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Alfredo Alvaro Igoa SAKANA
Gaur egun indarrean dagoen 

2016-2020 Argindar Sektorearen 

Planifikazioak Castejon, Muru 

Artederreta eta Itxaso artean 

400 kV-ko linea berria egin eta 

gaur egun Sakanan dauden 220 

kvV-ko bi lineen potentzia han-

ditzea aurreikusten du. Azken 

bi linea horiek Sakanara Ara-

kildik sartzen dira. Lehenak 

Lakuntzan iparralderantz jotzen 

du, Lizarrustitik Gipuzkoarantz 

jotzeko Aralarko natur parkean 

barna. Bigarren lineak Bakaikun 

egiten du iparralderantz, eta 

Etzegaratetik Gipuzkoara doa. 

Udalak, kontzejuak eta herri-

tarrak elkartzen dituen Auto-

pista elektrikorik ez! platafor-

mako bozeramaile Alberto Frias 

Gilek azaldu duenez, Red Elec-

trica Españolak (REE) hirugarren 

aldiz aurkeztu zuen linea egite-

ko proiektua 2019an. Lineak 

ikututako herrietako 438 haute-

tsik lineak "justifikaziorik ez" 

zuela nabarmendu zuten. 

Sustrai Erakuntza fundaziotik 

idatziz erantzun dituzte galderak. 

Adierazi dutenez, "denborarekin 

eta inguruabarrekin argudioak 

aldatuz doaz, baina proiektuak 

ia bere horretan jarraitzen du". 

Plataformako kideak azaldu 

duenez, "Garai batean Lizarral-

dearen argindar hornidura ara-

zoak konpontzeko zen. Gure 

argudioekin hori atzera bota 

genuen". Fundaziokoek gaine-

ratu dutenez, "orain, energia 

berriztagarrien proiektu handiak 

garatzea erabaki dutenez, haiek 

aipatzen dituzte argudio gisa. 

Beste argudio batzuk mantentzen 

dira, AHT-rena esaterako, tren 

konbentzionalak baino elektri-

zitate gehiago behar duen muns-

troa baita". Friasek argudio 

gehiago zerrendatu ditu: "Nafa-

rroa eta Euskal Autonomia Er-

kidegoa (EAE) lotzea beharrez-

koa zela esan zuten, Nafarroan 

soberan dagoen argindarra 

eramateko". Fundaziotik zehaz-

tu dutenez, "EAE elektrizitatea-

ren kontsumitzaile handia" da. 

Plataformakoak gaineratu due-

nez, argindar linea berria jus-

tifikatzen dute "sistemaren 

beharrak betetzeko. Hau da, 

gaur egun dauden lineak ez omen 

dira nahikoak: zaharrak dira, 

ezin dira berrindartu, hornidu-

rarako ez du nahikoa gaitasun…" 

Sustrai Erakuntzakoendako 

REEren proiektuaren "funtsez-

ko arrazoia da Castejongo zentral 

termikoak, legez kanpokoak, 

elektrizitate gehiago ekoiztea 

eta EAEra eramatea. Orain arte, 

zentral horiek oso gutxi funtzio-

natu dute, eta horrela errenta-

garritasun handiagoa izatea 

nahi dute". Friasen iritziz, be-

netako arrazoia argindarra 

Frantziara eramatea da.  

Zuzenketak, eta aldaketak
Plataformakoak azaldu zuenez, 

halako proiektu bat tramitatze-

rakoan, eta legeari jarraituz, 

enpresek nahi izanez gero, au-

rretiazko kontsulta egin deza-

kete. REEk hala egin zuen 2019an. 

Haren proiektuaren jakinaraz-

pena udalek jaso zuten aurten-

go irailean, baina ez kontzejuek, 

nahiz eta, administrazio publi-

koak izan eta beraien lurrak 

ukituak izan.  

Sustrai Erakuntza fundazio-

koek gogorarazi dutenez, "Eu-

ropako eta Espainiako energia 

plangintzek gure energia iturri 

gehienak berriztagarriak izatea 

lortu nahi dute, baina gaur egun, 

egiten dugun kontsumo erraldoia 

murriztea planteatu gabe. Horrek 

energia berriztagarri hori har-

tzeko instalazio handiez beteta-

ko planeta baterantz garamatza, 

eta goi tentsioko linea handie-

tara, zentralizatutako sorkuntza 

puntu horietatik kontsumo gu-

neetara eramateko". Fundazioko 

kideen iritziz, "asmo hori gau-

zaezina da eta porrot egiteko 

bidean dago, baina planetako 

biodibertsitate guztia aurretik 

eramanen du". Horregatik, "be-

rriztagarriak beste modu batera 

erabil litezke, modu sakabana-

tuan ezarrita, horiek batzeko 

behe tentsioko linea elektrikoe-

kin eta kontsumoen beharrezko 

beherakadarekin". 

Aurretiazko idatzietan hiru 

gauza eskatu zituzten platafor-

mako kideek: lehenik, alegazioak 

Dauden eta egon litezkeen argindar lineen ibilbideak. Lastailera arte dauden bi lineak kendu eta berri bat egiteko aukera zegoen mahai gainean. Enpresa batek bigarren linea baten proiektua aurkeztu du. 

Bi argindar linea 
proiektu eskaera

"DAUDEN LINEAK EZ 
OMEN DIRA NAHIKOA 
SISTEMAREN 
BEHARRAK 
BETETZEKO"

"ARGUDIOAK ALDATUZ 
DOAZ, BAINA 
PROIEKTUAK BERE 
HORRETAN 
JARRAITZEN DU"

Sakana punta batetik bestera 220 kV-ko goi tentsio bi lineak zeharkatzen dute.  
400 kV-ko bi linea ezartzeko tramitazioak egiten ari dira Red Electrica Española eta 
Forestalia enpresak. Hainbat udal, kontzeju eta herritarren artean kezka sortu dute 
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aurkezteko epeak luzatzea. REE-

ren proiektuaren kasuan onar-

tu egin zieten eta "eskatutakoa 

baino epe luzeagoa eman zuten, 

zerbaitegatik izanen da". Hilaren 

27ra arte dute alegazioak aur-

kezteko. Bestetik, ingurumen 

inpaktu ikerketa bertan behera 

uztea. Eta, azkenik, energia 

plangintzari buruzko informazio 

eskaera egin zuten plataforma-

koek. Gainera linea egitasmoa-

ren kontrako argudioak eman 

zituzten. "Ez da bideragarria 

lurraldean sortzen dituen efek-

tuak metatu eta haien arteko 

sinergiak sortzen dituelako, 

bereziki Sakanan, ibarra luzera 

osoan zeharkatzen baitu". Eta 

dauden bi lineak berrindartzea 

proposatu zuten, linea berria 

egin gabe. 

Plataformako kideen iritziz, 

"proiektu honetara ez gatoz esku 

hutsik. Kontra egitearekin au-

rrerapauso batzuk eman dira. 

Garrantzitsuena da Orkoien eta 

Itxaso arteko 220 kV-ko bi lineak 

desmuntatuko dituztela. Baina 

Orkoien-Itxaso 2 linearen ibil-

bidea erabili nahi dute proiektu 

berriarendako". Beraz, Etzega-

ratetik barna joaten denaren 

ibilbidea erabili nahiko luke 

REEk 400 kV-ko linea berria 

jartzeko. Horrek dorre altuagoak, 

eta kable gehiagokoak ekarriko 

lituzke. Dorreek, orografiaren 

arabera 50 eta 80 metro arteko 

altuera izanen lukete, eta zaba-

lagoak lirateke. "Toki pare batean 

ibilbidea aldatuko litzateke, 

gehiago urbanizatu diren lurrak 

direlako. Esaterako, Etxarri 

Aranatzen hegoalderago pasako 

litzateke linea berria". Proiektu 

berriak "inpaktu larriak" ditue-

la aitortu du Friasek: babestu-

tako espazioak (Aralar eta Ur-

basa-Andia), flora eta fauna, 

segurtasun distantziak ez man-

tentzean pertsonen osasunaren-

dako eragina… 

Alegazioak aurkeztu ditu fun-

dazioak, "beharrezkoa baita REEk 

eta gobernuek herritarrek proiek-

tu horien aurrean dituzten kez-

kak ezagutzea". Gainera, herri-

tarrak, elkarteak eta udalak 

alegazioak aurkeztea animatu 

dituzte: "funtsezko une batean 

gaude energia kontsumitzeko 

moduari buruzko plangintzari 

dagokionez, eta, beraz, une ego-

kia da eredu aldaketa eskatzeko. 

Horregatik, edozein pertsonak 

eta kolektibok gure alegazioak 

deskargatu eta www.sustraiera-

kuntza.org webgunean azaltzen 

den bezala aurkez ditzake". Haien 

erantzunak jasotzerako urte bat 

edo bi pasa daitezkeela azaldu 

dute fundaziokoek: "presaren 

araberakoa da. REEk 2025erako 

linea berria martxan izateaz 

hitz egin du, baina uste dugu 

horretarako presa handia izan 

behar dela, eta ez dugu oso egin-

garria ikusten".

Aldaketaz 
Sustrai Erakuntza fundaziotik 

ohartarazi dutenez, "egungo li-

neak ezabatzeko proiektua kon-

plexua da". Azaldu dutenez, 

"lehenik kableak eta egungo 

dorreak kendu behar dira, eta 

gero berriak instalatu. Dorre 

berriak egungoak baino altua-

goak dira. Dorre gutxiago jartzen 

dira, gaur egun daudenen erdia 

gutxi gorabehera. Hala ere, al-

tueragatik inpaktu handiagoa 

dute, baita segurtasun handiagoa 

behar dutelako, potentzia han-

diagoa dutelako eta, beraz, zuhai-

tzak kableetatik distantzia han-

diagora geratuko direla ziurta-

tzen delako ere".

Linea berria eginen balute, la-

nak iraun bitartean egungo bie-

tako bat (bi lineen hainbat zatiz 

osatua) martxan mantendu nahi 

lukete. Sustrai Erakuntzatik gai-

neratu dutenez, Lizarrustitik 

pasatzen den linea izanen litza-

teke lanak iraun bitartean martxan 

segituko lukeena. Gainera, "Ara-

kilen ere antzeko zerbait gertatzen 

da, Orkoien-Itxaso II martxan 

mantenduko litzateke, eta, gero, 

desegin eginen lukete". Funda-

ziotik azaldu dutenez, 400 kV-ko 

linea berriaren ibilbidea honakoa 

litzateke: Bizkai menditik sartu, 

Errotz eta Izurdiaga artean pasa,  

Arakilen Satrustegi mendilerroa-

ren hegaletik jarraitu eta Etze-

garateraino joko luke egungoaren 

kaletik. 

Argindar lineak betiko ken-

duko lituzketen galdetuta, fun-

daziotik esan dutenez "hori ez 

dago guztiz argi aurkeztu duten 

proiektuan. Testuan hainbat 

zantzuk adierazten dute obrak 

bukatu arte martxan egongo 

litzatekeen linea desmuntatzea 

airean geratzen dela. Hala, tes-

tuko hainbat lekutan, balizko 

desegiteaz hitz egiten dute. Ho-

rrela, Lizarrustitik doan linea 

berria eraiki ondoren martxan 

jarraitzeko aukera egingarria 

da, eta koherentea lehen REEk 

defendatzen zuenarekin eta plan-

gintzetan planteatzen denarekin".

Tokiko erakundeen arteko 

elkartasuna da plataformaren 

oinarrietako bat, horregatik 

adierazi zuten: "proiektuan au-

rrerapenak daude, baina ez dira 

nahikoak. Sakanarendako onar-

garria izan daiteke egungo plan-

teamendua, inpaktuak orekatzen 

dituelako". Ia ibilbidearen bi 

herenetan antzeko egoera da. 

"Orkoiendik abiatzen diren az-

piestazio elektrikoak kentzea 

aurreikusten dute, baina handik 

behera linea berri bat jarri nahi 

dute, daudenak kendu gabe. Ezin 

dugu onartu". Bi proposamen 

egin zituzten: Muru Artederre-

ta eta Orkoien arteko linea lur-

petik egitea, edo Tafalla eta 

Orkoien arteko argindar linea 

desmuntatzea, "Sakanarako pro-

posatzen den gauza bera egiteko". 

REEren egitasmoak lehen ikutzen 

ez zituen Izarbe ibarreko herri 

batzuk hartzen ditu, eta plata-

formara elkartu dira. 

Bat batean, bigarren linea 
Fundazioko eta Plataformako 

kideak alegazioak buru belarri 

prestatzen ari zirela, lastailaren 

8an Forestalia enpresaren egi-

tasmoaren berri jaso zuten. 

Aragoiko Gobernuak Ejea de 

los Caballeros ipar eta hegoaldean 

haize (Kioko) eta eguzki (Ume) 

poligonoetarako makina bat 

baimen eman ditu. Haietan sor-

tutako argindarra "ekialdetik 

mendebaldera ia-ia Nafarroa 

osoa zeharkatuko duten 400 kV-

-ko argindar bi linea aurreikus-

ten ditu", azaldu du Friasek. 

Batak Erriberatik eta Errioxatik 

Gasteizko Jundizera (180 km) 

eramanen luke argindarra, bes-

teak, Castejondik Sakanan bar-

na, Gatikaraino (260 km). Fo-

restaliak Sakanarako aurreiku-

si duen linearen gaitasuna Ejea 

inguruan sortutako argindarra 

baino lauzpabost aldiz handiagoa 

du. "Beraz, planteatzen ari di-

rena da Nafarroan aurreikusi 

diren eguzki eta haize poligonoak 

linea horretara lotzea". 

Ibarrean bi enpresen proiek-

tuak "ia-ia ibilbide bera lukete, 

paraleloak dira. Kable festa Sa-

kanan ikusgarria litzateke", esan 

du Friasek. Araudiaren arabera 

paraleloan dauden bi argindar 

linearen arteko distantzia haie-

tan dagoen dorre altuenaren 

distantziaren bikoitza izan behar 

du. Hau da, dorre handienak 70 

metro baditu, bi lineen arteko 

distantzia 140 metrokoa izan 

beharko da puntu horretan. 

Fundaziokoek gogoratu dutenez, 

Sakanan bi argindar linea berri 

horietaz aparte, "autobia, erre-

pideak, tren konbentzionala, 

AHTren mehatxua ditu". 

Forestaliaren kasuan Irurtzun 

eta Ergoiena ez beste, ibarreko 

udalerri guztiak ukituko lituzke. 

Altsasun, Erkudengo haitzaren 

atzean, bitan banatuko litzateke 

Forestaliaren linea. Batak Gi-

puzkoara zuzen joko luke. Bes-

teak, hegoaldera eginen luke 

harrobiko izkinaren ondotik, 

Atabotik, Orobe eta Olatzaguti-

ko basotik Ziordia eta harrobia-

ren artetik ibarraren hondora 

jaitsi eta, A-1 autobiaren ondo-

tik, Araban sartuko litzateke. 

Friasen arabera, "Altsasun duen 

eragina izugarria da". Sustrai 

Erakuntzatik zehaztu dutenez, 

"proiektuetan argi adierazten 

ez duen arren, banaketa puntua, 

instalazio handia izan daitekee-

na, Altzaniako mendian egonen 

litzateke, Altsasun. Proiektuan 

horri Altsasuko lotunea hots 

egiten diote".

Panorama aldaketa
Friasek esan duenez, Forestaliak 

"partida erdian mahaiari ostikoa 

eman dio, joko arauak aldatu 

ditu, eta guztia distortsionatu 

du. Izan ere, REEren linea in-

formazio publikoan dagoenean, 

proiektu berria aurkeztu dute". 

Eta gaineratu du: "bi linea ken-

du eta berri bat egiteari buruz 

esandako guztia hutsean geldi-

tu dela, bi egitasmoen inpaktu 

bateratuek biak baliogabetzen 

dituzte". Hori ondorioztatu zu-

Goi tentsioko linearen argindar dorrea Altsasun. ARTXIBOA

"ZENTRALIZATUTAKO 
SORKUNTZA 
BEHARREAN BANANDU 
ETA BEHE TENTSIOKO 
LINEETARA LOTU"

"FORESTALIAK 
PARTIDA ERDIAN 
MAHAIARI OSTIKOA 
EMAN ETA DENA 
DISTORSIONATU DU" Hurrengo orrialdean segi>>
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ten plataformakoek Etxarri 

Aranatzen lastailaren 18an 

egindako batzarrean.

Gaur egun, beraz, bi argindar 

linea egitasmori aurre egiteko 

lanean ari dira. Plataformatik 

azken proiektuari alegazioak 

aurkezteko epea luzatzea eska-

tu zuten, baina ez diete erantzun. 

Beraz, asteartean despedituko 

da epea. Horrekin batera, in-

gurumen inpaktua ikerketaren 

tramitazioa etetea ere eskatu 

dute, "edukian funtsezko hu-

tsuneak dituelako. Hutsune 

horiek honen guztiaren erdigu-

nean daude, panorama aldatu 

dutelako. Arazo ugari dituen 

pasabide estu batean bi proiek-

tuak paraleloan jarri nahi di-

tuzte eta legeak eskatzen duen 

metatu daitezkeen inpaktuak 

eta sinergiak ez dituzte ikertu". 

REEren lineak desmuntatzeak 

ere eraginak ditu eta horri bu-

ruz ariko dira alegazioetan. 

"Gainera, bi linea horiek eta 

Forestaliaren linearen arteko 

gurutzaketak ere kontuan har-

tu behar dira". 

Eta, azkenik, energia plangin-

tzari buruzko informazio eskae-

ra egin zuen. "Argindar plani-

fikazioaren zirriborroa onartu 

gabe dago, horregatik aurrekoa 

indarrean dago. Han REEren 

linea dago, Forestaliakoak ez. 

Ikusiko dugu zer dakarren plan 

berriak", esan du Friasek. Fun-

daziokoek gogorarazi dute sek-

toreko plangintza badagoela, 

baina "REErena baino askoz 

luzeagoa den linea batek, Fores-

taliarenak, 30 egun eskas izanen 

da jendaurrean, herritarrek 

eztabaida dezaten. Hori ez da 

plangintza!"

Forestaliaz 
Urdaiazpikoak saltzen zituen 

enpresa energiaren arloan sar-

tu zen. "Energia berriztagarrien 

boom berriaren inguruan sor-

tzen ari diren enpresa berrie-

tako bat da", azaldu dute Sus-

trai Erakuntzakoek. Atzean 

Singapurreko funts subiranoa, 

Kopenhageko funtsa eta Gene-

ral Electric daudela argitu du 

plataformakoak. Horiek "funts 

putretzat" dituzte batean eta 

bestean. "Espainiak egin duen 

energia berriztagarriaren ‘en-

kanteen bakanalean’ lotura 

eskubideak erosi zituen. Eta 

haietako batzuk merkatu pre-

zioa baino lau aldiz garestiago 

saldu ditu. Guztiz neurrigabea. 

Sortzen ari dena eraikuntzaren 

burbuilarekin gertatu zenare-

kin paralelismoak ditu", esan 

du Friasek. Fundaziokoek gai-

neratu dutenez, Forestaliak 

"Aragoin elektrizitatea ekoiz-

teko zuhaitzak erretzen dituz-

ten zentralak ere erosi ditu. 

Helburua elektrizitate hori 

Kataluniara eta EAEra espor-

tatzea da". 

Plataforman uste dute "Fores-

talia legeari iruzur egiten" ari 

dela, "ohikoena da ebakuazio 

linea gertuen dagoen elektrizi-

tate azpiestazioarekin lotzea, 

eta handik argindarra garraio 

linearen bidez eramatean. Bai-

na berriztagarrien poligonoetan 

sortutako argindarra ateratze-

ko ebakuazio linea gisa trami-

tatu ditu, eta ez garraio linea 

gisa. Argindar sektorearen 

araudian jasotakoa saltatu nahi 

du 180 eta 260 km-ko ebakuazio 

lineak eginez". Linearen ingu-

rumen inpaktu aitorpenak Za-

ragozako energia ekoizpen 

poligonoei lotuta dagoela azal-

du du Friasek. "Gure ustez eba-

kuazio linea gisa benetako 

garraio lineak tramitatzen ari 

dira", gaineratu du. 

Sustrai Erakuntza fundazioan 

argi dute Forestaliak ezin due-

la linea propiorik egin. "Lotura 

puntua REEren funtzioa da, hark 

erabakitzen baitu ekoizle bat 

bere sarera nola lotu. Horrega-

tik, REEk behin eta berriz esan 

duenean bere proposamena linea 

elektriko bakarrekoa dela, gezur 

hutsa esan duela egiaztatu dugu. 

Bi arrazoirengatik, lehen ere 

aipatu baitugu posible dela gaur 

egungo bat ez desegitea. Eta are 

garrantzitsuagoa dena, bere 

proiektua aurkeztu zuenean 

bazekielako Forestaliak beste 

paralelo bat aurkeztuko zuela, 

berak eman zizkiolako lotura 

puntu horiek".

Plataformako bozeramaileak 

esan duenez, "Forestaliak ez du 

linearen beharraren justifika-

ziorik aurkeztu. Planteatzen 

duen bakarra Kyotoko Protoko-

loa da, eta horren arabera ener-

gia berriztagarriek lehentasuna 

dutela, eta haien argindarra 

eraman behar da. Baina horni-

dura beharren inguruko ezer ez 

du esaten". Sakanatik barna 

pasatzen den linea Gatikan bu-

katzen da. REEk handik itsas-

peko linea egin nahi du Capbre-

toneraino. Frias: "han bukatzeak 

espekulazio negozio baten au-

rrean gaudela adierazten du. 

