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Eneida C. M. / Alfredo A. I. saKaNa
Bikote bat, jantzita, besarkatuta, 
musukatzen. 11 urteko marraz-
kian bikote ziren bi irakasleren 
izenak ageri ziren. Irudia ikas-
gelan ikusgai jarri zen, beste 
hainbat marrazkirekin batera. 
Ondoren bakarren batek marraz-
kiko gizonezkoari zakila margo-
tu zion. Etxarri Aranazko esko-
la publikoko irudi hark 1982ko 
martxoan nahikoa zalaparta 
sortu zuen. Hezkuntza Ministe-
rioko Nafarroako delegatuak 
irakasleen kontrako espedienteak 
zabaldu zituen. Egunetara 1.400 
irakaslek elkartasuna adieraz-
teko greba egin zuten. Gertaera 
aitzakiatzat hartuta, sexologoak 
gaur egun nerabe edo gaztetxoe-
kin sexu heziketa nola lantzen 
den azaldu du.
40 urteren ondoren, zer iradokitzen 
dizu marrazkiak eta gertatu zenak?
Gauza asko. Bat asko falta bada 
ere, zorionez gauza askotan au-
rreratu dugula. Burura etorri 
zaizkidan besteak dira: zalapar-
ta sortu zuten horiek, zer helbu-
rurekin sortu zuten zalaparta? 
Ez da kasualitatea. Hor daude 
beldurrak, ideologiak, baina 

ziurrenik beste asmo asko egonen 
ziren atzean. Bi, eskerrak eran-
tzun horri. Eskerrak jende gehie-
nak zentzua daukan eta gauzak 
kokatzeko eta halako erasoei 
aurre egiteko gai den. Eta ea 
norbaitek pentsatu zuen horrek 
guztiak zer ondorio zeuzkan ira-
kasle horiengan. Baina, batez 
ere, ume horren eta bere ingu-
ruko ume guztiengan. Zein mezu 
bidali zitzaien txikiei? Pentsa, 
ume batendako marrazki inozo 
bat zena, zer ondorio izanen zituen 
bere bizipenean, bere irudite-
gian… Nire ustez, erdigunean 
beti txikien beharrak jarri behar 
dira. Haiek ongi sentitu daiteze-
la, aske. Orduan heldu batzuei 
eraso egin zieten, baina kontzien-
teki eta zeharka oso eraso larria 
txiki haien kontra. Inori onura-
rik egin ez zion zentzugabekeria 
handia izan zen.
Zergatik da garrantzitsua ikaste-
txeetan sexu heziketa jasotzea?
Garrantzitsua baino, ezinbes-
tekoa da. Dagoena ez da nahikoa. 
Sexu hezkuntza oso modu itxian, 
sinplean, ulertzen badugu…  As-
kotan esaten digute: “bi ordu-
rekin nahikoa da”. Helburuaren 

arabera da hori. Norbait gai 
izanen litzateke bizi guztiko 
matematikak bi ordutan lan-
tzeko? Zaila da. Akademikoa ez 
den horri guztiari zein garran-
tzia gutxi ematen zaion! Ni 
egunero hamarnaka gazterekin 
egoten naiz eta askotan hela-
razten didate: “irakasten diz-
kigute, formulak, datuak… Eta 
ez digute irakasten gure artean 
harremanak izaten, ongi senti-
tzen, gure buruak maitatzen, 
besteekin harremanak izateko 
gakoak izaten, gure gorputzak 
ezagutzea, gure izateko modua, 
gure adierazteko modua, gure 
emozioak…” Bizitzan ezinbes-
tekoak diren gauza asko dira. 
Gustatu edo ez, denok dugu 
sexualitatea, jaiotzen garenetik 
hiltzen garenera arte. Zeharka-
tzen gaituen zerbait da. Eten-
gabe gaude gure buruarekin 
elkarbizitzen eta besteekin modu 
askotara harremanak izaten: 
erotikoan, egunerokoan… Zo-
ritxarrez, oraindik ez zaio nahi-
koa garrantzirik ematen. Az-
kenean, horretaz ari gara: 
norbera bere burua ezagutzeaz, 
maitatzeaz, ongi sentitzeaz, aske 

sentitzeaz, gai izateaz adieraz-
teko bere beharrak, bere nahiak, 
ongi pasatzeko, disfrutatzeko… 
Apika handinahia dirudi, baina 
horretan inbertitzea da jende 
zoriontsua izatea. Adin guztie-
tan da ezinbestekoa, baina, 
batez ere, nerabezaroan. Zenbat 
eta lehenago hasi, hobe. Askotan 
esaten didate: “ziurgabetasunez, 
ezjakintasunez josita gaude. 
Falta zaigu informazio pila. 
Honi buruz hitz egitea behar 
dugu”. Horretan hutsune han-
dia dago. Edozein ongi sentitzen 
den momentuan, bere burua 
ezagutzen badu, egonkortuta 
badago, ahaldunduta badago… 
arlo guztietan gehiago ikasiko 
du, harreman hobeak izanen 
ditu… Azkenean, gainontzeko 
esparru guztietan eragiten du 
ere.
Beraz, sexu heziketak irakasgai 
ardatza izan beharko luke? 
Dudarik gabe. Askotan deitzen 
gaituzte suak itzaltzeko, nerabe-
zaroan, arriskuak daudenean. 
Beti beldurraren diskurtso ho-
rretatik. Sexologook beti esan 
dugu derrigorrezko hezkuntzako 
etapa guztietan astero eskaintzen 
den zerbait izan beharko lukee-
la. Ez dakit zenbat denbora, bai-
na astero. Lehenago hasita, 
gehiago sakondu.
Hori jasotzen duzue ikasleengandik? 
Balorazioetan beti pila eskertzen 
dute. Eta gehienetan kexatzen 
dira ez dela nahikoa. Beti: “ge-
ratu atsedenaldian, geratu…” 
Konponbidea ez da hori. Lan 
polita daukat. Baina pixka bat 

frustragarria ere bada, nahikoa 
ez den sentsazio horrekin bizi 
baikara.
Nafarroako Gobernuak antolatzen 
dituen saioekin ikastetxe guztietan 
aritzen zarete?
Tamalez, ikastetxe gehienetan 
oraindik ez da egiten. Hori da 
kezkagarriena. Nik dakidala, 
gaur egun, ikastetxe bakoitzaren 
borondatearen araberakoa da 
sexu heziketa eskaintzea; ikaste-
txearena, guraso elkartearena, 
zuzendaritzarena. Nolabait, modu 
pribatuan kudeatzen den zerbait 
da. Oraindik ez da publikoki es-
kaintzen. Esaterako, ikastetxeetan 
sexologoaren figura ez da orain-
dik existitzen, ezta osasun etxee-
tan ere. Modu boluntarioan izaten 
da, norbaitek beharra ikusten 
duenean kontratatzen duen zerbait 
da. Ordaintzeko prest dagoenaren 
esku dagoen zerbait da gaur egun 
sexu hezkuntza. Ez da gobernutik 
bermatzen den zerbait. Skolae 
programa garatzen hasi da. Du-
darik gabe, aurrerapauso bat da. 
Saiatzen da ikasgai ardatz bihur-
tzen, urtero egiten… Baina ez 
dakit nahikoa ote den. Ezin da 
bakarrik irakasleen esku utzi 
horrelako zerbait. Irakasleek 
ardura garrantzitsu bat dute. 
Baina, propio, sexu hezkuntza 
indartu behar da.
Zuen lanak zein helburu dauka? 
Nolakoak dira sexu hezkuntzako 
saioak?
Sexu hezkuntzaren helburu na-
gusia da norbera bere burua eta 
bere gorputza ezagutzea, hori 
maitatzea, onartzea aniztasune-
tik. Eta gai izatea besteekin modu 
osasuntsuan eta zoriontsuan, 
modu askean, harremanak iza-
teko. Hori horrela oso potoloa 
da. Adinaren arabera edukiak 
aldatzen doaz. Orduen arabera 
edukiak moldatzen goaz. Ni kla-
sean sartzen bi galdera egiten 
saiatzen naiz: zer dakiten eta zer 
jakin nahi duten. Jakina, haien 
jakin minari, beharrei, kezkei 
ere erantzun. Hortik harago, 
sexualitatearen iruditegia zabal-
tzea, oso irudi itxia dugulako: 
oso heterosexuala, oso monopa-
rentala, koitozentrista… Ideia 
hori zabaltzea. Txikitatik aniz-
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tasuna lantzea: gorputzetan, 
bikote ereduetan, familia ere-
duetan, neska eta mutil izateko 
moduetan eta abarretan. Beraiek 
kutxetan sartzea baino, asmoa 
da kutxak handitzea denak ka-
bitu daitezen. Denak diren be-
zalakoak maitatuak izan daitezen.
Adinaren arabera, hor lantzen 
dugu gehiago aniztasuna, nera-
bezaroan gehiago aldaketak, 
beste adin tartean gehiago ligo-
teoa eta harremanak, harrema-
nak izateko moduak, bikoteak, 
jelosia, desioak, aniztasunari 
lotutakoak, LGTBI+ siglen ingu-
ruan dagoen guztia, emozioak, 
gorputza… Mila gauza landu 
daitezke, azken finean, beraien 
buruak ezagutzen doazen heinean, 
besteekin harremanetan sartzen 
diren heinean, gai izan daiteze-
la detektatzeko zer duten gustu-
ko eta zer ez; nola nahi duten eta 
nola ez; nola adierazi nahi duten 
hori; mugak nola jarri; nola es-
katu; nola komunikatu… Harre-
manen bueltan mila gauza.
Egunerokoan sortzen diren hainbat 
kezka lantzea da, ez? 
Dituzten zalantzak erantzuten 
bakarrik egon ninteke ditugun 
saio guztietan. Baina sexologoek 
hortik harago joateko beharra 
ere ikusten dugu. Sexu hezkun-
tza ez da bakarrik haien interes 
puntualak. Askoz gehiago da eta 
sakontzeko denbora behar da. 
Gainera, gauzak modu parte 
hartzailean egin nahi badituzu, 

bizipenetatik, haiek haien gauzak 
kontatzen… Horrek ere denbora 
behar du. Askotan korrika eta 
presaka gabiltza, ezin nahikoa 
entzun, ezin nahikoa hitz egin… 
Askotan denbora faltagatik.
Klasean saioak emateaz aparte, 
familiekin ere biltzen zarete, ezta? 
Bai, klasean sortu diren zalantza 
horiek familiak jakin ditzaten. 
Baina ez kasu guztietan. Berriro 
ere, nahi dutenekin. Baina, ahal 
den neurrian, oso interesgarria 
da komunikazioa izan dadila bai 
irakasleekin bai familiekin. Sexu 
hezkuntza ematen dugunok ez 
gara haien eredu nagusia. Gu 
haiekin tarte bat egoten gara. 
Saiatzen gara jarrerez hitz egiten. 
Baloreetan eta moralean ez gara 
sartzen. Hori bakoitzak ikusiko 
du etxean zer egin behar duen. 
Saiatzen gara gauza batzuk ko-
katzen, baina haiekin egunero-
koan daudenak irakasleak eta 
familiak dira. Eta denon arteko 
elkarlan hori ezinbestekoa da. 
Saiatu, ahal den neurrian, dis-
kurtsoak nolabait bateratzen, 
azaltzen, denek jakitea zer egiten 
den… Tailer horietan saiatzen 
gara ere klabeak ematen: etxean 
nola landu litekeen, nola bide-
ratu, haiengana nola hurbildu, 
zer informazio positiboagoa es-
kaini… Gako batzuk eman denok 
guztiari buruz ez dakigulako. 
Askotan familia eta irakasle as-
kok egin nahi dute eta ez dakite 
nola. Saiatzen gara gako batzuk 

ematen beldur horiek galtzeko, 
eta ematen duena baino sinplea-
goa dela azaltzeko. Askotan sen-
titzearekin hor gaudela, behar 
dutenerako, hori asko da. Fami-
lien jarrera, normalean, oso ona 
da. Interes handia egoten da. 
Aberasgarriak izaten dira hala-
ko espazioak.
Ikastetxeetako saioetatik Intxos-
tiapunta gazte gunera aldea dago? 
Desberdintasun handia dago. 
Hilabeteko azken ostiralean joa-
ten naiz, 17:30etik 20:30era. Al-
tsasukoa oso proiektu polita da 
hilero hiru ordutxoko espazio 
bat ematen zaiolako. Bereziki 
gazteak, baina edonork aukera 
dauka hara joateko: kezka bat 
duela, behar bat duela, zerbaite-
kin laguntza behar duela… Udal 
batek eskaintzea sexologo baten 
zerbitzu bat edonorendako nire-
tako oso aberasgarria da.

Eta ez da klasean bezala, zu 
derrigorrez joaten zarela; nor-
berak erabakitzen du joatea. 
Normalean talde txikiagoetan 
joaten dira. Beraiek erabakitzen 
dute norekin joaten diren, zer-
tara. Konfiantza giroa beste bat 
da. Beraiendako zaude. Batzuekin 
bakarka, besteekin taldeka, koa-
drilan… Nahi bezala, haiendako 
espazio erosoago batean, ez hain 
arautua, presa gutxiagorekin, 
jende gutxiagorekin denbora 
gehiago egoteko aukera… Beste 
girotxo bat sortzen da. Konfian-
tza puntu bat sortu da gazte koa-

drila batzuekin eta polita da 
ikustea tarteka etortzen direla: 
kezka hau dugu; behar hau sen-
titzen dugu; honetan lagundu; 
honi buruz hitz egin…
Urteen perspektibekin, gaur egun-
go gazte-nerabeak nola deskriba-
tuko zenituzke? 
Esan dut hobetu garela. Baina, 
tamalez, gaur egun halako zerbait 
gertatuko balitz, zalantza dauzkat 
askok ahotsa asko altxatuko lu-
keten. Orain ikusten dut gaia 
mahai gainean dagoela. Oroko-
rrean, gazteak izaten dira oso 
jatorrak, interes handikoak eta 
gauzak beste modu batean egin 
nahi dituzte. Behintzat, asmo 
hori egon badago. Gauza batzuei 
buruz hitz egiten dute. Egia da 
garai bakoitzean beraien arazoak 
dituztela. Orain dute erakustea-
ren presio hori, etengabe beraien 
burua saldu behar hori… Asko-
tan oso tristea, baina urtetik 
urtera zalantzak, beldurrak, 
autoestimu arazoak nahikoa 
antzekoak izaten dira. Baina 
elementu berriak sartu behar 
dira: sare sozialak, ligatzeko modu 
berriak… Arreta jarri behar 
zaizkien elementuak dira, be-
raiengan ere eragina duelako. 
Ikusten da ere etxeetan gero eta 
gehiago hitz egiten saiatzen dela. 
Azkenean, bikote ereduak, fami-
lia ereduak… zorionez, gero eta 
hurbilago dituzte beste eredu 
batzuk. Berdinak jarraitzen du 
hegemoniko izaten. Baina, poli-
ki-poliki, gai batzuekin nabaritzen 
da zenbat eta txikiagotik landu 
hobe. Askoz errazagoa da umetxo 
bati azaltzea zer den txiki tran-
sexual bat heldu bati baino. Zen-
bat eta txikiago, motxila are eta 
txikiagoa da. Eta, hortaz, aniz-
tasuna ulertzea askoz errazagoa 
da. Niri galdetzen didate: zer da 
trans? Eta zer da… Hainbat errea-
litate ikustarazteko sortzen diren 
hitz berriak. Esaterako, homo-

fobiak eta transfobiak existitzen 
jarraitzen du, baina aniztasuna-
ren, familia ereduen aurrean 
beste jarrera bat dute. Nabari 
da.
Familiek eta gazteek ezberdin bizi 
dituzte, sare sozialena, zer?
Sare sozialekin beldur handia 
dago, bai pornografiarekin, gau-
za askorekin. Azkenean, askoz 
informazio gehiago dute esku-
ragarri. Asko dakite, baina as-
kotan gaizki, informazio iturriak 
askotan ez dira egokienak. Ga-
rrantzitsua da gu adi egotea, ez 
hainbeste kontroletik, baizik eta 
kezkatik, eskaintzatik, laguntze-
ko gaudela: gazteek ikus dezate-
la inporta zaigula pasatzen zaie-
na; guregana jo dezaketela za-
lantzaren bat badute. Esaterako, 
pornografia ikusten dutela. 
Arazoa da informazio gehiago 
dutela? Edo ez direla filtratzeko 
gai? Arazoa ez da hainbeste por-
nografia, ez da hainbeste sare 
sozialak, baizik eta ez dugula 
nahikoa denbora inbertitzen 
haiekin horietaz hitz egiten, kla-
beak ematen… Zenbat eta sexu 
hezkuntza gehiago orduan eta 
prebentzio gehiago. Hori hala 
da. Normalean, bere burua mai-
te duen norbait zainduko da. 
Informazio gehiago duen nor-
baitek ez du edozer sinistuko. 
Askotan horrek dituzten hutsu-
neak tapatzen ditu. Gauza horie-
taz hitz egiten gehiago inberti-
tuko bagenu, ez litzateke hain 
kezkagarria izanen gerora zer 
ikusten duten guretik kanpo.
Beraz, pertsona kritiko gisa hezi. 
Hori da, klabeak ematea. Kon-
trolatu dezakegu. Baina, zorionez 
edo tamalez, telefono mugikorra 
ez daukanari beste batek konta-
tuko dio. Gustatu edo ez, infor-
mazio hori jasoko dute noizbait. 
Kontua da prest egon daitezela, 
ziur, harremanak osasuntsu, 
familiarekin konfiantza, haien 
buruak maitatuta eta, batez ere, 
beste diskurtso bat jasota. Nik 
esaten diet: ez jarri La que se 
avecina etxean. Eta jarri behar 
baduzue, ondoan egon azaltzeko 
zer ari diren ikusten, zer den 
umorea, zer den… Azkenean, 
sexu hezkuntza ematea da bai 
guk, bai etxean. Tresnak ematea.
Sakanan egon zarete?  
Sexu hezkuntza ematen jende 
gehiago dabil. Ni, esaterako, La-
kuntzako eta Etxarriko eskola 
publikoetan eta bi ikastoletan 
egoten naiz, eta beti oso gustura. 
Dagoeneko saio gehienak egin 
ditugu. 

