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Erkuden Ruiz Barroso altsasU
1973ko otsailaren 11n iritsi zen 
Juana Cobos de la Torre Jaengo 
herri batetik Altsasura, hamalau 
urte zituela, "eta jarraian tinda-
tegian lanean hasi nintzen". Bost 
hamarkada eman ditu tindategian 
lan egiten. Urte hauetan "asko 
ikasi" duela esan du, baita "dis-
gustuak" ere. Jubilatzeko urte 
batzuk gelditzen zaizkio, baina 
Garbi tindategia ixteak "pena" 
ematen dio.
Noiz hasi zinen tindategian lanean?
50 urte eman ditut tindategian. 
1973an hasi nintzen lanean. 14 
urte nituen. Ez dut besterik egin 
nire bizitzan. Altsasura iritsi 
eta jarraian hasi nintzen. Jaen-
dik, Andaluziatik, etorri nintzen. 
Nire izeba bertakoa zen ere eta 
Ordiziara tindategi batera lan 
egitera etorri zen. Bertan ikasi 
zuen, eta gero Altsasura etorri 
zen eta osaba ezagutu zuen. Osa-
ba hemengoa zen, eta tindategia 
jarri zuten. Ni eskola bukatu 
eta etorri nintzen. Ez neukan 
aitarik, eta izeba aitaren arreba 
zen. Ondoren, ama eta ahizpa 
etorri ziren.
Beraz, tindategia aurretik zegoen?

Tindategia osaba-izebena zen. 
Beste eraikin batean zegoen. 
Burunda kalean orain dauden 
eraikinak egiten hasi ziren, eta 
etxe bat bakarrik gelditzen zen. 
Hor zegoen. Eraikin berriak egi-
ten hasi zirenean, zimenduak 
eraikitzerakoan etxea erori zen. 
Hori duela 40 bat urte izan zen, 
eta gaur egungo lokala ireki ge-
nuen. Ni hasi nintzenean hama-
bost urte baino gutxiago izango 
zituen tindategiak. Tindategia 
osabaren anaia batekin zeukaten, 
eta gero banandu ziren eta anaiak 
beste bat jarri zuen, gerora ken-
du zutena. Duela 29 bat urte nago 
bakarrik, osaba eta izeba jubila-
tu zirenetik.
Nolakoak izan ziren hasierak?
Lehen askoz lan gehiago zegoen; 
orain baino askoz gehiago. Be-
roki asko garbitzen ziren, jendeak 
desegiten zituen, eta solteak 
deitzen genien. Gero josten zuten 
berriz. Tindatze asko egiten ziren 
ere. Guk orain ez dugu tindatzen. 
Baina nire osabak egiten zuen. 
Arropa garbigailuak ere zaharrak 
ziren. Nik bat izan nuen; bron-
tzezkoak ziren eta tutu batek 
aurrera eta atzera egiten zuen. 

Oso zaharra zegoen, eta kendu 
nuen. Praka pila bat daramatzat 
plantxatuta. Hori bai egiten nuen. 
Izebak lisatzeko zeuden praka 
guztiak niri ematen zizkidan. Ez 
dakit zergatik. Berak amerikanak 
lisatzen zituen, eta nik prakak.
Gaur egungo moduarekin alderatuz, 
nola garbitzen zen?
Hori ez da aldatu. Lehorreko 
garbiketa zen eta da, berdina. 
Makina ere antzekoa da. Leho-
rrean garbitzeko makina da, eta 
percloroetileno deitutako pro-
duktu bat erabiltzen da. Gaur 
egun lehen egiten genuenaren 
berdina da.
Lehen lan gehiago zegoen, etxean 
garbigailurik ez zegoelako?
Ez. Jendeak arropa ekartzen 
zuen lehorrean garbitzeko. Arro-
pa beste material batzuekin egi-
na zegoen; oihalak, artilea... Orain 
arropa sintetikoagoa da. Beraz, 
berokiak, trajeak eta abar gar-
bitzeko ekartzen zituzten. Ban-
ketxeetan eta bulegoetan lan 
egiten zutenek trajeak erabiltzen 
zituzten. Gerora ezkontzetako 
trajeak eta jantziak ere ekartzen 
zituzten. Baina garai horretan 
ezkontzetan ez zen gaur egun 

bezala janzten. Lehen ezkonbe-
rrien jantziak ekartzen zituzten 
gehienbat. Ezkontzako trajeak 
duela gutxi samar hasi naiz gar-
bitzen. Militar jantziak ere ekar-
tzen zituzten, garai horretan 
soldaduska derrigorrezkoa ze-
lako eta garbitzera ekartzen zi-
tuztelako. Lan asko zegoen, jen-
dea tindategira asko etortzen 
zen. Hasi nintzenean, osabaren 
tindategia, bere anaiarena eta 
Zumalakarregi plazan beste bat 
zegoen ere. Hiru tindategi zeuden, 
eta lana bazegoen hirurendako.
Zeintzuk dira lehorrean garbitu 
behar diren oihalak?
Artilea, biskosa, oihala... Orain 
arropen konposizioa asko aldatu 
da, eta poliester asko dago. Bai-
na badago lehorrean garbitu 
behar den poliesterra ere. Hain-
beste urtetan etapa asko bizi izan 
ditut.
Zeintzuk dira etapa horiek?
Esan bezala, gogoratzen naiz ha-
sierako solte horietaz, gero josten 
ibiltzen ginela. Tindaketak ere 
gogoan ditut. Arropa asko modis-
tek egiten zituzten, artehun asko 
zituzten eta lehorrean garbitu 
behar ziren. Emakumeen trajeak, 
gonak eta abar artilezkoak ziren. 
Edredoiak eta horrelako gauzak 
oso modernoak dira. Lehen ez 
ziren ohegaineko akoltxatuak 
erabiltzen. Mantak eta abar bai 
garbitzen genituen. Edredoiak 
ekartzen hasi zirenean, duela bi 
hamarkada inguru, jarri behar 
izan genituen alanbre batzuk zin-
tzilikatzeko. Gaur egun lumadun 
edredoiak eta berokiak eta abar 

