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Erkuden Ruiz Barroso ALTSASU
Altsasu institutuaren zirrikitu 
txikiena ere ezagutzen du Javier 
Casteig Barandiaran altsasua-
rrak. Zaila da kontatzea zenbat 
irakasle eta ikasle ezagutu dituen. 
Haietako gehienak, nahiz eta 
guztien izenak ez gogoratu, ka-
lean agurtzen ditu. Irakasleen 
kasuan lagun onak ere egin ditu 
Casteigek. Duela 30 urte hasi 
zen Altsasu institutuan, eta as-
telehenean, azaroaren 29an, 60 
urte bete zituen egunean, bere 
azken lan eguna izan zuen. Bi-
zitzaren beste etapa bat hasiko 
du orain. 
Noiz hasi zinen irakasle? 
Irakasle helduen irakaskuntzan 
hasi nintzen, Altsasun eta Sa-
kanan ere bai. Hor hiruzpalau 
urte eman nituen. Batzuk selek-
tibitatea prestatzeko klaseak 
ziren, eta beste klase batzuk 
eskola graduatua lortzeko ziren. 
Altsasuko eta Olaztiko udalek 

antolatzen zuten. Gero, Burla-
tako institutura ordezkapen bat 
egitera joan nintzen. Gero Eli-
zondora joan nintzen, bi urte. 
Eta noiz hasi zinen Altsasuko ins-
titutuan? 
Hona 1991. urtean etorri nintzen. 
Aurten 30 urte. Urte horretan 
atera nituen oposizioak, eta hona 
praktikako urtea egitera etorri 
nintzen. Hurrengo urtean behin 
betiko plaza lortu nuen. Ordutik 
hemen egon naiz. Hutsik egin 
gabe. 
Nolakoa izan zen hasiera? 
Ni berez biologoa naiz edo, ho-
beki esanda, Biologia ikasi nuen. 
Baina bizitza profesional guztia 
matematikaren inguruan eman 
dut. Oposizioak atera nituen eta 
hona etorri nintzenean, mate-
matikarekin hasi nintzen. Urte 
hartan eman behar izan nuen 
garaiko UBIn (Unibertsitatera 
Bideratzeko Ikasturtea). Bi tal-
de ziren: zientziak eta letrak. 

Javier Casteig Barandiaran altsasuarra Altsasu institutuko irakaslea eta zuzendaria izandakoa. 

"Institutuari 
bizitza 
profesional osoa 
eman diot"
JAVIER CASTEIG BARANDIARAN ALTSASU BHIKO IRAKASLE ETA ZUZENDARI OHIA
Astelehenean izan zuen azken lan eguna Altsasu BHIn hogeita hamar urtez 
matematika irakaslea eta hogei bat urtez zuzendaria izan ondoren
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BBBn (Batxilergo Ba-
teratu Balioaniztu-
na) lehenengo mai-
lako bi taldeetan ere 
ematen nituen kla-
seak. Niretako dena 
berria zen. Matema-
tika ez nuen ikasia, 
baina gaitegia ikusita 
aurrera egiten nuen. 
Baina euskaraz ez ze-
goen ezer. Liburu ba-
tean eta bestean bilatu 
behar izaten nuen. Urte 
hartan lan pila bat egin 
behar izan nuen. Gaine-
ra, informatika ere ira-
katsi behar izan nuen. 
Informatika garai horretan 
sekulako berrikuntza izango 
zen, ezta?
Gainera, nik ez nekien ezer 
informatikari buruz. Ge-
latxo batean geunden, 32 
edo 33 ikasle inguru zeuden. 
Hamar bat ordenagailu, bi 
edo hiru ikasle ordenagailu 
bakoitzean. Gaur egun si-
nesgaitza izango litzateke, 
ziur aski salaketa jarriko  
ligukete. Ez dakit urtea salba-
tu genuen. Beno, salbatu, bai. 
Baina ez dakit asko ikasi zuten.
D ereduaren lehenengo urteak ziren? 
Ez, aurretik bazegoen. Ni etorri 
nintzenean laugarren mailan 
zegoen talde bat zegoen; UBIn. 
Orduan, lau urte lehenagotik 
zegoen. Agian aurretik besteren 
bat gehiago ere bazen.
Biologia ikasi zenuen eta irakaslea 
izan zara. Zergatik irakasle izan? 
Egoerak bultzatuta; nolabait 
aukera bidean gurutzatu zela-
ko. Lagun batek esan zidan 
helduen irakaslea izateko au-
kera zegoela, eta aurkeztu nin-
tzen. Elizondora joateko auke-
ra berdin sortu zen. Altsasuko 
festetan lagun batek esan zidan 
egunkarian iragarki bat ager-
tu zela matematikako bi ira-
kasle behar zituztela Beran eta 
Elizondon. Aurkeztu ginen bi: 
Juanjo Olasagarre eta Yolanda 
Osagarre anai-arrebak ere uste 
dut aurkeztu zirela; kuadrilla 
bat aurkeztu ginen. Txiripa ez 
dut esango izan nuenik, baina 
bidean agertu zen aukera hori. 
Gero mundu horretan sartzen 
zara, oposizioak prestatu behar 
dituzu… Horrela izan da. Ez 
dut uste bokazioa nuenik. Bai-
na gustura egon naiz, dudarik 
gabe. 
Irakasle asko pasatu dira. Zurekin 
hasieratik dagoen norbait ba al 
dago? 

Arantxa Izagirre. Orain ju-
bilatuko da bera ere. Ni etorri 
nintzenean bera dagoeneko he-
men zegoen. Oposizioak atera 
zituen eta praktikak hemendik 
kanpo egin zituen, baina gero 
itzuli zen. Ez dakit zenbat ira-
kasle pasatu diren. Ez naiz gau-
za kuantifikatzeko. Milaka, ziur. 
Zuzendaria ere izan zara. 
1991ean etorri nintzen, eta esan 
zidaten Eskola Kontseilurako 
pertsona bat behar zutela eta 
hobe Sakanakoa bazen. Altsa-
suarra nintzenez, barrura sartu 
nintzen. Hurrengo urtean, nire 
institutuko bigarren urtean, 
zuzendaritza taldean sartu nin-
tzen, ikasketa buru. Zuzendari-
tzan hamabost urte eman nituen 
hainbat postutan, eta gero zu-
zendari izan nintzen. Ondoren, 

ikusi nuen 
urte asko neramatzala eta 

klaustrorako hobe zela aldake-
ta egotea, eta zuzendaritza utzi 
nuen. Sei edo zazpi urte ondoren 
berriz pertsona bat behar zen, 
eta beste zortzi urtez aritu naiz. 
Guztira, 23 urte eman ditut zu-
zendaritza taldean, eta hama-
zazpi zuzendari. 
Institutuko arima edo bihotza za-
rela esan daiteke?
Erantzule nagusia, behintzat, 
bai. Erantzukizuna nik neukan. 
Zuzendari izan nahi zenuen? 
Ez zen nire helburua. Gainera, 
lehenengo urtean praktikak 
hemen bukatu berri izan zen. 
Orain pentsatzen dut, eta a zer 
nolako fundamentua nola sartu 
nintzen ikasketa buru. Baina 
garai horretan klaustroa askoz 
txikiagoa zen, eta D ereduko 
norbait behar zen, altsasuarra… 
Bada, aurrera. Gainera, norma-
lean zuzendaritzarako jende 
gutxi egon ohi da. Barruan sar-
tuta nengoenez, esperientzia 
nuen. 
Irakaslea izatearekin uztartu duzu. 
Niretako hori funtsezkoa zen. 
Bazegoen aukera klaseak ez 
emateko, baina klaustro batetik 
tira egin behar baduzu, ezinbes-
tekoa da. Ikasleekiko kontaktu 
hori ezinbestekoa da gero nahi 
duzuna transmititzeko. Zuzen-
dariok ez dugu agintzen; klaus-
troa konbentzitzen saiatu behar 
dugu, klaustrotik tira egiten. 

Horretarako geletan zer 
gertatzen den ezagutzea ezin-
bestekoa da: zer baliabide dau-
den, zer falta den, nondik joan… 
Niretako osagarria da. Ezin dut 
ulertu klaserik gabeko zuzen-
dari bat.  
Nola aldatu da institutuaren mun-
dua hiru hamarkada hauetan? 
Gizartea aldatu den bezala. Due-
la 30 urteko gizartean pentsatzen 
badugu, eta gaur egungoa ikus-
ten badugu, ikusiko dugu ez 
dutela zerikusirik. Globaliza-
zioaren kontu horrekin guztia-
rekin, digitalizazioarekin eta 
abarrekin. D eredua momentu 
horretan gutxiengoa zen, eta 
orain beste muturrera pasa da 
eta A eredua gutxiengoa da. Eta 
ikasleak? Ikasleak gizartearen 
isla dira. Aldatu dira, jakina. 
Eta hezkuntza sistema aldatu da? 
Hamaika lege izan dira. Ez naiz 
gauza esateko zenbat lege bizi 

izan ditugun, zenbat pro-
mozionatzeko irizpide 
desberdin, zenbat irakas-
gai antolaketa… Sisteman 
aldaketa nagusia egon 
zen ni etorri nintzenean, 
gazteak lau urte egoten 
ziren institutuan. 14-15 
urterekin etortzen ziren. 
DBH indarrean sartu 
zenean, bi urte lehena-
go etortzen hasi ziren. 
Heldutasunean pila bat 
nabaritzen zen. Gogo-
ratzen naiz lehenengo 
urteetan ez genekien 
nola tratatu. Maisu-
-maistrak etorri zi-
ren, beraiek errefe-
rentzia hori bazute-
lako: nola tratatu, 
mezuak nola eman 
eta abar. Aldaketa-
ren hasierako urte 
horietan gogora-

tzen naiz koloretako 
boligrafoen harira ez dakit zer 
azalpen ematen ari nintzela, 
txapa botatzen, eta mezua sinplea 
zen: bakarrik boligrafo urdina 
erabil zezaketela. Orduan nahas-
te handia sortzen zen: "baina 
orduan berdea ez? Eta gorria? 
Arkatza erabil dezakegu?". Adin 
horretara egokitzeko prozesu 
bat egon zen, mezuak motzago 
helarazten ikasteko… Niretako 
hori aldaketarik nagusiena izan 
zen. Gero, taldeak oso anitzak 
dira. Lehen homogeneoagoak 
ziren. Bere gauza onekin eta 
txarrekin. 
Zuzendari gisa, zer proiektu sus-
tatu dituzu? 
Nik egia esan ezer gutxi bultza-
tu dut. Nik, pertsonalki, ez. 
Talde bat behar da. Zuzendari-
tza talde on batekin egiten dira 
gauzak. Baita klaustroarekin 
sortzen diren taldeekin elkarla-
nean ere. Horiek laguntzen dute 
eta bultzatzen dute pila bat. Ezin 
da klaustro baten aurka ezer 
egin. Zuzendaritzako lehenengo 
urteetan, batez ere, gatazken 
konponbide baketsuarekin hasi 
ginen ikasleekin, gurasoekin 
eta abarrekin. Horrekin batera 
gelako araudiak eta gelako giroa 
nola kudeatu ere landu genuen. 
Nafarroan aitzindari ez dakit 
izan ginen, baina nahiko pres-
tigioa lortu genuen. Bigarren 
epealdian hasita zegoen proiek-
tuarekin jarraitu genuen: Ahoz-
kotasuna. Proiektu horrekin bai 
aitzindaria izan dela institutua. 
Digitalizazio prozesu guztiarekin 
ere jarraitu dugu. Ikasleen for-

"EZ DA ZERBAIT 
BOKAZIONALA  
IZAN, NOLABAIT 
AUKERA BIDEAN 
GURUTZATU ZEN"

"INSTITUTURA  
1991. URTEAN ETORRI 
NINTZEN, AURTEN  
30 URTE; HUTSIK  
EGIN GABE"

"ZUZENDARIA IZATEKO 
EZINBESTEKOA DA 
IKASLEEKIKO ETA 
KLASEEKIKO 
KONTAKTUA IZATEA"

"EUSKARAZ EZ 
ZEGOEN EZER, ETA 
URTE HARTAN LAN 
PILA BAT EGIN  
BEHAR IZAN NUEN"

Irakasleen bazkaria 2003. urtean; Casteig zutik ezkerretan bigarrena. UTZITAKOA
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makuntza ikasle laguntzaile gisa 
proiektua egin dugu. Beti bizi-
kidetzaren gaiarekin izan dugu 
kezka. Lantzen ari garen azken 
gaia, ez dakit noraino iritsiko 
den, kanpotik etorritakoa,  bai-
na guk bat egin duguna ere, 
kulturarteko bizikidetza da. 
Horretarako diagnosi bat egin 
dugu, eta proiektua aurkeztu 
behar da. Lana dakar. Gero erai-
kinean egindako berrikuntza 
guztiak: aretoa, gimnasioa, li-
burutegia…
Zer izan da irakasle eta zuzendari 
izatetik zailena?
Momentu gogorrak bizi izan 
ditugu. Une jakinetan izan dira. 
Hildakoak izan dira; irakasleak, 
ikasleak, gurasoak… Irakasleen 
kontrako erasoren bat edo bes-
te ere izan da. Gauza puntualak 
izan dira, baina momentu ho-
rietan oso gogorrak izan ziren. 
Azken garai honetan pandemia-
ren eta horrek ekarri duen al-
daketa guztia. Bereziki harro 
nago nola erantzun duen insti-
tutuak. Ostegunean, martxoaren 
12an, jaso genuen mezua esanez 
ostiralean hobe zela institutura 
ez joatea. Bildu ginen eta era-
baki genuen ezin genuela askoz 
gehiago egin. Asteartean bildu 
ginen, eta orduan plataforma 
bat jarri genuen martxan. Zer-
baitetaz egon behar badut harro, 
lan taldeek egiten duen guztiaz 
da; baina bereziki institutuak 
nola erantzun zuen. 
Eta momentu onak bizi izan dituzu?
Asko. Egia esan, egunerokota-
suna zaila da. Eguna salbatzea 
zaila da. Baina askoz gehiago 
izan dira momentu onak. Ez 
dakit ospatzeko momentuak 
direla esan daitekeen, baina 
ikasleekin pasatako une on guz-
tiak hor daude. Gauza bat da 
ikasleak taldea eta gela batean 
egotea, eta beste bat ateratzen 
garenean eta banakako harreman 
horiek normalean oso sanoak 
izaten dira. Institutura aurretik 
ezagutzen ez duten irakasleek 
oso ongi baloratzen dute ikasleen 
izaera. Bere gauza guztiekin, 
jakina. Talde bat kudeatzea zama 
handia da, baina gero harreman 
horiek oso onak dira. 
Zer behar da irakasle izateko? Eta 
zuzendari izateko? 
Nik ez daukat ezaugarri berezi-
rik. Ni langile bat naiz. Lan egin 
behar izan dut. Aparteko dohai-
nik ez daukat. Baina sartu nai-
zen gauza guztietan horretarako 
lan egin dut, eta gauzak ahalik 
eta hobekien egiten saiatu naiz 

beti. Bakoitza den bezalakoa da, 
eta izaerak asko markatzen du. 
Ikasleekin gelako giro lasaitu 
bat izaten saiatu naiz. Hor ere 
mugak daude. Baina ikasteko 
giroa erlaxatua izan behar du. 
Erlaxatua, bere tentsio puntua-
rekin eta lanarekin. Ez meha-
txupeko giro bat. Interesa izatea 
ere garrantzitsua da. Formakun-
tza jasotzen ere jarraitu dut, zer 
behar dauden eta nola lagundu 
jakiteko, besteak beste. Zuzen-
dari izateko, lehenengo etapako 
akatsik handiena izan zen dena 
kontrolatu nahi izatea. Ez da 
posible. Bakoitzari bere eran-
tzukizuna eman behar zaio; 
delegatzen ere jakin behar da. 
Zer eman dizu irakasle izateak?
Esan dezaket bizitza profesional 
guztia hemen eman dudala. 
Institutuari nire bizitza profe-
sional osoa eman diot. Hamai-
ka harreman on jaso ditut, eta 
gaur egun ateratzen naizenean 
ikasle ohiak ikusten ditut leku 
guztietan; eta agurtzen ditut. 
Baten baten izena ez dut gogo-
ratzen, baina zein taldetan egon 
zen kokatzen dut, gutxi gora-
behera. Irakasleekin ere harre-
man oso onak eman dizkit. 
Lagunak  ere egin ditut. Ni 
pozik nago. Gustura egon naiz. 

Ez dut berebiziko presioa izan 
jubilatzeko. Nahi dudalako egin 
dut; momentua iritsi dela ba-
dakit, eta bukatu da. 
Eta orain zer? 
Ez dakit. Baina gauza batzuk 
egingo ditudala bai badakida-
la. Amarengandik gertuago 
egon beharko dut. Ongi dago, 
baina berarekin egotea mere-
zi du. Familiarekin ere bidaia-
ren bat egiteko nahia hor dago. 
Egoera honekin ez dakit noiz 
izango den, baina garbi egin-
go dugula. Badut lanen bat edo 
beste bukatzeko nire material 
guztia biltzen ari naizela, nahi-
ko aurreratuta dago, baina 
findu behar dut. Orain aben-
duan sartu gara, zubia, egu-
berriak… Urtarrilean ikusiko 
dugu zer egin. 
Institutuaren falta sumatuko duzu? 

Egunero pasa dut honekin buel-
taka. Ez dakit buruan neuronak 
geldituko zaizkidan edo ez. 
Harremana mantendu nahiko 
nuke. Esan diet laguntza behar 
badute badakitela deitzeko au-
kera dutela. Zuzendaritza talde 
oso indartsua geldituko da. Oso 
gai da. Orduan, nire laguntza 
ez dut uste beharko dutenik. 
Gauza puntualen bat behar 
badute, badakite nirekin kon-
tatu dezaketela. Baita matema-
tikaren arloan ere. Laguntzeko 
prest nago. 

Institutuaren etapa berri bat hasi-
ko da. 
Zuzendaritzan nirekin egonda-
koak gelditzen dira. Iñaki Mun-
diñanok hartu du gidaritza, eta 
taldean nirekin egondakoak 
gelditzen dira. Jon ere sartu da. 
Oso ongi dago, poz-pozik joango 
naiz. 
Zure falta nabarituko da?
Ez dut uste. Gainera, hau be-
rehala ahazten da. Heldu den 
urtean agian norbaitek esango 
du "halakoak esaten zuen…". 
Hemen dena da horrela. Honek 
guztiak aurrera egiten du, eta 
iragana atzean gelditzen da. 
Irakasle berriendako aholkuak? 
Bakoitzak bere bidea jorratu 
behar du, eta ikusi ondoan zer 
dagoen. Gela batean sartzen 
zara, ikasleei begira, eta zure 
gauza guztiek baldintzatzen 
dute: zure janzkerak, orrazkerak, 
izaerak, agurtzeko moduak… 
Bakoitzak ikusi behar du nola 
kudeatu. Esperientziak esaten 
dit beste gauzen artean talde 
batean funtzionatzen duenak 
ez duela zertan ondoko taldean 
funtzionatu behar. Orduan, 
ikusi behar da eta etengabe 
hausnartu behar da. Ni saiatu 
naiz ikasleei laguntza ematen. 
Laguntzea ongi ulertuta; ez 
oparitzen. Bide batetik edo bes-
tetik aurrera egiteko aukerak 
ematen. Nik oraindik ere espe-
rientzia guztiarekin gela bate-
tik ateratzen nintzen eta esaten 
nuen: "Baina zer ordu eman 
didaten!". Baina hurrengo kla-
sea primerakoa izan zitekeen.