Itxaso Torregrosa Arteaga, sexu hezitzailea. GAUR
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34 ordu autoz, 3.258 kilometro. Hori da, Interneten arabera, 
Kiev eta Altsasu banatzen dituen distantzia. Kilometro horiek 
egin behar izan dituzte Ukrainatik datozen 61 pertsonek, 
orain Altsasuko aterpetxean daudenak. 17 aldiz handiago den 
herrialde batetik datozenak, gerratik ihesi.

Ukrainatik etorritako Sakanako bizilagun berri batzuek 
ukranieraz hitz egiten dute, baita errusieraz ere. Ukrainera 
eta errusiera ekialdeko eslaviar hizkuntzen talde berean 
daude, alfabeto komun bat eta antzeko gramatika partekatzen 
dutelako. Hala ere, herrialde bakoitzaren historiak bi 
hizkuntzak banatu ditu. XVIII. mendean, ukrainar literatura 
hizkuntza bat sortzen hasi zen, baita errusiar hizkuntza bat 
ere, ondorioz bide desberdinetatik garatuz joan ziren. Azken 

aldiko ikerketek erakusten 
dute ukrainarrak elementu 
komun gehiago dituela 
bielorrusiarrarekin, 
txekiarrarekin edo 
poloniarrarekin 
errusiarrarekin baino.

Antzekotasunen ondorioz, 
Ukrainako biztanle askok 
ukraineraz zein errusieraz 
hitz egiten zuten.  "Hitz 
egiten zuten" esaten dugu 
otsailaren 24aren ondoren 
auzo harremanak hautsi 

egin direlako. 2001eko inkesta batean, Kieveko biztanleen 
%32k esan zuen errusieraz eta ukraineraz hitz egiten zuela. 
Ez dakigu nola eta noiz amaituko den gerra hau, baina 
badakigu bi hizkuntza bananduta biziko direla hemendik 
aurrera. Eta pena da. Bi hizkuntzetan "жаль" lastima edo 
pena esan nahi du, baina errusieraz damua edo errukia 
adierazteko erabiltzen da, eta ukraineraz berriz, tristura, 
samintasuna eta mina.

3.258 kilometro

astEKOa

MIKEL MAZKIARAN

UKRAINARRAK 
ELEMENTU KOMUN 
GEHIAGO DITU 
BIELORRUSIARRAREKIN, 
TXEKIARRAREKIN EDO 
POLONIARRAREKIN 
ERRUSIARRAREKIN 
BAINO

SAKANAKO BERDINTASUN ZERBITZUA

Pandemia apaltzen doan 
heinean, aurretiko egoera 
normalera bueltatzen ari 
garela dirudi; hala ere, jakin 
badakigu, emakumeonganako 
zapalkuntzaren pandemiak 
oraindik ez duela etenik.

Normaltasun berriaren 
aurrean ekintzak, jarduerak, 
programak eta bestelakoak 
berriz antolatzen hasi dira, eta 
horiekin batera 
feminismoaren eta 
emakumeen eskubideen 
aldeko jarduerak ere bai. 
Baina, dirudienez, oraindik ez 
dago argi zein den gizonen 
papera testuinguru horietan.

Emakumeak ekintza horiek 
burutzera kalera ateratzen 
garenean, gure enplegu falta, 
zaintzen gehiegizko zama, 
soldata arrakala, jasaten 
ditugun biolentziak eta 
ikusezintasuna, indarkeria 

matxistak eta bestelakoen 
kontra gaudela aldarrikatzera 
ateratzen gara. Hau da, gure 
eskubideak aldarrikatzeaz 
gain, gure presentzia eta 
dagokigun tokia espazio 
publikoan berenganatzera 
irteten gara.

Gauzak horrela, gizonek 
paper garrantzitsua duzue 
borroka horretan, baina argi 
eduki ezazue: izan zaitezte 
lagun, ez protagonista.

Ekintza horietan zuek 
bigarren maila batean egon 
behar zarete zuen kide 
feministei laguntza 
eskaintzen, eta haien behar eta 
eskakizunak errespetatzen. 
Zuen ikusgarritasuna, 
esaterako, urteko 365etan 
bermatua duzue sistema 
patriarkalari esker, beraz, ez 
iezaguzue gurea oztopatu. 
Ekintza horien bitartez 
ahalduntzen gara, eta 

sistematikoki ukatu zaigun 
tokia hartzen dugu, zeren eta, 
kirolak, politika, enpleguak, 
ikasketak, jaiak, eta kaleak ere 
gureak dira.

Beraz, emakumeen borrokan 
lagundu nahi duzun mutil edo 
gizon: entzun zure kide 
feministek esaten dizutenari, 
lagun iezaiezue behar duten 
guztian, har itzazue zuen gain 
zaintza lanen ardura, edozein 
egoera matxistaren aurrean ez 
zaitezte geldi geratu, zure kide 
feministek esango dizuete zer 
egin, eta horiek ez badaude, 
egoera salatu eta noski, 
zisheteropatriarkatuak 
ezartzen duen maskulinitate 
toxikoaren eskubideak alde 
batera utzi. Hori baita gehien 
laguntzen diguna guztioi, ez 
gure ekintzetan ez dagokizuen 
lekuarengatik gure kontra 
egin, eta ekintza bera 
oztopatzea.

Gizon eta mutiko: feminismoan lagun,  
ez protagonista!

Hara ZEr DiEN

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

Ondokoa ez da 
edozein 
aurkezpen
UEUko Psikologia Sailak 
GuNETuz ataria sortu du, 
psikologo euskaldunak saretu, 
beraien lana euskaraz egiteko 
baliabideak eman eta 
gizarteari eduki baliagarriak 
eskaintzeko asmoz. 
Donostiako atzoko 
prentsaurrekoan Josu eta 
Nour altsasuarrak  
izan ziren.

OBJEKtiBOtiK
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saKaNa
Sakanako udal eta ekonomia 
ordezkariak Maria Chivite Na-
vascues lehendakariarekin eta 
Jose Mari Aierdi Fernandez de 
Barrena Lurralde Antolamendu, 
Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu 
Estrategikoetako kontseilaria-
riekin elkartu ziren Irurtzunen 
astelehenean. Aierdik azaldu 
zuenez, "Sakanako sozioekonomia 

garapenerako industria birakti-
bazioa eta garapen jasangarria 
bultzatu nahi dugu". Ibarreko 
industria garapenerako Nafa-
rroako Gobernuak 27.839.000 
euroko inbertsioa eginen duela 
jakinarazi zuten.

Etxarrenen 456.000 metro ka-
rratu gordineko industrialdea 
egiteko 11.600.000 milioi bidera-
tuko ditu foru administrazioak. 

Eskualde mailako industria jar-
duerak ezartzeko da industrial-
de berria. Industrialde berriaren 
hirigintza planteamendua udan 
aurkeztuko dute. Bestalde, udan 
despedituko dituzte Irurtzunen 
Inasa zeneko lurretatik kutsa-
dura kentzeko lanak. 170.000 
metro karratu gordin dira. Ho-
rretara 8.300.000 euro bideratu 
ditu gobernuak.

Azkenik, Altsasun bi jarduera 
iragarri ditu Aierdik. Batetik, 
Kapitansoro industrialde berria 
garatzeko udalak eta gobernuak 
hitzarmena sinatuko dute eta, 
ondoren, industrialderen hiri-
gintza planteamendua lantzen 
hasiko dira. Industrialde berriak 
250.000 metro karratu gordin 
izanen ditu eta 7.600.000 euro 
bideratzea aurreikusi dute go-
bernuan. Azkenik, Nasuvinsa 
enpresa publikoa Altsasuko 
Isphording enpresaren instalazio 
zaharren ordenazio berrian eta 
handik kutsadura kentzeko lan 
egiten ari da. 20.500 metro karra-
tu gordineko azalera du eta 339.000 
euro bideratuko dituzte. 

Berritasuna
Jakinarazi zutenez, Sakana Lan-
bide Heziketa institutuak heldu 
den ikasturtean hezkuntza es-
kaintza handituko duela gradu 
gehiagorekin. Chivitek azaldu 
zuenez, "ikasturte honetan Na-
farroako Ateca lehen geletako 
bat mustuko du, prestakuntza 
ematen den teknologia aplikatu-
ko eremuak, adibidez, errealita-
te birtuala erabiliz". Lehendaka-
riak gaineratu zuenez, "Hezkun-
tzaren kalitatea eta prestakun-
tzaren berrikuntza hobetzearen 
aldeko apustu garbia da".

Azkenik, Sakanako korridore 
ekologikoa sortzeko proiektuaren 
berri eman zuen, REACT funtse-
tatik bost milioirekin finantza-
tuta dagoena. Korridore hori 
Etxarri Aranatzen dagoen auto-
biaren gainetik 100 metro ingu-
ruko fauna pasabide bat da, eta 
Aritzalkoko hariztiaren bi ere-
muak lotuko lituzke. "Jarduera 
horrek kontserbaziorako garran-
tzi handia duen konektibitate 
ekologikoko arazo bat konpondu 
nahi du, eta bultzada garrantzi-
tsua da tokiko ekonomiarendako". 

Sakanako udal eta ekonomia ordezkariak gobernukideen azalpenak entzuten. NAFARROAKO GOBERNUA

Industria lurrerako 
27,839 milioi euro
Etxarrengo industrialdea garatu, irurtzunen inasa zeneko lurretatik kutsadura 
kentzeko, altsasun Kapitansoro industrialdea garatzeko pausoak emateko eta 
isphordingeko lantegi zaharrak berriro ordenatu eta kutsadura kentzeko da dirua

Chivitek jakinarazi dienez, 
"Altsasuko osasun 
eskualdean plaza finkoa 
duten hiru mediku lanean 
hasiko direla laster, 
asistentzia kalitatea 
hobetzen lagunduko 
dutenak, plantillaren 
behin-behinekotasuna 
murriztuz". Nafarroako 
Osasun Plataformako 
Sakanako kideek 
Osasunbideako 
ordezkariekin bilera izan 
zuten joan den astean eta 
jakinarazi zietenez, "hiru 
mediku horiek maiatzean 
hasiko dira lanean, 
ibarrekoak izanen dira eta 
horrek aukera emanen du 
mediku plaza horiek 
urteetarako betetzeko". 
Joan den urtean 150 
mediku plaza oposizio 
bidez betetzeko deialdia 
egin zuen foru 
administrazioak eta hura 
gainditu dutenak gaur 
egun zein tokitan ariko 
diren lanean aukeratzen ari 
dira. Ikusteko dago 
gobernuaren aurreikuspena 
betetzen den.

Gaur egun Altsasuko 
osasun eskualdean bi 
mediku daude eta seik 
egon beharko lukete. 
Beraz, plaza bat betetzeko 
geldituko litzateke. Mediku 
horien lantokia honakoa 
da: 4 Altsasun, 1 
Olatzagutian, 1  
Altsasu-Ziordia. 

Maiatzean 
hiru mediku 
plaza beteta
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Irurtzungo garai bateko barazkien 
azoka zenean karpa bat jarri zuen 
udalak 2015an. Baina karpa hori 
martxoaren akaberaz geroztik 
ez dago Barazkigunen, udalak 
kendu baitu. Izan ere, aurki es-
talpe finkoa eraikiko dute han. 
Estalpeak 276.500 euroko aurre-
kontua du, udalaren diruzaintza-
ko gerakinarekin finantzatuko 
dira. Estalpeak festetarako egina 
egon beharko du.

Barazkigunea 
karparik gabe, 
estalpe zain

Karparik gabeko Barazkigunea. 

Loreak tren istripukoen omenez
Uharte Arakilgo tren istripua zela eta, hildakoen, zaurituen eta kaltetuen 
omenez ekitaldia egin zen igande eguerdian. Senide eta gertukoez aparte 
Uharte Arakilgo Udalak ere lore eskaintza egin zuen. Mezaren ondoren 
oroigarria dagoen tokiraino joan ziren fededunak eta han errespontsua eta 
Aita Gurea errezatu zituzten. Minutuko isilunea ere gorde zuten. 

Nafarroako Osasun Plataforma-
ren helburua da Nafarroan osa-
sun publiko duina izatea, eta 
horretarako, beharrezko giza eta 
material baliabideak aldarrika-
tzen ditu. Plataformarekin ha-
rremana duten hainbat sakan-
darrek astelehenean bilera egin 
zuten eta Sakanako Osasun Pla-
taforma sortzea erabaki zuten, 
ibarrean osasun zerbitzu duinak 
sustatzeko eta aldarrikatzeko. 

Osasun publikoaren 
alde lan egiteko 
antolatu dira

Plataformak deitutako bilkura. ARTXIBOA

saKaNa
Arabako eta Nafarroako tren 
korridoreko 35 udal eta kontze-
jutako ordezkariek bilera egin 
zuten martxoaren 10ean, eta 
erabaki zuten egungo trenbide 
azpiegituren modernizazioa bul-
katzeko toki entitateek erakun-
de ekimena martxan jartzea. 
Manifestu bat adostu zuten. Toki 
erakundeek idatzi horretan egun-
go trenbide azpiegituren moder-
nizazioa bulkatzea eta egungo 
trenbide sarea birpentsatzea, 
salgaien eta bidaiarien garraioa-
ri benetako irtenbidea ematea, 
helmugako denborak hobetzea 
eta lurralde kohesioa eta egitu-
raketa erraztea aldarrikatzen 
dute. Manifestua gaur egun Mi-
randa de Ebro eta Iruñea artean 
proiektatutako abiadura handi-
ko plataformek eragindako ko-
rridoreko kontzeju eta udal guz-
tietan eztabaidatzen ari dira.

Iratxe Mazak (Andoingo alka-
tea), Joseba Koldo Garitagoitiak 
(Dulantziko alkatea) eta David 
Orozek (Urdiaingo alkatea) azal-
du zutenez, "manifestuan gogo-
rarazten da abiadura handiko 
proiektuak inoiz baino gehiago 
ari direla zalantzan jartzen era-
kunde eta instituzio asko". Az-
kena Europar Batasuna izan dela 
aipatu zuten, "Europan barnako 
garraio sarearen erregelamen-
duaren berrikuspenaren espa-
rruan proposatzen baitu abiadu-
ra handiko linea horien ordez 
egungo trenbide azpiegiturak 
modernizatzea".

Bestetik, Europako Kontuen 
Auzitegiak ziurtatutakoa gogora 
ekarri zuten: "proiektatutakoa 
ez da 2030era arte bukatuko, 
gainkostuak eta atzerapenak 
arau bihurtu dira, eta aginduta-
ko abiadurak ez dira lortzen ari, 
ondorioztatzen baita horren 
guztiaren ondorioz Europako 
laguntza askoren xahutze larria 
sortzen dela, eta horrek arriskuan 
jartzen duela haien baterako 
finantzaketa".

