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Alfredo Alvaro Igoa SAKANA
Sakanako Sozioekonomia Beha-
tokiko (SSB) 16 kide Dinabide 
eraldaketa digitalerako gunean 
elkartu ziren aurreko ostegunean. 
Eta bileran, telematikoki, beste 
zortzi kidek parte hartu zuten. 
Aurtengo aurreikusitako erron-
ka nagusiak izan zituzten hizke-
tagai. David Oroz Alonso, Saka-
nako Mankomunitateko presi-
denteak zabaldu zuen bilera. 
Orozek gogorarazi zuen aurreko 
krisialdian ibarrak erabaki zue-
la geldi ez egotea eta ekimen 
haren ondorioz Sakanak "egoera 
berria, itxaropentsuagoa" bizi 
duela gaineratu zuen. 

Gaur egungo krisialdian au-
rrekoan baino egoera hobea 
dugula uste du Orozek, "gauza 
asko egin ditugulako. Bakoitza 
bere aldetik joatetik elkarlanera 
pasa ginen eta zortzi urteko bidea 
egin dugu, eta emaitzak izan 
ditugu, esaterako, Dinabide. Or-
duko hausnarketek hainbat 
proiektu eta elkarlan ekarri di-
tuzte". Orozek Nafarroako Go-
bernuko Ekonomia Garapene-
rako Departamentuaren inpli-
kazioa nabarmendu zuen. Pre-
sidenteak gogorarazi zuenez, 
Sakanako Estrategia Plana be-
rritzeko garaia iritsi da. Guztion 
artean elkarlan eta parte har-
tzearekin gai izanen gara proiek-
tuei eta erronkei aurre egiteko". 

Estrategia plana
Sakanako Garapen Agentziako 
(SGA) Iker Manterola Matxainek 

jakinarazi zuenez 2021-2027 Sa-
kanako Estrategia Plana (SEP)
egiteko lanak kanpo aholkulari-
tza enpresa bati emateko deialdia 
egin dute. Haren ardura izanen 
da, besteak beste, dinamizazioa, 
parte hartzea sustatzea eta akor-
dioak bideratzea. Garila eta aza-
roa artean egin nahi dute plana. 

Manterolak gaztigatu zuenez, 
epe horretan "eguneratzeko hel-
buruz, diagnosia aztertu eginen 
da. Hori eginda, parte hartze 
prozesu baten bidez, lan ildoak 
eta estrategikoak diren proiek-
tuak definituko ditugu". Horretaz 
aparte, Manterolak nabarmendu 
zuenez, "beste elementu garran-
tzitsu bat izanen da gobernan-
tzaren berrazterketa; hau guztia 
posible egiteko nola koordinatzen 
garen, nola kolaboratzen dugun". 
Lan munduan zentratutako pla-
na izanen denez, elkarlana hel-
buru, enpresek eta eragile anto-
latuen parte hartzea bilatuko 
dute. Sakandarrek proposamenak 
egiteko aukera ere zabalik izanen 
da. 

SEP Nafarroako Espezializazio 
Adimentsuko S3 Estrategiari 
segituz eginen da. "Horrek hain-
bat aldaketa sortzen ditu. Sekto-
reko arloekin batera lehiakorta-

sun faktoreak daude. S3an Na-
farroakoak definituta daude, 
baina eskualde mailara etorrita 
lehiakortasun faktore bezala 
etxebizitza eta zerbitzuak (tele-
komunikazioa) lehiakortasun 
faktore bezala identifikatu ditu-
gu, talentua erakartzeko eta 
bertan mantendu ahal izateko 
oinarrizkoak direla uste dugu". 
SSBk 2019an identifikatu zituen 
faktore horiek.

Planeko erronkak 
SGAk planari begira hiru erron-
ka handi identifikatu ditu. Lehe-
na eraldaketa digitala da. Ain-
tzane Iriberri Berrostegieta 
teknikariak azaldu zuenez, "au-
kerak badiren arren arriskuak 
ere ikusten dira, eta lan esparruan 
sortutako aldaketei jarraipena 
egiten joan beharko gara". Iribe-
rrik "oso garrantzitsu" jo zuen 
"herritar guztien gaitasun digi-
talen prestakuntza, arrakala 
digitala ekiditeko". 

Bigarren erronka klima alda-
keta eta lehengaiak dira. "Enpre-
sak lehengaien horniketa arazoak 
izaten ari dira eta, aurrera begi-
ra, ziurgabetasun handia dago". 
Energiari dagokionez, Iriberrik 
azaldu zuenez, "klima aldaketa-
ri erantzunen dion benetako 
energia trantsizioan autokon-
tsumoak oinarri izan behar duen 
arren, bestelako ereduak ikusten 
dira".  

Eta azken erronka demografia 
da. Gizartea zahartzeak, besteak 
beste, mugikortasunean eta zain- Turismo teknikari Paki Urbitarte Cabrera aurtengo egitasmoen berri ematen. SGA

Estrategia Plana 
berritzeko garaia

"BAKOITZA BERE 
ALDETIK JOATETIK 
ELKARLANERA PASA 
GINEN ETA EMAITZAK 
IZAN DITUGU"

Garila eta azaroa artean eginen da, foru administrazioaren Nafarroako Espezializazio 
Adimentsuko S3 Estrategiari segituz eta hari egokituz. Hiru erronka nagusi 
identifikatu dira: eraldaketa digitala, klima aldaketa eta lehengaiak eta demografia

Galde erantzunendako tartea ere izan zen bileran. SAKANAKO GARAPEN AGENTZIA

David Oroz Alonso Mank-eko lehendakaria azalpenak ematen. SGA
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tzan eragina duela gaztigatu 
zuten SGAtik. "Bakardadea han-
ditzen ari den errealitatea da eta 
komunitatea indartu beharra 
aipatzen da". Bestetik, "enprese-
tan eta lanpostuetan gero eta 
espezializazio handiagoak daude 
eta gero eta gazte gutxiago ditu-
gun heinean, langile kualifikatuen 
falta gero eta nabariagoa da en-
presetan". Horregatik, "demo-
grafia erronkari eta enpresen 
lehiakortasunari erantzuteko, 
etxebizitzaren inguruko politika 
publiko berriak sustatzea nahi-
taezkoa da". 

Horretaz aparte, SSBren bileran 
aipatu zen kontratazioan gora 
egiten ari den arren, lan baldin-
tzak eta prekarizazio dinamikak 
sortzen dituzte. Lan esku kuali-
fikatuaren premia ere mahai 
gaineratu zen, "talentua erakar-
tzeko giroa sortu behar da eta 
bertan talentua garatzeko pres-
takuntza sustatu behar da". Ekin-
tzaile sakandarren artean au-
toenplegua lortzera jo dutenak 
dira nagusi eta zerbitzuetako 
autoenpleguren errealitatera 
egokitutako eraldaketa digitala 
eta prestakuntza beharrezkoa 
ikusten duenik ere bada. 

Etxebizitza
Etxebizitza eta telekomunikazio 
arloan eragiteko Mank-ren baitan 
lantalde bana sortu zen, SGAren 
laguntza teknikoa dutenak. Etxe-
bizitza lantaldeko koordinatzai-
lea da Oihana Olaberria Jaka 
Arakilgo alkatea. Berak azaldu 
zuenez, 2020an lantaldea sortu 
zen eta herri gehienetako ordez-
kariek parte hartzen dute. 

Etxebizitzaren inguruko oina-
rrizko diagnosia egin zuten eta 
ikusi zuten herri guztietan an-
tzeko arazoak daudela: etxe hu-
tsen kopuru izugarria, batez ere 
herri erdiguneetan; alokairura-
ko etxebizitzen falta handia eta 
gazteek, ez hain gazteek eta kan-
potik etorritakoek etxebizitza 
eskuratzeko zailtasuna. Olabe-
rriak jakinarazi zuenez, "errea-
litatea hobeki ezagutu beharra 
dugu, baita etxebizitzaren ara-
zoari erantzuteko Sakanara ego-
kitu daitezkeen eredu berriak 
ere". Koordinatzaileak "oso ga-
rrantzitsu" jo zuen etxebizitzen 
zaharberritzea sustatzea, eraikin 
berriak egin baino. 

Gaur egun "etxebizitza beharren 
inguruan dauden politika publi-
koak eta esperientziak ezagutu 
eta partekatzen ari dira. Bertan 
proiektua gertutik segitzen ari 

dira, sinergiak sortu baitaitezke. 
Gainera, "modu koordinatuan 
horiek aurrera ateratzeko balia-
bideak bilatzen ari gara". Olabe-
rriak azaldu zuenez, Nasuvinsa 
enpresa publikoarekin harreman 
zuzena dute eta lankidetza espa-
rruak zabaltzen ari dira eta, 
horren ondorioz, "aurki energia 
zaharberritzea sustatzeko bule-
go bat zabalduko da". Mank-en 
Lakuntzako egoitzan kokatuko 
da eta han dagoen etxebizitzak 
eta eraikinak zaharberritzeko 
bulegoarekin koordinatuta ego-
nen da. 

Gainera, herrietan lehentasu-
nezko zaharberritze guneak 
sustatuko dituzte, "dirulaguntzak 
dezente hobetuko dituelako. Gaur 
egun zaharberritze batek %20ko 
dirulaguntza jasotzen badu, ere-
mu horietan daudenak %45 jaso 
dezakete. Hori lotzen ari gara". 

Telekomunikazioa
Herri txikietan dagoen Interneten 
premiari erantzuteko sortutako 
lan taldearen berri Odei Zabalak 
eman zuen, Irañetako zinegotziak. 
Joan den urtean lantaldea sortu 
zen eta Guifinet fundazioarekin 
elkarlanean hasi ziren. Helburua 
Sakanako banda zabaleko azpie-
giturak zehaztea. Lehen fasean 
Aizkorbe eta Etxarri Aranatz 
artean zuntz optikoa zabaltzea 
erabaki zen eta bigarrenean Etxa-
rri Aranaztik Lizarragara. "Gaur 
egun lehen fasea eraikitzen ari 
gara, gure etxeetan Internet on 
bat izateko". Lehen faseko lanak 
despeditu ondoren, hurrengoa 
egitea aztertuko dute. 

Europako funtsak 
SGAk zahartze aktiboa lantzeko 
Bertan proiektua lantzen ari da. 
2020an diagnosia egin zuten, 
aurten etxebizitza eta mugikor-
tasunari buruzko proiektu pilo-
tuak diseinatuko dituzte. Gaine-
ra, mugaz gaindiko zahartze 
aktiboaren foroa martxan jarri-
ko dute, jardunbide egokiak eta 
ezagutza partekatzeko. 

Bestetik, Europako Batasunak 
Next Generation funtsen bidez 
estatu kide guztiei krisi ondo-
rengo suspertze jasangarri, uni-
forme, barneratzaile eta bidezkoa 
bermatu nahi die. SGAko tekni-
kariak funts horietako baliabi-
deak Sakanako enpresetara eta 
erakundeetara iristeko ahalegin 
berezia eginen dute. Bestetik, 
Europako ohiko funtsen 2021-2027 
deialdian izan daitezkeen auke-
rak ere aztertuko dituzte.

GOBERNANTZA

Sakana Estrategia Plana Utzuga-
ne, Sakanako Garapen Gunea eta 
SSB idazteko lanen koordinazioaz 
arduratuko dira, nahiz eta kanpo 
aholkularitza baten bidez eginen 
den. Bestetik, Mank-en eta uda-
len esku daude zuntz optikoko 
sarea zabaltzeko lanak.  Proiektu 
estrategikoetako bat da. 

Komunikazio arloan Sakana 
marka ezagutzen eta zabaltzen 
segituko dute, eta Sakana Sariak 
segida izanen du. Horri bideratu-
ta, sare sozialetako komunikazio 
estrategiaren ezarpenari segida 
emanen diote. Komunikazioa 
hobetzeko harreman sareak zabal-
tzen lan eginen dute, hainbat 
arlotako eragile saretzeko, elkar-
lan aukerak eta finantziazio bide 
berriak identifikatu eta horiei 
buruzko informazioa ibarreko 
eragileei emateko. 

Erronkak

TURISMOA

Lau ardatz ditu aurten. Sektorea-
ren lehiakortasuna sustatzeko 
Bidelagun turismo elkarteari 
laguntza emanen dio SGAk. Eta, 
bestetik, 2020an hasitako sekto-
rearen diagnosia  aurten despe-
ditu eta aurkeztuko dute. Balioz-
tatze ardatzean Donejakue ibilbi-
dearen lanketa zehaztuko dute 
aurten eta ibarreko ibilbide sarea-
ren jarraipena eta mantentze lanen 
koordinazioa eginen da. Horrekin 
batera, Nafarroako Gobernuarekin 
akordioa lortu eta zikloturisten-
dako ibilbidearen proiektua ida-
tziko da eta lanen koordinazioa 
izanen da. Eta Sakanako Kultur 
Mahaian ibarreko hainbat kultur 
eragile bilduko dituzte, jarduerak 
koordinatu eta turismo estrategia 
eta tokiko kultur aisia egitasmoak 
eskutik joateko. 

Turismo produktuen ardatzean 
Donejakue ibilbidea eta mendi 
lasterketetan ibiltzen direnenda-
ko trail estazioa daude. Horiek 
zehaztu eta haien inguruko zer-
bitzuak eragileekin batera defini-
tuko dituzte. Azkenik, ibarreko 
turismo baliabide eta erakarga-
rritasunen promozioa da. Horre-
tarako, 2020an Etxarriko kanpinean 
informazio puntu alternatiboa jarri 
zuten eta esperientzia hori zabal-
tzeko asmoa dute. Bestetik, sare 
sozialetan zabaltzeko ikus-entzu-
nezkoak sortuko dituzte. 

INDUSTRIA

Bi proiektu estrategikoren gara-
penean lan eginen da. Alde bate-
tik, Dinabiden coworker berriak 
erakartzea, enpresei aholkularitza 
zerbitzua eskaintzea, metalezko 
fabrikazio gehigarriko ekipa-
mendua erosteko akordioa egin 
Nafarroako Gobernuarekin. 
Proiektu estrategikoetako bat 
da hori. Dinabide bera erakun-
detzeko pausoak ere emanen 
dira. Bestetik, Trombe proiektua 
bukatuko dute. 

Prestakuntzari dagokionez, 
Lanbide Heziketa institutuan fabri-
kazio hibridoa (3D) eta errealita-
te birtualaren inguruko lanketak 
eginen dira. Enpresen arloan 
ibarreko enpresen diagnosia egi-
nen dute, haietara joanez eta 
bertan galdetegia betez. Bestetik, 
enpresen berdintasun azterketa 
eginen da. 

ELIKADURA

Hiru arlotan zentratuko dira aur-
ten. Ekoizpenari dagokionez, 
ekoizleen foroa sortuko da, ekoiz-
leen beharrei erantzute. Horrekin 
batera, Sakanako Agroekologia 
Eskolak ekoizpen berriak susta-
tuko ditu, horretarako prestakun-
tza eskainiz. Gainera, nekazaritza 
bioaniztasuna identifikatu ondoren, 
haren ekoizpena sustatzeko sen-
tsibilizazio eta komunikazio kan-
painak eginen dituzte. 

Bestetik, eraldaketa eta mer-
katuratzea dago, Etxarriko Saka-
na hiltegian eraikitzen ari diren 
eraldaketa gunean oinarrituta. 
Etxarri Aranazko Udalak sustatu 
ditu lanak eta haren kudeaketan 
hainbat eragilek parte hartuko 
dute: ekoizleek, harakinek edo 
tokiko erakundeek. Azken lan 
arloa kontsumoari lotutakoa da. 
Eraldaketa gunea aurtengo inber-
tsio estrategikoetako bat da 
(200.000 euro). Bertako produk-
tuen kontsumoa sustatzeko Das-
tatu Sakana marka sortu zen eta 
horri bultzada emanen diote. 

ENERGIA

Sakanako Energia Planaren 
barruan, udalen energia kontsu-
moen jarraipenerako Menhir pla-
taforman aldaketak eginen dituz-
te eta zerbitzuarekin segituko 
dute. Klimaren eta Energiaren 
aldeko Alkateen Ituna ezartzeko 
udal eta kontzejuei laguntza ema-
nen diete. Gainera, Sakanako 
mugikortasun eredu berri bat 
zehazteko lehen pausoak emanen 
dira aurten. Azkenik, energia 
berriztagarrien sentsibilizazio eta 
sustapenaren arloan, SGAk Liza-
rragako mikrosarearen zabalkun-
de eta komunikazioarekin segi-
tuko du, baita energia berrizta-
gar r ien  p ro iek tu  pub l ikoe i 
laguntza ematen ere. 

KOMERTZIOA

Komertzio planaren barruan Saka-
nAPP aplikazioaren jarraipena eta 
hobekuntza lanak eginen dira. 
Haren zabalkundearekin batera, 
prestakuntza ere emanen da. Aldi 
berean, merkataritza mahaian 
tokiko dendariendako interesga-
rriak diren gaiak jorratuko dira, 
bereziki sustapen planak. 
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BAZKIDEAK

Kafea hartzera bildu den lagun talde bat txertoei buruz ari da 
hizketan. Haietako gehienek adinagatik txertoaren lehenengo 
dosia hartua dute, bakarren batek oraindik hartu gabe dauka, 
gazteagoa delako eta kasu honetan txertoaren kontrakoa delako 
(ez dakigu zer eginen duen txanda iristen zaionean). Beste batek 
esana du oraindik ez duela hartuko, badaezpada, har dezatela 
besteek lehenago. Goazen ba ikustera!

Lehenengoak jarrera ukatzailea defendatzen du, jakinduria 
handia duela argudiatuz eta gainerakoak inuzente samarrak 
iruditzen zaizkio eta engainatuak daudela esaten die. Esan gabe 
doa, lagun honek jakinduria Interneten-edo aurkitutako artikulu 
pare bat irakurri ondoren eskuratu duela, (iturriak aztertu ote 
dituen ez dago garbi, baina ez du ematen, beraz, iturrien 
fidagarritasunari buruz ezer gutxi). Artikulu horiek diotena 
diskurtso koherentean buruz eta hitz teknikoekin esateko gai da 
eta halaxe bota die kafekideei. Gainerakoak aho zabalik daude, 
aho txuloari begira, dedio ze ongi hitz egiten duen! esanez, bere 
baitan. Ba nengoen ba ni! pentsatu du beste batek. Eta guztiek 
zenbat dakien esanen lukete ezagutuko ez balute, baina elkarren 
artean, honezkero, nahiko ezagunak direnez, adarra jotzen diote: 
hi esanzan/k berriro hitzez hitz esandako guztia! Lagun honek, 
nonbait, itsu-itsuan sinistu du irakurritakoa, nahiz eta, ustez, 
bere burua iritzi kritikoa duen pertsonatzat izan, eta dakien 
apurrarekin txertoak txarrak direla eta genetika aldatzen dutela 
garbi izan. 