ekartzen dituzte. Jendeak arropa 
askoz gehiago zaintzen zuen ezin 
zuelako denboraldi bakoitzean 
arropa berria erosi. Zenbat mo-
dista zeuden? Eta orain? Jendeak 
arropa zaintzen zuen, asko iraun 
behar zuen. Moda aldatzen joan 
den heinean hau ere aldatuz joan 
da. Lehen traje praka pila bat ni-
tuen, eta orain lerro bat betetzen 
dudanerako... Den-dena aldatu da. 
Moldatzen joan zara.
Bai, noski. Eta hanka sartu dut 
askotan, nola doan ikasi arte. 
Akatsekin ikasi dut.
Azken urteetan zer ekartzen dute 
gehiago?
Gabonetatik aurrera ez da asko 
sartzen. Garai batean jaunartzeak 
zeuden, eta lan asko egiten genuen 
garai horretan. Baina gaur egun 
ez denez jaunartzerik ia egiten... 
Nesken jantziak organdí-koak 
ziren, eta arretarekin lixatu behar 
ziren. Lan handia zen. Orduak 
eta orduak pasatzen genituen. 
Oraindik baten bat ekartzen dute. 
Jendeak esaten dit: "Jaunartzeak 
hasten direnean lan asko izango 
duzu". Lehen bai! San Jose garaian 
hasten zen mugimendua. Gabo-
netatik aurrera jaisten zen, eta 
gero martxoan mugimendua 
hasten zen. Baina krisi ekono-
mikoarekin nabarmen jaitsi da 
lana. Udan ere asko jaisten zen 
lana. Udaberrian eta udan ez-
kontzetako jantziak izaten dira 
gehienbat. Gaur egun festa jan-
tziak eramaten direnez , horiek 
ekartzen dituzte. Nik ekartzen 
duten guztiarekin ahal dudana 
egiten dut. Badira gaizki egin 
ditudan gauzak ere, eta horiekin 
asko sufritzen dut.
Ogibidearen parte bat da, ezta?
Akatsetatik ikasten da. 50 urte 
daramatzat honetan, eta egune-
ro zerbait berria ikasten dut. 
Modu batera edo bestera probak 
egiten ditut hobekien egiteko.
Nolakoa da garbitzeko prozesua?
Lehenengo gauza da begiratzea 
orbanak non eta nola dauden. 
Orbanak kentzeko zera batekin 
kentzen ditut, edo kentzen saiatzen 
naiz, eta lehorrean garbitzeko 
gailuan sartzen dut. Ordu bat 
inguru egoten da, eta hortik leho-
rra ateratzen da produktuaren 

"50 urte, eta 
oraindik 
egunero zerbait 
ikasten dut"
JUANA COBOS DE LA TORRE tiNDatZailEa
Bost hamarkada eman ditu altsasuko tindategian; hamalau urterekin osaba eta 
izebaren enpresan lanean hasi zenetik

"ARROPA ZAINTZEN 
ZEN EZIN ZELAKO 
DENBORALDI 
BAKOITZEAN BERRIA 
EROSI"

"LEHEN ORAIN BAINO 
ASKOZ LAN GEHIAGO 
ZEGOEN; ARROPA BESTE 
MATERIAL BATZUEKIN 
EGINA ZEGOEN"
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lurrinarekin garbitzen delako. 
Nahiz eta garbitzen ari denean 
ura dela iruditu, ez da ura. Gero 
atera, zintzilikatu eta lixatzen 
dut. Batzuetan, agian, orbana ez 
bada ongi kendu, berriz errepi-
katzen dut prozesua, behar diren 
aldiak guztia garbi-garbia geldi-
tu arte. Ni saiatzen nahiz ahalik 
eta hoberen egiten, eta hainbeste 
urteren ondoren zerbait jakingo 
dudala uste dut. Normalean ma-
kina bete arte itxoiten dut eta 
horregatik ezin dute arropa eka-
rri eta egun berean eraman. Ez 
bada urgentzia handia dutela, 
normalean aste hasieran ekarri 
eta bukaeran eraman dezakete.
Zeintzuk dira orban ohikoenak?
Gehien kostatzen dena ardoa da. 
Baita odola ere. Besteek ez dute 
arazo handirik ematen. Olioa, 
esaterako, lehorrean oso ongi 
kentzen da. Ez bada aldi askotan 
garbitu dutela eta, orduan, ez 
dagoela kentzeko modurik, olioak 
orokorrean lehorrean oso ongi 
garbitzen dira. Gasolioa, gasoli-
nak eta horrelakoak guztiz joaten 
dira. Egia da ere badirela arropa 
batzuk lehorrean garbitzea onar-
tzen ez dutenak. Nik egiten du-
dana da etiketa guztiak irakurri 
eta jartzen duenaren arabera 
garbitzen dut. Hala ere, badira 
aldiak fabrikatzaileek hanka 
sartzen dutela edo ez dutela ongi 
etiketatzen, eta zerbait gertatzen 
bada gero ez da inor arduratzen. 
Nik hartzen dut ardura guztia.

