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Eneida Carreño Mundiñano eta 
Erkuden Ruiz Barroso UrDiaiN
"Hilabete batzuk egin ditut hemen 
Urdiainen. Lanerako ez naiz 
gehiago etorriko; hurrengoa 
etortzen naizenean trago bat 
hartzera izango da". Koldo Zua-
zo Zelaieta hizkuntzalariak Bu-
rundako Hiztegiaren aurkezpe-
narekin lau urteko lanari amaie-

ra eman zion. "Lana despeditu 
dugu, hiztegi bat egitea ez da 
zaila, baina luzea da". Garilaren 
1ean, ostiralean, Urdiaingo fes-
ten atarian aurkeztu zuen, eta 
garilaren 2an Urbano Zelaia, Ipi 
Zelaia, Mariano Galarza eta Ju-
lian Etxeberriarekin batera 
sanpedroak iragartzen zuen 
suziria bota zuten. Lau urdiain-

darrak hiztegia osatzen lagundu 
duten "lagunak" izan dira. 

Hiztegi bat egiten hasten di-
renak hizkuntzako hitz guztiak 
bildu nahi dituztela aitortu 
zuen Zuazok, "eta hori ezinez-
koa da. Milaka, infinitu, hitz 
daude. Gutako edozeinek as-
matu egiten ditugu". Cordoba-
ra joan zenean, esaterako, lagun 

batekin Mezkitan zeudela la-
gunak esan zuen "leku zutari-
tsua" zela; "sekula entzun ga-
beko hitza zen, eta harrezkero 
ez dut berriz aditu. Seguru 
lagunak momentu horretan 
asmatu zuela". Izan ere, euska-
ran mendi asko dagoen tokia 
menditsua bada eta haize asko 
dabilen lekua haizetsua bada, 
orduan Mezkitan zutabe asko 
dagoen tokia denez zutaritsua 
da. "Orduan, pentsatzea hitz 
denak bilduko ditugula nahiko 
utopia da". 

Lau kriterio
Hitz denak ezin zituela bildu 
onartuta, Zuazok erabaki zuen 
Urdiainen hiru urte pasako zi-
tuela eta 4.000 hitz bilduko zitue-
la, "asko jota 4.500". Hartu behar 
izan zuen bigarren erabakia izan 
zen, hitz kantitate jakin hori jaso 
nahi bazituen, zein hitz bilduko 
zituen eta zein hitz utziko zituen 
kanpoan. Lan hori egiteko lau 

kriterio erabili zituen hizkun-
tzalariak. 

XX. mendeko bigarren erditik, 
1950ko hamarkadatik, gaur egu-
nera erdaratik etorritakoak hiz-
tegitik kanpo utzi ditu. "Zer 
gertatu da bigarren mundu ge-
rraren eta 1939tik aurrera? Gau-
za asko asmatzen direla, asmatu 
da telebisioa, labadorea, frigori-
fikoa...". Tresna asko asmatu 
dira, eta tresna bakoitzak bere 
izena du, "izen horiek zabaldu 
dira, kasu batzuetan, mundu 
osora eta beste kasuetan Euro-
para eta Ameriketara". Plastiko, 
aluminio, titanioa... leku askotan 
erabiltzen diren hitzak dira. Bai-
ta komunikazioaren munduan 
asmatu diren "hitz mordo bat" 
ere: Instagram, Internet, Wifi, 
Whatsapp, email... Kirolaren 
munduko hitz berriak ere alde 
batera utzi ditu: Surf, windsurf, 
montainbike. eta abar. 
"Gauza da kriterio horren ara-
bera milaka eta milaka hitz alde 
batera utzi ditudala". Hala ere, 
salbuespen batzuk egin ditu, 
kartona hitza, esaterako, hizte-
gian agertzen da. "Zergatik kar-
tona bai? Araban, Bizkaian eta 
Gipuzkoan kartoia edo kartoie 
esaten dugu, Lapurdin eta Na-
farroa Beheran kartoina esaten 
da, eta Xuberoan karto. Hemen 
kartona esaten da". Burundako 
euskarak Nafarroakotik gauzak 
gertu dituela azaldu zuen Zuazok, 
eta informazio hori hiztegi ba-
tera eraman behar dela. Horre-
gatik ere agertzen dira: marro-
na, limona, melona, melokotona, 
frontona, balkona, sagona eta 

Burundako  
3.941 hitz
Koldo Zuazo Zelaieta hizkuntzalariak 'Burundako Hiztegia' argitaratu du. lau urtetan 
Urdiainen hitzak biltzen aritu da, eta lan horretan lau urdiaindarren laguntza izan du. 
Garilaren 1ean aurkeztu zuen, festen hasiera suziriaren aurrerapen gisa

Koldo Zuazo Zelaieta hizkuntzalariak Urdiaingo sanpedroetako suziria bota zuen. 

"LANA DESPEDITU 
DUGU, HIZTEGI BAT 
EGITEA EZ DA  
ZAILA, BAINA  
LUZEA DA"

"BAINA BETI 
URDIAINGO 
EUSKARAREKIKO 
GOGO HORI NUEN; 
BEREZIA DELAKO"
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abar hitzak. "Hor ikusten da 
Burundako euskarak gauza ba-
tzuetan Gipuzkoatik hartu di-
tuela, beste gauza batzuk Ara-
batik hartu dituela, domeka eta 
izara bezalako hitzak Arabatik 
etorri ziren, eta beste gauza ba-
tzuk Nafarroatik etorri ziren". 
-ona bukaera duten hitz horiek, 
beraz, sartu behar ziren. Sartu 
dituen hitz horiek Europan 
gehienenean eta Amerikan "an-
tzeko" esaten dira. 

Hizkuntzalariak kontuan izan 
zuen bigarren kriterioa Euskal 
Herrian 1964. urtea eta gero sor-
tu diren hitzak ez sartzea izan 
da. Eta zergatik urte hori? Zuazok 
azaldu zuen: "Urte horretan hasi 
zelako egiten euskara batua, eta 
euskara batuaren izenean hitz 
mordo sortu dira". Adibidez, 
helburu hitza sortu zen eta ha-
rekin helbide, helmuga eta bes-
telako eratorriak. "Hel hitza 
zaharra da, baina beste horiek 
berriak dira". 

Euskara batua
XX. mendean ere hitz berria har-
tu ditu euskarak, nahiz eta berriak 
ez izan. Saunak Finlandian as-
palditik daude, "baina guk noiz 
ezagutu ditugu? XX. mendearen 
bigarren erdian". Antzeko zerbait 
gertatzen da yoga-rekin, "aspal-
diko kontua da, baina guk duela 
gutxi ezagutu dugu". Lasagna, 
espageti, ravioli eta pizza aspal-
diko hitzak ziren Italian, baita 
whiski eta vodka Eskozian eta 

Errusian ere. "Aldi berean, guk 
txakolina aspaldi ezagutzen ge-
nuen, baina orain hasi dira eza-
gutzen mundu zabalean". 

"Euskara batuarekin ere hori 
gertatu da. Denak ez dira hitz 
berriak izan, batzuk birziklatu 
egin dira, eta esanahia pixka bat 
aldatu da, eta gaur egun egune-
rokotasunean erabiltzen ditugu". 
Zuazok adibide bat jarri zuen: 
Kirol. XVI. mendean agertzen da 
lehenendabiziko aldiz eta jolasean 
bezala dela ematen du, hizkun-
tzalariak azaldu zuenez. "Gaur 
egun ez du esanahi hori; depor-
te-arekin lotzen dugu". Tradizioan 
agertzen den hitz bat gaur egu-
nera ekarri, esanahi berria eman, 
eta hitz berriak sortu dira: "Ki-
rolari, kiroltasun, kiroldegi, po-
likiroldegi, herri kirolak...". 

Euskaltegira joan gabe ezagu-
tzen den beste hitz bat, azaldu 
zuen Zuazok, zinegotzi da. "Ipa-
rraldean ez da askorik erabiltzen, 
baina hegoaldean nahiko normal 
bihurtu da". Zinegotzi Erronka-
ri eta, "dirudienez", Aezkoa aldean 
erabiltzen zen hitz zahar bat da. 
"Guk gaur egunera ekarri dugu 
eta concejal esateko erabiltzen 
dugu". Alkatearekin batera uda-

letxea sortzen duen taldea osar-
tzen dute zinegotziek, beraz. 
Kriterio honen barruan beste 
adibide bat opor hitza da. "Orain 
dela ehun urte ez ziren bakazioak 
existitzen. Jai hartzen zen do-
meka osoan edo domeka arra-
tsaldean". Opor hitzak esan nahi 
zuen euria egiten zuelako edo 
resaka zegoelako lanera ezin 
joatea, "lanera hutsegitea, opor 
egitea. Gaur egun, bakazioak 
esateko erabiltzen dugu oporrak 
hitza". 

Globalak
Amaitzeko, euskara batuaren 
izenean leku jakin batzuetan 
erabiltzen ziren hitzak "globali-
zatu" direla esan zuen Zuazok. 
Esaterako, aholku hitza, aholku-
laritza bezala hitzekin zabaldu 
dela azaldu zuen. "Hitz berria da 
asesoria esateko, aholku-tik har-
tu dugu hitz hori"."Arrakasta" 
handia lortu duen beste beste 
hitz bat ulertu hitza da. "Bizkai-
ko mendebaldean erabiltzen da, 
Mungia, Leioa, Larrabetzu, Le-
zama eta alde horretako hitz bat 
da". Gaur egun, aldiz, oso zabal-
duta dagoela, eta "zazpi probin-
tzetako jendeak" erabiltzen due-
la gaineratu du hizkuntzalariak. 

Zuazok hitzak aukeratzeko 
orduan erabili duen hirugarren 
kriterioa herri bateko hiztegi 
generala deitutakoa izan da: "He-
rri batean, Urdiainen edo Bu-
rundan, badira kizuzgileak, 
joskinak, nekazariak... eta ofizio 

bakoitzean badira hitz berezi 
batzuk. Batzuk denek ezagutzen 
ditugu, beste batzuk ofiziokoak 
bakarrik ezagutzen ditu". Adi-
bide bat jarri zuen: "Nekazari-
tzako tresna bat da gurdina, 
hiztegian agertzen dena. Garai 
batean baziren gurdiak eta gaur 
egun ere badira gurdiak. Ez dira 
zurezkoak, metalezkoak dira, 
baina gurdi hitza errekuperatu 
daiteke". Horri lotuta andartza 
hitza aipatu zuen ere, gurdia 
traktorearekin lotzeko erabiltzen 
den pieza, txirrika gurpila da, 
"eta gaur egun ere edozein bizi-
kletak, trenek, autok txirrikak 
erabiltzen dituzte ere". Beraz, 
egunokotasunean balio dezakeen 
hitz bat zela uste zuen Zuazok: 
"Gero zuek erabakiko duzue zer 
egiten duzuen. Baina nik hitz 
hauek hiztegian jarri ditut". 

Txori, landare, arbola eta 
belar izen "denak" biltzen aha-
legindu da hizkuntzalaria. 
Baita perretxikoen eta harrien 
izenak ere. "Tresnak modatik 
pasatzen dira. Tresna bat as-
matzen da, gero zaharkitua 
gelditzen da beste bat agertzen 
delako, eta hitza ere zaharra 
gelditzen da; aldiz, arbola edo 

txori izenak betirako gelditzen 
dira". 

Hiztegia osatzeko norbaiten 
laguntza behar zuela azaldu zuen 
Zuazok, eta Urbano Zelaia, Ipi 
Zelaia, Mariano Galarza eta Jua-
lian Etxeberria urdiaindarren 
laguntza izan du. Hori izan da 
zein hitz sartu eta zein ez eraba-
kitzeko laugarren kriterioa. 
"Haiei galdetu nizkien 6.000 hitz 
inguru". Hizkuntzalariak baze-
kien, adibidez, Nafarroan deus 
hitza erabiltzen zela, lau lagunei 
galdetu zien eta beraiek ez zute-
la erabiltzen esan zuten, "guk 
esaten dugu ezer". Orduan, deus 
kanpoan utzi zuen. Nafarroan 
aunitz esaten da, "baina hemen 
asko esaten da". Aunitz kanpoan 
geratu da. Nafarroan "ia guztian" 
esaten den beste hitz bat apeza 
da, "galdetu nien eta haiek esan 
zidaten apez ez, apiz eta garai 
batean abad esaten zela". Beraz, 
apiz eta abad agertzen da hizte-
gian, baina apez ez. "Lau lagun 
horiek niretako hoberenak bezain 
onak izan dira. Hemen jaio dira, 
gurasoak hemengoak ziren, bi-
zimodu gehiena hemen egin 
dutelako eta bizimodu horretan 
euskarari heldu diotelako". 

Lau urdiaindar hauengan "kon-
fiantza osoa" eduki duela aitortu 
du, baina zesio batzuk egin ditu 
ere hizkuntzalariak. "Esate ba-
terako galdetu nien arandano 
nola esaten zen eta nire lagunek 
arandanoa esaten zela esan zi-
daten. Baina badago Altsasun 

Burundako hiztegiaren aurkezpena Urdiaingo herrian etxien. 

"GERO ZUEK 
ERABAKIKO DUZUE 
ZER EGITEN DUZUEN, 
BAINA NIK HITZ 
HORIEK SARTU DITUT"

ZEIN HITZ SARTU ETA 
ZEIN EZ SARTU 
ERABAKITZEKO KOLDO 
ZUAZOK LAU KRITERIO 
JARRAITU DITU
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1965ko hiztegi bat eta bertan aha-
bia agertzen da". Ahabiak jaten 
direnez eta azken aldian hitza 
galduta dagoen arren, "gure hitza 
da eta errekuperatu behar dugu". 
Hitza  ikasi behar dela, ikastole-
tan eta eskoletan erabili behar 
dela gaineratu zuen. 

Beste salbuespen bat mantel 
eta servilleta hitzak izan ziren. 
Lagunei galdetu eta mantela eta 
serbilletea esaten zutela erantzun 
zioten. Baina 1965ean Bakaikuko 
hiztegi batean sajaua eta sajau 
txikia agertzen dira. "Iruditzen 
zait bi hitz garrantsuak direla 
egunerokotasunean erabiltzen 
ditugulako". Hiztegian egon behar 
zuten. 

Hiztegia
Lau kriterio horiek jarraituta 
3.941 hitzez osatutako hiztegia 
egin du Zuazok. "Nire helburua 
perfekto bete dut". Urteena ez du 
ondo bete, izan ere, hiru urtetan 
sortu nahi zuen hiztegia eta lau 
urte egon behar izan du. "Arrazoia 
Covid-a harrapatu gintuela izan 
da. Birusagatik etxetik ezin ate-
ra egon ginen". Baina lau urtetan 
hiztegia despeditu dute. "Ez naiz 
aspertu, ez naiz hil, sasoitsu nago 
eta, orduan, fenomeno". 

Hiztegiak bi zati dauzka: Bu-
rundako euskara eta euskara 
batua, eta bigarren zatia erdara 
euskara. "Iruditzen zitzaidan 
sartu behar zela ere". Esaterako 
pendiente hitza Burundako eus-
karan nola esaten den bilatuz 
gero, zintzirrin esaten zaiola 
jakin ahalko du. Hiztegian dene-
tarik agertu behar denez, "hitz 
politak eta ez politak", gaztela-
niazko pene hitzaren adierak 
aipatu zituen ere: "Pinpilin eta 
buztan agertzen dira; eta pene de 
chico joven pinpilin eta pene de 
niño pinpilin. Ondoren peña haitz, 
eta perro txakur. Baina perro de 
muestra luma txakur; ratonero 
arratoi txakur". Hiztegian ez dira 
agertzen erdarazko antzeko hitzak, 
esaterako, kafe edo jaleo. Rico 
aberats eta oscuro ilun bezalako 
hitzak sartu ditu, baina ez horien 
eratorria: aberasgarri, aberasta-
sun, iluntasun, iluntze, ilundu... 
"Oso eskematikoa da". 

"Niretako herri hau sorpresa 
on bat izan da". Herritarren gal-
derak erantzunez, Urdiainera 
nola iritsi zen azaldu zuen Zuazok: 
"Lanean hasi nintzenean, 1989an, 
Arabako euskara aztertzea izan 
zen nire asmoa, hor egiten nue-
lako lan. Pentsatzen nuen Araba 
erdi-Castilla zela". Arabako eus-

karari buruzko lan bat egin zuen, 
baina gehiago "jakiteko gogoekin" 
gelditu zen eta pentsatu zuen 
Arabako ondoko "euskara bizirik" 
zegoen herrietara joan behar 
zuela pentsatu zuen. Aretxabale-
ta eta Oñati inguru horretan egon 
zen eta gero Goierrira joan zen; 
Idiazabal, Segura, Zegama, 
Ataun... "Nik ez nuen Burunda 
ezagutzen. Burundesa autobusa 
bai, baina Burunda ez. Hasi nin-
tzen ikusten non egiten zen eus-
kara hemen, Burunda, eta Urdiain 
aurkitu nuen". Hortaz, Urdiaine-
ra "galdera batzuk egitera" etorri 
zen, eta sorpresa hartu zuen. 
"Hemengo euskara ezagutu nue-
nean alde handia ikusi nuen 
Goierrikotik hona". 

1990ko hamarkadaren hasieran 
Urdiaingo euskarari buruzko 
lantxo bat egin zuen. Gero beste 
lan batzuk egin zituen, "baina 
beti Urdiaingo euskararekiko 
gogo hori nuen; berezia delako". 
2007an Txarori bere etxea aloka-
tuko ziola esan zion, "hemen egon 
nahi dut, eta hiru urtetan, urte 
bakoitzean, hiru hilabete etortzen 
nintzen". Azkenean, 2010an hiz-
tegia egin behar zela pentsatu 
zuten, eta gaia moteldu bazen 
ere, 2018an Urdiainera itzuliko 
zela eta hiztegia egingo zuela 
esan zuen. "Oso pozik nago. Hori 
da egiten dakidana, hiztegiak eta 
gramatikak; eta iruditzen zait 
orain bahintzat baduzuela zuen 
euskara erakusteko eta ikasteko 
tresna bat". 