Ekinbidea
Manifestua sustatu duten toki 
erakundeek eta harekin bat egi-
nen dutenek "konpromisoa har-
tu dugu gizarte mugimenduekin 
batera lanean jarraitzeko, gure 
lurraldearekiko errespetuzko 
konponbidea lortu arte, gure 
bizilagunen mugikortasun-beha-
rrak asetzeko". Eta aitortu zuten 
"herri plataforma guztiek egin-
dako lana, gizartea tren publiko 
eta sozial baten alde informatze-
ko, sentsibilizatzeko eta mobili-
zatzeko helburuarekin, garraio-
bide iraunkor, herrikoi eta de-
mokratiko gisa, eta Abiadura 
Handiko Trenaren ezarpenaren 
alternatiba gisa". Udal ordezka-
riek ziurtatu zutenez, Abiadura 
Handiko Trenak "ondorio larriak 
ekarriko bailituzke gure lurral-
dean, kalte sozial, ingurumene-
koak eta ekonomiko itzulezinak 
eraginez".

Trenaren aldeko herri plata-
formek eta Espainiako trenbide 
zentral sindikal nagusiek 2021eko 
maiatzean sinatutako akordioaz 
ere gogoratu dira udal ordezka-
riak. "Espainiako Gobernuari 
eskatu zioten trenbidearen egun-
go trazadurak egokitzeko eta 
hobetzeko, eta egungo trenbide 
proiektuaren plangintza birbi-
deratzeko, prestazio handiko 
trenak egungo korridore hobetu 
eta egokituetan ibiltzeko". Horri 
lotuta, eskatu zuten 2022rako 
Estatuko Aurrekontu Orokorre-
tan jasotako 200.000 euroko par-
tida azkar gauzatzeko. Haren 
bidez, "Burgos-Gasteiz-Iruñea-Za-
ragoza trenbide azpiegiturak 
hobetzeko eta egokitzeko infor-
mazio azterlan bat idazteko da 
partida hori, prestazio handiko 
trenen eta trafiko mistoaren (bi-
daiariak eta salgaiak) zirkula-
ziorako".

Ekimenaren sustatzaileek ja-
sotako babesekin Espainiako 
Gobernuarengana joko dute toki 
erakundeen iritzia jakinarazte-
ko eta aurrekontuetan jasotako 
ikerketa egitea eskatzeko. Saka-
nan, momentuz Arruazuko eta 
Altsasuko udaletan onartu da 
idatzia.

Udal ordezkariek AHTri buruzko eztabaida mahai gainean jarri dute. 

Trenbide azpiegituren 
modernizazioa bulkatzeko
abiadura handiko plataforma berriek eragindako 35 toki-erakundetako ordezkariek 
manifestu bat adostu dute, salgaien eta bidaiarien garraioari benetako irtenbidea 
emateko egungo trenbide sarea birpentsatzeko unea iritsi dela ondorioztatu dute

EGUNGO TRAZADURA 
HOBETZEA NAHI DUTE 
PRESTAZIO HANDIKO 
TRENAK HANDIK IBIL 
DAITEZEN
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HiriBErri araKil
Hiriberri Arakilgo Kontzejuak 
24.106 euroko aurrekontua du 
aurten. Haietatik 8.791 euro in-
bertsioetarako dira. Horietan 
nabarmenena da argiteria pu-
blikoko bonbillak LED argien-
gatik ordezkatzea. Kontzejuko 
presidente Javier Arrieta Anizek 
azaldu duenez, "lan gehiago egin 
nahi ditugu, baina horretarako 
dirulaguntzak behar ditugu". 
Arakil gaineko zubia konpontzea 
da egitekoen artean dutena (ar-
kuan harrik faltan ditu), bestela 
erori baitaiteke. Kontzejuak ba-
karrik ezin dio aurre egin 200.000 
euro inguruko inbertsioari eta 
dirulaguntza eskatuko dute.

Kontzeju etxearen atzeko aldean 
dagoen biltegiko atea berritzeko 
dirulaguntza eskaera egin zuen 
udan Hiriberri Arakilgo Kontze-
juak, baina ez zuen dirulagun-
tzarik jaso. Kontzejuak urtean 
hamar auzolan deitzen ditu eta 
hala hainbat lan egiten dituzte 
hiriberriarrek. Beste lan batzuk 
Arakilgo Udalak udarako kon-
tratatutako langileek egiten di-
tuzte. Langile horiek egin ditza-
keten lanen zerrenda osatzen 
aurki hasiko dira kontzejuan. 

Bestalde, kontzejuak epaitza 
saltzeko deialdia egin zuen, bai-
na ez zen inor aurkeztu. Kontze-
jukoak egurketariekin hizketan 
ari dira eta badirudi bakarren 

batek hartuko duela epai-
tza. 8.307,22 euro (BEZ kanpo) 
balio ditu epaitzak. Madotzek 
eta Hiriberri Arakilek duten 
elkarrekiko basoaren edo par-
tzuergoaren parte da, "beraz, 
lortutako dirua bien artea bana-
tuko dugu".

Azkenik, hondakinak bereizi-
ta jasotzeko ekarpen etxola Goial-
de kaleko 7. zenbakiaren parean 
dago. Han etxea egin behar dute 
eta etxola kendu behar da. Hura 
non jarri aztertzen ari dira. "Guk 
proposamena eginen dugu, behar 
izanez gero, zoruan porlana za-
baldu beharko litzateke, eta etxo-
la tokiz Mank-ek aldatuko luke", 
azaldu du Arrietak. 

Jarraipeneko 
aurrekontuak Hiriberrin 
Kontzejuak aurten 24.106 euroko aurrekontua du. Erortzeko arriskua duen arakil 
ibaiko zubia konpontzeko dirulaguntza lortzea espero dute kontzejuan, bestela ezin 
baitio 200.000 euroko aurrekontua duen lanari aurre egin

BaKaiKU
Bakaikuarrei auzolanerako deia 
egin die udalak. Berritasuna 
da parte hartze prozesuaren 
bidez onartutako auzolan orde-
nantzarekin udalak egiten duen 
estreinako deialdia dela. Izan 
ere, plan estrategikoa 2019an 
onartu zuten bakaikuarrek eta 
hiru lehentasun markatu zituz-
ten: etxebizitza, eskolen erai-
kina eta auzolana. Azken horri 
buruzko parte hartze prozesua 
2019ko garilaren 21eko herri 
galdeketarekin despeditu zuten. 
Baimen guztiak eskuratu on-
doren, eta pandemiak eragin-
dako osasun egoeragatik nahi 
baino gehiago atzeratuta, bihar 

ekinen diote auzolanari bakai-
kuarrek.

Aurreneko auzolanerako deial-
dia eginda, hura egitea erabaki 
duten bakaikuarrek larunbatean, 
08:30ean dute hitzordua udale-
txeko atean. Han lanen banake-
ta eta lan taldeak osatuko dituz-
te. Egitekoen artean daude itu-
rrietako teilatuak garbitu, zura 
lixatu eta berniza eman, paretak 
margotzea eta harria garbitzea. 
Lan horiek egiteko udalak beha-
rrezko materiala auzolangileen 
eskura jarriko du. Baina bakarren 
batek etxetik bere tresna eraman 
nahi badu, horretarako aukera 
izanen du. Goizean zehar 20 bat 
minutuko atsedenaldia eginen 
dute eta gosaria jasoko dute. Au-
zolana despeditu baino 10 minu-
tu lehenago egitekoak gelditu 
eta erremintak eta bestelakoak 
jaso eta garbitzeko erabiliko dira.

Ezaugarriak 
Ordenantzan auzolantzat hartu-
ko dute Bakaikuren gizarte, eko-
nomia eta kultur garapenari 
mesede egiten dion prestazio 
prestazio pertsonal guztiak. 18 
eta 55 urte arteko bakaikua-
rrek  urtean auzolan bat egin 

beharko dute. Beraiek ezin ba-
dute egin haien ordez auzolana 
eginen duen ordezko bat bidaltzea 
posible izanen da. Hala egin nahi 
dutenek aldez aurretik udalari 
jakinarazi beharko diote, eta 
berak izanen du erabakitzeko 
eskumena. Urteko auzolana egi-
ten ez duenak isuna jasoko du.

Herriaren aldeko bost orduko 
lana egin beharko dute bakai-
kuarrek. Hala ere, prestazio 
pertsonal berezitzat hartuko 
dituzte kultur, gizarte eta beste-
lako lantaldeak. Auzolanera joan 
behar duten bakaikuarrek uda-
lari aldez aurretik jakinarazi 
behar diote lanera joanen direla: 
auzolana egin baino 48 ordu lehe-
nagorako jakin behar du udalak 
zeinek eginen dituen lanak. Joan 
behar ez duenak 72 ordu lehena-
go jakinarazi beharko dio uda-
lari ez dela joanen.

Bestalde, ordenantzak aukera 
ematen die bakaikuarrei beraiek 
auzolan bezala ulertu ditzaketen 
lanak zein diren. Edota beraien 
kabuz egin ditzaketenak propo-
sa diezaiokete udalari. Horreta-
rako, idatzi bat aurkeztu edota 
udaletxeko idazkaritzara jo de-
zakete zehaztapenak ematera.Anbeiko iturri eta garbitokia. ARTXIBOA

Iturriak konpondu eta 
txukuntzeko auzolana 
Mailusa larrainean, Bideberrialde eta Elizazpi kalean dauden iturriak eta garbitokiak 
txukunduko dituzte bakaikuarrek auzolanean. Zurajea mantendu, teiladura txukundu 
eta paretak margotuko dituzte. Ordenantza onartu zenetik deitu den aurrenekoa da
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Autobia eta errepide erabilienen 
ondoan dauden halako 319 esta-
blezimendu zerrendatu ditu 
Repsol Gidak Errepideko Soleteak 
izenarekin, "zerbait hartzeko 
edo jateko leku gustagarriak 
dira, prezio merkean". Horietako 
hiru sakandar daude: Etxarren-
go Iratzar jatetxea, Arbizuko Izar 
Ondo jatetxea eta Altsasuko Ar-
kangoa taberna-jatetxea. 

Hiru jatetxek 
Errepideko Solete 
izendapena jaso dute

saKaNa
Nafarroa 0-3 Plataformak deitu-
ta, haur eskoletako hezitzaileek 
greba batzarra egin zuten atzo. 
Hezitzaileek erabaki zuten sin-
dikatuen ordezkaritzarik ez da-
goen haur eskoletan batzar deial-
diak egitea astelehenean greba-
ren inguruan botazioa egiteko. 
Beraz, astelehenean jakinen da 
haur eskoletako hezitzaileak 
maiatzaren 2tik aurrera greba 
mugagabea egingo duten edo ez. 
Emaitzaren arabera plataformak 
hainbat mobilizazio antolatuko 
lituzke.

Plataformako kideek jakina-
razi dutenez, PSNk ezik, Nafa-
rroako Parlamentuan ordezka-
ritza duten gainontzeko alderdi 
eta koalizioek beraien aldarri-
kapenekin bat egin dute. Hezi-
tzaileek azaldu dutenez, PSNk 
bileran "tonua igo" zuen eta "bere 
estrategia mehatxuak erabiltzea 
eta erantzukizunik ez hartzea" 
izan zela gaineratu dute. Argitu 
dutenez, sozialistek "PSNk eta 
Hezkuntzako 0-3 Zerbitzuak dio-
te beraiek finantzaketa hitzar-
menak sinatzen dituztela udale-
kin, baina horiek direla ratioa 
jaitsi edo lan baldintzak hobetu 
ahal dizkigutenak". Hezitzaileek 
Carlos Gimeno Hezkuntza kon-
tseilariak esanak ekarri zituzten 
gogora: "udalek ez dute finantza-
ketaren %24 baino gehiago beren 
gain hartu behar".

Hezitzaileek azaldu dutenez, 
sozialistekin izandako bileran 
"zarata soziala jaisteko, lanik 
gabe uzteko, ziklo osoa Haur eta 
Lehen Hezkuntzako zentroetara 
pasatzeko eta PAI Lehen ziklo-
rako zabaltzeko mehatxua egin 
ziguten". Nafarroako 0-3 Plata-
formakoek PSNko kideei berre-
tsi zieten  greba bertan behera 
uzteko lan negoziazio mahai bat 
baino ez dutela nahi, "baina PSNk, 
beste batzuetan erakutsi duen 
bezala, ez du elkarrizketarako 
borondaterik".

Astelehenean 
jakinen da 
0-3an greba 
eginen duten
Haur eskola guztietako 
hezitzaileek grebaren 
aldeko edo kontrako botoa 
emanen dute

EtXarri araNatZ
Pandemiak bertan behera utzi 
zuen eskolako festa antolatuko 
du azkenik San Donato Eskola 
publikoko guraso elkarteak. 
"Pentsatu genuen urtean behin 
elkarrekin ongi pasatzeko eta 
gainontzeko guztiei zabalik ego-
nen zen ospakizun bat antolatzea 
polita litzatekeela", azaldu du 
guraso elkarteko kide Urko Mau-
duit. Gaineratu duenez, "gurasoek 
eskola atarian edo eskolaz kan-
poko ekintzetan bat egiten dugu. 
Irakasleak ikasleekin dute ha-
rremana eta gurasook irakaslee-
kin. Ez gara nahasten eta festa 
txiki horrekin denak elkarrekin 
ongi pasa dezakegula erakutsi 
nahi dugu. Komunitatea sortze-
ko modua izan nahi du". Festaz 
gozatzera etxarriar guztiak gon-
bidatu dituzte.

Egitaraua 12:30ean zabalduko 
du erraldoi konpartsak. 13:30ean 
hasiera ekitaldia izanen da eta 
segituan bazkaria. Ondoren, 
Etxarri Kantuzekin kantari ari-
tuko dira. 17:00etan herri kirolen 
txanda izanen da. Xaiborren 
dantzaldia 18:30etik 20:30era iza-
nen da, eta 18:45ean auzatea iza-
nen da. Egunean zehar tarta eta 
opari loteen zozketa eginen dute. 
Arratsaldean xake partidak eta 
erakusketa izanen dira. 

Etxarriko 
eskolak plazan 
festa antolatu 
du biharko
Eskolak 12:30etik aurrera 
herri guztiari zabalik 
dagoen ospakizuna prest 
du plazan

altsasU
Sakanako Mankomunitatearen 
Anitzartean kulturartekotasun 
zerbitzuak Elkar ezagutu eta onar-
tu, elkar(r)ekin ongi bizitzeko 
proiektua garatu zuen. Horren 
baitan, Anitzarteanek eta Sakana 
Harrera Haranak (SHH) Ongi eto-
rri elkartasun hamabostaldia an-
tolatu zuten joan den urtean, eta 
orduan jaso zuten proposamene-
tako bat izan zen elkartasun azoka 
bat antolatzea. Igandeko ekitaldia 
zerbitzuaren Sakanan(h)itza proiek-
tuaren baitan txertatu da.

Begoña Zestau Baraibar kultu-
rartekotasun teknikariak azaldu 
duenez, azokak hainbat helburu 
ditu. Batetik, "etxean ditugun, 
erabiltzen ez ditugun eta egoeran 
onean dauden arropa eta objektuak 
berrerabiltzea. Beste bizi bat ema-
tea, baina bizi solidarioa, azokaren 
egunean salmentan jarriz". Saka-
na Harrera Haranako kideek 
otsailaren 28an geroztik bilketa 
egin dute Altsasuko Udalak utzi-
tako egoitza batean. Juan Pedro 
Higuerok eta Josu Rubiok azaldu 
dutenez, "lehendabiziko urtea 
izateko bilketa nahiko ongi atera 
da. Hurrengo urterako leku han-
diago bat  beharko dugu, aurten 
nahikoa bete dugulako". Denetarik 
jaso dutela azaldu dute: liburuak, 
jostailuak, arropa…

Zestauk esan duenez, "prezio 
merkean gauza horiek salduz, etxe-
ko ekonomia egoera ahulean du-
tenei gauzak eskuratzeko errazta-
sunak eman nahi dizkiegu". Gai-
neratu duenez, "azokan salduko 
ez litzatekeen zerbait geldituko 
balitz Iruñeko Elkarri Laguntza 
elkarteari emanen liokete. Argitu 
dutenez, elkartasun azokarekin 
lortutako dirua SHHren jarduerak 
finantzatzera bideratuko dira. Zer-
bitzuak sustatuta sortu zen SHH 
2017an eta hainbat sakandarrez 
osatutako sarea sortu dute. Igan-
deko azoka modukoaz aparte, era-
kusketak antolatu dituzte, adinga-
be migratuendako harrera mahaian 
parte hartu dute eta bestelakoak 

egin dituzte. SHH, besteak beste, 
pertsonen mugimendu librerako 
eskubidea aldarrikatzen du, eta 
Sakanan pertsona guztiak ongi 
etorriak direla diote. Haiekin ha-
rremanetan jartzeko igandean 
azokatik pasa edo bestela saka-
naharreraharana@gmail.com. 
Facebook-en ere profila badute.

