen ziren. Hori dirutza zen garai 
hartan. Eta ez zen bizitzeagatik 
bakarrik, zaindu egiten zioten 
baserria eta errota guztia".

Hantxe bizi izan da bere bizitza 
osoan, eta hantxe lan egin du ere 
Josefinak, eta ez zen lan erraza. 
12 urterekin hasi zen arto, gari 
eta garagar zakuak bizkarrean 
eramaten, eta errotan egin beha-
rrekoetan laguntzen. "Eta gure 
aita 8 urterekin egoten zen jada 
lanean Iturmendiko errotan", 
zehazten du Josefinak. Artoa, 
garia eta garagarra ez zituzten 
haiek hazten, kanpotik ekarri 
baino. Baserriaren kanpoko hor-
man ikus daitezke ferrak. "Hor 
lotzen zituzten astoak eta zaldiak. 
Bestela, bizkarrean zakuak bo-
tata etortzen zen jendea Altsa-
sutik", gogoratzen du Josefinak.

Hain zuzen ere, Altsasuko be-
zero batzuen inguruan anekdota 
bat kontatzen du, xamurtasunez, 
Josefinak. Duela urte batzuk 
etorri omen zitzaizkion Altsasu-
tik eskerrak ematera: "Duela ez 
asko etorri ziren. Altsasuko an-
dre batek, hiltzen ari zela, esan 
omen zien bere seme-alabei: 'Joan 
zaitezte Urdiaingo errotara es-
kerrak ematera'. Seme-alabek 
esan zioten ama jada hila zela, 
baina, edonola ere, etorri egin 
ziren". Josefinak argi eta garbi 
dio: "Gure ama oso ausarta zen, 
oso ona". Esaterako, behin, bes-
te bezero batek zakuak eraman 
zizkien garau zakuak errotan 
xehatzeko, baina bidean, karroa 
zeraman astoa izutu, eta zakuak 
lurrera erori ziren. "Arto aleak 
zikin zeuden, baina, hala ere, 
gure amak onartu egin zizkion", 
dio urdiaindarrak. Bezero hura 
gero ezkondu egin zen, eta Iruñe-
ra joan zen bizitzera, baina ur-
tero etortzen zen errotara bisita 
egitera, hil zen arte.  

Amari buruz hitz onak besterik 
ez du Josefinak; miresmena na-
bari da haren hitzetan. Beste 
gauza askoren artean, diru kon-
tuez ari da bere amaren jokaera 

Josefina Iriberri "La Urdintarra" errotaren atean. MUNIA

"Hemen jaio 
nintzen, eta 
hemendik eraman 
naitzatela"
XVII. mendetik egon da martxan ibai ondoan "La Urdintarra" errota, duela gutxi 
bueltak emateari utzi zion arte. Lehenengo, garauak ehotzen zituzten; geroago, 
argindarra ere sortzen zuten bertan. Han jaio, hazi eta bizi izan da Josefina Iriberri



URDIAINGO ERROTA EZKAATZA      3GUAIXE  2020-09-04  OSTIRALA EZKAATZA      3

gogora ekartzen duenean. Izan 
ere, garai latzak pasa zituzten. 
"La Urdintarra" errota, eta erro-
tarekin batera Josefina bera ere, 
urteetan zehar gertatu direnen 
lekuko izan dira. Gogora ekartzen 
ditu 36ko gerran zehar igarotako 
komeriak. "Miseria handia zegoen 
garai hartan", dio. Altsasuko 
emakumeak esan zion alabari: 
"Errotakoak eman egiten zigun, 
dirua izanda ala dirurik gabe, 
berdin zitzaion". Josefinak dio 
orain ere badaudela "bazter guz-
tietan miseriak" eta koronabiru-
saren pandemiak munduan 
"kaosa" ezarri duela. Baina or-
duan ere garai latzak zirela gehi-
tzen du. "40 kilo ekartzen baziren, 
20 zentimo inguru kobratzen zen, 
ehotzeagatik". Dena den, dirurik 
ez bazegoen, ehotako garauaren 
zati batekin ere ordaindu ohi 
zen, besterik ez bazegoen.

Balio anitzeko eraikina 
Josefinaren aita 4 urterekin hel-
du zen "La Urdintarra"-ra, fami-
liarekin batera. Haietako batzuk 
errotan jarri ziren lanean, ga-
rauak ehotzen. Baina hori ez zen 
etxeak zuen funtzio bakarra, ezta 
gutxiago ere. Josefinak gogoratzen 
du kide batzuk lorategia zaintze-
ko lanetan hasi zirela, lorategi 
botanikoa zen hartan: "mota 
guztiko zuhaitzak zeuden, mila-
ka lore, espezie asko… izugarri 
polita zen eremu guztia". Zuhaitz 
eta lorategi horiek zaindu egiten 
zituzten, eta Josefinari ez zaio 
landareen inguruko miresmena 
joan. Igartzen da baratzari buruz 
hitz egiten duenean. Beretzat ez 
da lana, gustura lantzen baitu 
lurra. Hainbat landare eta ba-
razki landatzen ditu, eta aise 
ematen ditu bueltak, fruituak 
ematen dituzten ikusten. "Jendeak 
esaten dit esfortzu handia dela 
baina nik oso gustura egiten dut, 
denbora-pasa da".

 Bi funtzio gutxi balira, hiruga-
rren bat ere bazuen Urdiaingo 
errotak: argindarra sortzea. Erro-
ta bera zaharragoa da; XVII. men-
detik egon da zutik eraikina, Jo-
sefinak kontatzen duen arabera. 
Baina 1900. urtean eraikinari 
gehigarri bat egin zioten eta ber-
tan zentral elektriko bat sortu 
zuten. Han, uraren indarraren 
laguntzaz baliatzen ziren, garauak 
xehatzeko egiten zuten antzera, 
argindarra sortu eta hura ere ba-
natu ahal izateko. Zentralak ar-
gindarra helarazten zuen, ez soi-
lik Urdiaingo herrira, baita Itur-
mendi eta Bakaikuko etxeetara 

ere. "Argi txiki-txikia zen sortzen 
zena, ez gaur egungoa bezalakoa". 

Zentralak, kanpoaldetik ikusi-
ta behintzat, ez du ematen hori 
denik. Josefinaren seme batek 
zaldiak zaintzen ditu, eta bertara 
joaten da jendea zaldi gainean 
ibiltzera. Horretara joan izan 
diren askoren artean, bat enpre-
sa elektriko bateko langilea zen. 
"Horko hori zer da, tren geltokia?", 
galdetu zion Josefinari. Eta hark 
erantzun zion: "Ez, zentral elek-
trikoa da". Harrituta geratu omen 
zen gizona. "Ea sartu ahal zen 
galdetu zidan, eta barrura sartu 
ginenean, txundituta geratu zen 
bera", azpimarratzen du Josefinak. 

Errota ez zen Sakanako bakarra. 
Josefinak kontatutakoaren ara-
bera, Altsasun ere bazegoen bes-
te bat, gutxienez. Haien herrian 
errota izanda ere, bezerorik one-
nak altsasuarrak zirela dio Jose-
finak. "Altsasuko herri guztia 
bizi zen nekazaritzatik, den denak, 
eta guregana etortzen ziren". Ur-
diaindarraren ustez, haiengana 
joaten ziren bere aitonak harria 
zaintzen lan egiten zuelako: "Be-
launiko jartzen zen, buruko baten 
gainean, eta harriari forma eman 
eta zaindu egiten zuen. Aldea 
badago harri batekin edo beste 
batekin xehatzean, emaitza ez da 
berbera izaten. Kalitatean antze-
man daiteke". 

Horren luze egon da zutik erro-
ta, ezen gauza asko ikusi eta bizi 
izan dituen martxan egon den 
bitartean, historian gertatutako 
gauzak. Haien artean 36ko gerra, 
eta frankismoa. Josefinaren hi-
tzetan, miseriak. Eta gerra gogo-
ra ekartzean, harekin batera, es-
traperloa. Josefinari ea haiek ere 
kontrabandoan aritu ziren galde-
tzean argi eta garbi erantzuten 
du: "Gosea zegoen". Nola edo hala 
jan egin behar zuten. "Han etxe 
ondotik pasatzen den trenetik 
botatzen zizkiguten zakuak gariz 
beteta. Eta karretillarik ez genuen, 
orduan bizkarrean ekartzen ge-
nituen honaino", kontatzen du. 
Handik jasotakoarekin, behar 
zuenari jaten ematen zitzaion. 

Izan ere, Urdiaingo emakumeak 
kontatzen du garai gogorrak ziren 
haietan errota itxi zietela, eta 
errotarriak prezintatu zizkietela. 
"Jendea gosez hiltzen zegoen, eta 
bien bitartean, guk ezin genuen 
errotarria martxan jarri eta garia 
edo artoa xehatu, taloak egiteko 
bazen ere". 87 urteko emakumea-
rendako ez zeukan inolako zen-
tzurik gertatzen ari zenak. Ho-
rregatik, trenetik botatako zakuak 

isilean ehotzen zituzten. "Noizbait 
etorri ziren guardia zibilak hona, 
baina ez zuten ezer susmatu", 
kontatzen du Josefinak. 

Gernikako bonbardaketa ere 
gogora ekarri du urdiaindarrak. 
"Gogoratzen naiz behin esan zio-
tela gure aitari argirik ez emate-

ko gau batean, airez erasoko zi-
gutela uste zutelako. Argirik eman 
gabe, ez gintuztela ikusiko". Hala 
egin zuen aitak: "Denak joan ginen 
egun hartan goiz ohera". 

Toki kuttuna
Josefinarendako, garauak ehotze-
ko prozesua ez da mekanika hutsa. 
Beretzat, "oso polita da" errotarria 
martxan ikustea. Horregatik, 
tristea izan zen errotak lan egi-
teari utzi behar izan zion unea. 
"Urak pasatzeari utzi zion", kon-
tatzen du Josefinak. Horren "beha-
rrezkoa" zen elementuak igaro-
tzeari utzi eta horren kontura 
ibiltzen zen prozesua geldiarazi 
behar izan zuten. "Berriro ere 
hemendik ura pasa dadin nahiko 
nuke", dio Josefinak. Haren ustez, 
ibaietako ura ez da zaintzen, eta 
pena ematen dio zikinkeria ikus-
teak bere bizitzaren parte izan 
den toki batean. "Gehiago zaindu 
behar da", dio Josefinak, natura-
ri erreferentzia eginez.

Errotak garauak ehotzeari utzi 
zion bezala, zentral elektrikoak 
ere argindarra sortzeari utzi 
zion. "Jendea hasi zen plantxak 
erosten, garbigailuak, eta hala-
koak. Eta hemen sortzen genuen 
argindar kopuruak ezin zituen 
makina berri horiek guztiak 
martxan jarri". Horregatik, zen-
trala geldiaraztea erabaki zuten. 
Zentralera sartzean gauza guztiak 
azaltzen ditu, makinetako ele-
mentu bakoitzak zer egiten duen, 
eta oroitzapenak etortzen zaizkio 
Josefinari. "Hau oraindik ere 
leun dago; oraintxe ibili ahalko 
litzateke", dio urdiaindarrak. 

Lorategi botanikoaren arras-
torik ere ez da geratzen gaur egun, 
horren ordez, baratza dago, eta 
oilategia. Oiloek eta txakurrek 
betetzen dute Josefina bizi den 
parajea betetzen dute, baita zaldiek 
ere, eta xarma ematen diote. "Oso 
toki politean bizi naiz", dio berak.

"Hemen orain ongi bizi gara. 
Nik ez nuke hemendik inora alde 
egingo", argi uzten du urdinda-
rrak. "Iruñean pisu bat, edo etxe 
bat prest daukadala esanda ere, 
ni hementxe geratuko nintzate-
ke". Izan ere, bere bizitza osoa 
pasa du Josefinak Urdiaingo 
errotetxean bizitzen. Batzuetan, 
uraldiak daudenean, "beldurra" 
sentitu izan duela kontatzen du; 
2019ko uraren goraldiak bertan 
harrapatuta utzi zituen. Edono-
la ere, hantxe jarraitzen du bizi-
tzen, eta hil arte bertan geratze-
ko asmoa du: "Hemen jaio nintzen, 
eta hemendik eraman naitzatela".

"JENDEAK ESATEN DIT 
ESFORTZU HANDIA 
DELA BAINA NIK OSO 
GUSTURA EGITEN DUT, 
DENBORA-PASA DA"

Errotan lan egin du Josefinak bizitza osoan. MUNIA

Errotak bi harri ditu, 'solera' behean eta 'voladora' gainean. MUNIA

Errotak kanpoan lorategi botanikoa izan zuen. MUNIA
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SAKANAKO ASTEKARIA

BAZKIDEAK

Berriro urrian (irailean) gaude, uda despedituko da, ikasturteari 
ekinen diogu, oporren bueltako hilabeteei hasiera emateko. Uda 
lasaiago egoteko garaia izaten da, disfrutatzeko garaia, zenbait 
lizentzia hartzeko garaia eta zenbait zama arintzeko garaia. 
Zamaz ari garela, zenbatendako da euskaldun izatea zama.  Ruper 
Ordorikak zioen moduan Euskaldun izatea zein nekeza den, Hobe 
nuela hautatzea, Munduko hiritar izatea.

Zergatik da hain nekeza euskaldun izatea? Gure hizkuntzaren 
aldarrikapena egiten aritu behar dugulako, etengabe. Nekez 
erlaxatu gaitezkeelako, inertziak gure inguruko beste hizkuntzen 
alde egiten duelako (gaztelania, frantsesa, kasu). Elkarrizketetan, 
geure baitan, zein hizkuntza hautatuko dugun erabaki behar 
dugulako, behin eta berriz. Horrek sortzen digu sarritan barne 
gatazka. Barne gatazka horretan euskaldun izatea edo munduko 
hiritar izatea erabaki behar dugulako. Alegia, maite duzuna eta 

zarena zaintzea; baina, era 
berean, nekagarria dena eta 
zamatsua. Maitasun-gorroto 
harremana esaten zaio horri. 
Ordorikaren kantak dioena: 
Zaindu maite duzun hori. 
Zaindu gorroto duzun hori.

Aurten itzulera berezia da, 
nork ikusi du horrelakorik? 
Halere, lanbide honetan urria 
(iraila) ez dator berrikuntza 

handirekin, zaharrak berri datozkigu eta horiekin jarraitu 
beharko dugu euskaldun izaten jarraitu nahi badugu.

Euskaraldiarekin, laster, hizkuntza ohiturak aldatzeko erronka 
izanen dugu, eta, horrenbestez, euskararen erabileran urratsak 
emateko. Izan gaitezen ahobizi pazientziadunak euskaraz hain 
ongi moldatzen ez diren euskaldunekin zein belarriprest izanen 
direnekin; ez ditzagun lotsarazi; euskaraz aritzera animatu 
ditzagun, hizkuntza praktikatuz ikasten dela esanez… Hori bai, 
berriro ere nekatu egin beharko dugu emaitza ikusteko.

Euskaldunon nekea

ASTEKOA

YOLANDA OLASAGARRE

BARNE GATAZKA 
HORRETAN EUSKALDUN 
IZATEA EDO MUNDUKO 
HIRITAR IZATEA 
ERABAKI BEHAR 
DUGULAKO

SASOIA JUBILATUEN ELKARTEA

Iragarria zegoen pandemiaren 
ondoko "normaltasuna" 
iristean ekonomiak hartuko 
zuela lehentasuna. Une 
gogorrenetan ere, agintari 
politikoak ekonomiaren 
egoera larria aipatu gabe ez 
ziren hedabideetan agertzen, 
eta ekonomiak finkatu ditu 
alarma egoera eta 
konfinamendutik atera 
gaituen irizpideak, eta ez 
osasunak. Munduko 
ekonomiaren ardura dutenak 
ez dira gaixotu eta lanean 
jardun dute, baina ez dute ezer 
berririk asmatu; azken 
hamarkadako arazo eta 
murrizketa sozialei eusten 
diete, dirudienez.

Eta badakigu gure 
agintariek esaten dutena 

egiten dutela, nahi dutenean. 
Baditugu adibideak: PSOEk 
eskuinerako bidea  agertu du 
pentsionisten aldarrikapenei 
dagokienez. Berreraikuntza 
Ekonomikorako Batzordean 
Unidas Podemos eta EH 
Bildurekin pentsioak 
KPIrekin errebalorizatzeko, 
gutxieneko pentsioak 
igotzeko eta iraunkortasun 
faktorea indargabetzeko 
konpromisoa adostu 
ondoren, PSOEk berak 
baztertu egin zuen 
adostutakoa.

Toledoko Itunaren batzorde 
teknikoa ere hasia da lanean, 
baina hitz jarioetan jasotzen 
diren asmo onetatik harago, 
azkeneko hamarkada honetan 
ezagutu ditugun neurri 
negatibo guztiei eusten diete. 

2011 eta 2013ko pentsio 
erreformei eutsi nahi diete, 
1.200 euroko gutxieneko 
soldata eta 1.080 euroko 
gutxieneko pentsioak ez 
dituzte onartzen, erretiro 
adina 67 urtetara luzatzen da, 
pentsioen oinarri arautzailea 
25 urtera izan ordez lan-bizitza 
osora luzatzea ez da 
baztertzen.

Europako Estatuburu, 
banku, enpresa handi eta 
burtsendako argia, lasaitasuna 
eta poza dakarten erabaki 
hauek ekaitz bortitza 
iragartzen diguten hodei 
beltzak bilakatzen dira 
guretzat. Pello Solabarriaren 
esaerarekin erantzungo diegu: 
"Amets egitea galarazten 
badigute, loa galaraziko 
diegu".

Hodei beltzak

HARA ZER DIEN

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). GUAIXEk 
eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapituluka 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
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Eneida C.M. eta Alfredo A.I. SAKANA
Aurreko ikasturtea ikas komu-
nitateko kide guztien memorian 
iltzatuta geldituko da. Baina 
hastear dagoen ikasturtea ere ez 
da ahazteko modukoa izanen, 
pandemiak baldintzatuta baita-

tor. Gaitza ez hedatzeko hainbat 
osasun neurri hartu dituzte ikas 
komunitateek. Horregatik, ikas-
le eta irakasleak klasean musu-
koa jantzita ikusiko ditugu. 
Ikastetxe barruko desplazamen-
duak guztiz araututa egonen 

dira. Gainera, ordutegi jarraitua 
izanen dute ikasle guztiek, eta, 
jantokian bazkaldu ondoren, itxi 
eginen da ikastetxea, ez baita 
eskolaz kanpoko jarduerarik 
izanen. 

Altsasun gaur hasiko da ikas-
turtea, astelehenean gainontze-
ko herrietan. Urdiaingo eskola 
publikoan irakaslea eta zuzen-
daria da Iñaki Gorrotxategi Pe-
reda. 30 ikasle dituzte eta, beraz, 
ikasgeletan ez da ikasle asko 
pilatuko, "gutxi gorabehera 10eko 
ratioa dugu". Eskola txikia izanik 
lasai daude Urdiainen. Irurtzun-
go Atakondoa eskola publikoko 
zuzendari Iñigo Zamargilea Rivas 
zuzendariak esan digunez, 510 
bat ikasle izanen dituzte. Andra 
Mari ikastolako pedagogia zu-
zendaria da Olaia Martirena 
Razkin. 435 ikasle ditu ikastolak 
eta astelehenean bueltatuko dira 
klasera. 