Enpresaren interesen zoriaren 

menpe uzten du Sakanan sor 

daitekeen desastrea". Friasen 

iritziz, "energia berriztagarrie-

kin argindarra sortzen duen 

linea bat ez da oso ekologikoa 

izanen Gatikaraino 225 km bal-

din baditu". Fundazioko kideen 

iritziz "perbertsioa" da. Eta, 

atzera ere, "aukeratu duten ener-

gia berriztagarri ekoizpen eredu 

zentralizatua" salatu dute, "en-

presa sustatzaileak elektrizitatea 

distantzia handietara eramate-

ra behartzen dituzte, eta enpre-

sa horiek garraio linea handiak 

eraikitzera bultzatzen dituzte". 

Sustrai Erakuntzatik gaineratu 

dutenez, bi proiektuena "bikoiz-

keta bat da, eta oraindik ez da-

kigu nola integratuko duten 

garraio linea pribatuen funtzio 

hori, ahalbidetzen badituzte. 

Inon ikusten ez den zerbait da. 

Ez du zentzurik".

Plataformako kideak azaldu 

duenez, REE pribatizatu zen 

enpresa bat da. "Argindar sek-

torearen legean gestore bakar 

gisa ageri da, esklusibotasun 

erregimenean. Beraz, enpresen 

arteko gai bat da hori. Dudarik 

gabe Forestaliak argindar ga-

rraiorako lineak egin nahi ditu, 

ebakuazio linea tramitazioa 

baliatuz". Friasek zehaztu due-

nez, arazoa energia berrizta-

garrien enkante deialdian dago: 

"Espainiako Gobernuak Fores-

taliari Zaragozako energia be-

rriztagarriko ekoizpen poligo-

no bateko loturak Gasteizen 

eta Gatikan eman zizkion. Hor 

dago arazoa. Lotura eskubide 

horregatik tramitatu dute linea 

proiektua".

Lastailaren 26 Nafarroako Go-

bernuko Ingurumen Zuzendari 

Nagusiak txostena egin zuen eta 

ondorioztatu zuen Forestaliaren 

Kioko proiektua ingurumen 

ikuspegitik ez dela bideragarria. 

"REEren proiektuari buruzko 

txostena egiteko eskatu diogu 

Nafarroako Gobernuari, Fores-

taliaren proiektua baino askoz 

lehenago iritsi zaio eta ez du 

txostenik egin. Parlamentuan 

txostenaz galdetu dute, eta ez 

dagoela esan dute". 

Plataformak argi du halako 

egitasmoei ezin zaiela soilik 

erantzun teknikoekin erantzun. 

Herri mobilizazioa, jendea in-

formatzea eta kontzientziazioa 

ere ezinbestekotzat jotzen dituz-

te. Alegazioak aurkeztu ondoren, 

hainbat ekimen egin nahiko 

dituzte, "gure ahotsa entzuteko". 

Fundazioan ere "garrantzitsutzat" 

jo dute "herritarrek informazioa 

jasotzea eta berriztagarrien he-

dapen zentralizatuaren kontra 

egitea, eta bi borrokak batzea, 

goi tentsioko lineen aurkako 

borroka historikoa eta proiektu 

berriztagarri handien aurkako 

plataformen berria".

Sakanan 220 kV-ko bi lineez aparte, argindarra eramateko linea gehiago ditugu. ARTXIBOA

Friasek azaldu duenez,"In-
gurumen Inpaktuaren Eba-
luazio Legeak bi tramitazio 
forma ahalbidetzen du. Bata, 
REEk egin duena da, eta 
tramitatzeko modu egokie-
na da. Hala, 2019an ez zuen 
proiektu bat aurkeztu, bai-
zik eta aurretiazko kontsul-
ten fasea zabaldu zuen. Nahi 
badute egin dezakete". 
Plataformak orduan lortu 
zuen egun dauden bi lineak 
desmuntatzearena (proiek-
tuan jasotzen ez zena) eta 
ingurumen inpaktu ikerke-
tan aldaketak sartu zituzten 
(50 eskaera inguru egin 
zituzten), "modu batera edo 
bestera, batzuk jaso dira, 
ikerketa aurrekoak baino 
askoz hobea da". 
Halako proiektuak aurrera 
egiteko aldi berean tramita-
tzen diren bi baimen behar 
dituzte sustatzaileek. Alde 
batetik, aurretiko adminis-
trazio baimena (onura publi-
koaren adierazpena lortzeko, 
eta nahitaezko desjabetzeei 
atea irekitzen diena) eta, 
beste aldetik, ingurumen 
inpaktu ikerketa baimena 
(ezagunena, alegazioak hari 
jartzen zaizkiolako). 
Legez egin daitekeenez, 
Forestaliak aurre kontsulten 
tramitea baztertu du, zuze-
nean aurreproiektua aurkez-
tu du, bi baimenak eskatuz. 
REEarena bezala, alegazio 
epean dago. "Ez digute eran-
tzun ez epea luzatzeko eskae-
rari, ez bertan behera uztea-
ri ezta planifikazioari buruz 
informazio eskaerari ere".

Egitasmoak 
tramitatzeko 
modua
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SAKANAKO ASTEKARIA

BAZKIDEAK

Herriko parkea, ume ororen elkargune maitagarria da, eta 

haren gaineko jabetza lortzeko grina amorratuak sortzen du 

guda.

- Badatoz! Badatoz! Babestu gotorlekua! Ezin dira honeraino 

iritsi! 

- Ane, Amaia, Oihane jaitsi lehen pisura, ez utzi igotzen.

- Nerea, Maialen igo egurrezko etxe gainera, egin eraso 

goitik! Gainean ditugu! Armaturik daude! 

- Intxaurren bonbardaketa, kontuz! 

- A! Intxaurrak eman dit! 

- Azkar! Igo denak etxolako teilatura! 

Agur, gotorleku. Beste bat arte.

Neskena edota mutilena, parkea ezin zen biona izan. 

Eguneroko borroka boterea lortzeko, parkeko jabetza 

lortzeko. Estrategiak, 

garrasiak, minak... denak 

balio zuen babeslekua gal ez 

genezan. Daphne Spainek dio, 

emakume eta gizonen arteko 

estatus desberdintasunak, 

espazio generizatuak sortzen 

dituela. Horiek, bestetik, 

segregazio espaziala 

instituzionalizatu eta botere 

eta pribilegio maskulinoak 

bermatzen ditu.

- Neskak ezin dugu galdu! Parkea gurea da! Gu geunden 

hemen lehenago! 

- Ez utzi! Ezin dugu amore eman! 

Teresa Del Valle antropologoak, espazio generikoen 

inguruko azalpena ematen du. Espazioetan genero sistema 

islatzen da. Neskok erabiltzen genituen espazioak 

babeslekuak ziren, menpekotasunera kondenatutako lekuak. 

Bizirauteko etengabeko saiakera egiten zutenak. Gure botere 

harremanak espazioaren kontrolean islatzen ziren, intxaurrez 

eta urez beteriko puxikekin armaturik, gudua irabazteko 

prest. 

Gudu baten kronika

ASTEKOA

MAIALEN GALARZA IZAGIRRE

NESKENA EDOTA 
MUTILENA, PARKEA 
EZIN ZEN BIONA 
IZAN. EGUNEROKO 
BORROKA BOTEREA 
LORTZEKO, PARKEKO 
JABETZA LORTZEKO

SAKANAKO GIZARTE ZERBITZUAK

Ez da erraza pobrezia 

energetikoa definitzea, edo 

zenbat pertsonek jasaten 

duten jakitea; definizio bakar 

bat ez dago eta pobrezia 

energetikoa neurtzeko sistema 

bateraturik ezta ere. Hala ere, 

argi dago krisiak azalera 

ekarri duen eta azken 

urteotan zabalduz joan den 

arazo batez ari garela.

Nola definituko genuke?

Familia batek bere etxeko 

beharrak asetzeko behar 

adina energia ordaintzeko gai 

ez den egoerari horri pobrezia 

energetikoa deritzo. Era 

berean, bere diru sarreren 

zati handi bat bere 

etxebizitzaren faktura 

energetikoa ordaintzera 

bideratzera behartuta dagoen 

egoera. Urteko sasoiaren 

arabera, elikadura egokia 

eramatea eta etxea freskatzea 

edo berotzea dira egoera 

horretan dauden pertsonen 

oztopoetako batzuk.

Milaka familia dira egunero 

argia, ur beroa edo eta gasik 

gabe egon behar direnak, 

hornidura hauek sortzen 

dituzten gastuei aurre egiteko 

gauza ez direlako, eta horrek 

baldintza deserosoetan 

bizitzera behartzen ditu. 

Pandemiaren ondorioz, egoera 

horrek okerrera egin du, eta 

2021ean, argiaren, uraren zein 

gasaren ordainagiriei aurre 

egiteko zailtasunak dituzten 

familien kopuruak gora egiten 

jarraitzen du.

Gure eskualdean laguntza 

ekonomikoen eskaerak 

ugaritu egin dira, bai eta 

pertsona edo familien egoera 

ekonomikoa larriagotzen 

dituzten beste egoera batzuk 

ere. Aspalditik ikusten ari 

gara kontzeptu horietan 

egindako gastuaren ehunekoa, 

familia gastuen ehuneko 

kopuru handia dela, eta 

horrek Gizarte Zerbitzuetako 

erabiltzaileengan eragina 

dauka.

Familia horien ezaugarriei 

dagokienez, laurden batek 

sostengatzaile nagusia 

langabezian du. Guraso 

bakarreko etxekoen unitateek 

arrisku handiagoa dute eta 

%90ek emakumeak dituzte 

buru.

Eraikinen antzinatasuna 

erabakigarria den beste 

faktore bat dugu. Hala, 

energia pobrezian dauden 

familien %80a, 25 urtetik 

gorako etxebizitzetan bizi da. 

Gaur egun, gure eremuak ez 

du Gizarte Zerbitzuen 

erabiltzaileentzako etxebizitza 

arazoari aurre egiteko 

gaitasunik, eskualdean 

alokairuko etxebizitza  

aurkitzea ezinezkoa bihurtu 

baita.

Pobrezia eta gizarte-

bazterketa kontzeptu 

zabalagoak dira, eta askotan, 

ez datoz bat pobrezia-

energetiko terminoarekin. 

Hainbat familiek pobrezia-

energetikoaren ondorioak 

pairatu ditzakete pobrezia 

zein gizarte bazterketa 

jasateko arriskurik gabe. Hala 

ere, egoera horietara iristeko 

abiapuntua bilakatu daiteke. 

Zenbait ikerketek dioten 

bezala, pobrezia energetikoa 

pobreziaren beste dimentsio 

bat da, horregatik, pobrezia 

energetikoa arintzeko 

neurriak gizarte politikaren 

bidez jorratu behar dira. Modu 

honetan, familien diru 

sarrerak handituz eta 

eraginkortasun energetikoaren 

aldeko politiken bidez, 

familien gastuaren murrizketa 

sustatuko litzateke. 

Pobrezia energetikoaz hitz egin dezagun…

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

ZUZENKETA
Uharte Arakilen lastailaren 28an 
1936ko estatu kolpearen ondoren 
eraildakoak eta errepresaliatuak 
gogoan izan zituzten. Horren berri 
ematerakoan azaroaren 5eko 
zenbakian eraildako baten 
abizenak ez genituen ongi eman, 
bera Victor Martirena Alegria zen. 
Barka nahasmena. 
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Alfredo Alvaro Igoa SAKANA
Euskarazko komunikazioaren 

arloko 100 lagun inguru elkar-

tu ziren Arrasaten ostiralean. 

Tokikom Sarien seigarren edi-

zioko sari banaketa egin zen, 

eta ondoren izan zen Komuni-

tatea josten jardunaldian. To-

kikom Sariak azal, eduki eta 

ikus-entzunezko sari onenak 

aitortu zituen, eta publikoaren 

botoen bidez, Komunitatearen 

Saria eman zen. Azalik Onena-

ren saria guaixek jaso zuen. 

Oporren aurretik argitaratuta-

ko zenbaki bereziko azala da 

saritua izan dena. 

Epaimahaiak esan zuenez, "azalak 
balio informatibo handia ere badu, 
eta primeran islatzen du eskualde-
ko mapa erreferentziala. Begi-kol-
pe batean ikusten da herri bakoitzean 
zer dagoen, eta bertako ondare 
natural eta kulturala oso modu 
bisualean islatzen da". Horrek guz-
tiak zer esan nahi du zuretako? 
Arrazoia ematen diet. Egia da: 

azalak islatzen duena Sakana 

osoa da, Sakanan egiten diren 

gauzak, Sakanan dauden gauzak. 

Eta, aldi berean, udako zenbaki 

berezi horren barruan dagoen 

eduki guztia islatzen du. Eta 

nire lankide guztien lan txukun 

hori. 

Zer sentitzen duzu aitortza horrekin? 
Laugarren aldia da guaixe fi-

nalista izan dena, egia da beti 

hor gaudela finalisten artean, 

eta, azkenean, lortu izanak poza 

ematen du. Gure lana txukun 

egiten ari garela adierazten du. 

Egia esan, oso-oso pozik. 

Azala eta kontra azala, bi orri har-
tzen zituen saritutako lanak. 
Hori da. Ni hemen nagoenetik 

lehen aldia da horrelako zerbait 

egiten duguna. Saiatu ginen 

zerbait berezia egiten, eta poster 

moduko bat sortu genuen. 

Nola sortu zen azal bikoitza egite-
ko ideia eta haren edukiak? 
Dena zenbaki berezi horretatik 

heldu da. Oporretara joaten gara, 

hilabete batez guaixe atera gabe 

egon behar izaten gara, eta gure 

irakurleei oparitxo bat ematea-

gatik, azkeneko urte hauetan 

saiatu gara zenbaki berezi hori 

egiten. Denen artean sortzen da 

ideia, nondik joanen den. Aurten 

Donejakue bidea oinarria izan 

zenez, lantaldean bururatu zi-

tzaigun irudi bidez hori guztia 

isladatzea eta azal hori sortzea.  

Azal berezi gisa definitu dezakegu, 
baina hori ez da betiko martxa 
GUAIXEn. 
Ez, baina azal batek beti dauka 

lanketa. Astero erabaki behar 

da zeri eman garrantzia, zer 

jarri. Azkenean nik gauzatzen 

dut, baina lantaldeak sortzen 

duen zerbait da, denon artean 

egiten dugun gauza bat da. 

Noiz erabakitzen duzue azal bere-
zi bat egitea? 
Badaude data bereziak: martxoak 

8, Santa Ageda, edo ale bereziak 

ditugunean. Laster 800 zenbakia 

heldu da eta, normalean, hala-

koetan zerbait egiten dugu. Ho-

riek aldez aurretik erabakitzen 

dira. Denborarekin. Ez da as-

teazkenean erabakitzen ostira-

lean azal berezi bat argitaratu-

ko dugula. Dezenteko lanketa 

du azal berezi batek. Beste aza-

lekin aldiz, astean zehar hitz 

egiten dugu zein gairi eman 

garrantzia, zer hartu azal hori 

betetzeko. 

Nola lantzen dituzu azalak? 
Normalean lehen pausoa ideiak 

sortzea izaten da. Askotan lehe-

nengo gauza Interneten kuxku-

xeatzea izaten da, zer izan dai-

tekeen, zer ez. Azal horren 

lehenengo zirriborroa beti koa-

dernoan egiten da, arkatzarekin, 

borragomarekin eta orri txuri 

batekin. Hori beti da horrela. 

Behin hori sortuta, koloreak 

datoz eta papera marrazten dut. 

Edo ordenagailuan sortzen has-

ten naiz. Behin ordenagailuan 

sortuta, normalean lantaldeari 

bidaltzen diot. Baiezkoa jaso, 

edo bidea hori dela partekatze-

ko. Ondoren, azken ikutuak 

ematen dira. 

Demagun aste honetakoa ez dela 
azal berezia. Zein da zure martxa? 
Astelehen eta asteazkenetan 

erredakzio bileran elkartzen 

gara eta hor ateratzen dira gaiak. 

Normalean irudiak dira, argaz-

kiak, ez dira koaderno batean 

sortutako zerbait, nahiz eta, 

zirriborroa koadernoan sortzen 

den. Gaia landu behar duen 

kazetariarekin hitz egiten dut, 

eta erabakitzen da zein argazki 

aukeratu gai horretarako. 

Astero-astero ikusten duzu zure 
lana kalean. Zer sentitzen da?
Polita da. Gauza bat da pantai-

lan egitea eta beste bat paperean 

ikustea. Egia da, batzuetan azal 

horiek hainbestetan ikusi ditu-

zula, hainbeste buelta eman 

dizkiozula, eta iristen dela mo-

mentu bat nazkatzen zarena. 

Baina, ondoren, paperean iku-

sita, berriro gustatzen zaizu.  

Sariarekin batera zorion agurrik 
jaso duzu? 
Bai, egia esan, espero nuena 

baino jende gehiagok zoriondu 

nauela, eta eskerrik asko denei. 

Aurrera egiteko motibazioa da. 

Azkenean, azal horiek lana da-

karte bai taldean, bai niretako. 

Eta horrelako isla izateak aurre-

ra jarraitzeko gogoa ematen du. 

Iune Trecet Obeso, GUAIXEko maketatzailea. 

"Dezenteko 
lanketa du azal 
berezi batek"
IUNE TRECET OBESO GUAIXEKO MAKETATZAILEA
Tokikomen Azalik Onenaren saria jaso du GUAIXEk. Egileak azaldu duenez, astekariaren 
azala "gure lanaren aurkezpen txartela da, sari honekin ikusi den bezala"

Eduki onena
Hego Uribeko Geuria 
aldizkaria, Etxerreko 
putzua eta Hego Uribeko 
uren altxorrak 
monografikoagatik.

Ikus-entzunezko 
Onenaren Saria 
Goierri Irrati Telebistak jaso 
zuen Ateak itxi, leihoak 
ireki lanagatik. 

Komunitatearen Saria
Karkara aldizkariaren 
Bandera da Orion azalak 
eskuratu zuen. 

Beste sarituak 
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Maider Betelu Ganboa ARBIZU
Atzo, osteguna, Euskadi Litera-

tur Sarien ekitaldia hartu zuen 

Gasteizko Artium Museoak. Mi-

kel Reparaz Extramiana kaze-

tari eta idazle arbizuarrak Eus-

kadi Literatur Saria jaso zuen 

Saiakera Gaztelaniaz modalita-

tean, Las grietas de America (2020, 

Península) liburuagatik. EITB-

ko Nazioarteko arduraduna 

denak 18.000 euroko saria jaso 

zuen, eta beste 4.000 euro esku-

ra ditzake bere lana beste hiz-

kuntza batean argiratzen bada.

Zorionak Euskadi Saria lortzeaga-
tik. Zeinen sorpresa ederra, ezta?
Eskerrik asko. Ba bai, sorpresa 

izugarria. Ez nuen inondik ino-

ra espero, eta izugarrizko poza 

izan da horrelako errekonozi-

mendu bat jasotzea. Kontuan 

hartu behar da Euskadi Litera-

tur Sarira ez dagoela aurkezte-

rik. Hau da, idazleek edo argi-

taletxeek ez dituzte euren lanak 

sariketara aurkezten. Epai-

mahaiak urte osoan argitaratu 

den guztia kontuan hartzen du, 

kasu honetan 2020ko argitalpe-

nak, finalista batzuk erabakitzen 

ditu eta hortik ateratzen da sa-

riduna. Ez nuen horrelakorik 

espero, eta oso pozgarria da. 

‘Las grietas de América’ liburuaren 
argitaratze prozesua gorabeheratsua 
izan zen. Pandemiak argitarapena 

atzeratu zuen, argitaletxeekin ere 
bueltaka ibili zinen, eta azkenean 
Península etxeak argitaratu zuen. 
Liburua hasiera batean 2020ko 

maiatzean ateratzekoa zen, bai-

na pandemia zela eta irailera 

atzeratu zen, beste hainbat li-

buru bezala. Eta nik uste dut 

hein batean horrek liburuari 

lagundu ziola, gaurkotasunak 

bulkada eman ziola, urte horre-

tako azaroan AEBetako hautes-

kundeak izan baitziren, Joe 

Bidenek irabazi zituenak, eta 

berehala, Gabonak pasata, Erre-

ge egunean, Kapitolioaren olda-

rraldia gertatu zen. Aktualitateak 

liburuari bigarren edo hirugarren 

bizi bat eman zion. Liburuaren 

lau edizio egin ditu argitaletxeak. 

Badirudi Euskadi Sariarekin 

berriz ere izan duela bultzadatxo 

bat, baina hor gelditu da, lau-

garren edizio horretan. 

Liburuak AEBak aztertzen ditu be-
girada oso berezi batekin. Arraza-
keria du oinarri, AEBetako arraka-
la bortitzenetako bat izaten jarrai-
tzen duelako. Euskadi Literatur 
Sarietako epaimahaiak dioenez, 
liburua “egileari eta AEBei buruzko 
liburu bat da. Egileak iraganeko 
ikertzaile eta orainaldiko errepor-
tari gisa jarduten du, AEBetako 
historia lotsagarriena egungo errea-
litate pitzatuarekin lotuz”. Ados 
zaude egin duten definizioarekin?
Las grietas de América azkenean 

kronika bat da, kazetaritza kro-

nika bat. Egia da epaimahaiak 

dioen bezala, nolabait ere orai-

naren edo gaurkotasunaren 

erreportari moduan idatzi du-

dala, eta baita iraganeko iker-

lari gisa ere. Nik uste baitut 

egungo historia kontatzeko 

ezinbestekoa dela iragana eza-

gutzea. Liburuan egin dudana, 

edo saiatu naizena behintzat, 

AEBetan gaur egun dagoen za-

tiketa ikaragarria, arrazakeria 

eta faxismoaren gorakadak sus-

traia non duen azaltzea da. Ho-

rretarako, ezinbestekoa da ira-

gana ikertzea eta liburuan ager-

tzen diren hainbat historia 

kontatzea, gaur egun, AEBetan 

gauden tokian zergatik gauden 

ulertzeko. Nola den posible Do-

nald Trump bezalako presiden-

te bat izatea, edo gaur egun Joe 

Bidenek dituen erronka zailak, 

izan ere zatiketa hori ez baita 

amaitu. Are gehiago, nik esan-

go nuke arrakalak oraindik ere 

handiagotzen ari direla. Eta hori 

guztia ulertzeko ezinbestekoa 

da iraganera jotzea. Testuingu-

ru historiko hori azaltzeko do-

kumentazio lan handia egin dut, 

historiari eta memoria histori-

koari asko begiratuz. Hain zuzen 

ere, AEBetan existitzen ez den 

kontzeptu hori, memoria histo-

rikoarena, Hollywoodek eta 

AEBetako botere ekonomikoak 

erabat zapaltzen baitu iragana. 

