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Eneida C. M. eta Alfredo A. I. ALTSASU
Udalerri Euskaldunen Manko-
munitateak (UEMA) udalerri 
euskaldunen garapena aztertze-
ko, ikerketa bulkatzeko, euskal 
soziolinguistikaren inguruko 
ezagutza handitzeko eta Iñaki 
Arregi euskaltzalea omentzeko, 
haren izena duen ikerketa beka 
sortu zuen. Lehen deialdian Gar-
mendiak saria eskuratu zuen 
Tokiko garapen ekonomikorako 
estrategiak eraikitzeko marko 
kontzeptuala, arkitektura eta 
metodologia lanarekin; lan teo-
rikoa, udalerriak garatzeko es-
trategien ingurukoa.  
Nolaz aurkeztu zinen? 
Lehendik UEMArekin eta Udako 
Euskal Unibertsitatearekin ha-
rreman batzuk izan nituen. To-
kiko garapenari buruzko kezka 
zegoela argi eta garbi zegoen. 
UEMAk barne prozesua egin 
zuen beste erakunde batzuekin, 
Gipuzkoako Foru Aldundia eta 
beste. Udalerri euskaldunen 
gaiari sozioekonomiatik heltze-
ko kezka eta gogoa nabari zen. 
Ni lan akademikoa eta praktikoa 
gaiaren inguruan egiten ari nin-
tzenez, aurkeztea erabaki nuen, 
eta baliagarria baldin bada, ongi. 
Zein da lanaren helburua? 
Lehenik, sarrera bezala, udal 
euskaldunen eta arnasgune diren 
herrien sozioekonomia azterke-
ta xumea egiten da. Eta ondorioa 
da udalerri horietan hiru erron-
ka daudela, eta hirurak batera-
garriak izateko garapen eredu 
jakin bat sustatu beharko litza-
tekeela: garapen endogenoa. 
Berezitasun batzuk ditu. Azken 
hiru hamarkadetan akademia 
literaturan hainbat korrontek 
erreparatu diote gertutasunari, 
tokiko ezaugarriei (identitatea, 
kohesioa…) eta aldagai positiboak 
dira lurralde konkretuetan so-
zioekonomia garapena sustatze-
ko orduan. Eta, bestetik, nire 
praktikan edo ibilbidean ikusi 
ditudanak. Teorian, akademiaren 
ikuspuntutik, ezinezkoak lira-
tekeen garapen prozesu batzuk 
posible izan direla ikusi dut; oso 
baldintza kaskarretan egon izan 
diren lekuak, zentroetatik oso 
urrun, gaizki komunikatuak… 

Akademia ortodoxoak esaten 
dituenaz aparte, garapena arra-
kastatsu bihurtzeko beste patroi 
batzuk daude. Faktore horiek 
guztiak ateratzen saiatu naiz. 
Azkenik, garapen endogenoko 

estrategia bat zerotik eraikitze-
ko metodologia proposamena 
egin dut, inguru horietarako edo 
edozeinetarako baliagarria dena. 
Faktoreak eta hiru erronka aipatu 
dituzu. 

Lehenik, esan beharra dago uda-
lerri euskaldunak eta arnasguneak 
kontsideratzen direnak (herri 
txikiak), berez, ez dutela inolako 
berezitasunik euskaldunak ez 
diren beste edozein herri txikire-

kin. Ekonomia garapen estrategia 
puruak diseinatu eta garatzeko 
orduan, ez dago desberdintzen 
dituzten sozioekonomia ezauga-
rririk. Halako herriendako hala-
ko eredu propio bat behar dela 
esaten duenik ez dago. Soziolin-
guistika arazorik ez duten beste 
herrietan ere planteatu daiteke. 

Bigarrenik, udalerri euskal-
dunek daukaten berezitasuna da 
hiru erronka dituztela: sozioe-
konomikoa, demolinguistikoa 
eta soziokulturala. Hiru horiek 
bateragarriak izateko garapen 
endogenoa beharrezkoa da. Esa-
terako, udalerri txiki hauetako 
batean planteatu daiteke kanpo-
ko enpresa bat ekartzea, kolpean 
200 lanpostu sortuko dituena. 
Horrek gure etorkizun materia-
la ziurtatuko du, baina, ekartzen 
duen arriskua da gure izaera 
propioa galtzea, kulturalki eta 
linguistikoki ahultzea eta abar. 
Orekak lortzeko garapen endo-
genoa planteatzen da. 
Euskaltasunak tokiko ekonomia 
estrategian ekarpena egin dezake. 
Nola? 
Hizkuntzak, euskarak, bi nora-
bideetan jokatzen du. Batetik, 
garapen estrategia bat aurrera 
ateratzerakoan definitu behar 
diren ekintzetan ebaluatu behar 
da ere horrek demolinguistika 
eta soziokulturako erronketan 
izanen duen inpaktua. Eta, bes-
tetik, beste dimentsio batean, 
euskarak, kulturak eta abarrek 
neurri batetan identitatea sen-
dotu egiten du eta kohesioa in-
dartu egiten du. Faktore horiek 
guztiak oinarri on bat dira ga-
rapen endogenoko estrategia 
aurrera eramateko. Bestetik, 
euskarari edo demolinguistika-
ri loturiko ekonomia jarduerak 
sortu baldin badaitezke, horrek 
ere beste faktore gehigarri bat 
ekarriko luke. 
Adibideren bat? 
Nik hiru adibideetatik asko ika-
si dut. Bi oso leku txikiak dira, 
eta neurri batean baztertuta. 
Bizkaiko Lea ibarra, bost udale-
rri dituena: Amoroto, Gizabu-
ruaga, Aulestia, Mendexa eta 
Munitibar. Guztira 2.000 biztan-
le dira. Kezka zuten baserriak 

Joseba Garmendia Albarracinek UEMAk emandako bekarekin egindako lana aurkeztu du. ARTXIBOA

"Arnasguneetan 
garapen 
endogenoa 
beharrezkoa da"
JOSEBA GARMENDIA ALBARRACIN EKONOMIALARIA ETA EHU-KO IRAKASLEA
UEMAren 'Lurraldea eta Hizkuntza. Arnasguneen garapen jasangarrirantz' saioan 
erakundeak emandako bekarekin egindako lana aurkeztu zuen Garmendiak
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husten ari zirelako, jendea eta 
gazteak hiriburura ikastera joa-
ten ziren. Eta 60. hamarkada 
akaberan prozesu sozial bat hasi 
zuten. Gazte batzuk biltzen hasi 
ziren, zerbait egin beharra ze-
goela adierazi zuten, beraiek han 
bizi eta lan egin nahi zutelako. 
Sozioekonomia dinamika indar-
tsua hasi zen, garapen estrategia 
bat aurrera ateratzeko udaletan 
alderdien arteko adostasunak 
lortu zituzten. Hasi ziren koope-
ratibak sortzen. Ondoren, 80ko 
hamarkadan, Leako Mankomu-
nazgoa sortu zuten eta 1991 al-
dera industrialdea lortu zuten. 
Beteta dago, ez dakit hirugarren 
fasea eginen duten. Bilbon inork 
sinisten ez zuen industrialde bat 
eraiki zuten, momentu honetan 
erreferentzia dena eta beteta 
dagoena. Eta lortu zuten 400 lan-
postu inguru sortzea. Sakanara 
ekarrita, hemen 5.000 lanpostu 
sortzearen pare litzateke. Han 
garapen agentzia dago. Sekulako 
lana egin dute. 

Inguru hori Bizkaiko punta 
batean dago, zentroetatik oso 
urruti, autobietatik nahiko urru-
ti, komunikabide txarrak dituz-
te, industria tradiziorik gabe 
bere garaian, aireportuetatik, 
unibertsitateetatik, teknologia 
zentroetatik oso urruti. Litera-
turak esaten duenez, horrelako 
lekuetan, edo turismoan aritzen 
zara (Lekeitio ondoan dago) edo 
ez dago besterik. Eta, justu, be-
raiek industria prozesua egin 
dute. Beraiek lortu bazuten… 
Sakantzen Sareak hango prota-
gonistetako bat ekarri zuen Sa-
kanara, industrialdeko kudea-
tzailea izandakoa. 

Zerainen kasua da bestea. 
Metodologikoki oso antzekoa 
da: parte hartzailea izan da, 
bertako eragileek bultzatu dute, 
bertako eragileek normalean 
kanpotik zerbait lortuko dute-
naren edo arrakasta izanen 
duenaren esperantza gutxi dute. 
Beraz, autoestimu handiarekin 
eta konfiantza prozesu handia-
rekin lortu zuten 200 biztanle-
ko herri batean 50 lanpostu 
sortzea: kooperatibak sortu, 
materiadun ondareari balioa 
eman zioten, bertutedun zir-

kuluak sortu zituzten turismoa 
erakarriz eta elikagaien eral-
daketa eta salmentaren bitartez. 
Hainbat proiektu aurrera era-
man zituzten. 

Nire hirugarren iturria Goie-
rriko garapen agentzia da, Goie-
ki. Batez ere industriako enpre-
sekin lan oso polita egin du, 
enpresak elkarlanean jartzeko, 
teknologia erronkei eusteko, 
berrikuntzarako dituzten gaita-
sunak sustatzeko, nazioarteko 
azoketara elkarrekin joateko… 
Hor, eta beste leku askotan ere, 
praktika egoki batzuk daude. 
Hor hizkuntzak zein leku hartzen 
du? 

Lea eta Zerain arnasguneak dira, 
eta dena euskaraz da. Eta Goierrin 
nik beti bilerak euskaraz egin 
ditut. Beste gauza bat da, nik 
uste, Lean eta Zerainen euskara-
ren dimentsioa ez dutela ezta 
planteatzen. Hain naturala dute! 
Goierriren kasuan nik ez dakit 
euskara enpresetan sustatzeko 
garaian garapen agentziaren 
bitartez zerbait egin ote den. 
Baina, esaterako, erronka demo-
linguistikoa ezin daiteke jarri 
garapen agentzia baten ardura-
pean. Badaude beste eragile 
gehiago: erakundeak, herri mu-
gimendua eta sindikatuak enpre-
sen barruan euskararen erabi-

lera sustatu dezaketenak (enpre-
sako euskara planak). Gai hone-
tan lidergoa garapen agentzia 
batek eraman beharko lukeen? 
Zalantza handiak ditut. Garapen 
agentzia baten helburua da ber-
tan dagoen ekoizpen egitura 
ziurtatzea etorkizunera begira, 
nahikoa lanpostu mantenduko 
ahal izanen dituela populazioak 
ez alde egiteko eta gazteek bertan 
kokatu ahal izateko. Gazteekiko 
edo migranteekiko hizkuntzaren 
transmisioaren erantzukizuna 
eta funtzioa beste batzuen esku 
egon beharko luke. 
Halako lan bat egin ondoren, zertan 
gelditzen da? 

Honetaz arduratu behar duten 
eragileekin hitzaldiak-eta au-
rreikusiak daude. Bizi osoa 
daramat Euskal Herriko bazter 
guztietan hitzaldiak ematen. 
Leako-eta esperientziak oinarri 
hartuta, metodologia proposa-
tu nuen. Sakanako kasuarekin 
aukera izan nuen metodologia 
horrek funtzionatzen zuen edo 
ez, praktikan jartzeko. Ikusi 
dugu funtzionatu duela eta arra-
kastatsua izan dela. Gainera, 
hasierako oinarri kaskar ba-
tzuen gainean eraiki da eta, 
azkenean, lortu da zeuden oz-
topoak gainditzea. Hitzaldiak 
ematen segituko dut.

"HERRI EUSKALDUNEK 
HIRU ERRONKA 
DITUZTE ETA HIRURAK 
BATERAGARRI EGIN 
BEHAR DITUZTE"

Sakanan bizi izandako prozesua 
bertatik bertara ezagutzen du 
Garmendiak, buru belarri sartuta 
ibili baitzen.  
Sakanako krisi mahaia sortu 
zen, ondoren etorriko ziren 
garapen agentzia eta plan 
estrategikoa. Barruan ibili 
zinen. Nola ikusi zenuen 
bilakaera hori? 
Sakandarrak ez dira konturatzen 
ibarrean egindako prozesu 
guztiaz. Ez da baloratzen izan 
duen arrakasta, zein azkar egin 
den eta zein emaitza lortu dituen.  
Eta zergatik uste duzu 
horrela dela? 
Esaten dute euskaldunok ongi 
produzitzen dugula, lan fina 
egiten dugula, baina oso saltzaile 
txarrak garela. Ez dakit 
umiltasun faltsu batengatik edo, 
ez dugula egiten. Hemendik 
denbora batera ikusiko dugu 
prozesua zein garrantzitsua izan 
den. Ez dakit jendea kontziente 
den zer egin den eta zer zaila 
izan den. 2008an eta 2009an, 
krisi bete-betean, langabezia 
izugarri igo zen, 2.000 
langabetura. Gizarte tentsioko 
egoera batean lortu zen hainbat 
eragile aritzea larrialdi mahaian. 
Zeuden sindikatuak, enpresariak, 
udalak, Sakanako 
Mankomunitatea, alderdi politiko 
guztiak, gizarte eragileak. Inork 
ez zuen sinisten hausnarketa 
prozesu horretan. Inork ez zuen 
sinisten historikoki liskartsuak 
izan direlako harreman guztiak: 
sindikatuak enpresariekin, 
sindikatuen artekoak, alderdi 

politikoak beraien artean, 
gobernuen artekoak, udalek 
beraien artean… Inork ez zuen 
sinisten handik zerbait atera 
zitekeenik. Eta atera zen! 
Gainera, adostasun nahiko eta 
neurtu batekin. Hori 2011ko 
azaroan izan zen. 
Horrek zer ekarri zuen? 
Orain arte egin dena izan da, 
lehenik eta behin, oinarriak jarri. 
Funtsezko bi elementu daude: 
Sakanako Garapen Agentzia eta 
Sakanako Plan Estrategikoa, bide 
orri bat planteatzen duena. Gero 
lotu ahal izatea Nafarroako 
Gobernuarekin akordio bat, 
finantzaketa batez ere. Zeren 
garapen agentzia batek 
baliabideak ez baditu, nekez egin 
dezake aurrera. Eta momentu 
honetan sei edo zazpi langile 
daude lan fin bat egiten. 
Emaitzak ikusten ari dira. 

Normalean prozesu hauek 
luzera begira egon behar dute. 
Esaterako, orain Goiekira joaten 
bazara esaten dizute: "2008ko 
krisia hobe eraman genuen 
90eko hamarkadako krisiaren 
ondorioz egindako lanagatik, 
garapen agentziagatik-eta". 
Emaitzak ematen ditu. Batzuk ez 
dira ikusgarriak. Baina ekartzen 
du enpresa asko sendotzea, 
elkarlanean funtzionatzea, 
erronka handiagoei eutsi ahal 
izatea, lurraldearekiko sustraitze 
prozesuak (batzuk emozionalak) 
sustatzea… 

Horiek ez dira ikusgarriak. 
Baina garapen agentziaren 
bueltan gauza ikusgarriak daude: 

Dinabide; Lizarragako mikro 
sarea; e-Hiera; Irurtzunen 
enpresek inbertsioa egin eta 200 
lanpostu sortu dituzte; Etxarriko 
hiltegian eraldaketa gunea egin; 
gobernutik inbertsioetarako 
ekarri duen dirua; gobernuaren 
eta Sodenaren inplikazioa 
garrantzitsua izaten ari da eta, 
eskertzekoa, behingoz, aurretik 
izandako Nafarroako 
Gobernuekin eskualdea, neurri 
batean, baztertua sentitu baita; 
turismoan eta energia 
berriztagarrien eta 
eraginkortasun neurrien bitartez 
udalek aurreztutakoa. Horietan 
guztietan garapen agentzia 
aktibo garrantzitsu bat izan da.   

Denborarekin gero eta joera 
handiagoa egonen da, hala 
espero dut behintzat, beste 
eragile batzuk dinamika horretan 
apustu irmoagoak egiteko. 
Garapena sustatzearen ardura 
udalak bustitzen baditu, udal 
batzuek badute jarrera ekintzaile 
hori, proiektu gehiago sortuko 
dira. Horiek ibarrarendako izanen 
dira. Eta, beste aldetik, enpresen 
artean ere. Badagoelako 
enpresari belaunaldi bat 
autosufizienteak direnak, beti 
autosufizienteak izan direlako. 
Nik uste dut konturatu behar 
direla gaur egungo testuinguruan 
elkarlana funtsezko faktorea 
dela. Batez ere, mikro enpresa 

eta enpresa txikietan. Dauzkaten 
ahuldadeak gainditu ahal 
izateko. Hori elkarlanaren 
bitartez egiten da edo, bestela, 
etorkizuna beltza izan daiteke. 
Hori orokorrean, gauza 
partikularrak egon baitaitezke. 
Zerk du garrantzia 
halakoetan? 
Horrelako prozesuak lurralde 
konkretuetan ezartzeak eskatzen 
du arduraren motxila eskualdeko 
eragileek hartzea. Hori ere 
Sakanan azpimarratzekoa da. 
Sakanan 2008-2011ko 
mentalitatea zen Nafarroako 
Gobernuari eskatzea eta 
eskatzea. Hori beharrezkoa da. 
Baina 2011n dagoen mentalitate 
aldaketa hori, gero galtzen joan 
dena. Eta hor egon dira Batuta, 
Sakantzen Sarea eta beste 
esperientzia batzuk. Egin dutena 
da: "ados, gobernuari eskatu 
behar zaio, berak garapena 
sustatzeko konpetentziak eta 
diru baliabideak dituelako. Baina, 
horretaz aparte, hemengo 
eragileek ere zerbait egin 
dezakegu". Nik uste dut "zerbait 
egin dezakegu hori" funtsezkoa 
dela.  

Leako gerenteak eta Zeraingo 
esperientziako arduradun Jakoba 
Errekondok ez zuten elkar 
ezagutzen. Haiekin hitz egiten, 
biek esan zuten, oso-oso 
garrantzitsua dela, gakoa dela, 
autoestimua. Sinistea posible 
dela, sinistea bide onetik 
goazela. Uste dut, neurri handi 
batean, sakandarrok hori lortu 
dugula. 

"Sakandarrek ez dute baloratzen prozesuak izan duen arrakasta"
JOSEBA GARMENDIA ALBARRACIN  EKONOMIALARIA ETA EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO IRAKASLEA

"PROZESU HAUEK LUZERA 
BEGIRA EGON BEHAR DUTE. 
IKUSTEN ETA IKUSTEN EZ 
DIREN EMAITZAK DAUDE"
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SAKANAKO ASTEKARIA

BAZKIDEAK

Heteropatriarkatua, zuntzeraino sartutako ezten  
pozoitsua gure jendartean. Gizonaren paper gogor eta 
lehiakorra aldarrikatzen duen pentsamolde zurruna.  
Gizona zer den zehatz mehatz dakiena, gizona ez dena 
gutxiesten duena. Haren arabera, gizona ez da ahula,  
gizonak ez du barkatzen, are gutxiago negar egiten. Bere 
ingurukoen lekua zein den argi du. Baita haien akatsak 
zeintzuk diren ere, eta zein zigor dagozkien azkar batean 
epaitzeko gai da. Hark dioena ez da gezurra, agian ez egia 
borobila, baina ez da gezurra. Ontasuna akatsa da harentzat, 
konfiantza amu bat baino ez, mesedea truke bat, barkamena 
mozorro bat. Kolpeak jasan baino arinago emateko gai da, 
lehenak bitan ematen omen duelako. Arkume inozoen aurrean 
otsoa da, oiloen artean azeria.

Emakumea ez da haren harrapakin bakarra, baina bai 
guztietan errazen antzematen dena. Emeenak dira haren 
ustetan  lotsa, pekatua eta ezjakintasuna. Harenak ahultasuna 
eta ahuldadea. Gizontasun duinera iristen ez diren haiek 

identifikatzeko gai ere bada, 
otso izatera iritsi ez diren 
gizagajoak, mesprezua merezi 
duten izaki ez osoak. 
Askatasuna kontzeptu politiko 
bat izateaz gain, 
norbanakoaren erabaki eta 
bizitza hautua errespetatzea 
eskatzen duen ametsa da. 

Kolonbiako kaleetan atxilotu eta bortxatutako neska; Iranen 
bere familiak hildako homosexuala; bikotekideek hildako 
emakumeak; matxismo oldarkor eta arriskutsuenaren 
adierazle dira. Gure artean dabil, gure buruen barruan, 
desikasi beharra dugun pozoi garratza da. Desikasten ikasten, 
etorkizun hobe baten bila.