Zer gailu erabiltzen dituzu?
Lehorrean garbitzeko gailua, 
arropa garbigailua, lehorgailua 
eta plantxa. Duela 29 urte tinda-
tegiarekin gelditu nintzenean 
lehorrean garbitzeko beste ma-
kina bat ekarri genuen, askoz 
txikiagoa zena. Hori apurtu zenean 
hau ekarri genuen, eta dagoene-
ko gaixoa nahiko erabilia dago! 
Hogei bat urte izango ditu. Orde-
nagailu batekin doa, eta aurrekoa 
dena eskuz programatzen zen. 
Krisiaren aurretik dena automa-
tikoki jartzen nuen ordenagai-
luarekin, eta egunean behar nituen 
alditan jartzen nuen. Gaur egun 
eskuz programatzen dut arropa 
gutxi sartzen dudalako. 2007ko 
krisi ekonomikoaren ondoren 
jaitsiera izugarri handia izan da. 
Asko nabaritu nuen, eta nabari-
tzen dut. Gainera, imajinatzen 
dut gaur egungo gailuak askoz 
modernoagoak izango direla.
Eskuz lisatzen duzu?
Bai. Dena eskuz. Nik ez dut lisa-
tzeko makinarik. Lehorrean gar-
bitzeko makina erosi genuenean 
gailu batekin lixatzeko makini 
deitutako bat oparitu zidaten, bai-
na ez dut inoiz erabili ez nintzela-
ko ongi moldatzen. Ez nuen ohitu-
rarik, eta beti eskuz egin dugu. 
Arroparen arabera hamabost 
minutu izan daitezke edo ordu erdi.
50 urte daramazu, eta jarraituko 
duzu?
Ni ez naiz kexatzen. Lana jaitsi 
da, eta garai hau gutxien lan egin 

dudan denboraldia da. Baina 
bakarrik nagoenez niretako ba-
lio dit. Hori bai, nekatuta nago. 
Urteek ez dute barkatzen.
Eta ondoren?
Nire alabak ez dira geratuko. Ez 
dute nahi, eta normala da. Urte 
asko dira, eta asko ikusi dute. 
Hemen hezi dira. Ni oso erreta 
nago, baina aldi berean pena 
ematen dit. Jendeak galdetzen 
dit ea noiz jubilatuko naizen, eta 
erantzuten diet ez dakidala. Ez 
dakit ni jubilatuko naizen edo 
makinak jubilatuko nauen. Ala-
baren bat geldituko balitz inber-
tsioa eginen genuke, baina bes-
tela ezin dut gailuak oso garestiak 
direlako. Eta hori beti bigarren 
eskukoak erosi izan ditudala! 
Baina, hala ere. Momentuz ez 
dut erretiroaren ezer begiratu. 
64 urte ditut eta urte batzuk ja-
rraituko dut. Hiru urte inguru 
nik uste egongo naizela. 
Lana badago.
Bai, eta benetan pena ematen 
dit. Herrian pixkanaka komertzio 
asko ixten ari dira, eta pena han-
dia ematen dit. Norbait etortzen 
bada eta esaten badu ikasi nahi 
duela ni irakasteko prest nago. 
Sakana osoko jendea etortzen 
da; herrietako jende asko etortzen 
da. Lakuntzatik jende asko, Etxa-
rritik... Lehen herrietatik arro-
pa jasotzera joaten ginen. Hasie-
ran nire osaba joaten zen, eta 
gero nire senarra. Pentsa duela 
50 urte jendeak ez zeukala ko-

txerik gaur egun bezala! Orain 
Altsasura etortzeko ohitura 
gehiago dute, edozertarako etor-
tzen dira eta gauzak tindategira 
ekartzeko baliatzen dute.
Zer da gehien gustatzen zaizuna?
Jendearekin egotea eta hitz egitea. 
Jendearekiko harrera hori izatea. 
Azken finean, urte asko dira eta 
jendea ezagutzen duzu. Sartzen 
direnean badakizu nondik joan-
go diren; dena ezagutzen duzu. 
Ezkontza asko, jaunartzeak... 
Jendea nolakoa den ere ezagutzen 
duzu, exijentea, ez hain exijentea... 
Denetarik dago horretan ere.
Eta gutxien gustatzen zaizuna?
Bada, lisatzea ere gustatzen zait. 
Izango da ez dudalako bizitzan 
besterik egin, baina jendeak esa-
ten duenean ez zaiola lisatzea 
gustatzen, ni oso gustura egoten 
naiz. Gaizki sentitzen naiz, adi-

bidez, botoi bat apurtzen denean. 
Disgustu handia hartzen dut. 
Gauza txiki horiekin disgustu 
handia hartzen dut. Lan bakoitzak 
badauka bere gauza eta komertzio 
batean jendearen aurrean egon 
behar zara, baina hemen gaine-
ra ongi egin behar duzu. Askotan 
erosi berria baino hobe gelditzea 
eskatzen dute, eta ez bada horre-
la gelditzen, azalpenak eman 
behar dituzu. Horrelakoetan oso 
gaizki sentitzen naiz eta oso gaiz-
ki pasatzen dut. Baina esperien-
tziatik asko ikasten da, denak 
esperientziarako balio du.
Baina kasu horiek gutxienekoak 
izango dira, ezta? 
Bai, gutxienekoak dira. Baina 
oso une txarra pasatzen dut bes-
terik gabe, esan bezala, botoi bat 
apurtzen bazait. Adinarekin 
ikasten joan naiz, beste bat ero-
si eta konpondu. Baina disgustu 
asko izan ditut.
Zergatik eraman arropa tindategira?
Azkenean, etxean garbitu ezin 
daitezkeen gauzak garbitzeko eta 
etxean kendu ezin diren orbanak 
kentzeko ekartzen ditu jendeak. 
Orain gauza asko Internet bidez 
erosten direnez eta oso tolestuta 
etortzen direnez, lisatzeko ekar-
tzen dizkidate. Lumazko edredoiak 
eta arropak etxean garbituta ez 
direlako ongi gelditzen eta badi-
relako lumazko arropak lehorrean 
garbitu behar direnak; ez dute 
hondatu nahi eta ekartzen dituz-
te. Badira dagoeneko hondatu 
dituztenak eta konpontzeko ekar-
tzen dizkidatenak ere... Garbitze-
ko zailak izaten diren artilezko 
jertseak ere ekartzen dituzte eta 
horrela pila bat irauten dute, 
bestela artilea trinkotzen delako. 
Baditut bizitza osoko bezeroak. 
Hasi nintzenean oso gazte ezagu-
tu nuen adineko jende asko ere 
ezagutu dut eta pixkanaka hiltzen 
joan dira. Faltan botatzen duzu 
jendea. Bizitza nolakoa den ikus-
ten joaten zara.
Ez duzu inoiz planteatu beste zer-
bait egitea?
Zer planteatu behar nuen? Esko-
lara justu-justu joan nintzen. 
Nire ahizpak ikasketak egin zi-
tuen; niri eraman behar zidaten 
baina azkenean ez. Ama 30 urte-
rekin alargun gelditu zen bi ala-
bekin. Tindategiko izeba aitaren 
arreba zen, eta asko lagundu 
digu betidanik. Osaba eta izeba 
jubilatu zirenean nor gelditu 
behar zen? Ba ni. Honetan egin 
dut ibilbidea. Bizitzen jarraitu 
behar genuen. Gauzak etortzen 
joan ziren.