Azoka, eta gehiago 
Igandean Iortia kultur gune pa-
retik pasatzen direnek azokaz 
aparte goiza pasatzeko hainbat 
txoko opatuko dituzte. "Zertara-
ko? Ba, elkar ezagutzeko, este-
reotipoa eta aurreiritziekin 
hausteko, aniztasunaz jabetzeko 
eta zurrumurruak desaktibatzen 
joateko", azaldu du teknikariak. 
Hala, elkartasun azokatik pasa-
tzen denak Anitzartean zerbi-
tzuak sortu duen kulturarteko 
elkarbizitzarako dekalogoa eza-
gutzeko aukera izanen du.

Gainera, hainbat txoko izanen 
dira. Zurrumurruen gunean esa-
mesa mota horien inguruan haus-
nartzera gonbidatzen duen espa-
zioa. Giza eskubideen unibertsal-
tasunaz eta urraketaz hausnar-
tzeko beste txoko bat ere presta-
tuko dute Help-NA elkartekoek 
igandean. Hausnarketarako gu-
nean, berriz, pentsarazteko hain-
bat galdera eta irudi izanen dira.

Ukraina ere presente izanen da 
igandeko ekitaldian. "Egoki da 
haiekiko elkartasuna adieraztea, 
baina baita munduko bestea hain-
bat eta hainbat gatazka, bidega-
bekeria eta eskubide urraketa ere: 
Palestina, Sahara, Yemen, Mali, 
Kongo, Etiopia, Afganistan… Ho-
riek ere presente ditugu", argitu 
du Zestauk. Azokan sakandarrei 
hitza emanen zaie, baita dakarz-
kiten ama hizkuntzei ere. Hau da, 
minorizaturikoei elkartasuna eta 
keinua adieraziaz. "Horretarako 
aman hizkuntzen txokoa, eta hain-
bat jolas izanen dira". Gainera 
gaur ijito herriaren nazioarteko 
eguna da eta haiek ere nolabaite-
ko presentzia izanen dute. Gaine-
ra, aniztasunaren okaren jolasean 
jolasteko eta ikasteko aukera 
izanen da, baita munduko eta an-
tzinako jolasetan aritzeko ere. 

Juan Pedro Higuero, Begoña Zestau eta Josu Rubio parte hartzera gonbidatzen. 

Elkartasunari maila 
askotan ekiteko
igandean, 11:00etatik 14:00etara, kultur gune pareko zabalgunean elkartasun azoka 
izanen da. salmenta, giza eskubideen, zurrumurruen kontrako, hausnarketarako, ama 
hizkuntzen berri izateko, elkarteen eta jolasen txokoak izanen dira 

KULTURARTEKO 
ELKARBIZITZARAKO 
DEKALOGOA 
EZAGUTZEKO AUKERA 
IZANEN DA
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Urbasatik jaitsi eta Inguraketa 
kalean lurpean sartzen da Tros-
kera erreka. Eta lurpetik zehar-
katzen du Olatzagutia. Euri asko 
egiten duenean edota elurra 
urtzen denean errekak gainezka 
egin eta uholdeak eragiten ditu 
herrian. Hori saihesteko Ola-
tzagutiko Udalak errekak Ingu-
raketa kalearen ondoan egiten 
duen bihurgunean hormatxo 
bat jaso du. 

Troskerak eragindako 
uholdeak saihesteko 
pareta jasoa

23 bat metro luze eta 0,5 altu da.

Oposizio lehiaketa sistemaren 
bidez Lanen Brigadako udal 
eraikinak garbitzeko eta zerbi-
tzu anitzetako enplegatu lanpos-
tua aldi baterako kontratatzeko 
izangaien zerrenda egiteko pro-
zesua jarri du martxan Altsa-
suko Udalak. Epaimahaiak kon-
tuan izanen ditu lan esperientzia 
eta lanarekin zerikusia duen 
prestakuntza.

Udalak langileen 
ordezkapenak egiteko 
zerrenda osatuko du 

Lanpostu hutsak betetzeko, ba-
jen edo oporren ondoriozko behin 
behineko ordezkapenak egiteko 
edota zerbitzuak indartzeko 
unean uneko beste edozein behar 
betetzeko. Arrazoi horiengatik 
Sakanako Mankomunitateak 
hautagaiak aukeratzeko bi hau-
taproba jarri ditu martxan ad-
ministrari ofizial lanpostua eta 
garbitzaile lanpostuetarako.

Mankomunitateak bi 
hautagai zerrenda 
sortu nahi ditu 

altsasU
Udal bilkurak onartu ondoren, 
Altsasuko Udalak Nasuvinsare-
kin hitzarmena sinatzeko argi 
berdea du. Haren bidez udalak 
Nafarroako Gobernuaren enpre-
sa publikoari Galtzada, Aman-
drea eta Uhaldera kaleen artean 
dagoen partzela bat utziko dio 
han babes ofizialeko etxebizitzak 
egin ditzan. “Nafarroako Gober-
nuak konpromisoa hartu du 
lehen fasean aipatutako lurzatian 
babes ofizialeko etxebizitzen 
erregimenari atxikitako 21 etxe-
bizitza inguru sustatzeko”, azal-
du du Javier Ollo Martinez al-
kateak. Gaineratu duenez, “ba-
tez ere 35 urtetik beherako 
gazteendako izanen dira etxe 
horiek, gaur egun alokairuko 
etxebizitzen eskari handiena 
duen biztanleria delako. Ezgai-
tasunen bat duten pertsonak 
edo bestelakoak dituztenak ere 
aukera izanen dute, beti ere, 
udalak eta Nasuvinsak osatuta-
ko batzordeak zehaztutakoaren 
arabera”.

Etxebizitzak eraikitzeko lehen 
fasea partzelaren hegoaldean, 
Uhaldera kalean eginen da. Behe 
solairua eta hiru alturako erai-
kin bat izanen dela aurreratu 
du alkateak. “Nasuvinsak 21 
etxebizitza horiek egiteko proiek-
tua izateko ideia lehiaketa dei-

tuko du”, zehaztu du Ollok. Lehen 
faseko eraikineko beheko solai-
ruko 596 m2-ko lokal eraikia 
udalarendako izanen da, dohai-
nik, eta ekipamendurako bide-
ratuko da.

Bi aldeek eskritura publikoa 
sinatzen dutenetik Nasuvinsak 
gehienez urte bat izanen du 
eraikinaren babes ofizialeko 
etxebizitzaren behin-behineko 
kalifikazioa eskatzeko. Epea 
pasata enpresa publikoak pau-
sorik emanen ez balu, partzela-
ren jabetza udalaren eskura 
bueltatuko litzateke. Nasuvinsak 

lehen faseko babes ofizialeko 
etxebizitzaren behin betiko ka-
lifikazioa lortu ondoren, Nasu-
vinsak bost urte izanen ditu 
partzelaren beste zati batean 
etxebizitzen bigarren sustapen 
fase bat egiteko. Hala ez balu 
eginen, udalak batere kosturik 
gabe berreskuratuko luke erai-
ki gabe geldituko litzatekeen 
partzela zatia. Otadia aldean 
eraikitzea aurreikusten diren 
etxebizitza horiek guztiak pu-
blikoak dira. Baina “titulartasun 
publikokoak izateari utziko ba-
liote, Altsasuko Udalak eskubi-

dea izanen luke utzitako lursai-
la eta han eraikitako etxebizitzak, 
kargarik gabe, itzultzeko eska-
tzeko, eta ez luke inolako kalte 
ordainik edo ordainketarik or-
daindu beharko, Nasuvinsak 
edo sozietate jabeak beharrezko 
gastu guztiak bere gain hartuta”.

Alokairuko etxebizitza falta
Udalean jakitun dira Altsasun 
alokairuko etxebizitzen eskaera 
handia dagoela, batez ere gazteen 
artean. Hala ere, alokatzeko 
etxebizitza gutxi daude eta gaz-
teen eskaera ez da betetzen. “Gure 
udalerrian horrelako etxebizi-
tzarik ez izateak eta horrek 
gazteengan duen eragin nagusiak 
berekin dakar, alde batetik, 
emantzipatzeko zailtasuna eta, 
bestetik, altsasuarrak alokairuan 
bizitzeko aukera duten beste 
herri batzuetara joatea”.

Egoera bideratzeko alokairuz-
ko etxebizitzak eraikitzeaz apar-
te, udalak Nasuvinsaren alokai-
ru poltsarekin bat egin zuen 
joan den urtean. Haren bidez 
beraien etxe bat alokatu nahi 
dutenek errenta puntualki eta 
aseguratuta kobratuko dute lehen 
maizterra sartzen denetik. Na-
suvinsak etxebizitza egoera onean 
bueltatuko dio (etxebizitzaren 
erabilera normalak eragindako 
ohiko higaduratik salbu) eta 
etxebizitzan gerta daitezkeen 
ezbeharrak estaltzen dituen 
arrisku anitzeko asegurua (edu-
kitzailearena) kontratatua izanen 
du enpresa publikoak. Alokai-
ruko etxeagatik ordaindu beha-
rreko errentaren %25, 50, 75 edo 
90 ematen die gobernuak fami-
lia maizterrei, beren diru sarre-
ren eta familia unitatearen 
arabera. Horrela, familia horiek 
beren ekonomia ahalmenaren 
arabera arrazoizko errentamen-
duak eskuratu ahal izan ditzaten.

Udalak Otadia aldean duen partzela horrek 1.690 m2-ko azalera du

Alokairuko etxebizitzak 
eraikitzeko oniritzia 
Udalak baiezkoa eman dio Nasuvinsa enpresa publikoarekin hitzarmena sinatzeari. 
Ondorioz 35 urtez beherakoei zuzendutako alokairuzko 21 etxebizitza eginen dira 
Otadia inguruan. Udalak behe solairuko 596 m2-ko espazioa eskuratuko du
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411 Kukuerreka elkartea

414 Ziordiko Gazte Asanblada

417 Sakana MotorSport

420 Iñigo Aritza ikastolako langileak 421 Zelandi herri eskola 422 Altsasuko Dendarien Elkartea

418 Uharte Arakil, Urdiain eta Iturmendiko herri eskolak 419 Altsasuko Gazte Asanblada

415 Iñigo Aritza ikastolako familien kooperatiba 416 Olaztiko Udala

412 Amaraunako kideak 413 Ziordiko Udala
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423 Altsasuko Udala/Erkudengo Ama abesbatza

426 Copreci

429 Urdiaingo Udala

432 Magotteaux enpresa 433 Iturmendiko Udala 434 Aritzaga eta Aizkozar elkarteak

430 Aitziber eta Tintiniturri elkarteak 431 Magotteauxeko langileak

427 Viscofango langileak 428 Urdindar prestuak: Oier eta Araceli

424 Altsasu BHI 425 Ramoseko langileak
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435 Bakarreko etxea elkartea

442 Etxarriko Gazte Asanblada

449 Arbizuko Gazte Asanblada

456 Jeingenekoa esnekiak 457 Uharteko Arakilgo Udala 458 Aralarmendi elkartea 459 Andra Mari ikastolako familien kooperatiba

450 Lakuntzako Herri Eskola 451 Lakuntzako Udala 452 Lakuntzako Pertza elkartea

443 Etxarriko Aranazko Udala 444 San Donato ikastetxea 445 Arbizuko IAT

436 Bakaikuko Udala 437 Bakaikuko Gazte Asanblada 438 Harzabal elkartea
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459 Andra Mari ikastolako familien kooperatiba 460 Andra Mari ikastolako langileak 461 Irañetako Udala 462 Irañetako euskara taldea

452 Lakuntzako Pertza elkartea 453 Bikain garajea 454 Arruazuko Udala 455 Aldabide elkartea

445 Arbizuko IAT 446 Lizarraatarrak 447 Lizarragabengoako kontzejua 448 Arbizuko Udala

438 Harzabal elkartea 439 Larrañeta elkartea 440 Karrikestu elkartea 441 Andra Mari ikastolako ikasleak
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463 Ihabarko kontzejua

466 Arbizuko Herri Eskola

469 G.H. Guerrako langileak

472 Irurtzungo Gazte Asanblada eta Larrazpi elkartea 473 Urritzolako kontzejua 474 Kagako

470 Etxarrengo kontzejua 471 Iratxo elkartea

467 Arakilgo Udala 468 Mekalsako langileak

464 Txep kuadrilla 465 Hiriberriko Kontzeju eta Txitera elkartea
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475 Hydro Extrusion Spain SAU 1273 Orritz dantza taldea

1276 Aizpea euskara taldea

1279 Guaixe Fundazioa

1277 Pikuxar euskal txokoa 1278 Sakanako Mankomunitatea

1274 Irurtzungo Udala 1275 Atakondoa eskola

476 Hydro Extrusion Spain SAU

ARGAZKI GEHIAGO
ETA KORRIKAK EMANDAKOA

www.guaixe.eus-en
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Maider Betelu Ganboa altsasU
Asteburuan hitzordu bikoitza 
dago Altsasun. Larunbatean, 
Burunda Txirrindularitza Tal-
deak antolatutako 34. Burunda 
Trofeoa abiatuko da 16:00etan 
Iortia zabalgunetik (51 km). Zior-
dia eta Bakaiku artean jokatuko 
da. Txirrindulariek Altamira 
behin igo beharko dute, 38,5 ki-
lometroan, eta helmuga Altsa-
suko udaletxe parean izango dute, 
17:15etik aurrera. 

Altamira hirutan
Aldiz, igandean junior mailako 
txirrindulariak izango dira Al-
tsasun bilduko direnak, 63. Erra-
mu Trofeo beteranoa jokatzeko 
(88 km). Lasterketa Altsasu Kirol 
Elkarteak antolatzen duenez, 
elkartearen egoitzatik aterako 
da, 10:30ean. Josefina Arregi-San 
Pedro-Urdiain zirkuitua oinarri 
izanda, Zegamako bidegurutze-
raino behin iritsiko dira eta Al-
tamira hirutan igoko dute, azken 
bi igoerak segidan.

Txirrindularitza hitzordu 
bikoitza Altsasun
 TXIRRINDULARITZA  larunbatean kadeteen 34. Burunda trofeoa jokatuko da 16:00etatik 
aurrera eta igandean juniorren 63. Erramu trofeoa, 10:30ean. Kadeteek altamira 
behin igo beharko dute, eta juniorrek hirutan, azken biak segidan

ANDRA MARI

Andra Marik brontzea sokatiran
 HERRI KIROLAK  Igandean Nafarroako Herri Kirol Jokoen laugarren 
jardunaldia jokatu zen Igantzin, eta bertan Iñigo Aritza eta Andra Mari 
ikastoletako herri kirol proba konbinatuek eta sokatira taldeek hartu zuten 
parte. Andra Mari taldea kadeteen mailako Nafarroako Herri Kirol Jokoen 
Sokatira Txapelketan hirugarren sailkatu zen. 

GP INDURAIN

Floren Esquisabel, omendua
 TXIRRINDULARITZA  Miguel Indurain Sari Nagusiko antolakuntzak 
Floren Esquisabel olaztiarra omendu zuen Lizarrako lasterketa hasi baino 
lehen. Pilotaria izan zen –Mexiko 68 Olinpiar Jokoetan urrezko domina 
lortu zuen eskuz binakakoan–, eta txirrindularitzan Burunda klubaren 
sortzaileetako bat eta Rural Kutxa taldeko sustatzaileetako bat dugu. 

UNZILLA TXAPELDUN 
saKaNa-GrOUP

Larunbatean Amorebietako 
58. Udaberri Klasikoa 
jokatu zen (92 km). Elurrak 
izugarri gogortu zuen 
proba. Mikel Unzillak 
irabazi zuen, bere 
taldekide Aimar Tadeori 18 
segundoko aldea irabazita. 