Bigarrengoak, mundu guztia baino azkarragoa denak, (horren 
jokamoldea ere ezaguna da inguruan), txertoa jartzeko asmoa 
dauka, baina, badaezpada, besteen atzetik paratuko duela 
adierazi du, eta besteei zer gertatu zaien ikusi ondoren, (apika, 
txertoen emaitzak zeintzuk diren jakiteko gai da edo ziur dago 
tartean ez duela gaitza hartuko eta gaizki pasatuko, batek daki!). 
Horren pentsamendua honelakoa da: uuuuuuhh, auskalo zer 
sartuko diguten, lehenengo beste batzuekin proba dezatela, eta 
gero behar baldin bada txertatuko naiz ni. Kafekideek 
aprobetxategitzat eta berekoitzat daukate pertsona hori, besteek 
egindako lanaren edo jasandako albo ondorioen emaitzak 
aprobetxatu nahi dituelako, baina arriskurik hartu gabe.

Bi jokamoldeak zilegiak dira, baina, halaxe kontuk!!

Txertoak hizketagai

ASTEKOA

YOLANDA OLASAGARRE

SASOIA JUBILATUEN ELKARTEA

2020ko abuztuaren lehenengo 
ostiralerako kolaborazioa idatzi 
nuenean, ez nuen uste 2021eko 
uda bezperan pandemia giroan 
idatzi beharko nukeenik, baina 
horrela gertatu da. Egia da argi 
izpi batzuk ikusten direla. 
Baikorrenentzat, egunsenti eder 
baten ezaugarri izango dira, 
fidagaitzentzat, eguraldiaren 
ezegonkortasunaren 
iragarpena. Norberak,  
izatearen arabera, ulertuko du 
errealitatea.

Hasiera hasieratik 
jubilatuekin grinatu zen 
pandemia eta emaitza 
penagarriak jasan behar izan 
genituen, sufrimendua, 
bakardadea, heriotza… 
Argisentirik gabeko gaua. 

Gaur egun, txertoari esker eta 
zintzo jokatuz, badirudi 
arriskua saihesten ari garela; 
zenbakiek hori diote. Argiari 
eta biziari zirrikitu bat 
irekitzeko aukera utzi digute. 
Beraz, aurrera begiratu eta 
pandemiak utzi dizkigun 
gabeziak salatu eta zuzentzeari 
ekin beharko diogu.

Osasungintzan, zahar 
etxeetan, zerbitzu publikoetan, 
politika pribatizatzaileak izan 
duten eragina nabarmena izan 
da. Zahar etxe publikoen 
aldarrikapena aspalditik 
dator: berri kezkagarriak 
genituen: langile kopuru 
motza, arreta eskasa,soldata 
murritzak, ratio zabalak... 
Pandemiak azaleratu ditu 
gabezi hauek. Politika 
pribatizatzaileak ez du 
bermatzen gizartearen 
ongizatea, gure ongizatea, 
duintasunez bizitzeko eta 
hiltzeko eskubidea.

Pozgarria, egoera honetan, 
jubilatuok zailtasun guztien 
gainetik elkartasuna eta 
borrokari eusteko gai izan 
garela. Nola edo hala moldatu 
gara elkartzeko, errealitatea 
aztertzeko, kalera ateratzeko, 
bizirik gaude eta gerra 
ematen jarraituko dugu. 
Maiatzaren 29an egin ziren 
manifestazioak guzti  
honen adibide garbiak. 
Behartuak gaude.

Gure eskubideak bermatu 
behar lituzketenak ez dira 
geldirik egon. Toledoko 
hitzarmenak piztu zizkigun 
argi izpiak itzaltzen ari 
zaizkigu. Escriva jaunak 
barneratu ditu Europak 
exijitzen dizkion murrizketak 
eta gure eskariak kolokan 
daude. Udazken beroa 
iragartzen dugu eta gure 
borrokak ez du oporrik 
hartuko. Jubilatuon bizi duina 
arriskuan dago.

Argi ilunak

HARA ZER DIEN

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

Altsasuko kaleetan paseoan ze-
biltzanak bat-batean sanfermi-
netan egongo balira bezala sen-
titu ziren, kaleak behiez beteta 

ikusi zituzten eta. Norbaitek 
entzierroen falta sumatu eta 
behiak Altsasuko kaleetatik 
paseatzera eraman zituen. Agian, 

merkatuan zerbait erosteko 
aprobetxatuko zuten ere. 

Lasai ibili, unai batek ongi 
bideratuta zihoazen eta.

OBJEKTIBOTIK

Entzierroa Altsasuko kaleetan
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SAKANA
Ana Ollo Hualde Herritarrekiko 
Harremanetako kontseilariak 
eta Oskar Zapata Euskaltzaleen 
Topagunea elkarteko zuzenda-
riak Nafarroan 2021 Euskaraldia 
Euskarak 365 egun izeneko ko-
laborazio hitzarmena berritu 
zuten apirilean. Bi erakundeen 
eskutik sortutako ekimenaren 
helburua da euskararen erabi-
lera sustatzea eta bere erabile-
raren aldeko jarrerak aktibatzea, 
bereziki herritarren hizkuntza 
ohiturak kontuan hartuta. Hi-
tzarmena 130.000 eurorekin 
hornituta dago, zeinak bidera-
tuko diren programa koordina-
tu eta barreiatzera, sustapen eta 

sentsibilizazio jardueretara, 
jendaurreko ekintzetara, hala 
nola entitateetan eta udalerrie-
tan bere sustapena egitera.

Aurreikusitako jardueren ar-
tean dago Iñaki Alforja Sagonek 
zuzendutako eta apirilaren 15ean 
Iruñean mustutako Biziprest. 
Gehiago gara dokumentala uda 
bitartean Nafarroan barna ema-
tea. Ikus-entzunezkoan euskarak 
pizten dituen sentimenduak 
erakusten dira Nafarroako aniz-
tasuna islatzen duten lau pertso-
nen bizipenen bitartez. Doku-
mentalaren emanaldia hartu 
zuen herenegun Altsasuko Gure 
Etxea eraikinak. 20 euskaltzalek 
ikusi zuten hura eta ondoren 
iritziak trukatu zituzten. 

Bestalde, erdaldunei zuzendu-
tako euskararen erabilera sus-
tatzeko sentsibilizazio tailerrak 
eginen dira maiatza eta garaga-
rrilean.

Gehiago 
Udazkenarekin etorriko da Eus-
karaldiaren 2021-2022 edizioari 
begirako aktibazioa. Izan ere, 
Nafarroan euskararen aldeko 
jarrerak indartzeko aukerak 
jardunaldiak lastailaren 14an 

eginen dira. Nafarroan gero eta 
herritar gehiago euskararen 
biziberritze prozesuarekiko en-
patikoago edo solidarioago iza-
teko diskurtsoaz, praktikaz eta 
bestelako baliabidez gogoetatzea 
dute helburu jardunaldiok. 

Azaroak 12aren inguruan egi-
nen da Iruñean ekitaldi zentrala. 
Sinatzaileek aurreratu dutenez, 
ekimen ludiko bat izanen da, 
Nafarroan euskararen erabilera 
sustatzen aritzeko gogoz diren 
guztiak elkartzeko eta haren 
ondotik etorriko da, azaroa aka-
bera eta abendua bitartean, ak-
tibaziorako dinamika sozial bat, 
Nafarroan herriz-herri eginen 
dena. 

Hirugarren Euskaraldia 
Belarriprest eta ahobizi rolak 
hartuta, euskararen erabilera 
handitzeko makina bat euskal 
herritarrek ariketa sozialetan 
parte hartu dute. Azken edizioa-
ren berritasuna izan zen une oro 
euskaraz hitz egiteko aukera 
bermatzen duten eremuen so-
rrera eta identifikazioa, sektore, 
tamaina eta ezaugarri mota guz-
tietako makina bat entitateen 
atxiki ziren.Herenegun 'Bizipoza' emanaldiaren ondoren iritzi trukaketa izan zen. 

Euskararen erabilera 
sustatzeko hitzarmena 
Nafarroako Gobernuak eta Euskaltzaleen Topaguneak lankidetza hitzarmena berritu 
dute 'Euskarak 365 egun' lelopean Foru Komunitatean euskararen erabilera soziala 
sustatu nahi dute

SAKANA
Bisitariei harrera egin eta infor-
mazioa emanen dien langile bat 
izanen da santutegi ondoan. Pla-
zaola turismo partzuergoak eta 
Sakanako Mankomunitateak 
urtero txandaka hartzen dute 
informazio gunearen ardura eta 
partzuergoak Larraungo Udala-
ren bidez pertsona bat oposizio 
lehiaketa deialdia egin du. 

Interesa duten pertsonak lan-
gabeak izan beharko dute eta 
Nafar Lansaren lan eskatzaile 
gisa izena emana izan beharko 
dute. Euskara (EGA edo balioki-
dea) eta ingelesa (B1 edo balio-
kidea) jakin beharko dituzte, gida 
baimena eta autoa izan beharko 

dituzte. Eskabideak eta deialdia-
ri dagozkion agiriak hilaren 16ko 
15:00ak arte aurkeztu daitezke 
Larraungo udaletxean. 

Aukeratutako langileak ingu-
ruko erabilera publikoari (jar-
duerak, ingurune naturala, zer-
bitzuak, etab.), inguruneko jar-
dunbide egokiei eta inguruneaz 
gozatzeko gomendioei buruzko 
informazioa, orientazioa eta 
aholkuak eman beharko ditu, 
inork natura, kultura, paisaia 
eta ingurumen balioak arriskuan 
jar ez ditzan. Horrekin batera, 
mendiaren eta bere inguruneko 
turismo eskaintzaren berri ema-
nen du eta bisitarien inguruko 
datu bilketa egin beharko du. 2020an ez zen jarri, aurten bai. 

Udarako turismo 
informatzailea behar da 
Aralarko santutegi ondoan egonen den informazio gunearen ardura izanen du 
gariletik irailera. Hilaren 16ra arte eman daiteke izena oposizio lehiaketan parte 
hartzeko 

ARAKIL / IRURTZUN 
Nafarroako Gobernuak, Nasu-
vinsak, Basquetour, Plazaola 
turismo partzuergoa eta Gipuz-
koako Foru Aldundiak bat egin 
dute eta haien ekimenez Plazao-
lako bide berdean barna birtual-
ki bidaiatzeko aukera izanen da. 
Horretara, 39.500 euro bideratu 
dituzte. Baina proiektuaren abia-
puntua  Googleren eta Ferroca-
rriles Españoles fundazioaren 
arteko akordioan dago, haren 
bidez bide berdeak digitalizatu 
eta natur gune horien sustapena 
egiteko. Plazaola bide berdea 
aukeratu dute digitalizaziorako 
proiektu pilotu gisa, kontsolida-
tutako bidea delako, zerbitzuak 
dituelako, luzeragatik eta pai-
saiaren edertasunagatik. 

Horregatik, Kaptura ekoizte-
txeko Ander Zugazak atzo 68 
km-ak mendi bizikleta elektri-
koarekin egin zituen. Motxilan  

360 gradutan irudiak hartzen 
zituen kamera zeraman eta ho-
rrela ibilbide guztia grabatu zuen.  
Irudi horiek Google Maps eta 
Google Street Viewra igoko ditu 
mundu guztiaren eskura uzteko 
eta, bide batez, bide berdearen 
sustapenean laguntzeko. 

Plazaolak 9,5 km ditu Sakanan. 

Plazaolako bide berdearen 
ibilbide guztia ikusgai izanen da
Sarasa eta Andoain arteko 68 km-ko ibilbidearen 360 
graduko irudiak Interneten ikusgai izanen dira
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Txertoa jartzen. 

SAKANA
Nafarroako Osasun Zerbitzuak 
immunizazio estrategiaren ara-
bera, biztanleriaren txertaketak 
aurrera jarraitzen du eta aste 
honetan 43.790 dosi emanen ditu 
COVID-19 gaixotasunaren kon-
trako txertaketa kanpainaren 
barruan. Horietako 1.405 txerto 
altsasuarrek, olaztiarrek eta 
ziordiarrek jaso dituzte. Here-
negun 45 eta 49 urte arteko men-
debaldeko burundarrek lehen 
txertoa jaso zuten eta atzo, berriz, 
50 eta 54 urte arteko 749 izan 
ziren txertatuak izan zirenak 
Burunda frontoian. 

Bestalde, heldu den astelehe-
nean Irurtzungo kiroldegian 50 
eta 59 urte arteko 1.100 pertsonek 
jasoko dute COVID-19aren kon-
trako bigarren txertoa. Astear-
tean, berriz, Etxarri Aranazko 
frontoian Lakuntza eta Urdiain 
bitarteko adin bereko 697 sakan-
darrek bigarren txertoa hartuko 
dute. Bi osasun eskualde horietan 
heldu den ostiralean jasoko dute 
lehen dosia 40 eta 49 urtekoek. 

Azkenik, garagartzaroaren 
hasieratik herenegun arte Saka-
nan 40 positibo zenbatu dituzte 
Nafarroako Osasun Zerbitzuko 
langileek: Uharte Arakilen 17, 
Altsasun 10, Etxarri Aranatz 6, 
Lakuntzan 5, eta bana Bakaikun 
eta Olatzagutian.

Koronabirusaren 
kontrako 1.405 
txerto jarri 
dituzte 
Altsasu, Olatzagutia eta 
Ziordiko herritarrek jaso 
dute COVID-19 gaitzaren 
kontrako txertoa

Nafarroako Osasun Zerbitzuak, 
Osasunbideak, herrietako kon-
tsultategiak eta kontsultategi 
lagungarriak eraikitzeko, era-
berritzeko edo handitzeko 950.000 
euro zituen aurten. Nafarroako 
Osasun Zerbitzuko zuzendari 
kudeatzailea Gregorio Achutegui 
Basagoitik ebazpen bidez jaki-
narazi duenez, dirulaguntza jaso 
dutenen artean Sakanako bi toki 
erakunde daude.

Alde batetik, Ihabarko Kon-
tzejuak 15.582,77 euro jasoko 
ditu. Dirulaguntza horrekin 
kontzeju etxean bertan dagoen 
kontsulten gunea handituko eta 
komunen irisgarritasuna hobe-
tuko du Ihabarko Kontzejuak. 
Bestetik, Iturmendiko Udalak 
33.527,13 euro jasoko ditu. Bere 
diru ekarpena eginda, Iturmen-
diko Udalaren asmoa da Estafe-
ta kalean, Bakaikurako bidean, 
dagoen kontsultategia hartzen 
duen eraikinaren leihoak alda-
tzea batetik, fatxadak isolatu 
bestetik eta, azkenik, teilatua 
berrituko du.

Laguntzak mediku 
kontsultategiak 
eraberritzeko 

Hezkuntza Departamentuak 
ikastetxe publikoak hobetzeko 
eta birmoldatzeko lanak egiteko 
udalen artean bi milioi euro ba-
natu ditu. Irurtzungo Udalak 
45.288,92 euroko dirulaguntza 
jasoko du Atakondoa eskola pu-
blikoko berogailua sektoreka 
banatzeko. Auditoria egin ondo-
ren, ikastetxean energia eragin-
kortasuna hobetu eta gastua 
murrizteko lanok egin dira: lu-
minariak aldatu, argindar ins-
talazioa eta koadroak berritu, 
korronte hargune berria jarri 
eta frontoiko teilatuan plaka 
fotovoltaikoak jarri. Horien se-
gida izanen dira bero isolamen-
dua hobetzeko eginen diren lanak.  

Bestetik, 0 eta 3 urte arteko 
haurrak hartzen dituzten ikas-
tetxeak hobetzeko eta birmolda-
tzeko dirulaguntza deialdia egin 
zuen. 250.000 euro banatu ditu 
eta haietatik 13.759,43 jaso dituz-
te Arbizuko Udalak, Kattuka 
haur eskolarako. Horrekin haur 
eskolaren kanpoko patioaren 
perimetro itxitura berrituko da.

Ikastetxeetan 
hobekuntzak egiteko 
bi laguntza Sakanara

SAKANA
Ibarreko gogoko tokiaren berri 
ematea eta, horretarako, argaz-
kia eta azalpena zuen audioa 
edo tokiaren bideoa eta azalpe-
na bidali behar zuten parte har-
tzaileek. Sakanako Mintzakide-
ren gonbidapena bederatzi sa-
kandarrek hartu zuten eta haien 
iritziz Sakanako tokirik polite-
nak honakoak dira: Urdiaingo 
haurrendako parkea, Urdiaingo 
Laieneko haitzean dagoen Jen-
tilen Sukaldea, Altsasuko Men-
disurbe dermioa, Ziordiko uda-
letxe pareko plazan dagoen li-
xuarria, Urdiaingo plaza, Altsa-
su Lakelabaitxo, Iturmendi eta 
Urdiain arteko kamio zaharra, 
Altsasuko "osasun iturria" eta 
Egiarretako Itxasperri ermita. 
Sakanako Mintzakidek zozketa 
bidez erabaki du ibarreko toki 
politena Maite Miguelek propo-
satutako Altsasuko Mendisurbe 
dermioa dela. 

Mintzakide
Euskara praktikatzea helburu 
duen programa bat da Mintza-
kide. Euskara ikasten ari dire-
nak, euskara jakin baina era-
biltzen ez dutenak hizkuntza 
dakien pertsona batekin elkar-
tzen ditu. Talde txikiak izaten 
dira, lauzpabost lagunekoak 
asko jota. Eta gustuko jarduera 

bat eginez (kafea hartu, paseoan 
ibili…) euskaraz hitz egiteko, 
praktikatzeko, konfiantzazko 
gunea sortzen da. Astean behin 
ordu bat izaten da. Gehiagotan 
elkartzen denik ere bada. 

Gaur egun Irurtzunen, Arbizun, 
Altsasun eta Ziordian daude 
mintzakide taldeak. Euskaraz 
hitz egiteko taldeak edozein he-
rritan sor daitezkeela gaztigatu 
dute hura bultzatzen duten Sa-
kanako Mankomunitateak eta 
AEK-k.  Euskaraz komunikatze-
ko gutxieneko gaitasuna eskatzen 
dute. Interesa duenak 600 482 024 

edo Mank-en Euskara Zerbitzu-
ko 948 464 840 telefono zenbakie-
tara hots egin dezake edo saka-
na_mintza@aek.eus  e-posta 
helbidera idatzi. Sakanako Min-
tzakideak Facebook-eko profilean 
haien jardueren berri jaso dai-
teke. Izen ematea musu truk da. 