Juana Cobos de la Torre tindatzailea Garbi tindategian. 

"MODA ALDATU DEN 
HEINEAN TINDATEGIKO 
LANA ALDATU DA ERE; 
ORAIN GUTXIAGO 
EKARTZEN DA"

"AKATSETATIK ERE 
IKASTEN DA; MODU 
BATERA EDO BESTERA 
AHALIK ETA 
HOBERENA EGIN DUT"
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BAZKIDEAK

Mahaira eserita, zerbitzaria etorri zain. Anak (A) hasi du 
hizketa bidea. Jakin duzue Nafarroako Administrazio 
Auzitegiak galarazi duela Orkoiengo hainbat lanpostutan 
euskarazko profila eskatzea? Bittoriok (B), independentzia 
behar dugu! Ak, Nafarroarena? Bk, Euskal Herriarena. Euskal 
Herriarena? Nafarroa Osoarena. Orduan, Nafarroa zer da? 
Nafarroa Garaia. Baina, ez dugu esaten Nafarroa Garaiko 
Gobernua, Nafarroa beti Nafarroa izan da. Ez, Nafarroari, 
Nafarroa Garaia esan behar zaio, eta Nafarroako edo Euskal 
Herriko Estatuaz hitz egitean, pareko izan behar dute. Nafarroa 
eta Euskal Herria esanahi berdinarekin ez al da nahasgarria? 
Beno, Nafarroa historikoari erreparatuta, hala behar du. Baina, 
onartuko al dute gaurko nafarrek Nafarroari Nafarroa Garaia 
deitzea, egungo Nafarroa izan baita historikoki Nafarroako 
Erresumaren erroa eta enborra. Bada, egungo Nafarroa 
Nafarroa Garaia behar du. Ez al zen antzeko gertatu Nafarroa 
Euskadi da lelo harekin? Hura, gaindituta dago, orain, Euskadi 
baskongadak dira. Baina, hango unibertsitateari Euskal 
Herriko Unibertsitatea deitzen diote, Euskadiz gain Euskal 
Herria izena ere haiena egina dute; bestalde, hango politikariek 
biak baliatzen dituzte barra-barra probintziei erreferentzia 
egiteko. 

Hala ere, independentzia Euskal Herriarekin edo 
Nafarroarekin lotu behar da. Orduan Nafarroa, barkatu, 
Nafarroa Garaia, Euskal Herria edo Nafarroa horretan 
Gipuzkoa edo Bizkaia probintzien pareko izanen da politikoki. 
Jakina. Baina, Nafarroak historikoki eta gaur egun politikoki 
ere, Gipuzkoak edo Bizkaiak baino erabakitzeko ahalmen 
gehiago ditu. Probintzia bakoitzak bere foruak izanen lituzke. 
Orduan, Estatu horretan, Nafarroa Garaian, Osasunbidearen 
ordez Osakidetza, edo, foruzainen ordez ertzaintzak izanen 
genituzke? Ez, ez, Nafarroan Osasunbidea eta Foruzaingoa. Eta 
Hezkuntza sistema eta beste ahalmenak? Horiek ere Nafarroa 
Garaiarenak. Orduan, ez dira lau herrialdeak eskuduntza 
berdinekoak izango. Bada, ematen du ezetz. Hortaz, 
etorkizuneko egitasmo hori ez litzateke izan behar historikoki 
erabili izan den Nafarroa (Garaia) eta probintzien arteko 
aliantza moduko bat, vasco-navarra edo Euskadi-Nafarroa edo 
horrelako zerbait, baina bakoitzak bere burujabetzari eutsiz?... 
Solasaldian, delako independentzia horrek, Nafarroan, 
euskararen estatusari eta erabilerari nolako ekarpena eginen 
liokeen argitu gabe, zerbitzaria etorrita, Nafarroako ala 
Arabako Errioxako ardoak eskaini ditu. Ak eta biok 
Nafarroakoa eskatu dugu, eta Bk Arabakoa. Denak, barne 
hausnarrean murgildu gara ardoa poliki-poliki dastatuz.

Nafarroaren gurutzegrama

astEKOa

AINGERU MIKEO

URDIAINGO GAZTE ASANBLADA

Gure asanblada gaur egun 
zerbait bada, auzolanei esker 
izan da. 2013. urtean gure 
ibilbidea hasi genuenetik 
ekintza asko egin ditugu 
auzolanean. Auzolana tresna 
ezin hobea da herritarren 
arteko elkarlana bultzatzeko. 
Ideia hori islatu nahi izan 
dugu gure kamiseten leloan: 
Antolakuntza eta auzolanaz 
herria eraiki.   