ETXEBERRIA TXAPELDUN 
QUEsOs alBENiZ

Igandean Felix Errandonea 
Memoriala jokatu zen Beran 
(70 km). Helmugara batera 
iritsi zen hirukotearen 
esprintean Asier Etxeberria 
gailendu zen, eta hirugarren 
Alex Lopetegi sailkatu zen 
(Sakana Group).

Juniorrak

Larunbatean despedituko da Euskal Herriko Itzulia. Asteartean 
Sakanatik pasa zen eta ikusmin handia piztu zuen. Igor Arrieta 
(Kern Pharma) eta Gorka Izagirre (Movistar Team) lan ederra 
egiten ari dira. Baita Jorge Azanza zuzendaria ere (Euskaltel).

Arrieta eta Izagirre Itzulian

1. aUtONOMiKOa GiZON.

2. FASEA. 13. JARDUNALDIKO EMAITZA
Doneztebe - Lagun Artea 0-1

SAILKAPENA

1. MAILA AUTONOMIKOKO JAITSIERA

1 Artajonés 46
9 Lagun Artea 31

HURRENGO JARDUNALDIA

IGANDEAN

17:30 Lagun Artea - Zirauki (Zelai Berri)

Lagun Artea, beste garaipen baten bila
Lakuntzarrek sailkapenean 11. den Zirauki 
taldea hartuko dute etzi, arerio zuzena. 

1. aUtONOMiKOa EMaK.

2. FASEA.6. JARDUNALDIKO EMAITZA
Gazte Berriak - Altsasu 1-0

SAILKAPENA

1. AUTONOMIKOKO EMAK. MANTENTZEA

1 Lourdes 34
9 Altsasu 1

HURRENGO JARDUNALDIA

IGANDEAN

10:00 Lagunak - Altsasu (Lagunak) 

Altsasu Lagunak taldearen kontra 
Altsasuk itxura hobea eman zuen azken 
partidan eta bide beretik segi nahi du.  

FUtBOl PrEFErENtEa

27. JARDUNALDIKO EMAITZA
Amigo - Etxarri Aranatz 4-0

SAILKAPENA

PREFERENTEKO 1. MULTZOA

1 Injerto 66
13 Etxarri Aranatz 26

HURRENGO JARDUNALDIA

IGANDEAN

19:00 Beriain - Etxarri (Beriain)

Etxarri vs Beriain, puntu garrantzitsuak
Azken jardunaldiko estropezua eta gero, 
jokoan dauden puntuak beharrezkoak dira. 

FUtBOl ErrEGiONala

24. JARDUNALDIKO EMAITZA
Valle Aranguren - Altsasu 1-2

SAILKAPENA

ERREGIONAL MAILAKO 3. MULTZOA

1 Altsasu 55
2 Aurrera 55

HURRENGO JARDUNALDIA

LARUNBATEAN

16:30 Altsasu - Asdefor (Dantzaleku)

Altsasuk lider jarraitu nahi du 
Altsasu liderrak irabaztea derrigorrezkoa 
du lehen postuan jarraitu nahi badu. 
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Maider Betelu Ganboa UrDiaiN / iHaBar
Antton Zelaia Etxarri urdiain-
darrak eta Mikel Astiz Erro iha-
bardarrak aspalditik Erroma eta 
Sakana bizikletan lotzeko asmoa 
zuten, baina ekimena erronka 
solidario bilakatu dute. Bicicletas 
Sin Fronteras Gizartez Kanpoko 
Erakundearendako diru bilketa 
egiten ari dira, Senegalera 25 
bizikleta bidali ahal izateko.
Bizikletan Erroma eta Sakana lo-
tzera animatu zarete. 
Mikeli eta bioi kirola egitea gus-
tatzen zaigu. Kirolariak gara. Ni 

korrika ibili izan naiz gehiago 
eta Mikel txirrindularitzatik da-
tor, nahiz eta korrika eta igeri ere 
egiten duen, triatleta baita. Bizi-
kletan ibiltzea ere gustuko dut, 
bereziki zikloturismoa egitea. 
Hau da, bizikleta hartu, zakutoak 

edo alportxak bete eta egun batzuk 
bueltaka ibiltzea. Berdin dio nora. 
Mikelek ere ibilbide batzuk egin 
izan ditu bizikletan, esaterako 
Transpirenaica, hau da, Katalu-
niatik Euskal Herriraino Pirinioak 
gurutzatu ditu. Ni Portugalen, 
Kanariar irletan, Donejakue bi-
dean, Frantzian... toki askotan 
ibili naiz.
Aspaldiko ezagunak al zarete?
Ez, duela urte bat ezagutu genuen 
elkar, Andorran. Lagun batek, 
Sergio Garcia de Eulatek, triatloi 
proba bat prestatu behar zuen 

bertan, eta berarekin joatera 
gonbidatu gintuen. Lagunak egin 
ginen. 2021ean bizikletarekin 
etxetik atera, Galiziaraino iritsi 
eta Portugal beheraino jaitsi 
nintzen, Algarveraino, eta Mi-
kelek eskatu zidan hurrengo 
zikloturismo bidaia nirekin egi-
tea. Italiatik Euskal Herrira 
etortzeko ideia nuela aipatu nion 
eta elkarrekin ibilbidea presta-
tzen hasi ginen. Erabaki genuen 
Erromara hegazkinez joan eta 
handik maiatzaren 28an abiatu-
ko garela bizikletan, hamabost 
egunetan etxeraino iristeko as-
moz. 1.700 kilometro dira: Italia, 
Frantziako Kosta Urdina, Piri-
nioetako goialdea, Canal Du Midi, 
Frantziako Tolosa eta Euskal 
Herria. Hori da gure asmoa.
Baina zuen zikloturismo bidaia 
erronka solidarioan bilakatu da.
Ia konturatu gabe ekimen soli-
dario bat sustatu dugu. Bicicletas 
Sin Fronteras izeneko Gobernuz 
Kanpoko Erakundearen (GKE) 
ibilbidea aurretik jarraitzen nuen. 
Bulkatzen dituzten proiektuak 
sekulakoak iruditzen zaizkit. 
Nire enpresatik, Egurdiain, sus-
tatzaileekin, Roman eta Ines 
bikote kataluniarrarekin jarri 
nintzen harremanetan, Senega-
len haurren eskolaratzea susta-
tzeko duten bizikleta proiektuan 
beraiekin kolaboratu nahi nuela 
esateko.
Zein lan egiten dute Senegalen?
Senegalen dagoen arazoetako 
bat da haurrei asko kostatzen 
zaiela institutura joatea, distan-
tziak handiak direlako. 10km edo 
15 kilometrora dute eskola, eta 
hori oinez joateko oso urruti da. 
Gaztetxo asko ikastetxera joaten 
hasten dira, baina gero utzi egi-
ten dute. Senegalgo proiektu 
honekin, ikasi nahi duten gaz-
tetxo horiei bizikletak alokatzen 
dizkiete, prezio oso sinbolikoan, 
euren konpromisoa lortzeko. Hau 
da, Bicicletas Sin Fronterasek 
bertako ikastetxe eta institutue-
kin hitzarmena du, eta ikaste-
txeak dira GKE-ri oso urruti bizi 
diren horrenbeste ikasle dituz-
tela, eta horrenbeste bizikleta 
behar dituztela esaten dietenak. 
Orduan, Bicicletas Sin Fronte-
rasek bizikleta horiek egiten 

ditu, Senegalera bidali, eta ikas-
leek alokatu egiten dituzte. Era-
kundeak ere Senegalen tailer 
txikia du, bizikletak konpontze-
ko. Oso ongi landutako proiektua 
iruditzen zitzaidan, eta duela 
hilabete bat nire enpresatik dei-
tu nien, beraiekin kolaboratzeko.
Orduan sortu zen, beraz, Erroma-Eus-
kal Herria erronka solidarioa?
Bai. Zaletasunen bat ote nuen 
galdetu zidaten eta bizikletan 
ibiltzea gustuko nuela aipatu 
nien, lagun batekin Erromatik 
abiatu eta Euskal Herriraino 
joateko asmoa genuela. “Bikain, 
zergatik ez duzue zuen ziklotu-
rismo martxa Bicicletas Sin 
Fronterasen aldeko erronka so-
lidarioan bilakatzen, diru bilke-
ta edo crowdfundinga egiteko?” 
proposatu zidaten. Eta nik ez 
dakidanez ezetz esaten, baiezkoa 
eman nien. Mikeli deitu eta be-
rari ere ekimen bikaina iruditu 
zitzaion. Orain ezin dugu atzera 
egin (kar, kar…).
Zuen erronka solidariorako diru 
ekarpena edo crowdfundinga nola 
egin daiteke?
Mi grado de arena fundazioko 
webgunean sartu behar da. Hor 
zenbait GKE-en proiektuak dau-
de jasoak, tartean gurea. Bila-
tzailean Sakana edo Egurdiain 
idatziz, gure erronka agertzen 
da: Roma-Sakana en bicicleta du 
izena, gazteleraz. Bertan sartuta, 
han egin daiteke ekarpena. Da-
goeneko 2.215 euro jaso dira gure 
proiekturako. 25 bizikleta eros-
teko dirua bildu nahi dugu, 4.500 
euro, eta oraindik 65 egun ditu-
gu ekarpenak jasotzeko.
Bicicletas Sin Fronterasek Sene-
galera bidaltzen dituen bizikletak 
egiten dituela aipatu duzu. 
Hasieran bizikleta zaharrak bil-
tzen hasi ziren, baina, ez omen 
zen batere bideragarria. Gehia-
go kosta omen da bizikleta era-
biliak jaso konpondu eta Sene-
galera bidaltzea berriak egitea 
baino. Beraien bizikleta propioa 
sortu zuten, eta Baobike izena 
jarri zioten. Baobab-a Afrikako 
zuhaitz bat da, oso handia. Bao-
bike oso izen polita iruditzen 
zait. Bizikletak Turkian egiten 
dituzte, bertan duten tailer batean, 
hori kolorekoak dira, eta gero 
Senegalera bidaltzen dituzte. 
Bicicletas Sin Fronteras webgu-
nean dago informazio guztia.
Senegalera 25 bizikleta bidali ahal 
izateko euren laguntza ematera 
animatuko al ditugu sakandarrak?
Jakina! Animatu daitezela, eki-
men ederra delako. 

Mikel Astizek, ezkerrean, eta Antton Zelaiak, eskuinean, maiatzaren 28an hasiko dute abentura. UTZITAKOA

"BICICLETAS SIN 
FRONTERASEN 
EKIMENA OSO 
EDERRA DA; JENDEA 
ANIMATU NAHI DUGU"

"ESKOLAK DISTANTZIA 
HANDIRA DAUDENEZ, 
BIZIKLETEKIN 
ESKOLARATZEA 
SUSTATU NAHI DA"

"Senegalera 25 
bizikleta 
bidaltzeko dirua 
lortu nahi dugu"
ANTTON ZELAIA ETXARRI ErrOMa-saKaNa ErrONKa sOliDariOa
 TXIRRINDULARITZA   antton Zelaiak eta Mikel astizek erronka solidarioa egingo dute. 
Erromatik aterako dira bizikletan, sakanara iristeko. Crowdfunding kanpaina abian dago
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Maider Betelu Ganboa EtXEBErri
Bilbok garai bateko final handien 
giroa berreskuratu zuen igan-
dean. Altuna-Martijaren eta 
Laso-Imazen arteko finalak es-
perotako aurreikuspen guztiak 
gainditu zituzten, final estu, 
gogor, hunkigarri, luze eta epi-
koa izan baitzen, Miribillan 
bildutako pilotazale guztien go-
zamenerako. Zaletasuna sortzen 
duen partida izan zen, tentsio 
handikoa eta bihotzekoa emate-
ko modukoa, pilotazaleak aul-
kietatik behin eta berriz altxa-
razi zituena. 22 eta 20 irabazita, 
Martijak binakako bigarren 
txapela jantzi zuen –aurrekoa 
2020an lortu zuen Ezkurdiarekin–, 
eta Altunak hiru modalitateen 
trilogia osatzeko falta zitzaion 
txapela lortu zuen, binakakoa. 
26 urterekin sei txapela ditu 
amezketarrak eta pilotari handien 
historian sartu da.

Festa ospakizunen biharamu-
nak eta partidaren gogortasu-
naren ajeak batuta, astelehenean 
ezin ibili zeudela bildu ziren 
Martija eta Altuna Etxeberrin. 
Altunak koadrizepsean gainkar-
ga zuela azaldu zuen. Martija 
maki zegoela zirudien, bikiak 
oraindik oso kargatuta zituela-
ko, baina lortutako txapelak 
oinaze guztiak sendatzen diz-
kiola nabarmendu zuen. Etxa-
rrengo jatetxean ospatu zuen 
txapela lortu izana, senitarte-
koekin, kuadrillarekin eta he-
rritarrekin, giro bikainean. "70 
kide inguru bildu ginen, gustu-

ra afaldu genuen eta eta parran-
da luzatu zitzaigun. Gustura 
ibili ginen" nabarmendu zuen, 
irribarrez. Altunak Amezketako 
frontoian ospatu zuen txapela, 
senitarteko eta ezagunekin. 250 
lagun guztira. "Parranda ederra 
egin genuen eta frontoian hain-
beste jende ikusteak niri poz 
handia eman zidan".

ANALISIA 
Martija, sostengu
Parekotasuna eta gogortasuna 
izan ziren finalaren ezaugarri 
nagusiak. Takadaka jokatu zen 
partida, hasieran oso alde txi-
kiarekin. Materialak bereziko 
garrantzia izan zuen, pilota al-
daketarekin etortzen baitziren 
boladak. Lehen zatian Altuna 
ez zen eroso ibili; amezketarra 
kateatuta zegoen, ezin askatu. 
"Niretako hau final oso garran-
tzitsua zen. Zazpi urte behar 

izan ditut binakako finalera 
iristeko eta Julenekin batera 
binakako txapela irabazi nahi 
nuen. Askotan irabazi nahi ho-
rrek lotu egiten zaitu eta nik 
uste eragina izan zuela, hasieran 
ez bainuen nire mailarik onena 
eman. Zalantzekin jokatu nuen, 
estatiko, zurrun. Jokinek esaten 
zidan jokoan sartu beharra nue-
la, baina ez nengoen eroso" ai-
tortu zuen amezketarrak. Lehen 
zati horretan Martijak eutsi zion 
bikoteari, defentsa lan ikaraga-
rria eginez, eta Altunak meritua 
Martijari eman zion. "Berari 
esker irabazi dugu" zioen. Etxe-
berrikoaren korrikaldiak ikus-
tekoak izan ziren: bederatzitik 
frontisera, eta berriro atzera. 
Etengabe.

Aldiz, tarte horretan Laso eta 
Imaz sendo zeuden. Lasok tanto 
ikusgarriak egin zituen –parti-
dako jokalari onenaren saria 
jaso zuen, merezitakoa–, Imazen 
babesarekin. 11 eta 17 aurrera-
tu ziren. Euren urrezko unea 
izan zen, euren zaleen erome-
nerako. Txapela oso gertu zuten, 
eta askok txapeldun ikusten 
zituzten. Eurak ere sinetsita 
zeuden. Baina Jokin Altuna ez 
da inoiz gutxietsi behar. Ezta 
Martija ere. Etxeberrikoak bota 
zioten ia guztia erantzun zuen 
eta bikotea sostengatu zuen or-
dura arte, eta, zorionez, une 
erabakigarri horretan behetik 
gora egin zuen Altunak. "Okerren 
geunden unean ibili naiz lasaia-
go" aitortu zuen. Materialak ere 
eragin handia izan zuen. "11 eta 
17ra joan zirenean batere ibiltzen 
ez zen pilota batekin izan zen. 
Trapuak bezala geunden gu or-
duan, haien menpe. Erraz do-
minatzen gintuzten. Baina gure 
pilota hartu genuenean erosoa-
go hasi nintzen jokatzen, nahiz 
eta pilotak zeharo gastatuta egon, 
eta partida berriro parekatu 
zen" nabarmendu zuen Altunak.