Urdiainarren bigarren mezua-
ri erantzunez, hiztegi bat egitea 
"lan gogorra" dela aitortu du Zua-
zok. Boluntarioekin bi orduko 
saioak egiten zituen, eta ez zela 
lan erraza esan du: "6.000 hitz dira, 
baina horiekin hitzak zer esan 
nahi duen eta adibide bat jartzeko 
eskatzen nien; esaldi batean jar-
tzeko. Lan hori egiteko kontzen-
tratu behar zara". Hiztegia egiten 
lagundu duten urdiaindarrenda-
ko, beraz, "lan gogorra izan dela" 
uste du hizkuntzalariak: "Meritua 
haiena izan da. Horiek izan dira 
hiztegia egin dutenak". 

Galderak
"1989an hasi nintzen lanean, eta 
gauza arraroak entzuten ditut 
azken aldian Euskal Herrian 
euskara batuaren inguruan. Ba-
tzuk esaten dute batua laborato-
riozkoa, artifiziala, plastikozkoa 
dela, ez daukala naturaltasunik. 
Beste batzuk esaten dute euskal-
kiak nekazarien hizkerak direla, 
eskola gabeko jendearen hizkera, 

jende basatien dialektoa". Era 
berean, Zuazok jarraitu zuenez, 
euskara ikasteko zaila esaten 
dutenak ere direnez, "dialektoak 
edo euskiak, edo hika erakusten 
baditugu" prozesua "gehiago kon-
plikatzen" dela, eta horregatik 
hobeto dela bakarrik euskara 
batua erakustea. "Horrelako gau-
zak entzuten ditut Bizkaitik ha-
sita Zuberoa bitarte". 

Horren aurrean bi galdera plan-
teatu zituen hizkuntzalariak: "Zer 
nahiago duzue hankatako, oine-
tako, pare bat edo pare asko?". 
Hankatako pare asko nahiago 
dituela erantzun zuen: ibiltzeko, 
errekan sartzeko, domekan do-
tore jantzi eta ateratzeko, etxean 
goxo egoteko... "Zenbat pare gehia-
go ibili gauza gehiago egin ahal 
izango ditut egoera horietan". 
Bigarren galdera izan zen ea zein 
den hankatako parerik hoberena. 
"Nire erantzuna da ez dagoela 
bat hoberena. Mendira joateko 
batzuk dira onak, errekara joa-
teko beste batzuk, hondartzara 
joateko beste batzuk". Euskara-
rekin gauza bera gertatzen dela 
ondorioztatu zuen Zuazok. "Gel-
ditzen bagara euskara batuarekin 
mugatuko gara, izango dugu 
hizkuntza bat oso murritza". Eus-
kara batua liburuak idazteko eta 
irakurtzeko "ondo" dagoela esan 
zuen, "baina Urdiainen gaudenean 
normalena da Urdiaingo euskara 
egitea. Hau gure territorioa de-
lako, eta gure territorioan he-
mengoa egin behar dugulako". 
Bide horretan, kanpotik etortzen 
denari erakutsi beharko zaiola 
esan zuen. 

"Eta ez da bakarrik euskara 
batua edo dialektoak. Hizkuntza-
rekin ibiltzen naiz ni eta hemen 
esango dut esaldi, baina nire 
lankideekin perpaus esango dut. 
Baina ez diet lagunei perpaus 
esango, pedantea iruditzen zaial-
dako". Euskarak argotak ere behar 
dituela azaldu zuen hizkuntzala-
rik. "Abokatu batek behar ditu 
bere hitzak, ikasle batek bereak...". 
Hika eta zuka erabili behar dira 
ere: "Zuka zaharragoak direnekin 
erabiliko dugu, eta gazteagoak 
eta gure adinekoak direnekin 
hika erabiliko dugu". 

Batua beharrezkoa eta ongi 
dagoela esan zuen Zuazok, 
baita euskalkiak ere beharrez-
koak direla eta ongi daudela. 
"Behar ditugu gure hizkuntza 
honek esparru guztietan egon 
behar duelako indartsu. Batuak 
gogor egon behar du, baita 
euskalkiak ere". 

LAU URDIAINDARREN 
LAGUNTZA IZAN DU, 
"HAIEK IZAN DIRA 
HIZTEGIA EGIN 
DUTENAK"

"NIRE ERANTZUNA DA 
EZ DAGOELA BAT 
HOBERENA DENIK; 
EUSKARA GUZTIAK 
BEHAR DITUGU"

Koldo Zuazo Zelaieta hizkuntzalaria Urdiainen.
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BAZKIDEAK

guaixe astekarian, joan den uztailaren 1ean, merkataritza 
oinarrizko zerbitzuetako Lanbide Heziketako lau ikasleri 
egindako elkarrizketa bat argitaratu zen. Bertan basoetako 
karbonoaren neurketa bat egin dutela azaldu dute. 
Zuhaitzek karbonoa atxikitzen dute, baina zuhaitz 
nahikorik ez badago, karbono horrek atmosferan bukatzen 
du eta berotegi efektuan eragiten du. "Bertako espezieak 
gailendu behar dira, eta horiek hedatu beharko lirateke. 
Garrantzitsua da karbonoa basoetan biltzea". 

Hemengo zuhaitzak zaintzeko eskatzen diguten ikasleak 
Christian, Yahir, Houssam eta Abdel dira. Aztertzeko, Iñigo 
Aritza ikastolatik gertu dagoen Dantzalekuko haritz baten 
karbonoa neurtu dute. Kontuan izanda haritz baten bizitza 
200 eta 300 urte bitartekoa dela, eta ikastolak 50 urte beteko 
dituela aurten, ziur aski Dantzalekuko haritzak hor 
jarraituko du beste 50 urtez ondo zaintzen badugu.

Herritik sortu den 50 urteko bizitza duen ikastola, gero eta 
anitzagoa den herri bat. 
Leire Baztarrika 
zuzendariak erronka 
berriei buruz hitz egin du, 
biztanleria aldakorrago 
bati buruz eta kultura 
berriak ekartzen dituena. 
Iñigo Aritza ikastolak 50 
urte gehiago jarraitzeko 
euskara eta ikastola zaindu 
behar ditugu. Juan 

Goytisolo idazle katalanak behin idatzi zuen: "Gizakia ez da 
zuhaitz bat: ez du sustrairik, oinak ditu, oinez doa." 
Horregatik da gaur egun Iñigo Aritza jatorri askotako 
ikastola. Ikastola bat, non Yahir eta Abdelen semeek bertako 
zuhaitzak zaindu behar dituztela ikasiko duten.

Bertako zuhaitzak mantendu 
behar dira

astEKOa

MIKEL MAZKIARAN

HERRITIK SORTU 
DEN 50 URTEKO 
BIZITZA DUEN 
IKASTOLA, GERO ETA 
ANITZAGOA DEN 
HERRI BAT

OLAZTIKO GAZTE ASANBLADA

1995eko maiatzaren 9an 
Olaztiko gazte talde batek 
maisuen etxea zena okupatzea 
erabaki zuen. Hilabete 
horietan zehar hainbat 
tirabira izan ostean, proiektua 
aurrera eraman zuten gogo eta 
konpromiso handiarekin.

Urteak pasa ahala, lekukoa 
belaunaldiz belaunaldi 
pasatuz, herriari bizitza 
eman zaio; milaka bazkari, 
milaka olinpiada, herri 
ihoteak, mendi martxak, 

auzolanak, festak eta abarrak 
antolatuz.

Pandemia ostean, gaztetxeak 
funtzionatzen ez zuela ikusita, 
asanblada berritu genuen, 
gaztetxea martxan jarriz. 
Astean behin asanblada bat 
egitea erabaki genuen helburu 
eta ekintzei jarraipen 
zentzudun bat emateko 
asmoarekin.

Hautu hori hartu eta gero, 
ereindako haziaren uzta jaso 
dugu. Azken hilabeteetan 
burututako zenbait ekintza 

dira hauek: gazte zinemak, 
Maria Arrokaren antzerkia, 
Korrika eguneko bertso 
afaria, gazte sagardotegia, 
XVII. urtemuga, Euskal 
Herria-Donbass komitearen 
hitzaldia eta Mitxelen 
omenezko areto futbol 
txapelketa.

Modu honetan, urtean zehar 
antolatzen joango garen 
ekintzetara gonbidatzen 
zaituztegu.

Maisuenea Gaztetxeari beste 
hainbat urte opa dizkiogu.

Maisuenea gaztetxea

Hara ZEr DiEN

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). GUAIXEk 
eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin izango dira kapitu-
luka 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

Jaioko dira 
besteak

Joan den urtean jo zuen 
oinazturak San Pedroko 
haritza eta ordundik lozorroan 
egon da, aurtengo udak kimu 
berriak ekarri dituen arte. 

OBJEKtiBOtiK
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araKil / irUrtZUN 
Plazaola turismo partzuergoak 
eta Nafarroako Gobernuak Pla-
zaolako trenbide zaharraren 
trazadura berreskuratzeko la-
nean jarraitzen dute. Orain arte 
Andoain eta Sarasa arteko bidea 
berreskuratu da, nahiz eta aben-
duko euriteek bidearen hainbat 
zati hondatu eta haiek konpon-
tzeko lanean ari diren. Trenbide 
hartan ibiltzen zen trena Iruñe-
tik abiatzen zen eta hiriburura 
arteko bidea berreskuratzeko 
beste erabaki bat hartu zuen 
Nafarroako Gobernuak astear-
tean: Iruñea eta Irurtzun artean 
falta den ibilbide zatia egiteko 
Udalez Gaindiko Eraginaren 
Plan Sektoriala aldatzeko espe-
dientea izapidetzen hasteko 
erabakia. 

Gobernuak jakinarazi duenez, 
aldaketak trazadura aldaketari 
eragiten dio hiru zatitan: Oron-
sospe auzoaren eta Berriozar 
herriaren artean; Berriogoiti 
herrigunean eta Añezkar gainean, 
baita Berriobeitiko desjabetze 
eremuan ere. Espedientea aurki 
jendaurrean jarriko da eta uki-
tutako udalei entzunaldia eman-
go zaie 30 eguneko epean, eraba-
ki hori Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean argitaratu eta biha-
ramunetik kontatzen hasita.

Plazaolaren 
ibilbidea 
berreskuratzeko 
pausoak
iruñerriko hiru zatiri 
dagokion espedientea 
aurki jendaurrean  
izanen da

araKil 
Etxarrenen 456.000 metro karra-
tu gordineko industrialdea egi-
teko 11.600.000 milioi bideratu-
ko ditu foru administrazioak. 
Hala jakinarazi zuen Jose Mari 
Aierdi Fernandez de Barrena 
bigarren lehendakariorde eta 
Lurralde Antolamendu, Etxebi-
zitza, Paisaia eta Proiektu Es-
trategikoetako kontseilariak 
apirilaren 4an.

Tamaina horretako industrial-
dearekin ados dago Arakilgo 
Udala, eta ez du gehiago handitu 
nahi. Oihana Olaberria Jaka 
alkateak azaldu duenez, "han-
diagoa neurrigabea litzateke. 
Gainera, lur horiek abeltzaintza 
eta nekazaritzako ekoizpen lurrak 
dira gaur egun". Alkateak azaldu 
duenez, Udalez Gaindiko Sekto-
re Proiektuak industrialdea 
azalera horretara mugatuko du. 
Olaberriak esan duenez, "ez dugu 
metro asko eta ez dugu lanpostu 
gutxi sortuko dituen logistika 
eremurik nahi. Kutsakorra ez 
den eta lanpostuak sortzen dituen 
industria jarduera lehenesten 
dugu". Alkateak ziurtatu duenez, 
foru administrazioa "haien plan-
teamenduei guk emandako eran-
tzunak entzuten ari da".

Arakilgo Udalak Nafarroako 
gobernuari egindako proposa-
menen artean dago Errepideak 

Zaintzeko Zentroaren eta Nafar-
bide enpresa publikoaren egoitza. 
Foru administrazioak Etxebe-
rriko markesinaren eta gatzon-
tziaren ondoan jarri nahi ditu 
eta arakildarrek Ardantzeta 
industrialdean kokatzea propo-
satu diote, han azpiegitura guz-
tiak eginda daudelako eta irtee-
ra egokiagoa duelako. Gobernu-
tik aukera aztertuko zutela esan 
zieten, baina, oraindik, ez dute 
erantzunik eman. Aipatu zentroa 
gaur egun Irurtzungo Trinitate 
kalearen 19an dago eta 7.301,77 
m2-ko azalera du. 

Aristrain
Nafarroako Gobernuaren esku 
daude garai batean Aristraine-
nak ziren milioi bat metro ka-
rratuko lurrak. Olaberriak 
esandakoaren arabera, geroz, 
Harivenasa enpresa kokatu den 
zatia da garatuko dena bakarrik. 
Alkateak gogora ekarri du Na-
farroako Gobernuak Arcelor 
Mittalengandik lurrak eskura-
tu eta han industrialdea jartze-
ko erabakia hartu zuenean Ara-
kilgo Udalarendako eta arakil-
darrendako erabakia "inposizioa" 
izan zela. 

Industrialdeko errepidea eta biribilgunea. ARTXIBOA

Industrialdeak  
460.000 m2 izanen ditu
arakilgo Udalak ez du gehiago garatu nahi Etxarrengo industrialdea, eta foru 
administrazioa ados dago. industria lur berriak ardantzeta izena du; toponimoak garai 
batean han izanen ziren mahats alorrei egiten die erreferentzia

itUrMENDi
Iturmendiko Udalak, oposizio 
lehiaketa bidez eta funtzionarioen 
araubidean, zerbitzu anitzetako 
enplegatuaren lanpostua bete-
tzeko deialdia egin du. Probal-
diaren bidez aukeratua den per-
tsonak  udalak zerbitzuaren 
beharrei erantzuteko ezarritako 
ordutegia eta lanaldia izanen 
ditu. Lanpostuan interesa dute-
nek euskara jakin beharko dute 
(B2 maila). D mailari dagokion 
soldata eta Iturmendiko Udaleko 
plantilla organikoan jasotzen 
diren osagarriak ere jasoko ditu.

Bestalde, Iturmendiko Udalak 
jakinarazi duenez, lanpostua 
bete ondoren, gainontzeko gain-
ditutakoen zerrendarekin lan 
poltsa osatuko du aldi baterako 
kontratazioak egiteko. Horreta-
rako, kontuan izanen du hauta-
probak gainditu dituzten izan-
gaien puntuazio ordena. 

Azkenik, administrazio publi-
koetan langileen behin behine-
kotasuna murrizteko legea in-
darrean da eta Bakaikuko eta 
Iturmendiko Udalek jakinarazi 
dutenez, administrari ofizial 
lapostua betetzeko oposizio lehia-
keta deituko dute. Deialdiak 
2024rako eginda egon behar du. 
Langilea bi udaletxetan aritzen 
da lanean. 

Iturmendik 
langilea 
kontratatuko 
du
Oposizio lehiaketan parte 
hartzeko eskabideak 
hilaren 30era arte  
aurkez daitezke
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Aurtengo edizioaren leloa 'hitzez ekiteko garaia' da. EUSKARALDIA

Euskaraldiaren kanta, aho eta 
belarri martxan ipintzeko
aiora renteria, Petti, Maddalen arzallus, ainhoa 
larrañaga eta andoni Egañak kantatu dute 'Esazu hitz bat' 

saKaNa 
Festetan modu batera edo beste-
ra Euskaraldia presente egoteaz 
arduratu dira herrietako Euska-
raldia batzordeak. Eta euskara-
ren erabilera handitzeko ariketa 
sozialaren berri ematen lagun-
duko duena Esazu hitz bat kan-
ta da. Euskaraldiaren hirugarren 
edizioa iragartzeko abestia eta 
bideoklipa asteartean aurkeztu 
zuten (https://labur.eus/Vm6NI). 
Xabier Zabalaren musika eta 
Andoni Egañaren hitzekin sor-
tutako abestiari bost abeslarik 
jarri diote ahotsa: Andoni Egaña 
hitzen egileak berak, Zea Mays 
taldeko kantari Aiora Renteriak, 
Petti musikariak, Maddalen Ar-
zallus bertsolari eta kantariak 
eta Ainhoa Larrañaga musikari 
eta aktoreak. 

Zer da?
Euskaraldia euskara ulertzen 
duten hiztunen arteko ahozko* 

hizkuntza ohiturak aldatzeko 
ariketa sozial masiboa da, gizar-
tearen gune guztietara zabaldua 
eta denborari dagokionez muga-
tua. Beste era batera esanda, 
Euskaraldiaren helburu nagusia 
herritarren hizkuntza ohiturak 
aldatuta euskararen erabilera 
handitzea da. Helduen aktibazioa 
du oinarri, eta ariketa egin ahal 
izateko gutxieneko baldintza 
euskara ulertzea da. Aurrekoetan 
bezala Euskal Herria belarriprest 
eta ahobiziekin beteko da aza-
roaren 18tik abenduaren 2ra. 

Ariketa edo praktika kolektibo 
bat da Euskaraldia. Ariketan 
maila pertsonalean edota kolek-
tiboan parte hartu daiteke. Nor-
banakoek irailaren 28tik aurre-
ra eman dezakete izena. Baina 
erakunde, enpresa, kirol, kultu-
ra, gizarte elkarte edota kuadri-
llek dagoeneko Arigune gisa 
izena eman dezakete www.eus-
karaldia.eus webgunean. 

saKaNa 
Gozamenez programaren bar-
nean, eta Sakanako Gozamenez 
batzordeak antolatuta, bueltan 
dira ur festa goxoak. Izan ere, 
pandemiak ez die ur festak au-
rreko bi urtetan antolatzen utzi. 
Haien bidez, gazteek ezohiko 
ordutegi batean, gauez, igerilekua 
erabiltzeko aukera izanen dute; 
eta hitzordu bakoitzean hainbat 
jarduera ludiko izanen dira, esa-
terako, afaria, jolasak eta beste. 
Antolatzaileek azaldu dutenez, 
"horien bidez gazteei ohartarazi 
nahi diegu gure gorputzak eta 
zentzumenak plazer iturri eta 
komunikazio bide direla". Bost 
hitzordu programatu ditu ba-
tzordeak beste horrenbeste ige-
rilekutan, guztiak 12 urtetatik 
aurrerako gazteei zuzenduta 
daude. Esaterako, Altsasun, 
20:30etik 23:30era hartu ahalko 
dute bainua eta ur jokotan aritu. 
21:30ean afaltzeko aukera izanen 
da eta 22:00etan aniztasun fun-
tzionala duten gazte sakandarrek 
dantza ikuskizuna eskainiko 
diete. 23:00etan Drag Show ikus-
kizuna izanen da eta 23:30ean 
txokolate iturria. 