Desikasten

ASTEKOA

XABIER REPARAZ EXTRAMIANA

GURE ARTEAN DABIL, 
GURE BURUEN 
BARRUAN, DESIKASI 
BEHARRA DUGUN 
POZOI GARRATZA DA

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, NA zenbakia, herria eta 
harremanetarako telefonoa.  
Gutuna helarazteko bideak: Foru plaza, 23 - 1., 31800 Altsasu /  
gutunak@guaixe.eus

OBJEKTIBOTIK



SAKANERRIA    5GUAIXE  2021-05-21  OSTIRALA SAKANERRIA    5

z u z e n e a n
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V SC.A. OSASUNA
real sociedad

Maiat zak 22,  larunb ata
18:00-20:0 0

(irratiko konexioa 17:45ean)

euskalerria irratiaren bidez

SAKANA
"Lanpostu batzuk genero bati 
lotuagoak daude. Mito hori hau-
tsi egin behar dugu". Iberica de 
Suspensiones enpresako giza 
baliabideetako teknikari Olatz 
Millan. "Estereotipoekin haus-
tera animatzen zaituztegu. Gure 
buruari ez diogu mugarik jarri 
behar". Sonia Perez Sakana Lan-
bide Heziketa (LH) institutuko 
irakaslea. "Jende ausarta behar 
dugu, sozialki markatuta dauden 
estereotipoak hautsiko dituzte-
nak. Erakuts dezatela edozeinek 
nahi duena ikasi eta horretan 
lan egin dezakeela, generoaren 
arabera bere burua lanpostu 
batean edo bestean sailkatu beha-
rrik gabe" gaineratu du Millanek. 
Feminizatutako sektore batean, 
zaintza arloan, Aita Barandiaran 
adinduen egoitzan lan egiten du 
Kai Karasatorrek. "Bat gehiago" 
sentitzen da lantokian. Sakana 
LH institutuan mendekotasun 
egoeran dauden pertsonei lagun-
tza zikloa ikasitakoa da. "Ez da 
genero kontua, bakoitzaren izae-
ra da". Pozik dago lanean, jendea 
laguntzen. Gizonezkoei ikasketa 
horiek probatzeko gonbidapena 
egin die. 

"Emakumezkoak ikasketa 
hauek egiteko pausoa ematera 
animatzen ditut. Oso polita da. 
Erakutsi dezatela lan batek berak 

ere ez duela generorik". Azken 
horiek Yurena Arizagaren hitzak 
dira, ikastetxe berean, fabrikazio 
mekanikoko produkzioaren pro-
gramazioa ikasi zuena eta 2014tik 
hainbat fabrikatan lan egin due-
na. Arizagak gaineratu duenez, 
"Sakanako sektore dinamikoena 
zelako aukeratu nituen ikasketak, 
eta lan eskaintza gehien zuelako. 
Sektore maskulinizatua izan 
arren asko gustatu zitzaidan". 
Arizagak gaineratu duenez, "tek-
nologiari eta aurrerapenari esker 
industriak ez du ahalegin fisiko 
handirik behar, eta ginonezkoek 

bezala lan egin dezakegu". Horiek 
guztiak ikastetxearendako Izas-
kun Artigasek egindako bideo 
batean jasotako lekukotzatako 
batzuk dira. Gehiago jaso ditu. 

Bi egoera 
Institutuko ikasketa buru eta 
orientatzaile Mª Jose Oiarbide 
Izagirrek azaldu duenez, bi egoe-
ra sumatu dituzte: "alde batetik, 
Sakanako enpresa sareak asko 
eskatu arren, matrikula txikia 
duten heziketa zikloak daude". 
Perezek gaineratu duenez, "kon-
turatu gara ziklo teknikoetan 

gizonezkoak matrikulatzen di-
rela gehien bat eta zaintzari lo-
tutako zikloetan, berriz, emaku-
mezkoak. Gizonezko ile apain-
tzaileak, zaintzaileak dauden 
bezala, emakumezko soldatzai-
leak, ingeniariak edo mantentze 
teknikariak egon daitezke". 

Oiarbidek Sakanan ikasi eta 
lan egin nahi dutenei "lanbidea 
aukeratzerakoan genero joera 
ezabatzea" gomendatu die. Orien-
tatzaileak nabarmendu duenez, 
"garrantzitsua da aukeratzen 
dugun lanbidearen enplegaga-
rritasuna kontuan hartzea eta 
gure prestakuntza lan egin eta 
bizi nahi dugun tokiko lan mer-
katuaren eskaeretara egokitzea". 
Sakanan apirilaren akaberan 
1.215 langabe zeuden. Haietatik 
%56,46 emakumezkoak ziren eta 
%43,54 gizonezkoak. Oiarbidek 
azaldu duenez, langabeziaren 
feminizazioaren arrazoietako 
bat da emakumezkoek egiten 
duten lanbide aukeraketa. Arlo 
profesional teknikoetako pres-
takuntzak emakumeen enplega-
garritasuna handituko luke". 

Migel Anjel Jorgek, Altsasuko 
enplegu bulegoko arduradunak, 
azaldu duenez, "kudeatzen ditu-
gun lan eskaintza gehienak pres-
takuntza eta esperientzia arlo 
teknikoekin dute zerikusia: in-
geniaritzak, mekanizatuak, sol-
dadura…" Jorgek gomendioa 
eman du: "zer ikasi pentsatzen 
ari direnek, eta bereziki emaku-
mezkoak, serioski aztertu deza-
tela gradu edo okupazio teknikoak 
ikastea". Eta gogoratu du Lan-
bide Heziketa ikasten duten 
ikasleen ia %100 lanean hasten 
direla. 

"LH institutuak industria eta 
zerbitzuei zuzendutako presta-
kuntza eskaintza zabala du. Es-
kaintzak Sakanako Plan Estra-
tegikoarekin eta ibarreko lan 

eskaintzarekin bat egiten du. 
Horregatik, ikasketak despedi-
tzean, ikasleak ikasi dutenean 
lanean hasten dira" azaldu du 
Perezek. Gaineratu duenez, "en-
presek asko eskatzen duten pro-
fileko ziklo batzuetan ikasle 
gutxi daude. Beraz, haietan ikas-
ten dutenek lan eskaintzak izanen 
dituzte bukatzean". 

Enpresatik 
Millanek azaldu duenez, "indus-
trializatuen dauden lanpostuetan 
lan egiteko emakumezkoak kon-
tratatzeko zailtasunak ditugu. 
Jasotzen ditugu lan eskaerak, 
baina ez dute nahikoa kualifika-
ziorik. Gaur egun ekoizpen pro-
zesuak automatizatuagoak dau-
de eta, horregatik, bestelako 
prestakuntza behar da". Millanek 
argitu duenez, legez, tamaina 
jakin bateko enpresak berdinta-
sun plana egin behar dute eta 
horrek emakumezkoak kontra-
tatu beharra dakar. "Emakumez-
koak beste lankideei beraien 
balioa erakusteko betebehar 
etengabe sentitzen dutenez, la-
nean oso zehatzak dira". Enpre-
setatik berdintasunerantz aurre-
ra egitearen garrantziaz gazti-
gatu du Millanek. 

"Sakanaren etorkizuna berma-
tzeko ibarreko industria langilez 
hornitzea ezinbestekoa da" esan 
du Odei Arregi Azpitartek, Sa-
kanako Garapen Agentziako 
industria teknikariak. Gainera-
tu duenez, "aukerak badaude, 
Sakanan bizi eta lan egin daite-
ke zahartzarora arte".

Yurena Arizaga Moran lantegian lanean. Izaskun Artigas. LH SAKANA

"Ez mugatu markatutako 
estereotipoetara"
Sakanako enpresek eskatzen dituzten lanpostuak betetzeko ikasketetan ikasle gutxi 
daude. Lan merkatuaren eskaintza eta enplegagarritasuna kontuan hartuz ikasketak 
aukeratzean genero joera ezabatzeko deia egin dute Lanbide Heziketa institututik

"ENPRESEK ASKO 
ESKATU ARREN, 
MATRIKULA TXIKIA 
DUTEN LANBIDE 
ZIKLOAK DAUDE"
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Eneida C. M. / Alfredo A. I. SAKANA
Akordioaren sinatzaileek Garraio, 
Mugikortasun eta Hiri Agenda 
Ministerioari eta Nafarroako 
Gobernuari Nafarroako trenbi-
de garraio politika birbideratze-
ko eskatu diote. Hau da,  egungo 
bideak egokitu eta hobetzeko 
oinarrituz, mota guztietako tre-
nak ibil daitezen. Estatuan horren 
ereduak badaudela gaztigatu 
dute.
Nondik heldu da akordio hau? 
Arabako Lautadako eta Saka-
nako trenaren aldeko eta AH-

Tren kontrako plataformak 
lantzen hasi ginen. Gero Ara-
bako eta Nafarroako beste 
plataformekin adostu genuen. 
Burgosera zabaldu genuen 
Arabako zatia Burgos eta Gas-
teiz artean delako. Aurkeztu 

arte zortzi hilabeteko lana 
izan da. 
Zer dio akordioak? 
Gaur egungo trenbideak berritu 
edo egokitu daitezkeela. Hori 
eginda, tren guztiak hortik joan 
daitezke, bai eskualdeak lotzen 
dituztenak, bai tren lasterrak 
ere. Sakanatik egunero pasatzen 
dira tren laster batzuk. Madri-
letik Valladolidera 200 km ordu-
ko abiaduran pasatzen dira eta 
hemendik 160ra pasatzen dira. 
Guri berdin zaigu tren hori gaur 
egungo trenbideetatik 200era 

pasatzen bada. Baina esaten dugu 
Abiadura Handiko Trenerako 
(AHT) bakarrik den beste tren-
bide edo korridore bat ez dela 
egin behar Beriain edo Urbasa 
magaletik, bargak apurtuz. 
Estatuarekin eta Europarekin lotu-
rak bermatuta leudeke horrela?  
Orain arte "gezur bat" saldu di-
gute: AHTak behar zuela europar 
trenbide zabalera (1,4 metro 
trenbideko errailen artean). He-
mengo trenbideek iberiar zaba-
lera dutenez (1,6 metro), esaten 
zuten Europarekin ez geundela 
konektatuta. Teknologiak aurre-
ra egin du eta bi zabaleretara 
egokitzen diren trenak badaude. 
CAFek eta Talgok garatu dute 
teknologia hori, bogie aldakorrak. 
Dagoeneko Europarekin konek-
tatuta gaude. Zabalera aldaketa 
egiteko garbiketa tunelen modu-
ko batzuk behar dira. Halakoak 
jarri beharko lirateke. 
Zein da bi proposamenen arteko 
ekonomia aldea? 
Gaur egungo trenbideari para-
lelo den beste korridore bat egin 
nahi dute eta milaka miloi euro 
gastatu nahi dituzte. Gaur egun-
go trenbidea egokitzen eta hobe-
tzen bestearen aurrekontuaren 
%10 edo %20 bakarrik gastatuko 
genuke. Dirua behar den tokitan 
gastatu behar da, eta orain gehia-
go: osasunean, hezkuntzan… Ez 
gaude dirutzak gastatzeko! Egin 
nahi dituzten egitasmoak, buka-
tzen badituzte, 2050 urtean des-
pedituko dituzte. Haiek ere hori 
ikusten ari dira. Horregatik, 
akordio honetan tren arloko sin-
dikatu guztiak sartu dira. 
Ordezkaritza zabala lortu duzue. 
Nafarroaren kasuan tren arloko 
sindikatu guztiak sartu ziren. 
Haiekin landu genuen akordioa, 
teknikoa izatea nahi genuelako. 
Beti esaten digute gaur egungo 
trenbideak ez duela balio tren 
guztiak handik pasatzeko. Sin-
dikatuetatik esan ziguten posible 
dela tren mota guztiak egungo 
trenbideetatik pasatzea (eskual-
deko trenak, distantzia ertain 
eta luzekoak, abiadura edo pres-
tazio handikoak eta merkantzia 
handiak). Aldi berean, Garraio, 
Mugikortasun eta Hiri Agenda 
Ministerioak esan zuen Zarago-
za eta Teruel artean hobetu eta 
egokituko dutela tren mota guz-
tiak pasatzeko. Eta gauza bera 
eginen dute Castejon eta Logroño 
artean dagoenarekin. Beraz, Lo-
groño eta Castejon artea eginen 
dutena zergatik ezin dute Nafa-
rroan egin? 

Beraz, eskatzen duzuenaren adi-
bideak badaude. 
Nafarroan lanak hasi dira. UGT-
koek galdetzen ziguten: eta zer 
egiten dugu orain arte egindako 
lanekin? Bide berde bat eginen 
dugu? Lan horiek herrietatik 
kanpo egin dituzte. Ez ditu herriak 
konektatzen, Tafalla, Erriberri, 
Azkoien… Guztiak ibilbidetik 
kanpo gelditzen dira. Aurreikus-
ten zutenaren %5 gastatu dute 
bakarrik. Oraindik lanak bertan 
behera uzteko eta gaur egungo 
trenbidea hobetzeko momentua 
da. Eta askoz gutxiago gastatuko 
genuke. 
Ohiko trenbidea baztertu egin dute? 
AHTn zentratzen ari dira, horre-
tan ari dira diru guztia gastatzen. 
Eta eskualdeak konektatzen di-
tuzten trenak bazterrean uzten 
dituzte. Akordioan hori ere al-
darrikatzen dugu. Esaterako, 
Zaragoza eta Teruel arteko proiek-
turako beste 14 geltoki aurrei-
kusten dituzte. Lehen zabalik 
zeuden geltokiak atzera ere mar-
txan jartzea. Esate baterako, 
trenak berriro Ziordian gelditzea. 
Guk halako tren geltokiak berri-
ro zabaltzea, trenen maiztasuna 
handitzea aldarrikatzen dugu 

Trenaren aldeko erakunde sinatzaileetako ordezkariak. Ezkerrean Calleiras eta eskuinean Santamaria altsasuarrak. UTZITAKOA

"DAGOENEKO 
EUROPARA 
KONEKTATUTA GAUDE. 
BI ZABALERETARAKO 
TRENAK BADAUDE"

"Dirua behar 
den tokian 
gastatu behar da, 
orain gehiago"
IÑIGO LEZA  ARABAKO TRENAREN ALDEKO PLATAFORMAKO KIDEA
Trenen sektorean ordezkaritza duten CCOO, UGT, CGT, SF, SCF eta SEMAF 
sindikatuek eta Trenaren Aldeko Nafarroako plataformak akordioa sinatu dute 

Nafarroako Gobernuaren eta 
Espainiako Gobernuaren 
ordezkaritzako 
erregistroetan Nafarroako 
Trenbide Garraioaren Aldeko 
Akordioa aurkeztu zuten 
ostiralean. Akordio bera 
Araban eta Burgosen 
aurkeztu zuten, probintzia 
bakoitzaren errealitatera 
egokituta. Iruñean akordioa 
bi erakundeen erregistrora 
eraman zutenak izan ziren:  
Manuel Gomez (UGTko 
garraio arduraduna), Alberto 
Torrejon, (CCOOko trenbide-
arduraduna), ADIFeko 
enpresa batzordeko SFko 
eta SCFko ordezkari Ernesto 
Reyes eta Juan Carlos 
Calleiras, Juan Ramon 
Ferrandis (CGTren estatuko 
trenbide-sektoreko 
arduraduna), Jose Javier 
Cortezon (SEMAFeko 
Nafarroako arduraduna) eta 
Mikel Santamaria (Nafarroa 
Trenaren alde plataforma).

Akordioa 
aurkeztu dute
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ere. Azkenean, autoak errepi-
deetatik atera behar ditugu eta, 
dagoen tokietan, trena mugitze-
ko modu egoki bat da.  
Dugun trenbidea baldintza onean 
dago? 
Trenbide bakarra dago Nafa-
rroan (Ziordia eta Gipuzkoako 
muga salbu, bikoitza dena). Bai-
na bere garaian trenbide horren 
ondoan beste bat jartzeko tokia 
aurreikusi zuten. Esaterako, 
Altsasuko tren geralekutik zu-
bira begiratuta, beste trenbide 
bat sartzeko espazioa ikusten 
da. Hori aurreikusita dagoenez, 
ez zen lanik egin beharko, ba-
karrik trenbideak eta katenaria 
jarri beharko lirateke. Inbertsio 
txiki batekin trenbidea ondoan 
bikoiztu daiteke. Horrela izanda, 
denbora pila aurreztuko litza-
teke. Gaur egun trenak elkarri 
aurreratzeko haietakoren batek 
Izurdiagako, Uharte Arakilgo 
edo Etxarri Aranazko tren gel-
tokietan gelditu behar dira. 
Horrela denbora pila galtzen da 
eta, ondorioz, bataz besteko abia-
durak txikiak dira. eta pixka 
bat gehiago egokituta mota guz-
tietako trenak pasa litezke eta 
merkantzia gehiago garraiatu 
daiteke trenez, bai autoak, bai 
kamioiak gure errepideetatik 
ken daitezke. 
Hemendik aurrera, zer? 
Nafarroako Parlamentuan age-
rraldia eskatuko dugu, talde 
politikoei akordioa aurkezteko. 
Batzuekin dagoeneko zerbait hitz 
egin dugu. Ez dute gaizki ikusten. 
Guk uste dugu gizarteak presio-
natu behar duela. PSN zalantzan 
dago. Ikusten du gaur egungo 
obrak pila luzatuko direla eta 
guk proposatzen duguna urte 
gutxi batzuetan egin daiteke. Eta, 
horrela, Nafarroan trenbide mo-
derno edo eraginkor bat izan 
dezakegu. Tren sozial bat alda-
rrikatzen dugu, herri guztietan 
geldituko dena. Hibiburuak ba-
karrik lotuko ez dituena. Eta 
prezio egokia duena. 
Zertan daude lanak? 
Tafalla aldean lanak erritmo 
motelean ari dira egiten. Horre-
la urteak eta urteak kostatuko 
zaizkie. Uste dugu beraiek ere 
ez daudela oso konbentzituta. 
Zer egin, impasse horretan dau-
de. Gizarteak eta ezkerreko al-
derdi politikoek bultzatzen ba-
dugu, uste dugu posible dela 
milaka eta milaka milioi euro 
horiek ez gastatzea horretan, 
beste lekuetan baizik. Eta ez izo-
rratzea natura pila bat. 

SAKANA 
Osasunbideak jakinarazi duenez, 
Sakanan aste honetako txerta-
keta gune bakarra Altsasu izan 
da. COVID-19 gaitzaren kontrako 
txertoaren lehen dosia jasotzeko 
55 eta 59 urte arteko 780 altsasuar, 
olatzagutiar eta ziordiar Burun-
da pilotalekutik pasa ziren atzo. 
Gaur, berriz, 70 eta 79 urte arte-
ko 674 burundar izanen dira 
txertoaren bigarren dosia jasoko 
dutenak toki berean. Bai batzuei 
bai besteei ere erizainek Pfizer 
etxeko txertoa jarri diete besa-
buruan.

Bestalde, Osasunbideako ar-
duradunek lehen dosia jaso ez 
duten 60 urtetik gorako pertsonei 
dei egin diete Nafarroako Osasun 
Zerbitzuarekin harremanetan 
jarri eta txertaketa eguna lotze-
ko. Jende larriaren txertaketa 
itxi nahi baitu Osasunbideak. 
Horretarako, Osasunbidera mezu 
elektroniko bat bidali (vacuna-
cion@navarra.es) daiteke, edo 
948 370 120 telefonora hots egin.

Elkarteak 
Nafarroako Gobernuak pande-
miari eusteko neurrien artean 
elkarteak ixteko agindua eman 
zuen lastailaren 13an. 220 egu-
neko debekuaren ondoren, gaur-
tik aurrera elkarteak %30eko 

edukierarekin zabaltzeko auke-
ra eman du. Galdetu dugun Irur-
tzungo, Etxarri Aranazko eta 
Altsasuko hainbat elkarteetako 
zuzendaritza batzordeak egun 
hauetan biltzekoak dira egoera 
aztertu eta erabakitzeko elkartea 
zabaldu edo ez. Edukiera nola 
kontrolatu eta espazio komunen 
garbiketa eta desinfekzioa nola 
egin izanen dira aztergai dituz-
tenetako batzuk. 

Badira beste elkarte batzuk 
pandemiak eragindako itxialdia 
hobekuntza lanak egiteko balia-
tu dituztenak, esate baterako, 
Lakuntzako Lakuntzako pertza. 
Lanak oraindik despeditzeko 
dituzte eta ondoren, beharrezko 
baimenak eskuratu beharko di-
tuzte atzera ere zabaldu ahal 
izateko. Bestetik, hainbeste den-
bora itxita egon ondoren garbial-
di handia behar duen elkarterik 
ere bada. Hura egitean hilabete 
akaberan edo zabaltzeko asmoa 
dute, esaterako, Arruazuko Itur 
Gain elkartea.