Noiz izan zinen azkenekoz AEBetan?
Kapitolioko oldarraldia izan eta 

gero izan nintzen, eta Joe Bide-

nen kargu hartzean ere lanean 

izan nintzen. Hori izan zen azken 

aldia. Lagunak bisitatzera joaten 

saiatu gara, baina pandemia 

dela eta, orain arte ezinezkoa 

izan da hara bidaiatzea. Orain 

posible da, eta ikusiko dugu. 

Bertara zoazen aldiro sentsazio 
bera duzu, hau da, egoera ez dela 
konpontzen?
AEBetan gauzak aldatzea oso 

zaila dela uste dut. Gizartearen 

zatiketa hor dago eta luzaroan 

geratuko da. Obamaren garaitik 

gaur egunera arte, trauma asko 

jasan ditu AEBetako gizarteak. 

Gauza asko gertatu dira. Trum-

pen urteak oso gogorrak izan 

dira batez ere gutxiengoendako: 

afroamerikarrak, indigenak, 

hispanoak edo beste kolektibo 

batzuendako. Horrek asko zati-

tu du gizartea eta gaur gaurkoz 

horrela jarraitzen du. Joe Bide-

nek sendagile baten moduan 

zauriak sendatuko zituela esan 

zuen, baina ikusten da oso zai-

la dela. Bidenek orain duen 

onarpen maila oso baxua da, ez 

da % 42ra iristen. Oraintxe ber-

tan ospe gutxien duen historia-

ko hirugarren presidentea da, 

Forden eta Trumpen atzetik. 

Hor argi ikusten da ez duela 

berak nahi zuena lortu, zauriak 

sendatzea, eta prozesu hori oso 

luzea izanen dela. Gainera, orain-

dik mehatxupean dago, Trumpek 

itzuli nahi duelako eta oraindik 

kanpaina egiten ari delako. Da-

torren urtean hauteskundeak 

izango dira eta Trumpen hau-

tagaiek presentzia handia eta 

garrantzitsua izanen dute, za-

lantzarik gabe. Gauzak egun 

batetik bestera ez direla aldatu-

ko iruditzen zait, eta esanen 

nuke bide onean ere ez doala. 

Gaur egungo AEBak ezagutzeko 
zure liburua ezinbesteko tresna da. 

Mikel Reparaz Extramianak atzo jaso zuen Euskadi Literatur Saria, Gasteizko Artiumen. EITB

"SARI BAT JASOTZEAK 
BESTE ZERBAIT 
ARGITARATZERA 
BULKATZEN ZAITU; 
NAHIKO NUKE"

"Izugarrizko 
poza izan da 
errekonozimendu 
hau jasotzea"
MIKEL REPARAZ EXTRAMIANA KAZETARIA ETA IDAZLEA
‘Las grietas de América’ liburuagatik Euskadi Literatur Saria jaso zuen Mikel Reparazek 
atzo Artiumen, Saiakera Gaztelaniaz modalitatean. Oso pozik eta eskertuta dago 

“LIBURUA EUSKARAZ 
ARGITARATZEA 
NAHIKO NUKE; 
AZTERTUKO DUGU, EA 
POSIBLE DEN”



SAKANERRIA      9GUAIXE  2021-11-19  OSTIRALA SAKANERRIA      9

Beste hizkuntza batzuetara itzultzea 
pentsatu duzu?
Nahi nuke, baina hori ez da hain 

erraza izaten. Euskadi Literatur 

Sariak duen aukera bat da bes-

te hizkuntza batera itzultzeko 

diru laguntza ematen duela. 

Argitaletxearekin begiratuko 

dugu, ea posible den eta lortzen 

dugun, baina momentuz ez da 

gertatu. 

Hala izanez gero, itzulpena zuri 
egitea gustatuko litzaizuke?
Hasiera batean liburua euskaraz 

idazten hasi nintzen, baina ar-

gitaletxearekin hasi nintzenean, 

gaztelaniaz argitaratu nuen eta 

beti izan dut arantza hori. Eus-

karaz argitaratzea nahiko nuke, 

eta kasu horretan nik neronek 

idatziko nuke. Baina ikusi behar-

ko da ea aukera hori dugun. 

Liburua ingelesera itzultzea hu-
rrengo pausoa litzateke?
Ez legoke gaizki. AEBetako lagun 

batzuk liburua irakurri zuten. 

Beraiek nola hartzen zuten ikus-

teak halako beldur edo errespe-

tua ematen zidan, oso liburu 

kritikoa baita, AEBetako gizar-

tearekin eta herrialdearen his-

toriarekin, eta oso iritzi onak 

jaso ditut handik. Kazetari batek, 

Associated Pressen Washingto-

nen lan egiten duenak, esan 

zidan liburua itzuli beharko 

nukeela eta AEBetan argitaratu, 

estatubatuarrendako ere klabe 

oso garrantzitsuak ematen di-

tuelako. Baina ez dakit hori 

gertatuko den. 

‘Las grietas de América’ idaztea 
une jakin bateko erabakia izan da 
edo idazten jarraitzeko asmoa duzu? 
Beste libururen bat etor daiteke?
Nahiko nuke, eta uste dut hala-

ko sari bat jasotzeak nolabait 

horretara bultzatzen zaituela. 

Liburua argitaratzen duzunean 

ez zaude ziur, ez dakizu irakur-

learendako zein puntutaraino 

izanen den interesgarria, baina 

onarpen ona izan duela ikusten 

duzunean, egia da horrek beste 

zerbait argitaratzera animatzen 

zaituela. Egia da orain bertan 

lanez gainezka gabiltzala eta 

agian ez dudala horretarako 

beta handirik, baina beste proiek-

turen batean sartzera gustatuko 

litzaidake.

Saria merezi bezala ospa dezazula. 
Bai, gauza hauek ospatu behar 

dira, argi dago. Nire bizitzan ez 

ditut sari asko jaso, eta eszena-

toki batera igo behar izatea da 

sari bat jasotzearen gauza txa-

rrenetako bat (kar, kar…), bai-

na oso pozik nago.

ARAKIL / IRURTZUN
Dagoeneko martxan dago Pla-

zaola bide berdea birtualki bi-

sitatzeko aukera, 360 graduko 

ikuspegia eskaintzen duena. 

Atzo mustu zuten, eta esperien-

tzia horretaz baliatu nahi dute-

nek Andoain eta Sarasa arteko 

ibilbide birtuala egiteko aukera 

dute. Nafarroako Gobernuko 

Turismo eta Merkataritzako 

zuzendari nagusiak, Maitena 

Ezkutari Artiedak, nabarmendu 

zuenez, Plazaola Digital “proiek-

tu integrala eta berritzailea da”, 

ibilbidean barna 360 graduko 

martxa egiteko aukeraz aparte, 

trenbidearen historia eta paisaiak 

ezagutzeko aukera ematen due-

lako. Bestalde, Daniel Solana 

Alonsok, Basquetour Turismoko 

Euskal Agentziako zuzendari 

nagusiak bereziki azpimarratu 

zuen halako ibilbideen garran-

tzia. Garrantzitsutzat jo zuen 

komunitateen arteko konekti-

bitatea lurralde jasangarrien 

sustapen turistikoa lantzeko 

orduan, eta digitalizazioak eta 

marketin digitalak eginkizun 

garrantzitsua dutela misio ho-

rretan. Bisitari birtualak berta-

ko historia, ingurunea eta kul-

tura ezagutzeko aukera izanen 

du Google Arts and Culture 

plataformaren bidez. 

Plazaolako 
bide berdea 
digitalizatu 
dute 
Ibilbide birtuala egin 
daiteke eta, online 
erakusketen bidez, historia 
eta paisaiak ezagutu

ALTSASU
Herri barruan dauden eta erai-

ki gabeko lurrak eta orubeak 

daude Altsasun. Horiek legerian 

ezarritako segurtasun, osasun-

garritasun, apaindura publiko 

eta bizigarritasun baldintza 

egokietan mantentzeko helburuz, 

Altsasuko Udala ordenantza 

prestatzen ari da. 

Espazio pribatuez 
Ordenantza zirriborroak jaso 

duenez, hiri lurzoruan dauden 

titulartasun pribatuko lur eta 

orubeen jabeek haiek garbi izan 

behar dituzte beti, batere hon-

dakinik edo berezko landarerik 

gabe, inolako hondakin organi-

ko edo mineralik gabe, ez ditza-

ten elikatu edo babestu eritasu-

nak dituzten edo kutsa ditzake-

ten landareak edo animaliak, 

eta ez dadin usain txarrik sortu. 

Era berean, orube eta lur horie-

tan ezin izanen da materialik 

utzi modu iraunkorrean. Jabeek 

sasiak ere kendu beharko dituz-

te, baita suteak eragin ditzake-

ten materialak kendu ere. De-

bekatuta egonen da lur eta 

orube horietan edozein motata-

ko hondakinak botatzea. Orde-

nantzak aurreikusten du espazio 

horiek bi metroko altuera duen 

metalezko hesi opaku batekin 

itxita egon beharko dutela. 

Espazio pribatuez
Haien jabeek hiru bete behar 

dituzte. Batetik, eraikinaren 

estalpeen fatxaden aurrealdea 

eta sabaiak kontserbatzea. Bes-

tetik, saneamenduko eta euri 

urak eta hondakin urak huste-

ko azpiegitura sareen mantentze 

lanak egitea sare orokorrarekin 

lotu arte, bai eta kaltetutako 

kutxatilak edo hustubideak bir-

jartzea ere. Eta, azkenik, zola-

dura erabat berritzeko inber-

tsioak egitea. 

Espazio horietan udalaren 

egitekoak sei lirateke: zoladura 

eta hiri altzariak garbitzea, pa-

ramentuak eta estalpeetako 

sabaiak izan ezik; argiteria pu-

blikoa ematea eta mantentzea; 

hiri altzariak berritu beharko 

ditu; lorategirik badago, man-

tentze lanak eginen ditu udalak, 

herriko gainerakoan aplikatzen 

diren arau eta estandarren ara-

bera; kaltetutako zoladurako 

elementuak birjartzea, baldin 

eta oinezkoen joan etorria era-

gozten badute eta, azkenik, lur 

zatiari dagozkion azpiegitura 

orokorreko sareetako elementuak 

mantenuaz arduratuko da.

Laharraz garbitutako lursaila, eta laharraz betetako orubea aldamenean. 

Espazio pribatuek garbi 
egon beharko dute
Udalaren araudi zirriborroan herri barruan dauden lursail pribatuen apaindura eta 
garbitasun maila hobetzeko eta erabilera publikoko espazio pribatuen mantentzeko 
betebeharrak zehazten dira. Ekarpenak abenduaren 16ko 14:00ak arte egin daitezke 
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Lizarragako Kontzejuak mediku kontsultategia hartzeko lokala 

prestatu zuen kontzeju etxearen azpiko partean. Etxarri Aranaztik 

astean bitan joaten den medikuak aurrerantzean han pasako zuen 

kontsulta. Aurreko kontsultategia medikuaren etxea izandakoan 

zegoen. Garai batean han bizi zen medikua Ergoienako hiru herrien 

osasunaz arduratzen zen. Baina populazioa galtzean osasun zerbitzuak 

Etxarri Aranazko osasun etxetik hasi ziren jasotzen. Bestalde, Iruñe-

ko botikari batek herrian farmazia zabaltzeko asmoa omen zuen.

DUELA 25 URTE... 

Mediku kontsulta kontzejuko etxean

Iruñeko Alegria peñako kideek 

igandean Sakanan 2.200 kilo 

patata bildu zituzten, eta jateko 

gehiago. Esker ona azaldu zuten.

Patata Operazioarekin 
pozik 

Laguntzaile uhartearrak. UTZITAKOA

ARBIZU
Gazte eguna ospatuko da bihar 

Arbizun herriko Gazte Asanbla-

dak antolatuta. Baina biharkoa-

ren aurretik, gaur ere izanen 

dira ekitaldiak. Arbizuko aurre-

neko gazte egunak udaberrian 

ospatzen ziren, baina udazkene-

ra pasa zuen eguna Gazte Asan-

bladak, eta joan den urteko 

etenaren ondoren, udazkenean 

ospatzen den 12. edizioa da. 

Egitaraua gaur, 17:00etan, 

abiatuko da Argi Bidea elkartean  

jokatuko diren mus txapelketa-

ko kanporaketekin. 20:30ean 

pintxopotea eta futbolin txapel-

ketako kanporaketak izanen 

dira. Bihar, 11:30ean, goxua 

pilota partida jokatuko da eta 

ondoren, 12:30ean, aatea egonen 

da. 15:00etarako iragarri dute 

herri bazkia. Ondoren bingo 

musikatua izanen da. 18:00etan, 

berriz, mus eta futbolin txapel-

ketako finalak jokatuko dira. 

Argi gurdiyak 19:00etan hasiko 

du bere ibilbidea. 20:00etako 

kontzentrazioaren eta bokata 

janaren ondoren, 22:30ean, Her-

doil, RudeSka eta Against You 

taldeen kontzertuak izanen dira.

Arbizuko Gazte Asanbladak  
gazte eguna antolatu du
Larunbatean izanen da gazte eguna, baina gaurko bada 
ere egitaraurik 

SAKANA
Amiantoaren eraginpean lanean 

aritu ziren Sunsundeguiko lan-

gile ohi batzuei gaixotasun pro-

fesionalak aitortzeko ELAk 

administrazio eta epai prozedu-

rak abiatu ditu. Helburua da 

"pertsona horien eta haien se-

nideen aldeko prestazioak, erre-

karguak eta kalte ordainak 

izapidetu ahal izatea". Sindika-

tuak jakinarazi duenez, azken 

hilabeteetan Sunsundeguiko lau 

langile ohiren minbizi kasuren 

berri jaso dute, eta Nafarroako 

Osasun Publikoaren eta Lan 

Osasunaren Institutuak amian-

toarekin harremana dutela adie-

razi duela. 

Sunsundeguin tren bagoien 

eraikuntzan amiantoa erabili 

zen. Hango langile ohi Juanjo 

Zelaiak azaldu zuenez, "guri 

Renfeko makinista batzuek eman 

ziguten abisua". Eta lan baldin-

tzak gogorarazi zituen: "amian-

to urdina, moztu eta atera egiten 

zen, lurrera erortzen zen eta 

garbitzaileek jasotzen zuten, 

pilatxo batzuk egiten zituzten. 

Gainera, gasoliozko berokuntza 

sistema genuen, pabiloiko airea 

hartu, berotu eta berriro botatzen 

zuena, eta, beraz, ziklo oso batean 

produktu hori arnasten geunden".

Ardura eskaerak
ELAk ohartarazi duenez amian-

toarekin lotutako gaixotasunak, 

"enpresen arduragabekeriaren 

eta joan den mendearen bigarren 

erdian izandako kontrol publiko 

eskasaren ondorio zuzena dira". 

Sindikatuaren iritziz, "lehenta-

sun politiko eta sozial bihurtu 

behar da minbizia eragiten du-

ten patologia horiek prebenitze-

ko eta kontrolatzeko bitartekoak 

ezartzea, ikertzeko, garaiz de-

tektatzeko eta eragiten dituzten 

ondorio larriei erantzuteko".

ELAk enpresa arduradunei es-

katu die utz diezaiotela pertso-

nen aldeko ebazpen eta epaien 

aurkako errekurtsoa jartzeari. 

Nafarroan 6 milioi metro koa-

dro eta 500 kilometro baino 

gehiago instalatu ziren zuntz 

zementuzko estalkietan eta eroan-

bideetan joan zen mendean, eta 

horien erretiratze kostua 240 

milioi eurokoa da. 2022ko au-

rrekontu proiektuak, ordea, 50.000 

euroko partida baino ez du.

ELAko kideen prentsaurrekoa. UTZITAKOA

ELA amiantoaren 
biktimendako babes eske
Sindikatuak enpresen arduradunei eskatu die abian dauden auzibideak ez luzatzeko. 
Nafarroako Gobernuari, batetik, biktima eta senideendako konpentsazio neurriak eta, 
bestetik, amiantoa kentzeko neurriak har ditzala

Tren sozialaren aldarrikapena Etxarri Aranazko tren geltokian. UTZITAKOA

Greenpeacek tren soziala 
aldarrikatu du 
Etxarri Aranazko eta Altsasuko tren geltokietatik zabaldu 
zuten mezua 

SAKANA
Urbasako kanpinak hartu zuen 

Greenpeacek estatuan asteburuan 

antolatu zituen bost ekintzaile 

kanpamenduetako bat. Beraienak 

dira hitzak, gureak ekintzak 

leloarekin egin ziren ekintzaile 

eskola horiek. Nazio Batuen 

Erakundearen klima larrialdia-

ri buruzko goi bilerarekin bat 

egin zuen Greenpeaceren kan-

pamenduak. "Politikoen geldi-

tasun aurrean, martxan jartzeko 

prestatu ginen", adierazi zuten.

Aktibismo kanpamenduan 

elkartutakoak, batetik, branda-

lismoan trebatu ziren. Hori 

erregai fosilen enpresen publi-

zitatearen kontrako kanpaina 

da. Bestetik, Greenpeaceko ki-

deak ekintzara nola pasa ikasi 

zuten. Horregatik, indarkeriarik 

gabeko ekintza zuzenak eta de-

sobedientzia zibilari buruzko 

gakoak jaso zituzten. 

Kanpamenduan parte hartu 

zutenak igandean Etxarri Ara-

nazko eta Altsasuko tren gelto-

kietara joan ziren. Han "jasan-

garriak izanen diren eta beste 

herriak trenik gabe utziko ez 

dituen tren eta mugikortasun 

baten beharra" aldarrikatu zuten 

Greenpeaceko kideek.
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Esku morea, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako ikurra. ARTXIBOA

Emakumeen kontrako 
indarkeriaren aurkako ikasgaia 
Altsasuko Udalak bigarren hezkuntzako ikasleen artean 
sentsibilizazio kanpaina eginen du 

ALTSASU
Altsasuko lau ikastetxeetako 

298 ikasleek (182 mutilek eta 116 

neskek) Emakumeen kontrako 

indarkeriari buruzko gazteen 

hitza sentsibilizazio kanpainan 

parte hartuko dute. Altsasuko 

Udalak antolatutako ekimen 

hori bi eskaintzaz osatuta dago. 

Alde batetik, antzerki foruma, 

nor bere istorioa sortzeko. An-

tzerki formatua baliatuta, besteak 

beste, honakoak landuko dituz-

te: jeloskortasuna, teknologia 

berrien bidezko kontrola harre-

manetan, bikotekide bakoitzak 

bere gain hartzen dituen rolak, 

bakoitzaren erantzukizuna ha-

rremanean eta genero indarke-

riaren zikloaren etapak. Gaine-

ra, proiektuan parte hartzen ari 

direnen galdera guztiak landu-

ko dira. 

Idoia Goikoetxea Gomez ber-

dintasun teknikariak azaldu 

duenez, "gidaria antzezpena 

eteten ibiliko da, publikoari nola 

sentitzen den, gertaturikoari 

buruz duen iritzia, antzeztutako 

istorioan ezer aldatuko lukeen 

eta bestelakoak galdetzeko. Mo-

mentu horietan parte hartzera 

animatuko du, protagonista izan 

dadin pertsonaien harremanaren 

aldaketan". Iortia kultur guneak 

bi egunetan bina saio hartuko 

ditu  azaroaren 23an gaztelaniaz 

eta abenduaren 17an euskaraz. 

Saio horietara DBHko 4. maila-

ko eta Lanbide Heziketako ikas-

leak joanen dira, guztira 167 (47 

neska eta 120 mutil). 

Antzerki forumaz aparte, in-

darkeriari buruzko spotak egi-

teko tailerrak antolatu ditu 

Altsasuko Udalak. Goikoetxeak 

argitu duenez, "tailerretan iru-

di, esaldi, collageak landuko 

dituzte, ondoren spot bana egi-

teko. Ostegunean ikastetxeetan 

bertan zabalduko dituzte, kan-

paina moduan". 

SAKANA
Sakanako udalek, Nafarroako 

beste makina batekin batera, 

emakumeen aurkako indarke-

riaren kontrako nazioarteko 

eguna dela eta, erakunde adie-

razpena onartu dute, Iruñean 

gaur eginen den ekitaldi batean 

aurkeztuko dutena. Udalen iri-

tziz, "indarkeria matxista egi-

turazko izaera du, indarkeria 

hori mila modutan adierazten 

da, eta horren aurrean, gizarte 

eta kultura aldaketak sustatze-

ko esku hartzen jarraitu behar 

dugu". Ibarreko udalek ere "ema-

kumeen eta gizonen arteko ber-

dintasun erreala eta eraginkorra 

helburu" dutela nabarmendu 

dute, "hori baita indarkeria ma-

txista desagerrarazteko bide 

bakarra". 