Buelta eman
Une erabakigarri horretan Laso 
eta Imaz akatsak egiten hasi 
ziren, eta orduan finala irabaz-
teko aukera zutela jabetu ziren 
Altuna eta Martija. "12. eta 13. 
tantoak egiterakoan finala ira-

bazteko itxaropena piztu zitzai-
gun eta bukaerara arte dena 
eman behar genuela argi genuen" 
azaldu zuen Altunak. Iritzi be-
rekoa zen Martija. "Partida go-
gorra izan zen, bai fisikoki eta 
baita mentalki ere. Buruz oso 
indartsu egon ginen, uneoro 
partida irabazi ahal genuela 
pentsatzen eta elkarri animatzen. 
Horrek asko lagundu zigun, 
partida irabazteko gakoa izan 
zen" gaineratu zuen. Baita La-
soren eta Imazen akatsek ere. 
Partidak, nolabait, ihes egin 
zien Baikokoei. "Askotan aurre-
tik zaudenean eta ikusten du-
zunean arerioa badatorrela, ez 
da egoera erraza, eta final batean 
gehiago. Agian urduritzen zara 
eta akatsak etor daitezke. Jokin 
gusturago zegoen, ni neurrian, 
eta abantaila hartzea lortu ge-
nuen" nabarmendu zuen Mar-
tijak. "Ikusi genuenean beraiei 
ere kezka sartzen hasi zitzaiela, 
horrek indar handia eman zigun. 
16tik 21era bitarteko tantoetan 
sentitu nintzen hobekien. Uste 
dut eurak ere partidatik pixka 
bat atera zirela eta gehiago opa-
ritu zutela" gaineratu zuen Al-
tunak. Aspekoak, aldiz, ez ziren 
partidatik atera, kontzentratuta 
jarraitu zuten eta erremontatzea 
lortu zuten, balentria handia.

Izarrak ikustetik…
Altunak izan ezik, beste hiru 
pilotariek finalean medikuen 
laguntza behar izan zuten, par-
tidaren gogortasunaren isla. 20 
eta 17an Martija erori zenean 
susto ederra hartu zuen Bizkaia 
pilotalekuak. "Bi bikiak igo zi-
tzaizkidan eta ez zitzaizkidan 
jaisten. Oinazea ikaragarrizkoa 
zen. Bikiak nola edo ahala jaitsi, 
eta kantxara itzultzea, ahal zen 
moduan, hori zen buruan nuena. 
Txemaren masajearekin izarrak 
ikusi nituen, baina kantxara 
ateratzea lortu nuen. Azken 
tantoak oso gogorrak egin zi-
tzaizkidan, baina Jokinek la-
gundu zidan, garaipena lortu 
genuen, ez dakit oso ongi nola 
(kar, kar…), eta oso pozik. Fisi-
koki lehertuta bukatu nuen. 
Oraindik ere bikiak oso karga-
tuta dauzkat. Badirudi maki 
nagoela, baina masajeekin osa-
tuko naiz" adierazi zuen Marti-
jak. Altunarendako Martijak 
lortutako 20. tantoa berezia izan 
zen. "Juleni esan nion tanto 
horrengatik irabaziko genuela 
txapela. Seguru nengoen. Eta 
hala izan zen".

Sufrikario latzaren ondoren Julen Martijak eta Jokin Altunak merezitako saria jaso zuten. ASPE

Izarrak ikusi eta 
ukitu zituzten

"TXAPELKETA HAU 
JULENEKIN 
IRABAZTEKO ILUSIOA 
NUEN" 
JOKIN ALTUNA

"BI TXAPELA IZATEA 
EZ NUEN INOIZ 
ESPEROKO. 
SEKULAKOA IZAN DA" 
JULEN MARTIJA

 PILOTA  Julen Martijak eta Jokin altunak zapore ezin hobea duen txapela jantzi zuten 
igandean Bilbon jokatutako final epikoan. Kontrako 11 eta 17ari buelta eman zioten, 
oinazeak gaindituz eta ariketa mental ikaragarria eginez
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Altunak ere fisikoki ukituta 
bukatu zuela aitortu zuen, eta 
jokatu dituen final guztietatik 
igandekoa "psikologikoki gogo-
rrena" izan zela azpimarratu 
zuen, "izugarrizko poza" sortu 
diona. Horregatik, Binakako 
txapelak "sekulako zaporea" du 
berarendako. "Txapelketa hau 
Julenekin irabazteko ilusioa 
nuen" zioen behin eta berriz.

… izarrak ukitzera
Argi geratu dena da Altunak eta 
Martijak tandem bikaina osatzen 
dutela. "Gustura jokatu dugu, 
eta harreman bikaina dugula 
agerikoa da. Une zailei aurre 
egiten ikasi dugu. Igandekoa 
egun oso berezia izan zen: zaleen 
animoak, giro bikaina, txapela… 
oroimenean betirako gordetzekoa. 
Txapelketa irabaztea ikaragarria 
izan da. Gainera nola irabazi 
dugun ikusita, are gehiago, se-
kulako partida izan delako, za-
leendako bikaina. Horrek fina-
lari beste balio bat eman dio, 
eta oso pozik nago. Bi txapela 
izatea ez nuen inoiz espero, bai-
na egunero egiten ditudan en-
trenamendu gogorren sari bi-
kaina dira. Orain lanean jarrai-
tuko dut, eta gehiago etortzen 
badira, ongi etorriak" azaldu 
zuen Martijak. Familia, lagunak 
eta neska laguna izan zituen 
gogoan Martijak, baina izeba 
bereziki, "une txar bat pasatzen 
ari delako. Guztia ongi joango 
da baina txapela berarendako 
da" nabarmendu zuen. Igandean 

zerua ukitu zuen Altunarekin 
batera, podiumaren gorenean, 
izar distiratsuen artean.  

Ongi errekuperatzea, hori da 
bi pilotarien nahia. Altunak 
Buruz Burukoari ekingo dio 
berehala –formatu berriarekin 
gogorregia izango dela uste du 
amezketarrak–, eta Martijak, 
osatu bezain pronto ohiko en-
trenamenduei ekin nahi die. 
"Egunero gogor entrenatzen dut, 
ohiko martxan, beti nire maila-
rik onenean egoteko" azaldu 
zuen etxeberriarrak. Ostiralean 
jaialdia zuen Irurtzunen, Victo-
rrekin batera, profesional gisa 
debutatuko duen Aaron Arbizu-
ren eta Ezkurdiaren kontra. Argi 
zuen gaizki egonez gero ez zela 
arituko, "kantxara ongi atera 
behar baita". Asteazkenean par-
tida jokatzeko moduan ez dagoe-
la adierazi zuen. 

Bitartean, txapela lortu izanaz 
disfrutatuko du Etxeberrikoak, 
"txapelketa bat irabaztea oso 
zaila baita" dio bi txapela dituen 
24 urteko arakildarrak. Berdin 
deritzo 26 urterekin sei txapela 
bildu dituen amezketarrak. "Txa-
pelketa batetik bestera goaz ja-
rraian, eta lortutakoaz gozatzea 
ez da erraza. Denbora pasa aha-
la baloratuko dugu gehiago" zioen. 
Elkarrekin berriro ariko ote 
ziren galdetuta, oso argi zuten. 
"Urtero Binakakoa elkarrekin 
jokatzea segituan sinatuko ge-
nuke" erantzun zuten. Tandemak 
jarraipena izango al du? Nork 
daki.

Julen Martijak bigarren txapela ekarri du Etxeberrira. 

Martijak ederki gozatu zuen lagunekin eta kuadrilakoekin. 

Julen Martijak gogoz ospatu zuen garaipena. ASPE

Gaur, apirilak 8, ostirala, Aaron 
Arbizu Alberto etxarriarrak 
Aspeko atzelari gisa debutatuko 
du Eibarko promotorak 
Irurtzunen antolatutako 
jaialdian. Arbizuk Ezkurdia 
izango du bikote, eta Victor eta 
Zabaleta dituzte arerio. Hasiera 
batean Martija aritzekoa zen, 
baina etxeberriarra igandeko 
final gogorretik ez da behar 
bezala osatu eta Etxarrengo 
atzelariak hartuko du bere 
tokia. Sekulako jaialdiarekin 
debutatuko du oraindik ere 
profesional dela ezin sinetsi dagoen etxarriarrak.

Jaialdia zabaltzen duen partidan Promozioko Buruz Buruko 
atarikoa jokatuko dute Elordik eta Salaberriak. Ildo honetan, 
aipatzekoa da Joanes Bakaikoa pilotari etxarriarra ez dela 
Promozioko Buruz Burukoan ariko, larunbatean Amurrion 
jokatutako atarikoan 21 eta 22 galdu baitzuen Alberdiren kontra. 

Aaron Arbizu. DABID ARGINDAR-ASPE

Aaron Arbizu vs Jose Zabaleta

Maite Beregaña, urdinez. ETXAURI KROS

Igandean Etxauriko krosa joka-
tu zen, 7 km labur baina gogor 
dituen lasterketa, Etxauriko 
Zaldualdea plazatik (422 m) 
Etxauriko portura (838) igotzea 
baita erronka, malda gogorretan. 
David Palomo gailendu zen 
(28:03), ederki sufritu zuela ai-
tortuta. Adur Senar lakuntzarra 
podiumera igotzear egon zen, 
laugarren sailkatu baitzen (28:42). 
Emakumezkoetan Maria Ordoñez 
izan zen garaile (32:08), eta Mai-
te Beregaña uharte arakildarra 
bigarren sailkatu zen (36:52). 

Espainiako Trail Txapelketara
Martxoaren 27an Pinares de 
Lerin Traila (23 km) jokatu zen, 
Nafarroako Trail Txapelketa 
izan zena. Jesus Mari Alegria 
izan zen txapelduna (1:44:52). 
Eukeni Goikoetxea bosgarren 
sailkatu zen (1:49:08) eta Jabi 
Gasanz zazpigarren (1:56:42). 
Emakumezkoetan Ainara Alkuaz 
gailendu zen (2:04:44), eta Eneritz 
Karasatorre seigarren sailkatu 
zen (2:23:00). Lerinen egindako 
lan bikainari esker, maiatzaren 
7an Bergan (Barcelona) jokatu-
ko den Federazio Autonomikoen 
Arteko Espainiako Trail Running 
Txapelketan aritzeko txartela 
lortu dute hiru sakandarrek, 
Goikoetxeak, Gasanzek eta Ka-
rasatorrek.

Maite 
Beregaña 
txapeldunorde 
Etxaurin
 MENDI LASTERKETAK  Uharte 
arakildarra Ordoñezen 
atzetik sailkatu zen. adur 
senar laugarren izan zen
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OSTIRALA 8
SAKANA Etxez etxeko laguntza 
zerbitzuaren lanbidea hitzaldia. 
Besteak beste, Sakanako Garapen 
Agentziak eta Irurtzun eskualdeko 
gizarte zerbitzuetako 
mankomunitateak antolatuta. 
10:00etatik 12:00etara, online. 

ETXARRI ARANATZ Sortzen 
eskola festa. 
Erraldoiak eta gaiteroak, ekitaldia, 
bazkaria, Etxarri kantuz, herri 
kirolak, Xaibor, auzatea, tarta eta 
opari zozketa, xake partidak eta 
eskoaz kanpokoetan egindako 
lanen erakusketa. 
12:30etik aurrera, plazan. 

ALTSASU Gazte agenda: Zer 
proposatzen diguzu? 
18:00ean, Intxostiapunta gazte 
gunean. 

ETXARRI ARANATZ Udalbiltzaren 
Geuretik sortuak ekimena: 
Ttanttaka teatroaren 
Sexberdinak antzezlana. 
19:00etan, kultur etxean. 

ALTSASU Uholdeak: X hau ez da 
okupatzen… programa. Bertso 
saioa: Sarai Robles, Idoia 
Granizo eta Alazne Untxalo 

bertsolariak. Gai jartzaileak: 
Jone Rubio eta Usua Martínez. 
19:00etan, Iortia kultur guneko 
erakusketa aretoan. 

IRURTZUN Pirinioetako bidearen 
aurkezpena. 
Iratxo Mendi Taldeak eta Pikuxarrek 
antolatuta. 
19:30ean, Pikuxarreko plazan. 

LARUNBATA 9
ALTSASU Konpost festa 
banaketa. 
11:00etan, Txioka ondoko 
konpostagailuan. 

ARAKIL Txotx! Sagardotegi 
bazkaria Hernanin. 
Arakilgo Udalak eta Pikuxarrek 
antolatuta. 
12:00etan, autobusa  
herrietatik. 

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

OLAZTI Beatriz Morales eta 
Agujetas Chicoren  
Flamenco sin sulfitos dantza 
ikuskizuna. 
19:00etan, kultur etxean. 

ALTSASU Hotel Flamingo 
ikuskizunaren emanaldia. 
19:30ean, Iortia kultur gunean. 

OLAZTI Víctimas Club taldearen 
kontzertua. 
23:30ean, Clinker jatetxean.

IGANDEA 10
ALTSASU Elkartasun azoka: 
musika, jolasak eta gehiago. 
Sakanako Mankomunitateko 
Anitzartean zerbitzuak eta Sakana 
Harrera Haranak antolatuta. 
11:00etatik 14:00etara, Iortia 
zabalgunean (euriarekin, frontoian). 

OLAZTI Pinocchio familiarteko 
antzezlana. 
17:00etan, kultur etxean. 

IRURTZUN Lehendakari gara 
Iker Galartzaren eta Zuhaitz 
Gurrutxagaren antzezlana 
euskaraz. 
19:30ean, kultur etxean. 

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

ASTELEHENA 11
ALTSASU Pentsio duinen aldeko 
elkarretaratzea. 
12:00etan, Udaletxearen aurrean.   

ASTEARTEA 12
ALTSASU Cuidados básicos de 
enfermería en fase avanzada de 
Alzheimer y otras demencias 
hitzaldia. Nafarroako Alzheimerra 
eta bestelako dementzia duten 
pertsonen senideen elkartea. 
17:00etan, Iortia kultur gunean. 

AGENDA
EMAGUZUE ZUEN EKITALDIEN 
BERRI ASTELEHENEKO EGUERDIA 
BAINO LEHEN. tel.: 948 56 42 75 / 
kultura@guaixe.eus

ALTSASU Uharte Zentroaren Uholdeak: X hau ez da okupatzen… 
erakusketa. 
Apirilaren 28ra arte. Astelehenetik ostiralera 17:30etik 20:00etara, 
larunbatetan ikuskizuna baino ordu bat lehenago eta igandetan 
16:00etatik 20:30era. Iortia kultur guneko erakusketa aretoan. 

ZiNEMa
ALTSASU

IORTIA KULTUR GUNEKO
ARETO NAGUSIAN

Código emperador 
gaurkotasunezko filmaren 
emanaldia
Ostirala 8: 19:00
Igandea 10: 19:30

El triunfo gaurkotasunezko 
filmaren emanaldia
Osteguna 14: 19:00

IORTIA KULTUR GUNEKO
ARETO TXIKIAN

Apaiz kartzela film 
dokumentalaren emanaldia
Igandea 10: 19:30

La hija oscura zineforum filmaren 
emanaldia
Osteguna 14: 19:00

Sexu heziketarako programa baten barruan, 35 eta 50 urte arteko 
emakumezko arbizuarrei eskainitako hitzaldi zikloan honakoak 
izan zituzten aztergai: bakoitzak bere burua ezagutzea, menopau-
siaren inguruan egon daitezkeen aldaketak eta, orokorrean, ba-
koitza bere buruarekin gusturago sentitzeko jakin beharrekoak. 
Etxarri Aranazko osasun etxeko emakumeendako zerbitzuko 
sexologoa izan zen saioak eskaini zituenak.

DUEla 25 UrtE... 

Emakumeendako ikastaroak  

Datorren astean, 
Guaixe astekaria 
asteazkenean, 
apirilak 13, 
argitaratuko dugu.  
Eta ondoren, 
apirilaren 24era  
arte oporretan  
izanen gara.

LARUNBATA 9
LAKUNTZA Zabalartek 
antolatutako mendi 
irteera familian 
Kobahandi ezagutzera. 
Gosaria egonen da. 
09:30ean, plazatik. 

LAKUNTZA Lakuntzan 
Auskiak-ek antolatutako 
Lakuntzako itxen izenak 
hitzaldia. Hizlaria: Jose 
Luis Erdozia. 
18:00etan, kultur etxean. 
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iraGarKi sailKatUaK

LANA/NEGOZIOAK

LAN ESKAERA
Aste bukaeretan, adi-
neko jendea zaintzeko 
eskeintzen naiz: Uztaila 
eta abuztu osoan ere 
ahalko nuke. Izaskun dut 
izena, hauxe nire tfno 
zbkia. 653998035. Eske-
rrik asko.