Klasera
Bai ikasleek bai irakasleak urte 
erdi eman dute klasean elkarre-
kin egon gabe. Gorrotxategik 
esan digunez, "ez dakigu zer 
opatuko dugun klasera bueltan. 
Arraroa izan behar da. Batzuek 
ez gaituzte ezagutzen, irakasle 
gehienak berriak garelako". Mar-
tirenak uste du "jendea buelta-
tzeko gogoz dagoela". Urdiainen 
ari den irakasleak gaineratu 
duenez, "beraiek Google class-
room eta halakoekin ibili dira 
eta, orain, berriro buelta klasera. 
Batzuk gogoz etorriko dira, bes-
teak ez".  Atakondoako zuzenda-
riak uste duenez, "denon gogoan 
dago berriz elkar ikustea, eta 
hezkuntza den bide liluragarri 
hau utzi genuen puntutik aurre-
ra eramatea".Ikastolakoak gai-
neratu duenez, bueltarako "gogoz 
eta urduri" daudela nabarmendu 
du, "ez dakigu zer etorriko den, 
nola hasiko garen. Joanen gara 
behar diren doiketak egiten". 

Ikasleek ikasketa ohitura be-
rreskuratzeaz galdetuta, Mar-
tiarenak esan duenez, "denok 
pazientziaz eta xuabe-xuabe 
hasiko gara, halabeharrez. Ikas-
leak nola etorriko diren ere ez 
dakigu. Emozionalki ere zaindu 
behar dira". Irakasleek ere ego-
kitzapena beharko dutela gaine-
ratu du. 

Zamargilearen iritziz, "orain 
presentzialtasunaren bide hori 
ibiltzea tokatzen zaigu, baina 
oso ezaugarri desberdinekin. 
Aplikatu behar ditugun kontin-
gentzia planek marrazten duten 
panorama da behar bada irakas-
kuntza berri batena". 

Gorrotxategik gaineratu due-
nez, "arraroa izanen da, askok 
galduta izanen dutelako ohitura". 
Egokitzapenari "denbora gehia-
go eman beharko diogu. Norma-
lean, lehenengo egunean gelako 
arauak eta halakoak lantzen dira. 
Eta aurten kontingentzia plana 
gehitu behar diogu: zer egin de-
zaketen, zer ez, nola…"

Irakasleez
Urdiainen berez bost irakasle 
dira, eta gero beste eskoletatik 
hiru irakasle joaten zaizkie. Ikas-
tolan 47 irakasle, laguntzaile eta 

hezitzaile daude. Azkena atzo 
iritsi zen. Atakondoan 64 irakas-
le daude. Zamargileak gaztigatu 
duenez, ikasturtero kontrata-
zioekin gauza bera gertatzen da: 
"oinarri bat kontratatuta egoten 
da eta hasieran beti egoten dira 
jardunaldi murrizketa eskaerak 
eta bestelakoak. Horiek plantilla 
doitzera behartzen dute. Azken 
momentuan, denek batera". Ho-
rregatik, Irurtzunen falta zaizkien 
irakasle gutxi horien zain daude.

Haur Hezkuntzan gelako 25 
ikasle izatetik 20 izatera pasa du 
ratioa Hezkuntza Departamen-
tuak. Hala gertatu den ikaste-
txeetan gela gehiago sortuko dira 
eta haietara irakasle gehiago 
joanen da. Ez da hori ez Irur-
tzungo ezta Urdiaingo eskolen 
kasua. Andra Mari ikastolak 20 
ikasle baino gehiagoko bi gela 
zituen. Martiarenak azaldu due-
nez, "gela horiek zatitu ditugu, 
baliabideak eman dizkigutelako". 
Bi irakasle berri hartu dituzte.  

Bestetik, Lehen Hezkuntzan 
gelako 20 ikasleko ratiotik pasa-
tzean departamentuak ikaste-
txeetara errefortzua bidaltzen 
du: irakasle plaza oso baten he-
rena. Horretaz aparte, jardunal-
di jarraitua ezarri du Hezkuntza 
Departamentuak ikastetxe guz-
tiendako. Irurtzungo eta Urdiain-
go eskolak eta Andra Mari ikas-
tolak ordutegi hori zutenez, ez 
da aldaketarik izanen. 

Irakasleek hastekoa den ikas-
turteari begira dituzten sentipe-
nez galdetuta, "erronkari heltze-
ko ilusioz, prest" daudela jaki-
narazi du Martiarenak. Gorro-
txategik esan duenez, "ez zaigu 
inori gustatu etxean egotea, 
jendearekin harremanik izan 
gabe. Ez da gauza bera". 

Pertsonalki ikasturte berriari 
nola heldu dioten galdetuta, Go-
rrotxategik nabarmendu du 
berarendako dena dela berria, 
ikastetxea eta zuzendari ardura 
bera. Ahal duen moduan egoki-
tzen ari dela jakinarazi digu. 
Zamargileak "naturalak" diren 
sentipenak bi taldetan sailkatu 
ditu. "Edozein egoera berriren 
aurrean  urduritasun pixka bat 
izatea normala iruditzen zait. 
Gertatuko denaren inguruko 
espektatiba, nola joanen diren 
gauzak". 

Telematikoa
Tele-irakaskuntza ezarri zen au-
rreko ikasturtea despeditzeko. 
Gorrotxategiren iritziz, "asko 
nabarmendu da arrakala digitala. 

Ikasgelak, atzera ere, bizitzaz eta jakin-minez beteko dira. UTZITAKOA

Erronka den 
ikasturtea 

"EDOZEIN EGOERA 
BERRIREN AURREAN  
URDURITASUN PIXKA 
BAT IZATEA NORMALA 
IRUDITZEN ZAIT" 

Pandemiak markatutako ikasturtea hastear dago, zalantza eta kezka artean. Urte 
erdiaren ondoren ikasleak eta irakasleak, atzera ere, aurrez aurre izanen dira geletan. 
Baina musukoak izanen dira aurpegietan, eta osasun segurtasun neurri zorrotzak
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Klasean baino gehiago kostatzen 
zitzaien batzuei gauzak jarraitzea: 
ordenagailurik ez zutelako, etxean 
ordenagailu bakarra zeukatela-
ko eta hiru anai-arreba zirelako…" 

Martiarenak nabarmendu du 
"desberdina" izan dela. "Lehen 
Hezkuntzako 5. mailatik aurrera 
errazago egin zaigu. Adibidez, 
DBHn ikasle guztiek ordenagai-
lu propioa zuten eta horretan 
arituak ziren. Bosgarren maila-
tik gorakoen trebeziak bestela-
koak dira, baina maila horreta-
tik behera zailxeagoa da. Gura-
soen, familien inplikazioa, oro-
korrean behar izan dugu oroko-
rrean". Gorrotxategik aitortu 
duenez, "jende askok lan handia 
egin behar izan du: irakasleek, 
gurasoek… Haur zaharrenek 
bere kabuz eginen dituzte gauzak, 
baina txikiek gurasoen laguntza 
behar dute". 

Tele-irakaskuntzari bi alde 
ikusten dizkio Zamargileak. "Po-
sitiboen artean, denok egokitze-
ra, ikastera behartzera, pixka 
bat aldatzera behartu gaituela. 
Hori, ona da. Gainera, ikasle, 
irakasle eta familiek teknologia 
eta bitarteko berriez asko ikastea 
ekarri du. Negatiboena da aurrez 
aurrekoaren beroa galdu dela. 
Irakaskuntza berorik gabe ez da 
irakaskuntza". Alde positiboari 
begira, Martiarenak nabarmen-
du duenez, "irakasleen gaitasun 
digitala maila altukoa da oroko-
rrean. Ez zuenak ere, laguntza 
eskatuz, lortu du. Ikasturte be-
rrira begira prestatuagoak sen-
titzen gara, lasaitasun pixka bat 
gehiago". 

Gurasoak 
Zamargileak esan digunez, "ba-
daude gauza batzuk guretako 
ezinbestekoak direnak irakas-
kuntzan, eskola batean, eta horren 
inguruan informazio falta izu-
garria sumatzen dugu, zalantza 
asko. Badira zalantza batzuk 
departamentutik argitzen ez 
dizkigutenak. Guk gure lana 
behar bezala egiteko jakiteko 
gure beharra dugu. Eta, bestalde, 
badugu familien eskaera. Heda-
bideen bidez hainbeste gauza 
jaso ondoren, familiek jakin nahi 
dute nola izanen den. Guk geuk 
ere ez dakigu oso erantzuten 
hainbeste gauza". 

Gorrotxategik azaldu duenez, 
"gaur bildu behar gara haiekin 
kontingentzia arloan zer egin 
behar dugun azaltzeko. Orduan 
jasoko ditugu haien iritziak eta 
sentsazioak". Martiarenak jaki-

narazi digunez, junta txikian 
dauden gurasoekin harremana 
izan dute. "Urduritasuna" senti-
tzen dute, "baina gogoa ere bai 
haurrak gelakoekin, beste he-
rrietakoekin aritzeko". Ikastur-
te hasieraren inguruko gurasoen 
galderak izan dituztela ere jaki-
narazi du. 

Gauza bera Zamargileak. Ata-
kondoakoek e-posta bidez bidali 
diete familiei aurreneko infor-
mazioak. Gainera, kontingentzia 
planaren eta antolakuntza be-
rriaren orokortasunen berri 
ematen duen bideoa egin eta 
zabaldu dute. "Horren bidez za-
lantza handienak erantzuten 
saiatu gara", argitu du Zamargi-
leak. "Bestalde, hiru urteko, 
ikasle berrien familiekin ere 
gaurtik hasita kontaktua izan 
behar dugu, heldu den hasten 
hasiko baitute egokitzapen hila-
betea". 

Ikastetxeaz
Pandemiak ikastetxeak ere al-
datu ditu. Atakondoan aldez 
aurretik zituzten espazioekin 
moldatu dira. "Bikoizketak egin 
ahal izateko, zuten eginkizuna 
aldatu behar izan diegu gela ba-

tzuei. Esaterako, liburutegia gela 
bihurtu da". Urdiaingo eskolan 
ez dituzte gela gehiago sortu behar 
izan. "Hemen muga gehienak 
jada jarrita daude. Hiru gela di-
tugu eta geletan ez dugu asko 
egin behar izan". 

Martiarenak azaldu duenez, 
Haur Hezkuntzan bi geletatik 
lau atera dituzte. Garai batean 
botatako pareta bat atzera jaso 
behar izan dute. Eta Lehen Hez-
kuntzako ingeles gela zena Haur 
Hezkuntzako gela izatera pasa 
da. Izan ere, ikastetxeetako gela 
espezifikoak, komunak direnak, 
ezin baitira horrela erabili. Gai-
nontzeko gelak bere horretan 
utzi dituzte. 

Ikastetxeetarako sarrera kon-
trolatua izan behar du. Ikasto-
lak pertsona bat jarriko du 
sarreran eta patioko zaintza 
ordu gehiago izanen dira ere. 
Zamargileak gaineratu duenez, 

"patio txanda gehiago egotea-
rekin zaintza txanda gehiago 
egin beharko dira. Berez ikas-
turteak irakasleriari maila 
askotan exijentzia handiagoa 
eskatuko dio. Askoz denbora 
gutxiago izanen dugu eskolak 
prestatzeko, familiekin egoteko, 
trebatzeko eta abar". Irurtzun-
go eskolaren funtzionamenduan 
aldaketa handienetako bat iza-
nen da familiek ezin izanen 
dutela ikastetxera sartu.  

Garbiketa 
Urdiainen indartu eginen dute 
eta egunero beste behin sartuko 
dira garbitzera eta ikastolako 
garbitzaileak ordu gehiago ariko 
dira lanean. "Goizez bat egonen 
da". Klaseak bukatzean irakasleek 
mahaiak desinfektatuko dituzte, 
erabiltzen dituzten materialak 
desinfektatuta utziko dute. Irur-
tzunen garbiketa zerbitzua han-
ditu dute. "Lehen ez genuen 
goizeko txandarik. Komunak 
garbituko dituzte. Egunean hi-
rutan garbitzea agindu baitute. 
Psikomotrizitate gela ere garbi-
tuko eta desinfektatuko dute, 
hala bitan erabiltzeko aukera 
izateko". 
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20 urteurrena 

"IKASTURTE BERRIRA 
BEGIRA 
PRESTATUAGOAK 
SENTITZEN GARA, 
PIXKA BAT LASAIAGO"

Ikasle eta irakasleei PCR probak eginen dizkieten ez dakite ikastetxeetan. UTZITAKOA

Biktimendako egia, memoria, 
justizia eta erreparazioa. Lau 
ardatz horiek ditu Otsaportillo-
ko leze inguruan igandean 
12:30ean eginen den ekitaldiak. 
12:00etan meza dago. Bertan go-
goan izanen dituzte 1936ko esta-
tu kolpearen ondorioz eraildako 
guztiak. COVID-19 gaixotasunak 
eragindako osasun krisia dela-eta 
osasun agintariek ezarritako 
prebentzio neurriak errespetatu 
beharko dira ekitaldian. Hala 
jakinarazi dute haren antolatzai-
le diren Urdiaingo eta Altsasuko 
udalek. Izan ere, ibarreko udalak 
2017an lankidetza hitzarmena 
sinatu zuten eta horren arabera, 
urtero bi udal arduratzen dira 
memoria ekitaldia antolatzeaz.

Otsaportillon estatu 
kolpeko biktimak 
izanen dituzte gogoan 

Baina egun horiek baliatuko 
ditu Toki Eder pilotalekuan 
egindako lanak mustutzeko. 
Horretarako, pilotari profesio-
nalen jaialdia antolatu du (ikus 
20. orria). Olatz Irizar Martinez 
alkateak azaldu digunez, "es-
kaintza ona eta astelehenean 
zelako onartu genuen, jende 
pilaketak eragozteko egun ego-
kia delako". Gainera, "festarik 
ez izatean alternatibarik gabe 
gelditzen diren adinekoendako 
eskaintza egokia da". Bestela, 
festak beharko luketen egunetan 
bi ekitaldi ofizial izanen dira 
bakarrik, biak ere asteartean: 
joan den urtean jaiotako zior-
diarrei herriko ttattarra ematea 
eta bi adinduri aitortza egitea.

Ziordiko Udalak 
festak bertan behera 
utzi ditu
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Rebeka Mendoza SAKANA
Zer da "Gogor" mugimendua?
"Gogor" Sakana eta Larraun in-
guruan sortutako mugimendua 
da. Langileen defentsa antola-
tzeko helburua du, eta bere lan 
ildoak horretara bideratuta egon-
go dira.
Nola sortu zen mugimendua? Zer-
gatik?
Konfinamendu garaian, aspal-
ditik antzematen genuen beharra 
errealitate bihurtzen hasi zen. 
Larraun eta Sakana inguruko 
kide batzuk elkartu ginen, da-
goeneko hainbat dinamikatan 
genbiltzanak. Irurtzunen, Gazte 
Asanbladak sortutako "Iatzar 
hadi" dinamika martxan zegoen. 
Aldi berean, Lekunberriko Prin-
tza Gaztetxeak Suprin irratia 
sortu zuen. Bien bitartean, Sa-
kanan gazte ikasle abertzaleak 
eta Gazte Koordinadora Sozia-
lista testigantza kanpaina egiten 
ari ziren.

Ordurako, Gazte Koordinado-
ra Sozialistatik "burgesiaren 
ofentsiba gelditu" dinamika 
lantzen ari ginen. Hari horre-
tatik tiraka, "Gogor, langileen 
defentsa antolatua" sortzea 
erabaki genuen. Sistema kapi-
talistak eragindako testuingu-
ru honetan, eta gaur egun kri-
si eta proletarizazio fase bat 
etorriko dela nabaria denez, 
beharrezkoa ikusten genuen 
langileak antolatzea eta defen-
tsa egitea.
Zein da zuen helburua?
Sakana eta Larraungo jendea-
rengana iristea optika proletario 
batetik lan eginez eta, azken fi-
nean, hemengo eta inguruko 
langileon bizi baldintzak hobetuz. 
Horrela, gutxinaka-gutxinaka, 
burgesiaren ofentsiba ahultzen 
joango gara. Azken finean, gure 
helburu orokorra gure sistema 
propio bat eraikitzea da, berdin-
tasunean oinarrituko dena.
Duela zenbat sortu zenuten?

Konfinamenduan gure artean 
hitz egiten hasi ginen, elkarrekin 
biltzea ezinezkoa izan arren. Eta 
ateratzeko aukera izaten hasi 
ginenean, ideiari forma ematen 
hasi ginen.
Sakanara iritsi da, baina herri guz-
tietako kideak daude? 
Momentuz ez gaude Sakanako 
herri guztietan, gure helburua 
hori izango litzatekeen arren. 
Zergatik? Ez dugulako herri guz-
tietara ailegatzeko gaitasunik, 
baina gutxinaka lortu nahiko 
genuke. Oraingoz Arakilen, Irur-
tzunen, Lakuntzan, Arbizun eta 
Etxarri Aranatzen gaude. Larraun 
ibarreko herri batzuetaz gain, 
noski.
Zenbat kide zarete?
Oraintxe bertan ez dakit zehaz-
ki zenbat kide garen. Hala ere, 
bi partaide mota bereizi behar 
ditugu: alde batetik, Gogorreko 
kideak eta, beste aldetik, Gogor 
barruan dagoen boluntario sa-
reko kideak, geroz eta gehiago 
direnak. Pixkanaka-pixkanaka 
hazten goaz. 
Gazteak zarete gehienak?
Orokorrean, denak gazteak gara 
Gogorren, baina boluntario sa-
rean helduagoa den jendea ere 
badago. Haiek ere, boluntario 
bezala, hainbat modutan lagun-
tzen dute.
Zeintzuk dira zuen lan ildoak?
Lau dira. Batetik, elikagai eta 
oinarrizko produktuen bankua: 
proletargoaren bertako fami-
lia kolpatuenei baliabide ho-
riek ber matuko dizkie gu, 
langile elkartasunaren forma 
batzuk esperimentatzen has-
tearekin batera.  Bestetik, 
testigantza kanpaina: prole-
targoak bizi dituen arazoen 
berri edukiko dugu, salatzeko 
eta interbentzio eremuak de-
finitzeko asmoz. Lan arloare-
kin, etxebizitzarekin, indar-
keria matxistarekin edota 
kontrol sozialarekin lotutako 
zerbait baldin baduzu jarri 
gurekin harremanetan.

Horrekin batera, askatasun 
politikoen defentsa: egun bizi 
dugun bezalako salbuespen egoe-
retan jardun politikoan aritu 
ahal izateko lan egingo dugu. 
Eta, azkenik, polizia jazarpena-
ren aurrean aholkularitza: erre-
presioarekin lotutako kasuen 
aurrean aholkularitza emango 
dugu, edozein kidek izan dezakeen 
arazo edo zalantza konpontzea-
rekin batera.