Erizain bat txertoa jartzen atzo. 

Adin taldeen txertaketa 
ixten, eta zabaltzen 
55 eta 59 urte artekoen txertaketa hasi da eta 70 eta 79 urte artekoena ixten ari 
dira. 1.454 txerto jarri dira aste honetan, guztiak Burunda mendebaldean. Bestalde, 
perimetro itxierarik gabeko lehen astea da eta elkarteak zabaltzea aztertzen ari dira

Uharte Arakilgo Udalak jakina-
razi du bi egitekotarako hiru 
langabetu kontratatuko dituela. 
Alde batetik, Itxesiako igerile-
kuan udan sorosle lanak egiteko 
bi pertsona behar ditu. Intere-
satuei eginkizun horretarako 
beharrezkoak diren ikasketak 
eta titulazioak eskatuko zaizkie. 
Udan Uharte Arakilen sorosle 
izan nahi dutenek, gaur, ostira-
la, 14:00ak arte eman dezakete 
izena Nafar Lansarek Altsasun 
duen bulegoan.

Bestetik, Uharte Arakilgo Uda-
lak basolanak eginen dituen 
pertsona bat kontratatu nahi 
du. Lanpostu horretan interesa 
zutenendako izena emateko epea 
atzo despeditu zen. 

Uharteko Udalak  
hiru langabetu 
kontratatuko ditu 

Uharte Arakilgo herriaren etxea. 

Arakilgo Udalak jakinarazi du 
langabezian dauden pertsonak 
kontratatzeko deialdia eginen 
duela aurki. Udalaren zerbitzu 
anitzetako lantaldean peoi gisa 
lanean aritzeko izanen dira kon-
tratazio horiek. Haien egitekoen 
artean izanen dira: udal eraiki-
nen eta zerbitzuen mantentzea 
eta zaintzea, baso lanak edo 
zerbitzuak eska ditzakeen bes-
telako lanak. Beraz, egitekoen 
araberako kontratazioak eginen 
ditu udalak eta horien iraupena 
3 eta 6 hilabete artekoa izan dai-
teke. Lanpostu horietan intere-
sa dutenek Nafarroako Enplegu 
Zerbitzuan, Nafar Lansaren, 
langabe gisa izena emana izan 
beharko du.

Arakilgo Udala 
udarako peoi premian 
dago
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SAKANA
Parte hartzen dutenen euskara 
erabilera bulkatzeko, Sakanako 
Mintzakide programak beti jar-
duerak antolatzen ditu. Norma-
lean antolatzen zituztenak pan-
demiarekin ezin egin eta lehia-
keta antolatu du Mintzakidek: 
Zein da Sakanako tokirik polit 
edo atseginena? Euskaraz dakien 
edozeinek erantzun dezake gal-
dera. Aitor Irigoien Irigoien 
Sakanako Mintzakideko ardura-
dunak lehiaketaren nondik no-
rakoak azaldu ditu: "bakoitza 
bere gustuko toki horretara joan 
beharko da eta han bertan bideo 
bat grabatu beharko du, eta, aldi 
berean, azaldu beharko du zer-
gatik iruditzen zaien hura dela 

ibarreko tokirik politena. Bes-
tela, argazkia atera eta gero au-
dioa bidali azalpena emanez". 

Hori egin ondoren Whatsappez 
Mintzakideren 600 482 024 tele-
fonora bidali beharko da. Irigoie-
nek azaldu duenez, "tokiena 
subjektiboa da. Ez dugu kontuan 
hartuko zeinek hitz egin duen 
hobekien… Saria parte hartzai-
leen artean zozketatuko dugu". 
Mintzakideko materiala duen 
kutxa bat izanen da saria. 

Mintzakidez
Sakanako Mankomunitatearen 
eta AEKren programa da Min-
tzakide, eta helburua da jendeak 
euskara praktikatzea. "Berdin 
da euskaldun zaharra edo berria 

izan, edo aspaldi ikasitakoa eta 
ahaztuxea duena. Komunikatze-
ko maila pixka bat behar da. 
Mintzakide jendearekin elkar-
tzean datza: kafea hartzeko, pa-
seatzeko… Dena delakoa euska-
raz praktikatzeko". Irigoienek 
gaineratu duenez, "guk jartzen 
dugun oinarria da astean behin 
ordu batez elkartzea da. Jendea 
nahi bezala antolatzen da: gehia-
gotan bildu, askotan ordu hori 
luzatu, bi astetik behin bildu…" 

Gaur egun Irurtzunen, Arbizun, 
Altsasun eta Ziordian daude 
mintzakide taldeak. "Baina pan-
demiaren eraginez askoz ere 
talde gutxiago daude. Jende asko 
poteatzeko gelditzen da, baina 
tabernak itxita egotean non el-

kartu ez zuten. Positiboak hasi 
zirenean jendea beldurtu egin 
zen". Hala ere, Irigoienek gazti-
gatu duenez, "Mintzakide taldeak 
sor daitezke urteko edozein mo-
mentutan, udako oporretan ezik". 
Irigoienek azaldu duenez, Min-
tzakideko talde batean parte 
hartzeagatik ez da ezer pagatu 
behar. "Fitxa bat betetzea eskatzen 
dugu, zenbat jende dagoen jaki-
teko eta haiekin harremaneta-
rako bidea izateko". 

Sakanako Mintzakideko ardu-
radunak aurreratu duenez, ga-
ragarrilaren bigarren hamabos-
taldirako Aralarko santutegira 
bisita antolatu nahi dute. Arte 
aditu baten azalpenak entzuteko 
aukera izanen lukete bisitariek. 
Data aurrerago jakinaraziko 
dute. Ikasturtea horrekin des-
pedituko lukete. Hala ere,  "jen-
dean udan libreago dagoenez, 
beti dago aukera Mintzakidere-
kin euskara praktikatzeko eta 
taldeak martxan jartzeko. Beti 
ere, jendea biltzen bada. Guk 
gutxienez lau pertsona elkartzea 
aholkatzen dugu, elkarrizketa 
on bat izan dezaten. Badaude 
hiruko taldeak oso ongi aritzen 
direnak. Azkenean, lagun taldeak 
balira aritzen dira". 

Sakanaren luze zabalean makina bat txoko polit daude. ARTXIBOA

Zein da Sakanako tokirik 
politena zuretako? 
Euskaraz dakien edozeinek parte har dezake Sakanako Mintzakideren lehiaketan, tokiari 
buruzko azalpenak emanez eta tokiaren irudiak erakutsiz. Bideoak edo argazkia eta 
audioa 600 482 024 telefonora bidali behar da Whatsappez hilaren 31rako

600 482 024 telefono 
zenbakia, 
sakana_mintza@aek.eus 
e-posta helbidea edo 
Sakanako Mintzakideak 
Facebook-eko profila, 
AEKren Itsasi euskaltegia 
(Altsasu, Gartzia Ximenez 43, 
948 468 258) edo Sakanako 
Mankomunitateko Euskara 
Zerbitzua (948 464 840). 

Kontakturako

SAKANA
Nafarroako Odol eta Ehun Ban-
kuak (NOEB) dei egin die herri-
tarrei dohaintzak egiteko, erre-
serbak uda baino lehen handitu 
ahal izateko, ospitaletako eskae-
rak gora egin baitu. Oraingo 

honetan, A+ eta O+ taldeetako 
emaileei dei berezia egin zaie 
odola ematera joan daitezen, 
aurretik hitzordua eskatuz. Ho-
rretarako, Nafarroako Odol 
Emaileen Elkartearen, Adonaren, 
www.adona.es webgunean sartu 

daitezke emaileak. Iruñean odo-
la eman nahi dutenek 848 422 500 
telefonora hots egin behar dute, 
han aferesia egin nahi dutenek 
848 422 560 zenbakia markatu 
beharko dute eta herriz herri 
dabilen unitate mugikorrean 
odola eman nahi dutenek, azke-
nik, 848 420 573.

Herriz herri ibiltzen den auto-
busaren hitzorduak: garagarri-
laren 9an, asteazkenean, Uharte 
Arakilen,17:00etatik 20:30era eta 
garagarrilaren 10ean, ostegunean, 
Irurtzunen 16:45etik 20:30era.

Odola ematera joateko edo 
emaile egiteko deia 
Odol osagai guztien erreserbak handitu behar ditu, 
bereziki A+ eta O+ taldeenak eta aferesi dohaintzak

Ekimena aurkeztu zutenekoa. 

SAKANA
Nafarroako historiaren une ga-
rrantzitsu bat da 1.512 urtea. 
Gaztelako armadak herrialdean 
sartu eta konkistatu egin zuen, 
Nafarroan Gaztelaren boronda-
tea ezarriz. Hura ez zen orduko 
nafarren gogoko izanen, bede-
ratzi urte pasa eta 1521ean oku-
patzaileen kontra egin baitzuen. 
Azken gertakari horren 500. 
urteurrena da aurten eta Nafa-
rroa Berriz Altxa-Subiranota-
suna askatasuna da herri eki-
menak sustatu dute. "Noaingo 
batailaren 500. urtemuga balia-
tuz, Nafarroaren burujabetza 
eta erabakitzeko eskubidea al-
darrikatu nahi ditugu, gizarte 
bezala ditugun erronkei aurre 
egiteko ezinbesteko lanabes mo-
duan. Eta horretarako, bidezko 
helburuen alde hamaika aldiz 
altxatu den nafar gizarteari egi-
ten diogu dei".

Sakandarrak Altsasura deitu 
dituzte. Foru plazan bildutakoak 
ezkila errepika entzunen dute 
lehenik. Ondoren, ekimenaren 
zabalkunderako Rotten XIII tal-
deak sorturiko kantua entzuteko 
aukera izanen  dute. Ekimeneko 
ordezkarien hitzaldia izanen da 
ondoren eta, guztia despeditzeko, 
auzatea iragarri dute. Bestalde,  
garagartzaroaren 19rako mani-
festazioa deitu dute Iruñean. 

Nafarroako 
subiranotasun 
aldarrikapena 
plazara
Sakandarrak larunbatean, 
12:00etan, Altsasuko Foru 
plazan elkartzera deitu 
dituzte 
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Sarituak antolatzaileez inguratuta. UTZITAKOA

Sexualitatea, gazteen 
ikuspegitik, film laburretan
Gozamenez film laburren lehiaketako banakako, taldeko 
eta gazteen sariak banatu dituzte

ALTSASU
Gozamenez film laburren lehia-
ketak aurten Sexualitate hozka-

dak. Sexu eta Harremanei buruz-

ko istorioak leloa zuen. Haren 
bidez sexualitateari buruz haus-
nartzea eta haren gainean ditu-
gun ideia eta ikuspuntu desber-
dinak adierazteko bidea eman 
nahi izan zaie 12 eta 30 urte ar-
teko gazteei. Sakanako Gozame-
nezek, Altsasuko Udalaren la-
guntzaz, antolatutako film labu-
rren lehiaketako sari banaketa 
egin zen ostiralean. 

Lehiaketak hiru maila zituen. 
Talde batek egindako film labur 
onenaren saria (250 euro) Olaia 
Carabias Herrerok eta Erika 
Diaz Duranek aurkeztutako Poza 

ikusteko prest lanarendako izan 
zen. "Gozatzen eta dantzatzen, 
irribarreak ateratzen", hala la-
burbildu zuten beraien lana. 
Banakako lan onenaren saria (70 
euro) Cristina Matias Tapiak 

eskuratu zuen De colores para 

gustos ikus-entzunezkoarekin. 
Irudien bidez islatu zuen ideia 
da: "gehien gustatzen zaidana 
egiten goza dezaket bakarrik, 
eta lagunartean ere goza dezaket, 
ondoan ditudanekin eta urrutien 
daudenekin". 

Azkenik, www.altsasu.eus web-
gunearen bidez emandako botoek 
gazteen saria erabaki zuten. 400 
bat ikuskatze izan ziren eta 116 
boto eman ziren. Haietatik 57 
Cristina-Ramona Mirceak jaso 
zituen, eta beraz, saria beraren-
dako izan zen (100 euro). Happy 

lanaren bidez "zoriontsu egiten 
gaituena eta pandemiaren erruz 
bizitzen ari garen une zail haue-
tan gozatzea" jaso nahi izan zuen. 
Mirceak sariketan badu eskar-
mentua, joan den urtean bana-
kako saria eskuratu baitzuen.
Sariak Javier Ollo Martinez al-
katea eta Mª Carmen Goikoetxea 
zinegotziak eman zituzten. 

SAKANA
Nafarroako Done Jakue Bidearen 
Lagunen Elkarteko presidente 
Jose Migel Rey Egiarretako Itsas-
perri ermitan zela, igandean 
ofizialki sortutzat jo zen aipatu 
elkarteko ibarreko atala. Reyk 
sakandarrei bazkide egiteko 
gonbidapena egin zien, "horrela, 
elkarteak urtean zehar antolatzen 
dituen jarduera guztien onuradun 
izan zaitezkete". Elkarteko baz-
kide egiteko urtero, gutxienez, 
20 euro pagatu behar dira. Reyk 
zehaztu zuenez, "sakandarrek 
elkarteari emandako diruaren 
erdia ibarreko atalari emanen 
genioke urte akaberan". Eta Sa-
kanako atalari "bide ona" izatea 
opa zion. 

Reyk gogorarazi zuen Doneja-
kue bidea Sakanako Garapen 
Agentziaren ekimenez berres-
kuratuko dela. Bestetik, "Saka-
nako Donejakue bidea berresku-
ratzeko gogor lan egin dutenei 
eskerrak" eman zizkien. Elkar-
teko buruak aitortu zuenez, "poz 
handia sentitzen dugu Sakanako 
bidearen berreskurapenak Na-
farroako Donejakue bideen es-
kaintza zabalduko duelako". 

Atzera begira
Sakana "historikoki bideguru-
tzea" izan dela nabarmendu zuen 
Reyk. Bordele eta Astorga lotzen 

zituen erromatar galtzada, gero-
ra Donejakue bidea bihurtu zena 
gogora ekarri zuen. Bide hark 
"pertsona eta ideia berriak eka-
rri zituen. Merkataritzari eta 
artisautzari bultzada eman zion. 
Arte forma berrien sarbidea izan 
zen". Reyk gaineratu zuenez, 
"Santiago apostoluaren hilobia 
Compostelan IX. mendean opatu 
ondoren, erromatar galtzada 
Donejakue bide gisa erabiliz, 
kristautasuna goiz sartu zen 
lurralde honetan". 

Reyk zehaztu zuenez, Donejakue 
bidea Sakanan Oskiatetik sartzen 

zen, ibarra zeharkatzeko. "Saka-
na bideko ibilbideak Europa eta 
Gaztela lotzen zituen". Elkarteko 
buruak gaztigatu zuenez, "Nafa-
rroa hegoaldea musulmanen 
esku zegoenez, bide seguruena 
zen erromesendako. Baita mer-
katari eta bidaiariendako ere". 
XII. mendera arte horrela segitu 
zuen: "lurraldeak berreskura-
tzearekin Donejakue bidearen 
trazatu nagusia Garestik eta 
Lizarratik eraman zuten". Saka-
nako bideak arkitektura ondare 
ederra ezagutzeko aukera emanen 
duela nabarmendu zuen Reyk.

Jose Migel Rey erromes maskorra eta elkarteko zapia eskutan dituela. 

Donejakue bidearen 
lagunen elkartea sortua 
Nafarroako elkartearen barruko atala da. Hurrengo bi hilabeteetan elkarteko kideak 
egiteko kanpaina eginen dute. Bazkidetu nahi dutenek  
'www.caminodesantiagoennavarra.es' webgunearen bidez egin dezakete 
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Txirrindulari tropel profesionala Sakanan barna ikusteko auke-
ra izan zen Euskal Bizikletari esker. Elgoibar eta Etxarri Aranatz 
arteko 2. etapa Simoni Biascik irabazi zuen eta Alessandro Ber-
tolinik zuen lidergoa. Hurrengo egunean tropelak Lakuntza eta 
Ondarroa arteko ibilbidea egin zuen. Lasterketa Sakanara ekartzeaz 
eta guztia behar bezala antolatzeaz arduratu ziren Aralar txirrin-
dulari taldea eta Lakuntzako eta Etxarri Aranazko udalak. 

DUELA 25 URTE... 

Euskal Bizikleta Sakanan

Udaberriko Tonbola iragartzen duen kartela establezimendu bateko atean. 

Saria duten erosketak egin 
daitezke establezimenduetan
Erosketak egiten dituztenek, erositakoaz aparte sari 
batekin atera daitezke, Udaberriko Tonbola martxan da 

SAKANA
Sakanako Dendari, Ostalari eta 
Zerbitzuen Elkarteak (SDOZE), 
Nafarroako Gobernuaren lagun-
tzarekin, Udaberriko Tonbola 
antolatu du. Hirugarren aldia 
da udaberrian halako kanpaina 
egiten duena. Haren helburua 
da ibarreko dendetan erosketak 
egitera bultzatzea, horrela, ger-
tuko merkataritza eta herriak 
bizirik mantentzen laguntzeko. 

Kanpaina hilaren 29ra arte 
iraunen du. Saritan 1.800 euro 
banatuko dituzte. Elkarteko kide 
den establezimenduren batean 
erosketa egiten duenak txartel 

bat jasoko du. Aurreko urteetan 
tokatutako saria dendan bertan 
jasotzen zuen sarituak. Baina 
pandemiagatik Udaberriko Ton-
bolaren formatua aldatu behar 
izan dute elkartekideek. Beraz, 
txartel saritua dutenek ibarreko 
ostalaritzan kontsumitzeko bale 
bat eskuratuko dute. Horrela, 
COVID-19 gaitzak eragindako 
osasun krisiak gehien kolpatu 
duen sektorea, ostalaritza, la-
gundu nahi du SDOZEk. Bestal-
de, elkarteak txartel guztien 
artean smart-tv bat zozketatuko 
du. Zenbaki saritua garagartza-
roaren 1ean jakinaraziko du.

IRURTZUN
Hydro konpainiak jakinarazi du 
Irurtzungo lantegian Hydro Res-
tore, aluminio birziklatua ekoiz-
ten hasi dela. Enpresatik azaldu 
dutenez, "aluminio birziklatua-
rendako kontzeptu bat da, era-
bili den txatarraren edukia, ja-
torria eta prozesamenduak in-
gurumenean izan duen eragina 
gardentasun osoz ezagutzeko 
aukera ematen duena". Produk-
tu berriarekin merkatuan "be-
reizi" egin nahi du konpainiak.

Hydro Extrusion Iberiako pre-
sidenteorde Ana Vazquezek gai-
neratu duenez, "hirugarrenek 
ikuskatutako Produktuaren 
Ingurumen Adierazpen baten 
bidez, txatarraren edukia eta 
nondik datorren erakusten du". 
Izan ere, Hydro Restore sortzeko 
bi tokietatik hartzen dute birzi-
klatzeko aluminioa Irurtzunen. 
Batetik, industria prozesuetan 
sortutakoa, kontsumitzailearen-
gana azken produktu gisa iritsi 
ez den (kontsumitu aurreko txa-
tarra). Eta, bestetik, bizitza era-
bilgarria izan duten elementuak, 
esate baterako, automobilgintza-
ko piezak edo eraikin baten fa-
txadako osagaiak (kontsumitu 
ondorengo txatarra).

Esaterako, Hydroren Irurtzun-
go lantokian prozesatzen den 
Hydro Restoreren aluminioaren 
%80 birziklatutako aluminioa. 
Haren %34 kontsumitu ondoren-
go aluminioa da, eta %46 kon-
tsumitu aurreko txatarra. En-
presatik azaldu dutenez, "Hydro 
Restoreren beste ezaugarri bat 
da ekoizpen prozesuan sortu den 
karbono aztarna ezagutzeko au-
kera ematen duela, Produktuaren 
Ingurumen Adierazpenaren bidez 
ziurtatua. Horrela, balio kateko 
beste konpainia batzuek datu 
hori erabil dezakete produktua-
ri buruzko beren ingurumen 
adierazpenak sortzeko eta eros-
ten ari diren produktuek duten 
eragina bezeroei gardentasunez 
erakusteko".

Vazquezek aitortu du Hydro 
Restore merkaturatzeaz "harro" 
daudela, "gure Produktuaren 
Ingurumen Adierazpena oso 
emaitza onekin osatu ondoren, 
bai gure aluminio birziklatua-
rendako, bai gure profilendako, 
eta horrek jasangarritasunera 
bideratutako eta aluminioaren 
birziklapenean aitzindaria den 
enpresa gisa dugun posiziona-
menduari laguntzen dio". Gai-
neratu duenez, "gainera, ekono-
mia zirkular eta tokiko eredu 
baterantz aurrera egitea ahalbi-
detzen du, txatarra jatorritik 
gertu jaso eta birziklatu baitai-
teke". Irurtzunez aparte, Portu-
galen, Avintesen, birziklatzen 
dute aluminioa.