Casteigen azken eguna izan zen astelehenean; ikasleek agurra egin zioten. IES_ALTSASU_BHI

Irakaslearen azken egunean institutua agurtu zen. IES_ALTSASU_BHI

"INSTITUTUAREN 
BIZITZA 
GIZARTEAREKIN 
BATERA  
ALDATU DA"

"EGUNEROKOTASUNA 
ZAILA DA, BAINA 
ASKOZ GEHIAGO  
IZAN DIRA  
MOMENTU ONAK"
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SAKANAKO ASTEKARIA

BAZKIDEAK

Bihar, abenduaren 3a, euskararen eguna da. Modu anitzetan 
haren beharra, erabilera, garrantzia eta berezitasuna 
aldarrikatzeko eguna. Era askotan esango dugu euskara dela 
euskaldun egiten gaituena. Bi bider errepikatuko dugu euskaraz 
bizi nahi dugula. Baina topiko horiekin ahoa puzteaz gain, nola 
besarkatu euskara egunero? Beno, ba euskara maitatzeko bide 
asko daude: nagusiak benetan erabiltzea zein espazio guztietan 
haren beharra aldarrikatzea. Baina proklamek ez dute deus 
balio gure euskaraz egiteko gaitasuna "kostatzen zaienen" 
gaitasunen gainetik jartzen dugunean. Guztiok euskara maila 
zein ohitura desberdinak ditugu, eta guztiak dira polit bezain 
baliogarriak. Guztiak errespetagarriak. Herri euskalduna nahi 

dugu, baina ondokoa euskara 
kaskarrean aritzen bada era 
kritikagarrian seinalatzen 
dugu, eta askotan barre egiten 
dugu gainera. Horrek 
segurtasun falta dakar. 
Lotsaren zama daramatenen 
iraungitzea. Horrek asko 
amorratzen nau. Bakoitzak 

duen euskara maila edozein dela ere, jolastu dezagun gurea den 
hizkuntzarekin, akatsekin eta gabe. Hori da gure altxorra 
zaintzeko bidea. Kontsumitu, hazi, hezi. Euskaragatik eta 
euskaraz. Niri, euskararen egunari begira, azken topiko 
honekin ahoa puztu zait, bai. Baina niretzat eta ingurukoentzat 
euskarak beste 364 egun ere baditu.

365

ASTEKOA

AITZIBER GRADOS MUÑOA

JOLASTU DEZAGUN 
GUREA DEN 
HIZKUNTZAREKIN, 
AKATSEKIN ETA 
GABE

SAKANAKO ANITZARTEAN 
KULTURARTEKOTASUN ZERBITZUA

Nerabeak dira 
egokitzapenerako zailtasun 
gehien topatzen dituztenak, 
haien gizarteratze prozesua 
bortizki eteten delako. 
Jatorrian bere bizi 
proiektuaren haustura, 
migrazio proiektu berezkorik 
ez izatea, harrera gizartearen 
jarrera ezkor posibleak, eta 
bertan garatzeko dituen 
aukera eskasek (hezkuntzan, 
kulturalki, laboralki eta 
sozialki), nerabeen 
egokitzapen prozesua oztopa 
dezakete. 

Migrazioen hasieran gazteak 
nahasketa egoera bizi dute 
araudia eta kontrol sozialari 
dagokionez.

Askotan portaera anbiguoak 
eta zailak azaltzen dituzte: 
batetik jatorriko gizartearen 
mugetatik aske sentitzen 
direlako, eta, bestetik, harrera 
gizartearen arauak propioak 
bezala ez dituztelako bizitzen 

eta sentitzen, eta horregatik ez 
dute araudi horiek bete 
beharreko premiarik 
sentitzen. 

Honek ez du esan nahi bere 
hezkuntza zaharraren 
haustura ekarriko duenik. 
Honek esan nahi duena zera 
da: bere izatearen funtsean bi 
indar daudela borrokan: 
batetik, berezko izateari 
eusteko indarra, eta, bestetik, 
bere identitatearen elementu 
berrien integrazioa. 

Barne gatazka hauek 
egonkortasun ezean ager 
daitezke: bi taldeekiko 
leialtasunagatik, portaeren 
anbibalentziagatik, bi 
korronte jarraitu ezin izanak 
sortzen duen 
desesperazioagatik –batez ere 
korronte hauek bi 
norabideetakoak direnean: 
sintesi bat egiteko 
ezintasuna–; eta gero eta 
gehiagora doan 
emotibotasuna eta 
hipersentiberatasuna. 

Nerabeen integrazio eta 
egokitzapena hainbat 
eragileen menpe dago: 

• Gurasoen integrazio maila, 
eta doluaren lanketa maila.

• Zenbaitetan gurasoek 
nerabeen esku uzten dute 
migrazioaren doluaren 
lanketa, eta horrek  
harrera gizartearen  
jarrera baztertzailea 
(ghettoetan egotera  
behartzen dutena, maila  
sozio-ekonomiko  
baxuenetan, gizartearen 
bazterrean…).

• Gizartearen jarrera 
homogeneizatzailea,  
zeinak ez dieten uzten 
bakarrak izaten, 
anonimotasunera eta 
ikusezintasunera bultzatuz. 

Normala eragin  
psikologikoa izatea, ezta? 
Agian harrera gizartearen 
jarrera zertxobait aldatuz, 
eragin hori arin liteke, 
elkarbizitza osasuntsu bati 
begira. Garaiz gaude. 

Migrazioak eta osasun mentala II (jarraipena)

HARA ZER DIEN

GUTUNAK: Karaktereak, gehie-
nez: 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 bate-
ra bidali beharrekoak: egilearen 
izena eta abizena, NA zenbakia, 
herria eta harremanetarako 
telefonoa.  
Gutuna helarazteko bideak: Foru 
plaza, 23 - 1., 31800 Altsasu / 
gutunak@guaixe.eus
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Alfredo Alvaro Igoa SAKANA
Nafarroako Parlamentuan aben-
duaren 23an eginen den bilkuran 
onartuko da 2022rako Nafarroa-
ko Aurrekontu Orokorrei bu-
ruzko Foru Legea. Foru erkide-
goak heldu den urtean 4.767.034.210 
euroko aurrekontua izanen du, 
Nafarroako Gobernuari barrutik 
eta kanpotik eusten diotenen 
babesarekin. Aurretik, abendua-
ren 13tik 17ra arte hari alderdi 
eta koalizioek aurkeztutako 
zuzenketa partzialak Ekonomia 
eta Ogasun Batzordean eztabai-
datuko dituzte parlamentariek. 
Epea despedituta talde eta el-
karte parlamentarioek guztira 
683 zuzenketa partzial aurkeztu 
dituzte. 

Emendakinen bidez alderdi 
eta koalizioek hamabost milioi 
euro zertara bideratzea erabaki 
dute. Haien bidez gobernuaren 
zenbait diru sail moldatuko di-
tuzte, eta, aldi berean, hainbat 
gizarte eta kultur erakunderen 
eta udalen eskaerei erantzunen 
diete. Eta horien artean Saka-
nako sei egitasmo eta sakandar 
baten proiektua daude. 

Foru bultzada 
zazpi proiekturi
Gobernuak honakoak lagunduko ditu: guardetxea Aralarren, argindarra sortzeko turbina 
Uharten, zatikatze gelarako tresneria Etxarrin, eskolaren zaharberritzea Bakaikun, 
estalpea jartzea Altsasun eta Koxkobiloko harrobian parkea egitea Olatzagutian

EH Bilduk Bakaikuko Udalari 
125.000 euroko transferentzia 
egitea proposatu du, hala 
udalak eskolen eraikina 
egokitzeko. Koalizioak 
nabarmendu duenez, 
"bakaikuarrek herriko 
estrategia planean lehentasun 
gisa aukeratu zuten ikastetxea. 
Eraikina oso hondatuta dago eta 
goitik behera konpondu behar da, isolamendua eta abar". EH 
Bilduk azaldu duenez, Bakaikuko Udalaren asmoa da eraikinaren 
beheko aldean haur eta gazteendako txokoa eta erabilera anitzeko 
aretoa egitea. Gaineratu dutenez, "goiko aldean bi edo hiru 
etxebizitza eraikiko dira, Udala Nasuvinsarekin harremanetan 
dago". Etxebizitzak egiteko lanak ez daude aurrekontuan jasota.

Bakaiku

EH Bilduk Etxarri Aranazko 
Udalari 75.000 euroko 
transferentzia egitea eskatu du, 
udalak hiltegiaren ondoan 
eraikitako eraldaketa gunea 
tresneriaz jantzi dezan. Uda 
akaberarako lanak despedituta 
zeuden. Han abeltzainek 
haragia zatikatu edota 
manipulatzeko aukera izanen 
lukete eta osasun zigilua jasota zuzenean salgai jartzeko aukera. 
EH Bilduren eskaeraren bidez, ekipamendu horretarako tresneria 
erosiko luke udalak. 

Koalizioak azaldu duenez, "Etxarri Aranazko udal hiltegia 
baliabide baliotsua eta beharrezkoa da udalerriko eta Sakanako 
abeltzaintza eta haragi sektorea dinamizatzeko. Azken urteotan, 
herri eta ibarretako hiltegi txikiak desagertuz joan dira, eta 
horrek, beste faktore batzuekin batera, eragin negatiboa du 
inguruko elikadura eta abeltzaintza ehunean". EH Bildu gaineratu 
duenez, "hiltegiak eta eraldaketarako beste azpiegitura batzuk, 
eta horien existentzia edo gabezia landa eremuetan, faktore 
mugatzaileak dira, hau da, elikatze kate dinamiko, iraunkor eta 
erresiliente baten botila lepoa dira. Etxarri Aranatzen, zorionez, 
Nafarroan geratzen zen udal hiltegi bakanetako bat mantendu 
da. Horregatik, Etxarri Aranazko Udalak oinarrizko zerbitzu 
horren jarraipena eta modernizazioa bermatzeko borondate 
irmoa du".

Etxarri Aranatz 

EH Bilduk Uharte Arakilgo 
Udalari 85.000 euroko 
transferentzia egitea eskatu du. 
Udalak Ganbeletako iturburutik 
heldu den goi hornidurako 
hodian argindarra sortzeko 
turbina jarriko du. Hura etxola 
baten barruan egonen da 
Itsasgainen, ur biltegiaren 
ondoan, baina goiko partean. 
Koaliziotik azaldu dutenez, "helburua da igerilekuetan sare 
elektrikora konektatzeko instalazio bat jartzea, autokontsumorako 
instalazio bat izatea, soberakinekin, eta udalaren jabetzako 
hainbat kontsumoren artean partekatzea". Hau da, "kontratu 
elektriko publikoetan herrian sortutako energia elektrikoa 
aprobetxatuko litzateke". Egitasmoa egiteko ingeniaritza proiektu 
bat idatzi beharko da aurretik.

Uharte Arakil

Geroa Baik Altsasuko Udalari 
300.000 euroko transferentzia 
egitea proposatu du, diru 
horrekin estalpe bat egiteko. 
Iortia kultur guneko 
zabalgunearen parean eraikiko 
da estalpea, 720 metro 
karratuko azalera izanen duena 
(40 metro luze eta 18 zabal). 
Geroa Baiko kideek argudiatu 
dutenez, "Altsasuko hirigunearen erdigunea da teknikoki. Geroz, 
estalitako espazio hori herriko erdigune eta merkataritza gune 
gisa ezagutzen den gunean egokituko litzateke". 
Koaliziotik azaldu dutenez, "estalpea eraikitzeko eskaera handia 
da, eta beharrezkoa Altsasuko gizarte, kultura eta sozio-ekonomia 
(merkataritza eta ostalaritza) dinamizatzeko". Gaineratu dutenez, 
estalpea bat egiten du "gaur egun kultur jarduera garrantzitsua 
duen kultur etxearekin, asteazkeneroko azokarekin eta gainerako 
jarduerekin". Eguraldi txarrak kaleak gauzak egitea ez duela 
laguntzen eta Altsasuko hainbat kultura eta ekonomia (dendari eta 
ostalariek) kolektibok udalari "beharrezko inbertsio hori egitea" 
eskatu diotela ere nabarmendu du.

Altsasu

EH Bilduk Aralarren Guardetxea 
egiteko 150.000 euro 
bideratzea eskatu du. 
Koalizioak argudiatu duenez, 
"haien lanak eskatzen dituen 
kudeaketak egiteko, 
beharrezkoa da basozainei 
espazio duin bat ematea. 
Proiektua 2019an lizitatu zen 
eta ez zen gauzatu. Beraz, 
Nafarroako Gobernuak bere 
garaian hartu zuen 
konpromisoa gauzatzeko  
unea da".

Sakana
Geroa Bai, EH Bildu eta 
Ahal Duguk elkarrekin La 
Faktoria Choreographic 
Centerren funtzionamendu 
gastuetarako 60.000 euro 
bideratzea eskatu dute. 
Laida Aldaz Arrietak beste 
bi dantzarirekin batera 
sortutako egitasmoa da. 
Argudiatu dutenez, 
"kulturan programa 
berritzaile bat bultzatzea, 
dantzari ekarpen 
bereizgarria egiten diona".

La Faktoria
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Arrosa sareko
podcast-ak

Ostiraletan 18:00etan eta 22:00etan
Larunbata eta igandetan
11:00etan eta 22:00etan

PSNk eta EH Bilduk 
elkarrekin aurkeztutako 
zuzenketa partzialak 
Olatzagutiko Udalarendako 
80.000 euroko 
transferentzia bat egitea 
eskatzen du. Koxkobilo 
harrobia zaharberritzeko 
litzateke. Proposatzaileek 
azaldu dute Altzania 
magaleko harrobia 20 
urtez baino gehiago ustiatu 
zutela joan den mendeko 
lehen erdialdean. Harrobiko 
paretak denborarekin 
berez zaharberritu dira eta 
"une honetan harrobiko 
plaza zaharberritzeko 
prozesuan gaude. 
Zaharberritze lan hori 
gobernuko hainbat 
departamentuk bulkatu 
dute, eta zaharberritze lan 
horren zati bat orain arte 
errentan hartutako 
enpresak ordaindu  
behar du". 

Aranzadi zientzia 
elkarteak egindako 
lanaren ondorioz jakin da 
makina bat animali izan 
zirela aspaldian 
Koxkobilon, esaterako: 
haitzuloetako hartzak, 
hartz tibetarrak, 
azkonarrak, makakoak… 
Aurrekontuen zuzenketa 
aurkeztu dutenek azaldu 
dutenez, "helburua da 
harrobi hori parke 
bihurtzea, eta, bertan, 
milaka urtez bertatik 
igaro diren animalia 
espezieez gozatzea". 
Horretarako, informazio 
panelak, ikusiz 
identifikatu ahal izateko 
3Dko hainbat egitura, 
askaldegiak, eremuko 
biodibertsitatea 
ziurtatzeko zuhaitz 
autoktonoak landatzea 
eta, ahal izanez gero, 
harrobiaren erdialdean 
iturri bat jartzea da 
helburua. 

Olatzagutia

SAKANA
Osasun etxeetako langileei, atze-
ra ere, lana pilatu zaie azaroan. 
Lastailean dozena bat COVID-19 
kasu besterik ez ziren zenbatu 
Sakanan. Azaroan, berriz, ko-
puru hori 21 aldiz handiagoa 
da: 253. Hilabete hasieran kasuak 
banaka agertu ziren han eta 
hemen. Hilabetearen bigarren 
erdialdearen hasieran kopuruak 
handitzen hasi ziren herri ba-
tzuetan, eta azaroko azken hamar 
egunetan izan da gaitzaren trans-
misio handiena. 

Lau udalerri handitan pilatu 
dira COVID-19 kasu gehien: La-
kuntzan 56, Altsasun 55, Irur-
tzunen 42 eta Etxarri Aranatzen 
38. Kasu gutxiago zenbatu dira 
beste seitan: Arakilen 12, Ur-
diainen 10, Uharte Arakilen 8, 
Olatzagutian 5, eta Ergoienan 
eta Bakaikun launa. Irañetan 
eta Iturmendin gaixo bana izan 
dute. Eta, azkenik, kasu bat bera 
ere ez da egon ez Arruazun ezta 
Ziordian ere. 

COVID-19 gaitza guztira 3.203 
sakandarrek pasa dute, 1.170ek 
joan den urtean eta 2.033 aurten. 
Ibarreko populazioaren %15,81 
gaixotu da aipatu koronabiru-
sarekin. Ehuneko horretatik 
gora zazpi udalerri daude: Ur-

diain %25,11, Etxarri Aranatz 
%20,95, Lakuntza %20,63, Arbi-
zu %19,3, Iturmendi %17,03, 
Irurtzun %16,29 eta Irañeta 15,98. 
Eta Sakanako bataz bestekoaren 
azpitik zortzi udalerri daude: 
Uharte Arakil %15,34, Ergoiena 
%14,05, Altsasu %13,56, Bakaiku 
%12,22, Olatzagutia %12,21, Ara-
kil %11,95, Ziordia %10,86 eta 
Arruazu %9,43. 

Bitartean, 70 urtetik gorakoak, 
arrisku oso handiko pertsonak 
eta Janssenen txertoa jaso zu-
tenak txertatzen segitzen du. 
Orain 60 eta 69 urtean dituztenak 
txertoaren hirugarren dosia 
jasotzera deitzen hasi da. Lei-
tzako eta Irurtzungo osasun 
eskualdeetakoek Irurtzungo 
kiroldegian dute hitzordua aben-
duaren 15ean. Etxarri Aranatz 
eta Altsasukoen txanda aben-
duaren 21ean izanen da, Altsa-
suko Burunda frontoian. Aben-
duan ere osasun arloko langileak 
eta 5 eta 11 urte arteko haurrak 
deituko dituzte txertatzera.

Txertoa hartzen. ARTXIBOA

21 aldiz COVID-19 kasu 
gehiago azaroan
Lastailean 12 kasu izatetik azaroan 253 izatera pasa da ibarra. Maiatzeko egoeraren 
parekoa du gaur egun Sakanak. Aurten, azaro akaberara arte 2.033 sakandarrek izan 
dute gaitza, populazioaren %15,81

IRURTZUN
Herriko dendekin bat! Izen hori 
eman dio Irurtzungo Udalak 
udazken akabera eta negu ha-
sieran garatuko duen kanpai-
nari. Haren bidez irurtzundarrak 
herriko dendetan erostera ani-
matu nahi dituzte. Horrela, 
udalak Irurtzungo merkataritza 
sustatu, haren garrantzia azpi-
marratu eta dendek herriari 
ematen dioten bizitza eta dina-
mismoa nabarmendu nahi du. 
Erosketak egiterako garaian 
kanpainak irurtzundarrei erraz-
tasunak emanen dizkie, izan 
ere, hamar euroko balioa duten 
bonoak  prezio erdian eskuratu 
ditzakete. 

Irurtzungo Udalak guztira 2.000 
bonu egin ditu. 18 urtetik gora-
ko irurtzundarrek eskuratu 
ditzakete udaletxean, astegune-
tan 09:00etatik 14:00etara. Ilbel-
tzaren 5era arte izanen da au-
kera, edo bonuak agortu arte. 
Bonoak eskuratu nahi dituztenek 
joan behar dute udaletxera eta 
bere Nortasun Agiria eraman. 
Gehienez ere bost bono eskura-
tu ditzake pertsona bakoitzak. 
Haiek herriko 24 establezimen-
dutan erabili daitezke. Guztiak 
kartel batekin identifikatuta 
daude. 

Bonoa eskuratzeak hainbat 
baldintza onartzea dakar bera-
rekin. Batetik, erosketaren zen-
batekoa bonoaren balioa baino 
txikiagoa bada, aldea ez da es-
kudirutan bueltatuko. Bestetik, 
bonoak ezin dira eskudirutan 
trukatu, eta ez da inola ere ba-
lio horren zenbatekoa itzuliko. 
Geroz, erositako produktua 
bueltatzen bada, establezimen-
duak erosketaren balio osoare-
kin balea eginen dio erosleari. 
Gainera, nahi adina bono pila 
daitezke erosketa batean. Azke-
nik, bonorik edo ordaindutako 
dirurik ez da bueltatuko haiek 
galdu edo bestelako egoerak 
sortuz gero.