Momentuz, elikagai eta oina-
rrizko produktuen bankuarekin 

lanean gaude, eta bertan gure 
helburua hainbat familia eta 
kide laguntzea da, eta bolunta-
rioekin lanketa bat egitea. Fa-
miliekin eta orokorrean herriko 
jendearekin lan egin nahi dugu, 
elkartasunaren bidez beste modu 
batean lan egin daitekeela era-
kusteko.
Nola egin zaitezke boluntario? Zer 
esan nahi du Gogorreko boluntario 
izateak?
Hainbat modu daude boluntario 
izateko. Lehenbizi, gurekin ha-
rremanetan jarri beharko zina-
teke, emailez, telefonoz, edota 
larunbatetako postuetan bertan 
galdetuz. Ondoren, boluntarioei 
hasieran prestatu ditugun bi 
programak azaltzen dizkiegu. 
Alde batetik, Gogor langileon 
defentsa antolatutako programa 
eta, beste alde batetik, zehazki 
boluntarioena den programa: 
norbanakotik kolektibora izene-
koa. Bertan, gure helburua eta 
gure lana zein diren azaltzen 
dugu, gure proposamen politi-
koarekin batera.
Jendeak boluntario izaten parte har 
dezake, ezta?
Bai, edo Gogorreko kide izaten. 
Zehaztasun gehiago jakin nahi 
izatekotan, jar daitezela gurekin 
harremanetan.
Hilabete hauetan, lortu duzue zuen 
helburua? Beharbada oraindik oso 
goiz da, ezta?
Egia esan, oso goiz dela aitortu 
behar dut. Oraindik lanean gau-
de, baina harrera ona jaso dugu, 
eta gure helburua betetzen ari 
garela esan dezakegu. Jende 
askorengana iritsi gara. Gaine-
ra, jendeak asko eskertzen digu 
gure lana. 
Jende asko lagundu duzue?
Momentuz, sortak banatzen, 60 
pertsonarekin ari gara lanean, 
elikagai eta produktuak bana-
tzen, eta, gainera, 50 pertsona 
ditugu itxaron zerrendan. Orain-
dik ez daukagu gaitasun nahi-
korik guztien beharrari eran-
tzuteko, baina pitteka gaitasuna 
handitzen goaz. Jartzen ditugun 
postuetan, larunbat goizetan, 
jendeak bere ekarpena egiten 
du, eta asko galdetzen digute. 
Horren erakuslea da gero eta 
jende gehiago deitzen ari dela 
boluntario izateko.
Noiz eta non jartzen dituzue postuak?
Gutxi gorabehera, 10:00etatik 
13:30era arte jartzen ditugu, nahiz 
eta herriaren arabera ordutegia 
alda daitekeen. Denden aurrean 
jartzen gara, eta jendeak, beha-
rren arabera, produktuak ekar-

Idoia Torrente, "Gogor" taldeko kidea. REBEKA

Gogor, langileen 
defentsa antolatua
IDOIA TORRENTE GOGOR TALDEKO KIDEA
Langileon bizi baldintzak hobetzeko sortutako taldeak "Gogor" izena du. Lakuntzako 
Idoia Torrente bertako kidea da

Elikagai eta oinarrizko produktuen bilketa Irurtzunen. REBEKA



GUAIXE  2020-09-04  OSTIRALA SAKANERRIA      9

tzen dizkigu. Oraingoz, Lekun-
berrin, Irurtzunen, Lakuntzan 
eta Etxarri Aranatzen gaude. 
Zein elikagai eraman daitezke ber-
tara?
Jasotzen ditugun elikagaiak 
hauek dira: arroza, dilistak, txi-
txirioak, babarrunak, pasta, 
esnea, oliba olioa, galletak (Ma-
ria), tomatea, patatak, ogi txi-
gortua, kakaoa, pixoihalak, tan-
poiak, konpresak, komuneko 
papera…

Elikagai horiekin sortak osa-
tzen ditugu. Horretaz gain, sor-
tak bermatu ahal izateko beste 
kanpaina bat bideratu dugu. 
"Hamar euroko edo +" kanpaina 
da, bertan jendeak nahi duen 
adina ematen digu. Helburu ho-
rrekin, kontu korronte bat sortu 
genuen. Horrela, larunbat guz-
tietan bildutakoa aldakorra denez, 
gutxieneko sorta  batzuk ziurta-
tzen ditugu. 
Larunbatero biltzen zarete?
Bai, larunbatero biltzen gara 
postuetan. Gero, Lekunberriko 
Printza Gaztetxera eramaten di-
tugu sortza guztiak, bertan dugu-
eta biltegia . Normalean, ostegu-
netan hilabete osorako loteak 
familiei banatzen dizkiegu.
Noiz hasi zineten loteak banatzen?
Konfinamenduan hasi ginen 
familiekin hitz egiten, eta pit-
teka batzuk deitzen hasi ziren. 
Gerora, haiek gure berri eman 
zuten biztanleriaren artean. 
Jende gehiagorengana iritsi 
garen neurrian, familia gehiagok 
deitu dute.
Oraindik ahal duzuen guztia jarrai-
tuko duzue, ezta?
Bai, gure ideia jarraitzea da. 
Alde batetik, elikagai bankua-
rekin jarraituz eta taldeko bes-
te lan lerro  batzuk irekiz. Ho-
rretarako, alde batetik, familie-
kin, eta bestetik, boluntarioekin 
lan egiten dugu. Familia asko-
tako kideak boluntario egiten 
direnez, haiekin lanean jarrai-
tzen dugu.
Bukatzeko, zer egin dezake jendeak 
zuen ekintzen berri izateko?
Sare sozialetan jarrai ditzake-
te gure ekintzak: Twitterren  
@GogorLangile eta Instagramen 
@gogorlangile profiletan gaude. 
Gainera, gurekin harremanetan 
jartzeko emaila (gogorlangile@
gmail.com) eta telefono zenba-
kia dugu: 658 603 851. Bertara 
deitu daiteke sortak jasotzeko, 
boluntario izateko edota gure 
taldearen kide izateko. Sakan-
dar guztiak animatzen ditugu 
gurekin lan egitera! Eutsi Gogor!

Alfredo Alvaro Igoa SAKANA
Herritarren parte-hartzea bul-
tzatu eta sustatzeko proiektuak 
garatuko dituzte ibarreko lau 
erakundek. Horiek aurrera egi-
teko Nafarroako Gobernuko 
Lehendakaritzako eta Gobernu 
Irekiko zuzendari nagusiak eman-
dako dirulaguntza jasoko dute. 

Arakilgo Udalak ibarraren 
beharren diagnosia egin eta etor-
kizuneko erronkak zehazteko 
4.415,39 euro jaso ditu. Oihana 
Olaberria Jaka alkateak azaldu 
digunez, "parte hartze prozesua-
ren bidez, jendearen iritzia ja-
kinda, Arakilen beharrak ikusi 
eta etorkizunerako norabidea 
eman nahi genuen". Olaberriak 
gaineratu duenez, "prozesua 

martxoan hastekoa zen, baina 
pandemiarekin bertan behera 
gelditu zen. Heldu den astean 
dugun bileran erabakiko dugu 
aurten hasi edo heldu den urte-
rako utzi". 

Arruazuren uko egitea
Arruazuko Udalak herriari bu-
ruzko plan estrategikoa egiteko 
parte hartze prozesua sustatuko 
du. Horretarako, gobernuaren 
3.836,01 euroko dirulaguntza du. 
Gorka Ovejero Ganboa alkateak 
jakinarazi duenez, "plan estra-
tegikoa heldu den urteraino 
atzeratu dugu gutxienik. Iazko 
kontuetan 3.000 euroko deskoa-
dratzea izan genuen eta gastua 
20.000 eurotan handiagoa izan 

zen". Ovejerok azaldu duenez, 
"gure kontuetan diru nahikotxo 
dugun arren, austerizidioak 
behartu egiten gaitu ‘doikuntzak’ 
egin eta inbertsioetan eta proiek-
tuetan murrizketak egitera". 
Alkatea Aurrekontuen Egonkor-
tasunari eta Finantza Iraunkor-
tasunari buruzko Legeaz ari da, 
administrazioei dirua erabiltze-
ko mugak ezarri zizkienaz. Arra-
zoi horregatik Arruazun aurten 
ez dute plan estrategikorik eginen. 
Bestetik, Ovejero kexu da jaso-
tako laguntzarekin: "gure plan 
estrategikoa egiteko 15.000 euro 
bideratu behar genuen eta diru-
laguntza % 50etik %80ra izanen 
zela espero genuen. Baina eman 
diguten laguntza negargarria da 

eta, ofizialki, aurten uko egin 
diogu dirulaguntzari".

Lakuntzako Udalak, berriz, 
herritarren parte-hartzearekin 
mugikortasun plana egin nahi 
du. Parte-hartze dinamikak sus-
tatzeko gobernuaren 1.149,5 euro 
jasoko ditu. Patxi Xabier Razkin 
Sagastibeltza alkateak azaldu 
duenez, "batetik, lakuntzarren 
parte-hartzearen bidez pertsonen 
eta ibilgailuen arteko ‘gatazka’ 
guneak identifikatu nahi ditugu. 
Bestetik, herriaren espazio gehia-
go oinezkoendako bihurtu behar 
diren edo ez aztertuko dugu par-
te hartze dinamiken bidez. Ho-
rrekin batera, oinezkoendako 
puntu beltzak izan daitezkeenak 
ere identifikatu nahi dituzte, 
espaloiak eta halakoak. Azkenik, 
Lakuntza irisgarriagoa lortzea 
oztopatzen duten puntu beltzak 
ere identifikatuko ditugu, ondo-
ren neurriak hartu ahal izateko". 
Parte-hartze prozesua irailean 
eta lastailean eginen dela aurre-
ratu du. 

Azkenik, Sakanako Manko-
munitateko Hondakin Bilketa 
Zerbitzuak saltokiei begirako 
"Zero hondakinak" marka sus-
tatu nahi du. Zerbitzuko ardu-
radun Olatz Garde Mazkiaranek 
azaldu duenez, "zero zaborrera-
ko Sakanako bidean denda eta 
establezimenduen laguntza jaso 
nahi dugu. Haien aldetik ekar-
penak eta hobekuntzak jaso nahi 
ditugu gero marka sortzeko". 
Gardek gaineratu duenez, "mar-
karekin ikusarazi nahi dugu 
helburu horretan laguntzen du-
ten establezimenduak direla eta, 
bestetik, zero zabor ideia herri-
tarren artean zabaltzeko bidea 
direlako". Sakanako Mankomu-
nitateak parte hartze prozesua 
aurten edo heldu den urtean 
eginen duten zehazteko dute 
oraindik.

Arruazuko ikuspegia Aralarko santutegitik. 

Lau parte hartze 
prozesutarako laguntzak 
Arakilgo, Arruazuko eta Lakuntzako udalek eta Sakanako Mankomunitateak sustatuko 
dituzte. Horiek martxan jartzeko, 9.710,38 euro jasoko dituzte guztira. Aurrekontu 
Egonkortasun Legeagatik Arruazuk laguntzari uko eginen dio

24.360 kilo 
artile jasoak
Artaldea duten 31 sakandar 
Arbizuko transferentzia gunetik 
pasa ziren ostegunean eta 
ostiralean. Haiek eramandako 
24.360 kilo artilerekin bi gabarra 
bete eta Artaxoara eraman 
zituzten, konposta egiteko 
egituratzaile gisa erabili dute. 
Lehen bilketak izandako 
emaitzarekin "pozik" daude 
mankomunitateko arduradunak.

UTZITAKOA
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ALTSASU
Altsasuko festak hilaren 11 eta 
15 bitartean izan beharko lirate-
ke, baina COVID-19 pandemia 
dela-eta, udalak bertan behera 
utzi ditu. Gainera, arau bereziak 
onartu ditu egun horietarako. 
Haien helburua da jendea pilatzea 
dakarten jai ekitaldiak saihestea, 
beti ere, gaitzaren hedapena pre-
benitzeko neurri gisa. Horrega-

tik, aipatu egunetan ez dira 
egingo gizarte kontzentrazioko 
ospakizunak, bazkariak, herri 
bazkariak, ez eta txosnak, edaria 
edo elikagaiak zerbitzatzeko 
kanpoko barrak eta karpak eta 
azoka atrakzioak espazio publi-
koetan. 

Udalak gogorarazi du Nafa-
rroako Gobernuak gazteen ai-
sialdiko lokaletako jarduera eten 

zuela eta ezin direla halakoak 
erabili. Tabernei, kafetegiei, ja-
tetxeei, taberna bereziei, jolas 
aretoei eta joko aretoei dagokie-
nez, irailaren 11tik 15era 00:00etan 
itxi behar dira, ixteko ordutegi 
horretan husteko aldia sartu 
gabe. Bestalde, ostalariek,bai-
mendutako terrazetan zerbitza-
tu dezakete soilik, adierazitako 
baldintzak betez. Udalak ez du 

kanpoko barrarik baimendu, eta 
ezin dute kalera musikarik ate-
ra. Gainera, ostalaritza estable-
zimenduetan edukiera errespe-
tatu beharko da, eta nahitaezkoa 
izanen da maskara erabiltzea, 
kontsumitzen ari denean izan 
ezik. Gastronomia elkarteei da-
gokionez, 00:00etatik 06:00etara 
erabili gabe egon behar dute.

Altsasuko Udalak herritar guz-
tiei dei egin die "espazio itxieta-
ko ospakizun, festa, bilera edo 
gizarte topaketa pribatuak mu-
rrizteko.

Presoen aldeko aldarrikapena 
Sare herritarrak azaldu duenez, 
"jaiei loturik beti egin dira alda-
rrikapenak. Aurten, ordea, egoe-
raren larritasuna ikusirik ez da 
festarik izanen. Eta, beraz, ber-
tan behera gelditu da urteroko 
presoen aldeko lehen eguneko 
bazkaria. Gure herriarekiko 
arduratsuak gara, eta ulertzen 
dugu gaur egun festak ez direla 
lehentasuna". Ohar horrekin 
Sarek argi utzi nahi du berak ez 
duela egin Whatsapp bidez 11rako 
zabaldu den presoen aldeko baz-
kari deialdia. 

Sarekideek adierazi dutenez, 
"lehentasuna da aldarrikapenak 
egiten jarraitzea. Kartzeletako 
egoera okertzen dabil astero. 
Dagoeneko bisean biseko bisitak 
bertan behera gelditu dira kar-
tzela batzuetan". Altsasuko Sarek 
kontzentrazioa du irailaren 
12rako, 12:30ean, Iortia kultur 
guneko zabalgunean. 

Aurten ez da ez etxajurik piztuko ez bestelako ospakizun ofizialik izanen. ARTXIBOA

Festarik ez, gaitzaren 
kontrako neurri zorrotzak
COVID-19 gaitza ez zabaltzeko eta jende pilaketarik ez sortzeko ezin izanen dira 
ospakizunak, bazkariak, herri bazkariak egin, ezta txosnak jarri ere. Bestalde, Sarek 
jakinarazi du kontzentrazioa deituko duela soilik

ALTSASU
Ospa mugimenduak larunbatean 
adierazi zuenez,"okupazio inda-
rren erasoetatik defendatzeko 
behar ezinbestekoa da errepre-
sioaren kontrako mugimendua".
Ospako kideek beste behin erre-
pikatu zutenez, "ofentsiba kapi-
talista baten testuinguruan 
errepresioaren kontrako mugi-
mendua indartzeko garaia da. 
Errepresioaren aurrean elkar-
tasuna adieraziz, elkar babestuz, 
errepresio indarrak desobedituz, 
zirikatuz, autodefentsa eraikiz, 
saretuz…". Horretarako, ezin-

bestekotzat jo zituzten "antola-
kuntza eta borroka". 

Mugimendutik aitortu zutenez, 
"errepresio indarrek funtzio 
sozial garrantzitsua dute" gizar-
tean. "Kapitalismoak galbidera 
daraman gizarte hau organismo 
osasuntsu batean bilakatu nahi 
duen espresio borrokalariarekin 
akabatzeko funtzioa dute erre-
presio birusek". Gizarte "osa-
suntsu" baten parte izan nahi 
zutela adierazi zuten Ospako 
kideek. "Horretarako, ezinbes-
tekoa da izanen da birus horren-
gandik defendatzeko mekanis-
moak sortzen joatea".

Bestetik, larunbateko Ospa 
Egunaren kontura sortutako 
giroa dela eta, Altsasuko alkate 
Javier Ollo Martinezek jakina-
razi zuen sare sozialen bidez 
eskuin muturreko kideen meha-
txuzko mezuak jaso zituela.  Ospa eguneko manifestazioa.

Errepresioaren kontra 
"antolaketa eta borroka" 
Errepresioaren kontrako borrokaren zilegitasuna eta 
beharrezkotasuna aldarrikatu ziren Ospa Egunean

Espainiako Espetxe Zaintzako 
Idazkaritza Nagusiak bertan 
behera utzi ditu senideen eta 
lagunen aurrez aurreko bisitak 
edo bisean bisekoak. COVID-19 
gaitza kartzeletan ez sartzeko 
neurri gisa aurkeztu dute eraba-
kia, eta epidemiologia datuetan 
oinarrituta hartu dute erabakia. 
Agorrilaren 25ean jakinarazi 
zuten neurriak Arabako Zaballa 
espetxeari eragiten dio besteak 
beste, hau da, Altsasuko auzia-
gatik Jonan eta Julen preso dau-
den kartzelari. Jakinarazi dute-
nez, hiru asterako da neurria. 
Epe horretan, aurrez aurreko 
bisiten ordez, kristala tartean 
den mintzatokietako bisitak egin 
beharko dira (40 minutu). Gai-
nera, bideo deiak ugaritzeko 
asmoa ere adierazi du. 

Bestalde, hirugarren graduan 
dauden eta astegunetan espetxe-
ra lotara joaten ziren Adurrek, 
Jokinek eta Oihanek, joan den 
astetik, etxean egiten dute lo. 
COVID-19a atzemateko proba 
egin zieten Zaballako espetxean. 
Negatiboa eman zuten eta 3. gra-
duan dauden eta negatibo eman 
zuten guztiak etxera bidali zituen 
zuzendaritzak. Altsasuko Gura-
soak taldeak jakinarazi duenez, 
hiru presoendako  zaintza edo 
eskumuturreko telematikoa es-
katu dute, kartzelara lotara buel-
tatu beharrik ez izateko. 

Altsasuko auziko 
batzuk etxean, 
besteak bisitarik gabe

DUELA 25 URTE... 

Berreskuratu eta 1984az geroztik 
dantzatzen da
Ihabardarrek Anjel eta Agustina Irurtzun eta Ortzadar dantza taldea 
omendu zituzten festetan. Ingurutxoa bizirik mantendu eta indartzen 
lagundu zutenei ere eskerrak eman zizkieten. 1925ean utzi omen 
zioten ihabardarrek ingurutxoa dantzatzeari. Ingurutxoa berresku-
ratzeko ahaleginean, anai-arrebek lagundu zioten Iruñeko Ortzadar 
dantza taldeari. Ondorioz, 1984an berriro dantzatu zen dantza. 
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Iturmendiko udaletxea. 

Gazte talde batek hartuko du 
udalaren ardura 
Joan den urteko udal hauteskundeetan ez zen udala 
berritu eta aurrekoa jardunean aritu da

ITURMENDI
Herriaren erdialdeko lanak des-
peditu eta gero iturmendiarrak 
batzarrera deitzeko asmoa zuen 
jarduneko alkate Victoriano Ga-
birondo Lanzek. Udal kontuen 
berri emateaz aparte, egungo 
zinegotziei lekukoa hartu, eta 
udaleko kudeaketa batzordea 
osatzeko gutxienez bost bolun-
tario behar zirela azaltzekoa zen 
Gabirondo. Baina ez da batzarra 
deitu beharrik izan. Kuadrilla 
bateko zazpi gaztek beraien bu-
rua aurkeztu zuten udalaren 
ardura hartzeko. 

Iturmendiko Udalaren kudea-
keta batzordea osatuko dute: 
Imanol Arbizu Perpiña, Javier 
Beraza Lanz, Pablo Galarza Fer-
nandez, Mikel Galarza Maiza, 
Iñaki Lizarraga Madinabeitia, 
Mikel Lopez de Zubiria Gabiron-
do eta Borja Martinez de Ordoña-
na Lanz. Haien izen-abizenen 
berri Nafarroako Gobernuari 

jakinarazi dizkie udalak. Gabi-
rondok azaldu digunez, tramiteak 
direla-eta iraila pasako da haiek 
izendatzerako.

Igogailua udaletxean
Udaletxea berritu zenean igogai-
lua jartzeko tokia prest utzi zen, 
baina igogailua jartzeko nahikoa 
dirurik ez du izan orain arte 
udalak. Horretarako, 15.000 euro 
inguru bideratuko du. Bestetik, 
udaletxe sarreran dagoen arki-
tektura oztopo bat ere kenduko 
du, herriaren etxea irisgarria 
bihurtzeko. 

Bestetik, mediku kontsultate-
giko leihoak aldatuko ditu. Izan 
ere, 1974ko eraikinak jatorrizko 
leihoak ditu. Horretara 5.000 euro 
inguru bideratu ditu udalak. 
Bestalde, plazako lanak direla-eta 
haurrendako jolas parkea tokiz 
mugitu zen eta zoru berria jarri 
diote parkeari. 16.000 euro balio 
du zoru berriak. 