Auzolana eskola da gazte 
askorentzat, aurretik sekula 
egin gabeko lanak egin behar 
izaten baitira.  Erratza pasatu 
edo pareta bat margotzea 
bezalako lan sinpletatik hasi 
eta ehun lagunendako 
kozinatu edo argindar 
instalazioa egiteraino. 
Denetik ikasten da 
auzolanean. 

Baina dena ez da eskulana, 
abilezia sozialak ere lantzen 
dira. Auzolana talde lana den 
heinean, taldekideekin  
hartu-emana dago. Ardurak 
hartu, laguntza eskatu, ideiak 
eman, iritziak partekatu, eta, 
nola ez, besteei lekua uzten ere 
ikasi behar da. Askotan 
laguntza kanpoan ere eskatu 
behar izaten da. Aukera hau 
aprobetxatu nahi dugu eskerrak 
emateko azken urteotan 
lagundu diguten guztiei. 

Bada auzolana gainerako 
lanetatik bereizten duen 
ezaugarri garrantzitsu bat: 
fruituak ez dira indibidualak, 
baizik eta kolektiboak. 
Auzolanean ez zara zuretzat 
bakarrik ari, taldearentzat 
baizik. 

Dena den, taldearentzat lan 
egitea ondo dago, baina 

betiere etxekoak ahaztu 
gabe. Askok primerakoz 
garbituko zuten plater bat 
herri bazkari batean. Beti 
dago lehen aldi bat, baina ez 
dago beste urte bat itxaron 
beharrik festak berriro iritsi 
eta bigarren platera 
garbitzeko.  

Gaztetxean dabilenak ongi 
daki espazioa ez dela bakarrik 
mantentzen. Nahikoa dira 
egun gutxi batzuk bazterrak 
hautsez eta amegunez 
betetzeko. Etxean ere berdin 
gertatuko litzateke betikoek 
garbituko ez balute.

Ez ditzagun utzi zaintza 
lanak betikoen gain!  
Urdiaingo esaera zaharrak dio: 
Auzolan, etxean jan eta 
kanpoan lan. Baina, egin 
dezagun etxean lan eta 
kanpoan lan!

Auzolan, etxien lan da kanpuen lan  

Hara ZEr DiEN

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). GUAIXEk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunak ezin 
izango dira kapituluka bidali. Gutunak asteazkena 10:00ak baino lehen bidali beharko dira erredakziora. Gutunarekin 
batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, NA zenbakia, herria eta harremanetarako telefonoa.  
Gutuna helarazteko bideak: Foru plaza, 23 - 1., 31800 Altsasu / gutunak@guaixe.eus
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Eskuin aldean eginen dira etxeak. Egun herriak 17 biztanle ditu. ARTXIBOA

Urritzolan bi etxebizitza eraikiko 
dituzte aurten
Herriaren iparraldean eraikiko diren familiabakar 
erakoak izanen dira. Etorkizunean beste bat jaso liteke

UrritZOla
Elkartea, eliza eta apaiz etxea 
kenduta, Urritzolak gaur egun 
14 eraikin ditu, baina beste bi 
etxebizitza familiabakar izanen 
ditu. Eta hirugarrena eraikitze-
ko aukera izanen da. Izan ere, 
Arakilgo hirigintza arauen al-
daketa egituratzaile bat behin 
betiko onartu du Nafarroako 
Gobernuak. Ondorioz, lurzoru 
urbanizaezina zena urbanizaga-
rri bihurtu da eta, Arakilgo Uda-
lak jakinarazi duenez, bertan 
hiru etxebizitza eraikitzen hasi-
ko dira aurten. Hirigintza arau-
diaren aldaketa horren susta-
tzailea Urritzolarekin familia 
lotura duen boskote bat da, he-
rriarekin lotura handitu nahi 
duena. Urritzolan etxeak eraiki-
tzeko lurrik ez zegoelako eman 
dute pausoa, eta haiendako iza-
nen dira eraikiko diren hiru 
etxebizitzak. Etxebizitzak susta-
tzaileen lurretan eraikiko dira.

Bi etxeetara joateko kale berri 
bat eginen da, elizarako bidean 
ezkerretara. Kale horrek Zubi-
txoko bidearekin bat eginen du, 
eta, beraz, oinezko eta ibilgailuek 
San Pedro kalean gaur egun da-
goen etxadiari buelta emateko 
aukera izanen dute. Eraikin be-
rriak elizarako bidea baino lauz-
pabost metro beheragoko altue-
ran eraikiko dira.

Datuak 
Hirigintza jarduerak guztira 
3.835,21 metro karratu hartuko 
ditu. Haietatik 700,65 m2 elizara-
ko bidean dauden etxeen atzean 
berdegunea egiteko izanen dira. 

Horrek urbanizazio berria eta 
egungo herriaren arteko inte-
grazioan lagunduko du. Berde-
gunea 605,74 m2-ko azalera izanen 
duen kaleak hartuko du. Beraz, 
erabilera publikorako 1.306,39 
m2 emanen dira. Gainontzeko 
2.528,83 m2-ak etxebizitza erabi-
lera pribaturako izanen dira. 
Haren barruan etxebizitzarako 
gehienez 900 m2 eraiki ahalko 
dira; betiere, beheko solairua, 
lehen solairua eta teilatupea izan 
beharko dituzte. Kale berrirako 
sarreran ibilgailuak aparkatze-
ko hiru plaza izanen dira.

Sustatzaileek aurreikusi dute 
urbanizazio lanek 90.900 euroko 
aurrekontua izanen dutela, haiek 
bere gain hartuko dute. Bestalde, 
hirigintza aprobetxamenduengatik 
sustatzaileek udalari lurren %10 
eman beharko liokete, baina Urri-
tzolan hornidura berririk behar 
ez denez, udalak lurrak beharrean 
16.000 euro inguru jasoko ditu. 