Gozamenez programaren es-
kaintza horren bidez batzordeko 
kideek gazteen artean sexuali-
tatearen ikuspegi "positibo, adei-
tsu, plural eta aberasgarria" eman 

nahi diete. Programak berak 
bere sorreratik "sexualitatearen 
hainbat alderdiri buruzko haus-
narketa eta eztabaida sustatu 
nahi du gazteen artean nahiz 
gazteen eta haien bitartekarien 
artean (familia, ikastetxea, he-
dabideak…)". Horrekin batera, 
"gazteen bizitzan sexualitateak 
duen tokia agerian utzi nahi du, 
gune publiko eta ohikoetan. Ba-
tzordea osatzen dute Emakumea 
Laguntzeko Zentroko hezitzai-
leak, Altsasuko gazteria tekni-
kariak, prebentzio teknikariek 
eta Etxarriko kultur teknikariak.

Gazteak txokolate iturriaren inguruan. ARTXIBOA

Igerilekuek ur festa 
goxoak hartuko dituzte
Gozamenez batzordeak antolatutako jarduera horien bidez gazteei sexualitatearen 
inguruko ikuspegi adeitsua eman nahi zaie. Gazteek gauez bainua hartzeko aukera 
izateaz aparte, igerilekuan afaldu eta ongi pasatzeko aukera izanen dute

Garilak 12, asteartea
• Altsasu.

Garilak 18, astelehena
• Irurtzun.

Garilak 19, asteartea
• Etxarri Aranatz.

Garilak 20, asteazkena
• Lakuntza. 

 Garilak 21, osteguna
• Uharte Arakil. 

Egutegia

altsasU / OlatZaGUtia / ZiOrDia
Altsasuko osasun eremuan osti-
ralean mediku faltagatik larrial-
diak besterik ez zituzten artatu. 
Asteartean 9.305 pertsonarenda-
ko bi mediku eta pediatra bat 
zeuden. Asteazkenean, berriz, 

pediatraz aparte mediku bakarra 
zegoen. Medikuen falta egunez 
egun luzatzen ari da. Osasunbi-
deak jakinarazi duenez, jubila-
tutako mediku bat hasi da Altsa-
sun lanean (duela 30 urte bertan 
izan zen lanean). Lan Eskaintza 

Publikoaren emaitzen berrikus-
keta hilaren erdialdean eginen 
da eta medikuren batek Altsasu 
aukeratuko duen ikusteko dago. 
Agorrilean Hego Amerikako eta 
Kataluniako mediku bana eto-
rriko direla aurreratu zuten 
Osasunbidetik.

Bitartean, egunerokoan altsa-
suar, olaztiar eta ziordiarrek 
behar bezalako mediku asisten-
tziarik ez dute. Eta luze doa. 
Horregatik, Sakanako Osasun 
Publikoaren aldeko Plataformak 
herritarrak egoeragatik protes-

ta egitera deitu ditu. Osasungin-
tza publikoa defendatu! leloa 
aukeratu du deialdia egiteko. 
Altsasuko osasun eremuan dagoen 
mediku gabezia salatu eta beha-
rrezko osasun arreta eskaintze-
ko nahikoa profesional eta ba-
liabide egotea eskatuko dute 
elkarretaratze horietan. Egoera 
bideratzeko premiazko konpon-
bidea eskatu eta kalitatezko osa-
sun arreta bueltatzea exijituko 
dute. Kontzentrazioak garileko 
eta agorrileko astelehen guztie-
tan eginen dira. 

Osasun publikoaren alde, 
astelehenetan osasun etxera
astelehenero, 12:00etan, altsasuko osasun etxean 
parean bilkurak eginen dira

Bilkuran osasun etxe parean. ARTXIBOA
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Determinazio Libreko Funtsa
Entitatea Biztanleria* Dagokion zenbatekoa

Altsasu 7.465 95.436,00

Arakil 962 50.116,57

Ekai 34 3.046,19

Etxarren 157 6.189,96

Etxeberri 60 3.710,72

Egiarreta 77 4.145,23

Errotz 67 3.889,64

Izurdiaga 178 6.726,70

Satrustegi 53 3.531,81

Urritzola 19 3.000,00

Hiriberri Arakil 114 5.090,92

Ihabar 136 5.653,22

Zuhatzu 42 3.250,66

Arbizu 1.109 63.624,00

Arruazu 106 31.812,00

Bakaiku 360 31.812,00

Ergoiena 370 23.033,47

Lizarraga 170 9.130,38

Dorrao 114 7.387,31

Unanu 86 6.515,77

Etxarri Aranatz 2.497 75.002,06

Lizarragabengoa 33 3.000,00

Irañeta 169 31.812,00

Irurtzun 2.247 72.732,00

Iturmendi 411 31.812,00

Lakuntza 1.275 63.624,00

Olatzagutia 1.490 63.624,00

Uharte Arakil 789 59.902,37

Urdiain 661 54.516,00

Ziordia 350 31.812,00

Sakana 20.261 854.938,98
*2021EKO ABENDUAREN 31KO BIZTANLERIA OFIZIALA

saKaNa
Ekonomia lankidetzarako tresna 
izan dadin, Nafarroako Parla-
mentuak tokiko erakundeen fi-
nantziazioaren eredu berria 
onartu zuen martxoaren 18an. 
Haren helburu nagusia da ber-
matzea nahitaezkoak diren udal 
zerbitzuak Nafarroa osoan ema-
ten direla. Foru Legearen berri-
tasunen artean Kapital Transfe-
rentzien Funtsean egindako al-
daketak daude.

Diru sail horretako baliabideak 
bi lerroen artean banatzen dira: 
inbertsio programak (lehengo 
plan zuzentzaileak) eta libreki 
erabaki beharrekoak.Azken ho-
rretan udal eta kontzejuek Li-
breki erabaki beharreko inber-
tsioak daude. Toki entitate ba-
koitzak erabakitzen dituen in-
bertsioak egiteko erabiliko da. 
Funtsaren %30 erabiliko da xede 
horretarako. Legea onartu eta 
bi hilabete zituen Nafarroako 
Gobernuak udal eta kontzejuen 
artean 15 milioi euro banatzeko 
proposamena egiteko; hurrengo 
urteetan lehen hiru hilekoaren 
barruan egin beharko du propo-
samena eta ordainketa bigarren 
hiru hilekoan eginen du. Bana-
keta egiterakoan kontuan izan 
du, batetik, herrien biztanleria 
eta, bestetik, biztanle guneen 
geografia sakabanaketa. Udale-
rri konposatuen kasuan (Arakil, 
Ergoiena eta Etxarri Aranatz), 
kontzejuek dagokien dirua zu-
zenean jasoko dute. Baina auke-
ra dago kontzejuek eta udalak 
adostea azken horiek dirua ja-

sotzea. Aurten kontzejuek gu-
txienez 3.000 euro jasoko dituzte.

Horiek guztiak kontuan izanda, 
Nafarroako Gobernuak Deter-
minazio Libreko Programaren 
bidez toki entitateei dagozkion 
zenbatekoak zehaztu ditu, eta 30 
egunez jendaurrean egonen da. 
15 milioi eurotatik ibarrak 
854.938,98 euro jasoko ditu (diru 
guztiaren %5,7; sakandarrak 
nafarren %3,06 gara). Diru ho-
rretatik 13,2 milioi udalen artean 
banatzekoa da eta Sakanako 15ek 
780.670,47 euro jasoko lukete 
(%5,91). Herrialdeko kontzejuen 
artean 1,8 milioi euro banatuko 
ditu foru administrazioak eta 
horietatik ibarreko 15 kontzejuek 
74.268,51 euro jasoko dituzte 
(%4,13). Kopuru horretatik 
48.235,05 euro Arakilgo 11 kon-
tzejuen artean banatuko da (Aiz-
korbek ez du kontzejurik, udalak 
kudeatzen du zuzenean), Ergoie-
nakoendako 23.033,46 euro izanen 
dira eta Lizarragabengoakoak 
3.000 euro jasoko ditu. 

 

Toki erakundeek 854.938,98 
euro jasoko dituzte 
Udalek 780.670,47 euro jasoko dituzte, haien artean 
banatutakoaren %5,91 eta kontzejuek 74.268,51, %4,13

altsasU 
Altsasuko Udalak festetan (irai-
lak 14-18) edozein pertsona, talde 
edo elkarteri aukera emanen dio 
Zubeztia plazan karpa bat jar-
tzeko, han kultur eta jai jardue-
rak bertan aurrera eramateko. 
Eskabideak udaletxean edo Uda-
laren Erregistro Orokor Elek-
tronikoaren bidez (https://sedee-
lectronica.alsasua.net/eu/) aurkez 
daitezke, eta eskaera bat baino 
gehiago badago, udalak zozketa 
egingo du guztien artean.

Udalak jakinarazi duenez, Zu-
beztia plazan jarri daitekeen 
karpak 9 metro zabal eta 20 luze 
izan beharko du. Hura jartzen 
duenak dagokion tasa eta fidan-
tza ordaindu beharko ditu. Kar-
pa irailaren 12tik 13ra bitartean 
muntatu beharko da, eta irailaren 
19tik 20ra desmuntatu, irailaren 
21ean plaza erabat libre eta gar-
bi geratu beharko baita. Haren 
ordutegiari dagokionez, irailaren 
16an eta 17an gehienez hurrengo 
eguneko goizeko 05:00ak arte eta 
irailaren 14, 15 eta 18 egunetan 
gehienez hurrengo eguneko goi-
zeko 02:00ak arte. Bestetik, har-
tzaileak aseguru zibila kontra-
tatu beharko du, garbitasunaz 
arduratu eta karparen erabilerak 
eragin dezakeen edozein arazo-
ren arduraduna izanen da. 

Festetan 
Zubeztian 
karpa jartzeko 
prozedura
Pertsona, kolektibo edo 
elkarteek hilaren 27ko 
13:00ak arte egin 
dezakete eskaera



2022-07-08  Ostirala  GUAIXE10      SAKANERRIA

JOSE LUIS ERDOZIA MAULEON

Horrela dakar Nafarroako 
Toponimia eta Mapagintza 
(NTM) X. liburuan Altsasuko 
Madura toponimoaren 
oharrean: "En la toponimia 
vasca y muy especialmente en la 
occidental (Vizcaya y Alava), 
Padura, Madura es nombre de 
terrenos pantanosos y 
encharcados."

Eta latineko jatorria (lat 
paludem 'pantano') omen du, 
zalantzarik gabe, Jimeno Jurío 
eta enparauendako. Baina 
halako eremuak ez ote zuen 
erromatarrak etorri baino 
lehenago izena jarririk 
bertakoen aldetik? Euskaldunon 
harremana bere inguruarekin 
erromatarren eragina baino 
askoz ere lehenago hasi zen eta 
harreman horrek, ezinbestean, 
hizkuntzan ere isla izan behar 
zuen.

Mendebaldeko hizkeretakoa 
dugu toponimoa (madura/
padura/fadura) eta Gasteiz 
ondoko Lautadako herrietan, 
Bizkaiko Elorrion eta 
Gipuzkoako Oñatin eta Seguran 
ere ageri da. Eta Burundako 
toponimiaraino ere iritsi zen, 
baina hortik ekialdera ez da 
agertzen Nafarroan, antza.

Arabako ekialdeko lautadan 
36 herritan madura eta 7tan 

padura ageri da. 36 horietako 
bat da Agurain (Madura auzoa 
dago bertan) eta 1025eko "Reja 
de San Millan" dokumentuan 
"Ocariz et Padura et Opaucu, 
una rega" dago jasorik. Ez ote 
zen Padura hori Agurain baino 
lehenagoko bizilekua, egungo 
Madura auzoa dagoen eremuan 
kokatua izanen zena? Eta 
honetatik, orduan, jarraian 
azalduko dudan Agurain 
herriaren jatorria?

Jarraian ikus daitekeen 
irudiak XIII. mendeko Agurain 
aurkezten du. Bertan ikus 
daiteke muino batean (gaina) 
eraiki zutela herria eta 
irudiaren goiko aldean, 
iparraldean, Santa Maria eliza 
ere nabarmentzen da. Irudia 
agertzen den web orrian bertan 
ere esaten da Agurain izenak 
"agurraren tokia" adierazten 
duela ("lugar del adios"). 
Azalpen sinpleegia nire ustean. 

Madura auzoa, herrigunearen 
iparrekialdean, Santa Maria 
elizaren azpialdean dago eta 
bere kokapena ikusita, pentsa 
daiteke honen aspaldiko izenak, 
Madura, ikustekoa izan zuela 
herriaren izena 
erabakitzerakoan: madura + 
-gain > *maguradain 
(metatesia) > *magurarain (d/r 
txandaketa) > *maguraain 
(dardarkariaren erortzea) > 
Agurain (hasierako 
sudurkariaren erortzea). 
Audikana herrian La madura, 
Madurabarri eta Maguralde 
toponimoak daude. Eta /f/ 
kontsonantez hasita balitz 
jatorriko izena ere, /f/ > /h/ 
gertatu den bezala beste hainbat 
kasutan gaztelanian (farinam > 
harina, facere > hacer…), 
antzeko bilakabidea litzateke 
kasu honetan ere: fadura + -gain 
> *faguradain (metatesia) > 
*fagurarain (d/r txandaketa) > 
*faguraain (dardarkariaren 
erortzea) > hagurahin (horrela 
agertzen da 1025eko 
dokumentuan) > Agurain 
(kontsonante mutuen erortzea).

Sakana haranean, Altsasun 
Madura, Iturmendin eta 
Bakaikun Madura eta 
Madurako bidea ageri zaizkigu 
hasieran kontsonante 
sudurkaria daramatela eta 
ondoko Etxarritik ekialdera 
siats hasten da agertzen, egia 
bada ere Altsasun bertan 
badela azken toponimo edo 
toponimiako generiko hauxe: 
siats eta siasburu.

Eta Burundatik ekialdera ez 
da dagoeneko beste inon 
agertzen mendebaldeko 
toponimoa, ez bada hasieran 
kontsonante ezpainkaria 
daramanaren aldagaia izan 
daitekeena Irurtzunen (La 
Parada; Parada) eta Etxeberrin 
(Parada, 1780) ageri dena. 
Horrela jasoak ditu 
Carasatorrek (1993) horiek 
Irurtzunen: "La Parada (1576 
Leg. 4: junto al río caudal). En 
'La Parada' había viñas que 
limitaban con el 'camino real' y 
con el río Agita". Eta 
Etxeberrin, berriz: "Parada 
(1780 N. La. Leg.4 nº 50; 1900) 
Pieza 'en el termino llamado 
Parada pegante al río mayor y 
Camino Real (1790 N. La. Leg.8 
nº 840)". Ez litzateke zaila 
jatorrizko padura izenetik 
parada sortzea, metatesia eta 
analogiaz suertatutako bokal 
aldaketa medio, are gehiago 

toponimoa jasotzen zuenak 
euskara ez jakitekotan. Eremu 
bera dela adierazten dute 
Carasatorreren aipuek eta 
lekua egokia izan daiteke, 
ibaiaren ondoan, hezetasun 
handia bertan izateko.

Urdiainen (Urdinbideko 
siatsa) eta Etxarri Aranaztik 
ekialdera, soilik siats aurki 
daiteke eta kasu gehienetan 
toponimoen osagai moduan 
agertzen da. 

NTM XII. liburuan, Arbizuko 
toponimiaren atalean 
ondorengo iruzkina dator 
Siatsa toponimoari egokitua: 
"Se denomina siats a un terreno 
húmedo y aguanoso". Eta izen 
bereko IX. liburuan (1992, 50 
or.), Altsasuko toponimia 
aztertzerakoan, Mailazarsiats 
(amaiera siets ahoskatua) 
toponimoari dagokionez, 
ondorengo iruzkina egin dute: 
"'Siats' es un genérico vasco 
corriente en Navarra en la 
Barranca y Urbasa, e incluso en 
zonas alejadas como Roncal, 
Salazar y Aezcoa. Designa 
zonas de hierba donde el agua 
de lluvia no filtra, 
encontrándose siempre 
empapadas, sin llegar a 
acumular capa de agua. Los 
'siatses' son al parecer muy 
malos para el ganado, que 
enferma de comer su hierba. En 
el castellano de Améscoa se 
conserva la palabra como 
'siache'."

Carasatorrek (1993, BB, 313) 
horrela dakar: "Siyetsa = 
terreno manantío, muy 
húmedo." Eta neuk ere (2004, 
265): "Siyets (Sakana) iz. Toki 
heze eta urtsua. Siets (XIV, 763; 
G-goi-nav); (BB, 313). Urdiainen 
siets. (Izag. 81; sietsa, sieslekuba 
'el lugar pantanoso'). Lugar 
muy húmedo y encharcado."

Arbizun (BB 468), bestalde: 
Siyesta (1882), Siyaesta, Siaesta 
(1921 castañal) eta Siaseta (1844 
Cuentas Comunidad de Arañaz 
Arch. De E-A Leg 558). 
Aralarren ere bada Siasbelceta 
eta Siasbelceta fuente de 
toponimoak 1857an 
dokumentaturik eta baita 
Urbasan ere Siasgain eta 
Siyatsa (Carasatorre 1993, 557, 
560). Lizarraga Ergoieneko 
euskara liburuan (2008, 423) ere 
ondorengo sarrera dago: "siyets, 
siyesdeei, siyesdi: barrizal".