SAKANA
Euskara ikasteko ikastaroetan 
izen ematea sustatzeko asmoz,  
Nafarroako Gobernuak, Saka-
nako Mankomunitateak eta he-
rrialdeko beste 35 toki entitateek 
"Hurrengoan euskaraz!" kanpai-
na aurkeztu dute, "euskaldunekin 
euskaraz hitz egiteko aukera 
emanen dien pauso hori egitera 
animatzen dituena". Horretara-
ko, 2020-2021 ikasturtean, Nafa-
rroan dauden ia 30 zentroetan 
izena emateko aukera dute.

Nafarroa Suspertu Planaren 
barnean neurrietariko bat da, 
hain zuzen ere, euskararen ira-
kaskuntza helduendako egokitzea, 
euskara irakasten jarraitu ahal 
izatea bermatze aldera. Horre-
tarako, aurreko ikasturtean 
egokitu egin ziren euskaltegiak, 
eta Internet bidez eman zituzten 
klaseak. 2020-2021 kurtsora be-
rrira online modalitatearekin 
batera, presentzialak eta erdi 
presentzialak eskainiko dituzte.

Euskarabidearen zuzendari 
Mikel Arregik esan duenez, "eus-
kaltegiek ekarpen garrantzitsua 
egin diote Nafarroako gizartea-
ri eta egiten jarraituko dute, orain 
bizitzea egokitu zaigun krisi-
garai honetan ere". Tokiko era-
kundeen ordezkari izan zen 
Berriozarko alkate Raul Imazek 
gaineratu zuenez, "garrantzitsua 

da euskara ikastea udalerriek 
osatzen duten ingurune natura-
lean eta euskaltegiak bezalako 
hurbileko espazioan". IKAko 
Aitziber Garraldak esan zuen: 
"zentroetan, gure eskura dauden 
neurri guztiak jarriko ditugu 
klaseak osasun-arloko berme 
guztiekin eskaintzeko".

%70 dirulaguntza 
Sakanako Mankomunitateak 
euskara ikasten duten sakanda-
rrei dirulaguntza emateko diru-
poltsa du eta haren bidez matri-
kularen %50 pagatu dezake 

ikasleak. Nafarroako Gobernuak 
ere dirulaguntza deialdia eginen 
du aurki eta haren bidez matri-
kularen %20 estali daiteke. Beraz, 
euskara ikasten duten helduek 
matrikularen %70 diruz lagun-
duta dute. Gainera, ibarreko udal 
batzuk matrikularen beste %30 
pagatzen dute. Erakundeek diruz 
laguntzen dituztenak dira: ikas-
taroak, ikastaro trinkoak, bar-
netegiak eta autoikaskuntzarako 
ikastaroak. Informazioa gehiago 
nahi duenak 948 464 840 telefo-
nora edo euskara@sakana-mank.
eus e-postara idatz dezake. 

Joan den urtean 6.000 nafar ikasi zuten euskara euskaltegian. UTZITAKOA

Euskararako atea 
zabaldu dute euskaltegiek
Euskara ikasteko ikastaroetan matrikulatzeko epea zabalik dago. Sakanako AEKren 
Itsasi euskaltegia astegunetan 09:30etik 14:00etara eta 16:30etik 19:30era dago 
zabalik Altsasuko Gartzia Ximenez kalean, edo 607 624 392 hots egin daiteke

ARAKIL/LAKUNTZA
Ibarreko antzinako nekazaritza-
ko haziak eta nekazaritza ohitu-
rak berreskuratzeko eta balioes-
teko helburuz, Arakilgo Udalak, 
Sakanako Garapen Agentziak 
eta Arrea elkarteak Arakilgo 

biodibertsitatea eta ekosistema 
berreskuratzeko proiektua mar-
txan dute. 

Egitasmoaren barruan, neka-
zaritzako biodibertsitatea be-
rreskuratzeko interesa eta proiek-
tuan lagundu nahi duten pertso-

nei zuzendutako bi tailer anto-
latu dituzte.   

Egiarretako tailerrari hasiera 
emateko Oihana Olaberria Jaka 
alkateak eta Ester Monterok 
egitasmoaren berri emanen dute. 
Ondoren, Carlos Mirandak Na-
farroako Unibertsitate Publiko-
ko sagarrondo barietateen ger-
moplasma bankuaren aurkezpe-
na eginen du. Segituan Carlos 
Gilek txertaketari buruzko tai-
lerra emanen du, eta Arakilgo 
hainbat sagarrondo barietate 
txertatuko dituzte. Horregatik, 

Egiarretara joaten direnek laba-
na zorrotz bana ekarri behar 
dute. Txertatutako zuhaitz txiki 
horiek ibarrean landatzeko ema-
nen dituzte. Beti ere, haiek man-
tentzeko konpromisoa hartzen 
duten pertsonen artean banatu-
ko dituzte.

 Tailerrean izena eman nahi 
dutenek 634 584 226 telefonora 
hots egin edo arakilkultura@
gmail.com e-postara idatzi behar 
dute. Hilaren 9ra arte eman dai-
teke izena. 25 plaza besterik ez 
daude. 

Bestetik, Lakuntzako frontoiak 
baratze-haziak gordetzeari eta 
ugaritzeari buruzko saio hartu-
ko du irailaren 25ean, 17:00etan. 
Hartan izena emateko info@la-
kuntza.eus e-postara idatzi edo 
650 866 423 telefonora hots egin 
behar da. Horretan ere parte-
hartzea mugatua izanen da.

Antolatzaileek jakinarazi du-
tenez, bi tailerretan aulkiak 
egonen dira. Eta, jakina, COVID-
19agatik osasun segurtasun neu-
rriak hartu beharko dituzte 
parte-hartzaileek. 

Bertako hazi eta landareak 
sustatzeko tailerrak
Egiarretako frontoian, irailaren 11n, 17:00etan, Arakilgo 
antzinako sagarrondo barietateen txertaketa. 
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Alfredo Alvaro Igoa UHARTE ARAKIL
Garabi bat dago Aralarko santu-
tegiaren ipar mendebaldean. Eta 
haren oinarriaren ondoan obre-
tarako makina bat material. Haien 
parean dago Lakuntzetxea edo 
Deierri etxea, Beraza eraikuntza 
enpresa konpontzen ari den Erdi 
Aroko eraikina da. Hara igotzen 
den jende askok galdetzen die 
arduradunei garabiaren zergatiaz. 
Aralarko santutegiko kaperau 
da Mikel Garziandia Goñi etxa-
rriarra. Berak azaldu digunez, 
eraikinaren egoeraz "duela urte 
bat konturatu ginen, eta santu-
tegiak nahiko arrisku handia 
zuela". 

Kaperauak azaldu digunez, 
"mendiak hor beheraka egiten 
du, mendebalderantz. Eraikin 
hori oso meharra eta sendoa da, 
eta ez oso altua. Santutegiko pa-
retari eusteko lana egiten zuen 
nolabait. Hori hondatzen bazen 
gure kezka zen: santutegiaren 
mendebaldean dagoen nartexko 
arkua oso zabala dela eta hor 
arriskua izan zitekeen. Horre-
gatik, santutegiaren sarreran, 
aldamio gainean, kristaltxo ba-
tzuk jarri ditugu, aztertzeko 
aspaldidanik emanda dagoen 
arkua mugitzen ari ote den ala 
ez, eta obrek santutegia kaltetzen 
ote duten. Obrarekin ez da mu-
gitzen ari eta dena normal doa". 

Artaxoako Pedro apezpikuak, 
Parisko Pedro gisa ere ezaguna, 
Aralarko Deun Mikel Goiainge-
ruaren Kofradiaren araudia 
berritu zuen eta 1191n orain 
konpontzen ari diren eraikina 
oparitu zion kofradiari. "Kontuan 
izan behar da kofradiak XII. men-
dean 40.000 partaide zituela. Ho-
rrek eskatzen zuen kofradiako 
jendearendako Aralarren lo 
egiteko aterpe bat izatea". Gar-
ziandiak nabarmendu duenez, 
"gure historian eraikin hori oso 
garrantzitsua izan da". Izenaz 
galdetuta, gogorarazi digu men-

diko aprobetxamenduak Aralar-
ko Elkarteak kudeatzen dituela, 
"eta Lakuntzak, historikoki, 
erakundean protagonismoa izan 
du. Deierri gehiagotan deitzen 
zitzaion. Etxarrik eta gainerako 
herriek hor zuten sukaldea". 

Zegoen egoeraz 
Garziandiak azaldu digunez, 
eraikineko "paretak duela 100 
urtera arte berean mantendu 
ziren. XX. mendean leihoak ire-
ki zituzten zerbitzu bat izateko, 
zeren hiru gezileiho zituen. 1942an 
"sute izugarria izan zen Arala-
rren, eta garai hartako ostatua 
hondatu zen. Jende asko bizi zen 
Aralarren eta azienda asko ze-
goen. Eta berez erabilera zuen 
etxeari erabilera handiagoa eman 
zioten. Azienda guztia beheko 
pisuan jarri zuten. Eta goian 
jendea bizitzeko moldatu zuten. 
Bertan zeuden egiturak eta kon-
trahormak mugitu zituzten". 30 
bat urtez horrela erabili zuten 
Lakuntzetxea, eta XX. mendeko 
70eko hamarkadan leihoak adrei-
luz itxi zituzten eta erabiltzeari 
utzi zioten. "Eraikin hori 50 urtez 
erabat itxita egon da. Hezetasu-
nak eta kondentsazioak egitura 
hondatu dute". 

Eraikinaren egoera okerrak 
"animatu gintuen beste proiek-
tuak nolabait aurreratzera". 
Garziandiak azaldu duenez, "san-
tutegiak orain azpiegitura eska-
sak ditu eta nahi genuen inter-
pretazio gunea edota erabilera 
anitzeko aretoa egitea (ikerketa-
rako, bilerak egiteko), santutegiak 
gaur egun duen eskaintza nabar-
men hobetzeko". 

Legeak eskatu bezala, arkeolo-
gia indusketa egin da lanen au-
rretik. Horregatik bueltatu da 
Aralarrera  Aditu arkeologia 
taldea eta hark buru duen Fran 
Valle de Tarazaga Montero (2016-
2018 urteen artean arkeologia 
indusketak egin zituzten santu-

tegiaren iparraldean). Garziandiak 
jakinarazi digunez, "datu interes-
garriak agertu dira: guk uste 
genuen hiru kontrahorma zeu-

Aralar santutegiko lanak. 

Aralarko Lakuntzetxeko 
lanak aurrera doaz
Aralarko santutegi ondoan jarritako garabi batek gaztigatzen du lanean ari direla. Lakuntzetxea edo Deierri eraikina 
konpontzeko lanak maiatzean hasi ziren, eta urte bat iraunen dute. Milioi erdi euro inguruko kostua duten lanak 
finantzatzeko mezenasgo kanpaina martxan da. 

Lanek 450.000 euroko aurrekontua izanen dutela esan digu 
Garziandiak. "Martxoan kanpaina sendoa egitea pentsatua 
genuen. Pentsa zer gertatu zaigun!" Eraikina jantzita 550.000 
euroko aurrekontua da. Hari buelta emateko santutegiak bere 
funtsetatik 60.000 euro jarriko ditu, artzapezpikuak 100.000 euro, 
50.000 euroko mailegu bat eskatuko dute eta gainontzeko 
340.000 euroak mezenasengandik jaso nahi dituzte.  

Nafarroako Gobernuak Deierri eraikineko lanak interes 
sozialeko izendatu ditu Mecna zigilua emanez. Ondorioz, lan 
horiek egiteko dirua ematen duten Nafarroako pertsonek eta 
enpresek zerga desgrabazioa dute. Esaterako, lanetarako 150 
euro ematen dituen pertsonari Nafarroako Gobernuak errenta 
aitorpenean %80 (120 euro) desgrabatuko dio. Kaperauak argitu 

du guztia behar bezala egiteko 
ezinbestekoa dela izen-
abizenekin batera nortasun 
agiriaren zenbakia ematea, 
gero haiek gobernuari eman 
eta hark desgrabazioa egiteko. 
"Jendearendako ez da 
ahalegin handia, azkenean 30 
euro ematen dituzulako. Baina 
santutegiari 150 iristen 
zaizkio". Kopuru horretatik 
gorako dohaintzen kasuan 
desgrabazioa %40koa da. 

Enpresen kasuan sozietate-
zergako zerga oinarrian 
kenkaria izanen dute. Gainera, 
300 euro ematen badituzte 
kuota likidoan %30eko 
kenkaria izanen dute, %20koa 
gehiago bada. Bai banakoek 
bai enpesek ES11 3008 0045 
9840 71845517 kontu 

korrontean sartu behar dute dirua eta gai gisa "Aralarko 
santutegia Mezenasgoa" jarri behar dute. Bestalde, Aralarko 
Deun Mikel Goiaingeruaren Kofradiak ere laguntzeko 
konpromisoa hartu du. 

Dirua biltzeko San Migelen kutxa zaharra ere atera dute 
santutegiko atarira. "Garai batean herriek festak egiten 
zituztenean, bakoitzak ordaindu behar zituen ogia, ardoa, urdaia 
eta olioa. Sarreran jarri dugu kutxa eta nahi duenari euro bateko 
ekarpena egiteko eskatzen diogu. Jende askok pixka bat emanda 
gu oso kontentu gaude". Informazio gehiago nahi duenak 
santutegian bertan, Twitterren @SOS_Aralar profilean edo  
http://eu.sanmigueldearalar.info edo propio sortu duten  
www.sosaralar.org webguneetan du. Laguntza jaso nahi dutelako 
ekimenari Laguntzetxe izena jarri diote.

Aurrekontua eta mezenazgoa

• Beheko solairua: interpre-
tazio gunea (67,61 m2 eta 
2,6ko altuera). "Panelak eta 
pantailak, jendeak dauzka-
gun materialak erakutsi ahal 
izateko". 

• Lehen solairua: erabilera 
anitzeko aretoa (67,40 m2 
eta 2,6ko altuera. "Hitzal-
diak, kontzertuak edo dena 
delakoak hartzeko". 

• Bigarren solairua: kofra-
diaren eta santutegiko his-
toria artxiboa eta lan gune 
bat "ikerketa lanak eta 
halakoak egiteko" (67,72 
m2 eta 2,53ko altuera). 

• Guztira: 195,73 m2. Eskaile-
rak eta igogailua izanen ditu.

Espazio 
banaketa
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dela, baina laugarren bat ere 
azaldu da eta ikusi dugu etxea 
malkor gainean eraikia dela. Hori 
guretako berri ona da. Beldurra 
genuelako egiturak arazoak izan 
zitzakeela obra egitean. Nahikoa 
lasaitua hartu dugu!"

Eraikinak hiru solairu ditu eta 
kisusgileek aurreneko solairuko 
zorua egina dute eta lehen solai-
ruko zoruko kofratua prestatzen 
ari dira. "Asmoa da negurako goia 
ixtea eta gero barruan lasai lan 
egitea". Kaperauak argitu digunez, 
aurrekontuaren zati handi bat 
teilaturako izanen da: "santute-
giarekin lotu behar da, gauzak 
ongi utzi behar dira, ez hala-hola. 
Eta ez dira teilak, kareharrizko 
harlauzak baizik". Santutegiaren 
hegoaldeko teilautua ere konpon-
du beharko dute eta horrek aurre-
kontu handituko du.

Aralar santutegiko lanak. 

"DUELA URTE BAT 
KONTURATU GINEN, 
ETA SANTUTEGIAK 
NAHIKO ARRISKU 
HANDIA ZUELA"

Mustu berri dugun hilabetean jende askok gorriz markatuta du 
irailaren 29a, San Migel eguna. COVID-19 gaitza dela-eta elizetan 
ere neurri bereziak hartu beharra dago. Esaterako, pandemiaren 
garapenagatik kultu tenpluen edukiera %75etik egungo %50era 
pasa da. Garziandiak esan duenez, jende pilaketak saihesteko 
"eskatu diogu jendeari 26an, 27an, 28an eta 29an joatea, 
larunbatetik asteartera, eta ez denak San Migel egunean, 
asteartean. Zerbitzu gehiago eskaintzen saiatuko gara. Jendeari 
gomendatzen diogu ere irailean zehar igotzea santutegira. Gaurtik 
igotzen hasten badira, hobe. Nahi genukeelako jendetza ez 
pilatzea. Hilabete guztian jendea mugitzen bada, guri mesede 
handia eginen digu". Jakina, fededunek osasun segurtasun neurri 
guztiak bete beharko dituzte.

San Migel egunetik hilabetera

Gaur egun egiten ari diren "derrigorrezko eta premiazko" lan horren 
ondoren, etorkizunerako egitasmo gehiago badituzte. Garziandiak 
azaldu duenez, "bigarrena da, santutegiak zerbitzu hobea emateko, 
santutegiaren sarreran denda eta komunak jartzea. Eta hirugarrena 
ostatu zaharra irekitzea litzateke. Jendea eskatzen ari zaigu, mendi-
zaleak batez ere. Horrela zerbitzu osoa eskainiko litzateke".

Egitasmo gehiago

Kaperauak azaldu digunez, 
"bagenekien duela ia mila 
urteko aldare zaharra hor 
utzia zegoela eta agertu da. 
Konturatu gara hori dela 
1140an berrerabili zuten 
aldarea. Prerromanikoa den 
aldare polit hori, harrizko 
aldare originala, santutegian 
jarriko dugu San Migel egu-
nean". Francisco Perez Gon-
zalez artzapezpikua etorriko 
da hilaren 29an eta 12:30eko 
mezan berriro sagaratuko du 
aldarea. "Gainera, bere 
garaian sagaratu zituzten bi 
apezpikuren eraztunak Iruñe-
ko katedralean dauzkagu. 
Lotu nahi ditugu, 880 urte 
geroago ekitaldi bera".

Aldare 
prerromanikoa

IX. mendea Ordukoa litzateke aurreneko santutegia.
1032 Santutegiaren aurreneko aipamen idatzia. 
1167 Santutegiaren hegoaldeari itsatsia dagoen egoitza eraiki 

zen, gerora kofradiaren egoitza izanen zena.
1925 Unitate elektrogeno bati esker argindarra iritsi zen 

santutegira. 
1942 Sute batek ostatua erabat suntsitu zuen. 
1965eko iraila Guardetxetik santutegirako bideberria mustu zen. 
1972 Santutegiaren berritze lan osoari ekin zion Foru Diputazioak. 
1982 Uharte Arakilgo Udalak herria eta santutegia lotzen dituen 

porlanezko basoko pista zabaldu zuen. 
1997 Santutegiko teilatua berritu, teilatupeko zaborrak kendu eta 

zorupean berogailua jarri eta bestelako lanak egin zituen 
Nafarroako Gobernuak. 

2002 Ostatua jatetxe eta kafetegi bihurtzeko lanak hasi ziren.

Kronologia laburra
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· Ihintza Agirre Lizarraga, uztailaren 18an Etxarri Aranatzen
· Ghazal Mabchour, uztailaren 27an Altsasun
· El Mahdi Badie Bounoua, abuztuaren 6an Altsasun
· Suai Garcia Garcia, abuztuaren 18an Irurtzunen
· Alain Gastaminza Barrenetxea, abuztuaren 21ean Olaztin
· Seydy Camara, abuztuaren 24an Altsasun

JAIOTZAK

· Francisco Lopez Bernal eta Isabel Gallego Real, abuztuaren 13an 
Irurtzunen
· Beatriz Mayo Lizarraga eta Ion Ander Lizarraga Lizarraga, 
abuztuaren 28an Ergoienan

EZKONTZAK

· Blas Zunzarren Gorriz, uztailaren 15ean Irurtzunen
· Ramona Artieda Garziandia, uztailaren 20an Etxarri Aranatzen
· Benito Senar Lizarraga, uztailaren 30ean Lizarragan
· Francisco Lopez Quesada, abuztuaren 8an Olaztin
· Antonia Mendiola Larrañaga, abuztuaren 15ean Etxarri Aranatzen
· Pedro Mari Etxaniz Osinalde, abuztuaren 22an Etxarri Aranatzen
· Juana Mari Navarro Aldasoro, irailaren 1ean Bakaikun
· Maria Blanca Irañeta Goikoetxea, abuztuaren 21ean Uharte Arakilen

HERIOTZAK

INFORMAZIO HAU EPAITEGIETAN ETA UDALETAN JASOTZEN DA. AGERTU NAHI 

EZ DUENAK, HAN JAKINARAZI DEZALA.