Eta jendeak euskara praktika-
tzeko helburuz, Sakanako Min-
tzakidek Aralarko santutegira 
bisita antolatu du igande eguer-
dirako. Arte aditu baten laguntzaz 
eraikinari buruzko azalpenak 
jasoko dituzte izena eman duten 
mintzakideek.

Lehiaketako partaide batek Urdiaingo Jentilen Sukaldea azaldu zuen. MINTZAKIDE

Sakanan toki politak? 
Aukeran ditugu
Sakanako Mintzakidek ibarreko tokirik politena zein den jakiteko lehiaketa Maite 
Miguelek irabazi du. Mintzakideek Aralarko santutegia arte aditu baten bitartez 
ezagutzeko aukera izanen dute igandean

ALTSASU
Euskara ordenantza betetzen ez 
dela eta, Altsasuko euskaldunok 
udalari bost! kanpainaren ba-
rruan Altsasuko Euskal Herrian 
Euskaraz-ek (EHE) kontzentra-
zioa deitu du gaurko. Eragile 

euskaltzaleko kideen iritziz, 
Altsasuko Udalak "Ez du euska-
raren ordenantza betetzen". 
Adierazi dutenez, ordenantzan 
jasotakoaren arabera udalak 
bidalitako idatzizko lehen komu-
nikazioak elebitan izan behar 

du. EHEtik gogorarazi dute or-
denantzan jasotakoaren arabera 
liburutegian 3 eta 16 urte arte-
koendako euskarazko eskaintzak 
erdia izan behar duela. "Gaur 
egun ez da %30era iristen". Ho-
rrekin batera eragile euskaltza-
leko kideek nabarmendu dute 
www.altsasu.eus udal webgunean  
eduki guztiak ele bitan egon 
beharko luketela, "baina ez da 
horrela". EHEko kideek "Euska-
ra erdigunean" jartzea eskatzeko 
bilkura eginen dute gaur, 19:30ean, 
udaletxearen aurrean.

EHEk euskara "erdigunean" 
jartzea eskatuko du
Altsasuko Udalak euskara ordenantza "betetzen ez 
duela" salatuko dute gaur, 19:00etan, udaletxe parean
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ALTSASU
Altsasuko Udalak, Nafarroako 
Gobernuaren menpekoa den 
Nasuvinsa sozietate publikoa-
rekin batera, herrian etxebi-
zitzak alokatzeko neurriak 
ezarri nahi ditu. Horretarako, 
Altsasun alokairuko etxebizi-
tzen egungo eskaera zein den 
ezagutu nahi dute. Errealitate 
horren berri ezagututa,  etxe-
bizitzaren alokairua sustatze-
ko neurriak hartu ahal izateko. 
Horregatik, Altsasuko Udalak 
herrian etxebizitza alokatu 
nahiko luketenei www.altsasu.
eus webgunean dagoen inkesta 
erantzutera  gonbidatu ditu. 
Inkesta anonimoa da eta hura 
erantzuteko hilaren 17ra arte 
dago epea.

Inkesta
Udalak prestatutako galdetegia 
erantzun nahi duenak, lehen-
lehenik generoa eta adina zehaz-
tu beharko ditu. Horren ondoren 
nahiko luketen etxebizitza de-
finitzeko galdera sorta heldu 
da. Hasteko galdetegia erantzu-
ten dutenek nahi luketen etxe-
bizitza mota zein den zehaztu 
beharko dute: apartamentua 
(logela 1), pisua (2 logela), pisua 
(3 logela), etxebizitza isolatua 
edo beste aukeraren bat. Bes-
tetik, alokairuaren iraupenaren 
inguruan ere zehaztapenak 

eskatzen dira inkestan: etxebi-
zitza iraunkorra, eskola denbo-
raldiak irauten duen bitartean, 
autonomia ekonomikoa han-
diago izan arte edo beste auke-
ra bat. 

Alokatu nahi den etxebizitzan 
nola bizi nahiko litzatekeen ere 
zehaztu behar da: bakarrik, fa-
miliarekin, beste pertsona bate-
kin partekatzeko, pertsona bat 
baino gehiagorekin partekatze-
ko edo ezagutzen ez ditudan 
pertsonekin partekatzeko. Nor-
berak urtean zenbat irabazten 
duen zehazteko sei aukera es-
kaintzen ditu galdetegiak, ba-
koitzak berea markatzeko.

Altsasuko Udalak prestatu-
tako galdetegiko galdera bat 

da etxebizitza izateko laguntzak 
dauden ezagutzen den edo ez. 
Horrekin batera, alokairuaga-
tik zenbat ordaindu dezaketen 
zehazteko  eskatzen da eta ho-
rretarako ematen diren bost 
aukeretako baten alde egin 
behar dute inkesta erantzuten 
dutenek. Eta alokatutako etxe-
bizitza horretan bizitzera sar-
tzerakoan nahiko luketen oi-
narrizko ekipamendua zehaz-
teko eskatzen du ere: sukalde 
ekipatua, etxebizitza ekipatua, 
hutsik dagoen etxebizitza edo-
ta igogailua izatea. Azken gal-
deraren bidez alokatu nahi den 
etxebizitzak arkitektura ozto-
poak izatean nahi den edo ez 
argitu beharko da.

Altsasuko Bakea kalea. 

Alokairuko etxebizitzen 
beharra jakin nahi da
Altsasuko Udalak inkesta bidez informazioa jaso nahi du. Etxebizitzaren alokairua 
sustatzeko neurriak martxan jartzeko baliagarria den galdetegia 'www.altsasu.eus' 
webgunean erantzun daiteke ostegunera arte 

Altsasuko Erkuden kaleko eraikinak. 

Udalak etxebizitza hutsen 
gaineko zerga onartu du 
Hutsik dauden ondasunen katastro balioaren araberako 
zerga pagatu beharko dute jabeek

ALTSASU
Nafarroako Gobernua Etxebizi-
tza Hutsen Erregistroa osatzen 
hasi da eta sortu ahala udalei 
hartan jasota dauden ondasunen 
berri ematen die udalei. Izan ere, 
udalek informazio horrekin he-
rriko Etxebizitza Hutsen Zentsua 
sortu behar dute eta legeari se-
gituz, etxebizitza horiei zerga 
bat kobratu behar diete, ondasu-
nak duen katastroko balioaren 
araberakoa dena. 

Foru administrazioak Altsa-
suko Udalari jakinarazi dio has-
teko bost etxebizitza huts atzeman 
dituela  herrian. Hala ere, gehia-
goren berri jasoko dutela supo-
satzen du Javier Ollo Martinez 
alkateak. Legeak dioenari jarrai-
tuta, zentsua sortu eta han jaso-
tako ondasunei aplikatu beha-
rreko zerga onartu du udalak. 
Horren arabera aurten etxe 
hutsen jabeek haren katastro 
balioaren %0,25eko tasa pagatu 

beharko diote udalari. 2022an 
etxeak hutsik segitzen badu tasa 
%0,3246koa izanen da. Udalak 
erabakia hartu eta bi urtera, 
2023an, etxebizitza hutsik segitzen 
badu ordaindu beharreko tasa 
%1ekoa izanen da. Eta, azkenik, 
udalak erabakia hartu duenetik 
hiru urte edo gehiago (2024 eta 
hurrengoak) hutsik dauden etxe-
bizitzen jabeek katastroko ba-
lioaren %1,5eko adinako zerga 
pagatu beharko dute.

Frontoia 
Burunda frontoian hainbat lan 
egin ziren joan den urtea irekie-
ra lizentzia lortu eta foru admi-
nistrazioaren Babes Zibilaren 
eskakizuna bete ahal izateko. 
Aste honetan frontoiko kantxari 
tratamendu berezia eman zaio. 
Alkateak iragarri duenez, gari-
laren 2an Nafarroako Lau eta 
Erdiko txapelketako partida 
hartuko du Burundak. 
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Beste herrietako hainbat 
zeharkalditan parte hartu 
ondoren, Burunda txirrindu-
lari taldeko kideek Altsasun 
halako proba ez lehiakorra 
antolatzea erabaki zuten. 
Antolatzaileek ibilbidearen 
bi gauza nabarmendu zituzten: 
zati batzuetan zuen gogorta-
suna eta bere edertasuna. 
Altsasu, Urdiain eta Olatza-
gutiko dermioetan barna 
prestatutako ibilbidean 370 
txirrindulari ibili ziren. Abia-
da bizian ibili ziren. Burun-
dakoak emaitzarekin pozik, 
errepikatzeko asmoa zuten. 

DUELA 25 URTE... 

Mendi bizikleta 
zeharkaldi 
"erraldoia"

OLATZAGUTIA
La Vasco Navarra enpresako 
langileek atzo hasi zituzten lan 
uzteak, gaur segida izanen du-
tenak. LAB eta CCOO dira dei-
tzaileak. Gainera, hilaren 14, 17, 
21, 24 eta 28rako lan txanda ba-
koitzean langileak ordu bateko 
lanuzteak deitu dituzte. Enpresa 
batzordean (LAB-ek bi delegatu 
eta bana CCOOk, ELAk eta UGTk) 
gehiengoa diren sindikatuek 
deitutako mobilizazioak larun-
bateko manifestazioarekin hasi 
ziren, 250 bat pertsonak enpresa 
hitzarmen eta lan baldintza dui-
nak aldarrikatu zituzten. 

Gaur egun La Vasco Navarra 
enpresak ehun bat langile ditu, 
"60-70 inguru dira enpresak kon-
tratatutakoak eta gainerakoak 
Aldi Baterako Lan Enpresen 
(ABLE) bidez. Langileriaren ar-
tean emakumezko eta migratzai-
le asko daude". Langileen ordez-
kariek azaldu zutenez, "duela 
urte bat enpresan halako mobi-
lizaziorik izanen zela pentsaezi-
na zen. Baina hemen gaude gure 

eskubideak aldarrikatzen plan-
tillaren zati handi bat. Hau bera 
lorpen historikoa da La Vasco 
Navarran" nabarmendu zuten. 

Eskakizunak
Lan baldintza txarrak zituztela 
gaztigatu zuten langileen ordez-
kariek: "lan orduak asko dira, 
ABLE bidez gutxienez 18 hilabe-
te pasatzen dituzte lanean, ino-
lako eskubiderik gabe. Hori utzi 
nahi dugu atzean". Zehaztu zu-
tenez, "lan baldintza duinak nahi 
ditugu; irabazten den dirua ez 
da lan egiten denaren errekon-
pentsa, uste dugu gehiago mere-
zi dugula. Igoera bat eskatzen 
dugu, soldataren kontzeptu guz-
tiei eraginen dion igoera. Gutxien 
kobratzen duen jendeak ezin du 

horrela segitu. Alde handia dago 
eta horri aurre egin nahi diogu". 
Horri lotuta, "lan kategorien eta 
lanpostuen ikerketa egitea exi-
jitu zuten langileek, "horrela 
gizonezko eta emakumezkoen 
arteko soldata arrakala ezabatzen 
hasteko, baita enpresan dauden 
hainbat maila ere". ABLEak alde 
batera uztea nahi dugu, edo gu-
txienez puntuala izatea". 

Horregatik egoera aldatzea 
eskatu zuten: "badakigu aldake-
ta hori ez zela negoziazio mahaian 
lortuko, enpresak urteetan izan-
dako jokabideagatik. Ia guztiak 
borroka egin beharraren kon-
tzientzia genuen, erraza ez izan 
arren, horrela lortzen baitira 
gauzak". Langileek gaztigatu 
zutenez, "zuzendaritzak estatuko 
hitzarmenari dagozkion kon-
tzeptuak besterik ez ditu hobetu 
nahi. Beti mehatxatzen du esta-
tuko itunera bueltatuko garela. 
Guk enpresa hitzarmena nahi 
dugu". Langileen iritziz, "zuzen-
dariak ez du ezer ematen, edo 
oso gutxi. Eta ez gaude ados". 

Larunbatean aldarrikapenak enpresaraino eraman zituzten. Aste honetan bi orduko lanuzteak egin dituzte. 

Hitzarmen eskaera  
La Vasco Navarran 
Larunbateko manifestazioko eta atzoko arratsaldeko eta gaueko lan uztearen 
ondoren, gaurko goizeko txandan langileak lanuzteak egitera deitu dituzte LABek eta 
CCOOk, baita hilabete honetako astelehen eta ostegunetan ere

LANGILEEN 
ORDEZKARIEK 
ENPRESAREN EGOERA 
"BIKAINA" DELA 
AZALDU DUTE

Arbizuko Olatzeako belardiak bostehun pertsona hartu zituen. 

Askotariko ekarpenekin omendu 
zuten Balda Arbizun
Militantzia kide, lagun eta herrikide izandakoari ahots 
eta doinu ugarik eman zioten azken agurra igandean

ARBIZU
Trikitilarien doinuak batetik, 
zanpantzarra eta momotxorroak 
bestetik, Fran Balda Arañaren 
irudia oholtzara eramaten. Ken 
7ren doinura dantzatutako au-
rreskua. Hitzartzeak. Arbizuko 
musikarien kantuak. Lagunak. 
Argi Bidea elkartea. Nafarroako 
ezker abertzaleko, Sortuko eta 
Ernaiko kideen esanak. Horien 
bidez oroitu zuten igandean Fran 
Balda Araña zena, hari eman-
dako azken agurrean. "Bizitza 
oso bat militantziari emana. 
Zailtasunetan, beti aurrera. Ez-
ker abertzaleko militante osoa, 

leiala beti". Hala definitu zuten 
eta "bere tokia kolektiboki be-
tetzen saiatuko" zirela gaztiga-
tu zuten oholtzatik. Akaberan 
arbizuarrek eta kuadrillakoek 
Franen omenez eta bizitzaren 
alde topa egin zuten. 

Hizlarien artean, Mikel Mun-
diñano Sareko kideak esan zue-
nez, "Fran pozik zegoen" espe-
txetako mugimenduengatik. 
Baita "arduratuta, inoiz baino 
garrantzitsuago delako presoen 
etxeratzearen aldeko bide horre-
tan pausoak ematea, presoen 
korapiloa askatzeko". Kartzelak 
husteko aukerak ikusten zituen. 
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SAKANA
Sakanako Mankomunitateko 
Hondakin Zerbitzuak Arbizun 
duen azpiegitura orain arte za-
bortegi edo hondakindegi izene-
kin ezagutu dugu. Baina azpie-
giturari UtzubarEKOgunea 
izena eman diote, "dagoeneko 
gunea ez delako hondakindegia 
bakarrik. Gaur egun hondakin 
asko zabortegi batean lurperatu 
ez daitezen, materialak gaika 
sailkatzen dira ondoren lehengai 
hori berrerabiltzeko. Horretara-
ko, hainbat bide daude".  

Hara joan ziren bizikletaz La-
kuntzako eskolako 50 ikasle, 3. 
eta 4. mailakoak asteartean eta 
5. eta 6. mailakoak atzo. Utzuba-
rEKOgunea bertatik bertara eza-
gutu zuten eta Hondakin Zerbi-
tzuko hezitzaileek han egiten den 
lanaz esandakoa adi-adi entzun 
zuten. Ikasleek ikusi zuten Mank-
ek zein lan egiten duen hondakin 
bakoitzak bere bidea egin dezan. 
Baina, hezitzaileak gaztigatu 
zuenez, "bide hori gu guztion 
etxeetan hasten da,  ahalik eta 

hondakin gutxien sortzen, hon-
dakin mota bakoitza ongi bereiziz 
eta dagokion lekuan utziz". 

Bisitan ikasleek UtzubarEKO-
guneko hondakinen transferen-
tzi gunean (errefusa Tuterako 
El Culebrete hondakindegira eta 
ontzi arinak Azkoiengo sailkatze 
plantara eramateko), konpost 
planta (ibarreko materia orga-
nikoa konpost bihurtzen duena), 
garbigunea (pilak, tresna elek-
trikoak, tonerrak, bateriak, pin-
tura, motor olioa, erradiografiak, 
fitosanitarioak, obra txikietako 
hondakinak eta abar jasotzen 
dute), tamaina handiko honda-
kinak (jostailuak, arropa, altza-
riak, oheak eta abar), industria 
hondakinen hondakindegia (silo 
plastikoa, egurra, plastiko gogo-

rra, PVC eta txatarra) eta biltegia 
daude gaur egun. Garbigune 
mugikorrean jasotakoak Arbizun 
bukatzen duela ere jakin zuten. 

Altsasu 
Mank-ek Altsasun garbigunea 
du eta hura ezagutzera joan ziren 
Iñigo Aritza ikastolako DBH-ko 
1., 2. eta 3. mailako ikasleak atzo 
eta asteazkenean 4. mailakoen 
txanda izanen da. Ikasleek bisi-
taren bidez jakin zuten Altsasu-
ko edukiontzien ondoan ez dela 
tamaina handiko hondakinik 
utzi behar (sofak, koltxoiak, hoz-
kailuak,…) garbigunera eraman 
behar direlako. Gauza bera egin 
behar dute etxean sortzen diren 
eta arriskua duten hondakinekin 
(pilak, pintura, motor olioa, tres-
na elektrikoak, bateriak, gasolioa, 
izotz kontrakoa, fitosanitarioak, 
eta abar) eta berrerabil daitezkeen 
gauzekin: arropa, jostailuak, 
gauza txikiak, bestelakoak. Azken 
horiek Emauseko Trapuketariek 
eramaten dituzte egokitu eta 
berrerabilpena sustatzeko.

Lakuntzako eskolako ikasleak Arbizun dagoen UtzubarEKOgunean. HONDAKIN ZERBITZUA

Hondakinen kudeaketari 
buruzko ikasgaia 
Ikasturte akabera eta Ingurumenaren Nazioarteko Eguna (garagarrilak 5) zela eta, 
Sakanako Mankomunitateko Hondakin Zerbitzuko hezitzaileek egiten duten lanaren 
berri eman diete ikasleei UtzubarEKOgunean eta Altsasuko garbigunean

HONDAKIN BAKOITZAK 
BERE BIDEA EGIN 
DEZAN MANK-EK 
EGITEN DUEN LANA 
EZAGUTU ZUTEN

Amandrea kaleko konpostagailuko konposta banatzen urteroko festan. ARTXIBOA

Organikopan Etxarri Aranatz 
Altsasuren aurretik 21-2
Nafarroako Hondakin Partzuergoak hondakinen gaikako 
bilketan sentsibilizatzeko lehiaketa da Organikopa

SAKANA
Lehiaketaren helburua da ma-
teria organikoaren banaketa 
sustatzea nafarren artean eta, 
horrela, birziklatzen den orga-
niko kopurua igotzea. Sakanako 
Mankomunitateko Hondakinen 
Zerbitzuak Etxarri Aranatzen 
eta Altsasuren arteko materia 
organikoaren bilketa lehia an-
tolatu du. Hondakin bilketa sis-
tema desberdinak dituzte bi 
herrietan. Zerbitzutik azaldu 
dutenez, Etxarri Aranatzen as-
telehen eta ostegunetan postee-
tatik bildutako gai organikoaren 
pisua aztertuko da astero. Altsa-
sun, berriz, edukiontzi marroia-
ren bitartez jasotakoa. Maiatza-
ren 3tik garilaren 3ra martxan 
dago materia organiko gehien 
biltzen duen herrien arteko lehia.