Metal iraunkorra
Aluminioa material iraunkortzat 
hartzen da, birziklatzeko erraza 
delako eta prozesuan zehar be-

rezko ezaugarriak galtzen ez 
dituelako. Gainera, birziklatze 
prozesuak aluminio primarioa 
ekoizteko behar den energia %95 
murriztea ahalbidetzen du, balio 
hori beste metal batzuena baino 
askoz handiagoa baita. Gaur 
egun, Europan aluminioa kon-
tsumitzeko premien %20, gutxi 
gorabehera, material birzikla-
tuarekin asetzen dira, baina 
2050erako %50 inguru izango 
dela kalkulatzen da.

Hydrori buruz
Hydro aluminioaren sektoreko 
konpainia da eta 35.000 langile 
ditu kontinente guztietako 40 
herrialdetan, eta tokiko espe-
rientzia, irismen globala eta 
Ikerketa eta Garapenerako gai-
tasun paregabeak uztartzen ditu. 
Aluminio primarioaren ekoiz-
penaz, produktu estruituez eta 
birziklatuaz aparte, Hydrok 
bauxita ateratzen du, errefina 
alumina eta aluminioaren in-
dustriako 360º konpainia bakarra 
izateko energia sortzen du. Kon-
painiak Norvegian du egoitza. 
Hydro Extrusion konpainia li-
derra da Espainian eta Portuga-
len, aluminio estrusiozko solu-
zioak hornitzen eta birziklatzen. 

Langilea urtutako aluminioarekin lanean. UTZITAKOA

Aluminio birziklatua 
ekoizten hasi dira Hydron
Birziklatutako metalari Hydro Restore izena eman diote eta bere konposizio-
adierazpenarekin eta karbono-aztarnarekin merkaturatu dute. Ingurumen 
Adierazpena ere badu produktuak, txatarraren edukia eta jatorria adierazten duena

INDUSTRIAKO 
TXATARRA ETA 
ERABILGARRI 
IZANDAKO 
ELEMENTUEKIN EGINA
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ALTSASU
Altsasuko Udalak aldi berean 
zabaldu du udarako jardueren 
eskaintzan eta heldu den ikastur-
teko kirol eskola eta musika eta 
dantza eskolan izena emateko 
epea. Gazteria, Ludoteka, Kirol 
eta Musika Zerbitzuek prestatu 
duten eskaintza horren berri 
ikastetxeen bidez etxeetan jasoko 
da eta, bestela, www.altsasu.eus 
webgunean ikus daiteke. Aurten-
go berritasuna da triptikoaren 
orrialde berezi batean, parte har-
tzaileei eta familiei gogorarazi 
zaiela haur eta nerabe osasuntsuak 
izateko funtsezkoa dela mugitzea 
eta kirola egitea, fruta eta baraz-
ki asko jatea eta koipe eta azukreen 
kontsumoa murriztea. "Hori pen-
tsatzera animatzen zaitugu, eros-
ketak egiten dituzunean", esan 
dute zerbitzuetako arduradunek.  

Udako eskaintza 
Ikasturtea bukatu berritan lana 
eta familia kontziliatu nahi du-
tenendako eskaintza da Aisiaz 
Blai. Garagarrilaren 22, 23, 24, 
25, 28 eta 30ean garatuko da 
08:30etik 13:30era, ludotekan, 3 
eta 12 (2009-2018) urtetako haurrei 
zuzenduta dago. Aisialdi eskain-
tza hori garilean eta agorrilean 
ere eginen du udalak. Bi hilabe-
te horietan 4 eta 12 urte arteko 
(2009-2017) haurrei zuzenduta. 

09:30etik 13:00ak bitartean izanen 
da garilean eta agorrilean, berriz, 
10:00etatik 13:00etara. Bi hilabe-
te horietan hamabostaldika eman 
daiteke izena. 

Bestalde, Intxostiapunta gazte 
guneak aurki udako ordutegia 
hartuko du. Hala, garagarrilaren 
7tik irailaren 24ra 18:00etatik 
20:00etara egonen da zabalik as-
tegunetan. Gazte Informazio 
Gunean, berriz, ohiko ordute-
giarekin segituko du, 07:30etik 
15:00etara. Gazteendako aisialdi 
eskaintzari dagokionez, Udagaz-
te herri kanpaldia 12 eta 16 urte 

arteko gazteendako dena, gari-
laren 12tik 23ra izanen da, 10:00eta-
tik 13:00etara. Gazteei zuzendu-
tako eskaintzen artean daude: 
ur festa goxoa, Hiri Dantza (ga-
rilaren 8an), kabareta (garilaren 
15ean), Donostiako hondartzara 
irteera (garilak 27),  arratsaldeak 
naturan (agorrileko astearteak) 
edota aniztasun funtzionalak 
dituzten gaztendako zuzenduta-
ko Gu Geu Gazte programa (ga-
rilaren 5etik 29ra). 

Kirol eskaintza 13 kirol esko-
lek osatzen dute: atletismoa, 
taekwondoa, gimnasia erritmi-

koa, yoseikanbudoa, tenisa, 
saskibaloia, futbola, igeriketa, 
patinajea, txirrindularitza, es-
kupilota, emakumezkoen pala 
eta erremontea. Azken hori be-
rritasuna da eta 13 eta 15 urte 
arteko neska eta mutilei zuzen-
duta dago. Udalaren asmoa da 
kirol eskoletan emakumeen 
parte hartzea handitzen jarrai-
tzea, batez ere maskulinizatuen 
daude kiroletan. Horregatik, 
emakumezkoen pala eskaintza 
nabarmendu dute zerbitzutik: 
adinaren araberako bi talde iza-
nen dira, baita emakumezkoen 
esku pilota taldea ere. Horrega-
tik guztiagatik, neskak pilota 
eskolan parte hartzera eta pro-
batzera animatu dituzte. Arrazoi 
beragatik 2009 eta 2011 urteen 
arteko neskei futbol eskaintza 
probatzeko gonbidapena egin 
diete. Helburua emakumezkoen 
futbol 8ko eta futboleko talde 
bana sendotzea litzateke. 

Arlo horretako beste berrikun-
tza gazteen erronka jarduera da, 
2006 eta 2009 urteen artean jaio-
takoei zuzenduta. Erronkak eta 
ekintza anitzak beste aukera bat 
eskaintzen diete kirol eskolei 
jarduera fisikoa egiteko, pedia-
triaren arlotik jarraipena egiten 
zaie eta haien helburua bizimo-
du osasungarria eta aktiboa 
sustatzea da. 

Igeriketa 
Zelandi kirol gunean ikastaro 
trinkoak izanen dira garagarri-
laren 7tik 18ra, astegunetan. 40 
minutuko saioak izanen dira. 
Bestalde, bazkide egiten direnak 
kiroldegiko edo Dantzalekuko 
igerilekuak erabiltzeko aukera 
izanen dute. Azken horiek gara-
garrilaren 21ean zabalduko di-
tuzte, hobekuntza lanak egin 
ondoren. Zelandiko bazkide ez 
direnak Dantzalekuko igerile-

kura sartzeko eguneko edo hila-
beteko txartelak dituzte aukeran. 

Izena ematea
948 012 012 telefonora hots egin 
edo aipatu webgunean sar dai-
tezke interesa dutenak. Musi-
ka ikasketen kasuan, ikaste-
txean bertan egin daiteke, edo 
948 564 581 telefonora hots 
eginez. Eskaintza batzuen ma-
trikulan hobariak daude erren-
taren arabera. 

Yoseikan budoko ikasleen erakustaldia. ARTXIBOA

Udal jardueretan izena 
emateko garaia iritsi da 
Altsasuko Udalak antolatzen dituen 'Aisiaz blai', gazte jarduerak, kirol eskolak eta 
musika eta dantza eskolan izena emateko epea maiatzaren 26ra arte dago zabalik. 
Gazte jardueren eta kirol eskolen kasuan garagarrilaren 4ra arte 

Kirola bultzatzeko eta 
zabaltzeko herriko kirol 
klubei eta elkarteei diru 
laguntzak emateko 
dirulaguntza deialdia 
onartu du Altsasuko 
Udalak, guztira, 20.000 
euro banatuko ditu. Dirutza 
hori hiru jarduera 
desberdinetara bideratuko 
ditu. Batetik, 12.400 euro 
16 urte bitarteko 
programa. Bestetik, 7.000 
euro arte kirol ekitaldien 
antolakuntzarako eta, 
azkenik, beste 600 euro 16 
urte arteko jardueretarako. 
Udalaren deialdira aurkeztu 
daitezke herrian egoitza 
duten klubak edo bere 
jarduera nagusia Altsasun 
bertan egiten dutenak.

Elkarteek dirulaguntza 
eskabideak udaletxean edo 
udalaren erregistro 
telematikoan 
garagarrilaren 18ra arte 
aurkez ditzakete. 

Dirulaguntzak 
kirol 
elkarteendako
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Alfredo Alvaro Igoa IRURTZUN
Udalaren jabetza den eskola pu-
blikoan urtero hobekuntza eta 
berrikuntza lanak egiten dira 
Atakondoa eskola publikoan. 
Azken urteetakoak energia era-
ginkortasuna hobetzea helburu 
dutela azaldu du ikastetxeko 
zuzendariak. Horren barruan 
dago martxan jarritako auzolana. 
Zein lan eginen dira aurten ikaste-
txean? 
Egiteko dauden lanen artean 
daude patio berria errematatzea 
eta margotzea. Hori, seguru aski, 
uda aurretik eginen da. Eta uda 
sartuta, eskola hutsik eta ikas-
lerik gabe dugunean, udalak 
abiatu duen proiektu bat dago, 
eta, noski, gure jarraipena izanen 

duena: eskolari isolamendu ter-
mikoa jartzea. 
Zergatik halako isolamendua? 
Eskola, Irurtzungo Udala bezala, 
azken urteetan buru belarri sar-
tuta dago energia eraginkorta-
sunean eta, oro har, ingurumena 
errespetatzeko lanean. Norabide 
horretan hau beste pauso bat da. 
Aurreko ikasturtean panel foto-
voltaikoak jarri zitzaizkigun 
energia erabat berriztagarri eta 
garbia izateko eskolan. Instalazio 
eta hargune elektrikoan hainbat 
lan egin dira. Oraingoan bero-
eraginkortasuna hobetu nahi 
dugu eta, erraz esanda, gutxitu 
eskolatik eskapo egiten duen 
bero kopurua.  
Zein lan mota izanen da? 

Paretetan eta teilatu azpian ze-
lulosa sartuko da. Aldez aurretik, 
eskolak bat egin du ekimen ho-
rrekin, eta lehengai hori biltzen 
hasiko gara. Paretetan txertatu-
ko dugun zelulosa eskolan bil-
duko ditugun egunkari papere-
tatik aterako baita. 
Eskola komunitate guztia egunka-
ri bilketan jarri duzue? 
Horixe! Ikasleak beraien etxee-
tatik egunkariak aste honetan 
ekartzen hasiko dira. Azpima-
rratu beharra dago egunkari 
papera besterik ez dugula bildu-
ko. Egunkari paper hori astean 
behin biltegiratuko da. Ondoren, 
oker ez banago, Beriaingo lan-
tegi batera eramanen da. Han 
zelulosa egunkari paperetik ate-

rako da eta zelulosa hori udan 
bueltatuko da eskolara. 
Astean behingo bilketa noiz eginen 
duzue? 
Ostegunetan. Baina hori da udalak 
astean behin eginen duen bilketa. 
Gela bakoitzean adostuko dute 
paper hori egunero nola bildu. 
Nola elkartu dena, ez ibiltzeko 
jaisten eta. Gela bakoitzak izanen 
du autonomia hori antolatzeko. 
500 bat ikasle zarete. Egunkari asko 
bildu ditzakezue, nonbaiten gorde 
beharko dira!
Ez dakit lortuko dugun, baina 
asmoa dugu 190.000 egunkari 
biltzea. Helburu handi xamarra 
da. Gure aurreikuspenean horri 
lekua bilatu behar zaio. Guk astean 
zehar eskolan biltegiratuko ditu-
gu eta, ondoren, udal biltegi ba-
tera joanen dira egunkari guztiak. 
190.000 egunkari. Erronka zenba-
tean bete nahi duzue? 
Hilabete bat emanen dugu ho-
rretan.  
Gero lantegira eramateko. Behin 
hasita, ikasleek egunkari horien 
arrastoari segituko diote?
Udalarekin adostuta dugu lan-
tegira bisita batzuk egitea. Ezin 
500 ikasle pasa eraman, baina 
talde batzuk hara hurbilduko 
dira eta prozesua in situ ikusiko 
dute: beraien egunkariei zelulo-
sa hori nola ateratzen zaien iku-
siko dute, eta nola ekoizten den 
gero paretetan txertatzen den 
lehengai hori. 
Heldu den ikasturtean goxo-goxo 
eta bero egoteko. 
Pentsatzen dugu goxotasun ber-
bera izanen dutela. Baina alda-
tuko dena da zenbat gastatzen 
dugun berogailuan eta zenbat 
CO2 isurtzen dugun. Azken ur-
teetan eskolan egin diren lanei 
esker pasatu gara 2012an 400 tona 
pasa CO2 isurtzetik 2020an 191 
isurtzera. Beraz, erdia baino 
gutxiago. Eta hiritarrei asko 
inporta zaien gastua murriztu 
egin da: 2012ko 41.000 euro gas-
tatzen ziren eta 29.000 euro gas-
tatzera pasa gara. Hobekuntza 
begi bistakoa da. Bero eragin-
kortasun neurriekin kopuruak 
gehiago murriztea da asmoa. 
Lanak egiteko erabakia ikastetxe-
tik, guraso elkartetik, udaletik, 
nondik sortzen da?
Lan horiek guztiak udalak duen 
estrategia plan baten barruan 
sartzen dira. Eskola udalaren 
jabetza da. Guk lan horiek guztiak 
errazten ditugu, babesten ditugu 
eta, aukera dagoenean, modu 
praktikoan gehitzen gara, kasu 
honetan egunkariak biltzen. 

Nola hartu dute ikasleek eta fami-
liek egunkari bilketarena? 
Aste honetan jarri dugu martxan 
proiektua. Eta, momentuz, ez 
dugu ez familien ez ikasleen inon-
go feedback-ik eskuratu. Hurren-
go egunetan jasoko dugun infor-
mazio bat izanen da hori. Ailega-
tu zaigun informazioa da ikasleek 
gogo onez hartu dutela ekimena. 
Baina oraindik ez dugu egunka-
ririk jaso. Martxan jarri berri 
dugu proiektua, ez dugu betarik 
izan egiaztatzeko harrera hori 
praktikan zertan gauzatuko den. 
Itxura ona, behintzat, badu. 
Gerta daiteke eskola komunitateko 
kideak ez direnak ere animatzera 
egunkariak ematera!
Hori da familiei eskatu zaien zer-
bait, ekimena pixka bat hedatzea. 
Batez ere egunkari bilketa hau 
auzo lagunei, familiako beste 
pertsonei eta, oro har, ahalik eta 
jende gehien sartzea. Proiektua 
eskola komunitateak gauzatuko 
du, baina zenbat eta laguntza 
gehiago izan, orduan eta egun-
kari gehiago bilduko ditugu eta 
errazago izanen da dena. 
Herri guztiari birziklatzeari buruz-
ko lezio ederra ematen ari zarete.
Ez dakit gu horretan, eta beste 
ezertan, inori lezioak ematekoak 
garen. Atari bat zabaldu dugu, 
norabide positibo batean lan 
egiteko.  Eta, noski, bide horretan 
lagundu nahi duten guztiak ongi 
etorriak izanen dira. 

Atakondoa ikastetxean 190.000 egunkari bildu nahi dituzte. ARTXIBOA

"Eskolan 190.000 
egunkari bildu 
nahi ditugu"
IÑIGO ZAMARGILEA RIVAS ATAKONDOA ESKOLA PUBLIKOKO ZUZENDARIA 
Bakarren batek pentsa dezake kazetaritza aztertzeko klaserako gehiegizko ale kopurua 
izan daitekeela. Ez da horretarako, ikastetxeko bero eraginkortasuna hobetzeko baizik

Irurtzundarrak halako auzo-
lanak egiten eskarmentua 
badute. Duela 50 urte irur-
tzundar gazte talde bat Erga 
mendira igotzen hasi zen 
igandero. Helburua: Ergako 
Trinitate ermita eta aterpea 
konpontzea. Lanak urtetan 
luzatuko ziren eta haiek finan-
tzatzeko moduetako bat 
“papera operazioa” izan zen. 
Gazte haiek egunkariak eta 
kartoia jasotzen zituzten etxee-
tan. Eta, batez ere, pentsua-
ren paperezko zakuak. Horiek 
inguruko herrietako abeltzai-
nei eskatzen zizkieten. Kamioia 
betetzeko adina zutenean 
Uharte Iruñeko paper fabri-
kara eramaten zuten. 1973tik 
1988ra egin zen bilketa eta 
haren bidez 113.430 pezeta 
(681,72 euro) lortu zituzten, 
ordurako dirutza. 

Aurrekaria 
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IRURTZUN Transitos Amico 
konpainiaren dantza eta 
antzerki ikuskizuna. 
Atakondoa ikastetxeko ikasleei 
zuzenduta. 
12:00etan, kultur etxean. 

ALTSASU Gazte agenda: Drogak 
dauden mundu batean bizitzen 
ikasten. 
Hegoak elkartearen jarduera. 
18:00etan, Intxostiapunta gazte 
gunean. 

OLAZTI Irakurle kluba 
Dostoyenski idazlearen 
Memorias del subsuelo 
liburuari buruz ariko da. 
20:00etan, liburutegian. 

LARUNBATA 22
ARBIZU Udan euskaraz 
haurrendako aisialdia dinamika 
bultzatzeko gurasoekin bilera. 
12:00etan, udaletxearen areto 
nagusian.

ALTSASU Nafarroa berriz 
altxa! 1521-2021 soberania es 
libertad ekitaldia. 
12:00etan, Foru plazan. 

ALTSASU Gazte agenda: Ur 
jolasak. 
18:00etan, Intxostiapunta gazte 
gunean. 

LAKUNTZA Afu taldearen 

Larruazalean diskoaren 
aurkezpen kontzertua. 
19:00etan, kultur etxean. 

ALTSASU Altsasuko Musika 
eta Dantza Eskolako ikasleen 
ikasturte amaierako emanaldia. 
19:00etan, Iortia zabalgunean 
(eguraldi txarrarekin igandean).

IRURTZUN Transitos Amico 
konpainiaren dantza eta 
antzerki ikuskizuna. 
6 euro. 
20:00etan, kultur etxean. 

IGANDEA 23
ARBIZU Leziza bizirik, 
isurketarik ez! manifestazioa. 
12:30ean, plazatik.

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

ASTELEHENA 24
ALTSASU Pentsio duinen aldeko 
elkarretaratzea. 
12:00etan, Zumalakarregi plazan.

UHARTE ARAKIL Gurasoentzako 
tailerrak: Arauak eta limiteak. 
Gurasotasun positiboa. 
Hizlaria: Leticia Garces padagogoa. 
Izena emateko: ssbirurtzun@gmail.
com edo 948 600 694. Gizarte 
zerbitzuak eta Guraso elkarteak 
antolatuta. 
17:00etatik 18:30era, udaletxean.

ASTEARTEA 25
ALTSASU Familiendako 
hitzaldia: Nerabezaroan 
arrisku jokabideen prebentzioa 
eta ohitura osasungarrien 
sustatzea. Izena ematea: 948 

567 662. Altsasuko, Olaztiko 
eta Ziordiko oinarrizko gizarte 
mankomunitateak antolatuta. 
17:00etan, Iortia kultur gunean.

ASTEAZKENA 26
ALTSASU Euskarazko hizketaldi 
lilterarioen taldea Amélie 
Nothomb idazlearen Durduraz eta 
dardaraz liburuari buruz ariko da. 
18:00etan, Iortia kultur gunean. 

OSTEGUNA 27

UHARTE ARAKIL Emakumeak 
elkarrekin dantzan tailerra. 
Irakaslea: Nora Otsoa de Olza 
Garatea. 
18:00etatik 20:00etara, 
udaletxearen goiko solairuan.

LAKUNTZA Bingen Amadozen 
Matones ¡Para que todos los 
sepan! liburuaren aurkezpena. 
Izena ematea: Tximonena jatetxean 
(edukiera bete arte). 
18:00etan, Tximonena jatetxean. 