OSTIRALA 4
ALTSASU Jo & Swissknife 
taldearen kontzertua. 
19:00etan, Iortia zabalgunean. 

ALTSASU Euskaraldia Altsasun, 
zer egin kuadrilletan? Bilera 
irekia.
19:00etatik 20:00etara, Gure Etxea 
eraikinean. 

ALTSASU 24 ordutan Bargako 
Gurutzeko igoeren errekorra. 
Jokin Bereziartuaren eta Jabi 
Gasanzen saiakera. 
19:00etan, Bargagainerako bidetik. 
(Ikus 17. orrian) 

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

ALTSASU Altsasukoak aske 
elkarretaratzea. 
20:00etan, udaletxearen parean.  

ETXARRI ARANATZ Kultur 2020. 
Tenpora taldearen kontzertua. 
20:30ean, plazan. 

OLAZTI Hutsun eta Ortzi taldeen 
Urbasa musika eta zirku 
ikuskizuna. 
22:30ean, kultur etxean. 

LARUNBATA 5
ALTSASU Bi eguneko 
irteera eginen du Altsasuko 
Mendigoizaleak taldeak: 
Ezkaba-Zubiri eta Zubiri-Urepel. 
Antolatzaileak: Txuma eta Jon. 
Ibilaldiaren informazio guztia 
altsasukomendigoizaleak.com 
webgunean eta taldearen 
Whatsappean. 
8:00etan, egoitzatik. 

ARBIZU Ipuin kontalaria. 
18:00etan, plazan. 

IGANDEA 6
ALTSASU 91. Altsasuko 
txirrindula lasterketa. 
10:00etatik aurrera, Kirol 
Elkartearen paretik (Alzania kalea).

OLAZTI Otsoportillo: Egia, 
memoria, justizia eta 

erreparazioa omenaldia. 
12:30ean, Otsaportillon. 

ALTSASU Kukai konpainiaren 
Gauekoak ikuskizuna. 
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

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

ASTELEHENA 7
ALTSASU Pentsio duinen alde. 
Sakanako Jubilatuen eta 
Pentsiodunen Koordinakundearen 
kontzentrazioa. 
12:00etan, udaletxearen parean.

ZIORDIA Pilota jaialdia: 
Masters CaixaBank Torneoa. 
Laso-Larunbe / P. Etxeberria-Bikuña 
eta Ezkurdia-Aranguren / 
Urrutikoetxea-Irribarria. 
20:00etan, Toki Eder  
pilotalekuan. 

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

IKER URIBE

IRURTZUN Dorisen marrazkiak. Irailean eta urrian. 
Pikuxar euskal txokoan.

Ostirala, 4

Min.

15o
Max.

32o

EGURALDIA ASTEBURUAN

Larunbata, 5

Min.

13o
Max.

23o

Igandea, 6

Min.

10o
Max.

19o

Astelehena, 7

Min.

10o
Max.

20o

ESKELA

Urak dakarrena 
urak daroa,

zuk emandakoa 
gurekin gelditzen da.

Nieves 
Bengoetxea Latasa

Iñigo Aritza ikastolako familia, irakasle, 
ikasle eta langileak

Edurne Otxoa Bengoetxea lankidearen ama
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Arbizu

2020ko uztailaren 30ean hil zen, 46 urte zituela

ESKELA

Zui launek

Igor Rosa Flores

Iteko beti onen duk leku bet kuadrillen
ta i umore ta farrak ezttiau sekula aztuko

Ikusi artio, Igor

Uharte Arakilen, 2020ko irailaren 4an

ESKERTZA

Mikel Zabalza Hernandez

Gaztearen familiak ezinezkoa egiten zaionez 
galera honen ondoren jaso dituen 

afektu froga anitzak banan banan eskertzea, 
lerro hauen bitartez bere esker ona luzatu nahi du.

Mila esker

ESKELA

Urak dakarrena urak daroa, zuk emandakoa 
gurekin geratzen da

Adiorik ez, Peio. Gero arte baizik!

Peio 
Etxaniz Osinalde

Bakaikuko zure ehiztari kuadrilla

ESKELA

Fameliyek eskerrak eman nehi dazkizie
horrenbeste moduten maitasune eta 

elkartasune eman dezien guziei.

Benito 
Senar Lizarraga

Lizarraga - Ergoiena 2020

(San Martingo kofradie)
Uztailan 30ien hil zan 94 urtekin

ESKELA

Ahazten ez denak betirako dirau.

Ricardo 
Prim Salinas

Txulko
Altsasun, 2020ko irailaren 4an 

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 11:00k baino lehen.

ESKELA

Urak dakarrena 
urak daroa,

zuk emandakoa 
gurekin gelditzen da.

Inazio 
Mujika Artola

Iñigo Aritza ikastolako familia, irakasle, 
ikasle eta langileak

Jasone Mujika Uranga lankidearen aita
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Distantzian, maskararekin, eta tenperatura hartzen, hasi baino lehen. SAKANA BIZIRIK

Ion Sola eta Leire Baraibar, 
azkarrenak Tritoienan
 MENDI LASTERKETAK  COVID-19 ondoko lehen proba 
nafarra hartu zuen Arbizuko kanpinak

107 korrikalarik (8 emakumek) 
hartu zuten irteera igandean 
Arbizuko kanpinean jokatutako 
Tritoiena Mendi Lasterketan. 
COVID-19 birusaren agerpenaren 
ondoren Nafarroan jokatu zen 
lehen lasterketa izan zen, eta 
korrikalariek biziki eskertu zu-
ten antolakuntzak, Arbizuko 
kanpinak eta Dantzaleku Sakana 
Atletismo klubak, egindako aha-
legina. Nafarroako Mendi Fede-
razioak eskatutako segurtasun 
neurri zorrotzekin jokatu zen 
proba, aldi berean Nafarroako 
Banakako Txapelketa izan zena.  

Korrikalariek maskara jantzi-
ta hartu zuten irteera, eta lehen-
dabiziko 200 metroak egin eta 
gero, musukoa kendu zuten. 
Ibilbide guztian barna, euria eta 
freskoa izan zituzten bidaide. 
Hasieran kanpinari buelta egin 
zioten, eta ibilbidea aldatu egin 
zuten, korrikalariak Unanura 
ez sartzeko. Beriain gainera (1.348 
m) igo eta gero, Uharte Arakilgo 
portutik jaitsi ziren, gero Onda-
tzetik barna Arbizuko kanpine-
ra heltzeko. 

Tritoienan lehendabizikoz ari-
tu zen Ion Sola anoztarra izan 
zen azkarrena (1:43:30) eta Nafa-
rroako txapelduna, Zegaman bizi 
den Beñat Katarain lakuntzarra-
ri 25 segundo atera zizkion. Las-
terketa asko gustatu zitzaiola 
aitortu zuen txapeldunak, Be-
riainera igoera gogorra, jaitsie-
ra teknikoa eta azken kilometro 
azkarrak zituelako. Iñaki Mar-
tiarena uharte arakildarra 7. 
postuan sartu zen (1:51:44), Top-
Tenean. 

Emakumezkoetan Zumaian 
bizi den Leire Baraibar aresoa-
rrak ez zuen areriorik izan eta 
lehen tokian gurutzatu zuen 
helmugako marra (2:19:32), Irene 
Segurari 4 minutu pasa aterata 
(2:23:53). Segura izan zen Nafa-
rroako txapelduna. Erkuden San 
Martin etxarriarra lehen sakan-
darra izan zen, probako laugarren 
emakumea eta Nafarroako Txa-
pelketan hirugarrena (2:46:04). 

Guztia behar bezala antolatze-
ko, Dantzaleku Sakana klubeko 
eta Arbizuko kanpineko 15 bo-
luntario baino gehiago aritu 
ziren lanean.

Maider Betelu Ganboa ETXARRI A.
COVID-19 birusaren ondorengo 
lehendabiziko mendi lasterketa 
izan zen igandean Arbizuko kan-
pinean jokatu zena, Tritoiena. Las-
terketa batean aritu izanagatik 
bederen, pozik egongo zineten 
korrikalariak, ez?
Ba bai, oso pozik lasterketa batean 
aritu izanagatik. Martxoan jo-
katu zen azkeneko mendi laster-
keta eta ondoren zeuden guztiak 
bertan behera geratu ziren. Tri-
toienakoek aurrera egin zuten 
eta eskertzekoa da, ez baita erra-
za egoera honetan horrelako 
lasterketa bat antolatzera ausar-
tzea. Beraz, Arbizuko kanpinekoei 
eta Dantzaleku Sakana klubekoei 
eskerrak eman behar zaizkie. 
COVID-19 birusarengatik lasterke-
tan eskatutako segurtasun neurriak 
non nabaritu ziren?
Irteerarako, lurrean marra batzuk 
ezarri zituzten korrikalarien 
arteko segurtasun distantzia 
mantentzeko. Horrela, denak 
batera atera ginen, baina bereiz-
tuta. Irteteko prest geundenean, 
maskara jantzita, tenperatura 
neurtu ziguten. Musukoa jantzi-
ta atera ginen eta 200 metro ko-
rrika egin ondoren maskara 
kendu eta gorde behar izan ge-
nuen; gainean eraman behar 
genuen. Bestalde, ibilbidean ez 
zegoen hornidura gunerik. Nor-
berak eraman behar zuen edate-
koa eta jatekoa. Beste aldaketa 
bat lasterketa bukaerakoa izan 
zen. Hori da, akaso, niretzat, 
lasterketen momenturik polite-
na:  proba bukatuta, gainontzeko 
korrikalariekin bildu, hitz egin, 
lasterketa aipatu... baina igandean 
ez zen ohiko giro hori egon. Mahai 
batean auzatea jarri zuten, baina 
bertatik jatekoa hartu eta alden-
tzen ginen, distantzia kontuen-
gatik. Eta sari ematean ere ez 
zen podiumik egon. Mikrofonoz 
sarituak zein ziren aipatu eta 
banaka joan behar zen saria ja-
sotzera; eskuak desinfektatuta, 
norberak jaso behar zuen txape-

la, trofeoa edo dena delakoa. 
Arraro samarra izan zen, baina 
ongi. Garrantzitsuena proba ba-
tean aritzeko aukera izan zen.
Gustura ibili zinen?
Bai. Eguraldi benetan kaxkarra 
egin zuen, baina hala ere, esan 
dezaket gozatu nuela. Laino ar-
tean, euripean, haizeak jotzen... 
miseria guztiak pasa genituen 
baina benetan oso gustura ibili 
nintzen. 
Lainopean Beriain ikusten zenuten?
Oso itxia zegoen, eta bat-batean... 
hara, baselizara iritsi naiz! Egu-
raldia kaxkarra zen, baina, hala 

ere, jendea zegoen bidean eta 
eskertzekoa da. Ibilbidea oso 
ongi markatuta zegoen eta bide-
gurutzeetan, galtzeko arriskua 
duzun bidegurutze horietan jen-
dea zegoen. Benetan eskertzekoa, 
hor goian egoteko ez baitzegoen 
giro. Antolakuntza ona, primeran. 

Erkuden San Martin, Tritoienan lortutako sariarekin. UTZITAKOA

"Tritoienakoek aurrera egin 
zuten, eta eskertzekoa da"
ERKUDEN SAN MARTIN MENDI KORRIKALARIA
 MENDI LASTERKETAK  Igandean Arbizuko kanpinean jokatutako Tritoiena mendi 
lasterketan Nafarroako Banakako Txapelketan hirugarrena sailkatu zen etxarriarra

"ORAIN ARTE EZ 
NINTZEN TRITOIENAN 
ARITU ETA ASKO 
GUSTATU ZITZAIDAN. 
IBILBIDEA EDERRA DA"

Gizonak
1.Ion Sola  1:43:30
2.Beñat Katarain (Lak) 1:43:55
7.Iñaki Martiarena (Uhar)   
   1:51:44
11.Jokin Bereziartua (Alts)  
  1:57:07
21.Iker Flores (Alts) 2:03:05
22.M. Satrustegi (Arru) 2:03:40
30.Joseba Iza (Arb) 2:07:41
32.Ivan Sobredo (Alts) 2:08:52
48.J. Galartza (Iturm) 2:16:22
57.Jon Igoa 2:21:38
58.David Oroz (Urd) 2:22:10
69.Jorge Iradi (Alts) 2:29:26
70.Raul Moro (Etx) 2:29:30
72.Asier Leiza (Arb) 2:30:22
78.Jose Javier Maiza 2:33:07
82.J.I. Araña (Arb) 2:37:26
88.Araitz Jaka 2:47:24
105.Pedro Jose Zelaia 3:22:22

Emakumeak
1.Leire Baraibar 2:19:32
4.Erkuden San Martin (Etx)    
    2:46:04

Sakandarrak
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Maider Betelu Ganboa ALTSASU
24 ordutan Altsasuko Gurutzeko 
igoeren errekorra apurtzeko 
saiakera egitea poteo egun batean 
bururatu zitzaien Jokin Bere-
ziartu eta Jabi Gasan mendi 
korrikalari altsasuarrei. "Biru-
saren kontu honekin aurtengo 
urtea berezia denez, mendi las-
terketa asko bertan behera ge-
ratu dira, eta aukera polita iru-
ditu zitzaigun halako erronka 
bat egitea" aipatu du Bereziartuk. 
Axio Aranburu mendizale eta 
eskalatzaile altsasuarra zenare-
na da 24 ordutan Altsasutik Bar-
gagainera igo eta jaisteko erre-
korra: 11 aldiz. Hura gainditzen 
saiatuko dira Jokin Bereziartu 
eta Jabi Gasanz, biak elkarrekin. 

Ez da harritzekoa biak elkarre-
kin aritzeko asmoa. Izan ere, lagun 
handiak izaki, sarritan elkarrekin 
joaten dira entrenatzera eta las-
terketetara. "Mendi lasterketetan 
hasi ginenetik Jabi eta biok ba-
tera aritu gara, eta antzeko mai-
la dugu. Batera entrenatzera 
ohituta gaude, nahiko ongi eza-

gutzen dugu elkar, eta erronka 
batera egitea erabaki genuen" 
gaineratu du Bereziartuk. Erron-
ka potoloa dute aurretik. "Erre-
korra hobetzea egingarria ikus-
ten dugu; igoera bakoitzeko den-
borak neurtzen ibili gara eta 
posible ikusten dugu, baina 
erronka zaila da, ezin da ukatu. 
Orain arte ez dugu gure gorputza 
halako esfortzu baten aurrean 
jarri eta ez dakigu nola erantzun-
go duen; ostiralean eta larunbatean 
ikusiko dugu" nabarmendu du 
Altsasuko korrikalariak. 

Duela gutxi okurritu zitzaien 
erronka egiteko ideia, eta, hortaz, 
ez dute entrenamendu espezifiko 
gehiegirik egin. "Gure ohiko 
entrenamenduak egitetik iritsi-
ko gara ostiraleko erronkara, ez 
dugu ezer berezirik egin. Urtean 
barna egindako entrenamendua-
rekin ikusiko dugu ea nahikoa 
den edo gehiegi sufrituko dugun" 
dio Bereziartuk. 

Eguraldia lagun izango dute. 
"Aurreko astean eguraldi aurrei-
kuspena begiratu genuen, bi 

egunetarako ona ematen zutela  
ikusi genuen eta horregatik au-
keratu genuen asteburu hau. 
Ostirala izango da bero gehien 
egingo duen eguna, baina arra-
tsaldeko 19:00etan hasiko garenez, 
ez da aparteko arazorik izanen. 
Gauean zira batekin ongi egongo 
garela espero dugu. Eta ikusiko 
dugu erronka nola ateratzen den" 
gaineratu du igandean Tritoienan 
aritu zen korrikalariak. 

Estrategia: igoera oinez eta 
jaitsiera korrika
Gaur, ostirala, irailak 4, 19:00etan 
ekingo diote bi lagunek 24 ordutan 
Gurutzera ahalik eta aldi gehie-
netan igotzeko erronkari. Barga-
gainera igotzeko bidean, bigarren 
partzelaria bukatzean dagoen hesi 

txiki horretatik abiatuko dira; 
izan ere, aurreko errekorrak hor-
tik egin zituztela aipatu zieten. 
Beraiek ere hesi hori izango dute 
abiapuntu eta helmuga. Estrategia 
ere nahiko bideratuta dute. "Igoe-
ra oinez egingo dugu eta jaitsiera 
korrika, eta buelta osoa gutxi go-
rabehera ordu eta erdi kostako 
zaigula kalkulatu dugu, erritmo 
ona mantentzeko eta bukaeran ez 
sufritzeko. Bestela oso luze egingo 
zaigu" azaldu du Bereziartuk. 

24 ordu ordu asko dira, baina bi 
gazteak ez dira bakarrik egongo. 
Dantzaleku Sakana atletismo klu-
bekoak dira bi gazteak, eta klube-
ko kide batzuk gertu izango dituz-
te, laguntzen, baina gehienbat 
koadrilako lagunen babesa izango 
dute. "Goian eta behean hornidu-
ra gune txikiak prestatuko ditugu, 
janariarekin eta edariarekin, eta 
kuadrillako batzuk gaua pasatzen 
egongo dira" gaineratu du. Jakina, 
egindako igoeren kontaketa eginen 
da, errekorra gainditzen den edo 
ez ziurtatzeko. 

Urduri baina gogotsu
Jokin Bereziartuk aitortu du 
eguna gerturatu ahala, "nahiko 
urduri" daudela. "Lagunei erron-
ka egitearen asmoa komentatu 
genienean oso ideia ona iruditu 
zitzaien, eta prest zeuden gu la-
guntzeko. Horrek, azkenean, 
gehiago motibatzen gaitu eta 
gogotsu gaude. Jendea ere moti-
batua dago, eta ea  gu animatze-
ra hurbiltzen diren" espero du. 
Bietako bat ezinean geldituz gero 
besteak zer eginen lukeen gal-
detuta, horretaz ez direla aritu 
aipatu du. "Helburua erronka 
biak batera egitea da, baina bie-
tako batek ezin badu, bestea saia 
dadila bukatzen. Baina antzeko 
maila dugunez uste dut batera 
bukatuko dugula eta, ahal bada, 
ongi" ondorioztatu du. 