Irurtzunen 
erosketak 
egiteko 
erraztasunak 
Ilbeltzaren 5era arte 
irurtzundarren eskura bost 
eurotan erosi daitezkeen 
hamar euroko bonoak
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SAKANA
Nafarroan zabortegietara bide-
ratzen den hondakin tona ba-
koitzeko bi ordainketa egin behar 
dira: onarpen tasa eta zerga bat. 
Hala dago jasoa Hondakinei 
buruzko Foru Legean. Zerga 
horrekin eta hondakinak gaizki 
kudeatzegatik jarritako isunekin 
bildutako dirua Nafarroako 
Hondakinen Funtsera doa. Ja-
sotzen den dirua administrazioen 
artean dirulaguntza moduan 
banatzen da, beti ere, hondaki-
nak prebenitzeko, berrerabiltze-
ko edota birziklatzeko proiektuak 
garatzeko. Sakanako Mankomu-
nitateak aurten bederatzi proiek-
tutarako laguntza jaso du. 

Zero Zabor Komertzioak
Hondakinak murrizteko eta ko-
mertzioetan hondakinak ongi 
bereizteko programa da. Gaine-
ra, denda txikiei balore positiboa 
eskaintzen die haien jarrera 
arduratsua agerian jarriz. Ho-
rretarako, denden sarreran Zero 
Zabor Komertzioa dela adieraz-

ten duen pegatina bat jarriko 
da. Bestalde, denda txikien bidez 
sakandarrei hainbat material 
banatuko zaizkie: harategi eta 
arrandegietan erabiltzeko tupe-
rrak; jatetxeetatik jatekoak era-
mateko konpostatu daitezkeen 
ontziak; jutezko poltsak janari 
dendetan erabiltzeko eta kotoiz-
ko poltsak beste dendetan era-
biltzeko

Kamioi baten erosketa
Mank-ek biohondakinak jaso-
tzeko kamioia erosi nahi zuen, 
baina dirulaguntzek ezarritako 
epeak ezinezkoa egin zuten. 
Irailean jakin zuen erosketara-
ko dirua zuela, eta azaroaren 
15a baino lehen egin behar zuen 
erosketa. Halako kamioiak en-
presek stockean ez dituztenez, 
kamioi berria erosteko ideia 
baztertu eta bigarren eskukoa 
erostea erabaki zuen Mank-ek. 
Hasieran 135.000 euro aurrei-
kusten zituen erosketarako, 
94.500 euroko laguntza izan behar 
zuen. Baina aldaketaren ondo-

ren, bigarren eskuko kamioia 
erosteko 60.000 euro bideratuko 
ditu, dirulaguntza: 42.000 euro. 

Konponketa Txokoa
Arbizuko Utzubar EKOgunean 
konponketak egiteko etxola bat 
jarri da, hainbat tresnekin. Sa-
kanako Konponketa Txokoak 
hamar konponketa tailer har-
tuko ditu. Haren bidez, Mank-en 
helburua berrerabilpena susta-
tzea da. Horretarako, ikastetxee-
kin, jubilatu elkarteekin eta 
hainbat eragilerekin harrema-
netan jarriko da, konponketa 
tailerrak eskaintzeko. 

Trazabilitate sistema
Bilketa kamioietan GPS sistemak 
ezarriko dituzte. Proiektu horren 
bidez Mank-ek hondakinen bil-
keta ibilbideak optimizatzeko 
eta, beraz, bilketa zerbitzua ho-
betzeko aukera izanen du.

Komunikazio kanpaina
Aztikerrek inkestaren emaitzak 
agerian utzi du herritarrek hon-

dakinek zer bide jarraitzen du-
ten jakin nahi dutela. Horrega-
tik, Mank-ek komunikazio kan-
paina eginen du. Haren barruan, 
besteak beste, sakandarren in-
formazio eskaerei erantzuten 
dien gida bat argitaratu eta 
ibarreko etxebizitza guztietan 
banatuko da. 

Biohondakin bilketan 
hobekuntzak
Biohondakin bilketarako beha-
rrezkoak diren hainbat material 
erosi dira: 120 litroko eta 240 
litroko edukiontzi marroiak, 
haiendako giltzak eta etxean 
biohondakinak banatzeko ku-
boak. Bestalde, hainbat konpon-
keta egin dira: etxoletan, edu-
kiontziak heltzen dituzten zu-
toinetan eta posteetan.

Organikopa
Mank-ek Etxarri Aranatzen eta 
Altsasuren arteko materia or-
ganikoaren bilketa lehia anto-
latu zuen. Etxarri Aranatzen 
astelehen eta ostegunetan pos-
teetatik bildutako gai organi-
koaren pisua aztertu zuten as-
tero eta Altsasun, berriz, edu-
kiontzi marroiaren bitartez ja-
sotakoa. Maiatzaren 3tik gari-
laren 3ra arte egin zituzten 
neurketak. Neurketa etxarriarrek 
irabazi zuten, herritar bakoitze-
ko 34,29 kilo materia organiko 
berreskuratu zuten bi hilabete 
horietan. Etxarri Aranatz Or-
ganikopako Sakanako eta Nafa-

rroako garailea izan zen. Irai-
laren 16an Etxarri Aranatzen 
sari banaketa egin zen. Birzi-
klatutako plastikoarekin egin-
dako hainbat hiri altzari eman 
zizkioten Etxarri Aranazko 
Udalari sari moduan (mahaiak 
eta bankuak, zakarrontziak, 
bizikletak aparkatzekoak eta 
kafe kapsulak biltzeko edukion-
tzia) eta Altsasuri Otadia auzo 
konpostgunean hobekuntzak eta 
informazio panela eta kafe kap-
sulak biltzeko edukiontzia eman 
zitzaion.

Arropa edukiontziak
2019an kalean zeuden arropa 
biltzeko edukiontziak erretiratu 
ziren, bilketa egiten zuen enpre-
sak Nafarroako delegazioa itxi 
zuelako. Ordutik Mank buru 
belarri aritu da zerbitzu hau 
berreskuratzeko aukerak azter-
tzen. 

Azkenik, Emausko Trapuke-
tariekin hitzartu du zerbitzu 
horren eskaintza. Kalean jartze-
ko edukiontziak erosi ditu. Lehen 
27 bazeuden aurki 29 izanen 
dira. Edukiontziek diseinu berria 
izanen dute, arropa behin bil-
duta jarraitzen duten bidea zein 
den azaltzen duena.

Konpost plantan hobekuntzak
Aurten zabaldu den konpost 
plantako sarreran kudeatutako 
materia organiko kopurua eta 
banatutako konpostaren ingu-
ruko informazioa ematen duen 
kartel dinamikoa jarri da. Era 
berean, heziketa ekintzetan 
laguntzeko han ikusi daitezkeen 
frakzioen ikonografia landu 
eta kartelak egin dira, esate-
rako: inausketak, egituratzai-
lea, konposta, materia organi-
koa eta abar.

Konpost plantan hainbat kartel jarri dituzte, bisitendako gida izanen dira. UTZITAKOA

Hondakinen Funtsetik  
9 proiekturi bultzada
Sakanako Mankomunitateak 174.860,7 euro (BEZ kanpo) balioa duten proiektuak 
egiteko Nafarroako Hondakin Funtsetik 141.759,18 euro jasoko ditu. Zerbitzua 
hobetzeko eta sakandarrek hondakinen kudeaketa egokia egitea errazteko da dirua

ZABORTEGIRA 
BOTATZEAN PAGATZEN  
DEN ZERGATIK ETA 
ISUNETATIK DATOR 
FUNTSEKO DIRUA
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Funtsak lagundutako proiektuak
Proiektua Aurreikusitako 

kostua (BEZ kanpo)
Jasotakoa

Zero Zabor Komertzioak 26.197,60 26.197,60

Sakanako Konponketa Txokoa 10.156,76 7.800,00

Kamioi erosketa 60.000,00 42.000,00

Trazabilitate sistema 2.576,75 1.800,00

Komunikazio kanpaina 29.527,68 29.527,68

Biohondakin bilketan hobekuntzak 18.402,99 12.800,00

Organikopa 6.059,90 6.059,90

Arropa edukiontziak 20.520,00 14.374,00

Konpost plantan hobekuntzak 1.419,02 1.200,00

Guztira 174.860,70 141.759,18
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Lakuntzarrak auzolanean aritu dira Gazte Txokoa egokitzen. UTZITAKOA

Gazte txokoak abendu 
erdialdean zabalduko ditu ateak 
11 eta 14 urte arteko gaztetxoei bideratuta dago. 
Larunbat eta igande arratsaldeetan zabalduko ditu ateak

LAKUNTZA
Uriz kalean, Sakanako Manko-
munitatearen egoitzaren ondoan 
dago Lakuntzako Gazte Txokoa. 
Lakuntzako Udalak eskola la-
boralak izandakoaren zati bat, 
kaletik gertuen dagoena, horre-
tarako egokitu du. Baina lan 
horietan udaleko langileez apar-
te, guraso talde bat eta egoitza 
erabiliko duten gaztetxoak ere 
aritu dira. Auzolanak irailaren 
4an, lastailaren 2an eta azaroa-
ren 6an egin zituzten. Eta zabal-
du aurretik beste bat eginen 
dute, guztia behar bezain garbi 
uzteko. 

Patxi Xabier Razkin Sagasti-
beltza alkateak azaldu duenez, 
"Gazte Txokoa aspaldiko premia 
zen. Neguan haurrak non sartu 
ezin jakin ibiltzen dira. Gazte 
Txokoa beraiendako espazio bat 
izanen da, ahalduntzeko, beti 
ere, hezitzaileen laguntzarekin". 
Azaldu duenez, guraso batzuk 
udalarekin elkartu eta hortik 
auzolanetarako eta kontratazioak 
zehazteko taldeak sortu ziren. 
"11 eta 14 urte arteko gaztetxoen-
dako tokia izanen da. Gaur egun 
adin horretako 60 bat daude 
Lakuntzan. Gazte Txokoan ize-
na emateko epea zabaldu dugu. 
Udaletxean eman behar da ize-
na eta ikasturte guztirako kuo-
ta sinboliko bat ordaindu behar-
ko da". 

Alkateak jakinarazi duenez, 
dagoeneko hiru hezitzaile kon-
tratatu dituzte. "Astebururo bi 
ariko dira lanean, eta hiruga-
rrenak jai izanen du. Txanda-
katzen joanen dira beti batek 

jai izateko". Argitu du Razkinek. 
Azaldu duenez, Gazte Txokoak 
120 metro karratu ditu areto 
handi batean, sukaldean eta 
komunetan banatuta. Udalak 
3.500 euroko aurrekontua zuen 
lanak egiteko, baina auzolanak 
egin direnez aurrekontuak behe-
ra egin du. Eta gehiago jaitsi da 
Salmen Etxeak sukaldea eta 
altzariak oparitu baititu.  

Gizarte etxebizitza 
Gazte Txokoarena ez da eraiki-
nean egiten ari diren lan baka-
rra. Etxarri Aranatz aldeko 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitateak sustatuta, 
gizarte etxebizitza bat sortzeko 
lanak aurrera doaz. "Lanak aur-
ten despeditu nahi ditugu, bai-
na luzatzen ari dira", azaldu du 
Razkinek. "Etxe gabetze kasu 
batean, tratu txarren kasu batean, 
sute batek etxea txikitu due-
nean… Aparteko halako egoe-
retan erabiltzeko etxebizitza 
litzateke. Zein kasutan zeinek 
erabili behar duen, egoeraren 
balorazioa eta erabakia gizarte 
langileek eginen dute", argitu 
du alkateak. 

Etxebizitzak 144 metro karra-
tu izanen ditu. Eta hura egoki-
tzeko 15.000 euro bideratuko 
ditu aipatu mankomunitateak. 
Lanak Lakuntzako Udala koor-
dinatzen ari da, baina Etxarri 
Aranazko Udalak ere lanen bat 
eginen du. Gizarte etxebizitzak 
eta Gazte Txokoak berogailu 
bera erabiliko dute, baina egoi-
tza bakoitzaren erakunde ardu-
radunak bere zatia pagatuko du. 

DORRAO
Herriari bizia emanen dioten 
proiektuak hartzeko meistruban 
etxea begiz jota du Dorraoko 
Kontzejuak. Batzarreta kalean 
dagoen eraikinak hiru solairu 
ditu. Idoia Resano Igoa kontze-
juko presidenteak azaldu duenez, 
"beheko solairuan gizarte zentroa 
egin nahi dugu. Barra, denda, 
denetarik izanen du. Han edozer 
gauza egiteko aukera egonen 
litzateke: ikus-entzunezkoen 
emanaldiak, sukaldaritza ikas-
taroak… Taberna gisa funtziona 
lezakeen aztertzen ari gara". 

Etxeak oinezkoendako pasa-
bidea du eta, pasarako eskubidea 
errespetatuz, "babestuta egoteko" 
estalpea kristalez babesteko au-
kera aztertzen ari direla azaldu 
du Resanok. Hura eta 55 metro 
karratu dituen gizarte zentroa 
lotuta leudeke. Lanak egiteko 
laguntza beharko du kontzejuak 
eta, horregatik, Cederna Gara-
lurren bidez dagoeneko dirula-
guntza eskatu du. Eta laguntza 
jasoko ote duten zain daude 
kontzejuko kideak. Bitartean 
Ergoienako Udalean jarduera 
lizentzia eskatu dute. 

Etxebizitzak 
Etxeko lehen eta bigarren solai-
ruak etxebizitzetara bideratu 
nahi ditu Dorraoko Kontzejuak. 

"Lau apartamentu egin nahi ge-
nituzke, bi gelako bi eta gela 
bakarreko beste bi" azaldu du 
Resanok. "Etxebizitza horiek 
alokatzen lehentasuna dorrou-
barrek izatea nahi dugu. Kon-
tzejuak aukeratuko luke nor 
sartzen den haietan bizitzera, 
eta alokairuko dirua ere bera-
rendako litzateke. Iruditzen zai-
gu pasarako etxebizitzak izanen 
direla, gazteak herrian bizitzeko 
beste etxe bat opatzen duten arte", 
esan du kontzeju buruak. 

Etxebizitzak egiteko egitasmo 
horretan Dorraoko Kontzejuak 

Nafarroako Gobernuaren Nasu-
vinsa enpresa publikoaren la-
guntza eta aholkularitza izanen 
du. Esaterako, dirulaguntza 
deialdietan. Nasuvinsarekin 
hasitako elkarlan horregatik 
galdetu zien kontzejuak dorrou-
barrei lastailean duten etxebi-
zitza premiaren inguruan. Gal-
detegia hamabost herritarrek 
erantzun zuten, gehienak 35 
urtez azpiko gazteak. Jasotako 
emaitzekin kontzejuak txostena 
osatu eta Nasuvinsako kideei 
aurkeztu zien egin zuten azken 
bileran. 

Dorraoko Kontzejuak etxerako proiektua eginda du dagoeneko. ARTXIBOA

Meistruban etxea erabat 
berritzeko proiektua 
Dorraoko Kontzejuak beheko solairuan gizarte gela egin nahi luke eta lehen eta 
bigarren solairuetan, berriz, herritarrei alokatzeko etxebizitzak. Azken horretarako 
Nasuvinsa enpresa publikoaren aholkularitza du
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Dagoeneko hiruzpalau urte ziren Arbizun Kultur Astea antolatzen 
zutela, 1996koa azaroaren 27tik 30era izan zen. Hasteko Trokolo 
antzerki taldeak Liburulariak antzezlana eskaini zuen. Mikel 
Elizagak kontzertua eskaini zuen eta Arantzadi zientzia elkar-
teko kide batek botanikari buruzko hitzaldia eman zuen irudiz 
lagunduta. Bukatzeko, Alda Bide elkarteak bertso afaria hartu 
zuen. Joan zirenak Maialen Lujanbioren eta Unai Iturriagaren 
bertsoekin ijili-ajala ibili ziren. 

DUELA 25 URTE... 

Kultur Astea Arbizun

Makina bat jende elkartu zen larunbatean aterpetxearen itxieraren kontra egiteko. 

Otadia aterpea ez ixteko 
eskaera kalean berretsia
Protesta kontzentrazioa egin zen larunbatean. Langileen 
kaleratze oharra jaso dute dagoeneko

ALTSASU
LABek jakinarazi duenez, ater-
peko langileen ordezkariak Na-
farroako Gazteriaren Institutu-
ko zuzendari kudeatzaile Carlos 
Amatriain Bustorekin bildu 
ziren. Sindikatuko kideen ara-
bera, "Amatrian ez zen gauza 
izan zentroa ixteko erabakia 
bermatzeko moduko inolako 
daturik emateko". Zuzendariak 
berretsi zuen ez dela behin be-
tiko itxiera, "baina ez zuen ar-
gitu zer gertatuko den aterpe-
txearekin. LABek gaineratu 
duenez, zuzendariak "profil 
teknikoagoen alde egin beharra" 

nabarmendu zuen, eta aterpe-
txeak okupazio baxua zuela 
argudiatu.  

LABek argitu duenez, "bertan 
lan egiten duten seiei dagoene-
ko jakinarazi zaie kalera joanen 
direla. Kontratua deuseztatuko 
zaie eta etxera joanen dira ino-
lako kalte ordainik gabe". Al-
tsasukoa Nafarroako Gobernuak 
zuzenean kudeatzen duen ater-
petxe bakarra da. LABek jaki-
narazi du Aspace fundazioarekin 
zerikusia duten pertsona batzuk 
zentroa bisitatzen egon direla. 
"Badirudi zerbitzu publiko baten 
beste pribatizazio bat datorrela".

ARBIZU/ZIORDIA
Arbizuko bi pabilioitan Gipuz-
koan gaika jasotako arropa legez 
kanpo botata zegoela salatu zuen 
Gurelurrek garila erdialdean. 
Bi sakandarrek ekarri zituzten 
Gipuzkoan hondakinen gaikako 
bilketaren bidez jasotako arropa 
horiek. Han Emausek merkatu-
ratzen ez duen arropa da Arbi-
zun agertu zena. Sakandarrek 
bigarren baheketa bat egin eta 
baliagarria dena Afrikan saltze-
ko bidaltzen dute. Errefusa dena 
Herbeherera, han trapuak, haria, 
plastikoa eta beste egiteko. 

Pandemiagatik mugak itxi eta 
bidalketak egin ezinik ibili on-
doren, Arbizukoak hustu dituz-
te, eta hala jakinarazi diote 
udalari. Biek eta arropa Gipuz-
koatik ekartzen duen enpresak 
argi utzi nahi izan dute "arropa 
ez dela hondakindegira botatze-
ko, birziklatzeko baizik, arro-
pari beste bizi bat emateko". 
Bestalde, 2019ko irailetik Zior-
diko Aralurren dauden arropa 
metak kentzeko lanean ari di-
rela jakinarazi dute gipuzkoa-
rrek, horretan Iruñeko enpresa 
bat ari dela zehaztu dute.

Arbizuko bi pabilioiak arropaz 
hustu dituzte
Han zeuden arropa metak bi sakandarrek birziklatzeko 
pilatu zituzten. Orain lortu dute arazoa konpontzea

Errigorak bederatzigarren aldiz 
Nafar hegoaldeko uzta euskara-
ri puzka kanpaina egin du. Na-
farroa hegoaldeko eta erdialde-
ko produktuz osatutako hiru 
zare eskaini ditu. Pandemiaren 
ondoren 15.500 zare banatu di-
tuzte. Haien salmentaren laur-
dena eskualde bereko euskal-
gintzari bideratu dio Errigorak, 
guztira 235.000 euro bideratuko 
dira Nafarroa hegoaldeko eta 
erdialdeko AEK, Ikastolak, Sor-
tzen eta Agerraldira. Ekimena 
martxan jarri zenetik 1.600.000 
eurotik gorako ekarpena egin 
die Errigorak erakunde horiei. 

Sakanan guztira 403 zare sal-
du dira (%2,6). Eskaera eta ja-
sotze puntu jakinak zeudenez, 
sakandarrek haietara jo dute 
eskaera egitera. Errigoratik 
emandako datuen arabera, zareen 
erdia baino gehiago, 235 Altsasun 
erosi dira. Gainontzeko eskaerak 
honako herrietan egin dira: 
Etxarri Aranatzen 67, Lakuntzan 
28, Irurtzunen 20, Arbizun 19, 
Irañetan 18 eta Uharten 16. 