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

ZINEMA
ALTSASU

IORTIA KULTUR GUNEKO
ARETO NAGUSIAN

Aquellos que desean mi muerte 
gaurkotasunezko filmaren 
emanaldia
Ostirala 21: 19:00
Igandea 23: 19:30

Mía eta Moi gaurkotasunezko 
filmaren emanaldia
Osteguna 27: 19:00

Igandea, 23

Min.

6o
Max.

18o

Astelehena, 24

Min.

8o
Max.

15o

EGURALDIA ASTEBURUAN

Ostirala, 21

Min.

8o
Max.

21o

Larunbata, 22

Min.

7o
Max.

14o

Eguna eguzkitsu esnatuko da, baina 
arratsaldea aurrera joan ahala, 
hodeitza geroz eta trinkoagoa 
izango da gurean eta azken orduan 
euri pixka bat egin lezake.

Hodeitsu jarraituko du igandeak, 
nahiz eta prezipitazio aukerak 
gutxitu, euri txikia egin lezake. 
Tenperaturek gora egingo dute 
egunak aurrera egin ahala.

Guztiz lainotuta izango da  
goizetik, eta zaparrada batzuk  
bota ditzake han hemenka. 
Tenperaturak nabarmen egingo du 
behera.

Haizeak gogorrago joko du 
astelehenean, tenperaturak 
jaitsiaraziz, eta hotz sentsazioa 
areagotuz. Haizea gelditzen den 
momentuan, euria egin dezake.
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ESKELA

"Norbait ahazten denean  
hil egiten dela diote, horregatik zu beti 

gurekin egongo zara"

 Jose 
Barandiaran 

Albizu

Zure familia

(Bakaikun hil zen, 2021eko maiatzaren 15ean, 100 urte zituela)

OROIGARRIA

Gu biyotzetan zaude

Iosu 
Anduaga 

Goñi

 Zu fameliyek

XI. urteurrena
(Maiatzaren 20an)

HIGIEZINAK
SALGAI
Arbizun etxe unifami-
liarra salgai: Interesa 
baduzu deitu 669 585 
502.

Etxarri Aranatzen, En-
fermogurutze dermioan, 
8500m2-ko lursaila sal-
gai: guztiz hesituta dago 
eta 8 metro eta erdiko 
sakonera duen putzua du. 
Deitu 669 809 955 tfnora.

OHARRAK
Irurtzungo igerilekueta-
ko taberna kudeatzeko 
eskaintza: Baldintzak 
kontsultatzeko udaletxean 
galdetu edo www.irur-
tzun.eus  webgunean 
irakurri. Eskabideak aur-
kezteko epea maiatzaren 
28an amaitzen da. 

Altsasuko Musika eta 
Dantza Eskolaren ma-
trikulazio epea: Datorren 
ikasturterako izen ematea 
maiatzaren 17tik 26ra 
bitartean egin ahal izango 
da. Online Altsasuko uda-
laren web-orrian (www.
altsasu.net/eu), presen-
tzialki eskolako idazkari-
tzan (Burunda kalea 1, 
ordutegia astelehenetik 
ostegunera 15:00-20:00, 
ostiraletan 9:30-13:30). 
Espezialitateak:  3-6 urte 
bitartekoentzat musika 
eta mugimendua, 6 urte-
tik gorakoentzat; hizkun-
tza musikala eta kantua, 
bateria, pianoa, akor-
deoia, trikitixa, gitarra 
klasikoa, gitarra elektri-
koa, biolina, saxofoia, 
zeharkako txirula, klari-
netea, tronboia, bonbar-
dinoa, tronpeta, tuba, 
txistua, alboka eta gaita, 
eta 16 urtetik gorakoen-

tzat helduentzako hizkun-
tza musikala eta instru-
mentua. Informazioa 
gehiago musikaeskola@
altsasu.net helbide elek-
tronikoan eta 948 564 
581 tfno zbkira deituz jaso 
dezakezu.

Komunikazio Udaleku 
irekiak: Mondragon Uni-
bertsitateak eta Goiena 
Komunikazio Taldeak 
antolatuta eta DBH-4ko 
eta batxilergoko 1.maila-
ko gazteei zuzendua eta 
euskaraz. Gazteak modu 
kritiko, praktiko eta diber-
tigarrian komunikazioaren 
mundura hurbiltzeko 
helburuarekin antolatu 
dituzte. Bi txanda egongo 
dira, uztailaren 5etik 9ra 
edo uztailaren 12tik 16ra, 
09:00etatik 13:30era, 
Aretxabaletako MU-ren 
Komunikazio Campusean. 
Izena emateko epea za-
balik dago ekainaren 18ra 
arte, prezioa 125 euro. 
Informazaio gehiago 600 
046 689 tfnoan edo ko-
munikazioudalekuak@
gmail.com helbidean. 
Izena emateko www.
goiena.eus/bereziak/
udalekuak web orrian.

Musika tresnak eta 
osagarriak biltzeko jar-
duera solidarioa: Irake-
ko Kurdistanera (Domiz 
eta Duhok errefuxiatu 
kanpoetara) bidaltzeko 
"Guda hotsa isiltzeko 
musika" kanpaina mar-
txan. Instrumentuak zure 
musika eskolan edo ikas-
tetxean eman ditzakezu 
maiatzaren 31a baino 
lehen. "Mugarik gabeko 
musikariak" eta El Salva-
dor Elkartasuna GKE-en 
ekimen solidarioa.

Arbizuko egur loteak 
2021: Egur lotea nahi di-
tuenak izena eman dezake 
948 460 017 tfnoan, gaur 
ostirala azken eguna. 35 
euro egur lote bakoitzaren 
prezioa. Ordainketa Caixa-
ko ES64 2100 5169 3222 
0002 2902 kontuan egin 
beharko da derrigorrez.

Josefina Arregi Klinika-
tik eskaera: Eguneko 
Zentroan oroitzapen tailer 
bat prestatzen ari dira, 
pertsona orainaldian 
orientatzeko xedearekin. 
Tailerra egin ahal izateko 
klinikak garai bateko ob-
jektuak behar dituela ja-
kinarazi du, esaterako: 
jostailuak, jolasak, landa-
ko edo etxeko tresnak, 
apaingarriak, eta abar. 
"Etxean horrelako objek-
turen bat baduzu, helaraz 
iezaguzu Altsasuko gure 
zentrora". Josefina Arregi 
Klinika Lagunen Elkartea.

Bertso Elkarteak anto-
latuta Bertso udalekuak: 
Aurreko urtekoen aldean, 
lagun eta egun kopuru 
gutxiagokoa izango da 
egonaldi bakoitza. Sopela, 
Orio, Uitzi eta Amaiur ar-
tean 5 eguneko zortzi 
txanda osatu dira, haur 
edo gazte bakoitzak ba-
karra aukeratu ahal izan-
go du. Izen ematea maia-
tzaren 25etik 31ra izango 
da. Ekainaren 9an eran-
tzungo zaie izena eman 
duten guztiei udalekuetan 
partzeko aukerarik ote 
duten. Informazio gehiago 
943 694 129 tfnoan (as-
telehenetik ostiralera 
10:00etatik 13:00etara), 
aisialdia@bertsozale.eus 
helbide elektronikoan edo 
www.bertsozale.eus web-
gunean.

iragarki@guaixe.eus

www.iragarkilaburrak.eus

IRAGARKI SAILKATUAK
· Neizan Garcia Alamillo, maiatzaren 14an Altsasun
· Maia Martinez Cantero, maiatzaren 16an Altsasun

JAIOTZAK

· Berta Lerma Alegret eta Javier Diaz Llamas, 
maiatzaren 14an Altsasun

EZKONTZAK

· Ricardo Palacios Alonso, maiatzaren 15ean Lakuntzan
· Jose Barandiaran Albizu, maiatzaren 15ean Bakaikun
· Isabel Azkona Perez de Narvajas, maiatzaren 18an 
Hiriberri Arakilen

HERIOTZAK

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

ESKELAK JARTZEKO: 948 56 42 75
edo eskelak@guaixe.eus

 Eskelen tarifak: 50,82 €   / 96,80€ / 130,68 €
 prezio hauek BEZa barne dute.

 Bazkideek % 10eko deskontua dute.
 Eskelak jasotzeko azken eguna: Osteguna goizeko 11:00k 
baino lehen.

OROIGARRA

"Haizea bezala
eskuen artetik

ihes egin duzu"
Amatxo polita ez zaitugu ahazten!

Ana Maria Cruz Silva

Etxekoak

'Ana'
I.urteurrena
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Buruz Buruko Pilota Txapelketan 
final laurdenak daude jokoan. 
Ostiralean, Idiazabalen, Danel 
Elezkanok eta Beñat Rezustak 
jokatuko dute, eta larunbatean 
jardunaldi bikoitza hartuko du, 
aspaldiko partez, Donostiako 
Atano III.ak; lehenik eta behin 
Jose Javier Zabaletak Dario Go-
mez izango du aurkari, eta, bi-
garrenik, Joseba Ezkurdiak 
Jokin Altunari egingo dio aurre. 
Bukatzeko, igandean Artolak 
Urrutikoetxearen kontra joka-
tuko du Bilboko Bizkaia pilota-
lekuan. 

Zabaletak gehiago nahi du
Zabaletak eta Dariok zabalduko 
dute larunbateko Donostiako 

Atano III.eko jaialdia. Dariok 
joan den urteko Buruz Burukoan 
egindako lan onaren bidetik ja-
rraitu nahi du, baina aurrean 
edozein gauza egiteko gai den 
Zabaleta du. Etxarrengo atzela-
ria ikusgarri dabil; horren isla, 
larunbatean 2 tantotan utzi zuen 
Arteaga. Dariok material auke-
raketan irribarrez adierazi zue-
nez, "Zabaleta horrela jotzen 
hasten bada, agian eskailera bat 
jarri beharko nuke zazpian, txi-
meleta sare batekin erantzuteko". 
Txantxak alde batera utzita, 
Dario da faboritoa, baina Zaba-
letak sorpresa eman nahi du, 
finalerdietarako txartela nahi 
duelako. "Ea partida ona egin, 
Dario ezustean harrapatu eta ea 

irabazten dudan. Hura da fabo-
ritoa, iaz erakutsi zuen zertara-
ko gai den" nabarmendu zuen 
arakildarrak. Partida borrokatua 
espero da. 

Ezkurdia eta Altuna, aspaldiko 
arerioak
Ezkurdiak eta Altunak joan den 
urtean ere Buruz Buruko final 
laurdena jokatu zuten, eta par-
tida oso estuan, 22 eta 18 gailen-
du zen amezketarra. 2018 urteko 
Buruz Burukoan elkarren kontra 
finalerdietan aritu ziren, eta kasu 
horretan ere gipuzkoarrak egin 
zuen aurrera, 22 eta 17 irabazita. 
Altunak bide horretatik jarraitu 
nahi du; ez, ordea, Joseba Ezkur-
diak. Altunaren kontra buruz 

buru galdu izanaren arantza 
atera nahi du, baina badaki are-
rio zaila duela. "Buruz buru ari-
tzeko dohain asko ditu Jokinek. 
Erraz egiten ditu tantoak, eta ia 
ez du hutsik egiten, partidara 
heltzen da eta oso zaila da bera 
gainditzea" azaldu zuen arbizua-
rrak material aukeraketan. 
Amezketarra ez da arbizuarraz 
fio. "Ezkurdiak bolea batekin 
tantoa aldatzen du. Arriskutsua 
da. Fisikoki, zezen bat da Joseba, 
eta edozein tokitatik ematen dio 
abiadura pilotari. Nik eraman 
beharko dut ekimena; bestela, 
dantzan ibiliko nau" nabarmen-
du zuen Altunak. 

Bi aurrelarien lehia estua es-
pero da Atano III.ean, final kutsua 
duen final laurdena, eta biek 
adierazi bezala, agintea nork 
hartu, horrek erabaki dezake 
partida. Jakina, sake zitalak ere 
erabakigarriak izanen dira. Ez-
kurdiak Buruz Burukoan behin-
goz Altuna gainditu eta aurrera 
egin nahi du, baina gipuzkoarrak 
frontoi osoko txapelketan bere 
nagusitasunari eutsi nahi dio. 
Zalantzarik gabe, tentsio handi-
ko final laurdena izanen da, pi-
lota zaleak gogoz espero dutena. 

Ezkurdia eta Altuna, Lau eta Erdiko Txapelketako partida batean, ahalegin betean. JESUS GARZARON

Arantza ateratzera eta 
ezustekoa ematera
 PILOTA  Joseba Ezkurdiak orain arte Buruz Burukoan bere borreroa izan den Altuna 
gainditu nahi du final kutsua duen final laurdenean, eta Zabaletak Dario ezustean 
harrapatu nahi du, finalerdietara sailkatzeko. Tentsio handiko lehiak espero dira

1. mailari eusteko borrokan mur-
gilduta dago Osasuna Magna eta 
asteartean 3 puntu oso garran-
tzitsu ihes egiten utzi zituen, 
Zaragozaren kontra 3 eta 6 galdu 
eta gero. Imanol Arregi oso ha-
serre dago. "Oso amorratuta nago, 

jokoan dugun guztiarekin akats 
barkaezinak egin genituelako. 
1. mailan, hiru jokalari atezai-
naren kontra daudela ezin dai-
teke huts egin. Akats baldarrean 
berdindu digute, 2 eta 3a beste 
akats batengatik egin digute eta 

2 eta 4ko akatsa kalifika ezina 
da" nabarmendu zuen. Jokoan 
asko dutela nabarmendu du. 
"Bizitza dugu jokoan, eta akats 
horiekin ezinezkoa da irabaztea. 
Jaiki, eta geratzen zaizkigun 
hiru partidak borrokatu behar 
ditugu, nola edo ahala hau sal-
batu ahal izateko, 1. mailari eus-
teko eta, ondoren, hartu beha-
rreko erabakiak hartzeko" adie-
razi zuen. 

Talde berdeak asteartean Ri-
bera de Navarra hartuko du 
Anaitasunan, 20:00etan. 

Osasuna Magna Xota ur 
nahasietan sartu da
 ARETO FUTBOLA  Imanolek aitortu du 'kezkatuta' dagoela 
eta taldeak 'bizitza' duela jokoan

Roberto Martil kantxara itzuli zen. XOTA

39. Irurtzungo Pilota 
Txapelketa azken txanpan 
dago. Egunotan senior 
mailako finalerdiak daude 
jokoan. Lasok eta Minak 
Elizalde eta Bergera izanen 
dituzte aurkari, eta Retegi 
Bik eta Lazkozek Antso eta 
Gil. Finalak maiatzaren 
29an jokatuko dira. 

Irurtzun 
Txapelketa

Ekainaren 27an abiatuko da, 
goizeko 9:30ean, Etxarri Aranaz-
ko kanpina irteera eta helmuga 
dituen Triku Trail mendi laster-
keta (21 km, 1.400 m desnibel 
positiboa). Astelehenean, maia-
tzak 24, zabalduko dute izena 
ematea, 18 urtetik gorakoendako, 
20:00etatik aurrera (www.rockthes-
port.com). Gehienezko kopurua 
250ekoa izanen da. 

 LASTERKETAK  Triku 
Trailean izena ematea 
astelehenean zabalik

ERREGIONALA GIZONAK
15. JARDUNALDIKO EMAITZAK

Altsasu - Arrotxapea 0-1

SAILKAPENA

ERREGIONAL MAILAKO 5. MULTZOA
1 Gazte Berriak 33
5 Altsasu 16

HURRENGO JARDUNALDIA

IGANDEAN
17:00 Altsasu - Doneztebe (Dantzaleku) 

Altsasu, Doneztebe arerio zuzenarekin
Presarekin ibiltzea ez dela ona jabetu 
zen Altsasu larunbatean Arrotxapearen 
kontra etxean jokatutako partidan. Ongi 
hasi ziren gorritxoak, baina Arrotxapea 
aurreratu zen, eta partidari buelta 
emateko presak ez zion ezer ona ekarri 
Altsasuri eta ez zuen helburua lortu. 
Igandean sailkapenean 4. den eta arerio 
zuzena den Doneztebe taldea hartuko du 
Altsasuk Dantzalekun. 

1. MAILA AUTONOMIKOA
15. JARDUNALDIKO EMAITZAK

Lagun Artea - Infanzones 2-1

SAILKAPENA

1. MAILA AUTONOMIKOKO 1. MULTZOA
1 Avance Ezkabarte 38 
8 Lagun Artea 13

HURRENGO JARDUNALDIA

IGANDEAN
17:00 Lagun Artea - Zirauki (Zelai Berri)

Lagun Artea, gogotsuago
Lakuntzako itxiera perimetrala zela eta 
bi jardunaldi jokatu gabe egon ondoren, 
zelaira gogotsuago itzuli dira jokalari 
txuriak. Infanzonesen kontra garaipen 
ederra lortu zuten, Unai Bakaikoak eta 
Unai Zubiriak sartutako golei esker, eta 
igandean atzera ere Zelai Berrin jokatuko 
dute, sailkapenean 5. postuan dagoen 
Ziraiki taldearen kontra. Lakuntzarrek bi 
partida gutxiago dituzte, eta atzeratutako 
partidei egutegian tokia egiteko nahikoa 
lan izango du klubak. 
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46 palista 
Ziordian
 PALETA GOMA  Igandean 
Nafarroako Emakumezkoen Master 
Cup Foru Komunitateko Paleta 
Goma Txapelketa hasi zen, 
Ziordian. 46 palista aritu ziren, 
tartean sakandar ugari, sistema 
berritzailean lehiatuz, hau da, 
triangeluarrak eta lauangeluarrak 
jokatuz. Bertan erabaki ziren 
ekainean Etxarri Aranatzen 
jokatuko diren finalerdiak. 

EMAKUME MASTER CUP

Maider Betelu Ganboa ALTSASU
Autonomia Arteko 2. Mailako 1. 
fasea bukatu da. 26 jardunaldi 
jokatuta, San Cernin taldea izan 
da lehena (38 puntu) eta Altsa-
suko CBASK-Jatorman taldea 6. 
postuan sailkatu da (28 puntu). 
Orain 2. fasea jarriko da martxan, 
aurtengo denboraldiko ligako 
postuak behin betiko zehaztuko 
diren fasea. 

"Gurea ez da futbol liga bat 
bezalakoa. Saskibaloian, lehe-
nengo fasean, postu batzuk era-
bakitzen dira. Baina gero bukae-
rako fasea edo 2. fasea jokatzen 
da, eta hau da benetan balio 
duena; hau da, fase honetan 
zehazten dira ligako behin beti-
ko postuak" azaldu digu CBASK-
Jatorman taldeko entrenatzaile 
Iosu Mendiolak. 

CBASK-Jatormani bukaerako 
faseko sailkapen gurutzaketan 
Avia Ardoirekin jokatzea egoki-
tu zaio. "1. fasean Ardoi hiruga-
rrena izan zenez eta gu seigarre-
nak, 2. fase honetan elkarren 
kontra jokatuko dugu, bi parti-
dutara. Lehenengo partida gure 
etxean jokatuko dugu, larunba-
tean, 18:00etan, Zelandin, eta 
bigarren partida hoberena sail-

katutakoaren etxean. Bi partida 
horiek kontuan hartuta puntu 
gehien lortu dituen taldeak egin-
go du aurrera. Hau da, partida 
bat irabazi dezakezu eta bestea 
galdu, baina irabazten duzuna 
abantaila gehiagogatik irabazi 
baduzu galdu duzuna baino, hu-
rrengo fasera pasatzea lortuko 
zenuke" aipatu du entrenatzai-
leak. Hurrengo fase hori azken 
fasea da, finalerdien eta finalaren 
fasea. "Nolabait esanda, orain 
Avia Ardoiren kontra jokatuko 
duguna final laurdena litzateke, 
eta hurrengo fasera sailkatzea 
lortuko bagenu finalerdiak eta 
finala erabakiko lirateke bertan" 
gaineratu du Iosu Mendiolak. 

Finalerdiak eta finala partida 
batera jokatzen dira. "Asteburu 
batean jokatzen dira, kiroldegi 
berean. Larunbatean bi finaler-
diak jokatzen dira eta igandean 
finala eta 3. eta 4. postua" zehaz-
tu du Mendiolak. 

CBASK-Jatorman, animoso
CBASK-Jatorman taldea azken 
faseari ekiteko gogotsu dago, eta 
itxaropena badu. "Printzipioz 
faboritoak beraiek direla supo-
satzen da, denboraldian zehar 
Ardoikoek guk baino partida 
gehiago irabazi dituztelako. Bai-
na oso momentu onean gaude; 
lesionatua geneukan jokalariren 
bat errekuperatu dugu eta nik 
uste aukera handiak ditugula 2. 
fase honetan Ardoi irabazteko 
eta finalerdietara pasatzeko" 
nabarmendu du Iosu Mendiola 
entrenatzaileak. 