Juan de Arin y Dorronsoro 
apezak "Toponimia del pueblo 
de Ataun" liburuan, hamar 

aldiz siats izena duten 
toponimoak jaso zituen eta 
soilik hiru kasutan sirats, 
horietako bat (Sigasandi o 
Sirasandi) zalantzan 

Modu ezberdinetan (siats, 
siets, siyats, siyets, siras, sigas) 
ageri da dokumentaturik 
orduan eta NTMn siats 
erabiltzen da modu ofizialean 
toponimiako generiko hau, 
baina badirudi 2019tik aurrera  
Euskaltzaindiako 
Onomastikako Batzordeak 
sirats aldagaia hobesten duela. 
Nire ustean, orain arte bezala 
siats erabili beharko litzateke 
edo bestela sihats, Sakana 
erdialdean ahoskatzen den 
ereduari (siyets) jarraituz, beste 
hitz batzuen kasuan gertatzen 
den bezala, i + h + V → iyV 
(siyets < sihats) bilakabidearen 
ondorio dela esan baitaiteke: 
biyer (bihar), biyamun (Dorrao) 
/biyemun (Arbizu, 
Lizarragabengoa) (biharamun), 
giyer (gihar), iyo (eho > *iho), 
ziyetu (zihatu), biyurri 
(bihurri), biyurtu (bihurtu), 
liyo (liho), iyes (ihes), leiyo 
(leiho), niyuen (nihoan), ziyuen 
(zihoan)… /y/-ren epentesiak 
jatorriko kontsonante 
mutuaren testigantza 
adierazten du. 

Elhuyar hiztegian (online), 
sirats sarrerak, hiru adiera 
ditu, hirurak ala hirurak 
Zuberokoak: "1. (Z) placer. 
'sirats handiarekin: con gran 
placer'. 2. (Z) Suerte, destino. 
'sirats gaiztoa erori duk etxe 
horretara: la mala suerte ha 
caido sobre esa casa'. 3. (Z) 
intención. 'sirats gaiztoa dik 
horrek: ese tiene malas 
intenciones'." Eta 
Euskaltzaindiaren Hiztegian 
soilik aurreko bigarren adiera.

Garbi dago askoz ere aldi 
gehiagotan ageri dela siats edo 
siyets toponimiako generikoa 
dokumentatua. Eta kontsonante 
dardarkariarekin (/r/) ageri 
den bakar horietan, seguru 
asko, idazkari, notario, eskribau 
edo zena zelakoak susmoa 
harturik bi bokalen artean 
kontsonante bat falta zitzaiola 
generikoari eta, jakina, zein 
erorkorrago bokal artean 
kontsonante dardarkaria baino? 
Horrexegatik, nire ustean, 
bokal artean kontsonanteren 
bat jarri beharko balitzaio, 
Sakana Erdialdeko ereduei 
jarraituz, /h/ jarri beharko 
litzaioke. 

Eremu heze edo urtsuak toponimian: 
madura/padura/fadura, siats.

Hara ZEr DiEN

Itxexure edo itajunen ondorioz Aralarko santutegian hezetasun 
handia zegoen. Ermitak konpontzeko premia zuen eta horri ekin 
zioten garagarrilean. Nafarroako Gobernuaren Vianako Printzea 
erakundea arduratu zen lanez. Inozenzio Aierbek esan zuenez, "orain 
23 urte teilatua konpondu zutenetik itoginak izan ditugu, eta, ondo-
rioz, haritzezko zorua erabat hondatuta dago". Teilatua berritu, 
berogailua eta harrizko zorua jarri behar zuten. Lanek 82 milioi 
pezeta (492.829,9 euro) balio zuten eta sei hilabete iraun zuten.

DUEla 25 UrtE... 

Lanak santutegian 
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Pantailen bidez santutegiko historia ezagutu edo erretaula ikus daiteke. 

Kontinenteko erromes bideak jasotzen dituen mapa. 

Santutegiko esmaltezko erretaularen erdian Nere, ama birjina haurrarekin. 

UHartE araKil
Uhartearrek, "etxekoek etxean 
zer duten jakiteko", Aralarko 
santutegiari ekialdean itsatsia 
dagoen Lakuntzetxe edo Deierri 
etxeko museoa ezagutzeko auke-
ra izan zuten larunbatean. Fran-
cisco Perez Gonzalez artzapez-
pikuak museoa igandean bedein-
katu zuen.

Museoak hainbat gune ditu. 
Sartu eta eskuinera, Europako 
mapa handi batean, kontinente-
ko erromesaldien ibilbideak eta 
zazpi santutegik osatzen duten 
San Migelen lerro sakratua edo 
San Migelen ezpata ikus daitez-
ke. Barrurago San Miguelen 
irudiaren garapena nolakoa izan 
den erakusten da. Haren azpian 
gurutze limosnaria, santutegiko 
anaien etxe bakoitzean haien 
izenarekin duten dominetako 
batzuk, irudiak eta beste daude. 
Ondoko paretan gazteei zuzen-
dutako ikus-entzunezko bat dago. 
Jerusalemera XII. mendean joan-
dako Sancha Xemeneizkoak 
Aralarri buruzko hainbat aipa-
men egiten ditu gurasoei idatzi-
tako gutunean. Bukatzeko, uki-
menezko bi pantaila handiren 
bidez erretaula sekula baino 
gertuago ikusi edo santutegiaren 
historian barnako garapena eza-
gutzeko aukera dago. 

Santutegiaren 
ondarea eta 
historia 
ezagutzeko
Horretarako egin da 
Deierri etxearen beheko 
solairuan museoa, udan 
publikora zabalduko dena

Ekintzailetzari buruz ikastetxe batean emandako tailerra. UTZITAKOA

Cederna Garalurrek  
25 ekintzaile lagundu ditu 
aurtengo lehen seihilabetekoan lagundutako 
ekintzaileek ibarrean 16 enpresa martxan jarri dituzte

saKaNa 
Cederna Garalur elkarteak, bere 
ekintzaileak laguntzeko zerbi-
tzuaren bidez, Sakanan 16 en-
presaren sorreran lagundu du 
aurten, 25 pertsonari babesa eta 
aholkularitza emanez; haietatik 
11 emakumezkoak ziren eta 14 
gizonezkoak. Negozio berrien 
forma juridikoari dagokionez, 
Cederna Garalur elkartetik ja-
kinarazi dutenez, “guztiak en-
presaburu bakar edo sozietate 
irregular gisa eratu dira”.

Susana Mendinueta Floresek 
esan duenez, “COVID-19ak era-
gindako pandemiaren ondorioz 
ziurgabetasun egoera nagusi den 
arren, urtea oso positiboa izaten 
ari da abian jarritako ekimen 
ekintzaile berriei dagokienez, 
izan ere, aurreko urteetako seihi-
lekoko zifrak gainditu baitira”.

Cederna Garalurren ekintzai-
letzari laguntzeko zerbitzuak 
hastear diren enpresei aholkua 

emateaz aparte, martxan diren 
enpresei ere zerbitzua eskain-
tzen die. Azken horiei dagokie-
nez, lehen seihilekoan, 2 urtetik 
beherako antzinatasuna duten 
15 enpresari (9 emakumezko 
eta 6 gizonezko) eta 2 urte bai-
no gehiago lanean ari diren 3 
enpresari eman dio babesa eta 
aholkularitza (emakumezko 1 
eta 2 gizonezko). Azkenik, Ce-
derna Garalurrek jakinarazi 
du ekintzaile eta autonomoei 
zuzendutako sei tutoretza on-
line eskaini dituela. 

Cederna Garalur elkarteak 
Arbizuko industrialdean dagoen 
Utzuganen, Sakanako Garapen 
Zentroan, dauka egoitza. As-
tegunetan 08:00etatik 15:20ra, 
pasa daiteke egoitzatik. Harre-
manetan jartzeko 639 900 336 
(Susana) telefonora hots egin 
edo sakana.admon@cederna.
es edo sakana@cederna.es e-pos-
tetara idatz daiteke.
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Eraso matxisten kontrako protokoloaren prestakuntza saioa. @ITAIA_SAKANA

Emakumeen kontrako indarkeria 
moten errealitatea ezagutzeko
analisi osatuagoa izateko eta horri aurre egiteko 
bitartekoak jartzeko itaiak inkesta zabaldu du

saKaNa
Itaiako kideek azaldu dutenez, 
"indarkeria matxistak forma 
asko har ditzake, eta emakume 
langileok egunerokoan hainbat 
indarkeria forma pairatzen di-
tugu eta egungo krisi testuingu-
ruan indarkeria are gehiago 
normalizatzen ari da". Horrega-
tik, Sakanaren indarkeria ma-
txistaren adierazpenen erreali-
tatearen gaineko analisi osatua-
go bat egiteko inkesta (https://
labur.eus/0YGO1) zabaldu du 
Itaiak. Hura anonimoki erantzu-
teko epea igandean despedituko 
da. Haren emaitzak "errealitate 
horri aurre egiteko bitartekoak 
martxan jartzeko" baliogarria 
izanen zaie Itaiakoei. 

Galdetegia erantzun nahi due-
nak adina, generoa eta herria 
zein dituen zehaztu beharko du 
lehenik. Ondoren, hainbat in-
darkeria matxistaren espresioen 
inguruko aukerak markatu behar-
ko ditu. Ikastetxea, sare sozialak, 
lagun taldea, festa giroa, bikote 
kidea edo harreman afektibo-se-
xualak eta lana esparruetan izan 
daitezkeen hainbat egoera ze-
rrendatu dituzte eta bizi izanda-
koak markatzeko eskatzen dute 
Itaiakoek. Akaberan testigantza 
emateko aukera dago ere. 

Protokoloa 
Herrietako festak direla eta Itaia-
koek "erasoei erantzuteko zein 
horien prebentziorako tresnak 
barnebiltzen dituen protokoloa 
martxan jarri" du Itaiak, "ukae-
zina baita egun festetan jai ere-
du kapitalista erreproduzitzen 

dugula eta horrek berekin daka-
rrela biolentzia harremanen 
agerpena, esaterako, biolentzia 
matxista". Azaldu dutenez, "ideo-
logia matxistak bultzaturik, jai 
giroan nagusi den sozializazio 
ereduak emakumea mespretxa-
tzeko, erasotzeko, bortxatzeko 
edota erailtzeko aurrebaldintzak 
ezartzen ditu". Ziurtatu dutenez, 
"jada sozialki, politikoki eta eko-
nomikoki debaluatua dagoen 
subjektua, gizatasuna gogorki 
kentzea ahalbidetzen du biolen-
tzia harreman horien errepro-
dukzioak. Emakume langileon 
zapalkuntza betikotuz eta gure 
askapenerako oztopo bilakatuz".

Gaiarekiko "kontzientziazio 
falta" ikusten dute. Eta erakun-
deen protokoloetan "hutsune eta 
gabeziak". Horregatik, beha-
rrezkoa jotzen dute "indarkeria 
betikotzen duen errealitatea 
bere osotasunean aztertzea eta 
hura gainditzera begira baldin-
tzak jartzea, arreta asistentzia-
letan erori gabe". Itaiako kideen 
iritziz, "langileon arteko elkar-
tasunean oinarrituriko antola-
kuntza urgentziazkoa da, zeine-
tan denok dugun erantzukizuna 
eta denok jarri beharra dugun 
gure aletxoa indarkeria matxis-
tari aurre egiteko eta gure on-
gizatea bermatzeko". 

Itaiako kideek azpimarratu 
dutenez "protokoloa antolakun-
tza integral baten parte da eta 
jai egun puntual horietan ez ezik, 
urtean zehar ere indarkeria ma-
txistari aurre egiteko lan egiten 
dugu". Indarkeria matxistari 
aurre egitera deitu dute. 

araKil / irUrtZUN 
Arakilgo eta Irurtzungo Udalak 
kide dituen Plazaola turismo 
partzuergoak 2022-2030 Estrate-
gia Plana onartu zuen udaberri 
bukaeran. Han hiru lan ildo jaso 
dituzte: zikloturismoa, mendi 
ibilbideak eta natura eta ondarea. 
Ildo bakoitzak bere ekintza plan 
zehatza du. Partzuergoko geren-
te Gustavo Ortiz de Barron Ma-
rroquinek azaldu duenez, "du-
darik gabe, zikloturismoa eta 
bide berdearen azpiegitura berez 
nahiko errotuta dago". Ildo horren 
inguruan bestelakoak ere badau-
dela aipatu du: Lekunberriko 
mendi bizikleta zirkuitua edo 
errepideko ziklismoa, "eta gehia-
go landu dezakegu". Baina par-
tzuergoan ikusten zuten lurral-
dea ez zela bakarrik bide berdea 
eta zikloturismoa. "Horretaz 
aparte, gure lurraldeak asko 
gehiagorako ematen du turis-
moarendako, bisitariei eta es-
kualdeko herritarrei erakusteko", 
esan du gerenteak. 

Estrategian eta plana egiteko 
parte hartze prozesuan asko ba-
loratu dute eskualdeko paisaia, 
ondarea, historia, etnografia, 
hizkuntza. Horregatik, "ondarea 
sustatzeko lan ildo indartsu bat 
sortu da". Bestalde, Mendialdeko 
paisaia, mendi eta ibilbideak 
ondarearekin zeharkakotasunez 
sustatu beharra dagoela jaso 
dute planean. Horrekin batera, 
Ortiz de Barronek azaldu du na-
tura ildoan, Aralarrek "parte 
garrantzitsua" duela. Eta gogora 
ekarri du hainbat eragilek sina-
tutako akordioa mendia eran-
tzukizunez bisitatzea lortu nahi 
duena. "Aralarrera jende asko 
etortzen da, era onean sustatu 
behar dugu. Jendeak ezagut de-
zala ez dela ohiko turismo toki 
bat; eskualdeko ondarea eta na-
tura ezagutzeko eta bertako jen-
dearekin eta kulturarekin ha-
rremanetan egoteko tokia da". 

Europako Eurovelo 1 bizikleta 
ibilbidea (Norbegia eta Portugal 

arteko ibilbidea, Iruñean barna 
doana) haiendako "estrategikoa" 
dela esan du Ortiz de Barronek, 
"horrek, turistikoki, beste di-
mentsio batera eramaten bai-
tzaitu". Ederbidea bizikleta ibil-
bidea zabaltzearen ondorioz 
Belgika edo Herbeeretatik jende 
gehiago etortzen dela nabaritu 
dute Lekunberriko turismo bu-
legoan. "Gero eta herritar gehia-
go etortzen dira bizikletak eta 
Eurovelok bultzatuta. Horretan 
arreta jarri behar da, kanpotik 
etortzen zaigun merkatu horri 
harrera egiteko, ahalik eta gehien 
hona etor dadin eta egonaldi 
luzeak egin ditzaten". Baina "ja-
kinda argi eta garbi zeintzuk 
diren gure gertuko merkatuak. 
Plangintza horietara ere bidera-
tuta dago". Gerenteak azpima-
rratu duenez, "guretako askoz 
estrategikoa da Sakanako bizi-
kleta bidea, Arabarekin eta Do-

nejakue bidearekin beste lotura 
bat lortuko dugulako". 

Prozesua
Mendialdeko eragileen parte 
hartze prozesu "oparo eta eman-
korrarekin" hasi zen 2021ean. 
"Deialdiak ahalik eta zabalenak 
egin genituen, turismoa oso 
transbertsala delako", azaldu du 
gerenteak. Larraunen, Basabu-
ruan eta Leitzan saio ireki bana 
antolatu zituzten eta jende asko 
gonbidatu zituzten, nahiko ongi 
atera zen, jende askok parte har-
tu zuen". Sakana, Tolosaldea eta 
Goierriko esperientzien berri 
ere jaso zuten prozesu horretan. 
Baita Cederna Garalurrek lehe-
nengo sektorearekin egindako 
lana ere, "lehenengo sektorea 
nahiko inportantea da eta oso 
lotuta dago, gero eta gehiago, 
turismoarekin". Ondu zuten do-
kumentua Nafarroako Gober-
nuaren irizpideekin uztartu 
zuten. Gaineratu duenez, Nafa-
rroako Gobernuak bultzatuta, 
Plazaola, Ultzama eta Sakana 
turismo eskualdea sortu da. "Guz-
tion artean turismo helmuga 
bateratua sortzea da helburua 
orain. Bakoitza bere nortasuna-
rekin eta bere produktuekin".

Plazaola turismo partzuergoko gerente Gustavo Ortiz de Barron Marroquin. 

Plazaolak badu 
Estrategia Plana 
Mendialdea eskualdea hartzen du Plazaola turismo partzuergoak egindako 
plangintzak. Hiru lan ildo ditu: zikloturismoa, mendi ibilbideak eta natura eta ondarea. 
2022-2030 aldirako plangintza irekia da, urtero aztertu eta baloratuko dutena 

GOBERNUAK 
BULTZATUTA, 
PLAZAOLA, ULTZAMA 
ETA SAKANA TURISMO 
ESKUALDEA SORTU DA
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Alfredo Alvaro Igoa  altsasU
Altsasun gazteei zuzendutako 
ekimenen berri beraien ikaste-
txean ematen dutenak gazte be-
rriemaileak dira. Aitziber Da 
Costa Taboada eta Cristina Ma-
tias Tapia Altsasu Bigarren Hez-
kuntzako institutuan aritu dira 
berriemaile lanetan bigarren 
urtez. Horrek diploma eta diru 
sariaz aparte Malagako Mollina 
herrian egin den Gazteen berrie-
maileen iberiar topaketan parte 
hartzeko aukera eman zien ga-
ragarrilaren 26tik 30era. Erki-

dego bakoitzeko hamarna be-
rriemaile joan ziren eta Portu-
galgo 20, guztira 250 elkartu ziren. 
Berriemaile, gelaz gela zoazte?
Cristina. Bai. DBHko 1. mailara 
joaten gara, gazte gunera gehien 
etortzen direnak direlako. In-

txostiapuntara estreinakoz etor-
tzen dira. Lehen hiru mailetan 
daude aukera gehien. 4 eta Ba-
txilergoan, dagoeneko ez. 
Aitziber. Batxilergokoendako 
gauzak badaude. Iortian haien-
dako jarduera bat egon zen eta 
hura azaltzera joan ginen. Eta 
batzuk agertu ziren. 
C. Klase tarteetan joaten gara 
eta klasea galtzen duzu, baina 
ondorioa da gero etxeko lan gehia-
go dituzula. Eta begiratu behar 
da joan behar zaren ikasgelak 
azterketarik ba ote duen. 