Antolatzaileek kanpaina posi-
ble egin duten ekoizleak, eus-
kalgintzako eragileak, bolunta-
rioak eta herritarrak zoriondu 
ditu. Bestetik, Nafarroako era-
kundeei dei egin diete: "eran-
tzukizuna hartu eta behar beste 
baliabide jar dezaten hizkuntza 
politikari buelta emateko".

Errigorak Sakanan 
403 zare banatu  
berri ditu

Burgos-Gasteiz-Iruñea-Zaragoza 
trenbide azpiegiturak hobetzeko 
eta egokitzeko informazio azter-
lana idazteko 200.000 euroko 
partida dago jasoa Estatuko 
aurrekontu orokorretan. Nafa-
rroa Trenaren alde plataformak 
egokitzat jo du diru poltsa hori: 
"gaur egungo trenbideen hobe-
kuntza eta egokitzapena berma-
tzen duen azterlan bat egitera 
bideratua, era guztietako trenek 
erabil ditzaten". Gaineratu due-
nez, "pauso handia da pertsonen 
eta salgaien trenbideko garraioa-
ren kudeaketan logika koheren-
te baterantz aurrera egiteko". 

Plataformatik azaldu dutenez, 
"diru partida hori bat dator 
Garraio, Mugikortasun eta 
Hiri Agenda Ministerioak 
2021ean Teruel-Zaragoza eta 
Castejon-Logroño arteko tren-
bide azpiegiturak egokitzeko 
eta hobetzeko eskatutako azter-
lanekin. Horri esker, Ministe-
rioak berak ziurtatzen duen 
bezala, prestazio handiko lineak 
irits daitezke hirietara epe la-
burrean, egikaritze epeak askoz 
ere txikiagoak dira eta inbertsio 
kostu txikiagoa dute orain arte 
egin nahi ziren proiektuek baino". 
Trenbidea egokitzearen onurak 
lirateke: "geltokiak eta geralekuak 
berriz irekitzea, lurraldea egitu-
ratzea, eskualdeko garraioa ho-
betzea,salgaiak trenez bidali".

Trenbidea egokitzeko 
azterlana ematea 
eskatu dute 

Jose Luis Erdozia Mauleon iker-
lari eta euskaltzain urgazle 
etxarriarrak bi liburu aurkez-
tuko ditu. Lehendabizikoa libu-
ruaren aurkezpena Etxarri 
Aranazko kultur etxean eginen 
du. Abenduaren 14an, asteartean, 
19:00etan, Sakanako euskal hiz-
kerak (XXI. mendeko ezkaratzean) 
liburuaren aurkezpena. Bigarren 
aurkezpena gaur egitekoa zen, 
baina atzeratu dute. Arakilgo 
ekialdeko etxe-izenak historian 
barna liburua Izurdiagako el-
kartean aurkeztuko du. Aurkez-
pen elebidunera joateko arakil-
kultura@gmail.com edo info@
arakil.net e-postetara idatzi edo 
634 584 226 edo 948 500 101 tele-
fonoetara hots egin behar da. 

Erdoziak bi liburu 
aurkeztuko ditu 
hurrengo egunetan

Bilboko 14. Mendifilm jaialdia, 
mendiarekin lotura duten filmen 
jaialdia ostiralean hasi eta hi-
laren 11 despedituko da. Guzti-
ra 52 film eskainiko dira, ha-
maika hitzaldi eta sei erakus-
keta. Eskainiko diren filmen 
artean Xabi Unanua Goikoetxea 
irurtzundarrak zuzendutako 
Bideak dokumentala lanaren 
proiekzioa eginen da, Aritz Gan-
boa de Miguel artzain arruazua-
rra protagonista duena. Filma 
ostiralean eskainiko da, 19:00etan, 
Bilboko BBK aretoan, euskaraz. 
Unanua eta Ganboa bertan izan-
go dira. 

Dokumentalak 2019ko lastai-
laren 26 eta 27 artean Ganboak 
bere bi aitonen herriak, Arrua-
zu eta Izaba, mendiz mendi las-
terka batzeko egindako erron-
karen berri ematen du (170 km 
eta 8.000 metroko desnibel po-
sitiboa), gainean Albi bere gaz-
tandegian egindako gazta zuela, 
artzaintzaren eta bere bi jatorrien 
lotura islatzeko. Filmean, ibil-
bidearen irudiekin batera, lan-
da eremuko ondare zabalaren 
lekukotzak jasotzen dira. Doku-
mentalarekin batera, hartan 
oinarritutako ipuin musikatua 
ere aurkeztuko dute.  Iker Uri-
betxeberria eta Joana Ziganda 
dira liburuaren egileak, eta hel-
burua ekimena gaztetxoengana 
eta umeengana iristea da. 

'Bideak dokumentala' 
Bilboko 14. Mendifilm 
jaialdian



SAKANERRIA      11GUAIXE  2021-12-02  OSTEGUNA SAKANERRIA      11

LAKUNTZA
Maluta batek ez, baina elur 
maluta mordo batek karga ede-
rra dutela ikusi zuten lakun-
tzarrek igande goizean. Plazan 
estalpe modura jarritako bost 
toldoen gainean elurra pilatu 
zen larunbatetik iganderako 
gauean, eta kargagatik haiei 
eusten dien faroletako bat ma-
kurtu eta erori egin zen. Plaza-
ren iparraldeen dagoen farola 
da eroritakoa. Patxi Xabier 
Razkin Sagastibeltza alkateak 
azaldu duenez, "gelditzen ziren 
beste lau toldoen kableak suhil-
tzaileen laguntzaz moztu geni-
tuen, eta maindireen moduan 
zintzilik utzi genituen; gainean 
elur gehiago ez pilatzeko". 

Eta hala utzi zituzten aseguru 
etxeko peritua etorri eta guztia 
aztertu zuen arte. Gauza bera 
egin zuen udal arkitektoak. As-
teartean kendu zituzten toldoak. 
Peritua eta arkitektoa zer ger-
tatu zen aztertzen ari dira eta 
harremanetan daude, Razkinek 
azaldu duenez. Balizko kasu 
batean beste toki batetik haus-
tea aurreikusia zegoen, ez faro-
laren zimenduak huts egitea. 

Alkateak azaldu duenez, "elu-
rrari beldurra diogulako, tol-
doak, normalean, lastailean 
kentzen ditugu. Lakuntzako 
Pertza elkarteak bere eguna 
azaroaren 13an ospatu zuen. 
Pandemiagatik kalean jarduerak 
egin nahi zituzten eta, horre-

gatik, utzi ziren toldoak jarrita. 
Arriskatu gara eta elurrak ha-
rrapatu gaitu". 

Plaza berritzeko lanekin ba-
tera, 2014ko agorrileko festen 
aurretik, mustu zuen Lakuntzak 
bost toldoekin eta hainbat fa-
roletara helduta sortutako es-
talpea. "Jendeari gustatzen zaio. 
Baina jartzeko eta kentzeko 
zaila da. Enpresek dagoeneko 
ez dute jarri nahi, eta azken 
urteetan udala jartzen ari zen", 
azaldu du alkateak. Lakuntzako 
Udalak toldoarekin zer egin 
galdetuta, Razkinek esan duenez, 
"orain lasai pentsatu beharko 
dugu zer egin, mahai gainean 
hainbat aukera jarri eta azter-
tu beharko dira".

Elurra toldo gainean pilatu eta euskarria den faroletako bat erori zen. 

Elurraren kargarekin 
estalpeko toldoa behera 
Lehen elurrak plazako estalpeko toldoen gainean pilatu eta hari eusten zion farola 
bat botarazi zuen igande goizean. Aseguru etxeko perituak eta udal arkitektoak ikusi 
ondoren, asteartean kendu zituzten toldoak

KudeaGo app-a 
erabilgarri
Sakana KudeaGo mugikortasun 
plataforma dagoeneko dohainik 
deskargatu daiteke Google Play eta 
Apple Storetik. Telefono 
mugikorrerako aplikazio horrek 
bidaiak egiterakoan sakandarrek 
autoa partekatzeko aukera ematen 
du, eta plataformari ez zaio 
komisiorik ordaindu behar. 
Erabiltzaileek beraien neurrira 
egokitu dezaketen aplikazioa da.

ARTXIBOA

SAKANA
Nafarroako Memoriaren Insti-
tutuak sortu duen webgunean 
memoria guneen 17 fitxa eta 
Pirinioak, muga eta memoria 
ibilbidearekin sortu da, baina 
hurrengo hilabeteetan eduki 
berriekin osatuko da, Nafarroa 
osoa hartuz. Otsaportilloko lezea 
eta Iberoko Zurbao dermioa. 
Bietan sakandarrak erail zituz-
ten eta biak memoria leku izen-
dapena dute. 

Institutuko zuzendari Josemi 
Gaston Aguasek azaldu duenez, 
"Memoria guneak Sareak gizar-

te osora ere iritsi nahi du. www.
espaciosdememoria.com webgu-
neaz aparte, liburuxka zabalga-
rriak eginen dira, turismo bu-
legoetan, landa ostatuetan, 
udaletxeetan, kultura etxeetan 
eta elkarteetan banatzeko, eta 
sare sozial bidez partekatzeko 
ikus-entzunezkoak ere eginen 
dira". Gaineratu duenez, "web-
gunea gailu mugikorretatik erraz 
erabiltzeko diseinatu da, edukiak 
bidaietan eta txangoetan erabil-
tzeko, zorroztasun historiogra-
fikoari eutsiz, baina publiko 
guztiarendako egokitua".

Nafarroako Memoria Guneen 
Sarea online 
Memoria duen Espazioen Sareak webgune berria toki 
horiek ezagutarazteko sortu dute

UTZITAKOA

Herria argazkietan ikusgai
Irañetako udaletxeak herriko egutegirako proposatutako argazkien 
erakusketa hartu zuen igandean. Gaur egungo Irañetako argazkiak ziren 
ikusgai zeudenak. Gainera, irintarrek gogoko argazkien alde egiteko 
aukera izan zuten. Babes gehien duten dozena bat argazkirekin Irañetako 
Udalak herriko egutegia eginen du. Estreinako aldia izanen da. 
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Uharte Arakilgo liburutegia. ARTXIBOA

UHARTE ARAKIL
Abenduaren 10ean ospatuko den 
Giza Eskubideen Nazioarteko 
Eguna dela eta, Herritarrekiko 
Harremanetarako Departamen-
tuak hirugarren urtez jarraian 
abiarazi du Ipuina eskuz esku 
Giza Eskubideak izeneko eki-
mena. Nafarroako 40 ikastetxek 
eman dute izena, haien artean 
Uharte Arakilgo eskolak. Ber-
tako Lehen Hezkuntzako 4. eta 
5. mailako hamasei ikasle dira 
ekimenean parte hartu dutenak; 
Gobernuak ikastetxeei proposa-
tu die parte hartzaile guztien 
artean bi ipuin sortzea katean, 
bata euskaraz eta bestea gazte-
laniaz, giza eskubideen babesa 
gaitzat hartuta.

Aingeru Epaltza idazleak ida-
tzi du ipuinaren hasiera euska-
raz eta Tadea Lizarbe idazleak 
gaztelaniazkoa. Egunero ikas-
tetxe batek ipuinari paragrafo 
bat edo bi gehitu dizkio. Giza 
Eskubideei buruzko hilabete 
osoko lan eta hausnarketak 
ikasleen eta irakasleen parte 
hartze zuzena eta aktiboa bila-
tzen duenak. Bi ipuinak liburu 
batean bildu eta argitaratuko 
dira. Liburuaren aurkezpena-
rekin batera, bi ipuinak aben-
duaren 11n kontatuko eta inter-
pretatuko dituzte Iruñeko Gaz-
teluko Plazan.

Eskola ipuina 
sortzeko  
katearen begia 
izan da 
Hainbat eskolen artean bi 
ipuin sortu dituzte, Giza 
Eskubideekiko errespetua 
eta urraketaren aurkakoa

ALTSASU
Laugarren urtez jarraian, gazteek 
Intxostiapunta gazte gunearen 
hurrengo urteko plangintzari 
proposamenak aurkezteko au-
kera izanen dute. Blanki Torres 
gazteria teknikariak azaldu 
duenez, "ezinbestekoa da gazteek 
plangintza osatzeko prozesua 
parte hartzailea izatea, horrela 
gazteen ikuspuntu, ardura, behar, 
kezka, interes, eta abarrak ger-
tutik ezagutzeko aukera dugu-
lako". Ezagutza horrek plangin-
tza erakargarriagoa egiteko 
aukera ematen die. 

Horregatik, Torresek gazte 
altsasuarrak Intxostiapuntaren 
heldu den urteko plangintza-
rako proposamenak egitera 
gonbidatu ditu. Teknikariak 
azaldu duenez, "genero ikus-
pegian oinarrituta dagoen 
prozesu bat izanen da. Hori 
dela eta, neskek eta mutilek 
eginen dituzten proposamenak 
agerian jartzeaz aparte, atal 
desberdinetan sartuko ditugu, 
bi sexuen abiapuntuak eta 
behar zehatzak zein diren aza-
leratzeko. Horrela, ikuspegi 
inklusiboa, askotarikoa eta 

erreala lortu dugu, batzuek 
zein besteek egindako propo-
samenak jasoko dituen jardu-
keta plana diseinatzeko".

Parte hartze prozesuaren be-
rri emanez, gazteak iradokizu-
nak eta proposamenak egitera 

gonbidatu dituzte. Aipatutako 
e-postez eta telefonoez aparte, 
ekarpenak honako foroetan ere 
egin daitezke: sare sozialak, 
Gazte Txokoko asanbladetan 
edo ikastetxeetan jarritako ku-
txen bidez. 

Parte hartzearen bidez osatuko 
dute Gazte Txokoko plangintza 
Iradokizunak: gazteria@altsasu.net eta intxostiapunta@
altsasu.net edo 948 564 785 eta 608 617 778

 Intxostiapunta gazte gunean plangintza osatzeko parte hartze prozesua. ARTXIBOA

SAKANA
Dinabidek, atzera ere, Sakanako 
Sozioekonomikoa Behatokiaren 
bilera hartu zuen azaroaren 
24an. Ibarreko bigarren estra-
tegia plana egiteko prozesua 
martxan da. Sektoreka lantaldeek 
beraien diagnosiak egin zituzten 
eta haiek komunean jarri eta 
plan berrirako oinarriak jartze-
ko bilera izan zen joan den as-
tekoa. Behatokikoek 2014 eta 
2020 Sakanako Estrategia Pla-
naren balorazio positiboa egin 
zuten: "hazteko potentziala duten 
proiektuak martxan jarri dira. 
Lankidetza eta konfiantza guneak 
sortu dira eta arlo guztietan 
ezagutza sortu da". 

Horrekin batera sektore ba-
koitzaren ekintza ildoak egoki-
tzeko beharra ikusi zen, erron-
ka eta proiektu handiagoei aurre 
egiteko. Hala, industria joerak 
dira: enpleguaren berreskura-
pena, enpresa gutxiago baina 
handiagoak ditugu. Bestalde, 
dinamika demografikoak langi-

le gabezian eragina du. Energia 
arloan erronka nagusia da ener-
gia eta klima testuinguru be-
rriari egokitzea. Turismoan 
bizikletendako ibilbidea eta 
Donejakue proiektu traktoreak 
izanen dira. Agroelikaduran, 

berriz, eraldaketa eta dibertsi-
fikazioa beharrezkoa jo da sek-
torea garatzeko. Etxarri Ara-
nazko eraldaketa gunea eta 
Dastatu Sakana proiektu estra-
tegiko gisa definitu dituzte. Bes-
tetik, beharrezkoa jo da udal eta 
merkatarien arteko elkarlana 
tokiko merkataritza sustatzeko. 
Azkenik, tokiko administrazioa  
berritzailea izatea ezinbesteko 
jo da, "proiektu berritzaileen 
bidez herritarren beharrei eran-
tzutea helburu duena". 

Diagnostikoa www.sakanaga-
ratzen.com webgunean kontsul-
tatu daiteke. Hura sakandarren 
iritziekin osatzea eta aberastea 
nahi dute. Horregatik, web orri 
berean hamalau galderez osa-
tutako galdetegia jarri dute, 
herritarrek iritzia eman dezaten. 
Ekarpenak egiteko beste modu 
bat da info@sakanagaratzen.
com e-postara idaztea. Planaren 
hirugarren fasea abenduan ha-
siko da: agertokien definizioa 
eta 2027ko agertoki apustua. 

Behatokiaren bilera Dinabiden. SGA

Estrategia planaren 
diagnosia egina 
2021-2027 Sakanako Estrategia Plana egiteko prozesuaren bigarren fasean 
aurrekoaren diagnosi partekatua egin du Sakanako Sozioekonomia Behatokiak. 
Erronkak eta funtsezko aldagaiak ere identifikatu ditu. Iritzia emateko aukera dago 

LAB sindikatuak azaldu duenez, 
Altsasuko Txirinbulo haur es-
kolako langile guztiek lanuzte 
bana egingo dute abenduaren 
10ean eta 21ean, 12:00etatik 
14:00etara, "Altsasuko Udalaren 
utzikeriak eragindako prekarie-
tatearen kontra", eta "euren lana 
behar bezala egiteko beharrez-
koak diren baliabideen falta" 
salatzeko.Abenduaren 10ean 
12:30ean kontzentrazioa egingo 
dute udaletxearen aurrean. 

LAB-ek gaineratu duenez, lan-
gileek urteak daramatzate uda-
leko gainerako langileei aplika-
tzen zaien hitzarmen bera apli-
katzeko eskatzen, baina aplika-
tzen zaien hitzarmena Estatukoa 
da, eta "hitzarmen horrek sol-
data lotsagarriak eta baldintza 
latzak" dituela salatu dute. 

2017an egin ziren Txirinbulo 
haur eskolako lanak, baina lan-
gileek salatzen dutenez, "udala, 
eraikuntzaz gain, ez da beste 
ezertaz arduratu". Eraikinak 
lehen momentutik hezetasunak, 
itxesurak eta matxurak dituela 
gaineratu dute, eta mantenu 
egokia egitea eskatu zaiola uda-
lari, baina "ez dutela erantzunik 
jaso". Materialak erosteko duten 
partida ekonomikoa ere "eskasa" 
dela salatu dute, eta prestakun-
tza ikastaroetan ikasitakoa ezin 
dutela praktikara eraman "ba-
liabiderik ez dagoelako".  

Txirinbulo haur 
eskolako langileek bi 
lanuzte egingo dituzte
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SAKANA
Sakanan hegemonia duen hiz-
kuntza gaztelania da. Euskara-
ren normalizazioaren aldeko 
tresna onenetako bat irakaskun-
tzako murgiltze eredua da, D 
eredua. Haren bidez haur eta 
gazteek euskara ezagutzen dute. 
Hala adierazten dute hezkun-
tzako eta soziolinguistikako 
adituek ere. Horregatik, Sakanan 
ofizialak diren bi hizkuntzak 
ikasteko modurik onena D ere-
dua dela nabarmendu dute. 
Euskara Zerbitzutik gurasoak 
D eredua ezagutzera gonbidatu 
dituzte. Eta gainontzeko sakan-
darrei bere inguruan D eredua-
ren alde onak nabarmentzeko. 

Ibarreko ikastetxeetako ma-
trikulazioa kontutan izanik, 
gora egin duen eredu bakarra 
A eredua da, gaztelaniazko kla-
seak eta euskara ikasgai duena. 
A ereduak puntu bat egin du 
gora eta gaur egun ikasleen %14,8 
dira eredu horretan ikasten du-
tenak. Bestalde, murgiltze ere-
duak, D eredua, 0,9 puntu jaitsi 
da. Ikasleen %81,6 dira euskaraz 
ikasten ari direnak. Datua 2015-
2016 urtekoaren parekoa da 
(%81,4 orduan). Ikasturte hartan 
gainditu zuen murgiltze ereduak 
estreinakoz matrikulazioaren 
%80ko langa. Baina ordutik gora 
eta behera egin du  kopuruak, 
baina sekula %82,5etik gora egin 
gabe. Bestalde, B ereduak, gaz-
telania eta euskara irakasteko 
baliatzen duena, 0,1 egin du 
behera. B ereduan ikasleen %3,6 
ikasten ari dira.