Horregatik, Sakanako udalek 

bere"arbuioa" adierazi diote 

"emakumeen aurkako indarke-

ria mota orori, edozein arlo eta 

testuingurutan". Aldi berean, 

ibarreko toki erakundeek, kon-

promisoa hartu dute "agenda 

politikoan emakume eta neska-

toen indarkeriarik gabeko bi-

zitza bizitzeko eskubidea ber-

matzen duten neurriak txerta-

tzeko, emakumeen kolektiboe-

kin eta kolektibo feministekin 

eta herritarrekin elkarlanean". 

Horretarako, Emakumeen kon-

trako Indarkeriari aurre egite-

ko Foru Legean oinarrituko 

dira, haren Ekintza Planean 

jasotako betebeharrak tokian-

-tokian betez, baita hainbat 

baliabideren arteko tokiko koor-

dinazio protokoloak ezarriz, 

indarkeria matxistekin lotuta-

ko araudia berriak sortuz eta 

Estatuko Itunaren egunerake-

tarekin ere.

Azkenik, Sakanako udal guz-

tieek konpromisoa hartu dute 

"emakumeen kontrako indarke-

riari aurre egiteko jarduketak 

koordinatzeko tokiko protokoloak 

bermatzeko, eta sentsibilizazioan, 

prebentzioan, arretan, esku har-

tzean eta erreparazioan lanean 

jarraitzeko".

Indarkeria matxistak 
mila modu ditu 
Hala aitortu dute udalek azaroaren 25a dela eta onartutako adierazpenean. Haien 
iritziz indarkeri matxista "denon ardura da eta denoi eragiten digu, emakumeei eta 
gizonei". Ostegunean antolatuko diren jardueretan parte hartzera gonbidatu dute 

Autodefentsa 
feministarantz
Mugimendu Feministak deituta, 
ostegunean, 19:00etan, Altsasuko 
foru plazatik "Bizitzak orain!" leloa 
duen manifestazioa abiatuko da. 
Antolatzaileek "emakume* izate 
hutsagatik egunero pairatzen 
ditugun indarkeria anizkoitzik 
gabeko bizitza askeen alde" eginen 
dute. Eta autodefentsa feminista 
antolatzearen aldeko mezua 
zabaldu da.

ARTXIBOA

Arakilgo Udalak arakildarrak 

ostegunean, 18:00etan, Etxarre-

nera joatera gonbidatu ditu. 

Handik Irurtzunera joanen dira 

oinez (2,5 km), indarkeria ma-

txista salatzeko. Irurtzungo 

Udalak 19:00etara deitutako 

kontzentrazioarekin bat eginen 

dute arakildarrek. Bilkurak In-

darkeria bakarra, milaka modu 

leloa du. 

Indarkeriaren 
kontrako ibilaldia eta 
kontzentrazioa
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Alfredo Alvaro Igoa ALTSASU
Elkartearendako berezia den 

urtean, haren hamargarren ur-

teurrenean jaso du sakandarren 

aitortza. 

Zer sentitu zenuten sarirako hau-
tagai zinetela jakitean? 
Sorpresa handiarekin hartu ge-

nuen, ez baikenuen espero, sare 

sozialen bidez enteratu ginen, 

eta poz handia sentitu genuen 

berria jakitean. 

Nola hartu duzue aitortza elkartean? 
Aurten gure hamargarren ur-

teurrena da eta, azkenean, hain-

bat gauza direla eta, ez dugu 

behar bezala ospatu. Beraz, 

guretako urteurrenaren urtea 

bukatzeko oparia da. Askotan, 

ez dakigu gure inguruko jendeak 

gure lana zertan datzan dakien, 

eta Sakanako gizarteari ematen 

saiatzen garena. 

Zer da Biak Bat?
Zaletasun eta gizarte kezka 

desberdinetatik ilusioz sortu-

tako proiektu berritzailea. Hau 

da, animalien eta pertsonen 

arteko erlazioen onuretatik 

abiatutakoa, bien ongizatea 

bultzatzen duena. Hori hainbat 

ekintzen bidez egiten dugu: 

animaliek lagundutako esku 

hartzeak (terapia, hezkuntza 

eta aisialdi programak), pro-

fesionalendako prestakuntza, 

sentikortze kanpainak eta abar. 

Argi dugu Sakanan gizarte in-

paktu positiboa eragin nahi 

dugula, eta dauden hainbat 

behar psikosozialei erantzute-

ko programak martxan jartzea 

erabiltzaileendako eskuraga-

rriak direnak. 

Zenbat kide zarete? 
Orain lantaldean bost gara, lau 

emakumezko (bi psikologo, Lehen 

Hezkuntzako irakasle bat eta 

teknikaria) eta gizonezko bat 

(txakur hezitzailea). Gainera, 

Euskal Herriko Unibertsitateko 

(EHU) edo estatuko unibertsi-

tateetako praktiketako ikasle 

eta boluntario taldea dago. El-

karte txikia gara. 

Eta animaliak, zenbat? 
Bost txakur (jada jubilatuta da-

goen Cake, Nipon, Ivonne, Lua 

eta Inka), bi katu (Oreo eta Txi-

kilin), Clementina dortoka eta 

txori familia bat. Etorkizunean 

animalia gehiagorekin lan egitea 

gustatuko litzaiguke. 

Zein arlo lantzen dituzue? 
Hamar urte hauetan hainbat 

arlotan egin dugu lan, baina, 

egia esan, haur, gazte eta adin-

duekin dugu esperientzia gehie-

na. Haurren kasuan bere gara-

penean zailtasunen bat dutenak: 

autismo, down sindromea, garun 

paralisia, gaixotasun arraroak, 

txakurrei beldurrak, bullyinga 

jasan dutenak, genero indarke-

ria jasan dutenak… Adinduen 

kasuan Alzheimerra eta Parkin-

sona duten pertsona helduekin 

egin dugu lan Euskal Herri osoan. 

Ikerketa ere egiten dugu, gure 

lana datu objektiboetan eta ebi-

dentzian oinarritu nahi dugu-

lako hain zuzen ere. EHUko 

Psikologia Fakultateko ikerketa 

batekin dugu elkarlana 2017tik, 

eta bi ikerketa ditugu abian. 

Artikuluak publikatu ditugu 

gure lanaren emaitzekin. Bes-

tetik, eskoletan, behar bereziak 

dituzten haurrekin, zailtasun 

sozialean dauden gazteak eta 

Josune Azpiroz Imaz. UTZITAKOA

"Inpaktu sozial positiboa 
eragin nahi dugu hemen"
JOSUNE AZPIROZ IMAZ ETA JOSU MENDEZ SANCHEZ BIAK BAT ELKARTEA
Dibertsitate funtzionala duten pertsonen bizi kalitatea eta ongizatea hobetzen lan 
egiten du Sakana Sariko aipamen berezia jaso duen Biak Bat elkarteak
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Ibarrean eragin positiboa izan 

duen erakunde edo ekimen ko-

lektibo batek egindako lana 

aitortzea du helburu Sakana 

Sariak. Bigarren edizioan, sa-

kandarrek zazpi hautagaitza 

aurkeztu zituzten sariketara, 

eta haiek aztertu ondoren, epai-

mahaikideek saria Arakilgo 

Bioaniztasunaren Zaintza Sa-

reari ematea erabaki zuten, 

"ingurumenari, gizarteari eta 

ekonomiari" egiten dion ekar-

penagatik. Haren ordezkariek 

Sakana Saria 
Arakilera joan da
 Arakilgo Bioaniztasunaren Zaintza Sareak eskuratu du Sakana Saria. Biak Bat 
elkarteak, berriz, aipamen berezia jaso du sakandarren boto gehien jaso ondoren

abarrekin ere aritzen gara. Pres-

takuntzaren kasuan, Animaliek 

Lagundutako esku hartzeak nola 

egin eta txakurrak nola trebatu, 

estatuko hainbat unibertsitate 

eta entitateetan, baita ere Italia, 

Brasil eta Txilen adibidez. 

Zer da Animaliekin Lagundutako 
Esku-hartze Programa bat? 
Hiru esku hartze mota ditugu. 

Batetik, terapia; osasun arloko 

profesionalak gidatutako esku 

hartzea non helburua hainbat 

arlo hobetzea litzakeen, esatera-

ko, mugimenduak, emozioak eta 

abar. Bestetik, desberdintasuna; 

esku hartzean profesionalaz apar-

te animaliak ere badaude. Haien 

parte hartzeak asko errazten du 

gure lana, pertsonei agian pro-

fesionalarengan konfiantza izatea 

kostatzen zaie baina animaliekin 

berehala izaten da lotura, ez bai-

tituzte epaitzen, kofiantza ematen 

diete. Terapiarako giro polita 

eta aproposa sortzen asko lagun-

tzen dute. Animalia profesional 

eta terapia hartzaileen arteko 

zubia bihurtzen da. 

Hezkuntzaren kasuan, oso 

antzeko, helburuak akademikoak 

dira, eta profesionala ere hez-

kuntza arlokoa da. Irakurketa, 

matematikak eta abarrak ani-

malien laguntzaz lantzen dira, 

esperientzia berezia da eta hori 

ikasketarako ona da. Ekintzen 

kasuan, aisialdi ekintzak dira, 

helburu bakarra ondo pasatzea 

da. Puntualak izaten dira, zahar 

egoitza, eskola batera bisitak 

eta bestelakoak. 

Nori daude zuzenduta? 
Animaliak gustuko dituen haur, 

gazte, heldu eta adinduendako. 

Lehen hilabetetatik adindueta-

ra, hainbat behar dituztenenda-

ko. Sakanan bertako pertsonei 

bereziki, etxetik gertu horrela-

ko esku hartzea eskaintzea ere 

gure helburua da, inpaktu loka-

Azaroak 19, ostirala 
• 20:00 Tripoteue eta Iñaki 

Bizkai akordeoilaria giroa 
alaitzen. 

• 22:00 Herri afaria Azi 
Iturri txokoan. 

Azaroak 22, larunbata 
• 12:00 Kalejira Amalur 

taldearekin. 
• 13:00 Auzatea, ondoren, 

Lizarraga Kantuz. 
• 17:00 Puzgarriak 

haurrendako, frontoian. 
• 18:00 Herri kirolak haur 

eta helduendako. 
Ondoren, txokolate jana. 

• 22:00 Herri afaria, 
frontoian. 

• Gauean Dantzaldia 
Trikidantz taldearekin. 

Azaroak 21, igandea 
• 12:00 Kalejira Amalur 

taldearekin. 
• 13:15 Meza nagusia. 
• 14:00 Auzatea eta 

omenaldia 1940 eta 
1941eko kintoei, auzoan. 
Ondoren Lizarraga 
Kantuz. 

• 17:00 Tailerrak: lepoko, 
eskumuturreko, giltzari, 
buztina… Dindaia 
fundazioa. 

• 17:30 Mus eta briska 
txapelketa, Azi Iturri 
txokoan. 

Azaroak 23, asteartea. 
San Klemente eguna 
• 13:00 Meza. 
• 14:30 Jubilatuen 

bazkaria, Bargazpin. 

Egitaraua

2017tik ohikoa denez, festak tri-

poteoarekin hasiko dira. Hau 

da, tripota pintxoa eta ardoa 

euro batean eskuratzeko aukera 

izanen da. Aurtengo festen be-

rritasuna Lizarraga Kantuz 

izanen da. Abestuz "baztarrak 

pixka bat alaitzea" da taldearen 

asmoa, eta behar bezala presta-

tzeko azaroko larunbatetan "be-

tiko abestiak freskatzera" elkar-

tu dira. Lizerratarrek azaldu 

dutenez, "beste herrietan ‘kantuz’ 

aritzen den guztia gonbidatuta 

dago".

Sanklementeak, 
gaurtik aurrera 
Lizarragan
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Alfredo Alvaro Igoa ETXARREN
Etxarrendarra joan den urtetik 

da sareko kide. Whatsapp taldean  

"nahiko jende" daude, 50 bat, 

arakildarrak gehienak, baina 

ondoko beste herrietakoren bat 

ere. 

Nola hartu duzue aitortza? 
Ongi, zerbait egiten ari garela 

nabari da, eta pozik egindako 

lana aitortu delako. 

Zer da zuen sarea? 
Garai batean landu, baina as-

paldi erabiltzen ez ziren neka-

zaritzako landare eta fruta ar-

bolak berreskuratzen ahalegin-

tzen gara. Arakilen egon ziren 

barietate ahalik eta gehienak 

berreskuratzea da helburua. 

Nola egiten duzue berreskurapen 
lan hori?  
Zaragozako hazi bankuan zeuden 

hazi batzuk ekarri dituzte. Bai-

ta Nafarroako Gobernuak erre-

gistratuta zituen batzuk ere. 

Haiek erein ditugu, landare 

horiek berreskuratzeko. Ibarrean 

zeuden fruta arbolen barietateak 

ere berreskuratzen saiatu gara. 

Esaterako, tipula haziak ditugu. Zer 
eginen genuke haiekin? 
Ereinen genuke. Baina ezin da 

edozein tokietan izan, gertu lan-

dare bera duen beste baratze 

bat badago ezin da. Bestela, ba-

rietateak nahasi eginen lirateke. 

Toki jakinetan ugaldu behar 

dira haziak. Landareak fruitua 

eman duenean haziak jasotzen 

ditugu barietatea berreskura-

tzeko. 

Beraz, eta tipulen adibidearekin 
segituz, denak igotzen utzi behar 
ditut? 
Ez dira asko igotzen utzi behar, 

bakar batzuk uztearekin nahikoa 

da. Haziak jasotzeko lorea atera 

beharko du, eta ondoren jaso.  

Haziak jaso ondoren, zer?
Sarea osatu dugunez, kideen 

artean banatzen ditugu haziak, 

jendeak, atzera ere, erein ditzan. 

Horrela berreskurapenean pau-

soak ematen ditugu. 

Zu zerekin animatu zinen? 
Guk joan den urtean kuiatxo 

batzuk eta piperrak berresku-

ratu genituen. COVID-19 gaitza-

gatik berandu hasi ginen, eta 

bizpahiru landare besterik ez 

genituen berreskuratu. Guk 

hazia gorde genuenez, kuiatxoak 

eta piperrak jarri ditugu atzera 

ere. Aurten landare barietate 

gehiago berreskuratu ditu sareak: 

babarrunak, letxugak, eta beste. 

Berriro ereiteko letxuga hazia 

gorde dugu. Txertaketari buruz-

ko saioen ondoren, bertako ga-

rai bateko sagar barietateko bi 

sagarrondo ditugu jarrita. Bes-

te fruta arbola batzuk eta gaz-

tainondoak berreskuratzen ere 

saiatu dira aurten. Bakoitzak 

egoki jotzen duena hartzen du. 

Zergatik dute garrantzia bertako 
barietateek?
Arakilgo tokiko landare barie-

tateak ziren, erabiltzeaz utzi 

zirenak gauza berriak sartzen 

direlako, eta tokikoa pixka bat 

hila gelditzen da. Tokiko barie-

tateak berreskuratuz bioanizta-

suna mantentzen dugu eta hi-

gadura genetikoa ekidin.

Arakilgo Udalak argitaratutako gida 
erabilgarria zaizue?
Ongi dago, zuk berreskuratuta-

ko haziez aparte zein dauden 

jakiteko baliagarria da. Sareko 

kideek zer lantzen duten bada-

kigunez, zerbait nahi badugu 

landare hori lantzen dutenen-

gana jotzea besterik ez dugu 

hazia eskuratu eta ereiteko. 

Non aritzen zarete sarekideak? 
Bakoitza bere baratzean aritzen 

da. 

Edozein izan daiteke kide? 
Bai. Udalak egin zuen sarea 

sortzeko deialdia. Ondoren, he-

rrietan elkartu gara antolaketan 

segitzeko, haziez ikasteko eta 

trukatzeko, txertaketez ikasteko. 

Horren ondorioz jende gehiago 

sartu da sarera. 

Kide izateko zer egin behar da?
Errazena Arakilgo Udalera jotzea 

da. 

Zergatik egin beharko luke batek 
sareko kide? 
Betidanik eskualdean izan ziren 

nekazaritza landare eta fruta 

arbolak berreskuratzeko modu 

bat da hau. Interesa badu, ongi 

etorria. 

Aitortza jaso eta gero, zer?
Berreskurapen lanarekin segi-

tuko dugu. Aldian behin elkar-

tzen gara, esaterako, uzta eta 

haziak jaso ondoren elkartu 

ginen haziak trukatzeko. 

Hazien banaketarako sareko kideak elkartu diren aldietako bat. ARTXIBOA

"Berreskurapen 
lanarekin segituko dugu"
NIEVES SANTESTEBAN NUÑEZ  ARAKILGO BIOANIZTASUNAREN ZAINTZA SAREKO KIDEA
Ibarreko bertako barietateak jasoz nekazaritza bioaniztasuna berreskuratzeko 
ahaleginean dabiltza Sakana Saria jaso duten arakildarrak
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zilarrezko barkilloa edo tazatxoa 

jaso zuten oroigarri gisa Lakun-

tzako kultur etxean atzo egin-

dako ekitaldian.

Aipamen berezi bat ere bana-

tu zen, sakandarren botoekin 

erabaki zena. Ia 800 boto jaso 

ziren eta boto gehien jaso zuena 

(301) Biak Bat elkartea izan zen. 

Sari gisa Dastatu Sakana iba-

rreko produktuen sorta jaso 

zuten. Epaileendako "ez zen 

batere erraza izan irabazleak 

aukeratzea, hautagai oso sendoak 

zeudelako".

la izan nahi dugu. Horregatik, 

bekak lortzen saiatzen gara 

bertako familiak ekonomikoki 

erraztasun gehiago izan ditzaten. 

Zer da Laguntza txakurren entre-
namendua? 
Laguntza txakurrak behar jakin 

bat (mugikortasun murriztua, 

entzuteko edo ikusteko aniztasun 

funtzionala, autismoa edo dia-

betsa) duen pertsona bat lagun-

tzeko bereziki hezten den txa-

kurra, helburua pertsonaren 

autonomia handitzea du helbu-

ru. Txakurra hezten da eta per-

tsonari ematen zaio.  

Zuek zerikusirik ba al duzue La-
guntza txakurren Legearekin? 
Elkartearen helburuetako bat 

laguntza txakurrak zer diren 

eta haien eta bere erabiltzaileen 

eskubideak ezagutzera eman eta 

bermatzea da. Horregatik Nafa-

rroako Legearen sustatzaileeta-

ko bat izan ginen. Egun, legea 

ezagutzera emateko hainbat 

material egin ditugu, Nafarroa-

ko Gobernuarekin elkarlanean: 

gida, bideoa, teknikariei pres-

takuntza, eta abar. 

Aitortza jaso eta gero, zer? 
Lehenengo ospatu, eta ondoren, 

orain arte bezala lanean jarrai-

tu. Argi dugu gure helburua 

Sakana Animaliek Lagundutako 

esku hartzeetan erreferente iza-

tea dela, eta bertan dauden hain-

bat beharrendako hainbat proiek-

tu martxan jartzea. COVID-19aga-

tik eten ziren proiektuak berri-

ro ere hartu. Argi dugu Sakanan 

inpaktu sozial positiboa eragin 

nahi dugula, eta dauden hainbat 

behar psikosozialei erantzuteko 

programak martxan jartzea, 

erabiltzaileendako eskuragarriak 

direnak. Horretarako, adminis-

trazio eta herritarren laguntza 

beharko dugu, guk bakarrik, 

haiek gabe, ezin baititugu proiek-

tu horiek aurrera eraman. 
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OSTIRALA 19
ARBIZU Gazte eguna: Mus 
kanporaketak. 
17:00etan, Argibiden. 

ALTSASU Gozamenez 
programak 20 urte: Zineforuma. 
18:00etan, Intxostiapuntan. 

ALTSASU A25. Egungo kultura 
progresista: Emakumeon 
ahalduntzea ala indarkeriaren 
normalizazioa? Asanblada 
informatiboa. Ondoren, 
pintxopotea eta bakarlaria. 
Sakanako Itaiak antolatuta. 
18:00etan, gaztetxean. 

ETXARRI ARANATZ Desobidentzia 
da bidea errezeta liburuaren 
aurkezpena eta hitzaldia. 
18:30ean, gaztetxean. 

UHARTE ARAKIL Gora Gora Fest 
ekimena: Improtxou gazte eta 
helduendako ikuskizuna. 
19:00etan, udaletxeko ganboikoan. 

ALTSASU Urratsez urrats 
akatasunera! Pedagogia 
independentista hitzaldi 
zikloa. Estrategia eta 
praktika askatzaileak Asisko 

Urmenetaren hitzaldia. 
19:00etan, Iortia kultur gunean. 

ZIORDIA Burundako mandazainak 
hitzaldia gaztelaniaz. 
19:00etan, liburutegian. 

ARBIZU Gazte eguna: Pintxopotea 
eta futbolin kanporaketak. 
20:30ean, Argibiden. 

ALTSASU Gazte agenda: Gaubela.
22:00etatik 09:00etara, 
Intxostiapuntan. 

LARUNBATA 20
ETXARRI ARANATZ Sakanako 
Trail Estazioaren aurkezpena. 
Erronka mundiala: Pul Pul eta 
Zarranz Triku Trailen kontrako 
noranzkoan vs. Iñarra eta Artieda 
Triku Trailen betiko noranzkoan. 
10:00etan, kanpinetik. 

ARBIZU Gazte eguna. Goxua 
pilota partidua. Ondoren, aatea.
11:00etan, kiroldegian. 

ETXARRI ARANATZ Falejole 
tailerra. 
11:00etan, gaztetxean. 

OLAZTI Barandi Urbasa 
landetxearen ate irekiak.
11:00etatik 13:00etara eta 
16:00etatik 18:30era, landetxean. 

ARBIZU Gazte eguna. Herri 
bazkaya eta bingo musikatua. 
Ondoren, mus eta futbolin 
txapelketako finalak. 