IKASTAROA
Familientzako tailerrak: 
Osasun mentalaren sus-
tapena seme alaben ar-
tean (Irurtzun eskualdeko 
Gizarte Zerbitzuek eta 
Uharte Arakilgo Guraso 
elkarteak antolatuta). 
Uharte Arakil-go udale-
txean burutuko da apiri-
laren 28an, maiatzaren 
5ean eta 12an (ostegu-
netan ) ,  17 :00eta t ik 
18:30era. Tailerrean 
parte hartzeko izena 
eman behar da apirilaren 
25a baino lehen,  ssbirur-
tzun.izabala@gmail.com 
helbidera idatziz edo 948 
600 694 tfnora deituz.

LEHIAKETA
"Erdialde" euskarazko 
idazlan laburren 15.
lehiaketa: 6 urtetik go-
rakoei zuzendua, maila 
ezberdinetan banatuta 
egongo direlarik, maila 
bakoitzeko 3 sari. Lanak 
aurkezteko epea 2022ko 
maiatzaren 3an amaitzen 
da Miranda de Argako 
Tudelana kaleko 3.zbkiko 
egoitzan edo erdialde.
euskararenlagunak@
gmail.com helbidean. 
Oinarriak http://euskara-
renlagunak.wordpress.
com antolatzaileen helbi-
dean. Sariak 2022eko 
maiatzaren28an banatu-
ko dira, Miranda de Argan 
izanen den “Euskararen 
eguna” ospakizunean. 
Irabazleei aldez aurretik 
abisatuko zaie.

OHARRA
Elkartasun azokaren 
antolaketan parte hartu 
nahi duzu? Apirilaren 
10ean Altsasuko Iortia 
plazan (edo Burunda pi-
lotalekuan) egingo den 
azokan salmenta, sentsi-
bilizazioa, jolasak, etab 
izango direnez Mankomu-
nitateko Anitzartean In-
migrazio zerbitzutik jen-
dea antolaketan parte 
hartzera animatu nahi 
dute, izena eman nahi 
baduzu 648 070 710 tf-
nora deitu edo anitzar-
tean@gmail.com emaile-

ra. Beste mundu bat po-
sible delako, parte hartu!

Auzolana Bakaikun: 
Bakaikuko Udalak apiri-
laren 9an auzolana eginen 
du. Iturriak konpondu eta 
txukunduko dituzte egun 
horretan. Izena emateko 
udaletxetik pasa edo 
www.bakaiku.eus web 
orriaren bidez egin.

Konposta eskuragai. 
Sakanako Mankomunita-
tearen Hondakin Zerbi-
tzuak jakinarazi du edonor 
har dezakeela konpost 
Arbizuko UtzubarEKOgu-
neko konpost plantatik. 
Astegunetan 08:00etatik 
15:00etara joan daiteke. 
Nondik hartu jakiteko 
zerbitzuaren bulegotik 
pasa behar da. Zakuak 
eramatea gomendatzen 
da. Konpost gurdikadak 
ere eraman daitezke.

Orreagako guduaren 
omenezko monumen-
tuaren aldeko ekimena: 
Euskaldunek frankoen 
armada garaitu zuen 
778an. Orreaga funda-
zioak garaipen haren 
historia memoria berres-
kuratu nahi du. Horreta-
rako Orreagan Patxi Aldu-
nate eskultorearen "Po-
pulus Vasconiae" eskul-
tura jarri nahi dute. Hura 
gin eta jartzeko daru bil 
keta egiten hasi dira. 
40.000 euro jasa nahi 
d i t u z t e  ma i a t za ren 
31rako. Diru ekarpenak 
ES57 3008 0190 6846 
1964 5924 edo ES35 
3 0 3 5  0 1 3 9  7 1 
1390021185 kontu ko-
rronteetan egin daitezke. 
Txartelarekin ere ordain-
du daiteke www.orreaga-
monumentua.eus webgu-
nearen bidez. Han dago 
ekimenari buruzko infor-
mazio guztia.

Olaztiko Udan Euskaraz 
kanpainan izen emate-
ko epea zabalik: D edo 
B ereduan ikasten dauden 
eta 2017.urtean jaiota-
koak eta LH 6. mailara 
arteko haurrrei zuzendua. 
Beste ereduetako taldeak 
osatzeko, gutxienez 7 
haurrek eman beharko 
dute izena. Kanpaina 
ekainaren 27tik uztailaren 
21era izango da biak 
barne. Tarifa 35 euro haur 
bakoitzeko, bi anai-arre-
ba edo gehiago dituzten 
familiek guztira 58 euro 
ordainduko dituzte. Or-
dainzeko salbuespenak, 
onartuak izateko irizpi-
deak, kanpainaren arau-
dia etab www.olazti.com 
web-orrian irakurri daite-
ke. Izena ematea eta or-

dainketa 948 012 012 
tfnora deituz egin behar 
da apirilaren 13ra arte.

Sakanako Mankomuni-
tatearen Euskara zerbi-
tzuko dirulaguntzak: 
Euskaltegiendako, UEUn 
ikastaroak egin dituzte-
nendako, euskara hutsez 
udalekuetara joan dire-
nendako, euskara ikasten 
daudenendako eta Erro-
tuluak (dendetan etab) 
euskaraz jarri dutenenda-
ko dirulaguntza deialdi 
ezberdin hauetan eskae-
rak aurkezteko epea za-
balik dago. Eskabide 
guztiak Mankomunitatea-
ren Lakuntzako egoitzan 
edo egoitza elektronikoa-
ren bidez aurkeztu behar-
ko dira. Ez dira posta 
elektroniko bidez jasota-
ko eskabideak aintzat 
hartuko.

Kubarekin elkartasuna 
kanpaina berria: MESC 
(Kubarekin Elkartasuna 
Estatu mailako Mugimen-
dua) en barruan dauden 
erakundeek abiatu duten 
“Tona elkartasun” kan-
painaren helburua Kuba-
ra kontedoreetan behar 
dituzten materialak bidal-
tzea du helburu. 2022Ko 
otsailaren 7an 60 urte 
bete dira Kubaren aurka-
ko Blokeoa “legalki” hasi 
zela. Materiala erosi ahal 
izateko zure aportazioa 
egin nahi baduzu MESC-
en barruan gertuen dugun 
Euskadi-Kuba erakundea-
ren kontu korrontean egin 
dezakezu: ES35 3035 
0134 43 1340059271 
(Caja Laboral). “Campaña 
toneladas” eta zure izen 
abizenak zehaztu diru 
sarrera egiten duzunean. 
Milesker.

Aralarko santutegi on-
doan dagoen eraikina 
(Lakuntzetxe) zaharbe-
rritzeko proiektuan la-
gundu nahi duenak: 
ES11 3008 0045 9840 
7184 5517 kontu korron-
tean egin dezake ekarpe-
na. Mezenazgo Legean 
jasotako proiektua denez, 
dirua ematen dutenei 
errenta aitorpena egitean 
zati bat bueltatuko diote..

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

iragarki@guaixe.eus

www.iragarkilaburrak.eus

EGUralDia astEBUrUaN
Ostirala, 8

Min.

8o
Max.

17o

Larunbata, 9

Min.

7o
Max.

15o

Igandea, 10

Min.

8o
Max.

21o

Astelehena, 11

Min.

8o
Max.

18o

· Danel Aiesa Lakuntza, martxoaren 24an Etxarri 
Aranatzen
· Ane Diaz de Garaio Ansotegi, martxoaren 25ean Etxarri 
Aranatzen

JaiOtZaK

· Javier Mendinueta Igoa eta Olaia Martiarena Razkin, 
apirilaren 1ean Lakuntzan
· Aitor Audikana Arrese eta Yuliet Portuondo 
Montalban, apirilaren 2an Olaztin

EZKONtZaK

· Juan Arregi Razkin, apirilaren 5ean Lakuntzan

HEriOtZaK

INFORMAZIO HAU EPAITEGIETAN ETA UDALETAN JASOTZEN 

DA. AGERTU NAHI EZ DUENAK, HAN JAKINARAZI DEZALA.
ESKELAK JARTZEKO: 948 56 42 75
edo eskelak@guaixe.eus

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

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

EsKEla

Familiak beraiekin egon eta gogoratu diren 
guztien babesa eskertzen du

Juan
Arregui Razquin

Lakuntzan,  2022ko apirilaren 6an

(silvestren Juanito)
(lodosan hil zen, 2022ko apirilaren 5ean, 91 urte zituela)

—Goian bego—
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Eneida Carreño Mundiñano eta 
Erkuden Ruiz Barroso EtXarri 
araNatZ
DNA. Nafarroako Dantza Garai-
kidea arte programaren barruan, 
besteak beste, apirilaren 20an 
eta 21ean, Etxarri Aranazko kul-
tur etxean, Ghislaine Veranok 
gidatutako Bitartekaritza proiek-
tu integrala dantza ikastaroa 
izanen da, 10:30etik 12:00etara. 
Gorputzaren soinuak dantzaria-
ren proiektuaren barruan ere 
instalazioa ikusteko aukera iza-
nen da tailerra iraun bitartean 
eta apirilaren 22an, 18:00etatik 
20:00etara. 
Zertan datza Bitartekaritza proiek-
tu integrala tailerra?
Teoria pixka bat eta praktika 
pixka bat lantzen diren tailerrak 
dira. Kasu honetan, nire lanean 
barneratzen dira. 
Eta zertan datza zure lana? 
Lengoaia eszeniko berriak lantzen 
ditut. Mugimenduaren arteak 
eta abar. Oraindik definitzen ari 
gara zer egiten dugun. Araueta-
tik atera gara, eta dantza esze-
niko lan ohikoetatik atera gara. 
Bitartekaritza lan hau oinarritzen 
da orain arte topatu ditugun 
dantza lanetatik urruntzen diren 
proiektuetan jendeak zer aurki-
tu dezakeen eta zer ez, nolakoa 
izan ikusle eta abarretan. 
Ikusleak aipatu dituzu, baina zer 
egingo dute tailerreko parte har-
tzaileek? 
Bi zati planteatzen dira. Lehe-
nengoan, normalagoa dela esan-
go nuke: taldea murriztuagoa da 
eta teoria ematen da gehien bat. 
Helburua lengoaia berriak eta 
etortzen dena ulertzen da: zer 
den nire lana klase batean azal-
duta. Hurrengo klasean, ikuslea 
integratzen dugu emanaldi bat 
izango litzatekeen lan batean. 
Orduan, parte hartzaileak publi-
ko gisa daude, baina batzuetan 
nahi badu nire lan eszeniko pro-
posamenean parte har dezake. 
Beti pertsonen nahietara egoki-
tzen gara, ez da inoiz pertsona 

bat ezer egitera behartzen. Beraz, 
egon zaitezke ikusle gisa edo lan 
horretan sar zaitezke. Esperien-
tzian parte har dezakezu. 
Bi eguneko tailerra da, ordu eta 
erdi saio bakoitza. Noraino irits 
daiteke? Zenbat barneratu zaitez-
ke mundu horretan? 
Proiektuaren atzean ordu asko 
daude. Tailerrean lehenengo 
zatian gainetik gabiltza, teo-
riaren pintzelada batzuk ema-
ten ditugu. Beste pertsonen 
lana eta nire lanaren inguruko 
azalpenak ematen ditugu. Bi-
garren egunean horrelako pro-
posamen bat izan daitekeenaren 
adibide bat bizi dute. Pieza bat 
izan daiteke, baina bertan ba-
rruan egon daitezkeenen ideia 
bat ematen dizu. Azkenean, 
zentzu horretan nahiko osatua 
gelditzen da. Lengoaia guztiei 
buruz hitz egin nahiko bagenu 
askoz denbora gehiago behar-
ko genuke. 

Hamabost pertsonako taldeak izan 
behar dute. Baina nori zuzenduta 
dago?
Lehenengo eguneko saioan gehie-
nez hamabost pertsonak parte 
har dezakete. Talde txikia izan 
behar du. Bigarren egunean sar 
daiteke jende gehiago; ikuskizun 
batera etorriko balira bezala. 16 
urtetik gorakoendako jarri dugu, 
baina egia da gazteagoak ere etor 
daitezkeela. Oso txikiak ez, as-
pertu daitezkeelako. Baina dan-
tzan eta mugimenduan interesa 
duten gazteek bai parte har de-
zakete. Banguardietan interesa 
dutenek, dantza garaikidean, 
asko lantzen dut meditazioa ere, 
beraz, yoga egiten duen jendeak 
edo meditazioan eta gauza izpi-
ritualetan interesa dutenek... 
Gauza hauek gustatzen zaizkion 
jendea engantxatu daiteke. Eta, 
nola ez, dantza egitea gustatzen 
zaion jendeari eta gorputzarekin 
eta gorputzaren lanarekin ko-
nektatzea gustatzen zaion jen-
deari ere zuzenduta egon daiteke. 
Hori da bidea. 
'Gorputzaren soinuak' deitzen da. 
Izenburuak aurrerapen bat egiten 
du?
Ni aspaldi ari naiz zentzumene-
kin lanean. Orduan, lantzea gel-

ditzen zitzaidan gauzetako bat 
soinuaren zentzumena zen. Ni 
soinuetatik hasi, gorputzak egi-
ten dituen soinuak, baina baita 
kanpo soinuetara joan ere. Soinu 
horiek, bai gorputzekoak bai 
kanpokoak, nola jartzen diren 
harremanetan nire gorputzare-
kin. Gainezka egiten didan zer-
bait da; lilurazioa eta eromenaren 
artean nago. Dena hartu nahi 
dut, eta ez da posible. Soinuaren 
gaiak askorako ematen du. Gai 
oso zabala da, eta nik asko ikasi 
dut, orduan, informazio asko 
daukat. Baina nik gehienbat lan-
tzen dut soinuek nola eragiten 
didaten eta nire gorputzak soinu 
horrekin zer egin behar duen. 
Nire gorputzaren barrenetik 
entzuten ditudanarekin edo kan-
potik entzuten ditudanekin. 
Hainbeste gauza dira... Nire gor-
putzaren mikrokosmosa agertzen 

da kanpoko soinuekin. Bihotza-
ren taupadak kanpoan islatzen 
dira... Kanpoko soinuak lantzen 
barrukoak ere lantzen ditut, eta 
alderantziz. 
Apirilaren 20an, 21ean eta 22an 
izen bereko instalazioa egonen da 
ere kultur etxean. Zertan datza?
Nik dudan pieza bat erakusten 
da. Nire introspekzio lanarekin 
zerikusia du: zer naizen eta zer 
den mundua. Ikus-entzunezko 
instalazio bat da, dagoeneko sor-
tua dagoeneko, eta jendea ikus-
tera pasa daiteke. Errealitatearen 
gainean egina dago: errealitatea 
existitzen den edo ez, edo eten-
gabe mugitzen den zerbait den. 
Aurretik Etxarrin Aranatz ezagutzen 
zenuen?
Duela zenbait urte euskal dantza 
taldeari klaseak eman nizkion; 
ballet eta gorputz konzientzia. 
Haur talde batekin aritu nintzen.

Ghislaine Vernano dantzaria. AITOR ORTIZ

"Jendeak lan eszenikoan 
parte har dezake"
GHISLAINE VERANO DaNtZaria
apirilaren 20an eta 21ean Bitartekaritza proiektu integrala deitutako mugimenduaren 
inguruko tailerra eskainiko du Etxarri aranatzen

Últimos días en Berlín  
(Planeta 2021)
Agian ezaguna egingo zaizu 
2021eko planeta sarian 
finalista geratu zelako. Idazlea 
Paloma Sánchez-Garnica da, 
Urdiaingo liburutegian, orain 
arte, idazle ezezaguna. Azala 
ikusi, eta Bigarren Mundu 
Gerrateko "beste" liburu bat 
dela pentsa dezakezu, baina, 
dena den, emaiozu aukera bat, 
"engantxatuko" zaitu.

Yuri Santacruz da 
protagonista, San 
Petersburgotik ihesi Berlinera 
iritsiko dena. Errusiako 
iraultzatik ihesi Adolf  
Hitlerren izendatze eguna 
biziko du Berlinen. Maitasuna, 
injustizia, adiskidetasuna, 
muturreko bortizkeria, 
elkartasuna… ezagutuko ditu 
oso arin irakurtzen den 
elaberri historiko honetan.

Haize-lekuak (Alberdania 2020)
Honako hau Altsasun eta 
Idiazabalen dago girotua eta 
Ainhoa Telleria dugu idazlea. 
Gerraostean baserritik 
Altsasura neskame joandako 
13 urteko gazte baten "heziketa 
sentimentala" kontatu du, 

samurtasunez, amonaren 
bizipenak oinarri.