Ikasturteko berritasuna da 
Uharteko eskolan A eredua de-
sagertu dela. Ikastetxe horretan 
murgiltze eredua besterik ez 
dago gaur egun. Hortaz, A eredua 
Irurtzunen eta Altsasun eskain-
tzen da, eta B eredua Altsasun.

Zikloka
Haur Hezkuntzan ikasleen 
%20,39 hartzen ditu, 582 ikasle, 
aurreko ikasturtean baino sei 

ikasle eta 0,3 puntu gutxiago. 
Murgiltze ereduan ikasleen %86,1 
daude (501 ikasle, zazpi gutxia-
go). Aurrekoarekin alderatuta 
D ereduak 0,3 puntu egin du 
behera. 2020-2021 ikasturtean A 
ereduak berriro bi zifrako ma-
trikulazioa lortu zuen Sakanan, 
%10. Ikasturte honetan kopurua 
errepikatu du 58 ikaslerekin 
(aurrekoan baino bat gutxiago). 
Azken bi urteetako joera etenez, 
B eredua da ehunekoan eta ko-
puruan gora egin duen eredu 
bakarra. Ibarreko ikasleen %3,9 
ari dira ikasten eredu horretan 
(0,3 puntu eta 2 ikasle gehiago).  

Lehen Hezkuntza ikasten 
ikasleen %48,24 ari dira, 1.377 
guztira, aurrekoan baino 55 
ikasle eta 2,16 puntu gutxiago. 
Euskarazko murgiltze ereduan 
ikasleen %81,8 daude (1.126 ikas-
le, 39 gutxiago), aurrekoan be-
zala 0,4 puntu egin du gora 

kopuruak. A ereduan ikasleen 
% 12,4 daude, aurreko ikastur-
tean baino 0,3 puntu gutxiago 
(171 ikasle, 11 gutxiago). Azkenik, 
B ereduan joan den urtean har-
tutako beherako joerari segida 
eman dio 0,1 puntu galduz, ikas-
leen %5,8 ari dira B ereduan 
ikasten (80 ikasle, 5 gutxiago). 

Derrigorrezko Bigarren Hez-
kuntzan ikasleen %31,36 ari da 
ikasten, 895, aurreko ikasturtean 
baino 74 ikasle eta 2,46 puntu 
gehiago. Aurreko ikasturtean 
estreinakoz DBHn D ereduan 
matrikulatutako ikasle sakan-
darren kopuruak %80ko langa 
gainditu zuen. Ikasturte honetan 
euskarazko murgiltze ereduan 
ikasten ari direnak %78,4 dira. 
31 ikasle gehiago badaude ere, 
aurreko ikasturtearekiko eus-
karazko ereduaren matrikulazioa 
3,3 puntu jaitsi da. DBHn ez 
dago B eredurik eta behe mai-
letan eredu horretan ikasi duten 
ikasleek DBHra iristerakoan 
gurasoek, normalean, A ereduan 
matrikulatzen dituzte, euskara-
ren kaltetan. Eta ikasturte hau 
ez da salbuespena izan. Ikasleen 
%21,6 daude eredu horretan, 
aurreko urtean baino 43 ikasle 
eta 3,3 puntu gehiago.

Ikasleak irteera batean. ARTXIBOA

D ereduan 
aurrerapausorik ez 
Azken zazpi ikasturteetan ikasleen %81 inguru D ereduan matrikulatu dituzte 
gurasoek. Aurten %81,6 dira. Aurretik zetorren goranzko progresioa etenda dago. 
Ikasturte honetan gora egin duen eredu bakarra A izan da, puntu bat gora

AZKEN ZAZPI URTETAN  
D EREDUA GORA ETA  
BEHERA IBILI DA, 
BAINA %82,5 
GAINDITU GABE

Saritutako margolariak. GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Eskubideak marraztu haien 
berri izateko 
Oinarrizko Zerbitzuen Mankomunitateak Haurren 
Eskubideei buruzko marrazki lehiaketa antolatu du

ALTSASU / OLATZAGUTIA / ZIORDIA
Nazio Batuen Erakundeak Haur-
tzaroaren nazioarteko eguna 
izendatu zuen azaroaren 20a. 
Data hori kontuan izanik, Bu-
runda mendebaldeko Oinarriz-
ko Zerbitzuen Mankomunitateak 
marrazki lehiaketa antolatu 
zuen. Haren bidez Haurren Es-
kubideei buruzko Konbentzioan 
jasotako eskubideen berri eman 
nahi zieten Altsasu, Olatzagutia 
eta Ziordiko haurrei. Txikiek 
eskubide haietako bat aukeratu 
eta marrazkia egin behar zuten. 
Irudiak ikastetxeetan egin di-
tuzte, lehiaketa Lehen Hezkun-
tzako eta DBHko lehen zikloko 
ikasleei zuzenduta baitzegoen 
lehiaketa. 

Makina bat lan aurkeztu ziren. 
Haiek Altsasu, Olatzagutia eta 
Ziordiko haurtzaroko tratu ona-
ren sustapen sarearen blogean 
eta Altsasuko liburutegiko kris-
taletan ikusgai egon ziren aza-

roaren 17tik 21era. Koldo Arnanz 
eta Itziar Nazabal margolariek 
eta Ana Begiristainek (haurtza-
roko tratu onaren sustapen sa-
reko kidea) osatu zuten epai-
mahaia eta sariak aurreko osti-
ralean banatu zituzten. 

LHko 1-3 mailak
• 1. Nahia Diaz San Felipe
• 2. Iria Cancho Pardo
• 3. Anuska Lizarraga

LHko 4-6. mailak
• 1. Zoe Martin Sales
• 2. Noemi Iranzu Otavalo
• 3. Naroa Zabala Remiro

D.B.H. 1.eta 2. mailak
• 1. Izai Igeltz Irizar
• 2. Izaro Díez Erro 
• 3. Naiane Martinez

Sarituak

Giza garapen jasangarria lor-
tzeko helburuz, Nazio Batuen 
Erakundeak (NBE) 2030 agen-
daren 6. puntuak saneamendua 
jorratzen du. Eta, horri lotuta, 
NBEk WCren edo Komunaren 
Nazioarteko Eguna izendatu 
zuen azaroaren 19a. Harekin bat 
egin zuen Nilsa enpresa publi-
koak, hondakin urak garbitzeaz 
arduratzen dena, eta hezkuntza 

programa garatu zuen Atakon-
doa eskola publikoan. Haren 
bidez ia ehun ikaslek ikasi zuten 
komuneko tazan bakarrik ko-
muneko papera besterik ezin 
dela bota. Nilsak gogorarazi 
duenez, pixa oihalak, konpresak, 
kotoi zotzak, kotoiak, preserba-
tiboak eta bestelakoak errefu-
sara bota behar dira, eta ez 
komuneko zulora. Nahiz eta 
produktu horien ontzietan  bio-
degradagarriak direla jarri. 
Etxeko sareak, herriko estolde-
ria eta araztegia buxatzen dute.

Komuna ez dela 
paperontzia ikasi 
zuten Atakondoan
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Gregorio Riezu, Candi Arnanz eta Victorino Lopez de Goikoetxea, 2019ko omenaldian. 

Barricarte Oroimenezkoan Candi 
Arnanz izanen dute gogoan
 ATLETISMOA  Abenduaren 8an 11:30ean hasiko da 
lasterketa eta sortzaileari, Arnanzi, omenaldia egingo zaio 

Maider Betelu Ganboa ALTSASU
Iazko etenaldiaren ondoren, 
bueltan da Zubeztia elkarteak 
antolatutako Oinezko Lasterke-
ta-Alberto Barricarte Oroime-
nezkoa. Aurten Oinezko Laster-
ketaren 40. edizioa izango da 
jokatuko dena, zenbaki borobi-
la, aldi berean 37. Alberto Ba-
rricarte Oroimenezkoa izanen 
dena. Ohi bezala, abenduaren 
8an, izanen da, Ama Birjina 
Sortzez Garbiaren egunean, Zu-
beztia elkartea ardatz dela.  

Zubeztiako lasterketa betera-
noa urte bukaeran jokatuko 
diren San Silvestreak prestatze-
ko lasterketa aproposa da, pro-
ba herrikoia, sakandarren artean 
proba kuttuna. 10 kilometroko 
lasterketa da, Altsasuko herri 
gunean prestatutako zirkuitua-
ri lau itzuli emanez jokatzen 
dena. Zubeztia elkarte paretik 
abiatuko da, udaletxe parean, 
eta 18 urtez gorako gizonezkoek 
eta emakumezkoek hartu ahal 
izango dute parte. Izena ematea 
zabalik dago Dantzaleku Sakana 
Atletismo Klubaren webgunean 
(3 euro). Egunean bertan 10:00eta-
tik 11:30era Gure Etxean izena 
ematen dutenek, aldiz, 5 euro 
ordaindu beharko dituzte. 

Lasterketako azken edizioan, 
2019an, 166 korrikalarik hartu 

zuten parte, eta azkarrenak An-
tonio Etxeberria (31:52) iruin-
darra eta Izaskun Beunza (37:42) 
olaztiarra izan ziren. 

Candi Arnanz sortzailea gogoan
Lasterketa honen sortzaileetako 
bat berriki zendutako Candi 
Arnanz Garcia zen. Gaztetan 
korrikalari fina izan zen Arnanz, 
eta zendu arte Altsasun atletis-
moa sustatzeko makina bat lan 
egin izan zuen. Candi Arnanz 
izan zen Barricarte Memoriala-
ren sortzaileetako bat eta urte 
luzez antolakuntzan buru bela-
rri aritutakoa. Berak ematen 
zion probari irteera. Hain zuzen 
ere, lasterketako azkeneko edi-
zioan, 2019. urtean, omenaldia 
jaso zuen Arnanzek, Victorino 
Lopez de Goikoetxearekin eta 
Gregorio Riezurekin batera. 

Candi Arnanzek berak 2019ko 
omenaldian azaldu zuenez, or-
duko Zubeztiako juntari laster-
keta antolatzearen ideia propo-
satu zion –Agustin Aizpurua 
zen presidentea–, eta ongi iru-
ditu zitzaien. Horrela, 1980. ur-
tean egin zen lehendabiziko 
lasterketa. Alberto Barricarte 
izan zen beste antolatzaileetako 
bat, Olaztin auto istripuz zendu 
zena, eta horregatik duela 37 
urtetik Alberto Barricarte Me-
moriala izena hartu zuen probak.

Zubeztia elkarteak urte luzez 
probaren antolakuntzan ibilita-
ko Candi Arnanz gogoan izango 
du, eta 11:30ean, lasterketa hasi 
baino lehen, omenaldia xumea 
egingo diote elkartekide eta at-
letismo sustatzaile izandakoari. 

CANDI ARNANZEK 
URTERO EMATEN ZION 
HASIERA ZUBEZTIAKO 
PROBARI. AURTEN 
OMENDUKO DUTE 

Maider Betelu Ganboa URDIAIN
Lohia, aldapak, trabak eta ibil-
bide gorabeheratsuak gustuko 
dituztenek Burunda Txirrindu-
laritza Taldeak igandean anto-
latutako Urdiaingo Ziklo-krosa 
ezin dute galdu. II. Benigno 
Mendia Kani Oroimenezkoa 
kadeteen eta juniorren mailako 
lasterketa izanen da. Aldaketa-
rik ezean, abenduaren 5ean, 
igandearekin, 11:00etan abiatu-
ko da kadeteen lasterketa, eta 
hura bukatuta, ordu bat geroa-
go jubenil mailakoa hasiko da. 

Burunda Txirrindularitza Tal-
deak 2019ko abenduan antolatu 
zuen lehenengoz Urdiaingo Zi-
klo-krosa. Klubeko hainbat txi-
rrindulari animatu ziren urte 
hartan ziklo-kroseko lasterke-
tetan aritzera, eta haiei etxean 
aritu ahal izateko aukera bat 
eman nahian antolatu zuten 
proba. I. Benigno Mendia Oroi-
menezkoa izendatu zuten, garai 
batean Benigno Mendia zena 
ziklo-krosean ibiltzen baitzen, 
eta berari esker makina bat 
lasterketa antolatu zirelako Ur-
diainen, Euskadiko Ziklo-Kros 
Txapelketa tartean. 

2019ko Urdiaingo Ziklo-krosak 
harrera ona izan zuen. Kadetee-
tan Quesos Albeniz-Burunda 
taldeko Mikel Unzilla Aldasoro 
etxarriarra (28:38) eta Nafarroa 
Ermitagaña taldeko Nahia Imaz 
Perez altsasuarra (25:54) gailen-
du ziren eta juniorretan El Ca-
serio-Valsay taldeko Adrian 
Losarcos (42:47) eta Grupo Elek-
trako Edurne Izkue (44:52). 

Ibilbidea, futbol zelaia ardatz
Urdiaingo Ziklo-kroseko ibilbi-
dea 2019 urtekoaren ia berbera 
da, Sagardia auzoaren inguruan 
egin den aldaketa txiki bat izan 
ezik. Aitziber futbol zelaia ardatz 
hartuta, 2,3 kilometroko zirkui-
tua prestatu dute Burundakoek. 
Lasterketa Felipe kale parean 
hasiko da, Urdiaingo behealdean, 
eta tropela frontoiraino igo on-

doren, ezkerrera egin eta Aitzi-
ber futbol zelaira sartuko da. 
Hango larreetan itzuliren bat 
eman ondoren, gora egin eta 
Kamiozar kaletik herrira sartu 
eta parkeraino iritsiko dira; 
partzelarian aurrera egin eta, 

larreetan sartu eta behera eginez, 
atzera ere futbol zelai parera 
agertuko dira txirrindulariak. 
Beheraino jarraituko dute eta 
Sagardia kaletik Urdiaingo sa-
rrerako kalera aterako dira. 
Helmuga frontoi parean dago.

Ziklo-krosa lasterketa berezia izaten da. Irudian, 2019ko Urdiaingo Ziklo-krosa. 

Dena prest Urdiaingo 
Ziklo-kroserako
 ZIKLO-KROSA  Igandean jokatuko da II. Benigno Mendia ‘Kani’ Oroimenezkoa. 
11:00etan kadeteen proba abiatuko da, eta 12:00etan jubenilena, eta Burunda 
Txirrindularitza Taldeak lasterketa ikusgarria jarraitzera animatu ditu sakandarrak

Igandean VII. Abadiño Udala Saria Ziklo-krosa jokatu zen. Euripean 
eta lokatzaz gainezka Gorka Izagirre Insaustik sekulako lezioa eman 
zuen eta txapeldun handia izan zen (1:02:59). Junior mailan Mikel 
Regil 19. sailkatu zen, eta kadete mailan Ekain Imaz laugarren.

Gorka Izagirre Abadiñon txapeldun

Gorka Izagirrek (Astana) merezimendu osoz lortu zuen garaipena. UTZITAKOA
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NAFARROAKO PILOTA FEDERAZIOA

Eskala eta Mendinueta, gutxigatik
 PALA  Aurreko ostiralean Emakumezkoen Paleta Gomako Nafarroako 
Bigarren Mailako finala jokatu zuten Gure Pilotako Ane Eskala eta Uxue 
Mendinueta etxarriarrek Larraungo Marian Saralegi eta Naroa Otxoa palisten 
kontra, Labriten. Etxarriarrak aurreratu ziren, Larraungoek 27na berdindu, 
eta azken hiru tantoak Saralegiren eta Otxoaren aldera erori ziren. 

NAFARROAKO PILOTA FEDERAZIOA

Igoa eta Murillo, txapeldunordeak
 PALA  Azaroaren 14an Aldatzeko Itturgi pilotalekuan Emakumezkoen Paleta 
Gomako Nafarroako Txapelketako Lehen Mailako finala jokatu zen. Gure 
Pilotako Uxue Murillok eta Irati Igoak Auñamendi taldeko Saragueta eta 
Ardanaz izan zituzten aurkari. Lehia oso estuan, Auñamendikoek 22 eta 25 
irabazi zuten, 3 tanto eskaseko aldearekin. 

Binakako Txapelketako hiruga-
rren jardunaldia dago jokoan. 
Elezkano II.ak eta Zabaletak 
astelehenean, abenduaren 6an 
jokatuko dute Altuna III.aren 
eta Martijaren kontra, Beotiba-
rren (17:00, ETB1). Elezkanok 
eta Zabaletak orain arte jokatu-
tako bi jardunaldiak irabazi 
dituzte, eta Altuna III.a eta Mar-
tija asteartean Ezkurdiari eta 
Tolosari irabazita helduko dira 
partidara, poltsan puntu bat 
dutela. Altuna eta Elezkano mai-
la oso onean daude, eta Zabale-
taren eta Martijaren artean 
borroka handia espero da. Beraz, 
puntu garrantzitsua izango da 
Tolosan banatuko dena. 

Aldiz, Ezkurdiak eta Tolosak 
ez dute punturik bildu. Ez dira 
gaizki jokatzen ari, baina egoe-
rari buelta eman beharra dute 
eta lehen puntua eskuratu, ani-
moz lasaiago aritu eta urduri-
tasuna ez azaltzeko. Asteazkenean 
jokatuko dute, abenduaren 8an, 
Irribarriaren eta Rezustaren 
kontra, Bergaran (17:00, ETB1). 
Partida oso zaila dute aurretik. 

Bestalde, Promozioko Binaka-
ko lehen bi jardunaldiak iraba-
zita, Bakaikoak eta Elizegik 
Zubizarreta III.a eta Eskiroz 
izango dituzte aurkari larunba-
teko Lizarrako jaialdia mustuko 
duen partidan. 

Ezkurdiak eta Tolosak 
lehen puntua behar dute
 PILOTA  Binakako hirugarren jardunaldia jokatuko da egunotan. Elezkanok eta 
Zabaletak Altuna eta Martija dituzte aurkari, lehia gogorrean. Ezkurdiak eta Tolosak 
egoerari buelta eman beharra dute Irribarriaren eta Rezustaren kontrako partidan

Asteburuan XXXV. Nafarroako Kirol Jokoen Banakako Pilota 
Txapelketako finalak jokatu ziren Iruñeko Labrit pilotalekuan 
kimuen eta haurren mailan, eta bertan sailkatutako pilotari 
sakandarrak oso ongi aritu ziren.

Kimuen Hirugarren Mailan Arbizuko Aldabide taldeko bi pilotarik 
jokatu zuten finala, Jurgi Sarasibarrek eta Manex Baldak. Balda izan 
zen Nafarroako txapelduna, taldekideari 2 eta 18 irabazi eta gero. 

Haurren Hirugarren Mailan Arbizuko Aldabideko Xabier 
Etxabarrik eta Altsasuko Pilotajaukuko Urko Lanzak neurtu zituzten 
indarrak, eta partida estuan, azkenean Urko Lanza altsasuarrak 
jantzi zuen Nafarroako txapela, Etxabarriri 14 eta 18 irabazita. 
Bukatzeko, Haurren Bigarren Mailan Aldabideko Jokin Olarrak 
Aurrera taldeko Julen Baleztena izan zuen aurkari eta borroka 
estuan, azkenean Baleztena 18 eta 14 gailendu zitzaion Olarrari. 

Banakakoa despedituta, Binakako Nafarroako Pilota Txapelketari 
ekingo diote pilotariek.

Balda eta Lanza txapeldun

Nafarroako Banakako Txapelketako finalistak. NAFARROAKO PILOTA FEDERAZIOA

Abenduko zubian kategoria ba-
tzuetan liga jardunaldia jokatu-
ko da, baina beste batzuetan ez. 
Gizonezkoen Lehen Maila Au-
tonomikoan Mendigorrian jo-
katuko du Lagun Arteak, Men-
di taldearen kontra, larunbatean, 

16:00etan. Aurreko jardunaldian  
Lagun Arteak eta Lerinések 
jokatu beharreko partida atze-
ratu egin zen, elurrarengatik. 
Emakumezkoen Lehen Maila 
Autonomikoan berdina gertatu 
zitzaion Altsasuri, ezin izan zuen 

Mulierren kontrako partida jo-
katu ahal izan, eta asteburu 
honetan ez dute jardunaldirik. 