Jokin Bereziartu eta Jabi Gasanz, erronkari ekiteko prest. Urduri daudela aitortu du Bereziartuk, baina gogotsu. UTZITAKOA

24 ordutan zenbat aldiz 
igoko dira Bargagainera?
 MENDI LASTERKETAK  Jokin Bereziartuk eta Jabi Gasanzek 24 ordutan Altsasuko 
Gurutzeko igoeren errekorra lortzeko saiakera eginen dute gaur, ostirala, 19:00etan 
hasita. Axio Aranbururen 11 igoeretako errekorra apurtu nahi dute

"EGINGARRIA 
IKUSTEN DUGU, BAINA 
ERRONKA ZAILA DA, 
EZIN DA UKATU"  
JOKIN BEREZIARTU

Aurretik egina zenuen Tritoiena?
Ez, lehenengo aldia izan da; au-
rreko urteetan ezin izan naiz 
aritu. Eta asko gustatu zitzaidan. 
Udan inguruan ibili naiz, eta 
gutxi gorabehera ibilbidea egina 
neukan, ez osoa, baina nahikotxo; 
errepikatzeko moduko proba da, 
oso polita. Nik uste korrikalariak 
pozik geratu zirela. Hasiera ba-
tean eskatutako neurriengatik 
200 korrikalariren muga jarri 
zuten, eta nik pentsatzen nuen 
egoera honetan jendea animatu-
ko zela; korrikalariak gogoz 
egongo zirela. Azkenean 124 ko-
rrikalarik eman genuen izena, 
eta 107 atera ginen, horietatik 8 
emakume.
Tritoiena Nafarroako Banakako 
Txapelketa izan zen, aldi berean. 
Emakumezkoen sailkapenean lau-
garrena sailkatu zinen, baina ira-
bazlea gipuzkoarra zenez, zu hiru-
garren nafarra izan zinen eta saria 
jaso zenuen. Zorionak!
Eskerrik asko! Lasterketa joka-
tu bitartean ez nuen pentsatzen 
ez denboran ez ezertan. Nire 
helburua zen eguraldi horrekin 
eta baldintza horiekin disfruta-
tzea, proba bukatzea. Egia esan, 
ez nekien oso ongi non nengoen, 
nor nituen aurretik, erreferen-
tziak... eta egindakoarekin oso 
pozik nago, egia esan. 
Nola zaude sasoiz urte berezi ho-
netan? Zure betiko mailan, okerra-
go, hobeto…
Egia esan, nahiko ongi sentitu 
nintzen. Udan oporrak ditut eta 
ateratzeko aprobetxatzen dut; 
entrenatzen ibili naiz. Esango 
nuke ohiko sasoia dudala. Ongi 
sentitu nintzen, distantzia ongi, 
desnibela ere… ongi. 
Beste korrikalariren batekin hitz 
egiteko aukera izan zenuen? Zein 
zen korrikalarien sentsazioa? 
Jendea gogoz zegoen, baina ur-
duritasun puntu batekin ere. 
Izan ere, aspalditik lasterketa 
batean aritu gabe, eta egungo 
neurri hauekin, badakizu, urdu-
ritasun puntu hori sumatzen zen. 
Bukaeran hitz egin nuen gutxiek 
aipatzen zuten gustura zeudela 
lasterketa egin izanagatik. Pozik 
ikusi nuen jendea, kontentu.
Zein izanen da hurrengo erronka?
Ateratzen dena egiten saiatuko 
gara. Etxarriko ferietakoa egiten 
bada, aterako naiz. Unean unekoa, 
ikusiko dugu. Lasterketak ez 
badaude ere, korrika egitera 
aterako gara; hori da gustatzen 
zaiguna, ateratzea eta ibiltzea. 
Entrenatzearekin konformatu 
beharko dugu. 

Irailaren 20an Uharte 
Arakil-Beriain Km Bertikala 
jokatzekoa zen, eta irailaren 
26an 14. Olatzagutia-
Urbasa mendi lasterketa. 
Biak bertan behera utzi 
dituzte. Etxarri Aranatzen 
aste honetan erabakiko 
dute ferietako lasterketa 
eginen duten ala ez.  

Bertikala eta 
Urbasa gabe
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Maider Betelu Ganboa UHARTE ARAKIL
Nafarroako junior selekzioan sa-
kandarrak zarete nagusi.
Bai. Sakanako txirrindularitza 
taldeetatik Sakana Group-Aralar 
taldeko nire taldekide Aitor Al-
berdi, Mikel Olaetxea eta ni, eta 
Quesos Albeniz-Burundako Iker 
Mintegi altsasuarra eta Korte-
sekoak baina bere taldekide diren 
Unai eta Hugo Aznar gaude Na-
farroako Junior Selekzioan. Az-
kenaldian elkarrekin aritu gara 
beti selekzioan, oso ongi. 
Denboraldi berezi honetan Lactu-
rale Trofeoa irabazi zenuen, Nafa-
rroako junior txapelduna zara, 
Berriatuan Euskadiko Junior Txa-
pelketa txapela jantzi zenuen eta 
aurreko astean Europako Txapel-
ketetan aritu zinen Espainiako 
selekzioarekin Plouyn (Frantzia). 
Europako Juniorren erlojupekoan 
10. postuan sailkatu zinen eta hori 
ez da edonolakoa…
Orain arte egindako denboral-
diarekin kontentu nago. Egoera 
honetan arraroa izan da guztia, 

eta lasterketetan zure burua au-
rrean ikustea ona da. Europako 
Txapelketan ere aurrean egon 
naiz eta horrek animatu egiten 
du, sentsazio ona sortzen du. 
Europako Txapelketan maila 
handia dago. Iaz ere aritu nin-

tzenez, baina aurten pandemia-
rengatik kanpoan ia lehiatu ez 
garenez, ez nekien gainontzeko 
txirrindulariak nola egon behar 
ziren, eta gu aurrean egoteak 
erakusten du hemen ere maila 
handia dagoela. 

Europako Txapelketako lineako 
lasterketan tamalez erorikoa izan 
zenuen eta moztuta geratu zinen. 
Bai, gainera hasieran izan zen, 
7. kilometroan. Eroriko bat egon 
zen, lurrera joan nintzen eta gero 
tiratzea tokatu zitzaidan talde 
nagusiarekin batu ahal izateko. 
Ez dakit zenbat denbora galdu 
nuen, baina nahikotxo. Aurreko 
taldea harrapatzea eta lasterke-
tako azkeneko selekzioan egotea 
lortu nuen, beraz nahiko ondo. 
Espainiako selekzioko Juan Ayu-
so nire taldekidea 7.a sailkatu 
zen eta ni 23.a, 3 segundora. Egin-
dakoarekin kontentu nago. Ai-
tortu behar dut hasieran pixka 
bat haserre nengoela, erorikoa-
rengatik, lurrera joango ez ba-
nintz azken txanparako indar 
gehiago izango nuelako, baina 
bukaeran aurrean egon nintzela 
ikustearekin konforme bukatu 
nuen. 
Handia izan zen kolpea?
Lasterketan, beroan, ez nuen 
asko nabaritu. Gehiago izan zen 
bizikletako eskulekua biratua 
geratu zitzaidala eta lasterketa 
osoa horrela ibili behar izan 
nuela. Lasterketa bukatzean, 
hoztean, kolpea gehiago nabari-
tu nuen kolpea. Minberatuta 
nituen besoa eta lepoa, izan ere, 
muturrez aurrera joan  lurraren 
kontra. 
Plouaytik larunbatean bueltatu zi-
nen eta igandean Nafarroako se-
lekzioarekin aritu zinen Beasainen, 
Gipuzkoako Klasikoan. Berriro ere 
erorikoa izan zenuen. 

Bai. Azkeneko bi portuetan Ayu-
so zihoan aurretik, eta atzetik 
ni beste batekin, errelebotara, 
indar betean. Ayuso ia harrapa-
tzen ari ginenean, 7 segundora 
edo geundela, errotonda batean, 
lurrera joan nintzen. "Joooo" 
pentsatu nuen. Hankan hartu 
nuen kolpea, eta bosgarrena sar-
tu nintzen, 3:15era. 
Zein da helburua asteburuko Es-
painiako Junior Mailako Txapelke-
tetan?
Asmoa lana ongi egitea da; ea, 
erorketarik gabe, aurrean egon 
gaitezkeen. Ahal dena egingo 
dugu, eta ikusiko da zer ateratzen 
den. Erlojupekoan eta lineakoan 
ariko naiz, bietan. 
Mallorcatik bueltan, nola jarraituko 
du denboraldiak?
Printzipioz Gipuzkoan eta Nafa-
rroan oraindik lasterketak ba-
daude. Eta irailaren 20tik 27ra, 
gauzak ongi, Munduko Txapel-
ketak jokatuko dira Imolan (Ita-
lia). Mundialak dira hurrengo 
helburu garrantzitsua. 
Juniorren 2. urtea da hau zuretzat, 
azkena. Afizionatuetara salto egi-
teko aukerak aztertzen ari zara?
Egun aurtengo denboraldian 
murgilduta nago. Etorriko da 
erabakiak hartzeko garaia.

Igor Arrieta ongi ibili da Europako Txapelketan. ESPAINIAKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOA

"Europan aurrean egon 
naiz; horrek animatzen du"
IGOR ARRIETA LIZARRAGA SAKANA GROUP-ARALAR TALDEKO TXIRRINDULARIA
 TXIRRINDULARITZA  Europako Txapelketatik bueltan, asteburuan Espainiako Txapelketan 
lehiatuko da Alberdi, Olaetxea, Mintegi eta Aznar anaiekin batera

"DENBORALDI 
ARRAROA DA, BAINA 
ORAIN ARTE 
EGINDAKOAREKIN 
KONTENTU NAGO"

COVID-19 birusak hankaz gora 
jarri du txirrindularitza denbo-
raldiko egutegia, eta oso gutxi 
izan dira aurten jokatu diren 
lasterketak. Hala ere, jokatuta-
koetan maila ona eman dute gure 
txirrindulariek.

Tadeo, Uncilla eta beste
Kadeteen mailan, Aimar Tadeo 
(Sakana Group-Aralar) eta Mikel 
Uncilla (Quesos Albeniz-Burun-
da)  ibili dira aurreko tokietan. 
Aimar Tadeo 2. sailkatu zen Be-
ran eta 10. Legarian, baina bere 
jaioterrian, Lakuntzan, abuztua-

ren 25ean jokatutako Sakana 
Fundizioa Sari Nagusian urduri 
aritu zen; 28. postuan sartu zen 
helmugara. Hain zuzen ere, Mi-
kel Uncillak irabazi zuen proba. 
Gainontzeko sakandarrak txukun 
dabiltza. 

Nahia Imaz Euskadiko 
txapelduna
Emakumezkoetan, Nahia Imaz 
bigarrena sailkatu zen Lakun-
tzako Sakana Fundizioa Sari 
Nagusian, lehen kadetea, eta 
horretaz gain, abuztuaren 2an 
Segurako Euskadiko Txapelketan 

hirugarrena sailkatu zen, kade-
te mailan lehena. Hortaz, Eus-
kadiko kadete txapelduna dugu 
Nahia Imaz. 

Juniorrak oso txukun
Junior mailari dagokionez, Igor 
Arrieta (Sakana Group-Aralar), 
Iker Mintegi (Quesos Albeniz-
Burunda) eta Kortesko Unai eta 
Hugo Aznar anaiak (Quesos Al-
beniz-Burunda) dira aurreneko 
postuetan dabiltzanak, Aitor 
Alberdi eta Mikel Olaetxearekin 
batera. 

Igor Arrietak Lacturale Trofeoa 
irabazi zuen uztailaren 29an. 
Horretaz gain, Nafarroako Junior 
Txapelketa irabazi zuen, eta 
abuztuaren 14an jokatutako Eus-
kadiko Junior Txapelketan txa-
peldun handia izan zen. Unai 
Aznar bigarrena sailkatu zen, 
Hugo Aznar seigarrena eta Iker 

Mintegi bederatzigarrena, guztiak 
Top-Tenean. Horretaz gain, Hugo 
Aznar bigarrena izan zen Villa-
tuertako Zirkuituan, Aitor Al-
berdi hirugarrena, Mikel Olaetxea 
laugarrena eta Iker Mintegi 
bosgarrena. 

Martxel Etxeberria
Tamalez, aipatzekoa da Martxel 
Etxeberri iturmendiarrak (Sa-
kana Group-Aralar) denboral-
diari agur esan behar izan diola 
dagoeneko sendabidean dauden 
osasun arazo batzuk direla medio. 

Nahia Imaz eta Igor Arrieta, 
Euskadiko txapeldunak
 TXIRRINDULARITZA  Abuztuan bikain ibili dira Sakanako 
txirrindulariak. Mikel Uncillak Lakuntzako proba irabazi zuen

Nahia Imaz Lakuntzako Sakana Fundizioa Sarian, Lizarragan gora. MARTIN EARLY
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COVID-19 birusaren eraginaga-
tik bertan behera geratu dira 
txirrindularitza proba gehienak, 
baina Altsasuko Kirol Elkarteak 
Altsasu Txirrindularitza Proba 
aurrera atera ahal izateko aha-
legin berezia egin du. 

Kostata, baina baimena lortu 
dute
"Probaren 91. edizioa zen aur-
tengoa, eta ez antolatzeak pena 
ematen zigun. Espainiar estatu-
ko lasterketa zaharrena da gurea,  
Altsasuko festetakoa, eta ukitu 
berezia du. Horregatik, ditugunak 
eta gehiago eman ditugu proba 
antolatu ahal izateko. Asko kos-
tatu egin zaigu. Nafarroako eta 
Euskadiko Federazioekin bildu 
gara, protokoloak zehaztu ditugu, 
Nafarroako Gobernuko ikuski-
zunen alorrean, festen alorrean, 
Foruzaingoan… beharrezko de-
partamentu guztietan egon gara. 
Eta azkenean proba antolatzeko 
baimena eman digute. Nik uste 
proba beteranoa eta ezaguna 
delako eman digutela baimena, 

estatuko zaharrena delako" ai-
patu digu Altsasuko Kirol Elkar-
teko txirrindularitza sekzioko 
arduradun Felix Mazkiaranek. 
Hasiera batean irailaren 15ean 
zen egitekoa, festetako asteartean, 
baina aurten festak ez daudenez 
astegunez lasterketa antolatzeak 
ez zuen zentzurik. Irailaren 6a 
librea geratu zen egutegian, Ber-
meok egun horretarako aurrei-
kusia zuen proba bertan behera 
utzi zuelako, eta horregatik irai-
laren 6ra aldatu dute. 

Euskaldun Txapelketarako 
puntuagarria
91. Altsasu Txirrindularitza Pro-
ba Euskaldun Txapelketarako 
baliagarria izango da. Aurten 
Euskaldunerako puntuagarriak 

diren 2 lasterketa jokatu ahal 
izan dira soilik, Zumaiakoa eta 
Villatuertakoa. Altsasukoa hi-
rugarrena izango da, eta geroa-
go Segura, Lazkao eta Berriatua-
koak jokatuko dira, gauzak ongi. 
Beraz, urriaren 4ko Berriatuako 
lasterketak erabakiko du Eus-
kaldun Txapelketa. Momentuz 
Baque taldeko Jon Barrenetxea 
da liderra.

Altsasun egoteko dei ugari
Horren lasterketa gutxi antolatu 
direnez, Altsasun egoteko maki-
na bat eskari jaso ditu Felix Maz-
kiaranek. "Harritzekoa ari da 
izaten. Normalean 120-130 txi-
rrindulari aritzen dira. 200 txi-
rrindulariren muga dago, pan-
demiarengatik, eta muga hori 
betetzear gaude. 15 talde daude 
izena emanda, eta talde bakoitzak 
gehienez aurkeztu ahal dituen 
12 txirrindulariak ekarriko ditu. 
Araudia zorrotz betetzen ari gara 
baina zer pentsa ere ematen dit. 
15 talde, 2 anbulantzia, megafo-
niako autoa, epaileen 5 autoak, 

motorrak… sekulako mugimen-
dua da hau" dio probako ardu-
radunak. 

Lasterketa igandean, goizeko 
10:00etan abiatuko da, Altsasu 
Kirol Elkartearen egoitza pare-
tik, Altzania kalean. Probari 
gogortasun gehiago emateko 
distantzia luzatu dute. Lehen 
Altamira bost aldiz igotzen zuten 
txirrindulariek, eta aurten 6 
aldiz igoko dute. Guztira 121 
km-ko proba izango da, eta sa-
rritan pasako dira Altsasutik. 
Helmuga Altsasuko udaletxearen 
aurrean egonen da. "Helmugara 
ordu bata aldera iritsiko direla 
aurreikusten da, baina iaz ordu 
erdi bat aurreratu ziren, beraz, 
hobeto denborarekin gertura-
tzea" gomendatzen du Mazkia-
ranek. 

Segurtasun neurri zorrotzak
Mazkiaran, Altsasuko Kirol El-
karteko kideak eta boluntarioak 
erotuta dabiltza guztia antolatzen. 
Izan ere, ohiko antolakuntza la-
nei pandemiak eskatutako se-
gurtasun neurri eta protokoloak 
gehitu behar zaizkio. "Taldeek 
izena emateak korreoz egingo 
dituzte, egunean bertan epailea-
ren aurrean agertu gabe. Distan-
tziak mantentzeko hamaika 
neurri daude. Jakina, maskara 
derrigorrezkoa da, eta txirrin-
dulariek proba hasi eta gero 
kenduko dute. Txirrindularitza 
taldeen autoak Iortia aurreko 
zabalgunean egongo dira, eta 
helmugatik zuzenean bertara 
joango dira txirrindulariak. Ior-
tia aurreko eszenatokian bana-
tuko ditugu sariak.  Jakina, ez 
da ohiko sari banaketa izanen, 
podiumean txirrindulariek ba-
naka jasoko baitituzte sariak" 
azaldu du Mazkiaranek. 

Guztia lotuta eta bideratuta 
dago, baina hala ere urduri da-
goela aitortu du Mazkiaranek, 
pandemia dela eta. "Lasterketa 
apurtzen denera arte, tropela 
taldetxoetan banatu arte, ez naiz 
lasai egongo. Eta proba eta sari 
ematea bukatu ondoren lasaitu-
ko naiz guztiz. Ea guztia ongi 
ateratzen den eta arazorik ez 
dagoen" espero du.

Altsasuko lasterketa oso estimatua da, baina aurten are gehiago, lasterketa asko bertan behera geratu direlako. 

Guztiek 91. Altsasu 
Proban egon nahi dute
 TXIRRINDULARITZA  Igandean, goizeko 10:00etan abiatuko da Altsasuko Kirol Elkarteak 
antolatutako proba prestigiotsua, estatuko zaharrena. 200 txirrindulariren muga 
beteko da. Distantzia luzatu dute: 6 aldiz igo beharko dute Altamira

"130 TXIRRINDULARI 
ARITU OHI DIRA, BAINA 
AURTEN 200EKO 
MUGAN GAUDE"  
FELIX MAZKIARAN

BIRUSA DELA ETA, 
SEGURTASUN NEURRI 
ZORROTZAK BETE 
BEHARKO DITU 
ANTOLAKUNTZAK

Etxeberria taldekideekin, Giroan. UTZITAKOA

Rural Kutxa-Seguros RGA talde 
afizionatuan dabilen Josu Etxe-
berriaren ibilbidea oso ona ari 
zen izaten, baina, tamalez, itur-
mendiarrak ezin izan du denbo-
raldia borobildu. 

19 urteko txirrindulariak uz-
tailean Zamorako Itzulia irabazi 
zuen, merezimendu handiz. On-
doren, Jaenen jokatutako afizio-
natuen Espainiako Txirrindula-
ritza Txapelketan lan bikaina 
egin zuen Nafarroako selekzioa-
rekin. Bere progresioa aintzat 
hartuta, Rural Kutxa-Seguros 
RGA talde profesional kontinen-
talak bere afizionatuen taldetik 
aukeratutako lau "stagiaire"-edo 
ikastunen artean hautatu zuen 
Josu Etxeberria, UCIk eskaintzen 
dituen lasterketa garrantzitsue-
tarako tokietarako, hain zuzen. 
Horrela, 23 urtez azpiko Italiako 
Giroan aritzeko txartela lortu 
zuen iturmendiarrak eta sasoi 
betean eta gogoz ekin zion den-
boraldiko bere probarik garran-
tzitsuenari. 

Tamalez, azken txanpa honetan 
iturmendiarrak ez du zortea alde 
izan. 23 urtez azpiko Giroko 2. 
etapan erorikoa izan zuen Josuk 
eta minberatuta geratu zen. Ho-
rrek hortik aurrera behar beza-
la aritzea oztopatu zion eta, az-
kenean, Italiako proba utzi behar 
izan zuen asteartean.

Josu 
Etxeberriak 
ezin izan du 
Giroa bukatu
 TXIRRINDULARITZA 

Iturmendiarra Rural Kutxa 
profesionalen taldeko 
"stagiaire"-etako bat da
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Ziordiarrak ere animatu ziren. 

Ziordiak VII. Elkartasun Laster-
keta hartu behar zuen maiatzaren 
23an. COVID-19 birusa zela eta, 
abuztuaren 29ra atzeratu zuten, 
baina pandemiaren egoera kon-
tuan hartuta, proba egitea ez zen 
ikusten. Horregatik, elkartasun 
lasterketa birtuala izatea eraba-
ki zuen Ziordiko Running Taldeak: 
nok bere herrian korrika egitea.