A. Gerta daiteke gutakoren bat 
ikasgairen batean ongi ez ibiltzea, 
beraz, ezin dut ikasgai horren 
klaserik galdu. Batzuetan ira-
kasleek ez zekiten zer zen berrie-
maileena eta hura azaltzen den-
bora gehiago galtzen genuen. 
Zer moduz jendaurrean hitz egiten? 
C. Hasieran urduritasuna, baina, 
ondoren, hobe egin dugu. 
Sare soziala erabiltzen dituzue? 
A. Intxostiapuntak Instagram 
kontua dauka eta hor bere jar-
dueren berri ematen du. Guk 
gure history-etara igotzen dugu. 
Bilerarik?
C. Asteazkenero ordu bateko 
bilera genuen Intxostiapuntan 
ikastetxe guztietako berriemai-
leek. Zer esan behar dugun, zer 
jarduera dauden azaltzen digute 
eta, ondoren, guk ikastetxeko 
oholtzan kartelak jartzen ditugu. 
Zer ikasi duzue berriemaile izanik? 
A. Talde lana, jendaurrean hitz 
egitean urduritasuna kentzea.
C. Batzuetan trabatu egiten zara 
eta berak badakienez zer esan 
behar duzun, esaten du. Gauza 
txiki oso garrantzitsua da. 
Sari bikoitza izan duzue.
A. Diploma eta 200 euroko beka 
eman zizkiguten ikasturte bu-
kaeran. Eta aurten bidaia. 
Zer egin zenuten topaketan?
A. Goizez aktibitateak. Taldetan 
banatu gintuzten eta berriemai-
le lana nola egiten genuen azaldu 
genuen, besteen ideiak jaso eta 
esperientzien berri izateko. Kon-
turatu ginen Nafarrek bakarrik 
dugula beka. Ez Portugalen ez 
gainontzeko erkidegoetan ez dute. 
Nafarroan batzuk diruagatik 
izena ematen dute. Lan egin nahi 
dutelako ematen dute izena. 
C. Zentro batzuetan ingurumena 
babesten dute, beste batzuetan 
adineko pertsonei teknologiare-
kin laguntzen diete. Guk sexolo-
giarena dugu. Hemen esaterako, 

ingurumenarena egin daiteke. 
Kulturarteko gaua egin genuen.  
A. Nik AMIA (Aukera, Mehatxu, 
Indargune eta Ahulezia) egiteko 
izena eman nuen. Mehatxuetako 
bat komunikazio falta zen, tek-
nikariek gauza bat egin eta guk 
horren berri ez izatea gerta dai-
tekeelako. Horrela gehiagok 
izena emanen lukete. 
C. Niretako jarduerak egunero 
berdinak ziren: zer da berrie-
mailea… Aldatu beharko litza-
teke: zer egin ahal duzu hobetze-
ko? Baina ongi egon da. Azken 
egunean Malagara joan ginen 
eta plazaren erdian manifestazioa 
egin genuen. Denak borobil ba-
tean, kartelekin. 17 eskaera za-
baldu genituen: genero berdin-
tasuna eta halakoak. Agur festa 
izan genuen ere. 
Lagunak egiteko aukerarik?
C. Oso egun gutxi iruditzen zaiz-
kit. Proposatu genuen beste to-
paketa luzeago bat egitea: espe-
rientzia gehiago izateko, ideia 
gehiago hartzeko eta egun gehia-
go egoteko. 
A. Gabonetan beste topaketa bat 
egitea nahiko genuke, jende bera 
elkartu eta harreman gehiago 
izateko. Erkidegoetako teknikoe-
kin harremanetan gaude. Ez 
dakigu sortuko den. 
Altsasuko eta beste tokietako es-
perientziak…
C. Egiten duguna berdina da 
baina modu desberdinean egiten 
dugu. Batzuk pankartak egiten 
dituzte, guk sare sozialak erabil-
tzen ditugu. 
Ikasitakoarekin zer eginen duzue?
C. Ez dugu arazorik mundu guz-
tiarekin partekatzeko. 
A. Gure esperientzia eta erabaki 
onena izan da berriemaile izatea, 
eta bidaia horretara joatea. 
C. Gauza polita eta dibertigarria 
da. Asko ikasten duzu. Merezi 
du berriemaile izateak.

Aitziber Da Costa Taboada eta Cristina Matias Tapia Intxostiapunta gazte gunean. 

"PROPOSATU GENUEN 
BESTE TOPAKETA 
LUZEAGO BAT EGITEA, 
ESPERIENTZIA 
GEHIAGO IZATEKO"

"Esperientzia  
eta erabaki 
onena izan da 
berriemailearena"
CRISTINA MATIAS TAPIA ETA AITZIBER DA COSTA TABOADA BErriEMailEaK
Gazteria zerbitzuaren eta intxostiapunta gazte gunearen berri eman dute ikasturtean, 
eta berriki Gazte Berriemaileen iberiar topaketan parte hartu dute
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FESTAK

 UNANU  San Pedrotan etxez etxeko errondak, auzateak, dantzaldiak eta 
pilota jaialdia ez ziren falta izan. 

 URDIAIN  Jendetsuak eta giro bikainekoak izan dira aurtengo festak. San Pedroko erromeria 
eta egunero izan diren herri bazkari eta osteko errondekin ederki pasa dute urdiaindarrek. 

 ARRUAZU  San Pedro baselizan egindako erromeriarekin hasi ziren Arruazuko San Pedroak. Zortzikoa, herri 
bazkariak, dantzaldiak, jaio diren arruazuarrei zapia janztea... denetariko ospakizunak izan zituzten. 

 LIZARRAGABENGOA  Lizarragabengoan gustura ospatu zituzten San Pedroak. Etxez etxeko 
erronda jendetsuan giro ederra nagusitu zen eta adin guztietako herritarrek hartu zuten parte. 
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saKaNa 
Pirinioetako Bidea ekimenaren 
bidez autodeterminazio eskubi-
dea aldarrikatzeko, katalanek 
eta euskal herritarrek 430 km-ko 
argi lerroa osatu zuten. Gure 
Eskuren bozeramaile Josu Etxa-
buruk eta Amalur Alvarezek 
"burujabetza osoaren alde" akti-
batzeko dei egin diete euskal 
herritar guztiei. Azaldu zutenez, 
larunbateko erronka "herri gogoa 
hauspotzeko asmoz jarri genuen, 
eta uste dugu lortu dugula. Piri-
nioetako tontorretan jarri dugun 
argi bakoitza gure herriaren 

burujabetza eta askatasunaren 
bidea argiztatu duen izar bat da. 
Erabakitzeko eskubidearen argia 
piztuta dago".

Haien iritziz, "larunbatean, 
milaka herritarrok argi adiera-
zi dugu badela giroa, baldintzak 
guk sortuko ditugula, eta herri 
hau anbizioz jokatzeko prest 
dagoela". Eskoziak bigarren erre-
ferendumerako data zehaztu 
duela eta "Europatik olatu de-
mokratizatzaile berri bat etor 
liteke eta igerian behar genuke 
olatua iristen denean" gaineratu 
dute.

Arakildar eta irurtzundarrek Alkurrutz mendia argiztatu zuten. GURE ESKU

Bakaikuarrak eta altsasuarrak Gorramakil mendian. GURE ESKU

Burujabetzaren 
alde aktibatzeko
Gure Eskuko kideen iritziz, horretarako balio izan zuen larunbatean Pirinioetako 300 
tontor baino gehiago argiztatzeak. Erabakitzeko prozesu bat landu, adostu eta 
sustatzeko beharrezko adostasunak lortzeko lan egiteko konpromisoa hartu du

Etxarriarrek argiztatu zuten mendietako bat. GURE ESKU

Olaztiarrak Huescako Estremera mendian. GURE ESKU
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Maider Betelu Ganboa saKaNa
Asteburuan infantilen, kadeteen 
eta juniorren Espainiako Txi-
rrindularitza Txapelketak joka-
tu ziren Valladoliden. Nafarroa-
ko selekzioarekin zenbait sakan-
darrek hartu zuten parte. Junior 
mailako gizonezkoen lasterketa-
ko esprint estuan, Yago Agirre 
(Euskadi) gailendu zitzaion Mi-
kel Unzilla etxarriarrari (2:54:18). 
Adrian Martinez 53. sartu zen 
eta Aimar Tadeo 64. Erlojupekoa 
Ibai Azanzak (Nafarroa) irabazi 
zuen (29:55). Mikel Unzilla zor-
tzigarren sailkatu zen, 1:28ra, 
eta Aimar Tadeo 20., 2:46ra. 

Nahia Imaz, Europakoan
Emakumezkoen juniorren las-
terketa ere esprintean erabaki 
zen. Laura Ruiz (Kantabria) izan 
zen txapelduna (2:09:17) eta Nahia 
Imaz altsasuarra zazpigarren 
sartu zen. Erlojupekoan Eneritz 
Vadillo (Euskadi) gailendu zen 
(35:28), eta Nahia Imaz hirugarren 
izan zen (36:04). Altsasuarra Ana-

dian (Portugal) dago egunotan, 
Europako Txirrindularitza Txa-
pelketetan parte hartzen. 

Kadeteen taldekako dominak
Kadeteetan ere esprintean era-
baki ziren dominak. Gizonezkoe-

tan Ruben Sanchezek (Madril) 
urrezkoa lortu zuen. Iker Gomez 
altsasuarra hamaikagarren sail-
katu zen eta Ekain Imaz altsa-
suarra hamaseigarren. Emaku-
mezkoetan Paula Ostiz (Nafarroa) 
helmugara bakar-bakarrik iritsi 

zen. Leire Urtasun lakuntzarra 
23. sailkatu zen, eta Ane Beltran 
de Heredia altsasuarra 28.

Gizonezkoen kadeteen talde-
kako erlojupekoan Nafarroako 
selekzioa, Iker Gomezek, Ekain 
Imazek Aitor Igoak eta Sandro 
Abadiak osatutakoa, hirugarren 
sailkatu zen. Emakumezkoetan, 
Euskadiko selekzioa izan zen 
txapelduna, eta Irene Bonak, 
Leire Urtasunek, Marta Pelayok 
eta Ane Beltran de Herediak 
osatutako Nafarroa, laugarren 
sailkatu zen, 46 segundora. 

Infantilak
Haurren mailan, Fran Alemanyk 
(Katalunia) irabazitako proban 
Luca Martinez lakuntzarra 57. 
sartu zen. Emakumezkoetan Li-
dia Castrok (Gaztela eta Leon) 
irabazitako proban Eider Maz-
kiaran altsasuarra 42. postuan 
eta bere taldekide Lucia Andue-
za altsasuarra 46. postuan sail-
katu ziren. Ginkanan, gizonez-
koetan Luca Martinez 12. sailka-
tu zen (3:22) eta emakumezkoetan 
Lucia Andueza 34. (4:11) eta Eider 
Mazkiaran 37. (4:20).

Nahia Imaz, eskuinean. Egunotan Anadian dago, Europako Txapelketan. FEDERAZIOA

Mikel Uncillaren zilarra 
eta Nahia Imazen brontzea
 TXIRRINDULARITZA  Nafarroako selekzioko txirrindulari etxarriarra junior mailako 
Espainiako txirrindularitza txapelketako txapeldunordea izan zen, gizonezkoetan. 
Emakumezkoetan, Nahia imaz hirugarren sailkatu zen erlojupekoan

Sakana Group-Aralar taldeko Mikel Uncilla 
Aldasoro txirrindulariak zilarrezko domina 
lortu zuen junior mailako Espainiako 
Txirrindularitza lasterketan.
Erasoz betetako lasterketa izan zen 
juniorren Espainiako Txapelketa.
Berez ez zen proba oso gogorra, baina 
gorabehera asko zituen eta adi egon 
beharra zegoen, erasoak etengabekoak 
zirelako. Bestalde, Valladoliden bero latza 
zegoen eta desgastea izugarria izan zen. 
Azkeneko kilometroetan ihes egin nuen 
Euskadiko Yago Agirrerekin, baina atzetik 
zetozen hiru txirrindularik harrapatu 
gintuzten. Azkeneko bihurgunera bigarren 
postuan nengoela sartu nintzen eta 
helmugara ere bigarren sartu nintzen, 
Yago Agirre txapeldunaren atzetik. Egia 

esan, oso pozik nago zilarrezko domina 
lortu izanagatik. 
Aurrean egotea espero zenuen?
Ez nuen espero, baina lasterketan oso ongi 
sentitu nintzen.
Ohi baino maila handiagoa zegoen?
Bai, Espainiako txirrindulari onenak 
zeuden. Tropela ere urduri zegoen. Ohi 
baino urduritasun handiagoa zegoen. 
Denboraldia ongi hasi zenuen, 
Villatuertako eta Amorebietako 
garaipenekin, baina Lazkaomendin 
erori eta erradioan fisura batengatik 
lesionatuta egon zinen.
Errekuperatzea kosta egin zait, baina 
gutxinaka lasterketen erritmoa hartzen ari 
naiz, eta hemendik aurrera hobeki aritzea 
espero dut. Aimar Tadeo nire taldekideak 

ere lepauztaia apurtu zuen eta bi hilabete 
egon zen lesionatuta. Paretsu gaude, 
Aimar ere erritmoa hartzen ari da.  
Badirudi indartsuago itzuli zarela, 
Cendea de Galarren garaipena lortu eta 
Euskadiko Txapelketan, Nafarroako 
Erlojupekoan eta Gipuzkoako Itzulian 
bigarren izan zarelako.
Oraindik hobetzeko tartea dut, baina, egia 
esan, Gipuzkoako Itzulia oso ona izan zen.
Espainiako juniorren erlojupekoan 
zortzigarren sailkatu zinen.
Proba ez nuela espreski prestatu kontuan 
hartuta, egindakoarekin kontentu nago.
Nafarroako selekzioko Iban Azanzak 
irabazi zuen erlojupekoa, aurten zure 
arerio gogorrena denak.
Bai, hor gabiltza borrokan. Orain bertan 
bera da indartsuena (kar, kar…).
Zein da hurrengo helburua?
Asteburuan lasterketa dugu Araban, baina 
hurrengo helburu nagusia Nafarroako 
Itzulia izango da, zalantzarik gabe.

NAFARROAKO TXIRRINDULARITZA FEDERAZIOA

"Zilarrarekin oso pozik nago"
MIKEL UNCILLA ALDASORO tXirriNDUlaria

Asteartean jokatutako kadeteen IV. Urdiain Sarian, antolatzailea, 
Quesos Albeniz-Burunda taldea, protagonista izan zen. Iker Gomez 
altsasuarrak irabazi zuen lasterketa eta mendiko saria, eta Quesos 
Albenizek talde onenaren saria jaso zuen.

Gomezen eta Burundaren Urdiain

Urdiaingo Sariko podiuma. Iker Gomezek seigarren garaipena lortu zuen.
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Sakandarrak Sanferminetako 
herri kirol txapelketetan
 HERRI KIROLAK  Uztailaren 14ra bitartean Foru Plazan 
eguerdiro jokatuko diren txapelketetan ordezkaritza dugu

Maider Betelu Ganboa saKaNa
Sanferminetan herri kirolak 
bere txokoa du Iruñeko Foruen 
Plazan. Uztailaren 8tik 14ra, 
eguerdiro, makina bat erakus-
taldi eta Nafarroako Txapelketa 
jokatuko dira, eta tartean sakan-
darrek hartuko dute parte.

Aitor Oiarbide, harriekin
Esaterako, uztailaren 9an, larun-
bata, Nafarroako Harri jasotze 
Txapelketa jokatuko da. Hiru 
harri jasotzaile lehiatuko dira: 
Albaro Zugarrondo, Oskar Aguas 
eta Aitor Oiarbide etxarriarra. 
Hiru harri desberdinekin –125 
kiloko zilindroa, 112,5 kiloko ku-
bikoa eta 100 kiloko bola– bi mi-
nutuko txandak izango dituzte.

Razkin-Arratibel, trontzan
Uztailaren 11n, astelehena, Na-
farroako kadeteen mailako Tron-
tza Txapelketa egongo da jokoan. 
Etxarri Aranazko Andra Mari 
ikastolako Amaia Razkinek eta 
Joritz Arratibelek Oihan Biu-
rrun-Asier Muñoz (Antsoain), 
Ander Aldunate-Oihan Santes-
teban (Antsoain), eta Julen Urru-
tia-Xabat Altzugarai (Mendita-
rrak) bikoteak izango dituzte 
aurkari. Etzanda jarritako me-

troko enborrari 10 epai egitea 
izango da. Ondoren, herri kirol 
proba konbinatuen erakustaldia 
egingo dute Etxarri Aranazko 
Andra Mari, Araxes, Antsoain 
eta Igantzi taldeek.

Mikel Lasarte, motozerran
Uztailaren 13an XXII. San Fermin 
Motozerra Txapelketa egonen 
da jokoan eta parte hartzaileen 
artean Mikel Lasarte dago, Sa-
kanako Harri Jasotze Eskolako 
arduraduna, hain zuzen ere. Peio 
Kañamares eta Juan Asin izango 
ditu bidaide. 30 minutuko bi 
txandatan, bakoitzean irudi bat 
egin beharko dute.

Aristizabal eta Oiarbide, aizkoran
Bukatzeko, uztailaren 14an, os-
teguna Nafarroako III. Mailako 
Aizkora Txapelketako kanpora-
keta jokatuko da. Guztira bede-
ratzi aizkolarik hartuko dute 
parte, tartean Aritz Oiarbide 
etxarriarrak eta Amets Aristi-
zabal urdiaindarrak. Endika 
Goia, Jacinto Etxekonanea, Ibai 
Telletxea, Patxi Igoa, Julen Urru-
tia, Iker Goldarazena eta Eneko 
Pagola izango dituzte arerio. 
Bakoitzak bi kanaerdiko erdibi-
tu beharko ditu. 

ASPE

Sanferminetako lehen txapela
 PILOTA  Sanferminetako Lau eta Erdiko txapela jantzi zuen atzo Joseba 
Ezkurdiak partida bikaina jokatu eta Unai Lasori 15 eta 22 irabazita. 
"Ikaragarri pozik nago. Egun hau beti gogoratuko dut. Torneo berezia da, 
eta frontoia beterik eta halako giroarekin ikustea… sufritzeak merezi izan 
du. Pribilegiatu bat naiz hau bizitzeagatik" aitortu zuen. 

Irurtzun eta Arakil automobi-
lismoaren bilgune izan ziren 
larunbatean. Guztira 37 talde 
animatu ziren Arakil Motorsport 
taldeak antolatutako IV. Irurtzun 
Arakil Rallysprintean aritzera. 
Eguraldia eguzkitsuarekin, zein 
gurpil erabili ez zuten zalantza-
rik izan. Irurtzungo udaletxea-
ren aurreko plazan bildu ziren 
autoak, eta banaka irteera pun-
tura hurbiltzen joan ziren. Irur-
tzundik abiatuta Zuarrarrate 
igotzea zuten erronka, hiru aldiz. 
Zale ugari bildu zen ikuskizunaz 
gozatzera.