Organikopa hasi zenetik, bataz 
beste, asteko etxarriar bakoitza-
ren 4,21 kilo materia organiko 
jaso dituzte astero (4,05; 4,15; 4,15; 
4,18 eta 4,54). Altsasun, berriz, 
herritar bakoitzeko astero 0,41 
kilo materia organiko jaso dituz-
te (0,40; 0,41; 0,41; 0,42 eta 0,41). 
Bost aste horietan etxarriar ba-
koitzeko 21,07 kilo materia orga-
niko jaso ditu Mank-ek eta altsa-
suarren 2,05 kilo. Olatz Garde 
Mazkiaran hondakin teknikariak 
jakinarazi duenez, "bi herrietan 
bildutako materia organikoa 
kalitate onekoa da". Guzti-guztia 
konposta egiteko erabiliko dute 
UtzubarEKOgunean. 

Lehiaketako behin behineko 
emaitzei dagokionez, Gardek 
azaldu duenez, "desberdintasun 
handia dago parte hartze maila-

gatik. Etxarriar ia %100ek be-
reizten du organikoa konposta 
edo atez ateko bilketaren bitartez. 
Altsasun, berriz, %26,08k bereiz-
ten du organikoa, konposta edo 
edukiontzi marroiaren bitartez". 
Horregatik, Gardek altsasuarrak 
organikoa bereiztera animatu 
ditu, "oso erraza baita eta izuga-
rri murriztuko baitu etxeetan 
sortutako errefusa kopurua". 
Konpostagailua eskatzeko, bos-
garren edukiontziko giltza eta 
pertza nahi dituenak, edo zalan-
tzak argitzeko 900 730 450 doako 
telefonora hots egin dezakete edo 
info@sakana-mank.eus helbide-
ra idatzi.

Lehiaketa bukaeran organi-
koaren bilketan emaitza onenak 
dituen herriari zerbitzuak 5.000 
euroko balioa duten hainbat 
hiri altzari emanen dizkio. Hiri 
altzari horiek Nafarroan sor-
tutako hondakin plastikoekin 
eginak dira.
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Alfredo Alvaro Igoa ARRUAZU
Sakanako Harrera Mahaiaren 
bilerara gonbidatua izategatik 
eskerrak eman zituen Nafarroa-
ko Gobernuko ordezkariak. 
Zergatik etorri zarete Sakanako 
Harrera Mahaira? 
Nafarroako Gobernuan egin 
behar dugun lana herriekin eta 
mugimenduekin elkarlanean 
egin behar dugula ikusten dugu, 
baita Sakanarekin ere. Eta dudan 
arduragatik hemen egon behar 
dut, hemengo jendearekin eta 
hemen mugitzen diren entitate 
eta zerbitzuekin. 

Elkar ezagutzea garrantzitsua da? 
Bai, zeren askotan gu gure bule-
goetan gaude eta ez dugu ikusten 
benetan herrietan-eta gertatzen 
ari dena. Batzuetan galtzeko 
arriskua daukagu esperientziak 
eta kalean gertatzen dena. 
Informazio hori guztia jasotzeko 
etorri zarete? 
Informazioa eta eskualdean dau-
den beharrak jasotzeko etortzen 
gara, baita guk emateko ere. Sa-
kanako Harrera Mahaia azkenekoz 
bildu zenean bi eskaera atera ziren 
eta biek erantzuna izan dute. 

Virginia Eraso Barrio Nafarroako Gobernuko kidea. 

"Bakoitza bere 
aldetik, 
elkarbizitzarik 
gabe"
VIRIGINIA ERASO BERRIO  
HARRERA ETA AKONPAINAMENDU ZERBITZUKO ZUZENDARIA
Foru administrazioa harrera plana eta elkarbizitzarako 
estrategia lantzen ari dira eta horien berri ematera etorri 
ziren bere ordezkariak, baita ibarreko premiak ezagutzera

Uharte Arakilgo udaletxean ongi etorri pankarta koloretsua zintzilik. ANITZARTEAN

Udala aldamen berriei 
hurbiltzeko ariketa Uharten
Larunbatean egin zen eta Anitzartean kulturartekotasun 
zerbitzuak gutxienez beste bost herrietan eginen ditu

SAKANA
Ongi etorri hitza dozena bat hiz-
kuntzatan idatzia zegoen pan-
karta handi batek egin zien ha-
rrera larunbat eguerdian Uhar-
te Arakilgo udaletxera joan ziren 
guztiei. "Haren bidez etorri berriei 
adierazi nahi diegu kontuan 
hartzen ditugula beraien ama 
hizkuntzak eta abegikortasun 
keinua ere izan nahi du". Udale-
txe barruan uhartear berriei 
harrera ekitaldia egin zitzaien. 
Zinegotzi batek eta uhartear ba-
tek banatu zituzten larunbate-
rako gonbidapenak. "Keinu ho-
rrekin hurbiltasuna adierazteaz 
aparte, parte hartze sentimendu 
txiki bat sortzen da". Hogei uhar-
tear berri zeuden gonbidatuta, 
baina lanagatik edo bestelako 
konpromisoengatik hiru izan 
ziren harreran. 

Larunbatean Uharte Arakilgo 
udaletxean egindakoaren bidez 
"udala herritar berriei hurbildu 
nahi zaie, baita aurrez aurreko 
ongi etorria eskaini ere". Txomin 
Uharte Baleztena eta Martze 
Villanueva Palacios zinegotziak, 
Irurtzun aldeko Oinarrizko Gi-
zarte Zerbitzuko Juana Jaka, 
Sakanako Mankomunitateko 
Euskara Zerbitzuko Izaskun 
Errazkin eta Anitzartean kultu-
rartekotasun zerbitzuko Bego 
Zestau Baraibar izan ziren uhar-
tear berriei harrera egin zietenak. 
Udal ordezkariek herritar berriei 
Uharte Arakilera ongi etorria 
eman ondoren, herrian dauden 
zerbitzuen berri eman zieten. 
Horrekin batera teknikariek 
Sakanako zerbitzuen berri eman 

zieten.  Ahoz azaldutakoa jasotzen 
duen argibide orria jaso zuten 
uhartear berriek. Hartan zerbi-
tzuen telefonoak eta e-postak 
daude. 

Herri gehiagotan
Joan den urtean Arbizun eta 
Etxarri Aranatzen harrera eki-
taldiak egin ondoren, Sakanako 
Mankomunitateko zerbitzuek 
eta Sakanako hiru Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuek ongi etorri 
ekitaldiak ibarreko herri gehia-
gotan egitea aurreikusten ari 
dira. Aurten Uharte Arakilez 
aparte, beste bost udalerritan 
eginen dira harrera ekitaldiak: 
Arakil, Irurtzun, Lakuntza, Ur-
diain eta Ziordia. Baina beste 
herriren batek egitea nahiko 
balu aukera legokeela gaztigatu 
du Zestauk. 

Sakanako Mankomunitateko 
kulturartekotasun teknikariak 
azaldu duenez, Arbizun eta Etxa-
rri Aranatzen hainbat informa-
zio eman zitzaien, besteak beste, 
euskarari buruzkoa. "Eta hortik 
euskara ikasteko nahia sortu 
da", jakinarazi du Zestauk, "eta 
hor gabiltza, euskara ikastaro 
bat antolatzen". Aitzindari izan 
ziren bi udalak aurten etorri 
berriei harrera egiteko ekitaldia 
eginen dute. "Anitzartean Zer-
bitzuaren helburua da udal guz-
tiek pauso hori ematea. Helburua 
da udalek harrera ekitaldiak 
praktika on gisa barneratzea eta 
jarraipena izatea, urtero edo 
behar den bakoitzean egitea", 
argitu du ibarreko erakundeko 
teknikariak.

Gazte berriemaileak. GAZTERIA ZEBITZUA

ALTSASU
Altsasuko Udaleko Gazteria Zer-
bitzuak bere berriemaileek egin-
dako lana eskertu du. Zerbitzua-
ren eta Intxostiapunta gazte 
gunearen jardueraren berri 
gazteen artean zabaltzeaz ardu-
ratu dira berriemaileak: Tama-
ra Martis Cerrillo eta Jonathan 
Laura Pacifico Lanbide Hezike-
ta institutuan, Cristina Matias 
Tapia eta Aitziber Da Costa Ta-
boada Altsasu institutuan, Ch-
ristian Juarez Melchor Sagrado 
Corazon ikastetxean eta Eneko 
Andueza Martinez de Apellaniz 
eta Naroa Saturio Lezea Iñigo 
Aritza ikastolan. Haiek ardura-
tu dira "gazteek informazioa 
zuzenean" jasotzeaz. 

Egindako lana eta hartutako 
erantzukizuna eskertu zizkieten 
Javier Ollo Martinez alkateak 
eta Mari Carmen Goikoetxea 
Napal gazteria zinegotziak. Eta 
egindako lanaren sari gisa ziur-
tagiria eta 120 euro eman zizkie-
ten berriemaileei. Blanki Torres 
gazteria teknikariak jakinarazi 
duenez, "berriemaileen progra-
ma mantentzea aurreikusi dugu, 
balio handiko esperientzia izan 
dela uste baitugu, bai pedagogia 
aldetik, bai Gazteria Zerbitzuaren 
helburu asko lortzeko ere". Bes-
tetik, ikasle eta ikastetxe guztiei 
eskerrak eman dizkie.

Egitekoak 
despedituta, 
berriemaileei 
esker ona 
Gazteria Zerbitzuaren 
eskaintzen berri 
ikastetxeetan eta lagunen 
artean zabaldu dute 
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Zein bi eskaerak jaso dute eran-
tzuna?
Aurrekoan azaldu ziguten bazi-
rela ume batzuk ikasturtea hasi-
ta, beranduegi iritsi zirenak eta 
orduan integrazio edo eskolan 
arazoak zituztenak. Horrekin 
zerbait egiterik ba ote genuen 
galdetu ziguten eta ume horien-
dako prestakuntza prestatzen ari 
gara. Bestetik, guk daukagu Atze-
rritarren Atalean aholkularitza 
zerbitzua. Eta esan ziguten nahi-
ko lanpetuta zebilela teknikaria 
eta kontratua %25 handitu dugu. 
Gaur ere eskaerak jaso dituzue? 
Bai, esaterako, euskara teknika-
riak azaldu duenez, Euskarabi-
deak euskara ikasteko beka ba-
tzuk ematen ditu. Baina, diru-
dienez, bakarrik paperak dituz-
tenendako dira. Hori ez nekien, 
jaso dut eta ikusiko dugu zerbait 
egin dezakegun.  
Nafarroako Gobernua kulturarteko 
elkarbizitzaren inguruko diagnosia 
egiten ari da, ezta? 
Aurten hiru plan egiten ari gara: 
harrera plana, elkarbizitzarako 
estrategia eta orain martxan 
jarri den arrazakeria eta xeno-
fobiaren kontrako plana. Lehen-

dabiziko bi plan horien diagno-
siak maiatzean aurkeztu ziren. 
Eta Sakanako Harrera Mahaia-
ri aurkeztu dizkiegu. Alde ba-
tetik, elkarbizitzarako estrate-
giarena. Argi dago, Nafarroan 
istilu askoren berri ez da atera-
tzen hedabideetan. Eta hori da 
hemen "aldi bereko izate bake-
tsua" egiten delako, hau da, "zu 
alde batean eta ni bestean"; 
bakoitza bere aldetik, baina el-
karbizitza egin gabe. Bestetik, 
harrera planeko diagnosian 
gehien atera dena da zer zailta-
sun dituzten etortzen diren per-
tsonek. Gaur egun, bizitzen ari 
garen egoerarekin, denok hain-
bat esparrutan zailtasunak bal-
din baditugu, migratutako per-
tsonek guk baino askoz handia-
goak dituzte. 
Eskualdeetara, Sakanara, nola iri-
tsiko dira diagnosi horren emaitzak 
edo tresnak? 
Bai plana bai estrategia Nafarroa 
osorako izanen dira. Sakanan 
egin diren mahaietan eta bilere-
tan parte hartu dute. Eskaera 
guztiak jaso dira. Ondoren es-
kualde bakoitzari emanen zaio 
ahal zaiona, baina beharren 
arabera izanen da. Behar bada 
Sakanan behar dena ez da Tute-
ran behar dena.
Bakarrik dauden adingabe atzerri-
tarrei harrera egiteko tokietako bat 
izan zen Sakana 2019an. Iturmen-
diko egoitza itxi ondoren, Sakanan 
gazte horietakoren bat dago? 
Gai hori zuzenean guk ez dugu 
eramaten, baina lankideak azal-
du duenez, Iturmendiko egoitza 
itxi zen. Adin txikiko gazte ho-
riek etorri zirenean nolabaiteko 
sarbide berezia egin zen, be-
raiendako propio. Denborarekin 
ikusi dena da sarbide bakarra 
izan behar dela Nafarroan bizi 
diren adingabeko guztiendako. 
Hori sortzen ari dira. Eta, orain-
goz, Iturmendiko egoitza itxita 
egonen da. 
Migrazioak segitzen du: Ceuta, 
Kanariar Irlak, paterak… Nafarroak 
gazte edo migratzaile gehiago har-
tuko ditu? 
Nafarroa beti izan da lehenda-
bizikoetarikoa bai umeak bai 
jendea hartzeko. Batzuetan guk 
eskatu ditugu Madrilen, baina 
ez dizkigute eman. Hori batzue-
tan gure esparrutik kanpo gel-
ditzen da, zoritxarrez. Zeren guk 
pentsatzen dugu Nafarroa jendea 
hartzeko prest dagoela beti, eta 
halako jendea ere, jakina. Ba-
tzuetan ez da dena ateratzen nahi 
dugun bezala.

SAKANERRIA      13

Virginia Eraso Barrio Nafarroako Gobernuko kidea. 

"DENOK ZAILTASUNAK 
BADITUGU, 
MIGRATUTAKO 
PERTSONEK ASKOZ 
HANDIAGOAK DITUZTE"

Alfredo Alvaro Igoa ARRUAZU
Sakanara bizitzera datozen per-
tsonei ahalik eta harrera egokie-
na eskaintzeko sare eraginkorra 
izan nahi du Sakanako Harrera 
Mahaiak. Horrela, Migrazioek 
dakartzaten errealitate aldakorrei 
ahalik eta hobekien zein azkarren 
erantzuteko eta, horretarako, 
behar diren baliabideak txerta-
tuz. Aldi berean, mahaiak ozto-
poei aurre egiteko hausnarketa 
eta irtenbideen bilakaerarako 
gunea izan nahi du. Azkenik, 
sakandarrak sentsibilizatu nahi 
ditu bertara etorritakoei harre-
ra duina eskaini beharraz.

Hainbat eragile dira mahaiko 
kide. Asteartean Arruazun 23 
elkartu ziren. Bilerek beraiek 
elkar ezagutzeko balio dute, bai-
ta partaideek hizkera eta inklu-
sio jarrera ezagutu, barneratu 
eta erabiltzeko. Hori barneratu-
ta inklusibitatea helburu duten 
aukera berdintasunaren aldeko 
aldarrikapenerako proposamen, 
protokoloak eta beste martxan 
jartzen ditu. 

Helburu horiekin elkartu zen 
hirugarrenez Sakanako Harrera 
Mahaia Arruazuko herriaren 
etxeko ganboikoan asteartean. 
Bilera hasteko Sakanako Man-
komunitateko Anitzartean kul-
turartekotasun zerbitzuko tek-
nikari Bego Zestau Baraibarrek 
aurten garatzen ari diren lanen 
berri eman zuen. Horien artean 
daude: Altsasun egindako elkar-
tasun hamabostaldia; sei udale-
rritan eginen diren harrera 
ekitaldiak; Zurrumurruen kon-
trako ipuin laburren II lehiake-
ta; Bidelagun proiektua Olatza-
gutian; Kulturarteko elkarbizi-
tzaren diagnosia Altsasu insti-
tutuan hainbat eskualdeko 
eragileekin eta Nafarroako Uni-
bertsitate Publikoaren (NUP) 
gidaritzapean; Irurtzunen kul-
turarteko elkarbizitzaren ingu-
ruko diagnosiaren hasiera he-
rriko hainbat eragilerekin eta 
NUPeko gidaritzapean eta Iñigo 

Aritza ikastolako DBH maila 
guztietan aste honetan egindako 
kultura aniztasuna, giza esku-
bideak, zurrumurruen lanketa. 

Bileran parte hartu zuten Mi-
grazio Politiketako zuzendaritza 
nagusiko Idoia Saralegi San Se-
bastianek eta Virginia Eraso 
Barriok kultura arteko elkarbi-
zitzaren inguruko estrategiari 
buruzko lanketa, harrera inklu-
siborako planaren zirriborroa 
eta arrazakeria eta xenofobiaren 
kontrako planaren nondik nora-
koak azaldu zituzten. Eta Haur-
tzaro eta Familia ataleko Olga 
Chueca Chuecak, berriz, jakina-
razi zuen Nafarroak Kanariar 
irletan zeuden migratutako 15 
gazte hartu dituela "lurralde 
arteko elkartasunaren" barruan. 
Duela aste batzuk Ceutan sartu-
tako sei gazte Nafarroan direla 
ere jakinarazi zuen. Hirurek 
gaztigatu zutenez, Nafarroan 

etxebizitza eskuratzeko zailta-
sunak daude eta zailtasun hori 
areagotzen dela atzerriko jato-
rriko gazteen kasuan. Sakanda-
rrek epe motz-ertainerako adin 
txikikoen harrerarako aurrei-
kuspenik ba ote zuten eta Saka-
nan zerbait aurreikusten zuten 
galdetu zieten. Euskararekiko 
ere kezka agertu zen. 