Horrela, Ziordiko elkartasun 
lasterketa birtualean izena ema-
tea zabaldu zuen antolakuntzak. 
Dortsala eskuratzeko gutxienez 
5 euro ordaindu behar ziren. 2.010 
euro jaso ziren saldutako dortsa-
lei eta jasotako dohaintzei esker, 
guztiak Iruñeko Paris 365 janto-
ki sozialera bideratuko direnak. 
Jose Ramon Perez antolatzaileak 
azaldu zuenez, Nafarroatik kan-
po Gironan, A Coruñan, Elxen, 
Valladoliden, Santiagon, Burgo-
sen, Madrilen eta Kanariar uhar-
teetan parte hartu zuten korri-
kalariek, 200 korrikalari inguruk. 

Horri gaineratu behar zaio 
Ziordiko Running Taldeak opariz 
betetako zarearen zozketa egin 
zuela. Txartelen salmentarekin 
5.006 euro jaso ziren guztira. Au-
rrera Markel Carmona funda-
zioari 3.200 euro bideratuko 
zaizkio, Dravet Sindromea Fun-
dazioari 908 euro eta Rett Sin-
dromeko Espainiako Elkarteari 
898 euro. 

7.016 euro 
Ziordiko 
Elkartasun 
Birtualean
 ATLETISMOA  200 
korrikalarik parte hartu 
zuten ekimenean, 
bakoitzak bere herrian

Masters CaixaBank Torneo be-
rezian murgilduta daude Aspe 
eta Baiko enpresetako pilotariak. 
Egoerari eta uda berezi honi 
erantzuna emateko antolatu zu-
ten enpresek aipatu torneoa, eta 
pizgarri moduan bi enpresetako 
pilotariek nahastuta osatu dituz-
te bikoteak. Ziordian egunotan 
ziren ospatzekoak herriko festak, 
eta ezinezkoa denez, behintzat 
herrira pilota jaialdi bat ekartzea 
erabaki dute ziordiarrek, pilota 
profesionala hain zuzen ere. 

Asteburuan Masters CaixaBank 
Torneoko 12. jardunaldia dago 
jokoan, eta jardunaldi horretako 
partida bat izanen da astelehe-
nean, 20:00etan Ziordiko Toki 
Eder frontoian hasiko den jaial-

dian jokatuko dena. Jaialdia 
irekitzeko, Laso eta Larunbe P. 
Etxeberria eta Bikuñaren kontra 
ariko dira, eta ondoren jokatuko 
da Masters CaixaBank Torneoko 
partida. Joseba Ezkurdia arbi-
zuarra eta Aranguren Urruti-
koetxearen eta Irribarriaren 
kontra neurtuko dira. 

Ezkurdia eta Aranguren Ben-
goetxea VI.aren eta Martijaren 
kontra galtzetik datoz (22 eta 14), 
6 puntu dituzte eta goiko postue-
tatik ez aldentzeko 7. puntua 
lortu nahi dute Ziordian. Ezkur-
diak pilotakada ederra jaso zuen 
buruan igandeko Leitzako par-
tidan, susto ederra, baina zorio-
nez ez dirudi kolpeaz gain ezer 
larriagorik denik. Printzipioz 

beraiek dira faboritoak, baina 
Urrutikoetxeak eta Irribarriak 
astelehenean torneoko euren 
lehendabiziko garaipena eta 
puntua lortu zuten, eta horrek 
animoa eman die. Finalerdieta-
ra sailkatzeko aukerak izateko, 
irabaztera behartuta daude Ez-
kurdia Eta Aranguren. Urruti-
koetxeak eta Irribarriak ez dute 
finalerdietan sailkatzeko auke-
rarik, baina euren irudia hobetu 
eta garaipena lortu nahi dute. 
Beraz, edozer gerta daiteke as-
telehenean Ziordian. 

Sarrerak 
Sarrerak entradasfronton.com 
webgunean edo astelehenean 
Ziordian eros daitezke (25 euro).  

Sailkapena
Masters CaixaBank Torneoko 11 
jardunaldi jokatuta, Artola eta 
Rezusta dira lider sendoak (10 
puntu). Altuna III.a-Imaz, Olai-
zola II.a-Zabaleta eta Bengoetxea 
VI.a-Martija dira hurrenak, zaz-
pina punturekin. Aipatu lau 
bikoteak finalerdietara sailka-
tzeko taldean daude. Bestalde, 5. 
postuan daude Ezkurdia eta 
Aranguren, puntu bat gutxiago-
rekin (6 puntu). 6. postuan daude 
Jaka eta Albisu (5 puntu), 7. pos-
tuan Elezkano II.a-Aretxabaleta 
(puntu 1) eta 8. postuan Urruti-
koetxea eta Irribarria (puntu 1).

Gainontzeko partidak
Bengoetxea VI.ak eta Martijak 
Jaka ordezkatuko duen P. Etxe-
berria eta Albisu izango dituzte 
arerio ostiralean, 21:15ean, Aie-
gin (ETB1). Aurreko igandean 
garaipen garrantzitsua lortu 
zuten leitzarrak eta etxeberria-
rrak Ezkurdiaren eta Arangure-
nen kontra, eta finalerdietarako 
sailkatzeko bide onean daude. 
Baina galtzetik datoz Etxeberria 
eta Albisu, eta egoerari buelta 
eman nahi diote. Bestalde, Olai-
zola II.a eta Zabaleta Elezkano 
II.aren eta Aretxabaletaren kon-
tra ariko dira larunbatean, 
17:30ean, Lezaman (ETB1). Olai-
zola II.ak eta Zabaletak garaipen 
estua bezain garrantzitsua lortu 
zuten asteburuan Altunaren eta 
Imazen kontra, partida oso estuan, 
soilik puntu batengatik gailendu 
baitziren goizuetarra eta etxa-
rrendarra (22 eta 21). Zabaletaren 
pilotakadak ezinbestekoak izan 
ziren urrezko puntua lortzeko, 
eta sasoi betean dago Etxarren-
go atzelaria. Bukatzeko, Artola-
Rezusta liderren eta Altuna III.a-
Imaz bigarrenen arteko partida 
hartuko du Lekeitiok, igandean, 
17:00etan (ETB1). 

Masters CaixaBank Torneoko finalerdietako postuetan sartzeko irabazi beharrean daude Ezkurdia eta Aranguren. ASPE

Ezkurdia animatzeko 
aukera dago Ziordian
 PILOTA  Masters CaixaBank Torneoko 12. jardunaldiko partida hartuko du Ziordik 
astelehenean, irailaren 7an, 20:00etan. Ezkurdia eta Aranguren Urrutikoetxearen eta 
Irribarriaren kontra ariko dira. Sarrerak interneten edo egunean bertan erosi ahal dira

Denboraldiko 
lehen argazkia
 ARETO FUTBOLA  2020/2021 
denboraldiko jokalarien eta talde 
teknikoaren lehen argazki ofiziala 
egin zuen asteazkenean Osasuna 
Magna Xotak Anaitasuna 
pabilioian. 16 jokalari eta 7 
teknikari izan ziren kamera aurrean 
agertu zirenak, Imanol Arregi 
entrenatzailea buru. Irurtzungo 
entrenatzaileak talde gazte eta 
eraberritua du bere esanetara. 

OSASUNA MAGNA XOTA
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OLATZAGUTIA
Musika eta akrobazia ikuskizuna 
da Urbasa . Hutsun taldeak eta Or-
tzi Acosta artistak sortu eta inter-
pretatzen dute. "Txalaparta da 
erabiltzen dugun musika tresna 
garrantzitsuena,baina beste musi-
ka elektronikorako tresna bat ere 
erabiltzen dugu". Acostak "zirku 
kutsua" ematen dio eta antzerki 
"puxka" bat ere badu, Anai Gambra 
Uriz Hutsun taldeko kideak azaldu 
duen bezala. Gaur, ostirala, 22:30ean, 
Olaztiko kultur etxean izanen dira. 

Pertsonaia batzuen "talka" 
kontatzen du Urbasa ikuskizunak: 
"Haien ohiturek eta eguneroko-
tasunak hasieran talka egiten 
dute, baina obrak aurrera egin 
ahala, egoera aldatuko da". Gai 
unibertsal bat lantzen du. Proiek-
tuaren ideia Mikel Urrutiak eta 
Anai Gambrak, Hutsun taldeko 
kideek, eta Ortzi Acostak elkar 
ezagutu zutenean sortu zen. Hi-
rurek Lurrak proiektuan parte 
hartu zuten, "eta hortik aurrera 
beste ikuskizun bat prestatzeko 
nahia sortu zen". Eszenografia 
eta istorioa baso batean oinarri-
tu nahi zutela bazekiten, "izena-
rekin bueltaka ari ginela ikusi 
genuen Urbasa zela gure paisaia 
polita, atsegina eta gure obrara-
ko papera betetzen zuena". Gai-
nera, Acosta gasteiztarra da, eta 
Urrutia eta Gambra iruindarrak, 
"erdian gelditzen den zonaldea 
da Urbasa, eta gustatu zitzaigun". 

Izenburua Urbasa izan arren, 
istorioa "ez da Urbasako baso zehatz 
batean" kokatzen. "Munduko edo-
zein baso da, baina guk, gure bu-
ruetan eta bihotzetan, Urbasan 
kokatzen dugu". Gaur egungo 
arazoen bizipen bat azaleratzen 
duela azaldu du Gambrak. "Azken 
finean, gai unibertsala da, baina 
gure unibertsoa hemen dago". 

Jostailua
"Txalaparta jostailu dibertigarri 
itzela da". Guztiaren hasiera izan 

zen hori. "Mikel eta biok Iruñean 
jotzen hasi ginen duela 18 urte 
inguru, eta nor bere kabuz aritzen 
zen, nor bere lekuan". Duela 10 
urte inguru elkartu ziren, eta 
hirugarren kide batekin Hutsun 
taldea sortu zuten. "Konpromiso 
hori hartu genuen". Hamarkada 
honetan, "asko entseatu dugu, 
asko jo dugu eta duela 18 urte 
bezala jolasten jarraitzen dugu". 
Urteekin jolasak "aldatze proze-
suak" bizi izan dituela azaldu du 
Gambrak, "baina jolasa da, jolasa". 

Instrumentu bakarra jotzen 
duen taldea da Hutsun: txalapar-
ta. "Nahiko xelebrea da. Norma-
lean, taldeetan, hiru pertsona 
badaude hiru instrumentu jotzen 
dituzte. Baina guk bakarra jotzen 
dugu". Horrek hainbat proiek-
tutan  sartzeko aukera ematen 
diela esan du Gambrak. "Erra-
zago egiten zaigu guk beste mu-
sikari batzuk kontratatzea baino". 

Txalapartatik antzerkira
Orain arte Hutsun taldeak egin 
dituen ikuskizunak musikan 
oinarrituta daude. "Musika bidea 
eta helburua zen". Lurrak proiek-
tua, Acostarekin egindako proiek-
tua, zirku garaikide obra bat zen 
eta bertan "musikak beste arte 
edo diziplinekin zubi pila bat 
dituela ikusi genuen". Antzer-
kiarekin, zirkuarekin edo ager-
tokiarekin zuen "jolasa" interes-
garria iruditu zitzaien. "Gainera, 
hiruron artean oso giro ona dugu". 
Musikari lanak egiteaz gain, 
antzezle lanak ere egiten dituzte 
Hutsun taldeko kideek Urbasa 
ikuskizunean. "Kontzertu bat 
baino gehiago antzezlan bat ikus-

tera joaten da jendea. Hori da 
desberdintasun handiena". 

"Dibertigarria izan da. Guk 
inoiz ez dugu burutik galdu gure 
bereizgarritasuna txalaparta 
dela eta ez garela antzezleak. 
Baina neurri txiki batean, eta 
entrenatuta, modu duin batean 
defendatu gaitezke". Antzezle 
bihurtzeko prozesua deskriba-
tzeko "gogorra, polita... mila 
adjektibo" direla esan du Gam-
brak: "Ahalegin handia egin dugu, 
eta buruhauste asko izan ditugu 
maila askotan". Izan ere, gaur 
egun ikuskizun bat aurrera ate-
ratzeak "zailtasun asko" ekartzen 
dituela azaldu du txalapartariak: 
"Zailtasunetako batzuk alderdi 
artistikotik datoz, beste batzuk 
burokratikoak dira. Artistikoak 
gogor lan eginez gainditu ditugu". 

Martxoaren 12an mustu zuten 
Urbasa. Prozesu luze baten on-
doren, "garrantzitsua izan zen 
guretzat estreinu hura egin ahal 
izatea". Eta mustutzearen ondo-
ren, koronabirusak eragindako 
egoeragatik konfinamendua eta 
egoera berri bat etorri ziren: 
"Hilabete gogorrak izan dira. 
Maila pertsonalean, guztiok be-
zala, itxita egon gara. Baina 
txalapartariok badugu beste 
musikariek ez duten zerbait: ezin 
dugu etxean txalaparta jo". Egoe-
ra "lasaitasun handiz" hartu 
zutela aitortu du, "kanpoan egoe-
ra hain eroa zenez, behintzat 
etxean eta taldean modu lasaie-
nean hartzen saiatu gara". 

Egunez egun gauzak aldatzen 
ari dira, eta "gure ogibidean nor-
maltasuna hori bazen, orain 
erokeria hutsa da". Hemendik 
bi hilabetetara non egongo diren 
ezin dutela aurreikusi esan du 
Gambrak: "Zorionez, uda honetan 
nahiko programatu gaituzte eta 
nahiko lan egiteko aukera izan 
dugu". Hala ere, ez dakite zer 
ekarriko dien udazkenak. "Or-
dura arte, lasai". 

Gure unibertsoa 
Urbasan kokatzen da
Hutsun + Ortzi taldearen emanaldia izanen da gaur, ostirala, 22:30ean, Olaztiko 
kultur etxean. Istorioa baso batean kokatzen da, eta ohituren eta egunerokotasunaren 
artean sortzen diren talkari buruz hitz egiten du

Hutsun taldeko kideak eta Ortzi Acosta akrobata 'Urbasa'-n. UTZITAKOA

"MUSIKAK BESTE 
DIZIPLENEKIN ZUBI 
PILA BAT DITUELA 
IKUSI GENUEN" 
ANAI GAMBRA, HUTSUN

Betidanik gorroto izan dut 
ikustea abuztuaren erdian, 
uda beroko egun 
sargorienetan, kartel bat 
megadenda horietako batean 
hauxe esanez: "La Rentrée" 
edo "La Vuelta al Cole", alegia, 
"Eskolara bueltatzea". Beti 
sentitu izan dut sentsazio txar 
bat, igande arratsalde batean 
senti dezakedana baino 
makurragoa, baina aurtengoa 
beste uda batzuetan sentitu 
dudana baino askoz 
bortitzagoa izan da COVID-19 
maltzurra dela zio. 

Inoiz ez bezalako erronka 
baten aurrean gaude. Dena da 
berria, ez dakigu zer gertatuko 
den hurrengo hilabeteetan, 
pandemiak atzera egingo duen 
edo ez, bera kontrolatzen 
jakingo ote dugun, eta alertan 
egon behar dugu denok. 
Bizkor-bizkor ibili behar dugu 
denok, eta segurtasun 
neurriak inoiz baino gehiago 
gorde behar ditugu.

Kurtso berri baten aurrean 
gaude. Gaixotasuna hor dago, 
ez da desagertu eta ez du 
ematen hain erraz desagertuko 
denik, baina bizitza aurrera 
doa. Bai, beste gauza asko 

daude munduan gaixotasunaz 
aparte, eta gauza horiek ere 
kontuan hartu behar ditugu, 
gaixotasunak arazo horiek 
guztiak desitxuratu eta estali 
gabe. Horretan ere, adi egon 
behar dugu. 

Medietatik zurrunbilo eta 
zarata asko iristen zaigu. 
Batzuetan gaixotasunik 
egongo ez balitz bezala aritu 
dira, turismoa errazteko; beste 
batzuetan gaixotasunaz hitz 
egin dute etengabe errege 
lapurraren ihesaldia 
estaltzeko edo Unai Etxeberria 
Granadako Futbol taldeko 
atezainaren kaleratze 
fulminantearen aurkako 
kritikak isilarazteko. Beraz, 
adi eta erne. 

Bukatzeko, hau izan da 
batzuentzat Bibliako zigor 
jainkotiar baten modukoa. 
Dena dela, zigor biblikoa 
bada, huraxe ekidin daiteke. 
Izan ere, Jaungoikoak Lot 
gaixoari gizon justuren bat 
aurkitzeko eskatu zion zigorra 
kentzearen truke; ageri denez, 
ez zuen arrakasta handirik 
izan; baina Jon Kortazar 
Uriarte irakasleak gogoratzen 
digunez, Gabriel Arestik ere 
gizon justu bat bilatu nahi 
izan zuen Bilbon gure kultura 
salbatzeko. Zuzenak eta 
kontzienteak izan gaitezen, 
eta gure gaitz honen aurkako 
txertorik indartsuena 
aurkituko dugu. Ez 
zalantzarik izan.