15:00etatik aurrera, Argibiden. 

ARRUAZU Estrategia planari 
buruzko batzar irekia. 
17:00etan, udaletxean. 

IRURTZUN Udazkeneko dantza 
jaialdia. Leitzako Aurrera taldea 
eta Irurtzungo Orritz taldea.
18:00etan, frontoian. 

ALTSASU Gazteen agenda A25: 
Ez gaiztoak, ez zuenak. 
18:00etan, Intxostiapuntan. 

ARBIZU Gazte eguna. Argi gurdiya.
19:00etan, herritik. 

LAKUNTZA Aintzane eta Jaione 
abeslarien eta Deserrite 
taldearen kontzertua. 
19:30ean, kultur etxean. 

ALTSASU ¡Ese no! Banarte 
konpainiaren antzezlana. 
Tarima Beltzak antolatuta. 
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

ARBIZU Gazte eguna. 
Kontzentrazioa. 
20:00etan, plazan. 

ARBIZU Bertso afaria: Jean 
Loui Harinordoki 'Laka', Mikel 
Alzuart de Arizku eta Ricardo 
Gonzalez de Durana Alzola. 
20:30ean, Baxerri Erretegian. 

ARBIZU Gazte eguna. Bokatada. 
Ondoren, kontzertuak: Herdoil, 
Rudeska eta Against You taldeak. 
21:00etatik aurrera, Argibiden. 

IGANDEA 21
ARRUAZU A25. Berdintasunaren 
aldeko ihes gela. 
Sakanako Mankomunitateko 
Berdintasun zerbitzuak antolatuta. 
Goizez eta arratsaldez, udaletxean. 

OLAZTI Barandi Urbasa 
landetxearen ate ireki jardunaldia. 
11:00etatik aurrera, landetxean. 

ALTSASU Irantzu Gonzalez Dantza 
Eskolaren 5+1 urteurrenaren 
Eskerrik asko! dantza jaialdia. 
18:00etan, Burunda frontoian. 

ASTELEHENA 22
ALTSASU Pentsio duinen aldeko 
elkarretaratzea. 
12:00etan, udaletxearen parean.   

HIRIBERRI ARAKIL Adimen 
emozionala tailerra. Irakaslea: 
Leticia Garcés Larrea. 
18:00etatik 19:30eran, kontzejuan. 

ALTSASU Sare sozialen eta 
bideo jokoen erabilera segurua 
eta arduratsua. 
LH 3, 4, 5, 6. eta DBH seme-alabak 
dituzten gurasoendako. 
16:30etik 18:30era, ikastolan. 

ALTSASU Zezili Deuna. 
Altsasuko musika eta dantza 
eskolako fanfarrearen, txistu 
taldearen eta perkusio 
taldearen kalejira. 
17:00etan, musika eta dantza 
eskolatik. 

ASTEARTEA 23
URDIAIN A25. 'Españolas en 
Paris' pelikularen emanaldia 
eta Jone Rubio Mazkiaran, 
Maialen Galarza Izaguirre 
eta Mikel Claver Herrerarekin 
solasaldia euskaraz. 
Sakanako Mankomunitateko 
Berdintasun zerbituzak antolatuta. 
17:00etan, auzoan. 

ASTEAZKENA 24
ITURMENDI A25. EMAGIN info 

gunea. 
Sakanako Mankomunitateko 
Berdintasun zerbituzak antolatuta. 
17:00etan, udaletxean. 

ITURMENDI A25. Sorgina Txirulina 
ipuin kontalaria euskaraz. 
Sakanako Mankomunitateko 
Berdintasun zerbitzuak antolatuta. 
19:00etan, udaletxean. 

OSTEGUNA 25
ZIORDIA Aromaterapiaren 
hastapenak tailerra gaztelaniaz. 
18:30ean, liburutegian. 

ALTSASU A25. Indarkeria 
matxistarik gabeko bizitzak 
orain! manifestazioa. 
Sakanako Mugimendu Feminista. 
19:00etan, Foru plazatik.

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

ALTSASU Altsasu BHI, Sakana 
LHI, Korazonistak eta Iñigo 
Aritza ikastolako DBH 3. 
mailako ikasleek egindako 
Sexualitatea erakusketa. 
Azaroaren 28ra arte. 17:00etatik 
21:00etara, Intxostiapuntan. 

ZINEMA
ALTSASU

IORTIA KULTUR GUNEKO
ARETO NAGUSIAN

La crónica francesa 
gaurkotasunezko filma
Ostirala 19: 19:30
Igandea 21: 19:30

Filmoteka Nafarroan: Esculpiendo 
la historia. Joxe Ulibarrena film 
dokumentala
Astelehena 22: 19:00

Mediterraneo gaurkotasunezko 
filma
Osteguna 25: 19:00

IORTIA KULTUR GUNEKO
ARETO TXIKIAN

Titane zineforum filma
Igandea 21: 19:30

Petite Maman zineforum filma
Osteguna 25: 19:00

ALTSASU Loizuko gizakia: 
espeleologia ezagutzen 
erakusketa. 
Azaroaren 28ra arte. Astelehenetik 
igandera 17:00etatik 20:00etara. 
Iortia kultur gunearen erakusketa 
gelan. 

ZORION AGURRAK

Garazi Goñi Andueza
Zorionak! Ondo pasa 
zure egunean! 
Besarkada familia 
guztiaren partez.
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ESKELA

Zuk emandakoa 
gurekin gelditzen da

José Martín 
Albarracín Razkin

Aceros-eko LAB

ESKELA

Korrikalari nekaezin,
herri giroko gatz eta piper.

Zurekin bizitako guztiagatik, osaba:
bihotzez, mila esker

Candi
Arnanz Garcia

Dermauko zure familia 

ESKELA

Zure isiltasunak xuxurlatzen  
jarraituko du gure bihotzetan
Bide ona izan eta gurea argitu

Aita, aitona, eskerrik asko eta beti arte

Candi
Arnanz Garcia

ESKELA

Erreza izen zan zui nei izetie ta guai de erreza izenen da zui goguen izetie.  
Ez duzugu aztuko

(2021eko azaroaren 11n hil zen)

Jose Martín Albarrazin Razkin

Etxekuek

IRAGARKI SAILKATUAK

LUR SAILAK

SALGAI
Lursail urbanizatua 
salgai Etxarri Arana-
tzen: San Adrian kalea 
2.zbkia (Poligonoa 1 lur-
zatia 860 azpilurzatia 1) 
56.000 euro. Interesatuek 
deitu 660 710 966 tfnora.

HIGIEZINAK

SALGAI
Pisua bajerarekin sal-
gai: Etxarri Aranazko 
Santakitz kalean. Intere-
satuek deitu 669 156 117 
tfnora.

Etxe adosatua salgai: 
Etxarri Aranazko Aldapa-
soro auzoan. Interesatuek 
664 781 794 tfnora deitu

LANA/NEGOZIOAK

LAN ESKAINTZA
Irurtzungo Udaletxeko 
administrari ofizial lan-
postua aldi baterako 
betetzeko lan poltsa 
osatzeko deia ld ia : 
Lehiaketa oposizio bidez 
izango da, euskara C1 
hizkuntza eskakizuna 
beharrezkoa da. Eskabi-
deak aurkezteko epea 
azaroaren 21ean amai-
tzen da. Informazio gehia-
go www.irurtzun.eus web 
orrian edo udaletxean 
bertan.

IKASTAROA
Kontatu nirekin! Txa-
kurrekin aisialdi inklu-
siboa: 6 – 12 urte bitar-
teko Altsasuko haurrei 
zuzendua, abenduaren 
27 eta 28an. Izen ema-
tea abenduaren 20ean 
amaitzen da. Informa-
zioa eta izen ematea 

psicologia.biakbat@
gmail.com edo 646 123 
768 tfnoan. 

IKASTAROA
BikoTeka tailerra Iruñean: 
Liburu  ilustratu bat nola  
pentsatu,  idatzi,  sekuen-
tziatu,  marraztu  eta  argi-
taratu daitekeen landuko 
da lau egun eta erdiko 
ikastaro trinko honetan, 
idazle-ilustratzaileak biko-
teka jarrita. Idazle  eta  
ilustratzaileek  parte  hartu  
dezakete,  bakarka zein 
binaka.  Bakarka aurkezten 
direnei bikotea aurkituko 
diegu, posible den heinean. 
Parte hartzaileek ez dute 
zertan lan argitaraturik izan 
behar eta aurkezten diren 
hautagaien artean egile 
berriak lehenetsiko dira. 
Parte hartzaileek euskaraz 
jakin behar dute. Galtzago-
rri elkarteko bazkide izatea 
baloratuko da. 2022Ko 
urtarrilaren 24tik 28ra, 
Iruñeko Kondestable Jau-
regian. Izena emateko epea 
azaroaren 26an amaitzen 
da. Informazio gehiago 
galtzagorri@galtzagorri.eus 
emailera idatziz, 943 471 
487 tfnoan edo www.gal-
tzagorri.eus web orrian.

OHARRAK
Etxarri Aranatzko Uda-
lak egoera ahulean 
dauden ikasleentzako 
dirulaguntza: Eskolaz 
kanpoko jardueretan par-
te hartu ahal izateko, 
2021-2022 ikasturteko 
neguko jardueretarako, 
eskabideak aurkezteko 
epea 2022ko urtarrilaren 
20an amaitzen da.

Etxarri Aranazko Udalak 
entitateendako dirula-

guntza deialdia: Kultur, 
kirol eta jendarte erakun-
deek eskaerak abendua-
ren 31ko 14:00ak arte 
aurkez ditzakete. Ikastur-
te honetan garatuko di-
tuzten jarduerak dira diruz 
lagunduko direnak. Oina-
rriak udalean bertan edo 
www.etxarriaranatz.eus 
web orrian ikus daitezke.

Altsasuko ludoteka egu-
berritan: Gabonetan fami-
lia ardurak eta lana kontzi-
liatzeko, Altsasuko udal 
ludotekak abenduaren 23tik 
31ra eta ilbeltzaren 3, 4, 5 
eta 7an goizez irekiko du. 
3 eta 12 urte arteko haurrak 
ludotekan 08:30etik 
13:30era egoteko aukera 
izanen dute. Ordutegi hori 
beteko ez balitz, bigarren 
aukera  11 :00e ta t i k 
13:30era izanen da. Izen 
emateko heldu den astea 
dago. Horretarako, 012 edo 
948 012 012 telefonoetara 
hots egin edo www.altsasu.
eus web orriaren bidez izen 
ematea egin. Matrikula 
familien diru sarreren ara-
berakoa da, hamar prezioo 
daude. Hobariak eskatzeko 
aukera ere badago. Txan-
txari udal ludotekan zalan-
tzak argituko dituzte: 948 
467 471 telefonoan edo 
ludoteka@altsasu.net  
e-posta helbidean.

Nafarroa Oinez lagundu: 
Lizarrara joan ezin izan 
zutenek eta Lizarra Ikas-
tola lagundu nahi dutenek 
horretarako aukera dute 
"Nafarroa Oinez Funda-
zioa / 03259" Bizum 
kontuaren bidez edo 
www.nafarroaoinez.eus 
web orriaren bidez.

iragarki@guaixe.eus

www.iragarkilaburrak.eus

· Ilart Flores Mendia, urriaren 5ean Ziordian
· Amets Alegre Huarte, azaroaren 6an Ihabarren
· Nerea Rueda Dominguez, azaroaren 10ean Altsasun
· Unax Rodriguez Sanchez, azaroaren 11n Altsasun

JAIOTZAK

· Fatimatou Aabibich eta Salek Sidi Sidahmed, 
abuztuaren 10ean Ziordian
· Aintzane Palacios Gomez eta Beñat Fresneda Perez, 
irailaren 11n Ziordian
· Adriana del Carmen Gaitan Moreno eta Raul 
Mendoza Mugika, urriaren 1ean Ziordian

EZKONTZAK

· Placido Mendoza Arbizu, irailaren 18an Ziordian
· Antonia Marin Garcia, azaroaren 17an Altsasun

HERIOTZAK

INFORMAZIO HAU EPAITEGIETAN ETA UDALETAN JASOTZEN DA. 
AGERTU NAHI EZ DUENAK, HAN JAKINARAZI DEZALA.
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Maider Betelu Ganboa ETXARRI ARANATZ
Azken egunotan Sakanako Trail 

Estazioa aurkezten ari dira es-

tazioak hartzen dituen bost ibil-

bideetako herrietan. Bihar, la-

runbata, Etxarri Aranatzi dago-

kio txanda, Triku Traila estazioan 

jasotako ibilbidetako bat baita. 

Triku Trail taldeari Sakanako 

Trail Estazioa aurkezteko ideia 

ezin hobea bururatu zaio: erron-

ka mundiala antolatzea. Horre-

la, Arkaitz Munarriz Igoa Pul 

Pul-ek eta Xabi Zarranzek kon-

trako norabidean osatuko dute 

Triku Traila, eta Igor Artiedak 

eta Ander Iñarrak betiko no-

ranzkoan. Ekimenak arrakasta 

izan du eta denetariko porrak 

eta apustuak daude. 

Nola sortu zitzaizuen Sakanako 
Trail Estazioa erronka edo apustu 
batekin aurkeztea?
Sakanako Trail Estazioa nola 

aurkeztu pentsatzen egon ginen 

Triku Trail taldean. Zer antola-

tu, nola… bilera horietako batean 

Igor Artiedari esan nion: Triku 

Traila estazioaren barne dagoe-

nez zergatik ez dugu probaren 

edo apusturen bat egiten? Apus-

tu bat egingo dizut! Berak baietz, 

eta harrikada horretatik sortu 

zen erronkaren ideia. 

Ideiak sekulako harrera ona izan 
du. Bolo-bolo dabil kontua.
Bai (kar, kar…). Pentsatzekoa 

da zurrumurru horrek jendea 

larunbateko erronkara eraka-

rriko duela, eta bitartean Saka-

nako Trail Estazioa eta estazioa-

ren barruan dagoen Triku Trail 

ibilbidea ezagutaraziko dugula. 

Baita Trikuharrien eta Haritz 

Zaharren ibilbideak ere. Bertan 

daude, ibilbide ederrak dira eta 

ezagutaraztea ez dago gaizki.  

Erronka mundialerako ez dituzue 
bikote makalak aukeratu: Xabi Za-
rranz eta Ander Iñarra. 
Bi fenomeno dira, bai. 

Elkarrekin entrenatu duzue? 
Ez, unean uneko kontua izango 

da. Beraiek gurekin egin behar-

ko dute ibilbidea. Agian beraiek 

txistuka joango dira, gurekin 

alderatuta beste maila batean 

daudelako. Hasiera batean, Tri-

ku Trailen irabazle pare bat 

ekarri nahi genuen, gizon bat 

eta emakumezko bat. Oihana 

Kortazarrekin eta Oihana Az-

korbebeitiarekin hitz egin ge-

nuen, baina ezinezkoa zuten. 

Pena, baina horrela tokatu da. 

Xabi Zarranz ez da irabazlea, 

baina goi mailako korrikalaria 

da, Aritz anaia eta bion aspal-

diko laguna, eta nik argi nuen 

Maider Betelu Ganboa SAKANA
Igandean jokatutako 56. Beho-

bia-Donostia atzera ere festa 

handia izan zen. Pandemiaren 

mugek proba baldintzatu zuten, 

baina Euskal Herriko proba he-

rrikoi ezagunenean izena emana 

zuten 25.000tik gorako partaideek 

Behobiatik hasita, Donostiarai-

no, errepideen ertzetan bilduta 

zeuden ikusleen animoa jaso 

zuten. Gainera, aurten irabazle 

gipuzkoarra izan zuen probak, 

27 urte eta gero. Segurako Ene-

ko Agirrezabal Telleriak iraba-

zi zuen Behobia-Donostia (1:01:41), 

Zaragozako Jesus Olmos Pascual 

3 segundo eta San Lorenzo de 

El Escorialeko Alejandro Gon-

zalez de Migueli 5 segundo ate-

rata. Emakumezkoetan Vallado-

lideko Nuria Lugueros Diazek 

ez zuen areriorik izan bere lehen 

parte hartzean (1:12:42), eta ia 

minutu bateko aldea atera zion 

Errenteriako Elena Silvestre 

Sorianori (1:13:36). Bartzelonako 

Mireia Guarner Piquetek osatu 

zuen podiuma (1:14:10). 

56 sakandar
Proban 1.400 nafar baino gehia-

go zeuden izena emanda, eta 

horietatik 1.343k lortu zuten 

proba despeditzea. Tartean 56 

sakandar zeuden. Azkeneko edi-

zioan, 2019an, 76 sakandarrek 

osatu zuten proba, eta aurten 

parte hartzea jaitsi egin da, 20 

korrikalari gutxiago aritu bai-

tira. Nafarren artean Andrew 

McLeod Leggo burlatarra sail-

kapen orokorrean zortzigarren 

eta lehen nafarra izan zen 

(1:04:43), eta emakumezkoetan 

Sonia Perez Ramos azkoiendarra 

izan zen azkarrena (1:23:32).

Gizonezkoetan sakandar az-

karrena Asier Estarriaga Nava-

rro etxarriarra izan zen (1:08:50), 

helmugan 38. postuan sartu eta 

gero, eta emakumezkoetan az-

karrena Erkuden San Martin 

Gonzalez etxarriarra (1:32:29), 

helmugan 3.894. postuan. 

Bi etxarriarrak “oso pozik”
Asier Estarriagak duela bi aste 

Ataungo Hiru Auzoetako Las-

terketa irabazi zuen eta Donos-

tia-Behobiarako “sentsazio oso 

onak” lortu zituela aipatu zion 

Guaixeri. Bere laugarren Beho-

bian bere marka pertsonala 

(1:18:30) hobetzea zen bere hel-

burua, eta baita lortu ere, 10 

minututan jaitsi baitu bere mar-

ka. Etxarriarra “oso kontentu” 

dago egindako lanarekin. “Ordu 

bat eta 10 minutuko denboraren 

inguruan ibiltzea espero nuen, 

baina ordu bat eta 8 minutu 

egitea ez nuen inondik inora 

espero. Hortaz, oso kontentu 

nago” azaldu du. Etxarriarrak, 

beraz, badu zer ospatu. Astebu-

ru honetan Espainiako Talde-

kako Kros Txapelketan parte 

hartuko du, Sevillan, Beste Iruña 

klubeko taldekideekin, Izaskun 

Beunza olaztiarra tartean. Ber-

tan aritzekoak dira baita ere 

Hiru Herri klubeko korrikala-

riak, Israel Arbizu etxarriarra 

tartean. 

Erkuden San Martinek ere 

azaldu du “oso gustura” aritu 

zela Behobia-Donostian. Korri-

kalari etxarriarra abenduaren 

5ean jokatuko den Valentziako 

Maratoia prestatzen ari da eta 

Behobiako lasterketa entrena-

mendu gisa hartu zuen. “Espe-

ro nuen denbora tartea egin 

nuen, ordu bat eta 32 minutu 

pasatxo (1:32:29). Behobian egin 

dudan nire bigarren denborarik 

onena da, markarik onena ordu 

bat eta 31 minutukoa baitut 

(1:31:19)” azaldu du Valentziako 

proba gogotsu prestatzen ari 

den San Martinek. 

Behobia-Donostiako korrikalariak, Errenterin. IÑIGO ARIZMENDI

Estarriaga eta San Martin, 
Behobian finenak
 ATLETISMOA  Sailkapen ofizialeko datuak arakatuta, 56 sakandarrek osatu zuten 
lasterketa herrikoi ezagunena dena, aurreko edizioan baino 20 gutxiagok. Estarriaga 
sailkapen ofizialean 33. postuan sailkatu zen

Gizonak
1. Eneko Agirrezabal 1:01:41
38. Asier Estarriaga 1:08:50
109. Aritz Etxeberria  1:11:44
138. Ivan Sobredo  1:12:50
230. Jorge Azanza  1:14:17
366. David Mutiloa  1:16:26
441. Aritz Munarriz 1:17:24
581. Carlos Manero  1:18:42 
589. Mikel Satrustegi  1:18:47
704. Emilio Guirado  1:19:33
752. Alatz Agirre 1:19:51
982. Iñaki Azkona 1:21:30
1.148. Javier Borrega  1:22:37
1.596. Imanol Guerrero  1:24:55
1.691. Joseba Galarza  1:25:26
1.877. Diego Alonso 1:26:15
2.282. Alejandro Pain  1:27:50
2.447. Hodei Ziganda  1:28:19
2.712. Juan Garziandia  1:29:01
2.713. Adrian Claver  1:29:01
2.724. Eduard Casanovas  1:29:03
2.805. J.A. Fernandez  1:29:18
2.961. Joxeja Maiza  1:29:41
3.034. Santi Agirre  1:29:51

 
3.470. Asier Leiza 1:31:15
3.488. Izai Mauleon  1:31:19
4.665. Gaizka Mtnez. de Albeniz   
  1:34:24
4.804 Alvaro Lopez  1:34:42
5.718. Kaxi Estarriaga  1:36:51
5.887. Jon Paredes  1:37:14
5.911. Ibai Arrese 1:37:20
6.287. Eneko Razkin  1:38:07
6.308. Juantxo Azurmendi 1:38:11
6.311. Juan Pedro Ariz  1:38:11
6.333. Fernando Montero  1:38:13
6.350. Iñaki Mauleon  1:38:14
7.204. Gorka Perianez  1:39:49
7.882. Iñaki Razkin  1:41:17
7.885. Arkaitz Santesteban  1:41:17
7.894. Emilio Carabias 1:41:18
7.900. Iñaki Paniagua  1:41:19
7.986. Oscar Garcia  1:41:29
8.440. Tomas Calzado  1:42:23
9.512. Ioritz Goñi  1:44:24
9.759. Jose Luis Rubio 1:44:53
10.267. Raul Mendoza 1:46:00
12.971. Adrian Jaka  1:51:37
13.564. Karlos Alonso  1:52:55

 
14.371. Javier Rekalde  1:54:47
15.389. Aitor Etxaniz 1:57:17
16.356. Iñigo Zapirain  2:00:13

17.482. P.J.Rodriguez  2:05:10

Emakumeak
131. Nuria Lugueros 1:12:42
3.894. Erkuden S. Martin 1:32:29
4.584. Maitane Txueka  1:34:14
7.241. Maria Goikoetxea 1:39:52
7.475. Leire Mugika  1:40:23
7.514. Leticia Alvarez 1:40:28
9.677. Ainhoa Markinez 1:44:42
10.049. Marian Ijurra 1:45:32
10.405. Elena Guzman 1:46:16
13.269. Olatz Monreal  1:52:16
17.797. Eider Carrion  2:06:52 

*Zerrendatan, baina eurek egindako 
denbora jaso gabe: Saioa Jimenez, 
Daniel Calle, Sergio Garcia de Eulate, 
Aritz Munarriz, Mirian Palacios, 
Beatriz Ramos, Egoitz Carrion eta 
Marta Irañeta. 