Rallysprintean parte hartu 
zuten 37 taldeetatik 26k lortu 
zuten proba bukatzea. Azkarre-
nak Ioar Motor Sport taldeko 
Joseba Lasa pilotua eta Maitane 
Martiarena kopilotua (BMW M3 
E36) izan ziren, eremuaren hiru 
pasadak 22 minututan eginez 
(22:33.700). Arakil Motorsport 
taldeko lehen sailkatuak Alber-
to Osinaga eta Eduardo Ardaiz 
(BMW E30) izan ziren (24:16.700), 

sailkapenean seigarren. Sakana 
Motorsport taldeko Ander Gur-
mindo eta Asier Cruz (Renault 
Clio Sport) hamalaugarren sail-
katu ziren (26:00.400), eta Iker 
Askargorta eta Iker Zeberio (Opel 
Astra GSI) hamabosgarren 

(26:09.200). Bestalde, Iñigo Galar-
za kopilotu iturmendiarra Ma-
lerreka Motorsporteko Alvaro 
Gutierrez pilotuarekin aritu zen 
(Citroen Saxo VTS), eta heme-
zortzigarren postuan sailkatu 
ziren (39:29.00). 

Bukaeran partaideek talde argazkia egin zuten. NAFARROAKO AUTOMOBILISMO FEDERAZIOA

Joseba Lasa eta Maitane 
Martiarena dira azkarrenak
 AUTOMOBILISMOA  Guztira 37 taldek hartu zuten parte iV. irurtzun arakil rallysprintean. 
arakil Motorsport eskuderiako lehen sailkatuak alberto Osinaga eta Eduardo ardaiz 
izan ziren eta lehen sakandarrak sakana Motorsporteko ander Gurmindo eta asier Cruz

Futbol campuseko lehen txanda
 FUTBOLA  Astelehenean hasi zen Sakanako 
Mankomunitateko Kirol Zerbitzuak udarako 
antolatutako futbol campusaren lehen txanda, 
Dantzalekun. Aitor Lara eta Maalen Beraza monitoreen 
aginduetara futbolera trebatzen ari dira izena eman 

duten 10, 11 eta 12 urte dituzten 22 neska-mutikoak, 
10:00etatik 13:00etara, gustura. Gaur, ostirala, 
despedituko da lehen txanda, eta datorren astean 
hasiko da bigarrena, 13 eta 15 urte artean dituzten 
gazteena. 
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Maider Betelu Ganboa irUrtZUN
Manuel Iznaola Gomez (1974, 
Jaen) aurpegi oso ezaguna da 
Irurtzunen, Arakilen eta ingu-
ruko bailaratan. Sortzez jaenda-
rra, Nafarroan irakaskuntza 
oposizioak gainditu eta zenbait 
ikastetxetan soin heziketa ira-
kasle izan eta gero, Atakondoa 
ikastetxean lortu zuen behin 
betiko plaza eta Irurtzunen ha-
mahiru urte daramatza A ere-
duko soin heziketa irakasle. 
Irurtzunen, Ermitagañan eta 
Sanduzelain Kin-Ball izeneko 
kirol kooperatiboa sustatzeaga-
tik da ezaguna. Irurtzunen eta 
inguruetan dauden eta egon ziren 
kirolari profesional kopuruare-
kin txundituta, “Irurtzun eta 
Atakondoa, Kirol haziak eta 
fruituak Bi Ahizpen oinetan” 
izeneko liburua idatzi du (Eunsa 
argitaletxea, agapea.com), kiro-
lari horiei aitortza egin eta arra-
kastarako bidean izan zuten 
kirol espiritua eta kiroltasuna 
agerian jartzeko. Ekainaren 20an 
Irurtzunen aurkeztu zuen harre-
ra ona izan duen liburua.

 
HARRIDURA
Zerk bulkatu zintuen aurkeztu be-
rri duzun liburua idaztera?
Irurtzun izena lehenengoz 1988an 
entzun nuen. 14 urte nituen, Jae-
nen bizi nintzen eta Tourra ikus-
ten ari nintzen. Reynolds taldeko 
Perico Delgado bigarren sailka-
tu zen etapa horretan, eta lide-
rraren maillot horia jantzi zuen. 

Pedro Gonzalez esatariak behin 
baino gehiagotan aipatu zuen 
Reynolds Irurtzungo taldea zela. 
Duela 13 urte behin betiko ira-
kasle plaza Irurtzunen atera 
nuenean, Atakondoara iritsi eta 
nire kide eta D ereduko soin he-
ziketa irakasle Xabi Lizeagak 
harrera bikaina egin zidan eta 
Irurtzunen jaio zen Reynolds 
txirrindularitza taldearen his-
toria kontatu zidan. Gaztetxoa 
nintzela Tourra ikusi nueneko 
egun hura oroitu nuen. Ez Rey-
nolds bakarrik, lehen mailako 
Xota areto futbol taldea Irurtzun-
goa zela jabetu nintzen, Julen 
Martija pilotaria ezagutu nuen, 
Jose Javier Zabaleta Atakondoa-
ko ikaslea izan zela aipatu zida-
ten, Aitor Garmendia Atakon-
doako gurasoa Miguel Indurainen 
taldekidea zela jakin nuen, Jor-
ge Nagore pilotari ohia eta Txo-
min Nagore Osasuna, Atletico 
de Madrid eta Athletic taldeeta-
ko futbolari ohia ezagutu nituen, 
Atakondoako gurasoak biak, 
Nora Ruiz gurasoa, Betis futbol 
11-ko jokalaria izan zena… eta 
txundituta geratu nintzen. Jaen-
dik nator, eta bertan oso kirola-
ri gutxik lortu izan dute lehen 
mailako kirolari profesionalak 
izatea. Horregatik, Irurtzungoa 
harrigarria iruditu zitzaidan. 
Ez zela kasualitate hutsa pentsa-
tu nuen, zerbait gehiago zegoela. 
Kontatzeko istorio oso politak 
zirela iruditu zitzaidan, nork 
bere mugak gainditzeko istorioak 

zirelako, eta istorio horiek biltzea 
eta jendeak horren berri izatea 
ongi legokeela otu zitzaidan. 
Sentsazioa dudalako Irurtzunen 
ez dela nahikoa baloratzen he-
rriko kirol iragana, ezta gaur 
egun gertu aktibo eta hurbil 
ditugun kirolariak ere.
Sakanan lehen mailako kirolari eta 
teknikari asko daude eta egon izan 
dira. Agian haiek hurbil ikusten 
ohituta gaude, baina kanpotarrek 
askotan aipatzen dute harrigarria 
dela halako eremu txiki batean 
horrenbeste kirolari egotea. 
Zalantzarik gabe. Nire belaunal-
diko jendea gaizki ohituta dago 
Irurtzunen, kirolari puska horiek 
ikustea ohituta daudelako eta 
bere garaian baloratu zituztela-
ko, baina gazte jendeak euren 
berri ez izateak kezkatzen nau. 
Eta horrek eraman nau kirolari 
horien testigantzak jaso eta aur-
keztu berri dudan liburua idaz-
tera. Jendea Irurtzunen eta in-
guruetan dagoen kirol historiaz 
kontziente izateko.

 
53 KIROLARI
Horrenbeste historia... nonbaitetik 
hasi beharko zinen. 
Lehenengo arazoa informazioa 
mugatzea izan zen, hainbeste 
kirolari baitziren! Garai hartan 
Nafarroako Kirol Institutuko 
zuzendaria zen Ruben Goñi Ata-
kondoako gurasoari nire egitas-
moaren berri eman nionean –li-
burua eta ikus entzunezkoa egin 
nahi nituen, Informe Robinson 

antzeko bat–, berak esan zidan 
egin behar nuen lehendabiziko 
gauza informazioa mugatzea 
zela. Eta orduan konturatu nin-
tzen kirolari askoren arteko lo-
tura Atakondoa ikastetxea zela. 
Asko Atakondoako ikasleak, 
ikasle ohiak, gurasoak… zirela. 
Horrela, Atakondoarekin lotura 
duten 53 kirolari detektatu nituen 
eta haiek aipatu ditut liburuan. 
Ikastetxearendako polita da, bi-
txia delako. Eta beste bitxikeria 
bat da gizonen eta emakumezkoen 
proportzioa ia parekoa dela; hori 
datu garrantzitsua da.
Nola landu duzu liburua? Kirolari 
horien lorpenak jaso dituzu?
Ez bereziki. Kirolari horiek izan 
zituzten eta dituzten balioetan 
zentratu naiz euren lorpenetan 
baino gehiago. Euren kirol mun-
duan aurrera egiteko sostengatu 
ziren balioak aintzat hartu ditut, 
zailtasunak zituztenean –lesioak, 
istripuak, arazoak…–aurrera 
egitera bulkatu zituztenak. Ni-
retako hori da garrantzitsuena. 
Bestalde, La Peluso txirrindula-
ritza proba ere aipatu dut eta 
Iratxo mendi elkartea baita ere. 

KIROL ESPIRITUA, OINARRIA
53 kirolari hauen ibilbidea jasotze-
ko elkarrizketa eta ikerketa lan 
handia egongo da atzetik. 
Bai, elkarrizketa asko daude 
atzean, baina azkenean hauta-
keta egin behar duzu, bestela 
gehiegizkoa litzateke. Bitxiak 
diren pasadizoak hautatu ditut, 
pasarte bereziak, gazteen arreta 
pizten dutenak, liburua irakur-
tzeko erraza eta erosoa izan da-
din, eta gazteek transmititu nahi 
dudan mezua jaso dezaten: per-
tsona hauek dituzten kirol balioak 
zein garrantzitsuak diren, hain 
zuzen ere. Hau da, kirola egin 
dezatela eta kirolean oinarritu 
edo sostengatu daitezela bizimo-
du sanoago bat izateko.

Ez da kirola ikusteko modu ohikoa.
Guztiok, lehenago edo geroago, 
arazoak ditugu gure egunero-
koan: gaixotasunak, bestelako 
arazoak… eta arazo horiei aurre 
egiteko guztiok kirol-espiritua 
izan behar dugu gure bizitzan, 
edozein zailtasunen aurrean 
hobeto erantzungo dugulako. 
Juan Carlos Unzue etortzen zait 
gogora. Eredu bikaina iruditzen 
zait. Une honetan kirolari hobea 
dela iruditzen zait bere garaian 
Osasunako edo Barçako atezai-
na zenean baino. Orain bere 
garaian kirolarekin barneratu-
tako kirol-espiritu hori erakus-
ten ari da. ELA gaixotasun larri 
eta gogorrari nola aurre egiten 
dion ikustea ikusgarria da; gai-
xotasuna gizarteratzen ari da 
ELA gaixoen bizi baldintzak 
hobetzeko. Txalotzekoa da. Hein 
handi batean, liburuarekin balio 
hori zabaldu nahi dut: arazoak 
sortzen direnean kirol balioetan 
sostengatzea, borrokatzeko eta 
aurrera egiteko. 
Zenbat denbora behar izan duzu 
liburua idazteko?
2016an hasi nintzen informazioa 
jasotzen, baina ez nuen idazten 
hasteko une egokia aurkitzen, 
pandemia iritsi zenera arte. Or-
duan hasi nintzen. Konfinatu 
gintuztenean egunaren zati bat 
eskolarendako zen, beste zati 
bat kirolerako eta gainontzekoa 
idazteko. Nuen informazioa txu-
kuntzen eta testuari forma ema-
ten hasi nintzen. Une horretan 
ere emaztea minbiziaz gaixotu 
zen, eta liburua idaztea barrenak 
askatzeko modu bat izan zen. 
Liburuan zentratu nintzen, ihes-
bidea baitzen. Etxean genuen 
arazoa gainditzen lagundu nin-
duen psikologikoki. 2020ko Egu-
berrietarako bukatu nuen libu-
rua, baina orduan, egia esan, ez 
nuen askoz gehiagorako adina 
animorik. 
Urte eta erdi geroago argitaratu 
duzu.
Goizeder Lamarianoren kontak-
tua pasa zidaten eta berarekin 
harremanetan jarri nintzen. 
Liburua irakurri, eta gustatu 
zitzaion. Aukerak ikusi zizkion. 
Bera da nire literatura agentea. 
Lanean hasi zen, hainbat argi-
taletxek interesa azaldu zuten 
eta azkenean Eunsa argitaletxea-
rekin argitaratu dugu liburua, 
proiektuan interes gehiena izan 
zuelako. Baina pandemiagatik 
eratorritako arazoengatik, in-
prentek duten paper falta, esa-
terako, atzeratu egin da.

"Irurtzunek 
kirolarekin duen 
lotura berezia 
jaso nahi izan dut"
MANUEL IZNAOLA GÓMEZ irUrtZUNGO ataKONDOaKO sOiN HEZiKEta iraKaslEa
Manuel iznaolak atakondoarekin lotura duten 53 kirolariren bizipenak eta kirol balioak 
jaso ditu 'irurtzun eta atakondoa, Kirol haziak eta fruituak Bi ahizpen oinetan' liburuan

"SENTSAZIOA DUT 
IRURTZUNEN BERTAKO 
KIROL IRAGANA EZ 
DELA NAHIKOA 
BALORATZEN"

"IRURTZUNGOA 
HARRIGARRIA IRUDITU 
ZITZAIDAN. EZ ZELA 
KASUALITATE HUTSA 
JABETU NINTZEN"
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Zer iruditzen zaizu liburuaren edi-
zioa? Gustuko duzu?
Bai, itxura polita du. Itziar Ma-
txain argazkilari irurtzundarrak 
egin ditu argazkiak eta horrek 
ilusio berezia eragin dit. Azala 
polita da, Itziarren zenbait ar-
gazkiren muntaia da. Argazkiak 
egoteak liburua arintzen du, 
irakurgarriago egiten du, eta 
formatuaren aldetik ere irakur-
terraza da. Nik nahi dudana da 
liburua eskuragarria izatea. Hau 
da, jende nagusiak irakurtzeko 
modukoa izatea, garai bateko 
kirolariak eta bizipenak oroitu 
ditzaten; gure kintadetakoek 
irakurtzeko modukoa izatea, 
kirolera berriro lotu eta ilusio-
natu daitezen; eta gazteendako 
modukoa izatea, kirolariak es-
tralurtar gisa ikus ez ditzaten, 
gertukoak baizik, eta eurek ere, 
nahi izanez gero, kirolariak iza-
tea posible dutela senti dezaten. 
Irurtzunen argi ikusi baita ki-
rolari profesionala izatera hel 
daitekeela. Horretarako, jakina, 
agian babesletza eskatu beharko 
dute, adibidez, Lacturale izan 
daiteke babesletzaren erakuslee-
tako bat, eta Guaixeri difusioa 
eska diezaiokete, Guaixek kiro-
lari eman ahal dion difusioak 
azkenean komunitate guztiaren 
onura sortuko duelako. Mezua 
ikastetxeetara zabaltzea nahiko 
nuke, Irurtzunek kirolarekin 
duen lotura horren berri izan 
dezaten. 

Badirudi gaur egun jende guztiak 
kirola egiten duela. 
Gimnasioetara doan jende kopu-
ruak gora egin du. Elite mailako 
kirolean emakumezkoen kirolak 
asko hobetu du. Izugarri. Baina 
kirol eskoletan neskek 12-14 urte 
betetzen dituztenean askok talde 
kirolak uzten dituzte. Ez dakit 
zergatik. Esan nahi dudana da 
gauza batzuk hobetu direla eta 
beste batzuk ez. Gure garaian ez 
zegoen telefono mugikorrik eta 
telebistan soilik bi kanal genituen. 
La 2-en denetariko kirolak es-
kaintzen zituzten: eskubaloia, 
hockeya, areto futbola, igeriketa, 
errugbia… eta kirolaren aldetik 
aberatsagoak ginen. Aldiz, gaur 
egun neska-mutiko askok soilik 
futbola jarraitzen dute, eta sa-
rritan futbolarien bizitza priba-
tua jarraitzen dute gehiago ki-
rola baino. Eta jende askok jotzen 
du gimnasiora, baina askok es-
tetika edo gehiegizko pisuak 
bulkatuta, ez kirola egitearen 
onuragatik. 
Kirola egitearen modua ere aldatu 
omen da.
Askok kirola etengabeko lehia 
bezala hartzen dute, muturrera 
eramaten dutena. Nire ustetan, 
gehiegizko lehiakortasuna dago. 
Sakanako Ibilaldia da horren 
adibide bat. Mendi martxa bat 
da, eta askok korrika egiten dute, 
ez doaz kirola egitera eta mendi 
txangoaz gozatzera. Kirolak lehia-
kortasun handia sortzen du, hori 

horrela da, eta horregatik, kiro-
la ongi ulertu behar da. Gazteek 
bereziki. Kirola osasuna hobe-
tzeko, ongi pasatzeko eta aisial-
di hobea izateko da. Kirolak ez 
zaitu gainontzekoekin edo zure 
buruarekin ozpintzera edo ha-
serretzera bulkatu behar. Ez dizu 
bestelako estresik sortu behar. 
Estresak eta arazoak bakarrik 
etortzen dira, ez ditugu bilatu 
behar. Eta hau gazteekin landu 
beharreko kontua da, bereziki. 
Gazte batzuk, esaterako, kirola 
eginezina den zerbait bezala 
ikusten dute, oso lehiakorrak 
diren eta topera dauden kirola-
riekin alderatuz gero eurek ezi-
nezkoa ikusten dutelako. Eta 
frustrazioa sortzen die. Eta hori 
ez da horrela. Kirola oso ona da, 
baina gutxika hasi behar da. 
Egunero zerbait entrenatu. Gu-
txika hobetzen zoaz eta onurak 
sentitzen dituzu. Baina aparteko 
helbururik jarri gabe eta inore-
kin alderatu gabe. Ez dugu ino-
rekin alderatu behar; zoriontsuak 
izan behar dugu. Eta nire libu-
ruarekin ideia hori zabaldu nahi 
dut, kirol-espiritua izan behar 
dugula, hau da, kirolarekin go-
zatu behar dugula eta kirolak 
gure bizimoduan lagundu behar 
digula. Lehenago edo geroago 
kirolean sostengatuko baikara 
egunerokoan sortzen diren zail-
tasunei aurre egiteko. 
Liburua Iruñean eta Irurtzunen aur-
keztu duzu. Nolako harrera izan du?