Bileran izandakoak
Sakanako Mankomunitateko 
lehendakaria eta kudeatzailea, 
Euskara eta Anitzartean zerbi-
tzuetako teknikariak, Nafar 
Lansare, Sakanako Garapen 
Agentzia, Sakanako hiru Oina-
rrizko Gizarte Zerbitzuak, Al-
tsasuko Udaleko berdintasun 
teknikaria, Arakilgo, Altsasuko 
eta Ziordiko zinegotziak, Guru-
tze Gorria, Sakana Harrera Ha-
rana eta Irurtzungo eta Etxarri 
Aranazko osasun etxeetako or-
dezkariak. Nafarroako Gober-
nutik, berriz, Ayllu zerbitzua, 
Kulturen arteko Bizikidetzarako 
eta Arrazakeriaren eta Xenofo-
biaren Aurkako Borrokarako 
zuzendaria, Migratzaileak Har-
tzeko eta Laguntzeko Zerbitzuko 
zuzendaria eta Haurtzar eta Fa-
mila ataleko zuzendaritza ordea. 

Bileran parte hartu zuten guztiek akaberan Anitzarteanen oroigarria jaso zuten. 

Harrera duinerako 
informazio trukaketa
Sakanako Mankomunitateak eta Nafarroako Gobernuak beraien egitasmoen berri 
eman dute eta, bide batez, ibarreko eragileak jakinaren gainean jarri dituzte 
Sakanako Harrera Mahaiaren bileran 

HARRERA 
PROZESUETAN 
EUSKARAREKIKO 
KEZKA ADIERAZI 
ZIETEN GOBERNUKOEI
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OSTIRALA 11
ALTSASU Altsasuko 
euskaldunok udalari bost! 
elkarretaratzea EHE-k deituta. 
19:00etan, udaletxearen aurrean. 

OLAZTI Los sueños de Einsten 
liburuaz Irakurle Klubaren 
ikasturteko azken saioan. 
20:00etan, liburutegian. 

LARUNBATA 12
LAKUNTZA Plaura Bakarrilketa 
tour kontzertua. 5 euro. 

19:00etan, kultur etxean.

ETXARRI ARANATZ Altsasuko 
Musika eta Dantza Eskolako 
dantza ikasleen emanaldia. 
Bi saio adinka banatuta. 

18:30ean eta 19:30ean, plazan. 

ALTSASU Iheskide Tinko 
gurean diskoaren aurkezpen 
kontzertua.
 19:30ean, Iortia kultur gunean. 

IGANDEA 13
ALTSASU Itzagara ibilbidea 
eginen du Altsasuko 
Mendigoizaleak taldeak. 
08:00etan, egoitzan. 

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

OSTEGUNA 17
ARBIZU Izadi, espetxean 
jaiotako atzera kontaketa 
dokumentalaren aurkezpena 
eta solasaldia. 
19:00etan, udaletxean. 

ALTSASU Maria Pinto idazlearen 
Una vida entre letras liburuaren 
aurkezpena. 
19:00etan, Gure Etxea eraikinean.

OLAZTI Oroimina loretan.  
30 urte deserrian 
dokumentalaren emanaldia  
eta Kaxa Hutsak euskal 
iheslarien esperientziei buruzko 
dokumentalaren aurkezpena.
Iker Oiz Elgorriaga egiletako batek 
parte hartuko du bertan. 
19:00etan, kultur etxean. 

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

ALTSASU Itziar Nazabalen tailerraren lanen erakusketa. 
Ekainaren 13ra arte. Astelehenetik ostiralera 17:00etatik 20:00etara, 
larunbatetan zuzenekoa baino ordu bat lehenago eta igandetan 18:30etik 
19:30era.

ZINEMA
ALTSASU

IORTIA KULTUR GUNEKO
ARETO NAGUSIAN

Borrar el historial 
gaurkotasunezko filmaren 
emanaldia
Ostirala 11: 19:00
Igandea 13: 19:30

Bazkide
zoz
keta

1. SARIA
LACTURALE: Esneki lotea

GAZTEZULO: 3 hilabetez doan
GUAIXE FUNDAZIOA: 25 urteen kit-a

2. eta 3. SARIAK
LACTURALE: Esneki lotea

GUAIXE FUNDAZIOA: 25 urteen kit-a

guaixe
fundazioa

Igandea, 13

Min.

16o
Max.

31o

Astelehena, 14

Min.

17o
Max.

29o

EGURALDIA ASTEBURUAN

Ostirala, 11

Min.

12o
Max.

24o

Larunbata, 12

Min.

14o
Max.

21o
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ESKELA

Urak dakarrena 
urak daroa,

zuk emandakoa 
gurekin gelditzen da.

Leonor 
Bueno Martin

Iñigo Aritza ikastolako familia, irakasle, 
ikasle eta langileak

Rakel Iriarte Bueno, Txiokako langilearen ama

· Estela Martina Hidalgo Ojeda eta Joaquin Goñi Jaka, 
maiatzaren 29an Etxarri Aranatzen

EZKONTZAK

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.

LUR SAILA
SALGAI
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.

LANA/NEGOZIOAK
LAN ESKAINTZA
Irurtzungo Pikuxarrek 
taberna berrian lan 
egiteko zerbitzari bila: 
Tabernetako zerbitzari 
bezala esperientzia, eus-
kararen ezagutza eta 
txandaka lan egiteko 
prestasuna beharrezkoak 
izango dira. Asteko 37 
orduko kontratua edo 
asteburuetako kontratu 
partzialak eskaintzen 
dira. Interesatuek bidali 
Cva pikutaberna@gmail.
com helbidera. Jasotako 
CV-ekin Lan Poltsa osa-
tuko da.

GALDUTAKOAK
Altsasun betaurreko 
graduatuak galduta: 
Astelehenean, San Juan 
kale inguruan, estutxe eta 
funda beltz baten barruan. 
Aurkitzen badituzu, me-
sedez, deitu 686 662 241 
tfnora.

IKASTAROA
Gazteen parte hartze 
aktibo ikastaroa Altsa-
sun eta Etxarri Arana-
tzen: Urtxintxaren esko-
laren eskutik; parte hartu, 
jolastu, hausnartu eta 
partekatu zure ideiak 
ekintzara eramateko. 
Uztailaren 19, 20, 21 eta 
22an goizeko 10:00etatik 
14:00etara. Matrikulak 
eta informazioa Oinarriz-
ko Gizarte Zerbitzuetan; 
Altsasun 948 467 662 
telefonora deituz edo 616 
841 995 WhatsAppera 
idatziz, eta Etxarri Arana-
tzen 948 460 752 zenba-
kian edo 679 534 481 
WhatsAppean.

OHARRAK
Arakilgo Udako Aisialdi 
Kanpusa: Aurtengo egoe-
ra bereziari erantzunez 
haur kopuru gutxiagoko 
bi txanda antolatu dira. 
Bietako bat aukeratu 
behar da: 1.Txanda Uz-
tailak 19-30 eta 2.Txanda 
abuztuak 2-13. Adina 5 
-12 urte bitartean.Ordu-
tegia goizeko 10:00etatik 
13:00etara. Prezioa:  Pla-
za mugatuak direnez 
aukeraketa irizpideak 

honako hauek izango dira: 
1. Arakilen erroldatuak, 
2. Arakilen bigarren etxe-
bizitza dutenak, 3. Irur-
tzunen erroldatuak eta 
azkenik beste guztiak. 
Arakilen erroldatuak 40€ 
eta ez erroldatuak 50€. 
Izena emateko azken 
eguna uztailak 2. Infor-
mazio gehiago 634 584 
223 telefonoan. 

Lakuntzako festetako 
zapien banaketa: 2020 
urtean jaio eta Lakutnzan 
erroldatuta ez dauden 
haurrek jaietan zapia jaso 
nahi badute, udaletxean 
izena eman beharko dute, 
uztailaren 23a baino 
lehen.

Udan Euskaraz tailerra 
Lakuntzan: 3 urtetik 
gorako haurrei zuzendua, 
udan euskaraz aritzeko 
gunea sortzeko helburua-
rekin. Ekainaren 28tik 
uztailaren 30era izango 
da, 10:00etatik 13:00eta-
ra. Elkargunea Kultur 
etxean izango den arren, 
ahal den einean ekintzak 
kalean egiten saiatuko 
dira. Izen emateko www.
lakuntza.eus weborrian 
dagoen galdetegia bete 
behar da eta ordainketa 
ekainaren 14a baino 
lehen egin behar da.

Lakuntzako Musika es-
kolako matrikulazio 
kanpaina: maiatzaren 
25etik ekainaren 15era 
arte, internet bidez egin 
ahal izango da matrikula-
zioa. Eskaintza: musika eta 
mugimendua 3-6 urte bi-
tarteko haurrentzat, musi-
ka lenguaia, koroa, talde 
instrumentalak eta kon-
boak, instrumentuak (akor-
deoia, alboka, bateria, gi-
tarra, trikitixa, tronpeta, 
txistu, pianoa). Aurtengo 
berritasuna Pandero taile-
rra: heldu, gazte zein 
haurrentzat, lenguaia 
musikalik gabe, maila 
ezberdinak. Bestalde, ins-
trumentuak ezagutzeko 
Erronda instrumental pre-
sentziala egingo da ekai-
naren 22an, 15:30ean. 
Informazio gehiago Lakun-
tzako udaletxean edo 
musikaeskola@lakuntza.
eus helbidera idatziz.

Gaua Urbasan pasa nahi 
duzu zuk egindako VI-
VAC batean? Lo egitera 
mendira Biziraupen taile-
rra! Zatoz eremu karstiko 
honetan dagoen 3Dko 
mundua ezagutu eta 
orientatzen ikastera. Men-
ditik 10 km ibiltzeko 
gaitasuna duten 16 – 18 
urte bitarteko gazteei 
zuzenduta. Ekainaren 

26an 15:00etan hasi eta 
ekainaren 27ko 13:00ak 
arte. Informazio gehiago 
eta izen ematea Mank-
eko 948 464 866 edo 648 
070 710 telefonoetan edo 
kirolak@sakana-mank.
eus / anitzartean@saka-
na-mank.eus e-postetan. 
Plaza mugatuak direnez, 
izen ematea ezinbestekoa 
da, epea ekainaren 21ean 
amaitzen da. Segurtasun 
neurriak bermatuko dira. 
Prezioa 25 euro.

Etxarri Aranatzko Udal 
m u s i k a  e s k o l a n , 
2021/2022 ikasturtera-
ko matrikulazioa: ekai-
naren 9tik ekainaren 30a 
arte, udal bulegoan edo 
www.etxarriaranatz.eus 
web orriaren bitartez. Ez 
da plaza bermatuko abuz-
tuaren 16tik irailaren 3ra 
arte izena ematen dute-
nen artean.

Erabilgarri ez diren erra-
diografien bilketa kan-
paina farmazietan: Na-
farroako Farmazilarien 
Elkargoak eta "Mugarik 
gabeko Farmazilariak" 
GKE-k bultzatutako kan-
painak helburu bikoitza 
du: batetik, ingurugiroa 
zaindu, ondo birziklatzen 
ez diren erradiografiak oso 
kutsakorrak direlako eta 
bestalde, duten zilarraren 
salmentarekin Gobernuz 
Kanpoko Erakundearen 
proiektuetara funtsak bi-
deratzea. Erradiografiak 
bakarrik eman, sobre, 
informe eta bestelakoak 
kendu eta gero. Kanpainak 
azaroaren 1era arte iraun-
go du.

Uharte Arakilgo haurren 
zapiak: 2020an jaio eta 
Uharte Arakilen errolda-
tuta dauden umeei, au-
rrerago zapia banatuko 
zaie. Erroldatuta ez dau-
den familiek eta interesa 
dutenek, ekinaren 20era 
arte izena eman dezake-
te info@uhartearakil.com 
helbidera idatziz. 2019. 
urtean jaiotako haurren 
zapiak ere banatuko dira.

Mikel Arregiri buruzko 
liburua honako tokietan 
erosi daiteke: Lakuntzan 
Ogi berrin, Aliproxen eta 
Estankoan; Etxarri Arana-
tzen Kaxeta liburu dendan 
eta Altsasun Arkatz liburu 
dendan. 15 eurotan dago 
salgai

iragarki@guaixe.eus

www.iragarkilaburrak.eus

IRAGARKI SAILKATUAK
ESKELA

Betiko gure bihotzetan

Tomás 
Ruiz Muñoz

Zure familia

· Tomás Ruiz Muñoz, ekainaren 10ean Altsasun
HERIOTZAK

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

ESKELA

Une latz hauetan 
familiaren saminarekin bat egiten dugu

Tomás 
Ruiz Muñoz

Guaixe Fundazioko langileak

(Gure lankide Erkuden Ruiz Barrosoren aitona)
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Larunbatean 39. Irurtzun Pilota 

Txapelketako finalak hartu zituen 

Irurtzungo Biaizpe pilotalekuak. 

Jendea poliki bildu zen frontoi-

ra –200 ikuslerendako aforoa 

zegoen–, eta giro ederra izan zen. 

Afizionatu onenak
Txapelketa apirilaren 5ean hasi 

zen. Emakumezkoen mailan 4 

bikotek hartu zuten parte, gizo-

nezkoen seniorren 1. mailan 12 

bikotek eta gizonezkoen 2. mailan 

9 bikotek, Nafarroako afiziona-

tuen mailako pilotaririk onenak. 

"Txapelketa oso polita eta borro-

katua izan da, afizionatuen mai-

lako pilotari nafar onenak aritu 

direlako. Txapelketa ofizialetatik 

kanpo jokatu den txapelketa ba-

karrenetakoa izan da gurea, eta 

pilotariek asko eskertu dute" 

nabarmendu du Irurtzun klube-

ko presidente Miguel Beraza 

Loidik. Partida gehienak Irur-

tzunen jokatu dira, baina 5 jaial-

di Labritek hartu zituen, Nafa-

rroako Pilota Federazioarekin 

egindako akordioari esker. 

Txapelketan egondako maila 

ikusita, final estu eta borrokatuak 

espero ziren, eta hein handi ba-

tean hala izan zen. 

Laia Salsamendi, gainetik
Lehendabizi emakumezkoen 

finala jokatu zen. Laia Salsamen-

dik eta Arrate Bergarak partida 

ikusgarria egin zuten eta 11 tan-

totan utzi zituzten Andrea Alda-

regia eta Olatz Ruiz de Larra-

mendi. Laia Salsamendi nabar-

mendu zen gainontzekoen gai-

netik: sakez, gantxoz, boleaz, 

txokoetan dejadak eginez, horma-

bikoz… sekulako tantoak egin 

zituen. Gaztea da eta badu zer 

ikasi, baina egun emakumezkoen 

pilotako zutabeetako bat da. 

De la Fuenteren lesioa
Ondoren gizonezkoen 2. mailako 

finalaren txanda izan zen. De la 

Fuentek (Buruzgain) eta Adrian 

Azpirozek (Irurtzun) Oberenako 

Oskoz eta Santamaria izan zituz-

ten aurkari. Partida polita eta 

lehiatua ari zen izaten, baina 

markagailuan 14nako berdinke-

ta zegoenean De la Fuente lesio-

natu egin zen, ezkerraldeko 

sorbaldan kolpea hartu eta gero, 

eta partida utzi behar izan zuen. 

Oskozek eta Santamariak jantzi 

zituzten txapelak, inork nahi ez 

duen moduan. 

Unai Laso, koxka bat gorago
Gizonezkoen 1. mailako finalean 

txapelketan barna ikusi dena 

berretsi zen: Unai Laso gainon-

tzekoak baino maila gorenagoan 

dagoela. 2020an Baikorekin bere 

kontratua berritzeko ez zen ados-

tasunera heldu, eta taldea utzi 

zuen Biskarreteko pilotariak. 

Tartean, Baikoko pilotarien gre-

ba gertatu zen, eta berriki jakin 

da Baikok eskaintza egin diola 

eta ekainaren 25etik aurrera 

Laso Bilboko enpresan hasiko 

da. Bitartean afizionatuen mai-

lan aritu da, eta jaun eta jabe 

izan da, Irurtzungo Txapelketan 

argi eta garbi geratu zen bezala. 

Irurtzungo Txapelketan Mina-

rekin batera aritu zen Laso, eta 

Antso eta Gil izan zituzten arerio, 

txapelketa honetan sorpresa eman 

duen bikotea. Laso eta Mina ziren 

faboritoak eta hasieratik hartu 

zuten aginte makila, baina txa-

pelketan emandako maila ikusi-

ta, gehiago espero zen Antsoz 

eta Gilez. Nolanahi ere, Lasok 

eta Minak ikusgarri jokatu zuten 

eta 22 eta 9 irabazi zieten Enaitz 

Antsori eta Koldo Gili eta Irurtzun 

Txapelketako merezitako txapel-

dunak dira. Ikusgarriak izan 

ziren Lasoren erremateak. Afi-

zionatuetan jokatu dituen 24 

partidak irabazi ditu, 23 buruz 

buru, eta bat lau eta erdian. 

Txapelketako finalistek txapelak eta oroigarriak jaso eta talde argazkia egin zuten finalak jokatu ondoren. IRURTZUN

Irurtzunek Unai Lasoren 
maila berretsi zuen
 PILOTA  39. Irurtzun Pilota Txapelketan emakumezkoetan Salsamendik eta Arratek jantzi 
zuten txapela, gizonezkoen 2. mailan Oskozek eta Santamariak –Aingeru De la Fuente 
lesionatu egin zen–, eta 1. mailan Lasok eta Minak sekulako erakustaldia egin zuten

FINALISTA GUZTIAK 
FIN IBILI ZIREN, BAINA 
LAIA SALSAMENDI 
ETA UNAI LASO 
NABARMENDU ZIREN

Igandean I. Nafarroako 
Emakume Master Cup 
Paleta Goma Txapelketako 
finalerdiak jokatuko dira 
Etxarri Aranazko 
Euskalerriari pilotalekuan, 
goizeko 10:00etatik aurrera

Nafarroako Emakume 
Master Cup Paleta Goma 
Txapelketa. Finalerdiak
• Gazteak  

• Aurize Beltza- Maialen 
Larraza / Elaia Zabalza-
Mikaela Mendiola

 • Irati Garziarena-Maria 
Eguskiza / Ane Berastegi-
Iraia Amado

• 2. maila  
• Artazkoz-Garatea / 
Anitua-Beitia

 • Quevedo-Sarasibar / 
Antxo-Argain

• 1. maila  
• Saralegi-Galarza / 
Errea-Murillo

 • Parot-Ansotegi / 
Mendinueta-Eskala

• Eliteak  
• Uxue Murillo-Irati Igoa / 
Amaia Irazustabarrena-Ariane 
Arrieta

 • Isasmendi-Ruiz de Azua / 
Saragueta-Ardanaz

Emakume 
Master Cup 
etzi Etxarrin

ERREGIONALA GIZONAK
17. JARDUNALDIKO EMAITZAK

Altsasuk atseden jardunaldia zuen 

SAILKAPENA

ERREGIONAL MAILAKO 5. MULTZOA
1 Gazte Berriak 40
4 Altsasu 24

AZKEN JARDUNALDIA

IGANDEAN
18:00 Iruña B - Altsasu (Taxoare 4) 

Altsasuk 3. postua du jokoan
Altsasuk ez zuen liga jardunaldirik eta 
atzeratutako partidak jokatu zituen. 
Ligako azken partidan 3. postua dute 
jokoan Iruñak (3.) eta Altsasuk (4.). 
Igandean erabakiko da, Taxoaren, nork 
lortuko duen podiuma. 