Preferente mailan, aldiz, Etxa-
rri Aranatzek Aibares taldea 
hartuko du larunbatean, 
12:00etan, San Donato zelaian. 
Arerio zuzenen arteko partida 
izanen da. 

Gizonezkoen erregional mailan 
asteburuan ez da jardunaldirik 
jokatuko. Aurreko jardunaldian 
Altsasuk bana berdindu zuen 
Gazte Berriakekin eta sailkape-
nean hirugarrena da. 

Lagun Arteak eta Etxarrik 
partida dute, baina Altsasuk ez
 FUTBOLA  Emakumezkoen Maila Autonomikoan eta 
Gizonezkoen Erregionalean ez da jardunaldirik jokatuko

Aurreko astean hasi zen Gure 
Pilota Sakanako XVII. Nesken 
Pala Torneoa. Guztira 65 palis-
ta gehiago ari dira lehiatzen, 
gaztetxoen eta helduen mailatan. 
Gure Pilotako Miguel Angel 
Aristorenak azaldu bezala, se-
kulako maila du txapelketak eta 
Etxarri Aranatzen jokatutako 
lehen jardunaldiko partidak 
ederrak izan ziren. 

Asteburu honetan bigarren 
jardunaldia dago jokoan. Parti-
dak Altsasuko Burunda pilota-
lekuan jokatuko dira, gaztetxoen 
partidak larunbat goizean, 
10:00etatik aurrera, eta helduen 
partidak igandean, 11:00etatik 
aurrera. Igandean, Lehen Mailan 
Maider Saralegik eta Ane Kere-
jetak Enara Mazizior eta Izar 
Parot izanen dituzte aurkari, 
eta Eliteen Mailan Leire Galdo-
sek eta Maider Huizik Amaia 
Espinalen eta Maider Mendiza-
balen kontra jokatuko dute. 

 PALA  Sakanako Pala 
Txapelketako 
partidak, Altsasun
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Maider Betelu Ganboa SAKANA
Iskiza Sakana Gimnasia Errit-
mikoko taldea sasoi betean dago.
Batetik, eskolan 39 gaztetxok 
eman dute izena eta irail bukae-
ran hasi zuten trebakuntza den-
boraldia. Bestetik, Nafarroako 
Kirol Jokoen taldean 20 gimnas-
ta daude eta martxoan hasiko 
diren Nafarroako Txapelketak 
prestatzen ari dira, eta, azkenik,  
txapelketako taldeak –zazpi gim-
nasta daude– atseden hartu du. 
Urritik hasita astebururo lehia-
ketak izan dituzte eta aurreko 
astean Valladoliden jokatutako 
Espainiako Gimnasia Erritmi-
koko Txapelketan aritu ziren. 

"Izen emate datuak positiboak 
dira eta taldea gora doa. Dena 
den, beraiek pozik egonda, gu-
retako nahikoa" azaldu du Iski-
za Sakanako monitore Olaia 
Agirrek. Berarekin batera Maria 
Remolinak jarraitzen du irakas-
le lanetan eta aurten Miriam 
Martin gehitu zaie, ikasle ohia. 
Bakoitzak talde baten ardura 
du eta beharrezkoa denean gai-
nontzeko monitoreen babesa du. 

Espainiako Txapelketa
Valladolidetik etorri berria da 
Agirre, Iskizako txapelketako 
taldea Espainiako Gimnasia 
Erritmikoko Txapelketan ari-
tzeaz. Jubenil mailan lehiatu 
ziren. Banakako Txapelketan 
Eider Goikoetxea arbizuarra 
izan zen Iskizako ordezkaria, 
eta taldekakoan hurrengo sei-
kotea aritu zen: Ane Iturrioz, 
Amaia Marin, Naroa Diaz, Bea 
De Sousa, Irune Etxaniz eta Na-
gore Erdozia. "Espainiako Txa-
pelketan ondo aritu dira eta 
pozik egotekoa da. Ordura arte 
sekulako denboraldia egin zuten, 
Espainiako Txapelketan boro-
bildu nahi zutena, baina akats 
txiki batzuk egin zituzten eta 

hasieran pena horrekin geratu 
ziren" aipatu du Agirrek. 

Urritik hasita Iskizako txa-
pelketa taldea ez da gelditu. 
"Donostian parte hartu genuen, 
Gasteizen egon ginen, baita 
Barakaldoko BEC-en ere. Na-
farroan pare bat txapelketa egin 
genituen eta Gernikan ere izan 
ginen. Gelditu gabe egon gara, 
eta sekulako emaitzak izan ditu 
taldeak. Eider Goikoetxeak Ba-
nakako Nafarroako Txapelketa 
irabazi zuen, Iskiza taldea Na-
farroako Taldekako Txapelketan 
onena izan zen, Gasteizen Is-
kiza lehena sailkatu zen talde-
ka, Espainia mailako torneorik 
garrantzitsuenean, Euskal 
Gym-en, 50 talderen artean 
Iskiza hamaikagarren sailkatu 
zen… denboraldi bikaina egin 
dugu. Horregatik Espainiako 
Txapelketan denboraldia pri-
meran bukatu nahi zuten, eta 
ez zen gaizki joan, baina akats 
txiki horien pena izan dute" 
azaldu du Agirrek. 

Nafarroako txapeldun gisa 
iritsi zen Iskiza Valladoliden 
jokatutako Espainiako Txapel-
ketara, junior mailan. Eider 
Goikoetxeak Banakakoan zin-
tarekin egin behar izan zuen 
lana. Zintak badu bere zailtasu-
na, zintak ezin baitu lurra uki-
tu. "78 gimnasten artean 52. 
sailkatu zen Eider. Ez dago ba-
tere gaizki. Beste kirol batzuetan 
buelta emateko aukera dago 
baina gurean ez. Minutu eta 
erdiko ariketa da, eta tarte ho-
rretan egindako lan guztia era-

kutsi beharko duzu. Orduan, 
nerbioak kontrolatzea zaila 
izaten da. Eiderrek bere lana 
erakustea lortu zuen, eta nahiz 
eta akats bat izan, ariketa ondo 
atera zen eta pozik gaude" azal-
du du Agirrek. 

Espainiako Taldekako Txapel-
ketan 114 taldeetatik 49. sailka-
tu zen Iskiza. Hiru uztai eta bi 
soka erabili behar zituzten, 
konbinazio nahiko berezia. "Oso 
ongi ibili ziren. Bi akats txiki 
egin zituzten, baina, bestela pri-
meran" gaineratu du entrena-
tzaileak, balorazioa "oso ona" 
dela nabarmenduz. "Agian mo-
mentuan beste gauza bat espero 
genuen, ez klasifikazioari begi-
ra, sentsazioei begira baizik, 
baina horri buelta eman diogu 
jada" dio, irribarrez. 

Trantsizio urtea
Izan ere, erronka berezia dute 
orain Iskizakoek. "Olinpiar Jo-
koen ondoren gimnasia erritmi-
koan araudi berria sartzen da 
indarrean, eta 2022 urtetik au-
rrera txapelketa guztietan arau 
berriak jarraituz lehiatu behar-
ko dugu. Orain arte, esaterako, 
aparatuari garrantzia handia 
ematen zioten eta aparatuaren 
azpitik egiten ziren txilinbuelta 
horiei guztiei. Ariketek nolabai-
teko arriskua zuten. Baina orain 
horri muga jarri zaio eta ga-
rrantzi handia emango zaio alde 
artistikoari, musika interpreta-
tzeari, orain arte eman ez zaio-
na. Hortaz, gure lehenengo 
erronka arau horiek ulertzea 
eta tapiz gainera eramatea da, 
ilbeltzetik aurrera irizpide ho-
riekin hasiko baikara lehiatzen. 
Hasieran zaila egingo zaigu, 
baina poliki-poliki joango gara 
erritmoa hartzen. Trantsizio 
urtea da honakoa, eta ilusioz 
gaude" nabarmendu du.  

Nafarroako Kirol Jokoetako 
taldean 2022ko Nafarroako Txa-
pelketak prestatzen ari dira, 
arau berri horiekin jokatuko 
direnak. Martxoan hasi ohi dira, 
eta apirilean bukatu. Nafarroan 
gimnasia erritmikoan 3. eta 4. 
mailak daude, eta Banakako 
Txapelketan lehiatu ziren Iski-
zakoak, 4. mailan, eta batzuk 3. 
mailara igotzea lortu zuten. 
Taldeka, aldiz, ez ziren lehiatu. 
Hortaz, 2022an Iskizako talde 
guztiak 4. mailan ariko dira. 
"Gimnastak oso gogotsu daude" 
aitortu du Agirrek. 

Gabonetakoa lotu gabe
Iskizak oraindik ez du erabaki 
aurten Eguberrietako gimnasia 
erritmikoko erakustaldia egin-
go duen ala ez. Pandemiaren 
bilakaeraren arabera hartuko 
da erabakia. "Egiteaz, abendua-
ren 18an litzateke, Olaztiko ki-
roldegian, baina oraindik ez 
dugu erabakirik hartu. Gimnas-
ta guztiek egin dute lan, eta ez 
dugu nahi inor kanpoan geratzea 
konfinatuta dagoelako. Hortaz, 
erakustaldia atzeratu behar bada, 
hala egingo dugu. Ez zaigu axo-
la" azaldu du.

Jubenil mailako Iskiza Sakana taldeko seikotea. ISKIZA

Iskiza Sakana, 
trantsizio urtean

ISKIZA SAKANAKO 
TXAPELKETA TALDEKO 
GIMNASTEK 
DENBORALDI EDERRA 
EGIN DUTE

 GIMNASIA ERRITMIKOA  Iskizako txapelketa taldeak denboraldi bikaina egin du eta 
Valladoliden jokatutako Espainiako Txapelketatik itzuli berri da. Orain, gimnasia 
erritmikoko araudi berriei egokitzen ari dira Iskiza Sakanako talde guztiak, gogotsu

Jubenil mailan bakarkako modalitatean aritzen den Eider Goikoetxea. ISKIZA
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Maider Betelu Ganboa ETXARRI ARANATZ
Frontoietan aspaldiko ezaguna 
da Miguel Angel Aristorena La-
kuntza. Etxarri Aranazko Gure 
Pilota elkartean lan ordainezina 
egin du neskak palan trebatzen. 
Egindako lanaren fruitua jaso 
du, aurten bi aitortza egin diz-
kiotelako: Etxarri Aranatzen 
Emakumezkoen Master Cup 
Pala Txapelketako finalak joka-
tu zirenean jaso zuen lehen 
omenaldia, eta asteartean Na-
farroako Jauregian Maria Chi-
vite presidentearen eskutik 
Nafarroako Zilarrezko Domina 
jaso zuen. Ez da omenaldien oso 
zalea, eta aitortza berak ez, nes-
kek merezi dutela uste du, bai-
na merezitako omenaldia da. 

ALABAK ENTRENATZEKO
Gaztetan pilotaka edo palan ibiltzen 
zinen?
Garai hartan herrietan mundu 
guztia eskupilotan, palan edo 
futbolean ibiltzen zen. Ni 16 
urtetaraino eskupilotan aritu 
nintzen. Txapelketaren bat edo 
beste irabazi nuen, baina esku 
txarrak nituen. Horregatik es-
kupilota utzi eta palan hasi 
nintzen. Kuadrillan txapelketa 
batzuk jokatzen genituen. 
Herriko txapelketak ziren?
Bai. Esaterako, sekulako pala 
txapelketak egiten ziren Etxarri 
Aranatzen. Luis Igoak, Telle-
txeak, nik... talde batek antola-
tzen genituen eta sekulako giroa 
egoten zen. 

Neskak palan entrenatzen hasi 
zinen zure alabek, Yanirak eta Saioak, 
pala gustuko zutelako eta haiei 
irakasteagatik. 
Bai, hala da. Garai hartan alabak 
euren lagunekin etortzen ziren 
frontoira gu ikustera. Behin 
esan nien nahi izanez gero kua-
drillarekin etortzeko eta hasiko 
ginela pixka bat palan entrena-
tzen. “Zuendako kirol polita da 
hau” aipatu nien. Bospasei ani-
matu ziren, eta horrela hasi 
ginen. 20-22 urte izango dira. 
Garai hartan Etxarri Aranatzen Gure 
Pilota elkartean esku pilota landu-
ko zuten, ezta?
Bai. Etxarri Aranatzen orduan 
esku pilota izarra zen. Guk leku 
pixka bat egin genuen. Geldi-
-geldi sartzen hasi ginen: hasie-
ran nesken palarako ordu bat, 
gero bi ordu… kostatu egin zen. 
Neskak palan jokatzea arraroa egi-
ten al zen?
Bai. Badakizu, garai hartan 
frontoia mutilena zen. Betiko 
borroka. Borroka batekin hasi 
nintzen, baina gero ohartu nin-
tzen beste borroka bat ere ba-
zegoela. Orduan eskupilota eta 
pala mutilen barruti pribatua 
zen, eta emakumeak kirol hori 
egitea... Gu entrenatzen egon 
eta sarritan atariari joka ibiltzen 
ziren, eta halakoak; asko kosta-
tu zen normaltzea, urte batzuk. 
Frontoian tokia lortzeko borroka 
latza al zenuten?
Gure Pilota eskolan ordutegiena 
oso zorrotz eraman izan dugu 

beti, eta talde bakoitzak bere 
ordutegia zuen. Hortaz, nesken 
palarako genituen orduak erres-
petatzen ziren. Baina negua 
iristen zen, mutilak frontoira 
joaten ohituta zeuden, eta gure-
kin topo egiten zuten; saltsa 
pixka bat egoten zen hor. 
Gure Pilota eskolakoei neskekin 
palan hasteko asmoa zenuela esan 
zenienean nola hartu zuten?
Ongi. Ventura Mundiñanok urte 
askotan eraman izan zuen pilo-
ta eskola, eta berarekin batera, 
jende jatorra zegoen: Felix Mozo, 
Venancio... Neskekin palan has-
teko ze ilusio nuen ikusi zutenean 
animatu ninduten: “aurrera”, 
esan zidaten. Gure Pilota klu-
betik sekulako laguntza izan 
dut. Gehiago zen kaleko kontua. 
Pilota munduan badirudi esku 
pilota dela bakarrik garrantzi-
tsua. Pala eta gainontzeko erre-
mintak azpian egon dira, eta 
emakumeena zer esan, beti iza-
ten da bigarren mailakoa. 
Sakanan gizonezko palista gutxi 
daude. Aldiz, emakume pila bat, 
zuek egindako lanaren emaitza. 
Talde bat aurrera ateratzeko 
atzean ilusioa duen monitore 
edo arduradun bat behar da, 
motibazioa duena, txapelketak 
antolatzeaz arduratuko dena, 
beste klubetako jendearekin 
harremana izango duena, hango 
palistak hemengo txapelketetan 
parte hartzeko. Lan asko egin 
behar da. Nik oraindik emaku-
mezkoen pala aurrera ateratze-

ko ilusioa dut. Bestalde, Gure 
Pilota taldetik txapeldun pila 
bat atera dira eta ateratzen ja-
rraitzen dute; horrek berak ilu-
sioa mantentzen du. 
Hasi zinetenetik hona, emakumez-
koen palak gora egin du nabarmen. 
Izugarri. Emakumezkoen pala 
sekulako osasunarekin ikusten 
dut. Baina gertatzen ari dena 
da azkeneko urteetan emaku-
mezkoak ere eskupilotan hasi 
direla eta nolabait esateko, er-
dibanatu dira. Hau da, palista 
asko ere badabiltza eskupilotan. 
Ez dakit honek zein norabide 
hartuko duen, baina gaur egun 

nire iritziz maila palan dago; 
emakumezkoek eskuz oraindik 
lan handia dute egiteko, aurre-
tik palan egin zen bezala. 

GURE PILOTA ESKOLA
Bospasei neskarekin hasi zen Gure 
Pilota Emakumezkoen Pala eskola. 
Gaur egun zenbat palista daude? 
Emakumezkoen pala taldean 
36-38 palista inguru ditugu, ben-
jaminetatik hasita helduetara 
arte. Bestalde, gutxika eskupi-
lotako taldea itzaltzen joan zen; 
pena ematen zigun, eta taldea 
berriz martxan jartzen saiatu 
gara. Aurten lauzpabost mutil 
eta neska bat ditugu eskupilo-
tako taldean. 
36-38 neska palan trebatzen, hori 
asko da. 
Bai. Bakarren batek beti uzten 
du, baina beti sartzen dira be-
rriak. Aurten oso pozik nago 
zenbait palista taldera itzuli 
direlako. Bere garaian oso onak 
ziren, txapeldunak izandakoak, 
baina kanpora joan ziren ikas-
tera eta utzi zuten. Orain buel-
tatu dira, eta horrek sekulako 
indarra eta ilusioa eman dit. 
Zenbat entrenatzaile zaudete?
Olaia Izagirre eta alaba, Yanira 
Aristorena dira entrenatzaileak. 

Gure Pilotako emakumezkoen pala taldearen ardura izateaz gain, azken urteetan Gure Pilotako presidentea da Miguel Angel Aristorena Lakuntza. Irudian, Yanira alabak zuzentzen duen nesken pala talde baten entrenamenduan. 

"Uste dut neskek 
merezi dutela 
omenaldia, 
palistek, nik ez"
MIGUEL ANGEL ARISTORENA LAKUNTZA GURE PILOTA ESKOLAKO PALA ARDURADUNA
 PALA  Asteartean Nafarroako Zilarrezko Domina jaso zuen Miguel Angel Aristorenak 
Nafarroako Jauregian, 20 urte luzez emakumezkoen pala sustatzeagatik

"EMAKUMEZKOEN 
PALA ETA ESKUPILOTA 
SUSTATZEKO LAN 
HANDIA EGIN BEHAR 
DA, LAN SERIOAGOA" 

"BOSPASEI NESKA 
TREBATZEN HASI 
NINTZEN; KOSTATU 
EGIN ZEN, ARRAROA 
EGITEN ZELAKO"
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Ni gehiago ibiltzen naiz antola-
kuntzan, Nafarroako Pilota Fe-
derazioko bileretara joaten, 
epaile lanetan eta bestelakoetan, 
baina entrenamenduetatik buel-
ta ematen dut beti. Yanirak 
entrenatzaile titulua du, geroz 
eta gehiago eskatzen den titula-
zioa, eta alde horretatik pozik 
gaude. Astean lau egunez ditu-
gu entrenamenduak. Lehen tal-
de handiagoak izaten ziren, 
baina orain sei pertsonako tal-
deak egin ditugu eta entrena-
menduak hobeak dira, dedikazioa 
ezberdina delako. Ahalegin 
handia egin dugu, ea nola ate-
ratzen den. Emaitzak ere iritsi 
dira, Nafarroako Kirol Jolase-
tako Txapelketetan goraka egin 
dugulako. Oso pozik gaude. 
Itzuli direnen artean Ane Eskala eta 
Uxue Mendinueta daude. Ekainean 
Etxarri Aranatzen jokatutako Ema-
kume Master Cup Paleta Goma 
Txapelketako Lehen Mailako fina-
listak izan ziren, eta oso gutxiaga-
tik galdu zuten Maider Saralegiren 
eta Maddi Galarzaren kontra. 
Ane eta Uxue oso palista onak 
dira. Bere garaian Euskal He-
rriko txapeldunak izan ziren, 
eta orain hor dabiltza, garai 
bateko erritmoa hartzen, gustu-

ra. Frontoian beraiek ikustea-
rekin bakarrik sekulako gora-
kada dut. Asteburuan Nafarroa-
ko Bigarren Mailako txapeldu-
nordeak izan ziren. Gure Pilo-
tako beste zenbait ere oso ongi 
dabiltza, Andrea eta Izar Parot, 
esaterako. Irati Igoa ere Gure 
Pilotakoa da, eta oso maila onean 
dago. Todoterrenoa da, deneta-
rako balio du: Mulierreko fut-
bolaria, palista, pilotaria… Ya-
nira bueltatuko balitz, sekulako 
bikote polita egingo lukete. 
Alaba bueltatzera animatu beharko 
duzu. Txapeldun handia zen. 
Hori berak ikusi beharko luke, 
baina ona zen. Makina bat txa-
pel dauzka. Orain hasi berriak 
eta beteranoak, familia osoa 
gaude taldean, eta hori da poli-
tena. 8 urteko neskek, beraiek 
ikusita, palan jarraitzeko ilusioa 
izango dute. Izan ere, hemendik 
ez dira profesionalak izaten ate-
rako. Zergatik jarraitu? Gustu-
koa dutelako. 
Zer du palak?
Ez dakit zer duen, baina palan 
hasi eta guztiz harrapatu nin-
duen. Jende askok dio hori. 
Kirol osoa da, gorputza guztia 
mugitu behar duzu. Teknika, 
fisikoa, taktika… guztia lantzen 

da. Ez da garestia eta herri guz-
tietan dago frontoia. Bi pertso-
narekin oso gustura jokatzen 
da, eta laurekin hobe. Gozamen 
hutsa da. Nik 45 urterekin utzi 
nuen, gorputzak nahikoa zela 
esan zidalako. 
Gure Pilotan izena eman daiteke 
oraindik?
Nik beti aukera ematen diet. 
Probatu dezatela, hori da ga-
rrantzitsuena, eta gustuko ba-
dute segi dezatela. 
Emakume Master Cupek pala txa-
pelketa antolatu izanak emaku-
mezkoen palari bulkada eman dio?
Nolabaitekoa, hor utziko dugu. 
Emakumezkoen palak eta eskupi-
lotak aurrera egiteko federazioen 
inplikazioa ezinbestekoa da. 
Federazioak bere espedientea 
betetzen du, baina oraindik lan 
handia egin behar da emaku-
mezkoen pala eta eskupilota 
sustatzeko. Eta lan serioagoa.  