Eskolara 
itzultzea

BAZTERRETIK
JUANKAR
LOPEZ-MUGARTZA
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Gau bateko iluntasunean hiru 
sortzaileren bizipenak erakusten 
ditu Gauekoak Jon Mayaren az-
ken ikuskizunak. Dantzariaren 
oholtzara buelta dela esan dai-
teke, nahiz eta, berak aitortu 
duenez, inoiz ez dion dantzatzea-
ri utzi. Igandean, 19:30ean, Al-
tsasuko Iortia kultur gunean 
aritu ondoren, Malagako nora-
bidea hartuko dute astelehenean. 
Andaluziako hirian Max sariak 
banatuko dituzte, eta Gauekoak 
bi sailetan sarietarako proposa-
tuta dago: Dantza ikuskizun 
onena eta eszenografia onena. 
Iortia kultur guneko emanaldi-
rako sarrera gutxi batzuk geldi-
tzen dira.
Zer da 'Gauekoak'? 
Gauekoak oso ikuskizun intimoa 
da. Kukaik orain arte egindako 
ikuskizunekin alderatuta, ikus-
kizun intimoena eta pertsonale-
na da, nahiz eta hiru lagun gau-
den oholtzan: Xabi Bandini, Ar-
kaitz Miner eta hirurok. Hiru 
sortzailek gau batean izan ditza-
keten bizipenak, burutazioak eta 
abarrak kontatzen dituen arren, 
asko dauka autobiografikotik. 
Barne prozesu batetik abiatzen 
da, egoera konkretu bati ematen 
dioten erantzun zehatz batetik. 
Niretako oso berezia da. Kukaiko 
ikuskizunak beti izan dira kon-
painiakoak, dantzari talde batean 
oinarritutakoak, eta kasu hone-
tan dantzari bakarra dago, bi 
musikariz lagunduta. 
Nola sortu zen?
Nahiz eta inoiz ez diodan dan-
tzatzeari utzi, iritsi zen momen-
tu bat non Kukairen azken ikus-
kizunetan zuzendaritza lanetan 
aritzen nintzen, dantzari lanetan 
baino gehiago. Nolabait, pentsa-
tu nuen etapa bat ixten zela eta 
erabaki hori hartu nuela, barru-
tik zerbait egiteko eta bizipen 
horiek guztiak oholtzara erama-
teko gogoa sartu zitzaidan. Cesc 
Gelabert, Israel Galvan eta Sha-
ron koreografoak gonbidatuak 
izan ditugu, eta gauza horiek 
landu ditugu. Prozesuan Mireia 
Gabilondo zuzendariarekin ere 
idatzi, pentsatu eta errepasatu 
ahal izan ditut. Pila bat gozatu 
dudan prozesua izan da. Estrei-
nu egunean kideei aitortu nien 
prozesuagatik bakarrik merezi 
izan duela.  
Zer nolako dantza ikusi daiteke 
ikuskizun honetan?
Esango nuke oso dantzakera 
desberdinak daudela. Baditu 
lauzpabost zati oso desberdindu-

ta, baita musikaren aldetik ere. 
Oso anitza da. Alde batetik, Xa-
biren kantakera dugu, beste alde 
batetik, Arkaitz biolina, mando-
lina eta gitarra jotzen… elkarre-
kin abesten dugu, eta haiek ere 
dantza egiten dute. Lau koreo-
grafo gaude ikuskizunean, eta 
koreografo bakoitzaren zatia oso 
nabarmena da. Nirea dantza 
tradizionalean oinarritutako 
dantzakera da; Israelek gutxien 
ikusi dugun Jon batera eramaten 
nau, eroa, umore kutsu batekin; 
Sharnonek oso erraietara era-
maten nau, errepikapen batetik 
sentimendu batera, eta Cescek 
gogoeta giro batera eramaten 
nau. Atal bakoitzean Jon desber-
din bat ikusten da, edo Jonen 
zati desberdinak. Oso intentsua 
da. Eta oso benetakoa. Hiruron 
artean gertatzen den harremana 
ere oso benetakoa da, oso natu-
rala. 
Igandean Altsasun ariko zarete, 
baina martxoan egin behar zenuten 
emanaldia. Bat-batean dena gel-
ditu zen. Nola eraman dituzu hila-
bete hauek?
Konfinamendua hasi zen aste 
horretan joan behar ginen. Guz-
tiek bezala eraman dut. Egoera 

pila batetik pasa gara, bai per-
tsonalak bai profesionalak. Egia 
da maila pertsonalean etxean 
ondo egon naizela, etxekoekin, 
eta osasungarria ere izan da. 
Baina alderdi profesionalean 
gorabeheratsua izan da. Kukai 
bezalako kultur proiektu bat 
aurrera eramateak ahalegin eta 
energia asko eskatzen ditu, eta 
horrelako ziurgabetasun batean 
dena hankaz gora jartzen da. Era 
berean, ekintzari ekin genion 
eta gauza pila bat egin ditugu 
konfinamendu garaian. Ikus-
entzunezkoak egin ditugu, mu-
seoekin lanean aritu gara, Do-
nostiako Zinemaldian estreina-
tuko den film labur dokumental 
bat ere egin dugu… Orain atzera 
begiratzen dut, eta zenbat lan 
egin dugun ikusten dut. Momen-
tuan agian ez nintzen konturatu, 
baina atzera begiratzean gauza 
asko egin ditugula ikusi dut. 
Eta emanaldiak egiten hasi zarete 
berriz. 
Bai. Egoera arraroa da. Leku 
batzuetan gauzak antolatzen ari 
dira, eta oso ongi; beste batzuetan 
motelago ari dira. Ezjakintasun 
horretan egin ditugun emanal-
dietan pozik egon gara. Norabi-
dea markatu digute. Kultur eki-
taldiak seguruak dira, berme 
guztiak betetzen dira. Gauzak 
egiteko aukera dago. 
Gainera, konfinatuak geunden ga-
rai horretan, Max sarietarako izen-
datuak esan zituzten, eta 'Gauekoak' 
Dantza ikuskizun onenera eta Es-
zenografia onenera izendatuta dago. 
Zer sentitzen da? 
Oso pozik. Gainera, konfinamen-
duaren erdian harrapatu gintuen 
albisteak. Orduan oso albiste 
polita izan zen. Aurretik aipatu 
ditudan arrazoi guztiengatik eta 
ikuskizuna nola sortu zen kontuan 
izanda, oso xumetasunetik sortu 
zela, baina bihotz handiarekin. 
Horrelako sarietara izendatuta 
egon garen beste aldietan hala 
esan dut eta hala sinisten dut: 
horrelako leku batean egotea, 
gainera, astelehenean Malagara 
joatea eta horrelako gala batean 
egotea… hori da saria eta erre-
konozimendua guretzat. Mala-
gara ospatzeko borondate guz-
tiarekin joango gara, sarituta 
sentitzen garelako han egotea-
rekin. 
Zer da dantza zuretako?
Azkenean, bizitza bat eraiki dut 
horren inguruan. Bizitzeko modu 
bat. Dena da. Nire bizitzan egin 
ditudan hautu guztiak dantzaren 
alde egin ditut. Jon Maya dantzaria eta koreografoa 'Gauekoak' ikuskizunean. KUKAI DANTZA KONPAINIA

"MALAGAN 
EGOTEAGATIK 
SARITUAK ETA 
ERREKONOZITUAK 
SENTITZEN GARA"

"Ikuskizun 
intimoena da, 
asko dauka 
autobiografikotik"
JON MAYA DANTZARIA ETA KOREOGRAFOA 
'Gauekoak', Kukai konpainiaren azken ikuskizuna, Iortia kultur gunean izanen da etzi, 
igandean, 19:30ean. Altsasuko emanaldia lanaren Nafarroako mustutzea izanen da
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Oibarkoak dira, baina Sakana-
rekin harreman estua dute. Puro 
Relajo 2013. urtean sortu zen, 
kantu afari batean, eta zazpi urte 
hauetan mexikarrak eta rantxe-
rak abesten dituen talde ospe-
tsuenetarikoa bihurtu da. Irai-
laren 11n, datorren ostiralean, 
19:00etan, kontzertua eskainiko 
dute Altsasuko Iortia zabalgu-
nean. David Garcia Erviti talde-
ko kideak aipatu duenez, "pena 
da aurten iazkoa ezin errepika-
tzea. Giro handia zegoen". Kultur 
emanaldi guztiak bezala, egoera 
berrira moldatu behar izan di-
tuzte kontzertuak, hala ere, jen-
dea "animatzea eta dibertitzea" 
da oraindik ere Puro Relajoren 
xedea. 

"Sakanan jendeak oso ongi 
erantzuten du, oso eskertuta 
gaude bertan izan dugun harre-
rarekin". Bailaran egin zuten 

lehenengo kontzertua Uharte 
Arakil izan zela gogoratu du 
Garciak, eta urteekin "herri ia 
gehienetan egon gara, behin bai-
no gehiagotan". "Etxetik" gertu 
geratzen zaie Sakana, "eta leku 
oso polita da". Haranera itzul-
tzeko gogoz egoten dira. Gainera, 
Sakanarekiko lotura gehiago 
dituzte, Lakuntzan bizi den Iña-
ki Bizkairen lagunak direlako. 
"Txuma gure akordeoilariak 
ezagutzen zuen. Nik ere ezagutzen 
nuen Nafarroa osoan ibili delako, 
eta ezaguna delako". Ondorioz, 
Puro Relajo taldea Iñaki Bizkai-

ren diskoaren aurkezpeneko 
talde gonbidatua izan zen. 

Mexikarrak abesten ditu, batik 
bat, Oibarko taldeak. "Ia hemen-
go musika bezala" ulertzen du 
Garciak: "Nafarroan oso errotu-
ta dago. Taldeko bost kideok txi-
kitatik mexikarrak entzun ditu-
gu gure gurasoek entzuten zituz-
telako, eta estilo horrekin lotura 
berezia geneukan". Estilo hori 
taldearen sorreraren arrazoia 
izan arren, urrats bat gehiago 
eman zuten eta errepertorioa 
euskal kanta tradizionalak sartzen 
hasi ziren: Txoria txori, Xalba-
dorren heriotza eta abarren ber-
tsioak egiten dituzte. Baita he-
goamerikar musika ere. "Herri 
musika egiten dugu. Jendeari 
gustatzen zaion musika. Harrera 
oso ona izaten dute, eta anima-
tzeko eta dibertitzeko balio dute". 

Herri musika jo arren, Puro 
Relajoren musikak "ukitu" bere-

zi bat du. "Hori esaten digu jen-
deak". Lehenengo diskoa graba-
tu zutenean, "beldurra" izan 
zuten taldeko kideek, izan ere, 
Garciak azaldu duenez, ez dute 
mariatxiek erabiltzen dituzten 
gitarra handiak erabili, "eta ez 
genekien nola entzungo zen". 
Baina diskoa entzun zutenean, 
soinua gustatu zitzaien. Baita 
jendeari ere. "Puro Relajok be-
rezko soinua zuela esaten hasi 
ziren, baina ez genuen guk bila-
tu". Soinu oso "identifikagarria" 
lortu dutela esaten dute zaleek. 
"Bilatu gabe, soinu berezi batekin 
lotzen gaituzte". 

Xarma 
"Hasieratik desberdin egiten 
dugula esan izan digute". Zuze-
nekoak dira Puro Relajoren bes-
te bereizgarrietako bat. "Oso 
indartsuak izaten dira". Mariatxi 
tradizional batekin alderatuta 
ere, haien estetika desberdina 
da. Jendeari eskerrak eman nahi 
dizkio taldeak, "hasieratik ongi 
pasatzera eta disfrutatzera etorri 
direlako". Kontzertu parte-har-
tzaileak eta hartu-eman handi-
koak egiten dituzte. Jendeari 
abesteko aukera ematen diote. 
"Kontzertu bat ez du taldeak egi-
ten, kontzertuak publikoak egi-
ten du. Sakanan topatzen dugun 
publikoa, esaterako, gozamena  
da, haiek egiten dutelako kon-
tzertua". Jendearekin konektatzen 
dute. "Modu hunkigarrian edo 
umoretsuan abestien artean hitz 
egiten dugu eta abestiak azaltzen 
ditugu". Boluntarioak eskatzen 
dituzte ere, "eta oso gutxitan ez 
da inor atera". Aurten ezin di-
tuztela horrenbeste zuzeneko 
egin, faltan nabaritzen dituztela 
esan du Garciak. 

Jende helduarendako musika 
estiloa egiten zutela pentsatzen 
hasi zen Puro Relajo, "baina ha-
rritu gaitu plazetan adin guztie-
tako jendea ikusteak. Gu bezala 
mexikarrekin hazi diren haurrak 
eta 90 urteko aiton-amonak". 
Hori bizitzea taldearendako "oso 
berezia" dela aitortu du Garciak. 
"Belaunaldi ugari plazan estilo 
bakar batean abesten eta dantzan 
elkartzea izugarria da. Garai 
bateko festetara itzultzea beza-

lakoa da, denak plazan elkartzen 
zirenean". Orain aukera gehiago 
daudenez, plazan hainbeste jen-
de elkartzea zailagoa dela esan 
du, "oso pozik gaude". 

Musikariak azaldu du Mexiko-
ra migratu zuten euskaldunak 
izan litezkeela mexikarrek Euskal 
Herrian duten arrakastaren se-
kretua. “Musika hori ekarri zuten, 
eta gu musika hori entzunez hazi 
gara". Musika estilo hori "gurea 
bezala" gelditu dela dio. 

Plazatik estudiora
Zazpi disko kaleratu ditu Puro 
Relajok. Lehenengo hiruretan 
mexikarrak, Hego Amerikako 
abestiak eta euskal kantaren bat 
grabatu zituzten. Laugarrenean, 
"jendeak eskatzen zigulako", 
euskal abestien bertsioak gra-
batu zituzten. "Modu berezian 
egiten genituela esaten ziguten, 
ukitu berezi bat ematen geniela". 
Arrakastatsua izan zela dio mu-
sikariak eta oraindik ere "ongi 
saltzen" dela. Bosgarrenean eta 
seigarrenean rantxeretara itzu-
li ziren, eta zazpigarrenean zu-
zeneko batekin "ausartu" ziren. 
"25 abesti ditu: 15 gaztelaniaz eta 
10 euskaraz". Abesti berriak sar-
tu zituzten zazpigarren disko 
horretan. "Kapritxoa eman ge-
nuen". Beste disko bat prestatzen 
ari direla aurreratu du Garciak. 

Zazpi urtetan garapen handia 
izan du taldeak. "Txantxetan hasi 
ginen. Uda hartan zortzi kon-
tzertu eskaini genituen. Hasibe-
rriak ginen, eta artean ez genuen 
oso serio hartzen". 2014an, taldea 
sortu eta urtera, lehenengo dis-
koa kaleratu zuten. "Ibilbide 
serioagoa hartu genuen". 25 kon-
tzertu egin zituzten urte hartan, 
hurrengoan 60 eta hurrengoan 
80. "Progresiboa izan da". Guzti-
ra, 500 kontzertu baino gehiago 
egin dituztela esan du Garciak. 

"Ez zitzaigun burutik pasa ere 
egin arrakasta hau izango ge-
nuenik". Taldekide guztiak au-
rretik beste talde batzuetan ibi-
lita ziren. "Baina elkartu ginen, 
eta gauzak ongi egin nahi geni-
tuen". Diskoak harrera ona izan 
zuen, eta jendearen erantzuna 
eskertzeko diskoarekin lortuta-
ko diru horrekin beste disko bat 
grabatzea erabaki zuten. "Gurpil 
bat egin dugu. Diskoek kontzer-
tuak elikatzen dituzte eta kon-
tzertuek diskoak". Sare sozialak 
ere aliatuak izan dira hasi zire-
netik. Youtuben musika bideoak 
egiten dituzte, haien abestiekin 
istorioak kontatzen. 

Puro Relajo taldea. UTZITAKOA

Belaunaldien 
arteko doinuak

"DENAK PLAZAN 
ELKARTZEN ZIRENEKO 
GARAI BATEKO 
FESTETARA ITZULTZEA 
BEZALAKOA DA"

"EZ GENUEN BILATU, 
BAINA PURO RELAJOK 
BEREZKO SOINUA 
ZUELA ESATEN HASI 
ZIREN"

Altsasuko festetako iazko kontzertua "jendetsuenetariko eta arrakastatsuenetariko" 
bat bezala gogoratzen dute Puro Relajo taldeko kideek. Datorren ostiralean, irailak 
11, 19:00etan, Altsasura itzuliko dira
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Rebeka Mendoza ETXARRI ARANATZ

1 Zer da roller skia?
Ipar eskia entrenatzeko modu 

bat da, udan entrenatzeko auke-
ra emateko da. Horrela, udan, 
elurrik ez dagoenean ipar eskia 
gurpilekin egiteko aukera duzu. 
Ipar eskiko kirola jarraitzeko 
aukera onenetarikoa da. Mugi-
menduak berdinak edo oso an-
tzekoak dira. Elurretik asfaltora 
pasatzea da alderik nagusiena.

2 Nola zaletu zineten? 
Lehendabizi, elurretan es-

kiatzen hasi ginen, baina gero 
konturatu ginen elur gutxi egiten 
zuela, urtero gutxiago. Iñakirekin 
hitz eginez, eski modalitate honen 
berri eman zidan eta, azkenean, 
roller-ak erosteko konbentzitu 
ninduen.

3 Ba al dago Sakanan roller skian 
ibiltzen den jenderik?

Horrelako kirol bat ezagutzera 
ematea oso zaila da. Ez gara 
asko, kirol oso minoritarioa da, 
baina dauden gutxi horiek mai-
la oso onekoak dira. Adibidez, 
Etxarrin, Bernar eta Olga Gar-
ziandiaren kasuak ditugu. Aita 
eta alaba dira, eta maila handian 
lehiatzen dira. Gu, ordea, zale-
tasunagatik ibiltzen gara, ez 
gara lehiatzen. 

4 Urte osoan egiten duzue zuek 
roller skia? Edo bakarrik udan?

Azken urteetan asko aurreratu 
da ipar eskia. Materiala oso ona 
baita. Roller skia udan bero 
handia egiten duenean ez da 
batere aproposa, baina udabe-
rri-neguan entrenatu ahal iza-
teko aukera oso ona da. Gaine-
ra, korrika, mendia edo ohikoa-
goak diren kiroletatik aparte 
beste modalitate bat egiteko 
aukera ematen du. Neguan elu-
rrik ez dagoenean roller skia 
egiten dugu.

5 Zenbat denbora eramaten du-
zue kirol hau praktikatzen?

Ipar eskia 25 urte baino gehiago. 
Roller skia aldiz oso berria da, 
duela hiru urte inguru hasi ginen. 
Gure kasuan, lesio baten ondorioz 
animatu ginen roller skia pro-
batzera. Kirol honetan ez dago 
inpakturik eta gihar guztiak 
erabiltzen dituzunez gorputze-
rako oso ona da.

6 Non ibiltzen zarete normalean?
Lizarrusti inguruan eta Li-

zarragako portuan batez ere. 
Urbasa ingurua edo bertatik 
Opakuaraino doan errepidea ere 
oso aproposak dira. Sakana in-
guruan roller egiteko aukera 
paregabeak daude, errepide onak 
eta berrituak behar direlako.

7 Garestia al da roller ski egiteko 
behar den materiala?

Tira, garestia ez nuke esango. 
Botak ipar eskirako erabiltzen 
diren berberak dira, eta hori da, 
hain zuzen, erosi beharreko ma-
terialik garestiena. Roller-en 
kasuan, nahi duzun bezainbeste 
gastatu dezakezu, baina, oroko-
rrean, ez dira garestiak. Roller 
bakoitzak bi gurpil ditu eta bi 
modalitate daude: klasikoa, pa-
raleloan ibiltzeko; eta patinatzai-
lea, patinatzaileak bezala aritze-
ko. Azkenik, makila batzuk behar 
dira, eskiatzeko erabiltzen dire-
netakoak.

8 Antolatzen al da roller ski txa-
pelketarik inguruan?

Nafarroan betidanik mendira-
ko eta eskirako zaletasun han-
dia izan dugu. Kasu honetan 
ere bi elkarte daude: Irrintzi 
Eski Taldea eta Huarte Eski 
Taldea. Horiek urtero lasterke-
ta antolatzen dute. Batak larun-
batean antolatzen du eta besteak 
igandean. Larunbatekoa urte 
bakoitzean leku batean izaten 
da, eta Etxarrira ere ekarri izan 
dute. Igandekoa, normalean, 
Behorlegiko igoera izaten da. 
Gipuzkoa inguruan ere antola-
tzen dira. Estatuan, ordea, ez 
dira horrenbeste antolatzen. 
Normalean portuak igotzean 

datza lasterketa. Horiek jaiste-
ko oso ona izan beharko zara. 
Gu, adibidez, ez gara ausartzen. 
Motxila bat eraman, eta oinez 
jaisten gara. Lehiaketak, nor-
malean, udazkenean dira. Jen-
dea eskiko denboraldia presta-
tzen ari denean. Aurre denbo-
raldi bezala hartzen du jendeak.

9 Roller skiarekin izandako anek-
dotaren bat?

Erorketa dexente! Kar, kar, kar! 
Asfaltoan erortzea gogor xama-
rra da, baina abiadura gutxi 
hartzen duzunez, arramaska 
txiki bat, eta berriz ere gora.

10 Abilezia bereziren bat behar 
da roller ski egiteko?

Ipar skian jakitea komeni da. Ez 
da bizikletan ibiltzea bezalakoa. 
Patinetean ibiltzearekin antze-
kotasun gehiago ditu, baina roller 
skiekin ezin da frenatu.

11 Nola animatuko zenukete 
jendea kirol hau praktika-

tzera?
Oso kirol konpletoa da eta lesioak 
sufritzeko arrisku gutxikoa. Eta 
zer esango dugu ba… guretako 
oso polita dela eta ipar eskiaren 
denboraldia osatzeko oso ongi 
datorrela. Jendea probatzera 
animatzen dugu, eta laguntza 
behar izanez gero, hemen egon-
go gara. Kirol merkea, osasun-
garria eta dibertigarria da, eta, 
batez ere, desberdina.

Jesus Goena (Goe) eta Iñaki Eskirotzek (Luze) roller skian. REBEKA

"Elur gutxi egiten duen garaia, 
roller ski-aren momentua da"
Etxarriko Jesus Goena (Goe) eta Iñaki Eskirotzek (Luze) Lizarragako portua igotzen 
ikus ditzakegu normalean, baina ez bizikletaz, baizik eta roller skiz. Kuriositatez josita, 
roller skiaren ezaugarrien eta haien zaletasunaren inguruan galdetu diegu