1. MAILA AUTONOMIKOA

17. JARDUNALDIKO EMAITZA
Avance Ezkabarte - Lagun Artea 2-2

13. JARDUNALDIA (ATZERATUA)vance
Lagun Artea - Beti Casedano 1-3

SAILKAPENA

1. MAILA AUTONOMIKOKO 1. MULTZOA
1 Avance Ezkabarte 42 
8 Lagun Artea 14

AZKEN JARDUNALDIA

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

Lagun Arteak Burlades hartuko du
Asteburuan bukatuko da liga, eta Lagun 
Arteak etxean despedituko du 
denboraldia, Burladesen kontra. 
Igandean liderraren kontra jokatu zuten 
lakuntzarrek eta oso itxura ona eman 
zuen Lagun Arteak. Zubiriak Lagun 
aurreratu zuen, baina Avance 2 eta 1 
jarri zen aurretik. Iokin Lobok falta 
zuzenaz gol ikusgarria sartuta, garaipen 
zaporea izan zuen binako berdinketa 
lortu zuten txuriek. Asteazkenean, 
atzeratutako partidan, 1 eta 3 galdu 
zuten Beti Casedanoren kontra. 

Sakanako Mankomunitateak, 

Naturanitzean Gozatzen progra-

maren barruan ekainaren 26tik 

27ra Urbasan egonaldia egiteko 

eskaintza egin die 16eta 18 urte 

bitarteko gazteei: mendi ibilaldia, 

bibak bat egitea, bertan lo egitea, 

orientatzen ikasi, 3D mundua 

ezagutu…  Izena ematea: 948 464 

866, kirolak@sakana-mank.eus. 
Prezioa: 25 euro.  

 MENDIA  Ekainaren 26tik 
27ra Urbasan gaua 
pasatzeko gonbita
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Maider Betelu Ganboa OLAZTI
Iban Lopez de Goikoetxea Galan 
pilotuak aspaldiko partez bere 
gidari senari jarraitu dio. Renault 
5 GT Turboa prestatu, eta aste-
buruan Kantabrian jokatu zen 
Solo Renault Turbo lasterketan 
aritu da Eneriz Besga kopilotu 
zuela. "Oso gustura" egon zirela 
aitortu du. 
Geldialdi luzearen ondoren, atzera 
ere errepideetan bueltan zaude. 
Haitzean jaioak haitzera nahi…
Denboraldi luzea neraman ra-
llyetan edo igoeretan parte har-
tu gabe. Parte hartu nuen azke-
neko lasterketa 2019ko Urbasako 
Igoera izan zen, etxeko lasterke-
ta zelako. 2019an soilik lasterke-
ta horretan aritu nintzen; aurre-
ko urtean, 2018an, soilik hiru 
lasterketa egin nituen, eta iaz, 
2020an, ez nuen lasterketa bakar 
batean ere parte hartu. Baina 
aurten animatu naiz. Berriz ere 
hemen gaude, zarata ateratzen. 
Zure Renault 5 (R5) GT Turboarekin, 
jakina.
Bai, inolako zalantzarik gabe. 
Autozale amorratua zara. Odolean 
daramazu. 
Zer esango dizut? Autoa saltze-
kotan egon nintzen, baina azke-
nean ez nuen saldu, eta konfina-
mendua beste auto bat muntatzen 
hasteko aprobetxatu nuen. Ez 
naiz geldirik egotekoa; nire es-
kuak beltz daude beti (kar, kar…). 
Azken hilabete eta erdian ordu pila 
bat sartu omen dituzu R5 GT Turboa 
prestatzen. 
Jakin nuenean Kantabriako Sa-
manon ekainaren 5ean III. Solo 
Renault Turbo lasterketa anto-
latu behar zutela, nire autoa 
prestatzea erabaki nuen. Izan 
ere, lasterketa horretan aritzeak 
ilusio berezia piztu zidan, proban 
soilik Renault Turboek parte 
hartu ahal zutelako, hau da, R11 
Turboek, R5 GT Turboek, R5 
Turboek, R5 Maxi Turboek eta 
R5 Turbo 2 edo culo gordo ezize-
nez ezagutzen direnak. Proba 
oso berezia zen, eta autoa pres-
tatzea erabaki nuen. Eta hor 
ibili naiz, azken hilabete pasa 
bajeratik atera gabe. 
R5 Turboen zale amorratua zara. 
Auto hauek oraindik mitikoak dira. 
Mitikoak dira, baina agian Peu-
geot 205, Citroën Saxo edo BMW 
M3 auto bat duenak bere autoa-
rekiko zaletasun bera izan deza-
ke. Gu auto lasterketetan 2001ean 
hasi ginen, aurten 20 urte egingo 
ditugu, eta gehienak R5 eta ha-
lako autoekin hasi ginen. Garai 
haietan R5 hauek oso merkeak 

ziren, baina arazoak ematen zi-
tuzten eta jendeak ez zituen nahi, 
nolabait esateagatik. R5a gerra 
asko ematen duen auto bat da, 
baina guztiz harrapatzen zaitue-
na. R5 bat daukanak edo izan 
duenak beti bat baino gehiago 
izan ditu. Bizi guztia daramagu 
auto honekin eta errazago egiten 
zait R5 bat prestatzea beste edo-
zein, esaterako Saxo bat edo Clio 
bat prestatzea baino. Eta ondo 
jarria eta prestatuta badago, 
lehiakorra izaten jarraitzen du 
eta diru gehiago balio duten auto 
horien aurrean sartzeko eta sail-
katzeko aukera ematen dizu. Ni 
oso gustura nago. 
Gogoan dut R5 Copa Turboa atera 
zutenekoa. Zer du R5 Turboak?
Garai haietan turboa ez zen ohi-
koa. Auto hau turn turbo aulkia 
izenekoa izan zuen lehenetarikoa 
izan zen. Auto txikia da, pisu 
gutxikoa, eta horri turboa gehi-
tuta, ba auto azkarrak ziren, 
biziak. Hori bai, gidatzeko orduan 
kontu pixka batekin ibili behar 
da, izan ere auto oso urduria da, 
pisu gutxikoa eta par motor de-
ritzon potentzia du. Horregatik 
oso bat-batekoa da. Azkar hartu 
zuen izena eta fama. 

Zer moduz asteburuan Samanoko 
Solo Renault Turbo lasterketan?
Ostiralean joan ginen autoaren 
egiaztapenak egitera, lasterketa 
larunbatean izan zelako. Rallys-
print formatuan jokatu zen. On-
ton eta Otañes artean 5 km in-
guruko eremu bat prestatu zuten, 
eta norabide batean hiru pasa 
eta kontrakoan beste hiru pasa 
egin behar genizkion. Beraz, 
guztira 6 eremu ziren. 30 taldek 
hartu genuen parte, Estatuko 
txoko guztietatik etorritakoak: 
Almeria, Murtzia, Katalunia, 
Andorra, Kantabria, Asturias, 
Castellon, Valentzia, Euskal He-
rria...  Oso giro polita egon zen. 
Auto guztiak etxe berekoak ziren, 
itxuraz antzekoak, baina autoen 
prestaketan zegoen ezberdinta-
suna. Prestaketa ikusgarriak 
zeuden, oso ondo eginak. Pilotu 
onak, ongi prestatutako autoak 
eta ikusteko proba oso polita. 
Nor izan zen zure kopilotua?
Javi Goikoetxea zen etortzekoa. 
Javirekin joatea gozamena da, 
ia profesionala balitz bezala egi-
ten baitu lana. Ikusgarria da. 
Baina azken orduko arazo baten-
gatik ezin izan zen etorri, eta 
Eneriz Vesgari proposatu nion. 
Berehalakoan baietz esan zidan. 
Izpegiko Igoeran aritzeko asmoa 
nuen, autoa probatzeko, rally 
batean aritu gabe 3 urte bainen-
goen, nahiko berde, baina abia-
dura kaxa hautsi nuen eta ezin 
izan nintzen atera. Kantabriara 
autoa probatu gabe joan behar 
izan nuen, guztia txintxilik eta 
nahiko urduri. 
Eta zer moduz joan zen lasterketa?
Aritu ginen gutxia ongi atera zen. 
Izan ere, bigarren pasadan mo-
torra hautsi zitzaigun; eremu 
erdia motorra hautsita egin ge-
nuen. Eta hala ere denbora oso 
onak egin genituen. Lehendabi-
ziko eremuan 4. sailkatu ginen, 
3. sailkatu zenetik segundo bate-
ra. Eta bigarren eremuan, justu 
motorra hautsi zitzaigunean, 4. 
sailkatu ginen, 3. postutik segun-
do erdira. Horrela jarraituz gero, 
eta erritmo pixkat hartuko bage-
nu, aurreko hiruren artean sail-
katzeko aukera izango genuke. 
Beraz, alde horretatik poza, au-
rreikusitakoa baino askoz hobe-
ki aritu ginelako, baina erretira-
tu behar izanagatik pena. Sikiera 
motorra azken eremuan apurtu-
ko balitz… Horrek ematen digu 
amorru handiena, baina hau da 
dagoena. Onenen artean ibiliko 
ginenik ez zuten askok espero, 
guk ere ez. Beraz, pozik. Iban eta Eneriz, Samanoko lasterketa hasteko prest. UTZITAKOA

"AUTO PROBETAN 
2001EAN HASI GINEN; 
DUELA 20 URTE, ETA 
GEHIENAK R5AREKIN 
HASI GINEN"

"Bizi guztia R5 GT 
Turboarekin;   
harrapatzen  
zaitu, guztiz"
IBAN LOPEZ DE GOIKOETXEA GALAN PILOTUA
Ia bi urte geldirik egon eta gero, asteburuan errepidera itzuli zen pilotu olaztiarra. 
Samanoko Solo Renault Turbon lehiatu zen, R5 GT Turboarekin, "oso gustura"
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Atzematen zaizu oso gustura egon 
zaretela. 
Bai. Kuadrillako batzuk etorri 
ziren, eta lagunartean egon ginen 
asteburuan. Ongi pasatu genuen 
eta emaitza, egia esan, bigarren 
mailako kontua zen. Baina au-
rrean egon ginela ikusita…
2022erako R5 modelo berriren bat 
aterako omen dutela entzuten da, 
baina, egun, R5ak ez dira egiten. 
Piezak lortzea zaila da? 
Pieza berriak badaude baina oso 
garestiak dira eta gutxi daude. 
Zailak dira lortzen, eta ezin de-
nean ahal dugun moduan ibiltzen 
gara, lagunekin konpontzen eta 
beste. Bestalde, auto hauek man-
tentzea behar dute, eta nik 2019ko 
Urbasako igoeratik ez diot kasu-
rik egin. Lanean ibili naiz, beste 
gauzetan, eta ez dut denbora asko 
hartu autoa ondo prestatzeko. 
Ikusita ia entrenatu gabe halako 
denborak egin dituzula, jarraitzeko 
asmoa al duzu?
Autoa etxean izanda… Gainera, 
babesle batzuekin hitz egin dut 
eta laguntza eman didate, eta 
gastua ere egina dago: aurtengo 
lizentzia atera dut eta gurpilak 
erosi ditut. Kantabriakoa eta 
gero gogoz geratu naiz, eta uste 
dut besteren batean ariko naize-
la, baina helburu jakinik jarri 
gabe. Dagoeneko Nafarroako 
Mendi Igoera eta Rally Txapel-
ketak hasiak daude eta ezin dut 
txapelketetan pentsatu. Aurki 
Fiteroko Rallya jokatuko da bai-
na ziurrenik ez dugu motorra 
konpontzeko denborarik izango. 
Zenbat denbora kostatuko litzai-
zueke autoa prest jartzea?
Matxura zein izan den ongi be-
giratu behar dugu, ea merkea 
eta konpontzeko erraza den, edo 
motor guztia egin behar den. 

Espero dezagun txikia izatea eta 
aurki  berriz kaskoa jantzi eta 
karreraren batera itzultzea. Bai-
na datarik jarri gabe. Kantabria-
koa ikusita, agian kanpora ate-
ratzea polita litzateke, asteburu 
pasa egiteko planteamenduarekin. 
Kantabriako egonaldia R5en piezen 
inguruko kontaktuak egiteko apro-
betxatu duzue? 
Gainontzeko kiroletan bezala, 
batzuk dena kontatzen dute eta 
beste batzuk guztia baina aldre-
bes. Motor on bat egin eta lortu 
arte, agian dozena erdi motor 
hausten dituzu probak egiten. 
Motor on bat eta mekanika on 
bat lortzen duzunean, eroso zau-
denean eta fidagarritasuna lor-
tu duzuenean, atzean lan ordu 
eta diru asko daude. Hortaz, 
normala da pilotu bakoitzak bere 
sekretuak izatea. 
Sakana Motorsportek antolatzen 
du Urbasako Igoera. Aurten anto-
latuko duzuen erabaki duzue?
Esango nuke eskuderiako kideen 
nahia lasterketa egitea dela, bai-
na oraindik ez da erabakia hartu, 
gauza asko aztertu behar direla-
ko. Aurten lasterketa guk anto-
latzen dugula 10. urtemuga litza-
teke, 2011n hasi baikinen. Nahi-
ko genuke, baina ikusiko da. 
Ea azkar bueltan zaren.
Ea hala den! Gure kirolak ikus-
garritasuna izatea garrantzitsua 
da guretzat, eta gure historiak 
kontatzeko guaixen tarte bat 
hartzea eskertzen dizuegu. 

Lasterketa utzi behar izan zuten, baina sentsazio oso onekin. UTZITAKOA

"R5A AUTO OSO 
URDURIA DA, PISU 
GUTXIKOA ETA OSO 
BAT-BATEKOA. AZKAR 
HARTU ZUEN FAMA" 

SAKANA IGERIKETA TALDEA

130 igerilari Zelandin
 IGERIKETA  Nafarroako Kirol Jokoen Kimuen Mailako 
4. jardunaldia jokatu zen larunbat arratsaldean 
Zelandin. Nafarroako 14 igeriketa klubetako 130 
igerilarik hartu zuten parte, tartean Sakana Igeriketa 
Taldeko ordezkariak, Asier Fernandez Huarte eta Mikel 

Arrizabalaga Garziandia. Asier 400 m libreetan aritu 
zen, eta Mikel 100 m bularretan, eta lan txukuna egin 
zuten. Sakana Igeriketa Taldeak gogotik egin behar 
izan zuen lan guztia behar bezala antolatzeko, eta 
aipatu dutenez, "giro bikaina" izan zen. 

Etxarriarrak 
Irati Trailean
 MENDI LASTERKETAK  Mendi 
korrikalariek gogotsu hartu zuten 
igandean jokatutako Irati Trail 
zoragarri bezain gogorra: 30 km, 
2.100 m desnibel + eta Orhi gaina 
(2.017 m). 213 korrikalariren 
artean Ander Iñarra gailendu zen 
(2:55:14). Aritz Munarriz 20. 
sailkatu zen (3:29:59), Arkaitz 
Munarriz 44. (4:01:07) eta Igor 
Artieda beteranoetan 6. (4:08:40). 

UTZITAKOA

Osasuna Magna Xotak aurtengo 
helburua lortu du, 1. Mailari 
eustea, baina ederki sufritu behar 
izan du talde irurtzundarrak. 
Tatono Arregi presidenteak ai-
tortu duenez, urte latza izan da. 
"Kalbarioa izan da. Kontziente 
ginen talde oso gaztea genuela, 
zazpi hasiberri tartean, apustu 
oso arriskutsua, eta lesioekin 
ere ez dugu zorterik izan. Beraz,  
1. mailari eustea lorpen handia 
da, orain arte klub gisa ez dugu 
horren gaizki pasa" nabarmendu 
du Tatonok. Orain, datorren 
denboraldian jarri da taldea. 

Lehen pausoa talde tekniko 
guztiari kontratua berritzea izan 
da. Imanol Arregik bi urterako 
berritu du, izan dituen gainon-
tzeko eskaintzei muzin eginez. 
Beti herriko taldearen alde. "Ba-
dakigu 1. mailako talde tekniko 
onena dugula, ez dugu errekono-
zimendurik behar. Baliabide 
ekonomiko onenak lortzeko bo-
rrokatzea, hori da egin behar 
duguna" azaldu du Tatonok. 

Jokalariei dagokienez, bik ez 
dute jarraituko talde berdean: 
Mancuso eta Jesus. Gainontzekoek 
taldean jarraituko dute. Esatera-
ko, Dani Zurdori hiru urterako 
berritu diote kontratua. Eta Man-
cusoren baja ordezkatzeko lehen 
fitxaketa egin du Osasuna Magnak: 
25 urte dituen eta Italiako Ligatik 
datorren Raul Rocha brasildarra. 
"Oso lehiakorra dela eta gola eka-
rriko duela" uste du Imanolek. Imanol, salbazioa ospatzen. XOTA

Imanol Arregi beste bi urte 
Xotaren ontzia gidatzen
 ARETO FUTBOLA  Osasuna Magna Xota datorren 
denboraldia prestatzeko fitxak mugitzen hasi da
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Maider Betelu Ganboa ALTSASU
Asteburuan saskibaloiaren festa 
bilakatu zen Zelandi. Altsasuko 
CBASK Saskibaloi Taldeak go-
gotik egin zuen lan bertan joka-
tutako Autonomien Arteko 2. 
mailako Lauko Finala behar 
bezala ateratzeko. Giro bikaina 
izan zen, igandeko final handian 
bereziki. CBASK Jatormanek 7 
puntuko alde eskasarengatik 
galdu zuen final handia, baina 
horrek ez du taldeak egindako 
denboraldia itzali.

Larunbatean jokatutako fina-
lerdian CBASK Jatormanek 70 
eta 81 hartu zuen mendean Be-
rriozarko Humiclima. “Ondo 
hasi ginen, baina beraiek espe-
rientzia handia dute eta 3 puntu 
jarri ziren aurretik. 2. zatian 
beraiek baino hobeki jokatu ge-
nuen eta finalerdian gailendu 
ginen” azaldu du Iosu Mendiola 
Marañon entrenatzaileak. Txa-
pelketa polita izan da. “Bikain 
joan da Lauko Finala. Partida 
guztiak berdinduak izan dira eta 
hori ona da taldeendako. Gutxi 

gehiago eska daiteke. Txapelke-
tak bukaerara arte emozioa izan 
zuen” gaineratu du Mendiolak. 