Harrera ona izan du, baina aur-
keztu berria da eta jende askok 
oraindik ez du irakurtzeko tar-
terik izan. Liburuko protagonis-
ten iritzia jasotzeko desiotan 
nago. Aurkezpenera ikasle ohiak 
gerturatu ziren, gurasoak, ikas-
leak… eta askori liburua sinatu 
nien. Oso eskertuta nago. Liburua 
Irurtzungo Estankoan dago sal-
gai, Iruñeko La muga liburuden-
dan, edozein liburu dendetan, 
eskatuta, edo argitaletxearen 
webgunean.
Liburua gaztelaniaz eta euskaraz 
argitaratu duzu.
Gaztelaniaz idatzi nuen, baina 
argi nuen euskaraz ere argitara-
tu beharra zegoela eta Sakanako 
Mankomunitatera jo nuen lagun-
tza eske. Maite Iparragirrek itzu-
li du, lan ordainezina eginez. Oso 
eskertuta nago.

ESKAINTZA ZABALA
Liburua pertsona askori eskaini 
diezu.
Etxekoei eta lagunez gain, kiro-
laren alde lan itzela egin zuten 
eta zenduta dauden zenbait irur-
tzundarrei eskaini diet: Legarra 
anaiak, Peio Alzueta eta Jose 
Antonio Martinez “El Chapas”, 
esaterako. Baita zendutako lagun 
batzuei eta senitarteko bati eta 
30 urtez Atakondoako ikastetxe-
ko atezaina izan zen Patxi Mo-
renori, zendutakoa. Minbizia eta 
gaixotasun larriak dituzten gai-
xoak gogoan izan ditut, tartean 
minbiziaz zendu ziren bi ikasle, 
Murillo del Frutoko Adam eta 
Atakondoako ikaslea zen Aitziber 
Ganboa, Itsasokoa. Izugarri ditut 
gogoan, niretako inspirazio itu-
rri dira, arazoei aurre egiteko 
adibide. Adamen eta Aitziberren 
oroimenez maratoi erdi bat egi-
teko erronka jarri nion nire bu-
ruari, eta lortu nuen. Ez nuen 
nire burua maratoi erdi bat ikus-
teko gai ikusten, baina gutxika 
entrenatzen hasita, lortu nuen, 
minbiziaren elkartearen aldeko 
Adanoren kamiseta jantzita nue-
la. Liburu hau ere eurendako 
omenaldia da. Eta hortik ere 
beste proiektu bat sortu zait. 
 
PROIEKTU BERRIAZ
Kirolarekin lotuta al dago?
Bai. Minbizia, fibromialgia, ELA 
eta antzeko gaixotasunak dituz-
ten pertsonendako kirol zentro 
bat egiteko proiektua da, gim-
nasioa, igerileku estalia, erabi-
lera anitzeko gela eta garrantzi-
tsuena, kirol medikuntzan adi-
tua den medikua, fisioterapeuta, 
nutrizionista, psikologoa eta 
kirol monitorea izango dituena. 
Emaztea gaixotu zenean pisu 
asko galdu zuen eta ez zuen in-
darrik. Gimnasioan hasi ginen, 
baina ohiko erabiltzaileen on-
doan kikiltzen zen. Baina, aldi 
berean, egiten zuen kirol gutxi 
hori bere osasunarendako oso 
ona zen. Gaixoek, kirola egiteaz 
gain, elikadura zaindu behar 
dute, fisioterapeuta behar dute, 
psikologoa… Granadan halako 
proiektu bat aurrera eraman 
dute eta harrera bikaina izan 
du. Egitasmoa minbiziaren, fi-
bromialgiaren eta ELA eta an-
tzeko gaixotasunak laguntzen 
dituzten fundazio eta elkarteetan 
aurkezten ari naiz, ea guztien 
artean egingarria ikusten den. 
Tamalez geroz eta gehiago diren 
gaixo hauendako proiektu ede-
rra litzatekeelako. 

Manuel Iznaola Gómez bere familiarekin, liburua Irurtzungo Kultur Etxean aurkeztu zuenean. UTZITAKOA

"KIROL-ESPIRITUA 
BADUGU, EDOZEIN 
ZAILTASUNEN 
AURREAN HOBE 
ERANTZUNGO DUGU"

"KIROLARI HORIEN 
KIROL BALIOETAN 
OINARRITU NAIZ 
GEHIAGO EUREN 
LORPENETAN BAINO"
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OSTIRALA 8
ITURMENDI Folkirrika I. Balfolk 
jaialdia. Musika eta dantza 
ikastaroak, eta kontzertuak. 
18:00 Balfolk ikastaroa. 
20:00 DiaTao taldea.
21:45 Grand Balthazar taldea.
23:15 Klandestinotarrak akustikoan.
00:00 JAM.
Plazan.

LARUNBATA 9
ITURMENDI Folkirrika I. Balfolk 
jaialdia.
Musika eta dantza ikastaroak, eta 
kontzertuak. 
10:00 Ikastaroak.
20:00 Lolita Delmonteil Ayral taldea.
21:45 Grand Balthazar taldea.
23:15 Intxixv akustikoan. 
00:00 Garlic trio akustikoan. 

00:45 JAM. 
Plazan.

IGANDEA 10
ITURMENDI Folkirrika I. Balfolk 
jaialdia. 
Yoga ikastaroa eta bat-bateko 
ikastaro edota kontzertuak. Agurra. 
10:00etatik aurrera, plazan

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

ASTELEHENA 11
ALTSASU Osasungintza publikoa 
defendatu! elkarretaratzea.
Sakanako Osasun Publikoaren 
Aldeko plataformak deituta.
12:00etan, osasun etxearen 
aurrean. 

ASTEARTEA 12
ALTSASU Gozamenez 
programaren Ur festa goxoa. 
20:30 Aurkezpena.
20:30-23:30 Bainua eta ur jokoak. 
21:30 Bokata eta alkoholik  

gabeko edaria,  
3 eurotan

22:00 Dantza ikuskizuna:  
Aniztasun funtzionalak 
dituzten Sakanako  
gazteak. 

23:00 Drag Show ikuskizuna.
23:30 Txokolate iturria. 
Dantzaleku igerilekuetan.

ASTEAZKENA 13
ETXARRI ARANATZ Zinema 
kalean euskaraz.
Orkestra lurtarra filmaren 
emanaldia. Bakoitzak  
bere eserlekua eraman  
beharko du. 
22:00etan, ikastolaren patioan.

OSTIRALA 15
IRURTZUN Nabucco Operaren 
zuzeneko emanaldia. 
20:45ean, kultur etxean. 

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

ZOriON aGUrraK

Markel
Zorionak Markel!! Ia 9 
urte einbettuzu ta mutil 
jator bat ta kirolari 
peto-petuat einda zaude, 
segi hola!! Helduen 
iyendien elkarrekin 
ospatuko degu. Muxu 
asko. Zuu famelikuek."

Igandea, 10

Min.

14o
Max.

28o

Astelehena, 11

Min.

13o
Max.

32o

EGUralDia 
astEBUrUaN

Ostirala, 8

Min.

13o
Max.

22o

Larunbata, 9

Min.

12o
Max.

26o
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EsKEla

Musikak bilduko gaitu

Peio 
Azpiroz Hernaiz

TRASTEANDO
taldea

EsKEla

Besarkada haundi bat familiarendako

Pedro
Azpiroz Hernaiz

LABORAL KUTXAko lankideak

(Ziordian hil zen, 2022ko uztailaren 2an)
(taldeko kide ohia)

iraGarKi sailKatUaK

LEHIAKETA
Iruñeko Udalak Egile 
Berrientzako XXXII. 
Euskarazko Literatur 
Lehiaketa: Egileek lan 
bana aurkezten ahalko 
dute modalitate bakoi-
tzeko. Idazlanek gai li-
brea izanen dute eta 
euskaraz idatziak izan 
beharko dute, jatorriz-
koak eta argitaratu ga-
beak. Sari modalitateak: 
poesia (lanak gutxienez 
200 bertso-lerro izan 
behar ditu) eta narrazioa 
( lanak gutxienez 15 orri 
izan behar ditu Arial letra 
mota, 11 tamainakoa, 
tarte bikoitzaz). Lehen 
saria 2500 eurokoa eta 
bigarren saria 1000 eu-
rokoa izango dira moda-
litate bakoitzeko. Epea 
urriaren 28an amaituko 
da. Parte hartu nahi ba-
duzu www.pamplonacul-
tura.es web orrian da-
goen inprimakia bete 
behar da. Informazio 
gehiago web orri horre-
tan ere.

IKASTAROA
Intiak antolatutako 
nekazaritza eta abel-
tzaintzan hasteko ikas-
taroan izen emateko 
epea zabalik: Sektorean 
profesionalki hasi behar 
dutenek beharrezko tre-
bakuntza lortzeko helbu-
ruarek in  eg i ten  da . 
Gazteei zuzendutako 
ikastaroa da, formatu 
erdipresentzialean, 200 
ordukoa izango da eta 
abuztuan hasten da. 
Izena emateko epea uz-
tailaren 29an amaitzen 
da. Interesa baduzu 
deitu 948 013 058 tfno-
ra 8:30tik 14:00etara 
ordutegian. Ikastaroak 
425 euroko kostua du.

OHARRAK
Lakuntzako festetan 
2021 urtean jaiotako 
haurren harreraren 
prestaketa: Lakuntzako 
Udalak festen hasieran 
joan den urtean jaiotako 
umeei harrerra egiten die 
zapi bana oparituz. Errol-
datuta ez dagoen hau-
rren batek zapia jaso 
nahi badu udaletxean 
izena eman beharko du. 
Izen ematea garilaren 
22an amaitzen da.

Nafarroako Torturatuen 
Sarearen kanpaina: 
Elkarte batean batu dira 
eta gastu guztiei aurre 
egin ahal izateko dirua 
biltzeko kanpaina bat 
hasi du. Ekarpenak kon-

tu korronte honetan egin 
daitezke: ES23 3035 
0058 3905 8011 6401.

Bakaikuko festetan 
Playback erakustaldia: 
festetetako lehenengo 
egunean, uztailaren 22ko 
arratsaldean, playblack 
erakustaldia egingo da 
plazan, adin guztiei zu-
zendua dago. Udaletik 
dantza prestatzen has-
teko eskatzen dute. 
Animatu!

Lakuntzako festetako 
Playback lehiaketan 
parte hartzeko izen 
ematea zabalik: Abuz-
tuaren 28an, igandean, 
egingo den lehiaketan 
parte hartzeko partai-
deen izenak eta aukera-
tutako kanta jakinarazi 
behar da emailez lakun-
tzakultura@gmail.com 
helbidera idatziz abuz-
tuaren 15a baino lehen. 
Baldintza bakarra kanta 
euskaraz izatea. 3 sari 
egongo dira, animatu eta 
parte hartu!

Olaztiko jaietan hau-
rren zapi banaketarako 
izen ematea: Urteroko 
ohitura jarraituz, aurreko 
urtean jaiotako haurrei 
zapia banatuko zaie fes-
tetako lehenengo egu-
nean. Aurten 2021 ur-
tean jaiotako haurren 
gurasoek izena eman 
beharko dute Udaletxean 
uztailaren 15a baino 
lehen zapia jaso nahi 
izatekotan.

Etxarriko jaietako XX-
VII.Playback txapelke-
ta: Abuztuaren 2an, 
asteartean, atsaldeko 
19:00etan egingo den 
lehiaketan parte hartze-
ra animatzen dute Uda-
letik. Sariak koreografia 
onenari 100 euro, euskal 
abesti onenari 100 euro 
eta parte hartzen duen 
talde bakoitzari 25 euro. 
Izen ematea kultura@
etxarriaranatz.eus hel-
bidean edo egunean 
bertan 18:30etik aurre-
ra eszenatokian. Musika 
CDan edo USBan aur-
keztu behar da. Epai-
mahaia herriko eragile 
desberdinez ostatuta 
egongo da.

Gazteen Jaibuserako 
baimena: Jaibus zerbi-
tzua gidabaimena dute-
nei zuzenduta dago, auto 
istripuak sahiesteko. 
Lehen bidaiak maiatza-
ren 7an eginen di tu 
Iturmendin eta Altsasun 
festa baita. Jakinik, 16 
eta 17 urteko gazteak 
herrietako festetara joa-
ten direla, haiekin sal-

buespena egiten da eta 
Jaibuesera igotzeko 
aukera dute. Horretara-
ko, familien baimena 
izan behar dute. Hori 
haien gurasoek edo le-
gezko tutoreek egin 
beharko dute beraien 
eremuko Oinarrizko Gi-
zarte Zerbitzuan, adin-
gabearen argazki bat 
eramanez eta inprimaki 
bat betez. Irurtzungo OGZ 
udaletxeko lehen solai-
ruan dago, tfnoa 948 600 
694, Etxarri Aranazkoa 
Kultur etxeko bigarren 
solairuan, tfnoa 948 460 
752 eta Altsasukoa Gar-
bitoki egoitzako azken 
solairuan, tfnoa 948 467 
662.

Aralarko San Migel 
Santutegiko beharrak 
ikusita: erabiltzen ez 
den eremu bat egokitu 
nahi da santutegia bisi-
tatzen dutenentzat, eta 
bertan harrera-lekua, 
kontrolgunea, denda eta 
komunak, baita interpre-
tazio-zentro berria eta 
kofradiaren egoitza ere. 
Zaharberritzeko proiek-
tuan lagundu nahi due-
nak ES11 3008 0045 
9840 7184 5517 kontu 
korrontean egin dezake 
ekarpena. Mezenazgo 
Legean jasotako proiek-
tua denez, dirua ematen 
dutenei errenta aitorpe-
na egitean zati bat buel-
tatuko diote.

Sakanako Mankomu-
nitatearen Euskara 
zerbitzuko dirulagun-
tzak: Euskaltegiendako, 
UEUn ikastaroak egin 
dituztenendako, euskara 
hutsez udalekuetara joan 
direnendako, euskara 
ikasten daudenendako 
eta Errotuluak (dendetan 
etab) euskaraz jarri du-
tenendako dirulaguntza 
deialdi ezberdin hauetan 
eskaerak aurkezteko 
epea zabalik dago. Es-
kabide guztiak Manko-
munitatearen Lakuntza-
ko egoitzan edo egoitza 
elektronikoaren bidez 
aurkeztu beharko dira. 
Ez dira posta elektroniko 
bidez jasotako eskabi-
deak aintzat hartuko.

iragarki@guaixe.eus

www.iragarkilaburrak.eus

· Adei Escudero Lazkoz, ekainaren 23an Altsasun
· Aren Vals Espinosa, ekainaren 26an Etxarrenen

JaiOtZaK

· Javi Almirantearena Legaz eta Maitane Alzueta 
Galarza, ekainaren 25ean Irurtzunen
· Iker Uribeetxeberria Garmendia eta Joana Ziganda 
Olano, ekainaren 29an Irurtzunen
· Maria Milagros Perez Calvo eta Pedro Fermin 
Sagardia Urdaniz, uztailaren 1ean Irurtzunen

EZKONtZaK

· Pedro Azpiroz Hernaiz, uztailaren 2an Ziordian
· Maria Isabel Rios Gonzalez, uztailaren 2an Altsasun

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.
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saKaNa
2022ko Etxepare Sariak badu 
irabazlea: Kiratsa album ilustra-
tua. Egileak Iban Illarramendi 
Echabe ilustratzaile eta diseina-
tzaile grafikoa eta Eider Perez 
Adeltx idazlea dira, eta Ñimi 
arkakusoaren istorioa kontatzen 
du. Haren bidez usaina, lurrina, 
kiratsa eta abar zer diren ikas 
dezakete haurrek, usain onei eta 
txarrei buruzko gogoeta plaza-
ratzen baitu album ilustratuak. 
Egileek 5.000 euroko saria iraba-
zi dute, Pamiela argitaletxeak 
udazkenean argitaratuko duen 
liburuen aurrerapen gisa. 

Album ilustratu batek testua 
eta irudiak uztartu behar ditu, 
eta Etxepare sariko aurtengo 
epaimahaiaren arabera, "testua 
ezin egokiagoa da album batera-
ko: laburra, erremaduna, abera-
tsa eta onomatopeietan oinarri-
tuta". Errezitatzeko eta diberti-
tzeko "ezin aproposagoa" dela 
gaineratu dute epaimahaikideek. 
Ilustrazioei buruz "dotoreak, 
sofistikatuak eta oso narratiboak 

eta musikatasunez beteak" dire-
la esan dute. Testuaren eta ilus-
trazioaren arteko uztarketa goi 
mailakoa dela eta "idazle eta 
ilustratzaileek album, ilustratu, 
josatagarria eta harmonikoa" 
lortu dutela gaineratu dute: "Be-
rriro irakurtzeko eta usaintzeko 
gogoa ematen duena". Miren 
Asiain ilustratzaileak, Idoia So-
brino liburuzainak eta Patxi 
Zubizarreta idazleak osatu dute 
epaimahaia. 

Sariak
Etxepare Nafarroako 22 toki en-
titateko euskara zerbitzuek an-
tolatzen dute, tartean Sakanako 
Mankomunitateak, Pamiela ar-
gitaletxearen eta Galtzagorri 
elkartearen laguntzarekin, eus-
karazko album ilustratuak sus-
tatzeko helburuarekin. Nafarroa-
ko Gobernuaren Euskarabidea-
ren babesletza du ere sariketak. 
Aurtengoarekin hamasei dira 
lehiaketaren bidez saritu eta 
argitaratu diren album ilustra-
tuak. 2022ko Etxepare Sariak 

literatur lehiaketara 35 lan aur-
keztu dira. 

Literatura lehiaketen alorrean 
erreferentzia izanen zen saria 
sortzeko xedearekin joa zen 
Etxepare, baina hemendik au-
rrera "hertsiki lotuta dagoen 
beste lan bati helduko" diola 
esan dute antolatzaileek: "Kul-
turak duen funtzio linguistikoan 
sakondu". Kultura iruditegiek 
bide asko zabaltzen dituztela 
azaldu dute, baita munduan leku 
bat egiten lagundu ere, "komu-
nitate bat egituratzen, barne 
mundua elikatzea, trukea sus-
tatzen eta abar". 