GURE PILOTA NESKEN TXAPELKETA
Aurreko asteburuan hasi zen Gure 
Pilota Sakanako XVII. Nesken Pala 
Txapelketa, 17. edizioa. Mankomu-
nitatearen eta udalen babesarekin 
antolatzen duzue, eta lan handia 
egin izan duzu beti txapelketa hau 
ateratzeko. 

Emakumezkoen pala sustatzeko 
eta zabaltzeko txapelketak an-
tolatu behar dira, eta beste klu-
betako palistekin harremana 
izan behar da beraiek gure txa-
pelketetan aritzeko. Sakanako 
txapelketara etortzeko desiotan 
egoten dira palistak. Iparralde-
koak, bizkaitarrak, gipuzkoarrak, 
nafarrak… denetatik etorri izan 
dira. Aurten 65 palista inguruk 
hartuko dute parte, Gaztetxoen 
Mailan 40 inguruk, Eliteetan 6 
bikotek eta Lehen Mailan 7 bi-
kotek. Txapelketan, aurten ere, 
sekulako maila dago. 
Urtero esaten duzu hori.
Palisten maila goraka doalako. 
Gure txapelketarekin maitemin-
duta nago. Benetan, sekulako 
maila dago. Bikoteak orekatzen 
saiatzen gara, eta nik uste dut 
palistak horregatik etortzen di-
rela hain gustura, partidak oso 
parekatuak direlako. Gure txa-
pelketan partida asko oso estuak 
izaten dira, partida borrokatuak. 
Zeintzuk dira faboritoak?
Izen handiak daude, baina gero 
partidak jokatu behar dira. Oso 
bikote politak daude. 
Federazioek antolatzen dituzten 
pala txapelketak kenduta, Sakana-
koa izango da emakumezkoen 
paleta goman antolatzen den txa-
pelketa onenetakoa.
Zalantzarik gabe. Txapelketa 
politak daude Euskal Herrian, 
eta dauden bizpahiru onenen 
artean dago gurea, ziur. 

OMENALDIAK
Etxarri Aranatzen jokatutako Ema-
kume Master Cup Pala Txapelke-
tako finaletan jaso zenuen lehen 
omenaldia, 20 urte luzez emaku-
mezkoen pala sustatzegatik. Silvia 
Marañon alkatearen eskuetatik 
oroigarri ederra jaso zenuen, pa-
listak ondoan zenituela. Tartean 
zegoen Nafarroako Kirol Institutu-
ko zuzendari Miguel Pozueta. 

Herritik sortutako omenaldia 
izan zen, palistak han zeudela, 
eta oso polita izan zen, egia esan. 
Badakigu ez zarela halako omenal-
dien oso zale, baina gertukoengan-
dik etortzen direnean, berezia 
izango da, ezta?
Jakina, oso polita da, baina bihotz 
barrutik esaten dizut nik ez du-
dala omenaldirik merezi. Nik 
uste dut neskek merezi dutela 
omenaldia, palistek. Hasierak 
nola izan ziren kontuan hartu-
ta, ikusita oso langileak direla, 
eta entrenatzeko eta lehiatzeko 
duten ilusioa… Beraiek merezi 
dute omenaldia, nik ez. Oso la-
guntza gutxi dute, eta horrek 
amorrarazten nau. 
Baina zuk izugarri laguntzen diezu. 
Ez dago frontoi batera joatea be-
zalakorik hori ikusteko. Palista eta 
teknikari guztiak hurbiltzen zaiz-
kizu agurtzera. Emakumezkoen 
palan erreferente bat zara. 
Niretako hori da omenaldi po-
litena. Joaten naizen frontoi 
guztietan: “Zer moduz Miel?” 
palista eta teknikari guztiak 
hurbiltzen zaizkit. 
Asteartean Nafarroako Jauregian 
Nafarroako Zilarrezko Domina jaso 
zenuen, horrenbeste urtez emaku-
mezkoen pala sustatu izanagatik.
Hori ere polita da, baina berri-
ro diot, nik omenaldian neskak 
aipatuko nituzke, euren gurasoak 
eta inguruan lana egiten dutenak, 
ez ni bakarrik. 
Nori eskainiko diozu?
Lehendabizi emazteari, ni beti 
frontoian sartuta nagoelako. 
Bera ere partida askotara etorri 
izan da, lehendabizi ni ikustera, 
gero alabak ikustera eta orain 
ilobak ikustera. Eta geldi-geldi 
bilobak iritsiko dira. Bestalde, 
neskei eskainiko diet eta ingu-
ruan dudan talde guztiari. 
Gehienetan kirolariek jasotzen dute 
aitortza, baina horrenbeste lan egi-
ten duzuen teknikariak ezinbeste-
koak zarete eta zuek ere merezi 
duzue errekonozimendu hori. 
Kirolariak ateratzeko atzean gu 
bezalako jendea behar da, za-
lantzarik gabe. Baina pentsa 
nork jaso duen urrezko domina, 
Aimar Olaizolak eta Juan Car-
los Unzuek…
Olaizolak eta Unzuek ere zuek be-
zalakoren bat izango zuten alboan. 
Jakina. Kirolari handiak dira, 
profesional gisa diru asko ira-
bazi dutenak. 
Zuek ez. Zuek dirua jarri behar izan 
duzue, seguru.
Bai, hori da, guk poltsatik jarri 
(kar, kar…). Eta gustura. 

Gure Pilotako emakumezkoen pala taldearen ardura izateaz gain, azken urteetan Gure Pilotako presidentea da Miguel Angel Aristorena Lakuntza. Irudian, Yanira alabak zuzentzen duen nesken pala talde baten entrenamenduan. 

"NESKEK OSO 
LAGUNTZA GUTXI 
DUTE, ETA HORREK 
AMORRARAZTEN 
NAU" 

"GURE TXAPELKETA 
EUSKAL HERRIKO 
TORNEO ONENEN 
ARTEAN DAGO; 
SEKULAKO MAILA DU"
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OSTIRALA 3
ALTSASU Gazte agenda: 
Euskararen eguna. 
18:00etan, Intxostiapunta gazte 
gunean. 

ALTSASU Udalak eta GC-ek 
1800 euroko isunak ezarri 
dituzte kartelak jartzeagatik 
elkarretaratzea. 
19:00etan, udaletxearen aurrean.  

LARUNBATA 4
ALTSASU Gazte agenda: 
Euskararen eguna. 
18:00etan, Intxostiapunta gazte 
gunean. 

IGANDEA 5
IRURTZUN Euskal ekitaldiak: 
Irurtzun kantuz trikitilariekin. 
12:30ean, plazan. 

ETXARRI ARANATZ Rolihlahla 
ipuin ilustratuaren aurkezpena 
Joxe Aldasoro Jauregi eta 
Anaitz Igoa Goñi. 
17:30ean, kultur  
etxean. 

ALTSASU Euskal preso eta 
iheslariak Euskal Herrira 
elkarretaratzea. 
20:00etan, plazan. 

ASTELEHENA 6
ALTSASU Pentsio duinen aldeko 
elkarretaratzea. 
12:00etan, udaletxearen aurrean.   

ALTSASU Gazte agenda: Party 
gaua ikuskizuna. Doan. 
18:00etan, Intxostiapunta gazte 
gunean. 

OSTIRALA 10
ALTSASU Gazte agenda: Dardo 
txapelketa. 
18:00etan, Intxostiapunta gazte 
gunean.

OLAZTI Xabier Solanoren eta 
Zigor DZren emanaldia. 
23:00etan, Barandi tabernan. 

LARUNBATA 11
ETXARRI ARANATZ  
Etorri berriendako harrera 
ekitaldia. 

Sakanako Mankomunitateak 
antolatuta. 
11:00etan, udaletxean.

LAKUNTZA Proletarizazioaren 
aurrean antolakuntza komunista 
GKSren jardunaldia. Hitzaldia: 
Zer da proletarizazioa? 
12:00etan, kultur etxean. 

ARBIZU Etorri berriendako 
harrera ekitaldia. 
Sakanako Mankomunitateak 
antolatuta. 
12:30ean, udaltxean. 

LAKUNTZA Proletarizazioaren 
aurrean antolakuntza 
komunista GKSren jardunaldia. 
Mahaingurua: Bizi eredu 
proletarioa. Hizlariak: Itaia, 
GKS, IA eta Kontseilu Sozialista. 
16:00etan, kultur etxean.

ETXARRI ARANATZ Tira aurrera 
Panta Rhei antzerki taldearen 
antzezlana. 
17:30ean, kultur etxean. 

LAKUNTZA Proletarizazioaren 
aurrean antolakuntza 
komunista GKSren jardunaldia. 
Aizkolaritza erakustaldia. 
18:00etan, frontoian.

ALTSASU Gazte agenda: Nor 
izan da? Cluedo jokoa. 
18:00etan, Intxostiapunta gazte 
gunean. 

ALTSASU Around the world 
Brodas Bros konpainiaren 

dantza ikuskizuna. 
Sarrerak agortuta. 
19:00etan, Iortia kultur gunean. 

IRURTZUN Euskal ekitaldiak. 
Bertso afaria: Oihana Iguaran 
eta Julio Soto. 
Izena ematea eta ordaintzeko epea 
abenduaren 6a baino lehen. 
21:30ean, Pikuxar elkartean. 

IGANDEA 12
LAKUNTZA The Corleone’s band 
taldearen kontzertua. 60ko, 
70ko eta 80ko hamarkadetako 
rock bertsioak. Sarrerak: 3 euro. 
18:00etan, kultur etxean. 

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

ASTELEHENA 13
ALTSASU Pentsio duinen aldeko 
elkarretaratzea. 
12:00etan, Zumalakarregi plazan.   

ASTEARTEA 14
ALTSASU Amets Arzallusen 
solasaldia Miñan bere liburuan 
oinarriturik. 
Itsasi AEK euskaltegiak eta 
Sakanako Mankomunitateak 
antolatuta. 
09:30ean, Iortia kultur  
gunean. 

ETXARRI ARANATZ Jose Luis 
Erdoziaren Sakanako euskal 
hizkerak (XXI. mendeko 
ezkaratzean) liburuaren 
aurkezpena. 
19:00etan, kultur etxean.

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

ZINEMA
ALTSASU

IORTIA KULTUR GUNEKO
ARETO NAGUSIAN

Pan de limón con semillas de 
amapolas gaurkotasunezko 
filmaren emanaldia
Osteguna 2: 19:00
Ostirala 3: 19:30
Igandea 5: 19:30

Érase una vez en Euskadi 
gaurkotasunezko filmaren 
emanaldia
Osteguna 9: 19:00
Ostirala 10: 19:00
Igandea 12: 19:30

Zutik familiarteko filmaren 
euskarazko emanaldia
Igandea 12: 17:00

Eiffel gaurkotasunezko filmaren 
emanaldia
Osteguna 16: 19:00

IORTIA KULTUR GUNEKO
ARETO TXIKIAN

Entre rosas zineforum filmaren 
emanaldia
Osteguna 2: 19:00
Ostirala 3: 19:30 
Igandea 5: 19:30

Libertad zineforum filmaren 
emanaldia
Osteguna 9: 19:00
Igandea 12: 19:30

Un espíritu burlón zineforum 
filmaren emanaldia
Osteguna 16: 19:00

ZORION AGURRAK

Haitz Lazkoz Ginea
Zorionak ederra! 
Igandean 9 urte beteko 
dituzu. Egun ona pasa 
eta muxu pila aitatxo, 
Ainetz, Lizarragakuek 
ta amiñen partes!
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OROIGARRIA

Beti yonko za gu artien

Dimas 
Arruabarrena 

Iraurgi

Etxekuek

I.urteurrena

ESKELA

Bidaia on, lagun!
Beti egongo zara gure bihotzetan

Jesus Mari 
Salinas Campión

Zure lagunak

'Pitxi'

Altsasu

OROIGARRIA

Gure ondotik joan zinen,
baina ez gure bihotzetatik.

Beti jarraituko duzu gurekin.
Maite zaitugu

Eusebio 
Lazkoz Razkin

Emaztea, semeak, alaba eta bilobak

X. urteurrena

· Ekiñe Baraibar Astiz, azaroaren 17an Lakuntzan
· Fatou Mbengue Lo, azaroaren 26an Olaztin

JAIOTZAK

· Jesus Ducar Rada, azaroaren 5ean Ihabarren
· Jose Javier Artieda Beltza, azaroaren 24an Etxarri 
Aranatzen
· Jesus Mari Salinas Campion, azaroaren 26an Altsasun
· Miguel Morales Diez, azaroaren 28an Altsasun
· Martina Mendinueta Zaldua, azaroaren 29an Arbizun

HERIOTZAK

INFORMAZIO HAU EPAITEGIETAN ETA UDALETAN JASOTZEN DA. 

AGERTU NAHI EZ DUENAK, HAN JAKINARAZI DEZALA.

IRAGARKI SAILKATUAK

HIGIEZINAK

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

LANA/NEGOZIOAK

LAN ESKAINTZA
Josefina Arregi Klinikan 
administrazio buru lan-
postua betetzeko: En-
presen administrazioan 
lizenziatura eta hiru urte-
ko esperientzia eskatzen 
dute. Informazio gehiago 
www.josefinaarregui.com 
webgunean.

IKASTAROAK
Kontatu nirekin! Txaku-
rrekin aisialdi inklusi-
boa: 6-12 urte bitarteko 
Altsasuko haurrei zuzen-
dua, abenduaren 27 eta 
28an. Izen ematea aben-
duaren 20ean amaitzen 
da. Informazioa eta izen 
ematea psicologia.biak-
bat@gmail.com edo 646 
123 768 tfnoan. 

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.

LEHIAKETA
Iturmendiko V.Mus Txa-
pelketa: Abenduaren 11n, 
larunbatean, atsaldeko 
16:00etan Aritzaga Elkar-
tean jokatuko da, 4 Erre-
getara modalitatean. 32 
bikote onartuko dira 
gehienez. Inskripzioa 
e g u n e a n  b e r t a n , 
15:30ean, 30 euro biko-
teko. Sariak: Irabazleek 
txapelak eta jasotakoaren 
%50a, bigarrenek jasota-
koaren %30a eta hiruga-
rrenek gabonetako otarra 
jasoko dituzte.

III. Nafarroa Saltsa Ber-
dean Errezeta lehiaketa: 
Eroski produktuak CPAEN/
NNPEK sareko denda 
ekologiko batean, presta-
tu errezeta bat, egiozu 
argazki bat eta bidali 
email bidez  cpaen@
cpaen.org helbidera pro-
duktua erosi duzun denda 
adierazita. Sare sozialetan 
ere partekatu daitezke 
errezeta eta argazkia,  
kasu horretan @navarre-
cologica eta #NavarraEn-
SalsaVerde adierazi behar 
dira ere. Abenduaren 
22ean amaitzen da epea. 
Sariak, zure denda eko-
logikoan gastatzeko: 150 
euro (urrezko errezeta), 

100 euro (zilarrezko erre-
zeta) eta 50 euro (bron-
tzeko errezeta). Lehiake-
taren, denden eta jate-
txeen inguruko informazio 
guztia https://www.nava-
rraecologica.org/eu/
gastronomia-eta-dendak/
mavarra-en-salsa-verde 
webgunean.

Etxarri Aranazko Udalak 
egoera ahulean dauden 
ikasleentzako dirulagun-
tza: Eskolaz kanpoko jar-
dueretan parte hartu ahal 
izateko, 2021-2022 ikas-
turteko neguko jarduere-
tarako, eskabideak aurkez-
teko epea 2022ko urtarri-
laren 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.

Irurtzungo konpartsa: 
Erraldoiak dantzatzeko 
jende premia dago Irur-
tzunen. Interesa duenak 
hots egin dezala 690 335 
196 (Amalia ) telefono 
zenbakira.

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

iragarki@guaixe.eus

www.iragarkilaburrak.eus

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

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

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

(2020ko abenduaren 10ean hil zen)

EGURALDIA ASTEBURUAN

Osteguna, 2

Min.

2o
Max.

5o

Ostirala, 3

Min.

3o
Max.

8o

Larunbata, 4

Min.

3o
Max.

10o

Igandea, 5

Min.

1o
Max.

5o
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Txikia nintzenean denok 
ikusten genituen telesailak 
euskaraz, Dragoi Bola Z, 
Lehenengo musuak edo Parker 
Lewisek ez du sekula galtzen 
adibidez. Nerabezaroan, 
Goenkale edo Jaun eta jabe 
izan genituen denek 
erreferentzia bezala. 
Ikastolan, euskarazko edukiei 
buruz hitz egiten genuen eta 
bizitza euskaraz egitea 
naturala egiten zitzaigun, 
gure "maitasun platonikoek" 
horrela egiten zutelako.

Baina egun, Sakanako 
haurrek ezin dute telebistan 
ETB3 ikusi. Ez dute 
haurrentzako sortutako 
euskarazko edukietara 
sarbiderik. Eta ondorioz, ez 
dute, nik izan nuen moduan, 
euskarazko erreferenterik 
telebistan. 

Hala ere, beste eduki mota 
batek bereziki kezkatzen nau. 
Telebistak badu bere pisua, 
batez ere haur txikietan, baina 
heltzen doazen heinean, 
gazteek geroz eta telebista 
gutxiago ikusten dute eta 
Interneten dauden edukietan 
gehiago zentratzen dira. 
Aukera zabala aurki dezakete 

sarean, beraiek erabaki 
dezakete zer, nor edo noiz 
ikusi. Gazteek nahieran 
ikusten dituzte telesailak 
streaming plataformetan, baina 
plataforma hauetan euskararen 
presentzia oso txikia da. Bideo 
jokoetan aritzen direnen artean 
ere, aukera gutxi izango dute 
euskaraz jolasteko, nahiz eta 
bakar batzuk euskaraz aurkitu. 

Egia da geroz eta youtuber 
edo twichlari gehiago daudela 
sarean, lanketa polita egiten 
ari dira bai #3000Twitzeko 
twitzlariek bai @LDraugr 
sakandarrak Pilula gorria 
saioan, adibidez. 