Zelandi txiki
Igandean txiki geratu zen Zelan-
di CBASK Jatormanen eta San 
Cerninen finala ikusteko. 200 
ikuslerendako aforoa zegoen, eta 
jendea kanpoan geratu zen, ezin 
sartu. Final polita eta estua izan 
zen, eta sekulako giroa zegoen. 
Atseden tarteetan dantza ikus-
kizunak, musika, zozketa eta 
beste izan ziren. 

“Emozio handiko finala izan 
zen, lehiatua eta ikusteko polita. 
Gure jokalari batek hausturaren 
batekin jokatu zuen, eta hor ibi-
li ginen, guztia ematen. Azkenean, 
dugun nortasuna atera genuen, 
eta jendearen laguntzaz indarrak 
atera eta  markagailuan aurrean 
jartzea lortu genuen. Bi xeheta-
sun txikirengatik galdu genuen. 
Bi saskiratze alde batera erori 
ziren, eta bestera ez. Hor joan 
zitzaigun partida” aipatu du Io-
suk, ahotsa urratua duela. 

Finala galdu izanaren penak 
ordu erdi iraun ziela dio entre-
natzaileak. Izan ere, txapeldu-
nordeak dira. Azkar esaten da 
hori. “Nork esan behar zigun 
hori duela 3 urte mailaz igo gi-
nenean? Edo aurreko urtean, ia 
talderik ez genuenean? Pozik 
gaude, eta jende guztia gu zorion-
tzen ari da. Egia esan, zoriontze-
koa da. Lauko Final handia gal-
du dugu, baina denboraldi oso 
ona egin dugu” aitortu du. 

Autonomien Arteko 2. Mailan 
jarraituko luke CBASK-ek, baina 
guztia airean dago, San Cerninek 
ez baitu 1. mailara igotzeko in-
tentzio gehiegirik eta horrek 
guztia aldatuko lukeelako. "Mo-
mentuz atseden hartu, eta gero 
gerokoak" dio Mendiolak.   

Altsasuko CBASK Jatorman taldea, Lauko Finaleko txapeldunordearen saria jasotzen. 

CBASK Jatormanen 
denboraldi ikaragarria
 SASKIBALOIA  Talde altsasuarra Autonomien Arteko 2. Mailako txapeldunordea izan da, 
Zelandin jokatutako Lauko Final zirraragarrian San Cerninen kontra 7 tantorengatik 
galdu eta gero. "Oso pozik eta datorren denboraldian jarraitzeko gogoz” dago taldea

"GU ANIMATZERA 
HORRENBESTE JENDE 
GERTURATU ZEN…  OSO 
ESKERTUTA GAUDE" 
IOSU MENDIOLA

Zaleek izugarri disfrutatu zuten finalean. 

Afaltzera. Finala galdu eta elkarrekin afaltzera joan ziren CBASK 
Jatormanekoak. "Hurrengo egunean lanera joan behar ginen, baina 
12:30ak arte egon ginen, gustura. Hor ikusten da partidaren 
emaitza, azkenean, guretako gutxienekoa zela" dio Mendiolak. 

Iosu Mendiola jokalariei azalpenak ematen. 

Giro oso ona. CBASK Jatorman taldean giroa oso ona da. "Beti 
izan dugu giro ona, urtero pixka bat hobea, eta aurtengoa jada 
ikaragarri polita da. Datorren denboraldian jarraitzeko gogotsu 
daude jokalariak" azaldu du entrenatzaileak. 

Partida ona jokatu zuten San Cerninek eta CBASK Jatormanek. 

Oso eskertuta. Eurak animatzera gerturatu zirenekin oso eskertuta 
dago taldea. "Jende asko geratu zen sartu ezinik, eta eskerrak 
ematea, ez dugu besterik. Baita CBASKeko boluntarioei ere, Final 
Laukoa bikain antolatzeagatik. Guztia ongi atera da" dio Mendiolak. 

Lauko Final handiak utzi zuena
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Erkuden Ruiz Barroso SAKANA
Duela bost urte inguru haien 
herrietako bertso eskolan hasi 
ziren. Aurretik ikastolan bertso-
laritza saioak ematen zituzten, 
bertso irakasle bat ikastolara 
joaten zelako. Gustatu zitzaien, 
eta jarraitzea erabaki zuten. Orain 
arte. Aurten lehenengo aldiz Le-
sakan jokatu zen Nafarroako 
Eskolarteko Txapelketan parte 
hartu zuten Altsasuko Iraia Agi-
rre Azkaratek, Larraitz Goikoe-
txea Zuriarrainek, Etxarri Ara-
nazko Harriet Artieda Diezek 
eta Bakaikuko Oinatz Zelaia 
Gorrotxategik. Olatz Bados Ga-
nuza altsasuarraren bigarren 
aldia zen lehiaketan. Artiedak 
eta Agirrek aurreko edizioan 
parte hartu behar zuten, baina 
konfinamenduaren ondoren izan 
zen "eta ez nengoen prest. Au-
rreragorako uztea erabaki nuen", 
Agirrek azaldu duenez. Artieda: 

"Justu COVID-a iritsi zen eta 
prestatu gabe nengoen. Azkenean, 
ez nintzen aurkeztu. Honetara 
aurkezteko aukera atera zen, eta 
aurkeztu ginen". 

Txapelketa Lesakan izan zen, 
maiatzaren 29an, Nafarroako 
Bertso Eskolen Egunaren baitan. 
14 eta 18 bitarteko hamaika ber-
tsolarik parte hartu zuten. Sa-
kandarrekin batera, Ainhoa 
Arrizabalaga Sanchez iruindarra, 
Amaiur Goñi Elortza beratarra, 
Beñat Astiz Isasi barañaindarra, 
Bittori Elizalde Soto iruindarra, 
Eki Mateorena Zozaia leitzarra 
eta Etxahun Azkarraga Fernan-

dez etxalartarra aritu ziren. 
Ainhoa Larretxeak aurkeztu zuen 
saioa eta Aimar Sagastibeltza, 
Nerea Bruño eta Saioa Mitxelena 
aritu ziren epaile lanetan. Biga-
rren fasean ez zen sakandarrik 
egon: Beñat Astiz, Bittori Elizal-
de, Eki Mateorena eta Etxahun 
Azkarraga sailkatu ziren, eta 
Beñat Astiz barañaindarrak ira-
bazi zuen txapelketa. 

Bertsotan
"Irakasleak animatuta parte har-
tu nuen. Nahiko lotsatia naiz, 
eta irakasleak askotan esan zidan. 
Gainera, besteak animatzen zi-
rela ikusita… laguntzen du", 
azaldu du Goikoetxeak. Bost 
bertsolari gazteak txapelketaren 
aurretik urduri zeudela esan 
dute. Hala ere, "uste nuen oke-
rragoa izango zela oso urduri 
jartzen naizelako. Baina gustura 
egon nintzen", esan du Agirrek. 

Artiedak, bestetik, zenbat jende 
egongo zela ez zekitela eta baka-
rrik kantatzean "presio gehiago" 
sentitu zuela aitortu du. "Berdin; 
lehenengo aldia zenez urduri 
nengoen, baina gero normal ari-
tu nintzen", esan du Zelaiak. 
Badosen bigarren aldia zen, eta 
"oso gustura" egon zen. "Uste 
nuen okerragoa izango zela lehe-
nengo aldian okerrago pasatu 
nuelako. Oholtzara igo nintzenean 
urduritasuna ahaztu nuen, eta 
bakarrik disfrutatu nuen". 

Ikastolan egiten zituzten bertso 
eskoletan sartu zitzaien zaleta-
suna. Aurretik ez zuten bertsoa-
ren munduarekiko harreman 
handia. Goikoetxearen eta Zelaia-
ren kasuan familian badituzte 
bertso zaletuak, baita Artiedaren 
anaia bertsolaritzan ibilitakoa 
da, baina haiek ez zuten zaletasun 
bezala. Badosek azaldu duen mo-
duan, gustura aritzen ziren, eta 
horregatik bertso eskolan jarrai-
tzea erabaki zuten. "Inprobisazioa 
da gehien bat gustatzen zaidana", 
esan du Artiedak. Esperientzia 
berri bat eta gauzak "adierazteko 
beste modu bat" eskaintzen diola 
aitortu du Agirrek. 

Bertso eskolan astean ordubete 
bertsotan aritzen dira. Inprobisa-
zioa lantzen dute, gehien bat. "Lau 
oinak edo gaia emanda inprobi-
satu behar dugu, edo ofizioka 
aritu…", azaldu du Badosek. Goi-
koetxea: "Azkenaldian gehiago 
inprobisatu dugu Eskolartekora 
joan behar ginelako, eta ariketa 
horiek lantzeko". Lagunarteko bat 
dela esan du Agirrek, "ez da klasean 
bezala teoria sartzen dela". Azken 
aldian ere doinuak landu dituzte, 
lehiaketan doinu gehiago jakiteko. 
Lesakako oholtzara igo aurretik 
"bakarrik gure artean abesten 
genuen", azaldu du Badosek. Bai-
na lagunekin joateak laguntzen 
duela aitortu du Goikoetxeak. 
Artiedak kontatu duenez, bertso 
eskolan mikrofonoaren plantak 
egiten dituen aulki bat jartzen 
dute, oholtzarendako entseatzeko 
bezala. 

Bertsolaritza 
Bertsotan hasi direnean hasi dira 
ere bertsoaren munduarekin ha-
rremana izaten. Bados: "Nik badut 
lagun bat bertsotan aritzen dena 
eta bere esperientzia kontatzen 
zidan. Hortik aurrera hasi nintzen 
begiratzen eta ezagutzen". Goi-
koetxearen kasuan orain hasi da 
bertsolariak ezagutzen, "bertsotan 
nabilelako". Artiedak ere "orain 
dela gutxira arte" ez zuen ezagutzen 

bertsolaritzatik "gauza handirik. 
Orain hasi naiz bertsolariak eza-
gutzen, doinuak eta abar". 

Sasoi onean ikusten dute gaz-
teek bertsolaritza, behintzat, 
pentsatutako baino hobe. "Gazte 
asko dago orain. Eskolartekoan 
esan zuten uste zutela beheraka-
da egon behar zela, baina guztiz 
kontrakoa gertatzen ari dela", 
azaldu du Goikoetxeak. "Orain 
Altsasun bertso eskolan jende 
pila bat dago. Guk hasi genuen 
bertso eskola, nolabait esateko. 
Hamar hasi ginen eta hiruk bu-
katu dugu. Baina bertso eskola 
gehiago sortu dira". Zerbait mu-
gitzen ari dela esan du Badosek. 
Garai berrietara egokitzen ari 
dira. Artieda: "Gaiak jartzen 
dituztenean nabaritzen da ari 
direla". Estaerako, Eskolartekoan 
ikastolan asko "zentratu" ziren, 
baita mugikorren gaia landu 
behar izan zuten ere. 

Errimak egiten eta inprobisa-
tzen ez ezik, bertso eskolak zer-
txobait gehiago irakasten die ere. 
Badosek esan duenez, "ni hasi 
naiz bertsotan nire bizitza kon-
tatzen eta barrenak husten". Ze-
laiak bertsolaritzan ematen den 
errespetuaz hitz egin du, baita 
jendearekin sortzen den harreman 
polita aipatu du Goikoetxeak ere. 

Momentuz bertsolaritza zale-
tasun bat bezala ikusten dute 
bost sakandar gazteek. Bertso 
eskolan jarraituko dute, eta au-
kera sortzen bada, lehiaketetara 
aurkeztuko dira. 

Nafarroako Eskolarteko Txapelketan parte hartu zuten gazteak, tartean sakandarrak. NAFARROAKO BERTSOZALE ELAKRTEA

Lehenengo aldiz 
oholtzan

IKASTOLAN HASI 
ZIREN BERTSOTAN, 
ETA BERTSO ESKOLAN 
JARRAITZEA  
ERABAKI ZUTEN

Iraia Agirre Azkarate, Larraitz Goikoetxea Zuriarrain eta Olatz Bados Ganuza 
altsasuarrek, Harriet Artieda Diez etxarriarrak eta Oinatz Zelaia Gorrotxategi 
bakaikuarrak Nafarroako Eskolarteko Txapelketan parte hartu zuten

Hamabi bertsolari dira dagoe-
neko udazkenean jokatu den 
Nafarroako Bertsolari Txa-
pelketarako sailkatuak dau-
denak, eta ekainaren 18an, 
19an eta 20an 2021eko 
jokatuko diren aurrekanpo-
raketatik hamabik lortuko 
dute sailkapen txartela. 

Hemezortzi bertsolarik 
parte hartu dute Igantzin, 
Garesen eta Iruritan aurre-
kanporaketa saioetan. Tartean 
Idoia Granizo Uribarrena 
altsasuarra (ekainak 18, 
Igantzi), Ekain Alegre Gil 
altsasuarra eta Oier Lakuntza 
Irigoien urdiaindarra (ekainak 
20, Irurita) ariko dira aurre-
kanporaketetan. 

Txapelketa 
martxan
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Erkuden Ruiz Barroso ETXARRI A.
Etxarri Aranazko liburutegian 
komiki bilduma handia dagoela 
esan du Mikel Maiza Razkinek. 
Ongi ezagutzen du, txikitatik 
komiki zaletasuna handia due-
lako. Zalea eta egilea da etxarria-
rra, komikiak egitea gustatzen 
baitzaio. Bartzelonan animazioa 
ikasten ari da, "marrazki bizi-
dunak egiteko". 2Dan hasi zen 
eta orain 3Darekin hasi da. Bar-
tzelonako estudio batean prak-
tikak egiten ari da, baina orain-
dik ezin du horri buruz asko 
esan. Aurreko ostiralean, Donos-
tian, Ilezuria bere lehenengo 
publikazioa aurkeztu zuen.  
Komikizalea eta komikigilea zara, 
ezta? 
Hori da. Maria Markotegi pare 
bat aldiz irabazi nituen. Bartze-
lonara joan nintzen bertan ikas-
ketekin jarraitzeko aukera gehia-
go zegoela ikusten nuelako. 
Iruñean Batxilergo artistikoa 
egin nuen, eta gero ez nekien zer 
egin. Arte Ederrak izan zitekeen, 
baina ez ninduen guztiz konben-
tzitzen. Ez zen niretzat. Hemen-
dik gertu ez zegoen komikigintza 
ikasteko zentrorik edo akade-
miarik eta pentsatu nuen ani-
mazioan sartzea eta lehenengo 
urteetan asteburuetan Escola 
Joso komikigintza eskola ospetsu 
batean komikigintza ikasten egon 
nintzen. Horrela bi urte egin 
nituen. Hurrengo urtean Eras-
musera joan nintzen eta komi-
kigintza pixka bat alde batera 

utzi nuen, eta hortik aurrera 
afizio bezala jarraitu dut komi-
kiak egiten. Noizbehinka lehia-
ketaren batera aurkezten naiz, 
baina momentuz arrakasta gu-
txirekin. 
Eta orain album ilustratu bat pu-
blikatu duzu. Nola sortu zitzaizun 
aukera? 
Goi mailako zikloa bukatu nuen 
eta argi neukan animazioa oso 
gustuko nuela, baina ez zen 
nahikoa. Ez nengoen prest in-
dustrian sartzeko, edo uste nuen 
inork ez ninduela kontratatuko. 
Orduan, komikigintzan berriz 
sartzea pentsatu nuen. Garai 
horretan sortu zen Biko-Tekan 
deitzen den ikastaroan parte 
hartzeko aukera. Galtzagorri 
elkarteak antolatzen du, eta 
bertan lagun bat neukan eta 
izena ematera animatu ninduen. 
Bertan, aste batean idazle bat 
eta ilustratzaile bat elkartzen 
zituzten eta album ilustratuak 
egin behar genituen. Bilboko 
idazle batekin jarri ninduten: 
Kristina Etxabe. Ikastaro horre-
tan album bat egin genuen eta 
lehiaketetara aurkeztu genuen. 
Kristinak beste ipuin labur bat 
zuen, eta pentsatu zuen albuma 

izan zitekeela ere. Duela hiru 
urte izan zen. 
Distantzian egin duzue?
Bai. Nahiko konplikatua izan 
zen. Baina atera genuen, eta 
pozik gelditu ginen. Lehiakete-
tara bidali genuen, baina zorte 
handirik gabe berriz ere. Baina 
Kristina ezin da geldirik egon, 
oso tematia da, eta ipuina mu-
gitu behar zuela esan zuen. Bes-
te proiektu bat zeukan esku 
artean ere. Kristinak Maite 
Marquez ilustratzaileari esan 
zion, eta nik egindakoa bermar-
gotu zuen. Nire marrazki ere-
duarekin ilustrazioak bere es-
tiloan jarri zituen. Lan handia 
egin du. Gouache teknika men-
peratzen du. 
Zein da zure estiloa?
Oso karikatureskoa. Komikitik 
nator eta nabaritzen da. Gouache 
estiloa ez nekien oso ongi nola 
sartu, eta berak daukan espe-
rientzia askoz handiagoa denez, 
asko hobetu du lana. Hurrengo 
maila batera eraman du. Gauza 
bereziak gehitu zizkioten libu-
ruari. Maite ere Bilbokoa denez, 
lana egiteko gelditzen ziren. Ni 
maketatzaile bezala jarri nintzen. 
Aurreko ostiralean aurkeztu zenu-
ten. Zer sentitzen duzu? 
Pixka bat arraroa, egia esan. 
Nire lehenengo publikazioa ko-
miki bat izango zela pentsatu 
izan dut beti. Eta orain album 
ilustratu bat publikatu dut. Oso 
pozik nago Kristinak eta Maitek 
konfiantza handia izan dutelako, 

"Lehenengo 
publikazioa 
komikia izango 
zela uste nuen"
MIKEL MAIZA RAZKIN MARRAZKILARIA
Artista etxarriarrak 'Ilezuri' album ilustratua aurkeztu du Kristina Etxabe idazlearekin 
eta Maite Marquez ilustratzailearekin batera. Animazioa ikasten ari da Bartzelonan

"NIRE ESTILOA OSO 
KARIKATURESKOA DA; 
KOMIKITIK  
NATOR ETA 
NABARITZEN DA"

Anitzartean zerbitzuak antolatu du ipuin laburren lehiaketa. ARTXIBOA

Zurrumurruen kontra, literatura
Mankomunitateko Anitzartean zerbitzuak Zurrumurruen 
Kontrako Ipuin Laburren II. Lehiaketa antolatu du

SAKANA
Kontrastatu gabeko informazio 
edo ideia bat da zurrumurrua. 
Gehienetan ez da egia, eta oso 
modu errazean zabaltzen da, 
ahoz, idatziz edota sare sozialen 
bidez. Zurrumurruen atzean 
aurreiritziak, estereotipoak edo 
ideiak daude, eta elkarbizitzan 
oso gaizki eragiten dute beste 
pertsonekiko beldurra eta mes-
fidantza sortzen dutelako. 