"Aitortu gabeko heroien" 
historia jaso nahi izan du 
Telleria idazle idiazabaldarrak 
bere lehen eleberrian. Historiak 
alde batera utzitako pertsonaiak 
ekarri ditu lehen lerrora, uste 
baitu jende arruntak oso gauza 
interesgarriak eta gogorrak bizi 
izan dituela; esaterako, gerra. 
Historiak alboratutako horien 
ikuspuntua du kontagai    
nobelak: emakumeak, herrian 
geratutakoak, neskameak, 
baserritarrak...

Mikelak 13 urterekin jaioterria 
utzi eta Altsasura neskame 
joango da amak etxean aho bat 
arindu asmoz. Neskatoak 36ko 
gerrak gogor kolpatutako herria 
aurkituko du bertan, eta ohituta 
zegoenarekin konparatuz, 
bizimodu erabat ezberdina. 
Baserri ingurutik joana, herri 
handi bateko giroarekin egingo 
du topo, hizkuntza eta ohitura 
zeharo desberdinekin. 

Bukatzeko, eta gure txikiei 
zuzenduta KATTA dugu azken 
aldian liburutegiko 
protagonista. Miren Agur 
Meabe dugu idazlea eta Lotura 
Films-ek sortu ditu ilustrazioak. 
12 ipuinetan KATTA katagorria 
eta bere lagunak hainbat 
egoeratan ezagutzeko aukera 
izango duzue. Irakurtzen hasten 
direnendako oso aproposa, letra 
larriz eta esaldi laburrez idatzia 
baitago. 

Aste Santu ON!!

Aste Santurako ez 
dakizula zer 
irakurri?

BaZtErrEtiK

URDIAINGO LIBURUTEGIA

"LENGOAIA ESZENIKO 
BERRIAK LANTZEN 
DITUT; 
MUGIMENDUAREN 
ARTEAK ETA ABAR"
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2013ko abenduaren 7an Elodi 
García Insausti kazetari lazkao-
tarrari leuzemia diagnostikatu 
zioten. "Hor hasten da liburua, 
nahiz eta batzuetan atzera be-
giratzen dudan ere, kontestua-
lizatzeko". 2021ean Imparable 
hasta la médula liburu solidarioa 
kaleratu zuen, eta asteazkenean 
Altsasuko Iortia kultur gunean 
aurkeztu zuen Mari Jose Oraa 
Ezker Saray elkarteko presiden-
tearekin batera. Biek haien 
gaixotasunen inguruan elkarriz-
keta izan zuten liburuaren aur-
kezpenean. 

García oso nekatuta sentitzen 
zen, eta giharretako mina zuen. 
Medikuarenera joan zen eta giha-
rretako erlaxante bat eman zion. 
Baina ez zion ezer egin. Larrial-
ditara joatea erabaki zuen. "Ber-
tan gelditu behar nintzela esan 
zidaten". Analitikan ikusi zuten 
"odolean zerbait ez zebilela ondo, 
eta leuzemia izan zitekeela". Shock 
bat izan zela esan du kazetariak. 
"Hasieran akatsen bat egon zela 
pentsatu nahi nuen, gezurra zela, 
beste baten emaitzak zirela". 
Hurrengo egunean proba gehia-
go egin zizkioten, eta "baietz, 
leuzemia zela" esan zioten. Zu-
zenean isolamendu gela batera 
eraman zuten. "Dena oso azkar 
onartu beharra duzu. Bizitza 
normala egiten ari zara, larrial-
dietara zoaz, eta ingresatuta 
gelditzen zara". 

Aurretik leuzemia minbizi 
mota bat zela baino ez zekien, 
"eta joan naiz ikasten gauzak 

gertatzen ziren heinean". Isola-
menduan zegoela berarekin 
bakarrik pertsona bat egon zi-
tekeen, "eta orain Covid-arekin 
ezta hori". Senideak eta lagunak 
abisatu zituen, eta lagun guztiak 
agertu ziren bisitan, "baina esan 
zieten ezin zirela sartu. Baina 
nola da hori posible! esaten zu-
ten". Bertan ezagutu zituen 
Garcíak musukoak, gel hidroal-
koholikoak eta abarrak. "Sartzen 
zen pertsona kirofanoa batera 
bezala sartzen zen". Gela horre-
tan zegoela, ahizpak koaderno 
bat oparitu zion, eta bertan hasi 
zen egunean egiten zuena apun-

tatzen, medikuek esaten ziotena, 
medikuei galdetu nahi ziona, 
kimioa noiz hartzen zuen, zer 
beste tratamendu hartzen zituen... 

"Nik esaten dut osasuna galtzea 
dolu bat dela, eta dolu bat denez 
fase batzuk dauzka: ez sinistu 
horretatik, tristurara, haserrea, 
dena nahasten da... Onarpene-
raino bide bat dago". Larrialdie-
tara igande batean joan zen, eta 
hurrengo egunean Gaztela Man-
txako telebistan aurkezten zuen 
magazinera lanera joan behar 
zen. "Gelditu behar nintzela esan 
zidatenean esan nien ezin nuela, 
hurrengo egunean lanera joan 
behar nintzela". Saioaren zuzen-
dariari deitu zion esanez ingre-
satuta gelditu behar zela, eta 
"hasieran akats bat zela pentsa-
tu nahi nuen arren", luzerako 
zirudiela esan zion zuzendariari. 
Behin leuzemia zuela konfirma-
tuta, "dena ongi sendatzeko bi 

urte beharko nituela esan zidan 
medikuak. Pentsatu nuen ezingo 
nuela bi urtez lan egin gabe egon. 
Hori zen nire buruhaste handie-
na momentu horretan. Ez zara 
kontziente lanak ez duela ezer-
tarako inporta, nire bizitza jokoan 
zegoen". 

Koadernoa
Isolamendu horretan, beraz, libu-
rua izango zena ekoizten hasi zen 
"nahiz eta nik momentu horretan 
ez jakin". Liburua idaztea "terapia" 
bat izan zela esan du idazleak. 
Liburua idaztearen idaia 2015ean 
sortu zitzaion. Garai horretan 

euskaraz idazten zuen, baina oso 
larri egon zen. ZIUn lau alditan 
egon zen eta gurasoei esan zieten 
ez zela bizirik aterako. Indartsua-
go sentitu zenean, gaztelaniaz 
idazten hasi zen liburu solidario 
bat sortzeko ideia dagoeneko egi 
bihurtu zelako. "Josep Carreras 
fundazioarekin egin ahal izateko 
eta baita nire medikuek eta abarrek 
ulertzea nahi nuelako". Pandemia-
ren konfinamendua "opari bat" 
izan zen Garcíarendako, liburua 
idazteko baliatu zuelako. 

Imparable hasta la médula dei-
tzen da liburua, eta izenburuak 
dioen bezala, geldiezina izan da: 
"Denek esan didate oso gaixo ona 
izan naizela". Leuzemia zuela 
onartu zuenetik, "energia guztia" 
prozesu guztia "ahalik eta hobe-
ren" eramaten jarri zuen. "Oso 
kontziente nintzen horrela nire 
ondoan nituenak laguntzen ni-
tuela, eta horrela haiek ere ni 
hobe laguntzen ninduten". Oso 
larri egotera iritsi zen arte itxa-
ropena mantendu zuen, eta orduan 
ere "ahal izan dudan guztia egin 
dut, bakean joan naiteke" pentsa-
tu zuen. "Intentsitate handiarekin 
bizi duzu guztia; ez dakizulako 
hurrengo egunean esnatuko zaren 
edo ez. Hori da errealitatea". 

Liburuak hiru helburu nagusi 
ditu: "Eskerrak emateko modu bat 
zen ez nekielako nola egin. Ez ba-
karrik inguruko jendeari, Alema-
niako hezur muin emailea esker-
tzeko modu bat da ere". Baita Josep 
Carreras fundazioa eskertzeko 
modu bat ere bada liburua. Fun-
dazioak 1991. urtean hezur muinen 
erregistroa sortu zuen, mundu 
osoko erregistroekin bat egiten 
duena, eta ikerketa eta laguntza 
lan handia egiten du. "Ikerketaren 
aldeko" aldarria egin nahi izan du 
kazetariak, baita hezur muinen 
inguruan dagoen ezjakintasuna 
argitu nahi izan du ere. Orain, 
hezur muina ematearen inguruan 
hitzaldiak ematen dabil. 

Josep Carrerasek 1980ko ha-
markadan Garcíaren leuzemia 
mota berdina izan zuen, eta or-
duan fundazioa "ezerezetik" sor-
tu zuen. "Bera izan da ordutik 
etorri diren gaixoen aita, aitona, 
lehengusua...".  2018an tenorea-
rekin elkarrizketa bat izateko 
aukera izan zuen, eta liburuaren 
hitzaurrea fundazioak egitea 
nahi zuela esan zuenean, "Josep 
Carrerasi esango diogu". "Oso 
pozik nago". Liburua edozein 
liburudendatan eta Interneten 
eros daiteke, eta irabazi guztiak 
fundazioarendako dira. 

Elodi García Insausti idazlea eta Mari Jose Oraa Ezker, Saray elkarteko presidentea. ALTSASUKO LIBURUTEGIA

Gelditzea aukera 
bat ez denean

HIRU HELBURU DITU: 
ESKERTZA, IKERKETA 
GORAIPATZEA ETA 
HEZUR MUINA 
EMATEA ARGITZEA

ISOLAMENDU GELAN 
LIBURUA SORTZEN 
HASI ZEN, "NAHIZ ETA 
MOMENTUAN EZ 
JAKIN"

Elodi García insausti idazleak 'imparable hasta la médula' liburuan leuzemia 
diagnostikatu ziotenetik sendatu arteko prozesu guztia kontatu du. Besteak beste, 
liburuarekin hezur muina ematearen ezjakintasunarekin apurtu nahi du
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1 Nola parte hartu zenuen Miss 
Grand Navarran?

Txikitatik asko gustatu izan zait 
argazkilaritzaren mundua eta 
kameraren aurrean jartzea. 
Iruñeko DejaVú Models agentzian 
izena eman nuen, eta agentziako 
neskak esan zidan Nafarroan 
sariketa hori antolatzen zela. Zer 
egin behar zen pixka bat gaine-
tik azaldu zidaten, eta oso ongi 
zer egin behar zen jakin gabe, 
izena eman nuen. Itsuan joan 
nintzen. Eguna iritsi zenean bi-
zitzeko esperientzia polita zela 
ikusi nuen. 

2 Zer baldintza bete behar ziren?
1,61 metro baino gehiagoko 

altuera eta 16 urte baino gehiago 
izatea eskatzen zuten. Ez dute 
ezer gehiago eskatzen. Gero gala 
soineko bat izan behar zenuen,  

eta hamar zentimetroko takoidun 
zapatak. Harritu ninduen lehen 
eskatzen zutelako 90-60-90 edo 
neurri jakin batzuk izatea, eta 
orain mundu hau aldatu da. Niri 
behitzat ez zidaten ezer gehiago 
eskatu, eta mota guztietako gor-
putzak zeuden. 

3 Zure lehenengo modelo lana 
izan da?

Ez, hiru urte daramatzat mundu 
honetan; 15 urte nituenetik. 
Denda txikietarako zenbait lan 
egin ditut, katalogoak eta ho-
rrelakoak. Miss-en munduan 
bai izan da lehenego aldia, eta 
errepikatuko dut. 

4 Nola izan zen agentzian sartzea?
Errealitate bainu bat izan 

zen. Erraza izango zela uste nuen, 
agian altueragatik zerbait esan-
go zidatela, 1,65 metro luze nai-
zelako, mundu horretarako gutxi, 
baina iritsi nintzenean neskak 
esan zidan ez nuela altuera nahi-
korik, ez nuela bestea... Amak 
aukera bat emateko esan zidan, 
eta bertan antolatzen zuten mo-
delo ikastaro bat egin nuen. Gus-
tatu zitzaidan eta haien gustuko 
izan nintzen. Agian pasarela 
egiteko ez, 1,71 metrokoa izatea 
eskatzen dutelako. Pasareletan 
ez da hainbeste aldatu. Pertxa 
bat zara. Gero Madrileko agentzia 
batean ere sartu nintzen.

5 Nola prestatu zara 'Miss' lehia-
ketarako? 

Aurten dena oso azkarra izan 
da 2021eko edizioa izan delako. 
Bi egunetan egin genuen: larun-
batean entsegu azkar bat eta 
igandean gala orokorra izan zen. 
Takoietan eta pasarelan ongi 
ibiltzeko aholku pare bat, argaz-
ki ofizialak egin, eta gutxi gehia-
go. Baina dena oso ongi atera 
zen. Gainera, lehiakortasun 
handia zegoen. Gure artean ez 
zen gaitzespenik ez hitz txarrik 
egon. Harritu ninduen, holakoe-
tan lehiakortasun handia egoten 
delako, eta gaiztoak izan gaitez-
keelako. 

6 Esperientzia ona izan da, beraz. 
Bai. Nik gomendatzen dut. 

Asteburu horretan neska horie-
kin ia lagunekin baino harreman 
gehiago egin dut. Oso bizia da. 

7 Zer egin behar zenuten? 
Hamahiru neska parte har-

tu genuen. Bi pasarela mota 

zeuden: bainujantziarena eta 
gala soinekoarena. Gala dantza 
batekin ireki genuen, eta gero 
banaka deitzen ziguten gure ba-
rrutiaren izenarekin, nire kasuan 
Altsasun, eta desfilatu behar 
genuen. Gala soinekoarekin dis-
kurtso bat egin behar izan genuen, 
nire kasuan gerrari buruz. Gero 
Top-6-a aukeratu zuten, haietako 
bat Instagram bidez aukeratu-
takoa eta beste bostak epamahaiak 
aukeratutakoak. Finalistei gal-
dera batzuk egin zizkieten eta 
oratoria hoberena zuenak ira-
bazten zuen. 

8 Finalista izan zinen?
Ez. Soinekoarekin arazo bat 

izan nuen, askoz luzeagoa egin 
zidaten, baina ikasi nuen eta 
urrian Miss Grand Navarra 2022 
egingo da, eta prest egongo naiz. 

9 Nola lortu zenuen soinekoa? 
Erositakoa da; neurrira egin-

da. Hemen asko kobratzen zida-
ten, eta Martak, antolakuntzako 
neska batek, oso maitakorra dena, 
esan zidan aurreko urteko lehia-
ketan soinekoak egin zituen 
neska bat ezagutzen zuela eta 
500 eurotan soineko bat egin ze-
zakeela. Oso denbora gutxi neu-
kan, gainera. Nire amak eta biok 
neurriak hartu genituen, eta ez 
dakit nola hartu genituen, baina 
luzeegia zen. Desfilean zapaltzen 
nuen. Beste bati takoia hautsi 
zitzaion, beste bati titia atera... 
Barregarria izan zen. 

10 Zer espero duzu etorkizune-
rako? 

Nik esan dut: Koroa iritsi arte, ez 
naiz geldituko. Nafarroa ordezka-
tu nahi dut. Miss izateak ate asko 
irekitzen dizkizu modelajearen 
munduan. Aurreko urtean Miss 
Grand Nafarroa izandakoa nirekin 
hasi zen DejaVun, eta hutsetik 
Louis Vuittonerako desfilatzera 
irtsi da. Miss izateagatik. 

11 Mundu oso gogorra omen da.
Esaterako, Miss Grand 

Navarra irabazi ondoren, hilabe-
te bat Kanarietara joan behar 
zara Espainiako lehiaketetarako 
prestatzeko eta egunero 05:00etan 
jaiki behar zara prestatzen has-
teko. 1:00etan inguru bukatzeko, 
gauean. Egun osoa takoiekin; 
ekimen bat, argazki saioak, he-
mendik hona... Galaren bukaeran 
bakarrik pentsatzen nuen ea noiz 
jaitsi ahalko nintzen hortik. 

Ekiñe Fernandez Claver altsasuarra Miss Grand Navarra lehiaketan. UTZITAKOA

"Nafarroa ordezkatu 
arte ez naiz geldituko"
Ekiñe Fernandez Claverrek duela gutxi egindako 2021eko Miss Grand Navarra 
lehiaketan parte hartu du. Noizbait edertasun lehiaketa batean "koroa" lortzea da 
bere ametsa. 'Miss'-en mundua zertxobait aldatu dela dio altsasuarrak

11 GalDEra
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