Sakandarrak Behobia-Donostian (20 km)
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berak partaideetako bat izan 

behar zuela. Eta Iñarraz zer esan. 

Hara nolako mailan dagoen, 

beste koska bat gorago. Triku 

Traileko irabazlea izan zen. 

Arraroa egingo zaizue zuri eta Za-
rranzi Triku Traila kontrako nora-
bidean egitea. 
Duela bi asteburu Igorrek eta 

biok kontrako noranzkoan egin 

genuen ibilbidea, elkarrekin, 

eta arraroa egiten da. Eta gogo-

rra. Izan ere, azkeneko tartea 

dena beheraka izaten da, baina 

kontrako noranzkoan, aldiz, hasi 

eta berehala, dena goraka egin 

behar duzu. Polita izango da. 

Erronka hau hasiera batean urria-
ren 2an egitekoa zen, baina atze-
ratu behar izan zenuten. Ez da 
berdin erronka urriaren 2an edo 
azaroaren 20an jokatzea, negu 
atarian.
Urriaren 2an primerako eguna 

atera zen. Agian bero handiegia 

egiten zuen, baina ibilbidea lehor 

zegoen, korrika egiteko bikaina. 

Dena den, oraindik ez du euri 

gehiegirik egin; lohia dago bai-

na ibiltzeko ongi. Nik korrika 

egiteko nahiago dut fresko ego-

tea. Zalantzarik gabe. Lohia 

badago gogorragoa izango da, 

eta denborak motelduko dira, 

baina besterik gabe. 

Badirudi larunbatean ez duela eu-
ririk egingo. 

Bai, eguraldi ona iragartzen 

dutela aipatu dute. Nik ez dut 

eguraldia begiratu. Erronka 

eguna da, eta berdin du zein 

eguraldi dagoen. Disfrutatu, 

sufritu eta egun polit bat izan 

dadila ekimenean biltzen garen 

guztiondako. 

Triku Trailak 20 km ditu, eta 1.217 
metroko desnibel positiboa. Zenbat 
denbora beharko duzue osatzeko?
Erronkaren inguruan sekulako 

mugimendua sortu da: apustuak, 

porra... Nik sekula ez dut Triku 

Trail lasterketa egin denbora 

erreferentzia fundamentuzko 

bat izateko. Antolakuntzakoa 

naizenez, beti lan egitea tokatu 

izan zait. Galdezka etortzen zai-

dan jendeari esaten diot 2 ordu 

eta 15 edo 20 minuturen bueltan 

ibiliko garela. Igor Artiedak ere 

horrela dio. Duela bi aste kon-

trako norabidean egin genuen, 

eta antzeko ibili ginen. Gero 

eguraldiaren eta lohiaren fak-

torea egongo da, baina hor non-

bait ibiliko gara. 

Giro ederra egongo da bihar goizean 
Etxarriko kanpinean.
Hala espero dugu. Esan digute-

nez, 70 pertsonek egin dute po-

rra. Ea giroa dagoen, erronka 

horrela askoz ere politagoa 

izango delako, dudarik gabe. 

Nola prestatu zara?
Desastre xamarra naiz. Nire 

kabuz ibiltzen naiz. Boladak 

izaten ditut: batzuetan errepi-

deko bizikletarekin, besteetan 

mendiko bizikletarekin, edo 

korrika… egunaren arabera. 

Azkenaldian mendia ez dut asko 

zapatu eta ez dut prestakuntza 

seriorik egiten. Baina ongi sen-

titzen naiz; ongi nago, sasoian. 

Aritz anaiak zer esaten dizu? Bera 
korrikalari peto-petoa da.
Urduri ikusten nauela esaten 

dit, eta lasai egoteko. 

Ea bikiak zure tokia hartzen duen.
Anaia beste maila batean dago. 

Bera aterako balitz ez zen kolo-

rerik egongo. Ni aterako naiz, 

eta ateratzen dena aterata, kon-

tentu. Ibilbideko hornidura gu-

neetan antolakuntzako taldeki-

deren bat egongo da, ura eta 

jateko zerbait eskaintzen. Za-

rranzek eta Iñarrak agian ez 

dute urik ere edango, baina 

Igorrek eta biok beharko dugu 

(kar, kar...). Nik uste dut ibilbi-

dean ere jendea egongo dela. 

Lagunak, kuadrillakoak, fami-

liakoak… han izanen dira, ziur. 

Sare sozialetan ikusi dugu erronka 
nork irabazten duen asmatzen du-
tenen artean sariren bat zozketa-
tuko dutela.
Bai, A4XKM dendak egin du 

zozketa. Asmatzaileen artean 

mendiko txaleko bikain bat zoz-

ketatuko dute, eta horrek ere 

giroa berotu du. 

Eta zuek? Zerbait irabaziko al duzue 
ala ohorea bakarrik?
Gero bazkariren bat edo zerbait 

egingo dugu, baina guk soilik 

irabaztearen ohorea, hori dugu 

bakarrik jokoan. Nik eta Igorrek 

bestelako apustu bat egingo ba-

genu, gaizki pasako nukeen, 

presio gehiago sumatuko nuen. 

Beraz, jokoan soilik ohorea da-

goenez, nahikoa eta soberan. 

Irabazi edo galdu, harro nago 

antolatu dugunarekin, gehienbat 

ekitaldi polita izango delako. 

Zarranzek eta Iñarrak zer diote?
Zarranz sare sozialetan ibili 

da esaten egun polita izango 

dela eta ez dakiela nork iraba-

ziko duen, baina “Arkaitzek 

eta ile kuxkurdunak (beraren-

gatik) irabaziko dutela”. Ha-

sieratik ekimenean parte har-

tzeko prest zeuden, eta esker-

tuta gaude. 

Apustuak nola daude? Parean?
Parean daudela diote. Eta jendeak 

uste duena baina estuago izan 

behar da. Oso pareko ikusten 

dut kontua, agian uste baino 

pareago. Izan ere, Zarranz eta 

Iñarra gurekin etorri behar dira, 

eta Igor eta biok antzeko gaude, 

oso pare. Strava aplikazioan 

egin ditugun entrenamenduak 

ikusita, parean gaude. 

Ideia bikaina Sakanako Trail Esta-
zioa aurkeztea estazioko ibilbide 
bat egiten, eta are gehiago tartean 
erronka bat badago. 
Bai. Goiz berezia izatea espero 

dugu. Dena ongi atera dadila, 

disfrutatu dezagula, eta ikusleek 

ere ongi pasa dezatela. Jendeak 

galdetzen du, non jarri daitezkeen 

desafioa ikusten eta nik Liza-

rrustira bidaltzen ditut. Laster-

keta erdia da, autoa han bertan 

utzi dezakete eta minutu batean 

lasterketa pasan zaude. Bestela, 

irteera eta helmugan, Etxarriko 

kanpinean.

Igor Artieda Galdeano eta Arkaitz Munarriz Igoa, erronka bezperan. TRIKU TRAIL

"Uste baino estuagoa 
egongo da erronka"
ARKAITZ MUNARRIZ IGOA 'PUL PUL' KORRIKALARIA
 MENDI LASTERKETAK  Sakana Trail Estazioa aurkezteko erronkan, larunbatean, 10:00etan, 
'Pul Pul'-ek eta Zarranzek, batetik, eta Artiedak eta Iñarrak, bestetik, Triku Traila egingo dute 

"ESAN DIGUTENEZ, 70 
PERTSONEK EGIN 
DUTE PORRA; 
APUSTUAK PAREKO 
OMEN DAUDE"
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Maider Betelu Ganboa   
LAKUNTZA / ALTSASU
Igande eguerdian Euskal Herri-

ko Aizkolari Elkarteak antola-

tutako Sherpa.ai Aizkolari Txa-

pelketa Nagusiko final handia 

jokatuko da Bilbao Arenan. 

Ikusmina handia da eta makina 

bat sakandar hurbilduko dira 

ikuskizun itzela izango dena 

zuzenean jarraitzera. Finala 

galduko ez dutenen artean dau-

de Arkaitz Jauregi Gorrotxate-

gi (Ilarduia, 1984-07-23) eta Eloy 

Corchero Martinez de Gereñu 

(Araia, 1993-03-18) aizkolariak. 

Arabarrak dira biak, baina Sa-

kanako Aizkora Eskolan treba-

tuak eta Sakanan bizi direnak, 

lehena Altsasun eta bigarrena 

Lakuntzan, eta joan den urtean 

sortutako Euskal Herriko Aiz-

kolari Elkarteko kideak, txapel-

keta antolatuko duen elkarte-

koak, hain zuzen ere.

Biak Sherpa.ai Aizkolari Txa-

pelketa Nagusian lehiatu ziren, 

baina urriaren 30ean Zestoan 

jokatutako kanporaketan ez zi-

ren finalerako sailkatu. "Finalean 

ez egoteak pena ematen du, bai-

na argi geneukan finalera sail-

katzea ia ezinezkoa zela" azaldu 

du Corcherok. Kanporaketan 

Jauregi hamaikagarren sailka-

tu zen (23:50) eta Corchero ha-

mahirugarren (24:48). Sei onenak 

–Mikel Larrañaga (16:44), Eneko 

Otaño (17:57), Iker Vicente (18:11), 

Aitzol Atutxa (19:16), Txikia IV.a 

(19:25) eta Jon Irazu (20:03)– Bil-

boko finalerako sailkatu ziren, 

eta azkenak, Eloy Corcherok 

hain zuzen ere, maila galdu zuen. 

Jauregi txapelketan parte ez 

hartzekotan egon zen. "Gero eta 

denbora gutxiagorekin nenbilen 

eta nire ibilbidea egina bezala 

ikusten nuen. Baina Eloyk Pro-

mozioko Txapelketa zuen, eta 

berarekin aritu nintzen txapel-

keta prestatzen. Berak animatu 

ninduen Txapelketa Nagusira 

aurkeztera. Pentsatu nuen: ez 

atera eta maila galtzea, edo az-

kena gelditu eta mailaz jaistea, 

antzeko. Itxurazko lanik ez egi-

teak beldurra ematen zidan, 

baina zorionez pixka bat aurre-

rago sailkatu nintzen, maila 

mantendu dut eta ezin dut gehia-

go eskatu" dio Jauregik. 

Aldiz, Corchero ez zen egin-

dakoarekin pozik geratu. "Bi 

aste lehenago Promozioko Txa-

pelketa jokatu nuen. Bigarren 

sailkatu nintzen eta Txapelketa 

Nagusian jokatzeko txartela 

lortu nuen. Egia esan, aurten 

egindako entrenamenduak kon-

tuan hartuta, maila nagusira 

igotzea ez nuen espero, baina 

behin igota, maila mantentzea 

nahi nuen. Kanporaketa egunean, 

ordea, ez nuen batere gozatu. 

Urduri, nerbioei ezin eutsi ibi-

li nintzen, eta emaitzarekin eta 

egindako lanarekin ez nintzen 

kontentu geratu" adierazi du 

Araiakoak. Zer ote den burua. 

Aurten promoziotik maila na-

gusira igo bada, zergatik ez hu-

rrengoan?

Larrañaga, Vicente, Otaño…
Igandeko Bilboko finala estua 

izango dela aurreikusten da. 

"Kanporaketan sei enbor erdi-

bitu behar ziren, eta Larrañagak 

aparteko denbora egin zuen 

(16:44). Orain arte Larrañaga 

aurtengo txapelduna izan zite-

keela uste nuen. Igandean, Gi-

puzkoako Txapelketan ikusi 

nuen, eta oso ongi aritu zen, 

baina zalantza batzuk sortu zi-

tzaizkidan. Banago igandeko 

egurra sendoagoa zela, baina ez 

dakit..." dio Jauregik, pentsakor. 

Iker Vicente, egungo txapel-

duna, irabazleen kinieletan ego-

ten da beti. "Vicentek duena da 

ez duela huts egiten. Bere lana 

ongi egingo du, eta irabazi nahi 

dionak, Larrañaga, Otaño, edo 

dena delakoak, bera baino ho-

beto ibili beharko du. Hari ira-

bazteko dena ongi egin behar 

da" uste du Corcherok. Kontuan 

izan behar da igandeko finalean 

kanporaketaren lan bikoitza 

egin beharko dutela; hau da, 

hamabi enbor. "Lana bikoizten 

da, eta aldea handia da. Horre-

gatik aldaketak egon daitezke. 

Larrañagak kanporaketan era-

kutsi zuen maila finalean eus-

tea…" zalantza du Corcherok. 

"Larrañagari ikusten diodana 

da ez dela husten. Fisikoki au-

rrera jarraitzen du, eta lan han-

ditarako ona da hori. Ondo 

ikusten dut, oso ondo" dio, aldiz, 

Jauregik. 

Emakumezkoen finalean hiru 

aizkolari lehiatuko dira: Zelai 

III.a, Ansorregi eta Maika. "Az-

keneko urteetan emakumezkoen 

maila asko igotzen ari dela iru-

ditzen zait. Bost emakume aritu 

dira txapelketan, pixkanaka 

animatzen doaz eta pozik gaude. 

Elkartearekin harremanetan 

jarri ziren txapelketetan parte 

hartzeko eta gustu handiz lekua 

egin genien. Hau ere final poli-

ta izango da" nabarmendu du 

Corcherok. 

Epaile eta ikusle
Corcherok epaile aritu beharko 

du Bilboko finalean. "Senitarte-

koak, kuadrillakoak eta ni la-

guntzen ibiltzen direnak, guztiak 

joango dira finalera. Baita Ra-

moseko lankide batzuk ere" 

aipatu du. Ingurukoak aizkora-

ra erakarri dituela agerikoa da. 

Jauregi, aldiz, ikusle izango da 

Bilbon. Familiak konpromiso 

bat dauka, eta finala ikusi eta 

berehala itzuli beharra du. "Ho-

rregatik ez naiz epaile ariko. 

Baina gertuko lagunak Bilbora 

joango direla espero dut" dio. 

Finala berezia izango da, joan 

den urtean Euskal Herriko Aiz-

kolari Elkarteak antolatu zue-

naren bide beretik joango dena. 

Aizkorari ikuspegi modernoa 

eta ikusgarritasuna emateko 

asmoz ikuskizun ederra antola-

tu zuten joan den urtean, nahiz 

eta publiko gabe jokatu, eta 

aurten ere argiztapenek, musi-

kak, irudiek eta sorpresek toki 

handia izango dute. "Sherpa.ai 

elkarteak beti du sorpresaren 

bat. Joan den urtean robot batek 

eman zituen sariak, eta aurten 

ere zerbait berezia eginen dute. 

Argiak, aurkezpena, hizlariak… 

ziur ikuskizun ederra izango 

dela" dio Corcherok. Udazken 

hotzeko igande bat modu ezber-

dinean pasatzeko plan ederra. 

Sarrerak online eros daitezke 

Sakanako Aizkolariak Elkarte-

ko webgunean. "Bilbora doazen 

zaleek emakumezkoen eta gizo-

nezkoen txapelketaz goza deza-

tela eta ikuskizuneko emozioak 

bizi ditzatela, hori da elkartetik 

espero duguna. Urte zail honetan, 

eta sekulako esfortzua eginez, 

pixkanaka gauzak ateratzen ari 

direla ikustea handia da. Ikus-

kizun ederra izango dela espero 

dugu" dio Corcherok, eta Bilbo-

ra joatea animatu ditu guaixe-
ko irakurleak. 

Telebista emisioaren aldetik 

ere aldaketak datoz, aurten Gol 

TV telebista kateak eskainiko 

baitu finala igandean, zuzenean. 

"Mundu mailan ikusi ahal izan-

go da" azpimarratu du Corcherok.

Eloy Corchero eta Arkaitz Jauregi arabarrak dira, baina Sakanako Aizkora Eskolan trebatu ziren eta Sakanan bizi dira. 

Igandeko 
finalari begira

LARRAÑAGA OSO 
ONDO IKUSTEN DU 
JAUREGIK. VICENTEK 
EZ DUELA HUTS EGITEN 
DIO CORCHEROK

"BIOK ARGI GENUEN 
BILBOKO FINALERA 
SAILKATZEA IA 
EZINEZKOA ZELA" 
ELOY CORCHERO

 AIZKORA  Sherpa.ai Aizkolari Txapelketa Nagusiko kanporaketan lehiatu ziren Arkaitz 
Jauregi eta Eloy Corchero aizkolariak, baina ez ziren finalerako sailkatu. Igandean 
12:00etan Bilbao Arenan jokatuko den final handia ez dute galduko
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Sakanako Aizkora Eskolan
Arkaitz Jauregik Ilarduiako La 

Leze familiako gaztandegian 

egiten du lan. Artzaina eta ne-

kazaria da. Eloy Corchero, aldiz, 

ingeniaria da, eta Altsasuko 

Ramos y Cía enpresan erosketen 

sailean egiten du lan. Horretaz 

gain, familiak egurra saltzeko 

negozioa du Araian eta laguntzen 

du. Hala ere, aizkorarako tartea 

ateratzen saiatzen dira. Nabar-

mentzekoa da biak Sakanako 

Aizkora Eskolan hasi zirela 

aizkoran. "Aizkora mundurako 

agian berandu hasi nintzen, 22 

urte nituela, kasualitate hutsez. 

Pilotan asko jokatutakoa naiz, 

baina egia esaten badizut, tele-

bistan aizkora ikusten nuenean 

normalean kanala aldatzen nuen. 

Jose Ignazio ‘Axio’ zenaren se-

mea, Iurgi, laguna nuen, eta 

esan zidan Sakanako Aizkora 

Eskolan hasi behar zuela. "Zu 

hasten bazara, ni ere bai" esan 

nion. Eta horrela hasi ginen" 

gogoratu du Jauregik. 

Eloy gazteago hasi zen, 15 urte 

zituela. "Etxean ez zuten aizko-

ra jarraitzen baina nik txikita-

tik oso gustuko nuen. Arkaitzi 

non hasi galdetu genion, eta 

bere bitartez Axio ezagutu eta 

Sakanako Aizkora Eskolan hasi 

nintzen" aipatu du Corcherok. 

Aizkoran hasteko baliabideak 

behar dira, egurra, aizkorak eta 

beste, eta batez ere, irakaslea, 

"eta Axiok baliabide horiek guz-

tiak eskaintzen zizkien gazteei, 

eskolaren bitartez. Bera izan 

zen eskolako sustatzailea, Man-

komunitatearekin" nabarmendu 

du Jauregik. Sakanako Aizkora 

Eskola nazabaldarren bordan 

kokatu zuten, eta Juan Mari eta 

Floren aita-semeak ere aritzen 

ziren irakasle, Axiorekin batera. 

Erdoziarrek askoz ere beran-

duago hartu zuten txanda. 

Corcherok Araian du entrena-

tzeko tokia, etxeko bordan. Bes-

talde, bere pabilioian tokirik 

gabe geratu, eta Floren Nazaba-

len bordan entrenatzen du Jau-

regik, "baina aurten ia ez naiz 

joan. Egia esan, aurtengo Aiz-

kolari Txapelketa Nagusia ez 

dugu kapritxoz prestatu, ez Eloyk 

ezta nik ere. Niri balio izan di-

dana da joan den urtekoa, 2020koa, 

mimoz prestatu nuela. Neguan 

erabat utzi nuen aizkora, baina 

Sherpa.ai Binakako Txapelke-

tarako elkarrekin jarri gintuzten 

Eloy eta biok, eta berarekin 

entrenatzeak asko lagundu zidan 

berriz ere aizkora puntu hori, 

ez aurrekoa bezalakoa, lortzeko" 

aipatu du Jauregik. 

Binakakoa
Sherpa.ai Binakako Txapelke-

tara lau bikotek hartu zuten 

parte, eta Jauregi eta Corchero 

ondo prestatuta iritsi ziren. "Pun-

tu oso onean heldu ginen txa-

pelketara. Oso ongi moztu genuen, 

baina estu joan zen txapelketa, 

egur batekin ez genuen zorte 

handirik izan, eta pixka bat atze-

ratu ginen. Laugarrenak sailka-

tu ginen, baina lehendabizikotik 

azkenera arte ez zegoen minutu 

bateko alderik ere. Egindakoa-

rekin kontentu gaude" azaldu 

du Jauregik. Iritzi berekoa da 

Corchero. "Maila oso handia 

zegoen. Etxean egindako entre-

namenduetan oso denbora onak 

egin genituen, eta horrela arituz 

gero aurreko bien artean sail-

katuko ginela uste genuen. Pla-

zan etxean baino 3 minutu gu-

txiagoko denbora egin genuen, 

eta pentsa, azkenak izan ginen" 

gaineratu du. Horrek erakusten 

du aizkoran sekulako maila da-

goela. "Pandemian egin ahal zen 

gauza bakarra entrenatzea zen, 

eta badirudi kirol guztietan mai-

lak goraka egin duela" dio, irri-

barrez. 