Gazteak euskarazko edukiak 
ikustera ohitu behar dira, eta 
horretarako txikitatik hasi 
behar dira bizitza euskaraz 
modu naturalean egiten, 
eskolaz eta familiaz gain bere 
erreferenteek euskaraz ere 
egiten dutela ikasi behar dute, 
telebistan, streaming 
plataformetan eta baita 
Disneyko pelikuletan ere. 

Horregatik, euskararen 
eguna hain gertu dugun 
honetan, Pantailak euskaraz 
plataformak dioen moduan, 
pantailak eta edukiak euskaraz 
behar ditugu euskara gure 
gazteen eta ez hain gazteen 
artean naturaltasunez zabal 
dadin. Azken egun hauetan 
pauso batzuk eman dira, baina 
gehiago etorriko direlakoan 
nago. Eta Simbak euskaraz hitz 
egiten bukatuko du.

Pantailak 
euskaraz

BAZTERRETIK

IUNE TRECET OBESO ©

IRURTZUN
Pailazoek ez dute Irurtzunekin 
duten zitari huts eginen. Aben-
duaren 3an, Euskararen eta 
Nafarroaren egunean, Irurtzu-
nen, Pirritx, Porrotx eta Mari-
mototsen lan berria aurkeztea 
"ohitura bilakatu" dela esan du 
Joxemari Agirretxe Porrotx-ek: 
"Atzera begira ez dut gogoan 
noiz izan zen lehena". Aurten, 
aldiz, euskararen eguna zertxo-
bait beranduago ospatuko dute, 
eta emanaldia abenduaren 18an 
izanen da, 17:00etan, Irurtzungo 
kiroldegian. Dagoeneko sarrerak 
agortu dira. Irurtzunekin "mi-
resmen" handia dutela aitortu 
du pailazoak. 

"Klasiko bat da. Sakanatik eta 
Larraundik ere jendea gerturatzen 
da. Topaketa eder bat da ospa-
tzeko herri bat garela eta hiz-
kuntza eta kultura bat daukagu-
la. Munduan gure tokia eta be-
girada dugula". Kuikui pailazoen 
ikuskizun berriaren abiapuntua, 
hain zuzen, hizkuntza eta kultu-
ra izan dira. "Euskaldunak izo-
kinak gara ibaiaren korrontearen 
aurka saltoka. Munduan gure 
hizkuntzarekin eta nortasuna-
rekin aldarrikatzen". "Izokin 
izate horrek" beti borrokan ibi-
li behar izatea suposatzen duela 
azaldu du Porrotxek. 

Hizkuntza ez da bakarrik ko-
munikatzeko tresna bat, balioak 
transmititzeko bide bat da, "eta 
gurea euskaratik egiten da". Bi 
urte hauetan pandemiak "herri-
gintzak bereziki" sufritzen duen 
egoera bat ekarri duela azaldu 
du Porrotx-ek: "Kulturgintza 
gelditu behar izan da, eta izokin 
bat gelditzen denean, korronteak 
eramaten du". Globalizazioak 
bere alde uniformatzailea, men-
peko hartzeko hori eta botere-
dunaren aurrean, "txikiek atze-
ra" egiten dutela esan du, "bai-
na berriro indarra hartu behar 
dugu, bultzatu behar dugu". 
Horregatik, Kuikui-ren bidez 
euskarari heldu diote, "txorien 

kantuari, herrien nortasunari 
eta kulturari". 

Pandemiak "lehendik" bizitzen 
eta ikusten ziren egoerak area-
gotu ditu. "Sekulako erasoa dago 
euskararen eta herri txikien kon-
tra. Are gehiago Nafarroan. Eus-
kara  bigarren mailakoa hartzea 
da  hezkuntza arloan eta maila 
guztietan ere". Erasoa judizialki 
eta politikoki ematen dela ere 
aipatu du Porrotxek. "Sektore 
kontserbadoreak eta ultraeskui-
narrak boterea hartzen ari dira". 

Euskara eta baloreak
Pirritx, Porrotx eta Marimototsek 
hamarkada bat baino gehiago 
daramatzate euskaraz eta eus-
karatik baloreak sustatuz: "Fa-
milia eredu desberdinak, kultu-
rartekotasuna…". Erdignuean 
hizkuntza eta kultura jarri nahi 
izan dute ikuskizun berrian, 
baina balioak ahaztu gabe. Hiru 
arlo izango ditu: Itsasoen zikin-
keria eta biodibertsitatea, per-
tsonen askatasuna eta justizia 
munduan dauden harresi eta 
mugen kontra, eta irtenbideak. 
"Munduan gertatzen den horrek 
guztiak gure herrian ere isla du". 

Ikuskizuna "hegan egiteko 
gonbidapena da. Besoak zabaldu, 

hegoak astindu, salto egin, eta 
urrunera begiratu". Amets egi-
teko gonbidapen bat da. Ikuski-
zunarekin batera Kuikui ipuin 
ilustratua eta diskoa kaleratu 
dute pailazoek ere, elkarlanean. 
Miren Amurizak ipuina idatzi 
du, Karmela Goroño eta Irene 
Irurita Irrimarrak taldeko kideek 
ilustrazioak egin dituzte, Xabier 
Zalabak musika… Ipuin ilustra-
tuaren animazioa ere sortu dute, 
sare sozialetan dagoena. 

Ikuskizunaren amaieran Aran-
zadi zientzia elkarteak sustatuko 
txorien habiakutxak emanen 
diete herritan euskararen eta 
kulturaren alde lan egiten duten 
elkarteei. "Gainera Irurtzunen 
sekulako lana egiten ari dira. Oso 
gertutik ezagutzen dugu egiten 
ari diren lana". Irurtzun anizta-
sunaren isla dela esan du Porro-
txek. Eskolan D ereduaren alde 
egindako lana eta herrigintzan 
Pikuxar elkartea bezalako proiek-
tua aurrera eramateak nabar-
mendu ditu. "Auzolanarekin, 
jende askoaren lanarekin eta 
diruarekin erdigunera, herriaren 
bihotzera, eraman dute Pikuxar". 
Sakanako herrian egindakoa zen-
bait ekimen eredugarriak direla 
esan du Porrotxek.

Pirritx, Porrotx eta Marimototsek 'Kuikui' ikuskizuna aurkeztuko dute Irurtzunen. UTZITAKOA

Hegan egiteko 
gonbidapena
Pirritx, Porrotx eta Marimots pailazoek 'Kuikui' ikuskizuna aurkeztuko dute Irurtzunen. 
Euskarari heldu diote, "txorien kantuari", eta herrien nortasunari eta kulturari, beste 
balore batzuk ahaztu gabe. Kulturgintzan aritzen diren elkarteak omenduko dituzte ere

NAF. BERTSOZALE ELKARTEA

Eneko Lazkoz, txapeldunordea
Saioa Alkaiza da 2021eko Nafarroako Bertsolari txapelduna, bertsolari 
etxarriarrarekin buruz burukoa jokatu ondoren. Buruz burukoan puntuka eta 
seiko motzean aritu ziren hasieran, eta kartzelako lanarekin bukatu zuten. 
Alkaizak 995 puntu lortu zituen, eta Lazkozek 992. Bigarren urtez Lazkoz 
txapeldunordea da. Bertsolari Txapelketa Nagusirako sailkatu da. 
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Eneida Carreño Mundoñano / 
Erkuden Ruiz Barroso ETXARRI ARANATZ
Baten batek album ilustratu bat 
zer den galdetu duela esan du 
Joxe Aldasoro Jauregi idazle 
etxarriarrak. "Halako komiki 
bat" dela erantzuten du, baina 
hori esatea "kristoren astakeria" 
dela aipatu du. Album ilustratu 
bat ipuin bat testuaren eta ilus-
trazioaren bidez kontatzen duen 
liburua da. Bi elementuek bat 
egiten dute. Aldasororen testua-
rekin eta Anaitz Igoa Goñi ilus-
tratzaile etxarriarren irudiekin 
Rolihlahla ipuin ilustratua ka-
leratu dute eta igandean, aben-
duak 5, 17:30ean, Etxarri Ara-
nazko kultur etxean aurkeztuko 
dute. Liburua dagoeneko salgai 
dago Irurtzungo Martxueta, Etxa-

rri Aranazko Kaxeta eta Altsa-
suko Arkatz liburudendetan. 
‘Rolihlahla’. Zer dago izen horren 
atzean? 
Joxe. Pertsona baten hiru izenak 
dira: Nelson Rolihlahla Mande-
la. Nelson Mandela izenez eza-
gutzen dugun pertsona ospetsua. 
Bere istorioa haur bati kontatzen 
saiatu gara. Historia nahiko 
egoera berezian sortu zen. 2016an 
epaiketa izan nuen Audientzia 
Nazionalean eta garai hartan, 
eta gaur egun jarraitzen dut, 
Pedro Lope de Larrea Agurain-
go haur eskolan lan egiten nuen. 
Bost urteko haurrekin lan egiten 
nuen eta gurasoei epaiketa neu-
kala esan nien, eta auskalo zer 
gertatuko zen. Baina haurrei 
ere nahi nien zerbait esan. Kar-

tzelan ez daudela bakarrik la-
purrak eta gaiztoak azaldu nahi 
nien. Nelson Mandelaz oroitu 
nintzen. Espetxean egon zen eta 
presidente izatera iritsi zen. 
Gauza zen horrekin zerbait gehia-
go egitea, ezta? 
J. Banekien Anaitz artista zela 
eta eman nion ea zerbait inspi-
ratzen zion edo zerbait sortzen 
zion istorioak. 
A. Oso gustura hartu nuen. Ni-
retako kristoren aukera zen niri 
gustatzen zaidan horretan ari-
tzeko eta Joxe lagun bezala eta 
bere istorioa azaltzeko aukera 
ematen zuenez, ilusio egin zidan.
Epaiketa 2016an izan zen, eta orduan 
hasi zen prozesua? 
J. Urte bat beranduago edo bi-
dali nion Anaitzi. 

A. Denboran luzatu den proiek-
tu bat da. Aipatu zuenean ideia 
batzuekin hasi nintzen, baina 
hasiera horretan bakoitzak gure 
istorioekin jarraitzen genuen. 
Gero bai Iruñeko Bikoteka eki-
mena atera zela, ilustratzaile 
eta idazleak elkartzen dituen 
ikastaro bat. Ilustratzaileak 
ilustrazioak aurkeztu behar ditu 
eta idazleak bere lanak. Bikotean 
edo banaka aurkez zaitezke. 
Proiektua aurkeztu genuen, 
onartu ziguten, eta han istorioa 
gorpuzten hasi zen. Bai ilustra-
zio aldetik bai testu aldetik for-
ma gehiago hartzen joan zen. 
Lagundu zizuten? 
J. Hamar edo hamabi bikote 
geunden. Irakasleak Harkaitz 
Cano idazlea eta Aitziber Alon-
so ilustratzailea ziren. Ariketa 
batzuk komunean egiten geni-
tuen, denak elkarrekin, eta bes-
te une batez bikote bakoitza bere 
proiektua garatzen ibiltzen zen. 
Batzuk zerotik hasi ziren. Guk 
bageneukan proiektua, eta au-
rrera. Bost egunetan asko au-
rreratu genuen. Testua eta ilus-
trazioak nahiko definituta gel-
ditu ziren. 
A. Egitura behintzat egina gel-
ditu zen. Aitziberren ikuspegiak 
asko laguntzen zuen; gaia kon-
tuan hartuz eta nola kontatzen 
genuena kontuan hartuz, pai-
saiak, zabaltasuna, koloreekin 
jokatzea… 
Zer kontatzen du liburuak?
J. Liburu honek irakurketa des-
berdinak ditu. Alde batetik, 
testuak berak beste mundu ba-
tera eramaten zaitu. Konbinazio 
asko egin daitezke. Arbasoekin 

lotutako istorio bat izan daiteke, 
ingurugiroaren zaintzarekin, 
beste plano batean psikologikoa 
izan daitekeela edo zerbait nahi 
duzunean gauzak egitea eta lor-
tzea kostatzen dela, baina ba-
tzuetan arriskatu behar dela; 
gauzak gaizki ateratzen direla, 
baina ez duela esan nahi ez di-
rela egin behar. Gure asmo na-
gusia istorio errebelde bat isla-
tzea zen. Zapalkuntzaren kon-
trako istorio bat haurren kodi-
goetara moldatuta. Espetxeen 
ideia hor ere dago, nahiz eta 
espetxe hitza ez den aipatzen.
Nolakoa izan da ilustrazioen sortze 
prozesua? 
A. Eskuz egina dago. Marraztea 
asko gustatzen zait, eta ez naiz 
oso abila digitalki. Ilustrazioaren 
mundua, mundu bat da. Ilustra-
tzaile bakoitzak bere sormena 
dauka, bere teknika, eta gauza 
oso ederrak daude. Kasu hone-
tan kolasa egin dut. Agertzen 
den gauzatxo bakoitza kartulina 
batean marraztu dut, moztu eta 
gero jolastu egiten nuen. Gero 
eskaneatu genituen. Maketazioan 
Olatz Aldasorok lagundu digu 
eta inprentaren arteko zubia 
izan da ere. 
Igandean Etxarri Aranazko kultur 
etxean aurkeztuko duzue. Nolakoa 
izango da? 
A. Aurkezpen berezia izatea 
nahi genuen, eta Joxeren ipuina 
kontatzeko eta antzezpena ba-
liatu dugu. 
J. Album ilustratua da, baina 
garrantzia handia ematen diogu 
ahozkotasunari ere. Nahi genuen 
haurrak albuma eramateaz gain, 
eramaten badute, gutxienez is-
torio bat eramatea etxera. Guz-
tira, hiru ipuin kontatuko ditu-
gu: Afrikako bi herri ipuin gi-
rotzeko, eta azkenekoa Rolih-
lahla istorioa izango da. 
A. Ilustrazioak ere bertan jarri-
ko ditugu ikusteko nola egin 
den; prozesua ikusteko. 

Joxe Aldasoro Jauregi eta Anaitz Igoa Goñi 'Rolihlahla'-ren aurkezpena prestatzen. UTZITAKOA

"LIBURU HONEK 
IRAKURKETA 
DESBERDINAK DITU; 
ARBASOEN ISTORIOA, 
INGURUGIROA..."

"Asmoa istorio 
errebelde bat 
islatzea zen"
JOXE ALDASORO JAUREGI ETA ANAITZ IGOA GOÑI IDAZLEA ETA ILUSTRATZAILEA
Haurrei gai baten inguruan erantzunak eman nahia izan zen 'Rolihlahla' ipuin 
ilustratua. Orain kaleratu dute, eta igandean aurkeztuko dute
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Alfredo Alvaro Igoa IRURTZUN

1 Zergatik jarri zuen udalak ba-
randa?

Irurtzundarrek 2015eko parte 
hartze aurrekontuen bidez kar-
pa bat erostea erabaki zuten, 
estalpean jarduerak egin ahal 
izateko. Barazki gunean jarri 
zuen udalak karpa. Eta eremua 
hesiz itxita zegoen. Pikuxar eus-
kal txokoaren egitasmoarekin 
San Martin kaletik Piku plaza-
ra pasabidea egitea onartu zen. 
Udalak lanak egin zituen eta 
ingurua txukunago uzteko ba-
randa jarri zuen barazki gunea-
ren bueltan. Hura itxiz.

2 Nolako baranda jarri zuen?
Baranda industrial bat da, 

29 bat metro luze dituena. Ba-
razki gunearen partzela ixten 
du. Piku plazarako pasabidetik 
eta plazatik ikusten da. 

3 Eta zergatik jo zuen Irurtzungo 
Udalak zuengana?

Sanmartingo artisau eta azoka-
rekin dugun erlazioagatik. Ba-
razki gunea garai bateko azoka 
egunetan barazkiak saltzen ziren 
tokia zen. Azoka izan zenaren 
berri jasota utzi nahi zuen ba-
randan.  

4 Irurtzundarren ideia entzun eta 
ondoren, zer? 

Irurtzungo Udalarekin hitz egin 
genuen eta zerbait berezia egin 
zitekeela aipatu genien. 

5 Eta zer da egin duzuen zerbait 
berezi hori?

Berrogeita hamar bat irudi sor-
tu ditugu, eta barandaren goiko 
ertzeko zerrendan jarri ditugu. 

6 Zer nolako irudiak ikus daitez-
ke barandan? 

Gauza bereziak daude, ez nik 
ez udalekoek ere ez genekizkie-
nak. Esaterako, zer zen ohikoa 
jatea, ohiko lanbideak, ekartzen 
zuten azienda, herri kirolen 
inguruko pixka bat, Betelu eta 
Lekunberritik etortzen zen di-
ligentzia, Plazaolaren Irurtzun-
go tren geltokia, hiltegiaren 
eraikina… Azokaren berri iza-
teko modu eder bat da. 

7 Nolaz lortu duzue ez zenekiz-
kiten informazio horiek? 

Adinekoengandik jaso ditugu. 
Nik esaterako, zizeiluarena ez 
nuen ideiarik ere (bankua, biz-
karralde altukoa, erdialdean 
mahaiarena egiten zuen eta 
jaitsi eta igo egiten zen ohola 
zuen). Paretan zulo bat zegoen 
eta haren bidez emakumezkoek 
mutilak ikusten zituzten. Eta 
horrela erabakitzen zuten bate-
kin edo bestearekin hitz egitea. 
Bikoteak egiten ziren. 

8 Eta halakoak nola eraman di-
tuzue irudietara?

Korapilatsua izan da. Azoka 
zena nola islatu pentsatzeak 
lana du. Ez da soilik kolpeak 
ematea, diseinatzea ere bada. 
Garagartzaroan hasi ginen ho-
nekin burua berotzen: zein ma-

rrazki, nola islatzen dut hau 
jendea nahastu ez dadin… Esa-
terako, idien 50 argazki ikusi 
genituen. Eta egokienarekin jo 
arte baztertzen joan ginen. Ba-
randako neurriekin bat eginen 
duen irudi egokia izan behar 
zuen. 

9 Geroz, berrogeita hamarren bat 
irudi egiteko beta beharko ze-

nuten, ezta?
Oporren hilabetea kenduta, ga-
ragartzarotik lanean ari ginen. 
Lan fisikoa egiten ez bagenuen, 
ordenagailu aurreko lanketan 
ari ginen, begiratzen, ikertzen… 
Irudi egokirik ez bazegoen, geuk 
marraztu behar genituen. Gero 
inprimatu eta moztu. Nahaspi-
la ederra! Zer jarri eta nola egin 
pentsatzen denbora gehiago eman 
dugu egiten baino. Zatika egina 
dago. Zati bakoitzaren marraz-
kia egin eta udalari aurkezten 
genion. Eta oniritzia jaso ondo-
ren egiten genituen irudiak: 
inprimatu, moztu, egin behar 
zen tamainara pasa, moztu, txa-
para pasa, moztu eta limatu. 
Irailaren 23rako jarrita zeuden. 
Udalak pazientzia izan du. Gugan 
konfiantza zuen. 

10 Zer material erabili duzue?
Hiru milimetroko txapa. 

Zahartze kutsua emateko gai-
nazalean oxido patina eman 
diogu. Baranda beltzarekin kon-
trastea egin eta irudiak gehiago 
nabarmendu daitezen. 

11 Pozik egindako lanarekin?
Txukun gelditu da. Udalak 

QR kode bidez informazioa ja-
sotzeko ikurra jarriko du. Haren 
bidez irurtzundarrek eta bisita-
riek azalpenak jasotzeko aukera 
izanen dute Eduardo Brun Irisarri Irurtzungo artisau azokan. 

"Azoka izan zenaren 
berri jasota utzi dugu"
Irurtzungo barazki gunearen eskuineko eta atzeko aldean baranda bat jarri du 
Irurtzungo Udalak eta hura edertzeko Brun forjariengana jo zuen. Garai bateko 
Irurtzungo azoka zena islatzen duten 50 bat irudi jarri dituzte

11 GALDERA