Sua elkartean
Urritzolako elkartean batzarra 
zuten igandean. Bilera hasi au-
rretik, elkartea epeltzeko, han 
elkartu ziren bi herritarrak sua 
piztu zuten eta kontu kontari 
gelditu ziren. Hizketan ari zire-
la konturatu ziren tximinia on-
doko egurrak su hartu zutela. 
Suhiltzaileak deitu zituzten, 
baina bitartean, teilatura igo, 
teila batzuk kendu eta mauka 
batekin ura bota zuten sua itzal-
tzeko. Lan hori Cordovillako 
parkeko suhiltzaileek erremata-
tu zuten. Suak eragindako kalteak 
konpontzen ari da kisusgilea. 

saKaNa
Duela lau urteko udal hautes-
kundeetan bezala aurtengoetan 
ere 121 zinegotzi aukeratuko dira 
Sakanako 15 udaletan. Zinegotzi 
kopurua erabakitzen duen po-
pulazio mailetan aldaketarik ez 
denez izan, kopurua errepikatzen 
da. Izan ere, 100 pertsona arteko 
udalek 3 zinegotzi dituzte, eta 
101etik 250 artekoek 5. Zerrenda 
irekiak dira eta pertsonei ematen 
zaie botoa. 

Gainontzeko udaletan zerren-
da itxien sistema dago, hauta-
gaitzari ematen zaio botoa eta 
haien botoen arabera osatzen da 
udala. Sakanako udalen osake-
tari dagokionez, 251 eta 1.000 
biztanle arteko udalek 7 zinego-
tzi dituzte, 1.001 eta 2.000 artekoek 
9, 2.001 eta 5.000 artekoek 11 eta 
5.001 eta 10.000 artekoek 13. Azken 
kasua Altsasurena da, eta ha-
maikana zinegotzi dituzte Irur-
tzunek eta Etxarri Aranatzek. 
Bederatzina zinegotzi dituzte, 
berriz, Lakuntzak, Arbizuk eta 

Olatzagutiak. Zazpi zinegotzi 
dituzte zazpi udalek: Arakil, 
Uharte Arakil, Ergoiena, Bakai-
ku, Iturmendi, Urdiain eta Zior-
dia. Azkenik, bosna zinegotzi 
aukeratu behar dira Irañetako 
eta Arruazuko udalak berritzeko. 

Hauteskundeetan botoa ematen. ARTXIBOA

Udalak berritzeko 121 
zinegotzi aukeratu behar
ibarreko 15 udalak maiatzaren 28an eginen diren udal hauteskundeen bidez 
berrituko dira. Udalerri bakoitzari dagokion zinegotzi kopurua bere biztanleriaren 
arabera erabakitzen da. Duela lau urteko zinegotzi kopuru bera aukeratu beharko da

Zinegotzi 
kopurua
Udalerria Zinegotziak 

Altsasu 13

Arakil 7

Arbizu 9

Arruazu 5

Bakaiku 7

Ergoiena 7

Etxarri Aranatz 11

Irañeta 5

Irurtzun 11

Iturmendi 7

Lakuntza 9

Olatzagutia 9

Uharte Arakil 7

Urdiain 7

Ziordia 7

Sakana 121
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ARBIZUKO UDALA

11 ume, 11 gaztainondo
Arbizuko Udalak zuhaitz eguna antolatu zuen igandean. Urtero moduan 
joan den urtean herrian jaiotako umeen familiak izan ziren protagonistak. 
Ume kopuruaren araberako lana zuten San Joan ermitaren pareko zelaian. 
Egitekoa errazteko, zuloak eginak zituzten. Gaztainondoak landatu 
ondoren, elkartean auzatea izan zuten. 

saKaNa
Hezkuntza Departamentuak en-
plegurako prestakuntza zabala 
aurkeztu du Behar duzun bul-
tzada lelopean. Guztira, 361 he-
ziketa jarduera eta 52.923 pres-
takuntza ordu emanen dira 2023ko 
lehen seihilekoan. Prestakuntza 
eskaintza hori langabetuendako, 
lanean ari direnendako eta ko-
lektibo zaurgarriendako da. 
Langabeek Sakanan eskatzen 
diren langile profiletako batean 
ikasteko aukera izanen dute. 
Lanean ari direnek dituen ikas-
ketak osatu ditzakete. Bai batzuk 
bai besteek prestakuntza buka-
tzean kualifikazioaz aparte eza-
gutza horiek dituenaren akredi-
tazio ofiziala jasoko du, profesio-
naltasun ziurtagiria. Hala jaki-
narazten da pertsona hori gai 
dela ikasitako lan horiek egiteko.

Eskaintza hori hartuko duten 
ikastetxeen artean dago Sakana-
ko Lanbide Heziketa institutua. 
Aurten 15 ikastaro eskainiko 
ditu, haietako bi dagoeneko bu-

katuta daude. Lau arlotako pres-
takuntza saioak izanen dira: 
biltegien kudeaketa, garbiketa, 
soldadura eta mendeko pertso-
nentzako arreta soziosanitarioa 
gizarte erakundeetan. Ikasketa 
edo ziklo horiek guztiak Sakana 

LH institutuan ematen dira ikas-
turtean. Ziklo horiek berez hain-
bat prestakuntza moduluz osa-
tuta daude eta enplegurako 
prestakuntza eskaintzan modu-
lu horiek banaka ikasteko auke-
ra eskaintzen da. Hala, lau mo-
duluz osatutako ziklo bat epe 
desberdinetan ikas daiteke eta 
dagokion titulazioa jaso. Horre-
taz aparte, prestakuntza modu-
luak unitatez osatuta daude. Eta 
Sakana LH institutuak halakoak 
ere eskainiko ditu. Horren bidez 
ibarreko enpresetako langileen 
artean sumatu den prestakuntza 
gabeziak asetzeko aukera dago, 
dagoen premiari zuzendutako 
prestakuntza unitateak eskaini-
ko baitira.