CBASK-Jatormanek azken finaleko final erdietara sailkatzeko itxaropena du. CBASK

CBASK-Jatorman, azken 
txanparako prest
 SASKIBALOIA  Talde altsasuarrak 6. postuan despeditu du 1. fasea eta liga erabakitzen 
den 2. faseari ekingo dio. Sailkapen gurutzaketan Avia Zizur izango du arerio eta bere 
kontrako bi partidatan final erdietara nor pasako den erabakiko da

"OSO MOMENTU 
ONEAN GAUDE; USTE 
DUT AUKERA HANDIAK 
DITUGULA" 
IOSU MENDIOLA

Aurreko urtean pandemia zela 
eta bertan behera geratu zen 
ekimenetako bat berreskuratu 
du Sakanako Mankomunitateak: 
bizikleta aitzakia hartuta, goiz 
pasa ederra egiteko aukera. Aur-
ten Arakilek hartuko du ekime-
na, Itxasperri baselizaren aurre-
ko zelaiak, hain zuzen ere, eta 
ekitaldiz betetako goiza iragarri 
dute maiatzaren 30erako. Guztia 
prestatzeko, Mankomunitateak 
ondokoen laguntza izan du: Ara-
kilgo Udala, Barranka Txirrin-
dularitza Taldea, Berri Bikes eta 
Muruzabal bizikleta dendak eta 
Sakanako ikastetxeak, kasu ho-
netan Atakondoa, San Migel eta 
Andra Mari ikastola. 

Hitzordua maiatzaren 30eko 
goizeko 10:00etan jarri dute, Itxas-
perrin. Ordu eta erdiko paseo 
ederra egingo dute bizikletan, 
etxeko txikienekin egiteko ibil-
bide erraza. Ondoren, goizeko 
11:30ean Izaskun Mujika ipuin 
kontalariaren saioa hasiko da, 
eta eguerdian munduko jolas 
herrikoiak eta bizikleta konpon-
tzeko tailerra, Berri Bikes eta 
Muruzabal bizikleta denden es-
kutik. 

Bitartean, 2. eskuko kirol ma-
terialaren bilketa eginen da. 
Patinak, erraketak, bizikletak, 
patineteak, palak, baloiak, esku 
pilotak, eskiak… denetarik jaso-
ko da, eta bildutako materiala 
Apoyo Mutuo-Elkarri Laguntza 
elkartearendako izanen da. 

Izena ematea, dohainik
Maiatzaren 30ean Itxasperrin 
antolatutako ekitaldiak dohainik 
dira, baina antolakuntzarako eta 
guztia behar bezala prestatzeko 
aurretik eman behar da izena,   
maiatzaren 26rako hain zuzen 
ere, Sakanako Mankomunitate-
ko Kirol Zerbitzuan (948 464 866, 
kirolak@sakana-mank.eus) edo 
Anitzartean Kulturartekotasun 
Zerbitzuan (648 070 710, anitzar-
tean@sakana-mank.eus). 

Itxasperrik 
hartuko du 
bizikleta ibilaldi 
berezia
 KIROLDEGIA  Mank-ek 
antolatu du maiatzaren 
30erako, baina aurretik 
eman behar da izena
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Maider Betelu Ganboa UHARTE ARAKIL
Igor Arrieta Lizarragak (Lizar-
te) irabazi zuen igandean joka-
tutako Iturmendiko Trofeoa 
(3:16:57), etapa ikusgarria buru-
tu eta gero. Uhartearrarendako 
afizionatuen mailako bere lehen-
dabiziko garaipena izan zen, non 
eta Sakanan.
Aurten hasi zara afizionatuen mai-
lan eta dagoeneko zure lehen ga-
raipena lortu duzu. Eta ez hori 
bakarrik, Nafarroako txapelduna 
zaitugu. A ze nolako debuta. Zo-
rionak! 
Eskerrik asko! Egia esan, denbo-
raldi hasiera oso ona izan da. 
Garaipena lortuta, oso pozik nago. 
Lizarte taldea aukeratu zenuen afi-
zionatuen mailara igotzeko. Jube-
nilen mailatik afizionatuetara dagoen 
saltoa oso handia omen da.
Bai, aldaketa handia da, bai entre-
namenduen aldetik, lasterketa errit-
moa... Ez da erraza, baina nahiko 
ongi egokitu naiz kategoria berrira. 
Sakana Group-Aralarren trebatze-
tik iritsi zinen Lizartera. Taldekide 
berriak, entrenatzaile berriak… 
Nolako giroa duzue Lizarten? 
Giroa oso ona da. Bazegoen ju-
beniletako lasterketetatik aurre-
tik ezagutzen nuen jendea, eta 
orain taldekide ditut. Gustura. 
Otsailean hasi ziren lasterketak, eta 
talde eta mendi garaipenak kontuan 
hartu gabe lau podium lortu dituzu. 
Lizarrako Cirilo Zunzarren Memo-
rialean hirugarren izan zinen, Ba-
lentziaga Memorialean bigarrena, 
Santikutz Klasikoan hirugarren eta 
igandeko Iturmendiko Trofeoan 
txapelduna. Iturmendiko lasterketa 
mugitua izan zen, ezta?
Bai, baita eguraldiagatik ere, izan 
ere euria ari zuen, eta hotza. Gure 
asmoa zen azkeneko zatian laster-
keta mugitzea, eta gure txirrindu-
lariak aurreratzea; horretan saia-
tu ginen, eta azkenean Bakaiku 
baino lehenago, azken aldapatxoan, 
metro batzuk hartzea lortu nuen 
eta Iturmendira aurretik heltzea. 
Antolakuntzak zirkuitu bat presta-
tu zuen Iturmendi, Olazti eta Ba-
kaiku artean eta zirkuituari 6 
itzuli egin zenizkioten. Tartean 
Altamira sei alditan igo zenuten, 
Altsasutik. Halako zirkuitu laburrak 
sarritan, hala ibilbide luzeagoak 
nahiago?
Agian nahiago dut ibilbideak 
luzeagoak izatea, baina denetara 
moldatu behar da eta ez dut ara-
zorik. Egoera honetan lasterketak 
egin ahal izatea, hori bakarrik, 
ongi dago. Ibilbide luzeago batean 
portu gogor bat sartu edo Alta-
mira seitan igo, bi lasterketak  

dira gogorrak. Igandean, Altami-
ra igotzean erritmoa oso altua 
zen, baina 5 minutuko kontua 
zen, gainontzeko 30 minutuetan 
ez baitzen erritmo berdina. Ibil-
bide gorabeheratsu horietan 
erritmoari egokitzea da gakoa. 
Iturmendin talde bat kokatu zen 
aurretik. Zuk atzetik salto egin eta 
aurrekoekin batzea lortu zenuen. 
Altamirako azken igoeran erasoa 
jo zenuen, baina harrapatu zintuz-
ten, eta azkenean Bakaikun aldea 
atera eta bakarrik sartu zinen hel-
mugara, taldeari 3 segundo atera-
ta. Lizarte taldearen beste erakus-
taldi bat izan zen, azkenaldiko 
lasterketa ia guztiak goitik behera 
kontrolatzen ari zaretelako. 
Bai. Nik Altamiran kolpea jo 
nuenean lau taldekide nituen 
ondoan, Lizarteko 5 txirrindu-
lari ginen. Erasora atera nintzen, 
etapa borrokatzeko eta irabaz-
teko aukera gehiago izateko. 
Afizionatuen lehen urtekoa iza-
nik, taldekideei laguntza gehia-
go ematea tokatzen zait, baina 
Iturmendin niretako lan egitea 
erabaki zen eta ongi atera zen. 
Afizionatuen lehen lasterketa 
irabaztea, eta Iturmendin, etxe-
tik gertu, oso berezia izan zen. 

Lizartek bere webgunean ondoko 
titularra jarri zuen Iturmendikoaz: 
“Arrieta quiere un imperio”. Lan 
handia jarri dizute, afizionatuen 
lehen urtetik inperioa eraikitzen 
hastea.
Bai (kar, kar…). Halakoei ez diet 
buelta gehiegirik ematen. Orain 
arte bezala jarraitu beharra dut, 
nire lana ahalik eta hobekien 
egiten saiatzen eta ikasten. Ha-
lako titularrek ez naute estutzen. 
Kadeteetan eta juniorretan maila 
bikaina ematetik iritsi zara afizio-
natuetara. Kontuan hartu behar da 
ere, txirrindularitzarako gaitasun 
handiak dituzula eta Movistar Team 
taldeko Jose Luis Arrieta zuzenda-
riaren semea zarela. Zutaz asko 
espero da. Presio hori ez al da 
gehiegizkoa?
Esan dudan bezala, nik ez diot 
honi guztiari buelta asko ematen. 
Lana ahalik eta hobekien egiten 
saiatzen naiz beti; batzuetan ate-
ratzen da eta besteetan ez, baina 
horrela jarraitzea dut buruan. 
Nolako egutegia duzu? Ba al duzu 
begiz jota duzun probaren bat, ber-
tan aritzeko irrikan zaudena?
Aurtengoa ere urte arraroa da; 
bakoitzak zein probatan parte 
hartuko dugun ez dakigu zehaz-
ki, baina hemendik hilabete pare 
batera Espainiako Txapelketak 
jokatuko dira eta niretako bere-
ziak dira. Oraingoz hori da hel-
buru nagusia. Nafarroako selek-
zioarekin arituko nintzateke, eta 
ea zer moduz ateratzen diren. 
Junior mailan Espainiako txapel-
dunordea izan zinen errepidean eta 
erlojupekoan eta Espainiako ziklo-
kros txapelduna. Bide horretatik 
jarraitu nahiko zenuke, baina afi-
zionatuetan zailagoa izango da, ez?
Kategoriaz igotzen zarenean beti 
maila altuagoa izaten da, zailagoa. 
Beraz, Espainiako Txapelkete-
tarako maila onean egoten saia-
tuko gara. 
Junior mailan Espainiako selekzioak 
deituta zenbait txapelketatan aritu 
zinen, Mundialetan eta Europako 
Txapelketetan tartean. Afizionatua 
zarenetik selekziotik zurekin ha-
rremanetan jarri al dira?
Harremanetan egon gara, baina 
ikasketak eta beste direla, aur-
tengo denboraldi hasieran eure-
kin aritzea ez da posible izan. 
Ikusiko dugu zer datorren. 
Txirrindulari nahiko osoa zara; alor 
guztietan ibiltzen zara ongi baina 
mendia duzu gustukoen. Eskala-
tzaile petoa zara.
Bai, momentuz mendiko laster-
ketak gustukoagoak ditut esprin-
tekoak baino. 

"DENBORALDIA LUZEA 
DA NOLA JARRAITUKO 
DUEN IKUSTEKO, 
BAINA ORAIN ARTE 
GUSTURA NABIL"

"Lana ahalik eta 
hobekien egiten 
eta ikasten 
saiatzen naiz beti"
IGOR ARRIETA LIZARRAGA TXIRRINDULARIA 
 TXIRRINDULARITZA  Uharte arakildarrak afizionatuen mailako lehendabiziko garaipena 
lortu zuen igandean Iturmendin eta Nafarroako 23 urtez azpiko txapelduna da 

Igor Arrietak uste du Sakanako txirrindulariek maila oso ona dutela. LIZARTE
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Afizionatuetan jokatutako laster-
ketetatik orain arte zein gustatu 
izan zaizu gehien?
Balentziaga Memoriala edo San-
tikutz, gogorrak izan zirelako 
eta portu luzeak zituztelako. Agian 
horregatik izan dira politenak.
Baina Iturmendiko garaipenak za-
pore berezia izango zuen, ez? 
Bai, jakina. Afizionatuen lehen 
urtean lehen lasterketa irabaztea 
eta etxetik gertu, oso polita izan 
zen. Garaipena ospatzeko lagu-
nekin afaldu nuen. 
Senitartekoen, herritarren eta la-
gunen artean sekulako fan kluba 
duzu. 
Bai (kar, kar…). Orain arte mu-
gak itxita egon direnez, ezin izan 
dute hemendik kanpoko laster-
ketetara joan; bestela, etxekoak 
beti joaten dira. Iturmendin ere 
egon ziren. 
Zenbat entrenatzen duzu? 
Ikasketak direla eta, astean zehar 
ez dut entrenamendu luzeak egi-
teko denbora soberan, baina hiru 
ordu inguru egiten ditut, batzu-
tan bi ordukoak eta asteburutan 
lau ordukoak. Astearen arabera 
izaten da, azterketak ditudan edo 
ez kontuan hartuta... egunero ez 
dut berdin entrenatzen. 
Zer moduz ikusten dituzu afiziona-
tuetan dauden gainontzeko sakan-
darrak? 
Ongi. Agian egia da ni azkarra-
go moldatu naizela kategoria 
berrira eta beraiek oraindik 
egokitzen ari direla, baina oro-
korrean hemen, Sakanan, oso 
maila ona dugula uste dut. 
Ematen du afizionatuen kategoriak 
sorpresa gehiegi ez dizula ekarri. 

Lasai nago, nahiko ondo molda-
tu naiz. Oraindik denboraldia 
luzea da nola jarraituko duen 
ikusteko, baina orain arte gus-
tura nabil. 
Europako beste herrialdeetan txi-
rrindulariak azkarrago igotzen dira 
profesional mailara. Hango laster-
ketak erritmo askoz ere altuagoan 
jokatzen dira, eta txirrindularitza 
beste modu batean ulertzen dute. 
Hemen agian lehiatzeko modua 
bestelakoa da, lasaiagoa. Kanpo-
ra ateratzen zarenean ikusten 
duzu, Europako beste herrialde 
batzuekin alderatuta, zein den 
zure benetako maila. Dena den, 
ni lasai nago, afizionatuen mai-
lara egokitzen. Gero ikusiko da 
zer gertatzen den edo nola. Li-
zartek Frantziako eta Italiako 
zenbait lasterketetan parte har-
tuko du, eta saiatuko naiz bide 
honetatik jarraitzen, kanpora 
atera eta lasterketa horietara 
joan ahal izateko. 
Zein da gustukoen duzun txirrin-
dularia?
Espainiatik Alejandro Valverde. 
Sekulako sasoia du. Eta, bestal-
de, Mathieu van der Poel.
Nork irabaziko du Giroa?
Agian Egan Bernalek –elkarriz-
keta astelehenean egin zen–, 
baina faborito guztiak minutu 
bateko aldearekin daude, eta 
ihesaldi batean edo egun txar 
batean guztia alda daiteke. 
Sare sozialetan nahiko aktiboa zara. 
Beno… (kar, kar) Instagrama eta 
halakoak ia egunero begiratzen 
ditut, batak eta besteak zer igo  
duten ikusteko, eta ni ere bertan 
ibiltzen naiz. Aritu naizen probak, 
entrenamenduak eta halakoak 
igotzen ditut. 
Laburbilduz, ze espero duzu urte 
honetaz?
Hasi den bezala bukatzea, hau 
da, maila onean egotea. Eta, ja-
kina, kategoriari tamaina hartzea 
eta ikastea.

"AFIZIONATUEN LEHEN 
LASTERKETA 
IRABAZTEA, ETA 
ETXETIK GERTU, OSO 
BEREZIA IZAN ZEN"

Uhartearrak berari buruzko titularrei ez omen die buelta gehiegirik ematen. LIZARTE Maider Betelu Ganboa SAKANA
Larunbatean Half  Triatlon Iruñea 
Erronka jokatu zen. Estatuko 
triatleta onenek hartu zuten par-
te, eta 464k lortu zuten proba 
despeditzea. Allozko urtegian 
1.900 metroko igerialdia egin eta 
gero, bizikleta hartu eta triatle-
tek urtegitik Iruñera bitarteko 
77 kilometroak osatu behar izan 
zituzten, bukaeran Iruñeko herri 
guneko kaleetan 17 kilometroko 
oinezko lasterketa egiteko. Pro-
ba gogorra izan zen, ikuskizun 
hutsa, paraje eta toki oso desber-
dinetan garatu baitzen. 

Gustavo Rodriguezek (Tri-Pen-
ta Terras de Lugo) jantzi zuen 
txapela Antoniuttiko helmugan 
(3:27:23). Iruñean lortutako bere 
laugarren txapela izan zen. Mi-
nutu pasa atera zion Eneko Lla-
nosi (3:28:34). Emakumezkoetan, 
Espainiako egungo txapelduna 
den eta Saltoki taldeko kide den 
Laura Gomez kataluniarra izan 
zen txapeldun handia (4:00:57), 
Aida Valiñoren (Tri-Penta Lugo) 
aurretik. 

Mikel Astiz Errok (Donibane 
Onhaus) half  ikusgarria egin 
zuen eta sailkapen orokorrean 
14. izan zen (3:50:59), onenen pare, 
eta Sergio Garcia de Eulate Maiak 
(Sakana Triatloi Taldea) meri-
tuzko lana egin zuen, 63. postuan 
iritsi baitzen. (4:06:52). Juan Ig-
nacio Iturrioz (Sakana Triatloi 
Taldea) 180. sailkatu zen (4:24:36) 
eta Jose Ignacio Miqueo (Hiruki 
Triatlon) 194. (4:26:35). 

Mikel Astiz, guztiz motibatuta
Mikel Astiz "oso pozik" dago 
egindako lanarekin. "Banekien 
ongi egingo nuela eta fisikoki 
ongi nengoela; halako triatloi 
luze batean nire burua hor au-
rrean ikusteak asko motibatu 
ninduen. Nahiz eta asko hobe-
tu, igeriketa nire alorrik oke-
rrena da, eta lehendabiziko 
postuetan zeudenekin aldera-
tuta nire denbora kaxkarra dela 
esan beharra dago, baina joan-

go naiz hobetzen" aipatu du 
Ihabarko triatletak. Proba guz-
tian ongi sentitu zela gaineratu 
du. "Nire sentsazioak oso onak 
izan ziren, bai proba hasieran 
eta baita bukaeran ere. Egia 
esan, bizikletako eta korrikako 
tartea motz egin zitzaizkidan; 
hain ongi sentitu nintzen... Pro-
ba pixka bat luzeagoa balitz, 
niretzat hobe" nabarmendu zuen. 

Makina bat erronka ditu Asti-
zek, lehena larunbat honetan 
bertan, Aritzalekuko Triatloia 
jokatuko baita, sprint eta distan-
tzia olinpikoan. "Sprint distantzia 
motz geratzen zait, niretzako ez 
da egokia. Beraz, distantzia olin-
pikoa eginen dut: 1.500 m igeri, 
45 km bizikletan eta 10 km ko-
rrika. Proba Nafarroako Distan-
tzia Olinpikoko Txapelketa denez, 
ea zer moduz aritzen naizen" 
adierazi du. Ekainaren 19an Half  
Logroño Txapelketan parte har-

tuko du, eta ongi ibiltzea espero 
du. Uztailean Sprint Distantzia-
ko Nafarroako Txapelketa joka-
tuko du Tuteran. 

Sergio Garcia, konforme 
Sergio Garcia de Eulatek adie-
razi duenez, Alloz Urtegiko ige-
riketa sektorean "oso ongi" aritu 
zen, baina uretatik aterata, ez 
zen espero bezala aritu. "Laster-
ketetan esfortzua neurtzen dugu, 
eta Peñiscolan, esaterako, zen-
baki hobeak egin nituen. Baina 
egun guztiak ez dira berdinak 
eta beti ez zara berdin ibiltzen. 
Half  Iruñean erritmoa hartu 
nuen, baina baxuagoa. Hala ere, 
egindakoarekin konforme nago" 
azaldu du triatleta altsasuarrak, 
Mikel Astiz "ikusgarri" aritu zela 
gaineratuz. 

Larunbatean ere Aritzalekuko 
Triatloian arituko da, baina 
Sprint distantzian, Sakana Triat-
loi taldeko Javier Borregarekin 
eta Xabi Borregarekin batera. 
Juan Luis Maiza taldekidea dis-
tantzia olinpikoan ariko da. "Mi-
kel Astizek Logroñoko Halfa 
egingo du, baina nik ez. Uztailean 
Andorrako Halfa egingo dut eta 
aurretik trailen bat, ikusiko dugu" 
aipatu du. 