Ingurukoen lana, ezinbestekoa
Eurek entrenatu ahal izateko 

ezinbestekoa da senitartekoek, 

gertukoek eta lagunek atzetik 

egiten duten lana. "Entrenamen-

durako egurrak jaitsi, ez lehor-

tzeko urez bustita mantendu, 

eta bukatzerakoan guztia jaso… 

20 edo 30 minutuko entrenamen-

dua egiteko bi ordu baino gehia-

go behar dira prestaketetan, eta 

gure ingurukoek egiten dute lan 

garrantzitsuena. Azkenean, guk 

lan politena egiten dugu: aizko-

rak hartu, egurrak moztu, du-

txatu, eta hurrengo egunean 

plazara atera. Atzetik dugun 

laguntza nabarmentzekoa eta 

eskertzekoa da" adierazi du 

Corcherok. 

Australiarrak vs Euskal Herrikoak
Zenbat aizkora dituzten galde-

tuta, Jauregik aizkoran ibiltze-

ko prestatutako 22 aizkora di-

tuela aitortu du (guztiak aus-

traliarrak, bi izan ezik), eta 

Corcherok hamar edo hamabi 

inguru (guztiak australiarrak, 

hiru izan ezik). "Bertakoak di-

tudanak Urnietakoak dira, eta 

oso ongi ibiltzen dira" dio Corche-

rok. "Hemengoak, azkenean, 

australiarren kopiak direlako" 

erantzuten du Jauregik. "Bai, 

australiarren atzetik goaz. Lehen, 

hemen egiten ziren aizkoren, 

eta australiarren artean, alde 

handia zegoen; hangoak askoz 

hobeak ziren. Baina hemengoak 

asko hobetu dira" ados dago 

Corchero. Aukeran australiarrak 

nahiago ditu Jauregik, "baina 

esan beharra dago hemengo 

aizkorei ez diedala aukera nahi-

korik eman australiarren mailan 

ote dauden ikusteko" dio. 

Jauregi eta Corchero, biak 

Bilbora begira daude, aizkora 

zale guztiak bezala. Igandekoa 

handia izango delako, aizkolarien 

festa, hain zuzen ere. 

Final estua aurreikusten dute biek eta ikuskizun ederra izango dela uste dute. 

"AIZKORAN HASTEKO 
BALIABIDEAK BEHAR 
DIRA, ETA AXIOK 
ESKAINI ZIZKIGUN" 
ARKAITZ JAUREGI

NAFARROAKO IRRISTAKETA FEDERAZIOA

Munduko txapeldunak, agur
 IRRISTAKETA  Aurreko astean 100 metroko distantziako Munduko 
Irristaketa Txapelketa irabazi zuen Ioseba Fernandez Fernandez irristalari 
iturmendiarrak Ibaguén (Colombia), munduko bere bosgarren urrea. Aldi 
berean, goi mailako irristaketa utziko duela iragarri zuen iturmendiarrak, 
32 urterekin, sekulako kirol ibilbidea eta palmares izugarria duela. 

UTZITAKOA

Zilarrezko Domina jasoko du
 PALA  Miguel Aristorena Lakuntzak Zilarrezko Domina jasoko du 
azaroaren 30ean Nafarroako Jauregiko Tronu Aretoan egingo den ekitaldi 
instituzionalean. Aristorenak 20 urte baino gehiago daramatza Etxarri 
Aranazko Gure Pilota klubean emakumezkoen pala sustatzen, eta 
Nafarroako Gobernutik egindako lanaren aitortza jasoko du. 
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Larunbatean Corella Hiria Lur 

Gaineko Rallysprinteko hiruga-

rren eremua jokatu zen. Guzti-

ra 40 taldek hartu zuten parte, 

asko pilotu ezagunak, Carlos 

Aldecoa, Iñaki Ubiria eta Javier 

Leyún esaterako. Hain zuzen 

ere azken honen kopilotua izan 

zen Javi Goikoetxea olaztiarra 

(Mitsubishi Lancer Evo IX). Tal-

de ezagunekin batera horren-

beste baliabide ez duten taldeak 

lehiatu ziren, maila polita eman 

zutenak. Tartean zeuden Sakana 

Motorsporteko Iñigo Arbizu pi-

lotu iturmendiarra, Iruñerriko 

David Iribarren kopilotuarekin 

taldea osatuta (Ford Focus 1.6). 

Lasterketa estua izan zen, bai-

na, azkenean, Javier Leyún eta 

Javi Goikoetxea gailendu ziren 

(25:54.100). Kopilotu bikaina dela 

erakutsi zuen Javi Goikoetxeak. 

Iñigo Arbizuk eta David Iriba-

rrenek lan oso txukuna egin 

zuten eta 21. postuan sailkatu 

ziren (29:02.400). Kontuan har-

tuta aurten hasi direla lur gai-

nean, ez dago batere gaizki. 

Javi Goikoetxea kopiloturik 
onena Corellako Rallysprintean
 AUTOMOBILISMOA  Javier Leyún pilotuarekin batera 
gailendu zen olaztiarra. Iñigo Arbizu txukun ibili zen

Arbizu eta Iribarren. LANDER ZABALETA

Maider Betelu Ganboa SAKANA
Pilotaren munduko makineria 

ez dago geldirik. Altunak Lau 

eta Erdiko txapela jantzi eta  

Ezkurdiak kaiolako hirugarren 

saria jaso bezain pronto, egin-

dakoak ahaztu eta Binakako 

Pilota Txapelketan murgildu 

dira pilotariak. 

Lehen Mailako Txapelketa 

asteartean aurkeztu zuten Biz-

kaian, eta Promozio mailakoa 

asteazkenean, toki berean. Bi 

txapelketak parean jokatuko 

dira, eta lehiaketa sistema ia 

bera izango dute. Zortzi bikote 

lehiatuko dira txapelketa bakoi-

tzean, final laurdenetan elkarren 

kontra bitan ariko dira, hau da, 

hamalau jardunaldi izanen dira 

jokoan, ondoren finalerdietara-

ko play-offak jokatuko dira eta 

segidan finalerdiak. Lehen Mai-

lan finalerdietako ligaxka joka-

tuko da, eta Promozioan, aldiz, 

partida bakarrera jokatuko dira. 

Promozioko finala martxoaren 

27an jokatuko da, eta Lehen 

Mailakoa, aldiz, apirilaren 3an, 

Bilbon. 

Lehen Mailan, egungo txapel-

dunek, Zabaletak eta Elezkanok, 

txapela defendatuko dute eta 

beraiek daude txapela janzteko 

faboritoen artean, Zabaleta egun-

go atzelari onenetakoa delako 

eta Binakakoan atzelari sendoa 

izatea garrantzitsua baita, aur-

kezpenean Lasok adierazi beza-

la. Igandean mustuko dute txa-

pelketa, Mungian, Ezkurdiaren 

eta Tolosaren kontra. Tolosa da 

aurtengo txapelketako sorpre-

setako bat, eta oso pozik dago 

anoetarra. 

Martijak Altuna III.a izango 

du bikote. 2019ko txapelketan 

ere elkarrekin aritu ziren, oso 

txukun. Bartzelonan ekingo dio-

te txapelketari, larunbatean, 

Irribarriaren eta Rezustaren 

kontra. Beste bi partidei dago-

kienez, gaur, ostirala, Berrioza-

rren Jaka-Mariezkurrenak eta 

Peña II.a-Albisuk jokatuko dute 

(EITB,22:00), eta bihar, larunba-

ta, Urrutikoetxeak eta Arangu-

renek Laso eta Imaz izanen 

dituzte aurkari (ETB1, 17:15).

Promozioa
Bakaikoak Elizegi izanen du 

bidaide Promozioko Binakakoan. 

Promozioko Lau eta Erdikoa 

irabazi berri, etxarriarra pozik 

dago Elizegirekin egokitu zaio-

lako. Larunbatean Larrazabal 

eta Salaberri II.a izanen dituzte 

aurkari Labriteko jaialdian. 

Elezkanok eta Zabaletak txapela defendatuko dute. ASPEPELOTA.EUS

Zabaletak Binakako 
txapela defendatuko du
 PILOTA  Lehen Mailako eta Promozioko Binakako Txapelketak asteburuan hasiko dira eta 
txapelketa luze bezain gogorrerako prest daude pilotariak. Zabaletak Elezkanorekin 
jokatuko du berriz, Ezkurdiak Tolosarekin, Martijak Altunarekin eta Bakaikoak Elizegirekin

Joan den urtean ezinezkoa izan 

zen, baina aurten bueltan da 

Altsasuko Zubeztia elkarteak 

antolatzen duen Oinezko Las-

terketa Herrikoia edo Alberto 

Barricarte Oroimenezkoa. Aur-

ten 37. edizioa izanen da eta ohi 

bezala abenduaren 8an izanen 

da, 11:30ean, Zubeztia elkarte 

paretik abiatuta. 18 urtetik go-

rako gizonezkoek eta emaku-

mezkoek hartu ahal izango dute 

parte, eta izena ematea dagoe-

neko zabalik dago Dantzaleku 

Sakana Atletismo Klubaren 

webgunean (3 euro). 10 kilome-

troko lasterketa da, Altsasu 

herri gunean antolatutako zir-

kuituan egiten dena, eta San 

Silvestrea prestatzeko aproposa 

dena. 

Candi Arnanzi agur
Altsasun atletismoa sustatzen 

lan nekaezina egin duen Candi 

Arnanz Garcia berriki zendu 

da. Gaztetan korrikalari fina 

izan zen Arnanz, eta zendu arte 

atletismoa sustatzeko makina 

bat lan egin izan zuen. Candi 

Arnanz izan zen Barricarte Me-

morialaren sortzaileetako bat, 

eta azkeneko edizioan, 2019.ean, 

omenaldia jaso zuen, Victorino 

Lopez de Goikoetxearekin eta 

Gregorio Riezurekin batera. 

Barricarte 
lasterketarako 
izena ematea 
zabalik dago
 ATLETISMOA  Abenduaren 
8an izanen da, eta 
aurretik izena ematea 
eskatu du antolakuntzak

1. AUTONOMIKOA GIZON.

12. JARDUNALDIKO EMAITZAK
Lagun Artea - Lagunak   1-2

SAILKAPENA

1. MAILA AUTONOMIKOKO 1. MULTZOA

1 Lagunak 24
7 Lagun Artea 12

HURRENGO JARDUNALDIA

IGANDEAN

16:15 River Ega - Lagun Artea (Lizarra)

Lagun Artea Lizarrara
Liderraren kontra galdu eta gero, River 
Ega hirugarrena du aurkari Lagunek.

1. AUTONOMIKOA EMAK.

10. JARDUNALDIKO EMAITZAK
Altsasu - Kirol Sport 0-9

SAILKAPENA

1. AUTONOMIKOKO EMAK. 2. MULTZOA

1 Mulier 27
10 Altsasu 0

HURRENGO JARDUNALDIA

LARUNBATEAN

16:00 Santa Quiteria - Altsasu (Tutera) 

Altsasuk Santa Quiteria aurkari
Tuterako Santa Quiteriaren kontra jokatuko 
du emakumezkoen Altsasu taldeak.

FUTBOL PREFERENTEA

10. JARDUNALDIKO EMAITZAK
Etxarri Aranatz - Amigó 0-1

SAILKAPENA

PREFERENTEKO 1. MULTZOA

1 San Miguel 25
11 Etxarri Aranatz 13

HURRENGO JARDUNALDIA

LARUNBATEAN 

15:45 Etxarri - Beriain (San Donato)

Etxarrik Beriain hartuko du
Etxarrik Beriain arerio zuzena du aurkari. Ea 
oraingoan puntuak etxean gelditzen diren. 

FUTBOL ERREGIONALA

9. JARDUNALDIKO EMAITZAK
Beti Kozkor B - Altsasu 1-7

SAILKAPENA

ERREGIONAL MAILAKO 3. MULTZOA

1 Aurrera 20
3 Altsasu 18

HURRENGO JARDUNALDIA

LARUNBATEAN

15:45 Altsasu - Aurrera (Dantzaleku)

Altsasu vs Aurrera, lidergoa jokoan
Altsasu hirugarrenak Aurrera liderra 
hartuko du eta lidergoa dute jokoan. 
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ALTSASU
"Arduratuta. Baina pozik herri-

koen artean. Bada Altsasuri 

buruzko liburu bat, familiari 

buruzko liburu bat, baina nik 

uste ez dela ez familiari ez Al-

tsasuri buruzkoa bakarrik". 

Alberto Barandiaran Amillanok 

etxe askotan identifikatu daite-

keen liburu bat idatzi duela 

azaldu zuen asteazkenean, Iortia 

kultur gunean, ‘Gurea falangis-

ta zen’ liburuaren aurkezpenean. 

Izaskun Etxeberria Zufiaurre 

irakaslea eta idazlearekin sola-

saldia egin zuen. Etxeberriak 

esan bezala, Barandiarenek oro 

har ez ditu "gai xamurreko li-

buruak" idazten. Oraingoan 

familiaren oinarrietara joan da, 

gerra garaira, eta hausnarketa 

"ausarta eta sakona" egin du. 

Dena Maria Antonia Fernandez 

de Garaialde herriko emakume 

batek, "askok ezagutuko duzue", 

koadernotxo gris bat eman zio-

nean hasi zen. Luis Fernandeze-

na zen, "anai zaharrenarena". 

Gerrara joan zenean bertan bizi 

izandakoa eta ikusitakoa konta-

tzen zuen libreta horretan. "Egin 

nahi duzuna", esan zion Maria 

Antoniak. Baina benetan esan 

nahi ziona "hartu eta idatzi" zen. 

"Ordura arte entzundakoa zen: 

ez idatzi, ez galdetu, ni bizi nai-

zen bitartean honi buruz ez ida-

tzi…". Etxe guztietan entzun izan 

dena dela gaineratu zuen. 

Gazte bat
Koadernoan 17 urteko gaztetxo 

baten gerra egunerokoa agertzen 

zen. "Egun batean autobusera 

igo eta herriko beste gizonekin 

Iruñera eraman zituzten. Ondo-

ren, Villabonara, galdu zirela, 

eta hurrengo egun batean On-

darroara. Bertan bizi zuten 

lehenengo bonbardaketa, hiru 

astera. Zazpi hilabetetan hil zen, 

Lemoan. Ideologia politikoaz ez 

da ezer agertzen koadernoan. 

"Niretzako galdera garrantzitsu 

bat zen jakitea nola 17 urteko 

gazte batek erabakitzen duen 

gerrara joatea. Berak erabaki 

zuen gerrara joatea, falangean, 

eta bera ez zen ideologia horre-

takoa". Ez behintzat Altsasun 

egon zen bitartean, beste koa-

derno batean EAJkoa zela iku-

si baitzuen Barandiaranek. 

Iturriak kontsultatzen hasi 

zen eta "pista batzuk" eman ziz-

kioten, baina Jimeno Jurioren 

Navarra 1936: De la esperanza 

del terror "iturri ezinbestekoa" 

izan zen ere. "Altsasu ongi eza-

gutzen zuen. Institutuan lanean 

aritu zen eta elkarrizketa asko 

jaso zituen. Fitxa batzuetan bil-

duta zegoen, eta fitxa horiek 

lortu nituen". Oinarrizkoak izan 

dira liburua idazteko. Ricardo 

Urrizolaren dokumentuak lortu 

zituen ere. "Izen eta lekukotasun 

asko agertzen dira ere". Hasieran 

ez zuen oso argi zer egingo zuen: 

"Luis Fernandezen istorioa izan 

behar zuen". Baina geroz eta 

informazio gehiago lortzen zuen, 

eta orduan, liburua "beste no-

rabide bat hartzen" joan zen. 

Zentsoa
Luis Fernandezen ibilbidea ja-

rraitzen ari zela eta informazio 

bila ari zela, Urdiainen falangea-

ren errolda militar masiboaren 

zentsoak aurkitu zituen. Denbo-

ra luzez aritu zen fitxa horien 

atzean, eta azkenean lortu zituen. 

"Urdiain osoa zegoen fitxatuta, 

izen abizenak, zenbat ordaintzen 

zuten… berehala ikusten da ez 

zela borondatezko gauza bat". 

Egun batean herri osoa fitxatu 

zuten. "Ez da hain ezohikoa. Na-

farroako zenbait herritan horre-

lako fitxatze masiboak egin ziren. 

Zerbait behartua izan zen". Bai-

na Urdiaingoak interesgarriak 

dira kontserbatu direlako. 

"Interesgarria da retaguardan 

zer gertatu zen erakusten dute-

lako". Frontean gertatu zena oso 

dokumentatuta eta ikertuta da-

goela esan du idazleak, "baina 

herri askotan kontatu gabe dago 

gazteak gerrara joan zirenean 

nola bizi izan zuen jendeak ge-

rra". Urdiaingo fitxek eta Altsa-

suko institutuko lan horiek 

pista bat ematen dute "ulertzeko 

hemen ere gerra egon zela. Nahiz 

eta tiroak ez entzun, gerra isila 

egon zen, oso sutila, errepresio 

handikoa". Emakumeak okerra-

go pasa zutela azaldu du Baran-

diaranek. "Gerra erabili zen 

errepresioa, errepresio soziala, 

kontrola eta abar areagotzeko".

Aitona
"Guk familiarekin hitz egiten 

beti izan dugu kontzientzia ai-

tona Francoren aldekoa zela. 

Falangekoa zela gerora jakin 

genuen, baina ez zen sorpresa 

izan". Libururako ikertzen ja-

rraitzen zuela, Luis Fernandezen 

istorioa osatu nahian, Pablo 

Amillanoren izena agertu zen. 

"Familia bazkari batean, Bilbon, 

komentatu nien familiaren in-

guruko liburu bat idatzi nahi 

nuela, eta bertan Luisen anaiak 

esaldi bat esan zuen: nire anaia 

gerrara joan zen eta bertan hil 

zen, hori egia da, baina badira 

herrian gelditu zirenak, eta ba-

tzuk pistolarekin joaten ziren; 

adibidez, Pablo Amillano". Mo-

mentuan Barandiaranek ez zion 

erantzun. "Harritu zidan zure 

aitona ez esatea". 

Orduan konturatu zen liburua 

urte luzez zeramala bere buruan. 

"Amak Irunen liburu denda bat 

zuen Erkuden deitzen zena, eta 

historia ikasten ari nintzenean, 

liburu azoketara joaten ginen". 

Haietako batean Jimeno Jurioa-

ren liburua aurkitu zuten, eta 

Altsasuri buruz hitz egiten zuen 

zatira joan ziren. "Amak zerren-

dan begiratzeko esan zidan, eta 

Pablo Arellano agertzen zen". 

Ama "disgustatu" zela esan du 

Barandiaranek. "Bera bizirik 

zegoen bitartean honi buruz ez 

hitz egiteko eskatu zidan. Fami-

liakoa ez ikertzeko". 

Ikertzen jarraitu zuen eta Ju-

rioaren dokumentazioan bere 

aitonaren izena gehiagotan ager-

tzen zela ikusi zuen. "Baina dena 

norbaitek esan ziola, besteak 

kontatu ziola eta abar ziren". 

Baina ez zegoen ezer ofizialik. 

Liburuak oraindik Luis Fernan-

dezen istorioa kontatzen zuen. 

Aldaketa
"Momentu batean norbaitek esan 

zidan pixka bat ezkutatzen ari 

nintzela. Beste pertsonaia bat 

zegoela, eta kontuan izan behar 

nuela". Orduan, konturatu zen 

bigarren pertsonaia hori bazela, 

eta artxiboetan gehiago sartu 

zen; hor ikusi zuen aitona epai-

keta batzuetan agertzen zela, 

herriko jendearen kontrako 

epaiketetan lekukotza ematen. 

"Horrek liburu osoa aldatu zuen, 

ikuspuntua aldatzea ekarri zuen". 

Lokatzan sartu zen, "objektibo-

tasunez gauza bat kontatu nahi 

nuen, kanpotik, eta horrek guz-

tiz sartzera ekarri zuen": 

Istorioa kontatzera behartuta 

ikusi zuen bere burua. "Ni ez 

naiz nire aitona egin zuenaren 

jabe, ez nengoelako bertan eta 

ez dakidalako zergatik egin zuen 

egin zuena, baina bai naiz kon-

tatzearen arduraduna". Alde 

batetik, kazetari bezala argi 

zuelako. "Hau kontatu behar 

nuela konbentzimendua dut". 

Zaila izango zela bazekien, "gau-

za bat da dolua modu pribatuan 

eramatea eta beste bat publi-

koan". Beste arrazoi garrantzi-

tsuago bat bazegoen: familian 

baziren errepresioa bizi izan 

zutenak ere. Beraiengatik ere 

istorioa hau kontatu behar zuen. 

Isiltasunarekin amaitzeko modu 

bat bada ere liburua. Ikaragarria 

iruditzen zaio isiltasunak nola 

irauten duen, "zein indartsua 

den". Bizi izan zutena "zein go-

gorra izan zen erakusten du". 

Alberto Barandiaran Amillanok "Gurea falangista zen" liburua aurkeztu zuen. 

Isiltasunarekin 
apurtzen
‘Gurea falangista zen’ liburua aurkeztu du Alberto Barandiaran Amillano kazetariak 
Altsasuko Iortia kultur gunean. Kazetaritza ariketa egin du altsasuarrak, familiaren 
historian bidaiatuz. Egin "behar" zuen liburu da
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Erkuden Ruiz Barroso ALTSASU
Pandemiak "min handia" egin 

diela esan du Juan Manuel 

Herrero ‘Zapa’ Tarima Beltza 

antzerki taldeko kideak. 2020ko 

martxoan emanaldiak bertan 

behar utzi behar izan zituzten, 

eta ia bi urte hauetan A la de-

riva antzezlana "mugitu" duten 

arren, ekonomikoki osasun 

egoerak eragina izan du taldean. 