Heziketa jarduerak osatzen 
dituztenek 1. edo 2. mailako pro-
fesionaltasun ziurtagiriari lotu-
tako prestakuntza modulua osa-
tuko dute. 1. mailako ikasketak 
egiteko hizkuntza ezagutzea 
besterik ez da behar. Ikastaro 
bakoitzak 15 plaza izanen ditu. 

Ikasleak gelarako bidean. 

Enplegurako prestakuntza 
eskaintza LHn
sakana lanbide Heziketa institutuak hamabost ikastaro hartuko ditu aurten, guztira 
1.020 ikasketa ordu izanen dira. langabeek, langileek edo behar kolektibo 
zaurgarrietako pertsonek profesionaltasun ziurtagiria eskura dezakete

Ainhoa Lopez de Goikoetxea Ganboa, atzean, hirugarrena ekuinetik. NUP

Bi ikasle unibertsitateko 
espediente onagatik sarituta
NUPen 2021-2022 ikasturteko graduko eta masterreko 
espedienterik onenen sariak jaso dituzte

itUrMENDi / altsasU 
Graduko espedienterik oneneta-
koa izateagatik Nerea Misiego 
Torralba altsasuarrak saria jaso 
zuen. Berak Haur Hezkuntzako 
Irakasle gradua ikasi zuen Na-
farroako Unibertsitate Publikoan 
(NUP). Masterreko espedienterik 
onenetako bat izateagatik, berriz, 
saria jaso zuen Ainhoa Lopez de 
Goikoetxea Ganboa iturmendia-
rrak. Berak Industria Ingenia-
ritzako Unibertsitate Masterra 
egin zuen unibertsitate publikoan.

Nafarroako Unibertsitate Pu-
blikoak (NUP) Ikasketen Amaie-
rako Aparteko Saria eman zien 

ikasketak 2021-2022 ikasturtean 
bukatu zituzten graduko 32 ikas-
leri eta masterreko 9ri. Ikasketen 
batez besteko kalifikazioa 8 edo 
altuagoa dutela egiaztatzen duten 
ikasleei ofizioz ematen die NUPek 
300 euroko saria. Unibertsitateak 
sari kopuru jakin bat ezartzen 
du titulazio bakoitzeko. Saria 
irabazi izana ikasleen espedien-
te akademikoan eta Tituluaren 
Europako Gehigarrian adieraz-
ten da. Ramon Gonzalo Garcia 
errektoreak eta Cristina Baiona 
errektoreordeak parte hartu 
zuten ekitaldi batean jaso zituz-
ten sariak 41 ikasleek. 

Prestakuntza eskaintza
Ikastaroa Orduak Maila Noiz
Biltegiratzeko eragiketa osagarriak 80 1. maila Apirilaren 12tik maiatzaren 4ra
Eskaerak prestatzea 40 1. maila Maiatzaren 5etik 16ra
Zamak orga jasotzaileekin manipulatzea 50 1. maila Maiatzaren 17tik 30era
Eraikin eta lokaletako zoruak, hormak eta sabaiak 
garbitzea, tratatzea eta mantentzea

30 1. maila Irailaren 18tik 25era

Barruko altzariak garbitzea 30 1. maila Irailaren 26tik lastailaren 3ra
Eraikin eta lokaletako kristalak garbitzea. 30 1. maila Lastailaren 4tik 12ra
Makinak erabiliz garbitzeko teknikak eta prozedurak 60 2. maila Lastailaren 13tik 30era
Karbono-altzairuzko xaflaz eta profilez estalitako 
elektrodoen bidezko soldadura, errutilo elektrodoekin

90 2. maila Martxoaren 27tik apirilaren 28ra

Aluminiozko eta aleaziozko TIG soldadura 60 2. maila Bukatuta
Karbono-altzairuzko egituren MAG soldadura 90 2. maila Maiatzaren 2tik 25era
Altzairu herdoilgaitzezko eta aluminiozko MIG 
soldadura

90 2. maila Bukatuta

Erakundeen eremuan esku-hartzeak antolatzen 
laguntzea

100 2. maila Martxoaren 27tik apirilaren 26ra

Erakundeetako higiene eta elikadura arretan esku hartzea 70 2. maila Apirilaren 27tik maiatzaren 17ra
Erakundeetako arreta soziosanitarioan esku hartzea 70 2. maila Maiatzaren 18tik garagarrilaren 6ra
Laguntza psikosoziala, harreman eta komunikazio 
arreta erakundeetan.

130 2. maila Garagarrilaren 7tik garilaren 12ra
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iZUrDiaGa
Arakilgo Udalaren oniritzia jaso 
ondoren, Lurralde Antolamen-
duko, Etxebizitzako, Paisaiako 
eta Proiektu Estrategikoetako 
kontseilari Jose Mari Aierdi 
Fernandez de Barrenak Izurdia-

gako Geltoki auzoko lau pisuko 
blokeen esku hartze orokorreko 
proiektua onartu du, horretara-
ko Foru Agindua sinatuta. San 
Migel Koloniako 5, 7, 8 eta 10 
zenbakietako atarietako jabeek 
sustatu dute proiektua. 1980an 

jasotako eraikinak dira, eta mul-
tzo arkitektoniko homogeneo bat 
osatzen dute. Lau blokeak bina-
ka lotuta daude eta bi ilara pa-
ralelo osatzen dituzte. Jabeek 
eraikinen inguratzaile termikoa 
hobetu eta irisgarritasun uni-
bertsaleko araudia betetzeko 
igogailuak jarri nahi dituzte.

Sustatu badu ere, proiektua ez 
zaio aplikatuko San Migel Kolo-
niako 10. atariko jabe erkidegoa-
ri. Dena dela, esku hartze oroko-
rreko proiektuaren indarraldian, 
noiznahi jakinarazten ahalko 

diote etxebizitzaren arloan es-
kumena duen departamentuari 
proiektura bildu nahi dutela, eta 
hori nahikoa izanen da proiektua 
atari horietan ere aplikatzeko.