Mikel Astizek lasterketa guztian sentsazio oso onak izan zituela aipatu du. UTZITAKOA

Half Iruñean, Astiz onenen 
pare eta Garcia ongi
 TRIATLOIA  Alloz eta Iruñea batu zituen proba gogorrean klasifikatu ziren 464 
triatleteten artean Mikel Astiz 14. postuan sailkatu zen eta Sergio Garcia de Eulate 
63. postuan. Larunbateko Aritzalekuko Triatloia da bien hurrengo helburua

LARUNBATEAN 
ARITZALEKUKO 
TRIATLOIAN ARIKO 
DIRA ASTIZ ETA 
GARCIA DE EULATE
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Maider Betelu Ganboa OLAZTI
Nafarroako Rally Txapelketa 
martxan dago, larunbatean 
Nafarroako Mendi Igoeren Txa-
pelketa abiatuko du Baztango 
Izpegiko igoerak, larunbatean 
ere Nafarroako Autokros Txa-
pelketako lehen proba hartuko 
du Nafarroako Zirkuituak eta 
uztailaren 12an Nafarroako 
Lur Gaineko Rally Txapelketa 
mustuko du Murchanteko Lur 
Gaineko Rallyak. Automobilis-
moa 2021 denboraldirako prest 
dago eta pilotuak euren maki-
nak eta autoak fintzen buru 
belarri dabiltza. 

Sakana Motorsport eskuderia-
ko Eneriz Besga pilotuak Javi 
Goikoetxea kopilotuaren lagun-
tza izan zuen maiatzaren 8an 
Nafarroako Rally Txapelketa 
mustu zuen III. Kontrabandisten 
Rallysprintean, Urdaxen. Hasie-
ra batean soilik pilotu nafarrek 
har zezaketen parte, muga peri-
metralarengatik, baina azkenean 
Nafarroatik kanpo etorritako 
zenbait taldek aritzea izan zuten. 
Partaideek antolakuntzak pres-
tatutako ibilbidea hirutan egin 
behar zuten, eta Marcos Diego 
eta Juan Luis Garcia izan ziren 
azkarrenak bere Porsche 911 997 
GT3 autoarekin (33:05). Besga 
eta Goikoetxea olaztiarrek lan 
ona egin zuten Citroën Saxoare-
kin. Sailkapen absolutuan 5. 
sailkatu ziren (36:47), eta euren 
mailan, 2. kategorian, lehenak 
izan ziren. 

Nafarroako Rally Txapelketan 
hasiera ona
"Ongi ibili ginen, gustura. Azke-
neko mangan edo tartean atzeko 
suspentsio bat hautsi zitzaigun, 
baina unean ez ginen ezta kon-
turatu ere egin. Uste dut ez zigu-
la gehiegi eragin. Pentsa, gure 
denbora onena azkeneko tartean 

egin genuen (kar, kar…). Beraz, 
oso ongi. Rallya bukatuta, auto 
azpiak begiratu nituenean kon-
turatu nintzen suspentsioa hau-
tsi zela" azaldu du Eneriz Besga 
pilotuak. Javi Goikoetxea kopi-
lotuarekin gustura ibiltzen da. 
"Jabi sekulako kopilotua da. 
Berarekin beti ondo. Ez ditu bere 
kopilotu dohainak galtzen, inon-
dik inora" gaineratu du Besgak. 

Kontrabandisten igoeran Iñigo 
Galarza kopilotu iturmendiarra 
Arakil Motorsporteko Andoni 
Berastegi pilotuarekin aritu zen 

(Renault Clio Sport). "Berastegik 
familia omen du Sakanan, eta 
Iñigo Galarza iturmendiarra da. 
Gure kategorian lehiatu ziren, 
baina lehendabiziko pasadan 
matxura izan zuten eta rallya 
utzi behar izan zuten" aipatu du 
Besgak. 

Nafarroako Rally Txapelketa 
osoa egin ahal izatea nahiko luke 
Eneriz Besgak, baina ezin du 
ziurtatu. "Guztia ongi badoa, 
nahiko nuke. Baina zaila da esa-
tea. Gurea kirol garestia da, ha-
sieratik dakigu hori, eta matxu-

ra larriren bat izango bagenu 
agian guztia hankaz gora jarriko 
litzaiguke. Horregatik ezin dut 
esan Nafarroako Txapelketa oso-
rik egingo dugula. Ahal dezake-
guna egingo dugu eta ahal dugun 
lasterketetan ariko gara" nabar-
mendu du Besgak. Joan zen ur-
teko babesleen laguntza du, eta 
besteren bat gehitu da ere, pilo-
tuen arropak, gurpilak eta ma-
teriala saltzen duen babeslea. 
"Materialean beherapen txiki 
bat egin digu eta zerbait bada" 
dio pilotu olaztiarrak. 

2020an antolatu ziren lau las-
terketatik hirutan euren kate-
gorian, 2. kategorian, irabazi 
zuten eta bestean bigarren izan 
ziren, eta Besga eta Goikoetxeak 
2. kategorian Nafarroako Rally 
Txapelketa irabazi zuten. "Aur-
ten ikusiko dugu. Nahiko genu-
ke" berretsi du Besgak. Javi 
Goikoetxea bere kopilotua izan-
go da, kopilotu olaztiarrak ahal 
duen guztietan. "Fiterokoan 
ezingo du, eta beste kopiloturen 
bat eramango dut, baina berak 
ahal duen guztietan nirekin 
egotea nahiko nuke" dio. Den-
boraldiari itxura ona ematen 
dio. "Gutxienez egutegian las-
terketak daude; denak aurrera 
ateratzen badira, polita izango 
da. Iaz soilik lau egin ahal izan 
genituen, hortaz... atera kontuak. 
Iragarrita daudenak ateratzen 
badira, ia normaltasunez ariko 
ginateke" dio. 

Larunbatean, Izpegiko Igoera
Larunbatean Nafarroako Mendi 
Igoeren Txapelketa abiatuko da, 
Erratzun, Izpegiko Igoerarekin. 
Bertan ariko da Eneriz Besga. 
"Matxuratutako suspentsioa As-
turiasen dago, konpontzen, bai-
na larunbaterako lagun batek 
bere kotxeko suspentsioa utzi 
dit. Muntatu berri dut eta azken 
ukituak emango dizkiot autoari, 
puntuan jartzeko. Hemen beti 
zerbait dago egiteko" dio, irriba-
rrez. Izpegin arituko den beste 
pilotu bat Iban Lopez de Goikoe-
txea (Renault 5 Turbo) olaztiarra 
izango da, automobilismora bere 
itzulera izango denean. "Ibanek 
Izpegin autoa probatu nahi du, 
gero Cantabrian Javi Goikoetxea 
kopilotuarekin "Solo Renault 
Turbo" izeneko lasterketan par-
te hartu ahal izateko. Proba ho-
rretan soilik R-5ak eta R-11k 
hartzen dute parte, eta hor dabil 
Iban, bajeran orduak sartzen, 
R-5a behar bezala doitzeko" kon-
tatu digu Enerizek. 

Goikoetxea, ezkerrean, eta Besga, eskuinean, Kontrabandisten Rallysprintean. UTZITAKO

Motorren orroak 
martxan

" POLITA LITZATEKE 
IRAGARRITAKO 
LASTERKETAK 
AURRERA ATERATZEA" 
ENERIZ BESGA

 AUTOMOBILISMOA  Kontrabandisten Rallysprintean Eneriz Besga eta Javi Goikoetxea 
bere kategorian onenak izan ziren. Larunbatean Izpegiko Igoerak Nafarroako Mendi 
Igoeren Txapelketa abiatuko da eta gure pilotuak autoei azken ukituak ematen dabiltza

Sakana Motorsportek 
antolatu izan du Urbasako 
Igoera azken urteetan, baita 
Olaztiko Rallysprinta, baina 
proba hauek aurten 
antolatu ahal izango diren 
zalantzan dago oraindik.

Eneriz Besgak azaldu 
duenez, denboraldiko lehen 
probak nola doazen ikusi 
nahi dute, Urbasako Igoera 
antolatzea posible izango 
duten erabakitzeko. "Nahiko 
genuke, baina pandemia 
dela eta indarrean dauden 
neurriengatik zalantzak 
ditugu. Egun, asistentzia 
guneak itxita egon behar 
du, burbuilan, eta 
mekanikari kopurua 
mugatua da. Urbasako 
Igoeran asistentzia gunea 
errepidean bertan dago, 
publikoa sartzen den tokian. 
Beraz, ez da erraza. Ea 
denboraldia nola hasten 
den, eta ikusiko dugu". 

Irurtzun-Arakil gabe
Arakil Motorsport taldeak 
uztailaren 3an antolatzekoa 
zuen Irurtzun-Arakil 
Rallysprinta bertan behera 
uzteko erabakia hartu du 
aste honetan.

Urbasako Igoera. ARTXIBOA

Urbasako 
Igoerarekin 
zer?
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Eneida C. M. eta Erkuden R. B. LAKUNTZA
Ozenki irakurri behar da Bingen 
Amadozen liburuaren izenburua: 
Hiltzaileak, («denek jakin dezaten! 

»). 1936ko kolpearen ondoren 
bere familiaren istoriatik abiatu 
da errepresioa eta sarraskia pai-
ratu zutenen ahotsen bidez isil-
dutako istorioa azaleratzeko. 
Hiltzaileen profila aurkezten du 
ere, eta ulergaitza dena azaltzen 
saiatzen da. Posible bada. 
Zerk eraman zaitu istorioa hau 
kontatzera? 
Betidanik bizi izan dut giro hori; 
betidanik jakin nuen zer gertatu 
zen gure familian. Ez nintzen 
joan behar inora nire etxetik 
abiatuta baneukalako nahikoa 
kontatzeko. Etxe guztietan ez zen 
kontatu, etxe askotan isiltasuna 
izan zen, baina ez zen nire fami-
liaren kasua. Bai amaren etxean 
bai aitaren etxean betidanik 
entzun nuen zer gertatu zen ga-
rai hartan. Larriak eta latzak 
pasatu zituzten. Hildakoak izan 
ziren ere: nire aitona eta nire 
osaba hil zituzten. Erail zuten 
osabaren izena jaso nuen, eta 
behartuago bezala sentitu nintzen 
haren oroimena zaintzera eta 
zabaltzera. Gainera, urteak joan 
eta urteak etorri memoriaren 
mundu horretan mugitu naiz eta 
jende asko ezagutu dut. Antzekoak 
pasatutakoak. Hortik ere hainbat 
testigantza jaso ditut. Horien 
bidez beste batzuengana iritsi 
nintzen, eta, azkenean, ikusi 
nuen hau kontatzea behar zela 
jende askok oso gutxi zekielako 
honi buruz, edo oso gutxi. Bel-
durrarengatik isiltasun handia 
egon zelako. Hau dena kontatze-
ko zegoela sentitu nuen, jakin 
zezaten zer izan zen hura. Ika-
ragarria izan zen, eta horregatik 
azpititulu hori. Hori da liburua-
ren helburua. 
Beste ikuspuntua falta da? 
Oso zaila da ulertzeko batzuk 
besteei egin ziotena. Gogorra eta 
ulertezina da. Inork ez du ulertzen 
nola gauetik goizera zure auzokoa 
bihurtu daitekeen etsai; etsai 
amorratua, gainera. Hiltzeraino. 
Hori zaila da. Horien larruan 
jartzea zaila da. Baina hori ger-
tatu zen. Askotan esaten dugu 
ez dela errepikatuko horrelako 
zerbait. Oso gogorra eta latza 
izan zen. Gutxienez, jendeak 
jakin dezala zer gertatu zen eta 
agian aurreratzean zertxobait 
jakinda ez dadila errepikatu. 
Baina ez gaude ziur ez dela erre-
pikatuko. Auskalo etorkizunean 
zer gertatuko den. Hemen ez bada 

gertatzen, beste toki askotan 
gertatzen dira. Bosnia ez dago 
hain urrun, eta bertan gertatu-
takoa… eta duela urte gutxi izan 
zen. Bertako bizimodua eta gure 
ez ziren oso desberdinak. Afrika 
eta Hego Amerika… horrelakoak 
gertatzen dira gaur egun. Tama-
lez, jendearen izate hori hor dago. 
Gizakia da gizakiarendako gau-
zarik gaiztoena; baita onena ere. 
Liburuan hiltzaileen profil orokor 
bat agertzen da. Zerk lotzen zituen? 
Batzuetan ez ziren ezta klase be-
rekoak ere. Paper desberdinak 
zituztena aberatsek. Ez zuten 
gauza bera egiten aberatsek edo 
pobreek. Pobreak normalean 
aberatsen azpian edo mandatupean 
zeuden. Aberatsek prestatzen eta 
finantzatzen zuten, horrelako 
sarraskiek finantziazioa behar 
dutelako. Baina lotu, eraman, 
tirokatu eta hori guztia haien 
menpekoek egiten zuten. Beraz, 
profil oso desberdinak zeuden. 

Orokorrean, ezkutuan aberatsak 
zeuden eta pobreak ikusgarria-
goak ziren. Zergatik egiten zuten? 
Hor dago fenomeno bat: fanatismo 
erlijioso eta politikoa. Fanatiko 
batek egin dezake edozein kru-
delkeria eta edozein gauza. Fa-
natismoa da gizakiaren min 
handia. Fanatismo horretan sar-
tzen dira kultur gutxiko jendea, 
baina fanatismo sortzen dutenak 
kultur handikoak dira. 
Elizaren papera ezinbestekoa izan 
zen. 
Hemen, tamalez, esan beharra 
dago gehienek faxismoaren alde 
jo zutela. Baziren bestelakoak 
ere. Paper handia izan zuten go-

rrotoa zabaltzen. Bere sermoie-
tan zeharka zabaltzen eta eskatzen 
zuten ondokoa garbitzea. Kasu 
egiten zieten, asko, gainera. Pa-
per desberdinak eta profil ere 
oso anitzak ziren. Sarraskian 
denek parte hartzen zuten. Fi-
nantzatzen zutenak, zuzenean 
erahiltzen zutenak baita isiltzen 
zirenak ere. Ez ikusiarena egiten 
zutenak. Errudun asko daude. 
Noizbait sendatuko da? 
Hori ixtea ez da erraza. Zuzenean 
jaso zutenen mina ezin da desa-
gertu. Nire kasuan nire gurasoek 
eta aiton-amonek jaso zuten eta 
dagoeneko desagertu dira. Bere 
bizitza osoan min hori eramaten 
dute beraiekin, eta gero trans-
mititzen dute. Guk jaso dugu 
nahiz eta zuzenean ez egon, eta 
guri dagokigu erreparazioa. Ho-
rretan ari gara. Testigantzetan 
ez dut gorrotoa jaso. Urte asko 
pasa dira, hasieran gehiago izan-
go zen. Jaso dudana mina da. 

Min hori ez da pasatzen. Nola 
kendu behar diozu mina nire 
aitari ikusi zuenean haurra zela 
bere aita eta anaia hiltzera era-
maten zituztela? Min hori ez da 
kentzen. Ezin da. Guregana iri-
tsi da, eta eragina izan du. Fa-
milia hori txundituta gelditzen 
zen, baita etorkizuna ere. Ez zen 
bakarrik jendea hiltzea: lapurtu 
zuten, eta itxaropenak eta auke-
ra kendu zieten ere. 
Liburuaren helburuetako bat erre-
parazioa al da? 
Helburua da lehendabiziko jaki-
naraztea. Jende askok ez zekien 
ezer. Oso latza da gertatuko gau-
za erreal horiek ez direla ezagu-
tzen. Nik uste gure historia txikia 
eta gertukoa ezagutu behar du-
gula jakiteko hemen gauza larriak 
gertatu zirela. Aurrerantzean 
teorikoki horrelakoak ez gerta-
tzeko. Saiatu behar gara ez dai-
tezela horrelako gauzak errepi-
katzen. Hori lortuko dugu ezagu-
tzen bada. Faxismoak ez du berriz 
boterea lortuko ondorioak zein-
tzuk izan ziren ezagutzen bada. 
Nafarroako hainbat herritako tes-
tigantzak jaso dituzu. 
Hemen sarraski gehienak toki 
jakinetan gertatu ziren: Iruñe-
rrian, erdialdean eta Erriberan. 
Sakanan ere izan ziren, Etxarrin 
eta Altsasun, esaterako, baina 
larriena erdialdean eta Erriberan 
izan zen. Hor ibili naiz gehien 
bat kontaktu asko nituelako. 
Testigantza asko jaso nituen. 
Han mugimendu sozialak han-
diagoak ziren. Herri lurren mu-
gimendua eta gatazka sozialak 
handiagoak ziren eta haiei eran-
tzuna eman zieten altxatu zirenek. 
Bilaketa lan handia egin duzu. 
Isiltasun handia egon da. Hori 
esan behar da. Herrietan zerbait 
kontatu da, baina isiltasun hori 
gaur arte mantendu da. Alde 
batekoek ez diote esango zure 
aitona hiltzaile bat zen. Ez dau-
ka zentzu handirik ezta. Herri 
guztietan badakite, batez ere 
sufritu zutenek, zapalduen artean 
nor zegoen. Ezagunak dira. Tes-
tigantza horiek hor daude. Baina 
beldurraren beldurrez eta isil-
tasunaren isiltasunez alde bate-
koek ez dakite bestekoek zer 
dakiten. Zauri horiek sendatzen 
edo erreparatzen saiatu garen 
hamarkada hauetan ezagutzen 
ditugu kasu horiek. Baina zaila 
da isiltasuna haustea. Zaila da 
hori asumitzea. Oso garbi utzi 
behar da ezin ditugula nahastu 
haiek eta bere ondorengoak. Inork 
ez du ezer ondorengoen kontra. 

Bingen Amadoz idazleak liburu berria aurkeztuko du Lakuntzan. UTZITAKOA

"TESTIGANTZETAN 
EZ DUT GORROTOA 
JASO, DENBORA  
PASA DA; MINA  
JASO DUT"

"Min hori ixtea 
ez da erraza"
BINGEN AMADOZ IDAZLEA ETA EUSKADI IRRATIKO KAZETARI OHIA
Isildutako istorioak azaleratu ditu Lakuntzarekin lotura duen idazleak 'Matones, («¡Para que 
todos lo sepan!»)' liburuan. Maiatzaren 27an aurkezpena eginen du Tximonena jatetxean
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Erkuden Ruiz Barroso IRURTZUN
Aixita Bi Aizpetan kokatuta 
dagoen gaztelu bat da. Berres-
kurapen lanetan ari dira orain. 
Aixita ere Pikuxar euskal txokoak 
antolatuta Bertso Sariketa da. 
Lehenengo edizioa larunbatean 
jokatu zen, eta Euskal Herri oso-
tik etorritako sei bertsolari gaz-
teekin. Buruz buruko dinamiko 
baten ondoren, Pagolak jantzi 
zuen Aixita Bertso Sariketaren 
lehenengo txapela. 

Saioa Alkaiza Guallar eta Iker 
Gorosterrazu Elizagoien nafa-
rrak dira, Xabi Igoa Eriz araba-
rra, Eli Pagola Elizagoien gipuz-
koarra, Maddi Ane Txoperena 
Iribarren lapurtarra eta Imanol 
Uria Albizuri bizkaitarra; seiak 
Aixitako lehenengo parte har-
tzaileak izan ziren eta Zigor 
Gartzia Zian gai jartzaileak 
proposatutako gaiak erantzun 
zituzten. Kultur etxeko edukie-
ra bete zen, eta antolatzaileen 
esanetan "giro goxoa eta berezia" 
sortu zen. 

Bertso sariketa bi zatitan jo-
katu zen: kanporaketa eta buruz 
burukoa. Kanporaketan "kalita-
te handiko bertsoaldiak" entzun 
ziren eta finalera Pagola eta Uria 
pasa ziren, puntuetan oso ber-
dinduak. Buruz burukoa oso 
azkarra eta bizia izan zen, eta 
bertsolariak "bikain" aritu ziren. 
Anapurnako igoeran, kale zu-
rrutean, maiatzeko ziza bila 
edota haien gorputzaren onar-

penaz kantatu zuten eta publi-
koaren txaloak eragin zituzten. 

Azkenean, Eli Pagola Apezetxea 
izan zen Aixita I. Bertso Sarike-
taren txapelduna. Txapela Allin 
jaiotako Manu Legarra irurtzun-
darrak jarri zion. Legarrak ber-
tsoarekiko lotura handia izan du 
beti, besteak beste, txapelketaren 
antolaketan urte asko ibili da, gai 
jartzaile taldean aritu zen eta 
bertsolari gisa ere aritzen da. 