Pixkanaka egoerari buelta ema-

ten hasi dira, eta urte bat be-

randuago Abadiñoko Banarte 

antzerki taldea Iortia kultur 

gunearen oholtzan ariko da. 

¡Ese no! komedia eginen dute, 

bihar, azaroak 20, larunbata, 

19:30ean. Afaltzera biltzen den 

lagun talde baten istorioa kon-

tatzen du. Emakumezkoa haur-

dun dago eta haurrarendako 

izena eztabaidatzen hasten dira. 

Tarima Beltzak antzerkiarekin 

izanen duen bigarren zita igan-

dean izanen da: Dulantziko an-

tzerki amateur jaialdian parte 

hartuko dute, igandean, azaroak 

21, 19:30ean, Dulantziko kultur 

etxean. Jaialdiaren hamabosga-

rren urteurrena da, bederatzi 

taldek hartzen dute parte, eta 

datorren asteburuan, azaroaren 

27an, amaiera gala eta sari ba-

naketa eginen dute. 

Abadiñotik
Banarte taldearen eta Tarima 

Beltzaren arteko harremana 

aspaldi sortu zen. Antzerki jaial-

di batean topo egin zuten, eta 

ordutik asko izan dira bi taldeen 

arteko elkartrukeak: Tarima 

Beltza Abadiñon egon da, eta 

Banarte Altsasun. Hain zuzen, 

aurreko urteko udazkenean, 

2020an, etortzekoa zen Banarte 

antzerki taldea Salvador Puig 

Artich garrote bilean erail au-

rretiko azken orduak kontatzen 

zuen antzezlanarekin. Baina 

koronabirusak eragindako egoe-

ragatik, bertan behera utzi behar 

izan zuten. Birusak Abadiñoko 

taldean "gogor jo" zuela esan du 

Zapak, eta kide bat larri gaixo-

tu zen. "Baina zorionez orain 

primeran daude". Drama alde 

batera utzi dute, eta "guztiz kon-

trakoa den" proposamena tau-

laratuko dute bihar: ¡Ese no! 

komedia. "Oso ongi etorriko 

zaigu pixka bat barre egitea". 

Taularen gainera itzultzeko 

gogoa zuen Tarima Beltza an-

tzerki taldeak, baita proposamen 

berriak ekartzeko gogoa ere. 

"Laguntza handiena beste tal-

deekin egiten ditugun elkartru-

keetatik lortzen dugu". Horre-

gatik, pandemiak "min handia" 

egin dio Altsasuko antzerki 

taldeari. "Kanpoko taldeak ekar-

tzen ditugunean, sarreren ira-

baziak taldearendako dira. Gu 

beste toki batera joaten gare-

nean, lortzen dituzten irabaziak 

beraiendako dira". Horregatik 

dira hain garrantzitsuak taldeen 

artean egiten dituzten elkartru-

keak. Duela zenbait urte an-

tzerki zikloa antolatzen zuten, 

eta gaur egun, deitura hori ez 

badu ere, asko dira Tarima 

Beltzari esker Iortia kultur gu-

nean aritzen diren Castroko, 

Valladolideko, Donostiko eta 

beste zenbait lekutako antzerki 

taldeak. 

Jaialdia
"Asteburu betea" dute Tarima 

Beltzako kideek. Bihar Aba-

diñoko Banarte taldea hartuko 

dute Altsasun, eta igandean 

Dulantziko antzerki amateu-

rreko jaialdian parte hartuko 

dute. "Sorpresaz harrapatu 

gintuen. Iaz bertan behera gel-

ditu zen, eta bere garaian, 

martxoan-edo, eskaera egin 

genuen". 99 talde aurkeztu dira 

jaialdira, eta antolakuntzak 

bederatzi aukeratu ditu; tartean 

Tarima Beltzaren Madres y 

Pasotas komedia. Madrileko, 

Alikanteko, Gasteizko, Bizkai-

ko… taldeek parte hartuko dute. 

Dulantziko antzerki jaialdia 

hiru asteburutan ospatu da, 

azaroaren 5ean hasi eta 21ean 

amaituko da. Azaroaren 27an 

amaiera gala eta sari banake-

ta eginen dute. "Flipatzen gau-

de". Azkenak izatea eskatu 

zuten, aspaldi ez dutelako an-

tzezlana egiten, eta igandean, 

19:30ean, ariko dira. 

Antzerkiz beteriko 
asteburua
Tarima Beltzak antzerki taldeekin elkartrukeak egiten ditu, eta bihar Abadiñoko Banarte 
antzerki taldea hartuko du Iortia kultur gunean. '¡Ese no!' antzezlana eskainiko dute. 
Altsasuko antzerki taldeak Dulantziko antzerki jaialdian parte hartuko du, igandean

ANTZERKI TALDEEKIN 
EGITEN DITUZTE 
ELKARTRUKEAK OSO 
GARRANTZITSUAK DIRA 
ALTSASUKOENDAKO

Euskal Herriko Unibertsitateko 

Udako Ikastaroetan eta 

Onomastikako IV. Topaketan 

Baskonizazio Berantiarraren 

Teoriaren defendatzaileak eta 

Mitxelenak irakatsitako ohiko 

teoriaren jarraitzaileak foro 

berean aurkitu ziren berriro, 

eta txinpartarik atera ez bazen 

ere, bada hurrengo 

ikastaroetarako ardagaia.

Baskonizazio berantiarraren 

gaia modan jarri da ETBk 

duela gutxi emititu eta 

showman orojakile batek 

gidaturiko programa bati 

esker. Aurkezle honentzat, 

euskaldunok betidanik hemen 

egon garela esatea teoria 

mitologiko bat da, apaizek eta 

euskal sineskerien 

defendatzaileek irakatsia. 

Baina orain teoria zahar horiek 

guztiak gainditu dira 

ezjakintasunarekin amaituko 

duen teoria berritzaile honekin. 

Honen arabera, VI. mendera 

arte Bizkaian, Araban eta 

Gipuzkoan ez zen euskaraz 

mintzatu, baizik eta latinez edo 

eta, beharbada, zelta 

hizkuntzaren batez.

Hala eta guztiz ere, 

Baskonizazio Berantiarraren 

Teoria berria izatetik urrun 

dago, Sanchez Albornozek eta 

bestek frankismoaren garai 

ilunetan defendatutako teoria 

klasikoaren jarraipen zuzena 

baita. Orain datu berriak 

dituztela esan, eta 1987tik hona 

egin diren indusketei esker 

ikertzaile guztiek ("Iruña 

Veleiaren alde daudenak izan 

ezik") teoria honen alde 

daudela aldarrikatu dute. 

Baina, funtsean, teoria hau 

Sanchezek 1957an idatzi zuen 

berbera da, alegia, 

erromatarrek baskoiak 

barduliarrengandik eta 

karistiarrengandik garbi 

bereizi zituztela: baskoiak alde 

batetik, iberiar puruak edo 

iberiar garbien anai-arrebak 

zirenak, erabat iberiartuak, 

Ebroko beste herriekin batera 

Zaragozako eraginaren pean 

zeudenak, eta beste alde 

batetik, euskal depresioko 

biztanleak, kantabriarrak 

zirenak (eta ez baziren, ahaide 

hurbilak).

Hauen arabera, gu gaurko 

euskaldunak ez gara jatorrizko 

euskaldunak, iberiarrak edo 

zeltak baizik. Euskara ez zen 

gure hizkuntza, Garonako 

iturrietan bizi ziren akitaniar 

batzuena baizik, zeinek, 

dirudienez, gure lurra inbaditu 

ondoren euskaraz hitz egitera 

behartu gintuzten D ereduaren 

bitartez.

Baskonizazio 
berantiarraren 
teoria 
temosoaz

BAZTERRETIK
JUAN KARLOS 
LOPEZ-MUGARTZA

TARIMA BELTZA 
ANTZERKI TALDEAK 
DULANTZIKO 
ANTZERKI JAIALDIAN 
PARTE HARTUKO DU 

Tarima Beltza taldeak 'Madres y Pasotas' antzezlana eskainiko du igandean. UTZITAKOA
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Erkuden Ruiz Barroso ALTSASU
Arte historia ikasketekin hasi 

zen eta ikerketa feministak "asko 

interesatzen"zitzaizkion. "Zaila 

izan arren" ikerketaren munduan 

sartu zen Jone Rubio Mazikiaran 

altsasuarra. Master bat egin 

zuen eta Berrian arte kritikak 

idazten ditu. "Horretan nabil". 

Doktoretzarekin hasi zen, eta 

aurreko urtean Uharte Zentro 

Garaikidean beka bat lortu zuen 

bere tesiaren alor baten inguruan 

ikertzeko. Asteartean, azaroak 

23an, Sakanako Mankomunita-

teak azaroaren 25aren harira 

antolatutako egitarauaren ba-

rruan Españolas en Paris filma-

ren solasaldian parte hartuko 

du Maialen Galarza Izagirre 

antropologoa eta gizarte langi-

learekin eta Mikel Claver He-

rrera historialari eta ikus-en-

tzunezko komunikazio gradua-

tuarekin. 17:00etan izanen da, 

Urdiaingo auzoan.

Zein da zure arte historiaren alorra? 
Zeri buruz ari zara ikertzen?
Euskal testuinguruko espazio 

publikoetako iruditeri patriar-

kalak eraldatzeko gaitasuna 

duten ekintzak, performanceak 

eta abar lantzen ditut. Batez 

ere metodologia bat da. Hortik 

lantzen ditut egiten ditudan 

gauza gehienak. Hori oinarritzat 

hartuta beste gauzekin hasten 

naiz. Dena den, tesiaren kontua 

lauhileko honetan pixka bat 

alde batera utzi dut Uharte Zen-

troan ari naizelako komisario-

tza proiektu bat lantzen; Uhol-

deak proiektua. Aurten ni naiz 

komisarioa. 

Zure elehenengo komisariotza? 
Bai. Iruzurtiaren sindromea 

esaten dioten hori sentitzen dut. 

Gainera, neska gaztea izanik, 

areagotzen da. 

Arte historiak duen lan irtebide bat 
da, ezta? 
Bai. Gehien bat arte garaikidea 

ikasten baduzu. Beste garai 

batzuk lantzen badituzu ere, 

baina arte kritikak eta komi-

sariotzak lotura handia dute 

gaur egungo azken joerekin. Ea 

zer ateratzen den. 

Zergatik artearen historia?
Betidanik gustatu zait artea, 

musika, zinema eta dena de-

lakoak. Hasiera batean histo-

ria ikasi nahi nuen. Baina ikas 

plangintzak ikusten egon nin-

tzen, eta oso interesgarria 

iruditu zitzaidan artearen 

historia, historia euskarrien 

puntutik lantzen duelako.  Mu-

sika aztertzeko aukera eman 

dit, esaterako. Musika pila bat 

gustatzen zait, eta horretan 

aritu naiz ere. 

Ez dira ikasketa oso ohikoak. 
Ez. Eta behin ikasketak amai-

tuta ere aukerak ez dira asko. 

Egia da nahiko mundu prekarioa 

dela. Ez du jende askok ikasten, 

eta sisteman ez du eraginkorta-

sun handirik. Nabaritzen da. 

Zergatik arte eta historia garaikidea? 
Hasiera batean gehien gusta-

tzen zitzaidan aroa antzinaroa, 

mesopotamia eta abar ziren. 

Agian txikitatik landu dugu-

lako. Arte garaikidea ez dugu 

asko lantzen. Orduan, karreran 

aurrera egin ahala hasi nintzen 

arte garaikideari buruzko gau-

zak ezagutzen eta, batez ere, 

1970ko hamarkadan eman ziren 

adierazpen feministak ezagu-

tu nituen. Feminismoarekin 

lotuz oso interesgarria irudi-

tu zitzaidan arte garaikideak 

zuen papera. Horretan zentra-

tzen hasi nintzen. 

Zein da arte garaikidearen egoera? 
Nik uste ez zaiola balore han-

dirik ematen. Merkatuaren 

aldetik agian bai, baina hori 

da agian artearen alor itsusie-

na. Baina egia da artea eta kul-

turaren mundua dagoela nahi-

ko prekarizatuta. Hausnarketa 

behar duen alor bat da, eta ez 

da interesatzen hausnarketa 

hori bideratzea. Orduan, artea 

aipatzen denean jendeak ikus-

puntu estetiko batekin lotzen 

du; ez hausnarketara. Arte ga-

raikidearekin hori gertatzen 

da: jendeak ez du ulertzen de-

lako erakusten arte hau. 

Arte hezkuntza beharrezkoa da. 
Arte kritikariek lan horretan lagun-
tzen duzue? 
Saiatzen naiz, baina ikasketa 

asko egin ditut eta batzuetan 

nire jarrera horren inguruan 

hitz egitea izaten da. Nire ikus-

puntu propiotik lantzen ditut 

gauzak. Azkenean, arte kritikan 

auzi batzuk daude: zertarako 

egiten duzu arte kritika? Artis-

ta batzuei buruzko kritika egi-

teko eta haiek ongi doazen ja-

kiteko? Gustuko duzuna edo ez 

duzuna esateko eta artistek 

hausnarketa egin ahal izateko? 

Edo jendea hezteko? Batzuetan 

saiatzen naiz gauza dibulgatzai-

leak egiten, eta beste batzuetan 

oso interesgarriak iruditzen 

zaizkit erakusketa baten ingu-

ruan idazten dut, nire ikuspun-

tutik edo ikasketetatik. 

'Españolas en Paris' zineforuma 
eginen duzue. Nola sortu zen hiru-
rak elkartzeko ideia? 
Ikuspuntu desberdinak lantzea 

interesgarria iruditzen zitzaigun. 

Azkenean, lortu genuen alor 

desberdinak tratatzen dituzten 

pertsonak. Nik aurreko urtean 

Katakraken Sorgin ehizaren 

inguruko ziklo batean parte 

hartu nuen, eta Amaia Abuzide 

berdintasun teknikariari inte-

resgarria iruditu zitzaion. Sa-

kanan zineforum bat egin nahi 

zuen. Filma ikusi aurretik aur-

kezpen txiki bat egingo dugu, 

eta publikoari esango diogu 

nondik nahi dugun pelikula 

ikustea. Horren ostean bakoitzak 

azalduko du ikusitakoa, eta guz-

tion artean filmaren inguruan 

hausnartuko dugu. Hezteko modu 

bat da. Filmak ikusten ikasteko 

modu bat. 

Parisera bizitzera joaten diren ema-
kumeen egoerak eta arazoak plan-
teatzen ditu. Protesta film bat dela 
esan daiteke? 
Badu bere puntu iraultzailea 

lantzen dituen gaiengatik. Fil-

ma frankismo garaian egin zen. 

Badira gauza batzuk kritikaga-

rriak direnak, eta horregatik 

ez dugu hartu behar guztia 

eredu bezala. Baina baditu gau-

za batzuk hausnarketara era-

maten gaituztenak. Garai har-

tan jazarpen asko eta errepresio 

handia zegoela erakusten du, 

baina jendeak horren inguruan 

hausnartzen zuen ere. Jone Rubio Mazkiaran arte historilari, ikerlari eta arte kritikari altsasuarra. UTZITAKOA

"FILMAREN INGURUAN 
HAUSNARTUKO DUGU; 
HEZITZEKO MODU BAT 
DA, FILMAK IKUSTEN 
IKASTEKO MODU BAT"

"Arteak 
hausnarketa 
behar du"
JONE RUBIO MAZKIARAN ARTE HISTORIALARIA, IKERLARIA ETA KRITIKARIA
Arte garaikidean espezializatu da altsasuarra. Asteartean ‘Españolas en Paris’ 
filmaren zineforumean parte hartuko du
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Alfredo Alvaro Igoa ALTSASU

1 Udazkenak saria ekarri dizu. 
Ezustekoa?

Erabat. Ez genuen halakorik 

espero. Hasieran pixka bat ha-

rrituta geratu nintzen, zeren ez 

bainekien oso ongi zer zen Rep-

sol Gidaren Soleteen kontu hori. 

Informatu hala, oso pozik. Egu-

nero hemen pintxoekin eta guz-

tiarekin egiten dugun lanaren-

dako aitortza handia da. 

2 Zer esan dizute bezero eta la-
gunek?

Jende askok zoriondu nau. Jen-

deak jakin izana, irakurri izana, 

eta aitortzearekin oso eskertuta 

gaude. Bultzada da, hau guztia 

bezeroei esker baita. 

3 Nolaz bukatu zuten gidakoek 
zure tabernan?

Ideiarik ez. Haiek etortzen dira. 

Aukeratu bazaituzte besteren 

batean etortzen dira, baina ez 

zara enteratzen. Eta gerora ai-

pamen hau heltzen da. 

4 Perretxikoei aipamena egiten 
diete gidakoek. Duela gutxikoa 

behar du izan, ez?
Udaberrikoa da perretxikoa. Ia 

lau hilabetetan lan egiten dugu 

haiekin. Martxo akaberan he-

mengoekin hasten gara, eta ia 

garagarrilean bukatzen dugu. 

Azken horiek altuera handiago-

koak dira, mendikoak edo Piri-

nioetakoak dira. Soilik denbo-

raldian lan egiten dugu haiekin, 

freskoekin. Egin berri zerbitza-

tzen ditugu, ez ditugu barran, 

gainontzeko pintxoen modura. 

5 Zizekin asko lan egiten duzu?
Arkangoaren indargunea da, 

oso gustuko dugu mikologia eta 

mikologia gastronomia. Motiba-

tzen du. Denboraldiko produktua 

lantzen dugu ia urte guztian. 

Saltsa perretxiko hori edo men-

diko angularekin (Cantharellus 

lutescens) hasten gara. Saltsa 

perretxiko beltza edo tronpeta 

beltzarekin (Craterellus cornu-

copioides) segitzen dugu. Ziza 

oso baloratua da hemen, gero 

eta ezagunagoa da. Segituan mar-

txoko ezkoa edo elur ezkoa (Hy-

grophorus marzuolus) perretxi-

koekin lotzen dugu. Onddoa eta 

udako, eta batez ere, udazkeneko 

leherketa guztia, orduan ateratzen 

baita ziza gehien. Eta gehien 

gozatzen dugun garaia da. Zizak 

gehien lantzen ditugun garaia 

da. Zizen zati handi bat nik ja-

sotzen dut. Eskaera handia da-

goenean sakandar batzuengana 

jotzen dut.

6 Aitortza egiterakoan zizengatik 
dela esan dute. Nola hartu duzu?

Oraindik ederragoa, atseginga-

rriagoa. Hori guztia lantzen 

gusturago segituko dugu. 

7 Zizez aparte, zein produktu 
gustatzen zaizu lantzea?

Euskal gastronomiako pintxoen 

oinarria lantzen dugu: arrautzak 

eta langostino egosiak, hegalu-

ze takoak, olagarroa garaia 

denean, gildak, gilden esferifi-

kazioa, etxeko kroketak. Eta 

jangelan apustu xumea egiten 

dugu: errazioak eta plater kon-

binatuak. Mikologia ere puntu 

garrantzitsua da. Asteburuta-

rako 25 euroko menu itxiak 

egiten ditugu: hiru sarrera, ia 

beti mikologia plateren bat due-

na, bigarrenerako haragi edo 

arrain freskoak, ardo onak eta 

etxean egindako postreak. Guz-

tia hemen egiten dugu. 

8 "Egiten dugu" esan duzu, plu-
ralean.

Jakina, taldea gara. Hiru sukal-

dari gaude lan guztia aurrera 

ateratzeko. Zerbitzariek produk-

tua saltzen laguntzen dute, eta 

hari buruzko informazioa ema-

ten dute. 

9 Non ikasi duzu hau guztia?
Egunerokoan sukaldean, 

amarengandik, jarritako inte-

resagatik, eskura izan ditudan 

prestakuntza ikastaroak ahal 

ditudan guztiak egin ditut beta 

izan dudanean, Donostiako Alde 

Zaharreko jatetxe batean aritu 

nintzen ikasten… Guztiak la-

gundu dit. Funtsean, sukaldeko 

eta etxeko eguneroko martxa 

izan da. Hor hazi naiz gehien. 

10 Zer moduz moldatu zara 
pandemian?

Aparteko egoera bat izan da, 

pausoa aldatuta harrapatu gai-

tu. Ekonomikoki eta sozialki 

gogorra izan da. Neurri batean 

pairatzen segitzen dugu. Eko-

nomiatik begiratuta zaila izan 

da, geldi egon garen hilabeteak 

izan baitira. Ahal dugun guztia 

egin dugu: eramateko enkarguak 

hartu ditugu… Ahal zen bezala 

defendatu gara. Orain oso pozik 

gaude etortzen den jende asko-

ren babesa jasotzen ari baikara. 

180 graduko aldaketa izan da, 

onerako, jakina. 

11 Aurrera begira, zer?
Disfrutatu, eta berdin-berdin 

lanean segi. Garatzen saiatu. 

Ahalik eta gehien ikasi. Eta, 

ahal bada, hobe egiten saiatu. 

Sartzen den jendea pozik atera 

dadila. Jabetu daitezela lantal-

de osoaren ahalegin handia 

dagoela. 

Rafael Arteta Ballarin, Arkangoa taberna eta jatetxeko burua. 

"Mikologia gastronomia 
da gure indargunea"
Bereziak egiten dituen zerbait duten ostalaritza establezimenduak nabarmentzeko 
Repsol Gidak Solete izendapena banatzen du. Gidaren udazken-neguko mila soleteen 
artean Arkangoa taberna eta jatetxea dago
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