Sakanako Mankomunitateko 
Anitzartean Kulturartekotasun 
zerbitzuak urteak daramatza 
zurrumurruen desaktbiazioan 
lan sakona egiten. Lan horren 
barruan hainbat ekimen sustatu 
ditu, azkenetarikoa Zurrumu-
rruen Kontrako Ipuin Laburren 
Lehiaketa izan da. Aurreko urtean 
lehenengo edizioa antolatu zuen, 
eta arrakasta ikusita, aurten 
bigarren edizioa martxan jartzea 
erabaki zuten. "Oso emaitza onak 
izan zituen bai parte hartzaile 
aldetik bai edukien aldetik", esan 
du Bego Zestau Anitzartean zer-
bitzuko teknikariak. Lehenengo 
edizioan 23 lan aurkeztu ziren 
eta epaimahaia "onerako harri-
tuta" zegoela aipatu du Zestauk; 
"gehien bat adin txikien mailan". 

Zurrumurruen Kontrako Ipuin 
Laburren II. Lehiaketan bi ka-
tegoria daude, 16 urtetik behe-
rakoak eta  16 urtetik gorakoak. 
Kategoria bakoitzean bi moda-
litate daude: euskarazkoak eta 
gaztelaniazkoak. Gaia Sakanako 
Mankomunitateko Anitzartean 
zerbitzutik sustatzen diren aniz-
tasuna, berdintasuna, diskrimi-
nazio eza eta aberreko baloreak 

adieraztea da; zurrumurrurik 
gabeko Sakana bat imajinatzea. 
"Hortik joan diren ipuinak". Hori 
baita lehiaketaren helburua. 

Guztira hamabi sari banatuko 
dira: sei 16 urtetik beherakoen-
dako eta beste sei 16 urtetik go-
rakoendako, eta, horren barruan, 
euskarazko hiru sari banatuko 
dira eta gaztelaniazko beste hiru. 
16 urtetik beherakoendako Sa-
kanako Dendarien Elkarteko 
dendaren batean eskola materia-
lagatik aldatzeko 100, 75 eta 50 
euro izanen dira sariak, eta hel-
duendako kategorian elkarteko 
dendetan erabiltzeko 200, 150 eta 
100 euroko bonoak izanen dira. 
Epaimahaia Sakanako Manko-
munitateko Berdintasun Tekni-
kariak, Bitartekari linguistikoak 
eta kulturartekoak eta ZASKAko 
kide batek osatuko dute. 

Lanak aurkezteko epea ekai-
naren 30ean, barne, amaitzen 
da. Ipuinak modu elektronikoan 
aurkeztu behar dira, eta bi do-
kumentu pdf  formatuan bidali 
behar dira: alde batetik, izen 
abizenak, herria, adina eta kon-
taktatzeko helbide elektroniko 
eta telefono bat aipatzen diren 
dokumentu bat, eta, bestetik, 
ipuina. Bi pdf-ak goitizen bat 
izanen dute eta horrela deituko 
dira. Modu honetan, lanen ano-
nimotasuna mantentzen da. La-
nak anitzartean@sakana-mank.
eus helbidera bidali behar dira. 

Epaimahaiak uztailean zehar 
baloratuko dituzte lanak eta 
ikasturtea hasi baino lehen sari 
banaketa emanaldia antolatzea 
aurreikusten du Zestauk. 
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eta nire marrazkiak errespeta-
tu zituzten. Urduri nengoen, 
baina pozik. Aurkezpena oso 
ongi joan zen. 
Zer kontatzen du albumak? 
Ilezuri deitzen da, El oso canoso 
gaztelaniaz. Ipar poloan bizi den 
hartz bat da, baina pixkanaka 
bere etxea urtzen ari da eta kon-
turatzen da ez duela horrenbes-
te hotzik egiten. Orduan, bidaia-
tzen hasten da bere lagunei 
galdetzeko ea ez ote duten pen-
tsatzen bero gehiegi egiten due-
la. Bukaeran elezahar bat du. 
Klima aldaketaren gaia haurrei 
gerturatzeko ipuin bat da. Kris-
tinak oso argi zeukan oso ideia 
ona zela, hasieratik bagenekien 
zerbait atera zitekeela. 
Zein desberdintasun daude albu-
maren eta komikiaren artean?
Pentsatzen nituenak baino gu-
txiago. Album ilustratua testu 
gutxi eta marrazki handiak dituen 
liburu bat da, eta, normalean, 
askotan, haurrendako literatura 
da. Komiki bat berdina izan dai-
teke. Komiki batean biñetan 
daude, baina egin daiteke biñetak 
handi bat testu gutxirekin. Gehien 
bat estiloa da aldatzen dena. Ko-
mikiak ezaugarri grafiko jakin 
batzuk ditu, baita lengoaia propio 
bat ere. Album ilustratuak beste 
bat du. 

KOMIKIAK
Zein da zure estilo gogokoena? 
Denetarik irakurtzen dut. Txi-
kitan Mortadelo eta Filemon tebeo 
klasikoen jarratzaile nintzen. 
Aitak komiki pila bat zituen, eta 
hemen liburutegi publikoan ere 
pila bat dituzte. Orduan, deneta-
rik. Heldutzen joan nintzen hei-
nean Dragoi Bola, Naruto eta 
horrelako mangen fan-a egin 
nintzen. Azken aldi honetan su-
perheroiak eta komiki frantsesak 
irakurtzen ditut. Finagoa naiz, 
edo. Egileetan erreparatzen dut. 
Autore bat gustatzen bazait, ho-
rren lan gehiago bilatzen ditut. 
Mundu zabal eta handia da. 
Oso handia da, eta industria 
ere geroz eta handiagoa egiten 
ari da. Adibide nabarmenena 
superheroien industriak eman 
duen igoera da. Ez bakarrik 
filmetan, komikietan ere. Filmei 
esker jendeak irakurtzeari 
beldurra kendu dio. Urtez urte 
geroz eta ospetsuagoak dira. 
Lehen adibidez batzuk ezagu-
tzen ziren: Superman, Batman, 
Spiderman eta horrelako mains-
tream esaten ditugunak. Baina, 
gaur egun, mila superheroi 

daude, eta bakoitzak bere tele-
saila, pelikula eta abar ditu. 
Jendeak askoz gehiago ezagu-
tzen ditu, eta ez dauka komi-
kietan murgiltzeko beldurrik. 
Eta zeintzuk dira zure egile gogo-
koenak? 
Normalean komikietan bi fi-
gura egoten dira: marrazkila-
ria eta gidoilaria. Galdera hau 
luzatzen diozun pertsonaren 
arabera, gidoilaria garrantzi-
tsuagoa dela, edo marrazkila-
ria inportanteagoa dela, esan-
go dizu. Alejandro Jodorowsky 
asko gustatzen zait, adibidez. 
Denetarik egin du: antzerkia, 
zinema… baina komikietan 
oso ale bereziak egin zituen. 
Gidoilari oso berezia da. Jim 
Lee oso ospetsua da komikien 
munduan eta superheroiak 
egiten ditu. Oso ona da. Niri 
asko gustatzen zait. 1990ko eta 
2000ko hamarkadetan lan pila 
bat egin zuen.  
Komikiak ikusita, jakin daiteke zein 
den marrazkilaria? 
Bai, guztiz. Marrazkilaritzan 
sartuta dagoen jendeak ikus 
litzake bost Batman edo bost 
Superman postura berdinean 
eta esango luke hau honena da 
eta bestea bestearena. Askotan 
gertatzen da hori. Komikien 
frikiak garenen artean Super-
man bakarrik deitu beharrean, 
Alan Moorek idatzi zuen Super-
man edo Jilm Leek marraztu 
zuen Superman-i buruz hitz 
egiten dugu. Azkenean, erraza-
goa da identifikatzeko zer ko-
mikiz ari zaren hizketan auto-
rea aipatzen duzunean. Duela 
bi urte Supermanek 80 urte bete 
zituen eta ordutik gelditu gabe 
komikiak atera dituzte. Asko 
daude. Hilabetero kaleratzen 
dituzte. 
Eta erosten dituzu? 
Gaur egun gutxiago. Bartzelo-
nara iritsi nintzenean liburute-
gietara joaten hasi nintzen. 
Paradisua da. Badaude bi edo 
hiru bilduma izugarriak dituz-
tenak. Orduan, saiatzen naiz 
liburutegietan hartzen eta ero-
si aurretik lehenengo inpresio 
hori izaten. Erosten baditut 
bildumazaletasunagatik da. Ko-
miki bat irakurtzeko kuriosita-
tea badut, liburutegian hartzen 
dut. Flipatzen dut beste komi-
kizaleekin ez dutelako hori egi-
ten. Ez dakit ohartzen diren. 
Hemen bertan, Nafarroan, Ci-
vicaneko liburutegian ere ko-
miki bilduma izugarri bat dago. 
Liburutegiei esker milaka esti-

lotan, egileetan eta abarretan 
murgildu naiz. 
Beraz, bildumazalea zara? Filmetan 
ikusten den horietako bat?
Esan daiteke bildumazalea nai-
zela, bai. Baina hainbesteraino-
koa ez. Pelikuletan eta serietan 
agertzen diren horietakoak plas-
tikotik ere atera gabe dituztene-
takoak eta horrelakoak gehie-
gizkoak iruditzen zaizkit. Ni 
saiatzen naiz ahalik eta egoera 
hoberenean mantentzen. Badut 
lagunen bat horrelakoa dena. 
Zein da zure komiki gogokoena? 
Sandman deitutako bilduma bat 
dago, guztiz maitemindu nindue-
na. Oso komiki magikoa eta be-
rezia da. Istorioagatik, gehien 
bat. Gidoilaria ez da aldatzen, 
baina marrazkilariak bai. Sand-
man izaki mitologiko ingelesa 
da, eta lotan zaudenean are pix-
ka bat jartzen dizu begietan amets 
goxoak izan ditzazun. Mago gaiz-
to bat agertzen da eta, nahi gabe, 
eramaten du. Orduan, ametsen 
mundua goitik behera aldatzen 
du. Ametsen munduaz hitz egiten 
du. Oso polita da. Helduentzako, 
hori bai. Ez ditut haurrak trau-
matizatu nahi. 
Bartzelonan Salon del Comic ospa-
tzen da. Joan zara, ezta? 
Urtero joaten naiz. Manga-kora 
eta Salon del Comic-era. Manga-
kora pandemiaren aurretik ere 
ez nintzen joan. Inspirazioa da. 
Bartzelonan beti egoten da zerbait 
interesgarria egiteko: hitzaldiak 
daude, komikien aurkezpenak, 
egile ospetsuak ekartzen dituzte 
sinatzeko… Komiki azoka handi 
bat dago ere. Baina batez ere 
hitzaldiak gustatzen zaizkit. He-
men Iruñean azoka zati hori alde 
batera uzten duten, eta aurkez-
penak eta hitzaldiak egitea lehe-
nesten dute, eta niri gehiago 
gustatzen zait hori. Azkenean, 
Salon del Comic-a Manga-renaren 
antzekoa bihurtuko da. Hainbes-
te saldu nahi dutenez, manga 
komikiak beharrean edozer gau-
za aurki dezakezu. Ez zait gaizki 
iruditzen, ez da egokia niretzat. 
Noizbait komiki bat aurkezten ikus-
ten al duzu zure burua? 
Oraintxe zaila iruditzen zait, 
baina ez dut atea ixten. Ez dut 
alde batera utzi nahi, are gehia-
go, marrazten jarraitzen dut; 
nire koadernoa beti gainean 
daramat. Ez diot inoiz marraz-
teari utziko. Orduan, nork daki 
noizbait ideiaren bat daukadan 
edo norbaitekin elkartzen naizen 
eta komiki bat egiten dugun. 
Ilusio handia egingo lidake. 

Mikel Maiza Razkin marrazkilaria 'Ilezuria' album ilustratuaren aurkezpenean.

"ORAIN ALBUM 
ILUSTRATU BAT 
PUBLIKATU DUT; 
ARRAROA DA, BAINA 
OSO POZIK NAGO"

"ERRAZAGOA DA 
JAKITEA ZEIN 
KOMIKIZ ARI ZAREN 
HIZKETAN AUTOREA 
AIPATZEN DUZUNEAN"
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1 Zein irakasgaitan landu duzue 
'Sakanako Memoria Astinduz!'?

Proiektua Altsasuko Institutuko 
DBHko 4. mailako ikasle guztiek 
landu dugu, Mundu Garaikidea-
ren Historia ikasgaian. Gerrate 
Zibila edo Frankismoa gaiak 
hartuta, testigantza bat, abesti 
bat, pelikula bat eta artikulu bat 
landu eta aztertu behar genituen, 
hiruko taldeetan. 

2 Bi talde eskatutakoaz haratago 
joan zarete; talde batek 'Eztanda' 

aldizkaria sortu du eta besteak 'Sa-
kanako Memoria Astinduz!' bideoa. 
Lana egiteko testigantzak jaso-
tzera aiton-amonengana jotze-
rakoan, konturatu ginen guk 
ditugun askatasun eta eskubide 
asko duela 60 urte eurek ez zi-
tuztela. Munduko edozein herri-
tako gertakarien berri dugu, 
baina hemen gertatu zenaz ez 
dakigu. Lana egiten hasi, eta ia 
konturatu gabe, aldizkaria eta 
bideoa sortu genituen. 

3 'Eztanda' deitzen da Garoak, 
Mariak eta Aitanak egin duzuen 

aldizkariak.
Izena esanguratsua izatea nahi 
genuen, eta izenarekin begi bis-
tan ikusten da zer landuko dugun, 
eta hitzaren atzean dagoena go-
gorra dela. 

4 Aldizkari oso polita sortu duzue. 
Materiala nondik lortu duzue?

Internetetik, liburuetatik, elka-
rrizketatuen familia argazki 
artxibotik eta guk landutakoa. 
Adibidez, Bittori Leiza eta Juan 
Mari Nazabal gure aiton-amiñek 
Bartzelonara eztei bidaian joan 
zirenean ateratako argazki bat 
jarri dugu. 

5 Gure aiton-aminei kosta egiten 
zitzaien Gerra Zibilaz hitz egi-

tea. Zuenek nola hartu dute?

Ongi, animatu dira. 96 urteko 
Domingo Mundiñano osabak 
orain arte inori inoiz kontatu ez 
dizkion bi gertakizun aipatu 
zizkigun: txikia zela gerrate zibil 
garaian berak ikusitako bi hil-
keta. Juan Mari aitonak bere 
amak kantatzen zion kanta bat 
aipatu zigun, eta Bittori amonak 
orduko bizimodua.

6 Aldizkaria salgai dago.
Institutuan saldu dugu, Li-

zarragan ere 40 ale… Norbaitek 
erosi nahi badu ondoko postan 
eska dezala: eztandaaldizkaria@
gmail.com. Prezioa 2 eurokoa da. 

7 "Irakurtzea aberastea da" ida-
tzi duzue orri guztietan.

Hasteko, etxetik jada esaten di-
gutelako irakurtzeko, asko ikas-
ten dela. Bestetik, egunero gehie-
gizko informazioa jasotzen dugu; 
denbora asko ematen dugu ga-

rrantzirik gabeko bideoak ikus-
ten, gure nagusienek bizi zutena 
ezagutu gabe. Irakurtzeari eta 
ahalako lanei esker gauza asko 
ikas ditzakegu, aberasten gara. 

8 'Sakanako Memoria Astinduz' 
du izena zuen bideoak Aiora, 

Irati eta Ainhoa. Zer kontatzen du?
Batetik, Catalina Quintana amo-
na eta Pedro Miguel Quintana 
osaba elkarrizketatu ditugu. 
Gerra Garaian nola bizi ziren 
kontatzen dute. Bestetik, Lakun-
tzako Udalak, bere artxibotik. 
Isidoro Arregi, Rosario Andueza 
eta Juan Lanzi egindako elka-
rrizketak utzi dizkigu. Juan ge-
rrako frontean egon zen 38tik 
43ra. Orduko bizipenak kontatzen 
dituzte, eta bideoan txertatu ge-
nituen. Testigantza ezberdinekin 
muntaia eta edizioa egin dugu: 
bideoak, audioak, irudiak, tes-
tuak… polita gelditu da.  

9 Garai haiek tristeak izan ziren 
beraiendako?

Gehienek urte tristeak izan zi-
rela esaten dute. Amona Catali-
nak 2 urte zituen eta kontatzen 
du hegazkinak pasatzen zirela 
eta zein politak ziren. Aldiz, Pe-
dro Miguel bere anaiak 9 urte 
zituen eta esaten du gerra garaian 
dena oso tristea zela. Arraziona-
mendua, elikagai falta, txikitatik 
lan gogorra egin beharra eta 
beste. Gure amonak, esaterako, 
taloak ez ditu ikusi ere egin nahi. 

10 Egindako bideoarekin pozik 
zaudete?

Bai, asko ikasi dugulako. Amonak 
eta osabak ere bideoa ikusi dute 
eta oso pozik daude. Irakasleak 
10eko nota jarri digu eta agian 
horregatik ere izanen da (kar, 

kar…). Baita liburukoak ere. 
Osaba Domingo harro-harro dago 
10eko nota jarri digutelako. No-
lako poza hartu zuen! (kar, kar…). 

11 Honekin guztiarekin zer ika-
si duzue?

Ez da edozein lan izan; gure ai-
ton-amiñei buruzko lana da. Gure 
nagusiek Gerrate Zibila eta Fran-
kismoa bizi izan zuten, eta hari 
lotutako guztia. Egun guretzat 
ohikoak diren eskubideak beraiek 
ez zituzten izan; irakurtzen eta 
idazten justu-justu ikasi eta be-
rehala lanean hasi behar izan 
zuten, eta gorriak pasa zituzten. 
Gu, aldiz, institutura goaz ikas-
tera, bueltan etxean janaria dugu 
zain, eta ongi bizi gara. Zerbait 
erreala landu dugu, eta gauza 
errealekin gehiago ikasten da. 

Ainhoa Vergara, Aiora Larraza, Maria Imaz, Irati Nuñez, Aitana Igoa eta Garoa Bergara.

"Aiton-amonek gerratean 
bizitakoa jaso dugu"
Altsasu BHI Institutuan 'Sakanako Memoria Astinduz!' proiektua gauzatu dute  
DBH4. mailako ikasleek. Horietako bi taldek, 'Eztanda' aldizkaria eta 'Sakanako 
Memoria Astinduz' bideoa sortu dituzte

11 GALDERA