Aixita I. Bertso Sariketako parte hartzaileak. UTZITAKOA

Pagola Aixitako 
lehenengo txapelduna
Pikuxar euskal txokoak antolatuta, Aixita I. Bertso Sariketa jokatu zen Irurtzungo 
kultur etxean. Sei bertsolarik parte hartu zuten, eta finalera Imanol Uria eta Eli Pagola 
iritsi ziren. Azkenean, Pagolak jantzi zuen txapela

Denbora eta karaktereak ez 
xahutzeko gaur zuzenean noa 
harira. Askotan eskatu didate 
komikiei buruz gomendioa. 
Zein irakurri? Hau gustuko 
izango al dut? Beste hau ona al 
da? Zaila da erantzuten, gustua 
ipurdiak bezala baita: 
bakoitzak berea dauka eta hau 
beti politena. Horregatik, zein 
komiki EZ irakurri 
gomendatuko dizuet. Hala da, 
nik irakurriko dut zuek 
irakurri ez dezazuen. Ez 
horregatik. 

Cowboy vs Alien 

komikiarekin inoiz errepikatu 
ez den gertaera bat pairatu 
nuen: lagun bati utzi nion 
irakurri zezan. Lagunak 
komikia galdu egin zuen eta 
honek poztu egin ninduen. 
2006an kaleratu zen. 116 
orrialdek osatzen dute. Ene 
ustez gutxiegi dira, baina ez 
gaitezen aurreratu. 1873an 
Estatu Batuetako indiar 
kolonia batean, estralurtar 
enperadore tirano batek 
espaziontzian lur hartzen du. 
Tokiko jendea esklabo gisa 
hartzen du. Bertako indiar eta 
cowboyek elkarrekin lan 
egingo dute estralurtar 

enperadorea akabatu eta 
mundua salbatzeko. 

Istorio hau irakurtzeak 
fantasian sinistea eskatzen du. 
Hasiera batetik ikuspegi 
zientifikorik ez dagoela argi 
balego ere. Pertsonai 
protagonistak oso topikoak 
dira: badago "llanero solitario" 
bat, indiar buruzagi jakintsua, 
cowboyaren lagun 
erromantikoa... Gainera 
istorioak ez du denborarik 
hartzen haien 
pertsonalitatetan sakontzeko. 
Dena presaka gertatzen da, eta 
horrek trama behartua 
dagoenaren sentsazioa ematen 
du. Hau, noski, tamainagatik 
da. Istorioa Estatu Batuetako 
lurraldeetako 
kolonialismoaren metafora 
(batere sotila) da. Halako gai 
konplexua jorratzeko egitura 
bat behar da, xehetasunak 
mimo handiz lantzea... 

Formalki ez dut krudela  
izan nahi, baina ai ene... 
Marrazkilaria ez da batere 
ausartu bineten konposizioan. 
Guztiak karratuak. 
Marrazkiek grazia falta 
handia dute. Pertsonaien 
poseak ez dira batere 
dinamikoak. Estilo 
amerikarra, trakets 
erara. Eta koloreak nire 
lehengusu txikiak Plastidecor 
kaxa batekin egin dituela 
ematen du. 

Ez irakurri komiki hau zure 
denborari estimua badiozu!!! 

'Kauboi' 
alienen aurka 

BAZTERRETIK

MIKEL MAIZA

IRURTZUN
Ikuskizuna baino astelehenean 
ikasturteko amaierako era-
kustaldi bat eskaini zuten 
Clown tailerreko parte har-
tzaileek, Lorena Arangoak 
azaldu bezala. Lorena Arangoa 

eta adiskideak izenburuan tai-
lerreko hamar kideek ikastur-
tean zehar ikasitakoa erakutsi 
zuten Irurtzungo kultur etxea-
ren oholtzan, baina erakuste-
ko modua ere berezia izan zen. 
Clowna ikastea ez bada nola-
nahikoa. Patxi Larrea irakas-
lea eta zuzendaria izan da. 

Hamar clown eszenatokiaren 
gainean. Geldi. Bat-batean musi-
ka entzuten da eta oholtzako per-
tsonaiak mugitzen hasten dira. 
Astelehenean Clown tailerrak 
egin zuen emanaldia deskriba-
tzeko hitz bat bilatu behar bada 
sorpresa da hitza. Joko baten 
bidez hasi ziren eta inprobisa-
zioaren bidez parte hartzaileak 
aurkeztu ondoren, bakoitzak clown 
saio bat egin zuen. 

Hamar kidek parte hartu dute 
Clown tailerrean. Iruñeko Kale 
nagusiko Plazara espazioan egi-
ten zuten, baina pandemiaren 

neurriak gora eta behera itxi 
zuten. Alternatiba bat bilatu zu-
ten, eta Irurtzungo kultur etxean 
jarraitzea erabaki zuten. Lorena 
Arangoa da sakandar bakarra, 
Aizarozko, Etxauriko, Iruñeko 
eta abarreko jendea izan da Irur-

tzunen clowna ikasten. Talde 
murriztua zenez, kultur etxeko 
gela handia aproposa zela azaldu 
du Arangoak. Beraz, "truke edo 
eskertza moduan" Clown tailerrak 
emanaldia egin zuen kultur etxean, 
"etxekoendako": "Giro polita sor-

tzen da guk ez dugun bitartean 
ikusleak garelako ere". Irurtzun-
go kultur etxean egindako ego-
naldiaren ondoren, ikasle berriak 
izan ditzake tailerrak: "Irurtzun-
go antzerki tailerreko baten batek 
interesa azaldu du".  

Clown baten hastapenak 
oholtzan
Patxi Larreak zuzendutako Clown tailerraren emanaldia 
izan zen Irurtzungo kultur etxean

Patxi Larreak zuzendutako Clown tailerraren emanaldia, Lorena Arangoa irurtzundarrak parte hartu zuen. UTZITAKOA
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Bigarren urtez Iruñeko Udalak 
PamploSound jaialdia antolatu 
du hiriko eta Nafarroako musi-
kariak eta kultura sustatzeko. 
28 musikariek parte hartu dute 
eta hamar abesti interpretatu 
dituzte, tartean Olatz Andueza 
lakuntzarrak. "Egia esan ez nuen 
orain arte ezagutzen". Musikariak 
azaldu duenez proiektuaren hel-
burua "bertako musikariei ikus-
garritasuna" ematean da. 

Proposamena Juantxo Skalarik 
egin zion. "Berari eskaini zioten 
abesti bat jotzea eta askotan be-
rarekin jo izan dudanez Skalariak 
taldean ea animatzen nintzen 
esan zidan eta baiezkoa eman 
nion". Anduezak Skalariak tal-
dearen 25. urteurrenean kolabo-
razioak egin zituen ere, "eta 
noizean behin hor ibiltzen gara 
Juantxorekin saltsa guztitan". 
PamploSound-erako "zerbait 
akustikoa" nahi zuten, eta Rudi 

not dead abestiaren bertsioa egi-
tea pentsatu zuten, Juantxo Ska-
lari eta Rude Band-eko aurreko 
diskoaren abestia. 

"Zerbait desberdina" da jaial-
diaren ideia. Musikarien arteko 
fusioak bultzatzen ditu, eta esti-
lo desberdinetako abestiak pla-
zaratzen ditu ere, bertsioen bidez. 
Juantxo Skalarirekin eta Olatz 
Anduezarekin batera Haimar 
Arejita Gatibu taldeko gitarra 
jolea, Endika Iriso Roten XIII-ko 
taldekidea eta Juanma Urriza 
Boli Skalariak taldeko bateria 
jolea izan zena aritu ziren Rude 

not dead bertsioa akustikoa egi-
ten. "Pare bat" abestiren artean 
zalantzan egon ziren, baina Irisok 
ere ahotsa sartu behar zuenez, 
erosogoa sentitzen zen abestia 
aukeratu zuten. Gainera, "entse-
guak ezin izan ditugu egin, bat 
Katalunian bizi delako, bestea 
Bizkaian…". Teknologia berrien 
bidez "puzzle moduan" bakoitzak 
bere zatia grabatzen zuen.  

 Grabazioaren aurretik elkar-
tu ziren, goizean goiz, abestia 

entseatzeko eta ondoren abestia-
ren eta bideoaren grabazioa egin 
zuten. "Ez dakit zenbat aldiz jo 
genuen; lehenengo froga bat egin, 
gero beste bat…". Bideoa Iruñe-
ko Arrotxapea auzoan dagoean 
Iwer eraikinean grabatu zuten, 
Matesa zeta lantokia zena. "Erai-
kin ikusgarria da, eta joko asko 
ematen du". Iritsi zirenean "ez 
zirudien" Iruñean zeudela: esze-
nografia zuhaitzez, landarez eta 
txorien irudiez osatuta zegoen. 
"Jamaican geundela zirudien". 
Dena sorpresa izan zen, "ez ge-
nekien nora gindoazen". 

Beharrezkoak
Musikarien egoera "izugarri go-
gorra" izaten ari dela esan du 
Anduezak. Horregatik Pamplo-

Sound bezala ekimenak "beha-
rrezkoak" dira. "Sektorea aurre-
tik zigortuta zegoen, sektore bat 
da non asko beste lan batzuetan 

ari garen eta oso zaila aurrera 
egitea. Egoera honek kriston kol-
pea eman dio".  Anita Parker 
taldean eskaini dituzte kontzer-
tuak ere horrelako egitasmoen 
bidez izan direla azaldu du: "Ins-
tituzioek antolatutako jaialdiak 
eta horrelakoak. Bestela, strea-
ming bidez". Baina ez da berdina: 
"Publikoaren kontaktu hori ez 
dago, eta guretzako beharrezkoa 
da ere". Behar dute. "Erakutsi da 
kultura segurua dela. Aretoetan 
neurriak hartuz eta protokoloak 
jarraituz ez dago arazorik". 

Kontzertuak aldatu dira, hori 
bai. "Lehenengo kontzertua egin 
behar genuenean esaten genuen, 
baina nola izango da jendea eseri-
ta?". Ez zela hain dramatikoa izan 
aitortu du. "Buelta eman genion. 
Jendeak ezin du dantzatu, baina 
jendea horretara dago: entzutera 
eta ikustera". Egoerari alde ona 
ikusi diote, baina "taldea bizirik 
dago zuzenekoak badaude". 

Koronabirusak eragindako 
egoera eta konfinamendua disko 
berria egiteko aprobetxatu du 
Anita Parker taldeak. "Nik uste 
guztiak ari garela prestatzen". 
Aurretik aurreikusita zuten, eta 
ez zaie gaizki etorri egoera. "Ez 
dugu gehiago itxoin behar". 

Olatz Andueza musikari lakuntzarrak 'PamploSound' jaialdian parte hartuko du. 

Musikari nafarrak 
sustatzeko bertsioak
Iruñeko Udalak Nafarroako 28 musikari bildu ditu eta haien arteko fusioarekin hamar 
abestiez osatutako 'PamploSound' online bidezko jaialdiaren bigarren edizioa 
antolatu du. Olatz Andueza musikari lakuntzarrak parte hartu du egitasmoan

OLATZ ANDUEZAK 
'PAMPLOSOUND' 
JAIALDIAREN 
BIGARREN EDIZIOAN 
PARTE HARTU DU

Afu taldea Lakuntzan izanen da larunbatean. UTZITAKOA

Ezin estilo bakar batean sailkatu
Afu talde barañaindarrak 'Larruazalean' diskoa aurkeztuko 
du bihar, larunbata, 19:00etan, Lakuntzako kultur etxean

LAKUNTZA
2007. urtean "bizpahiru" lagun 
Barañaingo gaztetxean musika 
jotzeko eta ongi pasatzeko "bes-
terik gabe" elkartzen hasi ziren. 
Ohitura bat bihurtu zen eta 
jendea batzen hasi zen. Gustuko 
zituzten taldeen abestien ber-
tsioak jotzen zituzten, eta azke-
nean jai eta txozna batzordearen 
deia jaso zuten: "ea zergatik ez 
genuen jotzen herriko festetan 
esan ziguten. Eta horrela jo ge-
nuen lehenengo kontzertua". 
Afu taldea sortu zen, Ion Erro 
Arbizu taldeko kideak azaldu 
duen bezala. "Ez genuen inongo 
helbururik, eta poliki-poliki ia 
hamabost urte pasa dira". Tal-
deak laugarren diskoa publika-
tu zuen 2020an: Larruazalean.. 
Bihar, maiatzak 22, larunbata, 
19:00etan, Lakuntzako kultur 
etxean diskoaren aurkezpen 
kontzertua eskainiko dute. 

"Egia esan, ezin dugu gure 
musika estilo bakar batean sail-
katu". Laugarren diskoa kale-
ratu dute, eta taldearen ibilbi-
dean "estilo desberdin asko" 
landu dituzte: boleroak, salsa, 
reggae, swing, doinu balkani-
koak… "Denetarik egin dugu, 
probatzea eta gauza desberdinak 
entzutea eta sortzea gustatzen 
zaigulako". Larruazalean dis-
koak ere berrikuntzak ditu, 
"rockeroagoa" dela aipatu du 
Errok, baita aurrekoetako abes-
tiekin antza dutenak ere badau-
de. Taldearen formazioan alda-
keta txiki batzuk egon dira, eta 
"lehenengo aldiz gitarra elek-
trikoak erabili ditugu, baita 
bateria ere". Orain arte perku-
sio instrumentu "txikiak" era-

biltzen zituzten, kongak edo 
kaxoia, esaterako. Diskoarekin 
"oso pozik" gelditu ziren. 

'Larruazalean' 
Laugarren diskoaren sorkuntza 
eta grabaketa prozesua 2020. 
urte hasieran egin zuten. "Pro-
zesua aurreko diskoetan beza-
lakoa izan zen ordura arte ez 
genekielako zer zetorkigun gai-
nera". Diskoaren diseinuarekin 
eta "ondorengo lan horiekin" 
ari zirenean, martxoan "kristo 
hau", pandemia, heldu zen, eta 
erabaki zuten grabatutakoa sa-
reetan jartzea. "Bestela, zain 
egonez gero, auskalo". Jendea 
etxean zegoenez musika entzu-
teko denbora zuela gaineratu 
du Errok. 

Pandemiarekin emanaldiak 
egiteko modua aldatu behar izan 
du Afu taldeak ere. "Egia esan 
ez da gure ohikoa den zirkuitu 
bat. Orain, nolabait esateko, for-
malagoak dira: kultur etxeetan 
eta abar". Disko berriaren aur-
kezpenarekin ari dira orain, eta 
Lakuntzan bihar egon aurretik 
zenbait kontzertu eman dituzte, 
Berriozarko kultur etxean eta 
Katakraken, esaterako. "Baina 
ez ditugu asko eman". 

Azkeneko diskoaren aurkezpen 
kontzertuak direnez, abestiak 
diskoan agertzen diren bezala 
egiten dituzte: "horrela sortu 
dugulako eta horrela egin dugu-
lako. Hori da erakutsi nahi du-
guna". Baina disko berritik kan-
po aurreko kantak aukeratzeko 
orduan lasaienak edo "giroarekin 
bat" egiten dutenak hautatzen 
saiatu dira. "Ez da erraza, baina 
saiatzen gara". 
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1 Arte Eszeniko, Musika eta Dan-
tza batxilergoa ikasten duzue, 

zergatik? 
Amaiur: Dantzaren eta musika-
ren mundua gustatzen zaizkit. 
Miren: Musikaren mundua gus-
tatzen zait ere. 
Izadi: Iturramara joan behar 
nintzen, baina aurretik hemen 
egondakoek gomendatu zidaten 
esperietzia polita zelako. 
Izaro: Ni ere musikarengatik eta 
mundu hau gustatzen zaidalako. 
Ibai: Mundu hau gustatzen zait 
ere, eta horretan lan egitea gus-
tatuko litzaidake. 

2 Oraindik batxilergo mota eze-
zaguna da. Zertan datza? 

Amaiur: Orain ezagutarazten 
ari da; Sakanako jendea etorri 
da. Esperientzia oso ona izaten 
ari da. Hasieran pixka bat lotsa 
dena berria zelako, baina orain 
oso gustura. 
Miren: Sakanarekin alderatuz 
aldatzen da.
Izadi: Giroa, batez ere. 
Ibai: Zure mundua zabaltzen duzu. 

3 Nolakoa da zuen ikas egun bat?
Izadi: Urte amaieran mu-

sikal bat egin behar izan dugu, 

eta ebaluaketaren arabera gau-
za desberdinak egin ditugu. 
Adibidez, azken ebaluaketan 
jo eta ke musikalarekin egon 
gara. 
Miren: Hasieran gehien bat teo-
ria izan zen.
Amaiur: Gitarra ikasi genuen 
ere. Dena musikalera bideratuta 
dago. 

Izaro: Egunean zehar irakasgai 
tronkalak ditugu, eta gero mo-
dalitateakoak direnak. Horietan 
egon gara prestatzen. 

4 Musikala ‘Lurperatutako aho-
tsak’ deitzen da. Nola prestatu 

duzue? 
Izadi: Gaia irakasle batek pro-
posatu zuen eta ados egon ginen. 

Amaiur: Musikala eszenaka eta 
taldeka antolatu genuen eta gero 
bakoitzak bere eszena prestatu 
behar zuen. 
Izaro: Batzuk arropa taldean 
zeuden, beste batzuk koreografiak 
muntatzen… 

5 Zer kontatzen du? 
Amaiur: Gerra zibilaren 

garaian Lodosara zirku italiar 
bat iritsi zen. Egun batetik bes-
tera denak desagertu ziren. 
Badauka kutsu nahiko fantas-
tikoa ere. 
Miren: Errealitatean oinarritu-
ta dago, baina gero atzetik asma-
tu dugun beste istoria bat dago.

6 Ikerketa lana egin behar izan 
duzue? 

Izaro: Bi dokumental ikusi ge-
nituen eta zalantzan egon ginen 
Ezkabakoa egitean. Lodosakoa 
egitea erabaki genuen. Gero tal-
de bakoitzak bere zatia ikertu du.

7 Nolakoa izan da talde lana? 
Miren: Adibidez, dantza tal-

deak koreografia egiten zuen eta 
besteei erakusten zien.
Izadi: Ikasturte hasieran esan 
ziguten ikaskideekin gatazkak 
egongo zirela, baina ez da hala 
izan. 

8 Klasean ikasitakoa praktikan 
jarri duzue?

Amaiur: Uste dut azterketa izan-
go zena musikala egitea dela. 
Ikasten duzu bai ala bai. Elkar-
lanean aritzen eta sortzen ere 
ikasten duzu. 

9 Zein da zuen papera musikalean? 
Amaiur: Mundu fantastikoan 

dantza egiten dut eta zirkuko 
protagonista naiz. Dantzatik na-
torrenez dantza egitea ez zait 

hain zaila egin, baina antzezpe-
na bai. Antzezten dudan lehe-
nengo aldia da.
Miren: Zirkuko pertsonaia bat 
naiz. Berez ez dugu hitz egiten, 
eta dantzak nahiko errazak dira. 
Ikuskizunari indarra ematen 
diogu. 
Izadi: Amonaren papera egiten 
dut eta mundu fantastikoan ere 
dantza egiten dut. Dantza egiten 
dudanez, alde hori erraza izan 
da. Amonaren papera kostatu 
zait, aurretik ez dudalako egin. 
Ahotsa proiektatu behar da eta 
paperean sartu.
Izaro: Zirkuko pertsonaia bat 
naiz, eta gero koroan nago ere. 
Koroan denak agertzen gara. 
Kantatzen oso gustura. Norma-
lean ez dut kantatzen eszenatoki 
batean, eta ongi. 
Ibai: Zirkuko pertsonaia bat naiz 
eta koroan ere abesten dut. Ez 
dut hitz egiten, baina hasieran 
pentsatzen nuen gehiago kosta-
tuko zitzaidala, eta ez da hain-
besterako izan. 

10 Aurretik agertokiaren gainean 
esperientzia zenuten? 

Izadi: Dantzan.
Amaiur: Dantzan, eta pianoa 
eta abesten. 
Izaro:  Instrumentu bat jotzen 
dut eta musika emanaldiren bat 
egin dut, baina beste pertsona 
batzuekin batera ez. 

11 Lodosan mustu zenuten, eta 
gaur Burlatan egonen zare-

te. Zer moduz urduritasuna? 
Miren: Bi saio egin genituen 
edukieragatik jende gutxi sartzen 
zelako eta lehenengoan oso urdu-
ri geundean. Hurrengoan gehia-
go disfrutatu genuen. Burlatakoak 
kurtso amaiera dela esan nahi 
du, eta berezia izango da.

"Ikasturte amaieran 
musikal bat egin dugu"
Barañaingo Alaitz BHIko hainbat ikaslek musikal bat sortu dute ikasturte amaierako. 
Tartean bost sakandar daude: Amaiur Goikoietxea altsasuarra, Miren Irisarri altsasuarra, 
Izadi Barandiaran bakaikuarra, Izaro Begiristain etxarriarra eta Ibai Lumbreras arbizuarra

11 GALDERA

Izaro, Amaiur, Ibai, Miren eta Izadi Barañaingo Alaitz BHIko ikasleak. UTZITAKOA