Album ilustratuaren harira 
ere Iruñeko Udalak BikoTeka 
idazleendako eta ilustratzaileen 
topaketak antolatzen ditu. Aur-

tengo edizioan saria jaso dutenak, 
hain zuzen, topaketa horietan 
parte hartu dute. "Etxepare Sa-
ria, urte luzez, sotzaileen haus-
poa izan da". 

Egileak
Kiratsa izenburua du Iban Illa-
rramendi Echabe ilustratzaileak 
eta Eider Perez Adeletx idazleak 
sortu duten album ilustratua, 
Etxepare sariaren irabazlea, eta 
udazkenean argitaratuko dute-
na. Illarramendik argitaletxeen 
eta publizitatearen munduan 
egiten du lan, batez ere. Euska-
rri ugaritarako egiten ditu ilus-
trazioak. Gainera, haurrendako 
ilustrazio esperimentaletako 
tailerrak ematen ditu, eta hain-
bat erakusketa egin ditu. Bere 
sorkuntza unibertsoa natura, 
itsasoa eta euskal sustraietan 
inspiratuta dago. Teknika mis-
toak erabiltzen ditu, eta lette-

ring-ak ere badu tokia bere la-
netan. 

Perezek Lekore aldizkarian, 
Txakur Gorria sormen kolekti-
boaren talde lanetan eta zenbait 
literatur sariketen bildumetan 
hainbat testu argitaratu ditu. 
Hitzen uberan literatur webgu-
nean, Oarsoaldeko hitzan eta 
Izotzetan islatuak: euskal idazle 
gazteen bilduma antologian ko-
laboratu du, besteak beste. 
2021ean Alamedako dantzaldia 
liburua argitaratu zuen. Ane 
Zubeldiarekin batera Autobio-
graphikal poesia errezitaldi 
dramatizatua sortu zuen, eta 
Andre eta Jabe euskal emakume 
poeten ibilbideari buruzko ikus-
kizuna egin zuen Leire Etxarre-
ta musikarekin batera. Aurkez-
le, gidoigile eta sormen irakasle 
lanetan aritu izan da, eta irudi-
menaren munduan murgilduta 
lan egiten du geroztik.  

Eider Perez idazlea eta Iban Illarramendi ilustratzailea, 2022ko Etxepare sariko irabazleak. ETXEPARE SARIA

'Kiratsa' da aurtengo 
Etxepareko irabazlea
iban illaramendi eta Eider Perez egileen lanak irabazi du Nafarroako 22 toki entitatek 
antolatzen duten haurrendako album ilustratuen aurtengo txapelketa. istorioak 
arkakuso baten abenturak ditu ardatz, eta usainei buruzko gogoeta plazaratzen du. 

NAFARROAKO 22 TOKI 
ENTITATEEK 
ANTOLATZEN DUTE 
ETXEPARE SARIA, 
TARTEAN MANK-EK

Aurrekoan lagun batekin pote 
bat hartzen nenbilen. Lagun 
horrek Marvelen pelikula bat 
ikusi zuen gauean eta harri 
buruz galdezka hasi zitzaidan 
erantzun bila. "Nor da heroi 
hau?" "Hau komikian agertzen 
al da?". Nik komiki frikismoko 
C1 maila daukadanez, erraz 
erantzun nizkion bota zizkidan 
galdera guztiak, bat izan ezik. 
"Hurrengo pelikula ikusi eta 
oraingoan dena ulertzeko... 
aurretik diren ehun pelikula 
eta serie guztiak ikusi behar 
ditut?".

Hain zuzen ere, Marvelen 
pelikularen bat ikusi duen 
edonork sentsazio hau izan du. 
Zerbait galduko duen edo 
pelikula guztiz ulertuko ez 
duen beldurrarekin sartzen da 
zineman eta gero, xehetasunak 
galdu dituen susmoarekin 
ateratzen da zinematik. Nire 
lagunak, eta ene irakurle 
askok, ez dakitena da 
komikietan hau asko eta 
askotan gertatu dela.

Marvelek heroien unibertsoa 
tresna moduan erabili du 
ekosistema handi bat garatzeko. 
Horrela, milaka istorio asma 
ditzake, pertsonaiak beraien 
artean nahastu, istorio gehiago 
sortzeko. Baita, bide batez, 

komiki gehiago saltzeko ere, 
noski. 

Horrek arazo bat dauka 
funtsean: irakurle berriek ez 
dute jakingo nondik hasi eta 
argitaletxeak laguntzen ez 
baditu, irakurleak nahaste-
borraste batean geratuko dira 
interesa galduz. Pentsa, 
Marvelek 60 urte daramatza 
komikiak argitaratzen. 
Hainbat aldiz kontatu zuten 
Spidermanen jaiotze tragikoa 
behin eta berriro irakurle 
berriek Peter Parker nor den 
jakin dezaten. Hala izaten ohi 
zen Spiderman herri-kultura 
bihurtu zen arte. Bost urtetik 
behin Ben osaba gaixoa hiltzen 
zen Spiderman komiki saga 
batean. Estiloa, forma eta 
tonalitatea aldatuz, baina 
funtsezko istorio bera berdina 
kontatuz.

Hala ere, erraza da Marvel 
pelikulez gozatzea. Praktika 
baitaukate multibertsoko 
erokeriak kontrolatzen. 
Pertsonaiak komikietan 
askotan nahastu dituzte. Beti 
egonen dira garrantzi gehiago 
edo gutxiago duten pertsonaiak. 
Xehetasun txikiak galduko 
ditugu, baina, nahi izanez gero 
ere, ez dugu munduko komiki 
guztiak irakurtzeko denborarik. 

Erokeria multibertsoan

BaZtErrEtiK
MIKEL MAIZA RAZKIN
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Erkuden Ruiz Barroso irUrtZUN
Zerokotan elkartea ibiltzen den 
bikote batek duela urte bat in-
guru sortu zuela azaldu du 
Nerea Balda Sanjuanek. Iruñe-
ko poesiaren mugimenduan 
ibiltzen omen dira, eta Irur-
tzundarrak Jose Miguel Bidador 
poesia taldean, Nafarroako 
Ateneoan dagoen poesia ira-
kurtzeko talde batean, ezagutu 
zituen. "Elkartea sortu zuten 
eta poesiari lotutako ekitaldiak 
antolatzen dituzte". Elkartearen 
barruan ere argitaletxe txiki 
bat egitea pentsatu zuten, "ar-
gitaletxe handietan argitaratu 
ezin duten jendeari bideratuta". 
Horrela, udazkenean Bilduma 
Zero #1 poesia bildumen liburua 
argitaratu zuten. "Lau poeten 
sortak egiten dituzte, eta beti 
gutxienez bat euskaraz egotea 
saiatzen dira". Balda lehenengo 
bildumaren aurkezpenean egon 
zen, eta bertan esan zioten bi-
garren poemategia ekainean 
argitaratu nahi zutela, "eta 
nigan pentsatu zutela". "Asko 
pentsatu gabe" irurtzundarrak 
baietz esan zuen. 

Ekainean aurkeztu zuten, 
beraz, Zerokotan elkarteak ar-
gitaratutako Bilduma Zero #2 
poesia liburuen sorta. Lau idaz-
leen poemategiak daude: San-
tiago Elso Torralbaren Nadie 
sabe como hemos llegado hasta 
aquí, Gabriela Lopez Bonoren 
De lugares y seres, Alfonso Muro 
Molinaren Aún no gana la noche 
eta Nerea Balda Sanjuanen 
DardaraK. Irurtzungo eta Al-
tsasuko liburutegietan irakur-
tzeko aukera dago.

"Egia esanda egin nuena izan 
zen aurretik egile berrientzako 
literatur lehiaketan sarituen 
sorta batzuk aukeratu nituen". 
Aurretik argitaratutako lanak 
baziren ere, lehiaketek propio 

sortzen dituzten argitalpenetan, 
"batzuk hemen eta beste batzuk 
han zeuden, eta denak batzeko 
aukera bat bezala ikusi nuen". 
Poemategi berriak sortzeko 
denborarik ez ziola ematen ai-
tortu du idazleak, "ez nuen nire 
burua ikusten". Poemak idazten 
ditu, "baina gertatzen dena da 
epe baterako egin behar izatea, 
kantitate jakin bat... Sortu de-
zaket, baina denborarekin egi-
ten dut eta ez dakit merezi 
duten". Azaldu duenez, gauza 
bat da sortzea eta beste gauza 
bat da sortutakoarekin "gustu-
ra" gelditzea. 

Dardarak
DardaraK bildumak hiru atal 
ditu, eta literatur lehiaketeta-
ra aurkeztutako bi bildumekin 
batera, aurrez argitaratu gabe-
ko hirugarren poemategia pu-
blikatu du Baldak: "Beste atalean 
azkeneko bi urtetako poemak 
daude, inon ateragabeak". Bil-
duma hontatik dator, hain zu-
zen, izenburua. "Izenik gabeko 
dardarak izena jarri nion, bil-
tzen zuen gaia askotan sentitzen 
dugun horri zein izen jarri ez 
dakigulako. Haserre zaudenean 
badakizu haserre zaudela, bai-
na beste batzuetan zenbait gau-
za nahasten zaizkigu, eta ez 
dakigu zehazki nola deitu. Ize-
nik gabeko hori hortik dator". 
Baina gero konturatu zen dar-
dara hitza bera eta haren sino-
nimoak beste poemategietan 
ere agertzen zela. "Nolabait 
guztia biltzen zuen zerbait zen, 

eta ikusi nuen hori izan zite-
keela hitza. Batzuetan ez gara 
konturatzen, baina behin baino 
gehiagotan agertzen da darda-
ra". Hitza gustatzen zaio, au-
rretik konturatu ez bazen ere. 

Azken aldian Balda poema-
tegirako lanen aukeraketa egi-
ten aritu da. Gainera, eleberri 
bat "erdi hasita" zeukan eta 
hori bukatzen ibili da ere. "Lehe-
nengo zirriborroa bukatuta 
daukat, eta orain errepasatu 
behar dut. Ez dakit noraino 
iritsiko den". Hori behin egin-
da, "orain irakurtzeko gogoa 
daukat, egia esan". Idazleak 
azaldu duenez, askotan gertatzen 
da denbora bat idazten egon 
ondoren, "hutsik bezala gelditzen 
zarela", eta denboralditxo batean 
irakurtzen pasa behar duela. 
"Gero, ez dakit. Agian zerbait 
bururatuko zait eta hasiko naiz 
idazten, bainai momentuz bu-
ruan hori daukat". 

Herriko errekonozimendua
Irurtzungo festetako suziria 
botatzeko bozketan Balda hau-
tagaietako bat izan da, "euskal 
kultura zabaltzeagatik", Iratxo 
elkartearen Sakanako ibilaldia 
antolatzen duen mendi saila-
rekin batera. Azkenean, azken 
hauek botako dute festak ira-
garriko duen txupina. "Ez dut 
sorpresa handirik izan kolek-
tibo bat delako, eta uste dut 
jende askok parte hartzen eta 
laguntzen duela, eta aitortza 
jende askori egiten zaiola". 
Hautagaietako bat izango zela 
bazekien, aurreko urtean ere 
dantza taldeko pertsona batek 
bere izena proposatu zuelako, 
"baina ez zen atera". Aurten, 
dantzako kideak ez ezik, beste 
elkarte batek proposatu zuen 
idazlea suziriai botatzeko, "eta 
hautatu naute". Nerea Balda Sanjuan 'DardaraK' poemategiaren aurkezpenean. ZEROKOTAN ELKARTEA

Dardaren 
bilduma

"NOLABAIT GUZTIA 
BILTZEN ZUEN 
ZERBAIT ZEN; ETA 
HORI IZAN ZITEKEEN 
HITZA"

Nerea Balda sanjuan idazleak 'DardaraK' izeneko poemategia argitaratu du 
Zerokotan elkarteko 'Bilduma Zero #2' poesia liburuan. irurtzundarra herriko 
uztaileko festetako suziria botatzeko hautagaia izan da ere
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1 27 urte sanferminetan La Pam-
plonesan jotzen. Nola hasi zinen?

Ez naiz Iruñekoa, eta uste dut 
ere lehen sanferminak ez zire-
la orain bezalakoak. Orain ohi-
koa da seme-alabekin tokietara 
joatea. Gure garaian hori ez zen 
normalena. Orduan, ez nituen 
asko ezagutzen. Kontserbato-
rioan ikasten ari nintzen, eta 
bandan plaza bat atera zen. 
Klasean probak egitera anima-
tu ninduten, eta Pamplonesan 
ezagutu nuen zer ziren sanfer-
minak.

2 Eta nolakoa izan zen lehenen-
go ezagutza hori? 

Inpaktu handia izan zen. Festa 
erraldoi bat da. Gazteago zarenean 
edo gaztea zarenean tartekatu 
dezakezu bandako jarduna gauean 
ateratzearekin, betiere kontro-
latuta jotzeko ongi egon behar 
zarelako. Dianak oso goiz dira; 
06:45ean hasten dira. Orduan, 
parrandan zaudenean, errazagoa 

da gaupasan jotzera joatea, 
3:00etan oheratu eta 6:15ean jai-
ki behar izatea baino. Arrisku-
tsuagoa da. Gogorra da, baina 
gustura egiten duzu. Gainera, 
banda oso maitatua da. Nabari-
tzen duzu. Errespetuarekin tra-
tatzen gaituzte; begirune handia 
dago. Jendeak badaki lanean 
zaudela, eta zure papera garran-
tzitsua dela festan. 

3 Txupinazioaren ondoren jotzen 
duzue lehendabizikoz?

Txupinazioaren ondoren Gain-
tzaren biribilketa sanfermine-
tako lehenengo abestia jotzen 
dugu, udal txistulariekin batera. 
Gertatzen dena da, aspaldi, edo-
zein herriko festetan bezala, 
musikariak plazan egoten zire-
la, baina Iruñeko jendetzarekin 
egonezina suertatu zen eta uda-
letxearen azpikaldean ateak 
itxita jotzen genuen. Bakarrik 
gureatzeko kanta zen. Aurten, 
txistularien ekimenez plazan 
jotzearena berreskuratu dute. 
Udaltzainak atera ziren eta bo-

robil bat egin zuten eta erdian 
txistulariak jarri ziren eta guk 
barrutik eta ateak irekita jo 
genuen elkarrekin. 

4 Aurten berezia izan da, beraz. 
Lehenengo kanta hori izan 

da. Nik ez nuen ezagutzen plazan 
jotzearena eta 27 urte daramatzat. 
Normala da txistulariek berres-
kuratu nahi izatea, udaletxe 
barrukoarena oso izkutua beza-
la gelditzen zelako. Komunika-
bide gutxi batzuk zeuden. Oso 
galdua gelditzen zen. 

5 Zer sentitzen duzu txupinazoa-
ren momentu horretan? 

Txupinazoarena arraro samarra 
da. Behean gaude, ateak itxita, 
ia ez dugu ezer aditzen oso iso-
latuta dagoelako. Zerbait ikusten 
dugu, baina isiltasun moduko 
bat sumatzen dugu. Txupinazoa 
ere ez dugu enzuten. Ateak za-
baltzen dituztenean, orduan bai, 
sentitzen dugu alaitasuna, kan-
tak, soinua... Guretzako txupi-
nazo moduko bat da. Bitxia da, 

hunkigarria. Imajinatzen dut 
iruindarrendako bereziagoa 
izango dela. 

6 Beti horrela bizi izan duzu txu-
pinazoa? 

Beti hor barruan. Lehenengo 
pieza hori jotzen dugu, gero gai-
tariak ateartzen dira, eta gero 
gu kalejiran ateratzen gara. Arra-
tsaldean riau-riau eta beste gau-
za batzuk egiten ditugu.

7 Dianak ere jotzen dituzue, une-
txo oso garrantzitsuak, ezta?

Denetarik elkartzen da. Badago 
jendea eguna dianekin hasten 
dena, eta badago jendea dianekin 
eguna bukatzen duena. Denak 
elkartzen dira musikarekin dan-
tzan eta giro handian.

8 Nolakoak izan dira bi urte hauek 
jo gabe? 

Oso arraroa. Ordezkatzeko ban-
dan gauzak egin ditugu, jarduna 
ez da gelditu, baina ez da gauza 
bera, nahiz eta musika sanfer-
mineroa jo. Pena sentitzen duzu. 
Festak oso garrantzitsuak dira 
gizartearendako ere. Hori galtzean 

samina nabaritzen duzu. Ezin 
izan zen. Eta ea aurten nola bu-
katzen dugun. Gure lanean ezin 
ditugu musukorik jarri... 

9 Gaztetan bai, baina orain pa-
rrandarako unea baduzu? 

Ez, orain familiarekin egon behar 
naiz. Iruñean 6an eta 7an gelditzen 
naz, jarduna luzeak direlako. 
Hurrengo egunetan dianak eta 
zenzeketen aurrekoa egitera 
joaten naiz. Txupinazoaren au-
rretik ongi pasatzeko tartea ba-
dugu, eta jo bitartean disfrutatzen 
dugu ere. 

10 Anekdotarik? 
Bai, baten bat badago. 

11 Eta momentu larriak? 
Gutxi. Behin diana batean 

musikari bati garagardo botila 
bat bota zioten buruan. Ez da nor-
malena. Riau-riaurekin lotuta 
istuluak izan dira; ni ez nengoen, 
baina behin izan ziren udaletxetik 
atera. Beste batean bertan behera 
gelditu zen eta ahal izan genuen 
bezala atera ginen hortik. Baina 
oso gutxitan izan da. 

Iñigo Aldunate Burguete musikaria Iruñeko txupinazioaren ondoren jotzeko prest. UTZITAKOA

"La Pamplonesa oso 
maitatua da Iruñean"
iñigo alduante Burguete lakuntzan bizi den Oibarreko musikariak 27 urte daramatza 
iruñeko san Fermin festetan la Pamplonesarekin jotzen. Festa piztu zenean banda 
udaletxetik atera zen, uztailaren 6an riau-riau ospetsua ere jo zuen

11 GalDEra
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