Helburua da etxe sail hori bir-
gaitzea, modu koordinatuan eta 
aurretik programatuta. Horrekin 
bilatzen da eskalako ekonomiak 
lortzea, bai ikuspuntu ekonomi-
kotik (lizitazio bateratuak egite-
ko aukera, kudeaketa gastu txi-
kiagoak), bai administratibotik 
(espediente bateratuak aurkezte-
ko aukera, tramitazio azkarragoa), 

eta, aldi berean, eraikuntzako eta 
arkitekturako konponbide homo-
geneoagoak eskaini ahal izatea 
herrian harreman estua duten 
etxe sail edo eremuetan.

Sustatzaileek proiektua birgai-
tze bulegoan aurkeztu beharko 
dute, eta jabe-erkidegoek eskatu 
eta lortu beharko dute proiektu 
horiek behin-behinean kalifika 
daitezela birgaitze jarduketa 
babestu gisa. Horretarako, lau 
urteko epea dute, hala eskatuz 
gero, beste lau urtez luzatzea 
eska daitekeena.

Lau pisu bloke birgaitzeko 
pausoa eman da
Geltoki auzoan daude. inguratzaile termikoa hobetu eta 
igogailua jarri asmo dute

altsasU
Ikasturte honetako basolanen 
kanpainaren barruan, Altsasuko 
Udalak azken astetan bi lan egin 
ditu udalerriko basoen bi der-
mioetan. Alde batetik, Balanka-
lekuko bide nagusia konpondu 

du. Lan horiek Excavaciones 
Abaurrea enpresak egin ditu 
19.450 euroren truke (BEZ kanpo). 
Beste aldetik, Altsasuko Udalak 
zuhaitz landaketak egin ditu 
Balankalekun eta Basoitxin. Au-
rrenekoan laritzak eta gaztai-

nondoak landatu ditu udalak. 
Atzenekoan, berriz, bertako 
haritzak, gaztainondoak, ezkiak 
eta serbalak. Landaketa horiek 
egiteko ardura Berdabio enpre-
sarena izan da, eta horren truke 
31.755,07 euro (BEZ kanpo) jaso 
ditu. Javier Ollo Martinez alka-
teak jakinarazi duenez, "hurren-
go hilabeteetan Basoitxin inter-
pretazio panelak jarriko dira". 
Horiek Bizibiziki SMU enpresak 
jarriko ditu eta udalak 11.830 
euro (BEZ kanpo) ordainduko 
dizkio. 

Udalak basolanak egin ditu 
Balankalekun eta Basoitxin 
aurrenekoan bide nagusia konpondu da eta atzenekoan 
zuhaitzak landatu dira

liZarraGaBENGOa
Herriaren hegoaldean dago Li-
zarragabengoko hilerria. Orain 
arte hura gobernatzeko araudi-
rik ez zegoela ikusita, eta bere 
eskumena dela jakinik, Lizarra-
gabengoako Kontzejuak kanpo-
santua administratu, zuzendu 
eta zaintzeko betebeharrak zehaz-
ten dituen ordenantza onartu 
du. Kontzejuaren egitekoen artean 
egonen dira, besteak beste: hile-
rria zaindu, garbitu eta egokitzea; 
lur, hilobi eta gainerako zerbi-
tzuen antolaketa, funtzionamen-
dua, banaketa, erabilera eta 
aprobetxamendua; hilobiak 
ehorzketarako erabiltzeko esku-
bideen lagapena; jasotzea ezartzen 

diren tasak eta eskubideak; osa-
sun neurriak betetzea; hilotzak 
eta gorpuzkiak ehortzi, hobitik 
atera eta lekuz aldatzeko lizen-
tziak ematea, hilotzen gaineko 
osasun arauei jarraikiz; zerral-
do, arropa, jantzi, hil-oihal eta 
bestelako gauzakien hondarrak 
suntsitzea, gorpuzkiak izan gabe 
ere hilobiak hustu eta garbitze-
rakoan agertzen direnak eta 
hilobien eta kolunbarioen tokia 
antolatzea.

Araudiaren arabera, hilerrian 
lurperatzeko eskubidea izanen 
dute honako egoera hauetakoren 
bat betetzen duten pertsonek: 
heriotzaren unean Lizarraga-
bengoan erroldatuta daudenak, 

heriotza gertatu zen unean Li-
zarragabengoan erroldatuta ez 
egon arren, lehen bizilekua eta 
erroldatzea Lizarragabengoako 
Kontzejuaren hilerrian gutxienez 
60 urtez erroldatuta egon diren 
pertsonak. Hauek Lizarragaben-
goako "naturaltzat" joko dira, eta 
erroldatutakoen tratamendu bera 
jasoko dute eta, azkenik, aurrez 
aipatutako kasuetan egon gabe 
Lizarragabengoako hilerrian 
lurperatu nahi diren pertsona 
guztiak.

Kontzejuak zehaztu duenez, 
lurreko hilobien eta horma hobien 
hileta erabilera 10 urtera buka-
tuko da, ehorzketa gertatzen den 
egunetik zenbatzen hasita. 

Hilerria erabiltzeko 
ordenantza onartuta
Haren bidez kanposantuaren administrazioa, zuzendaritza eta zaintza arautu du 
lizarragabengoako Kontzejuak. lurreko hobien eta horma hobien erabilera epeak, 
horregatik ordaindu beharreko tasak eta beste zehaztuta gelditu dira
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saKaNa
Hemen da berriz Errigoraren 
Nafar hegoaldeko uzta eskutik 
eskura kanpaina. Martxoaren 
29ra arte, Nafarroa hegoalde eta 
erdialdeko oliba olio birjina estra, 
kontserbak, arroza, pasta, leka-
leak eta fruitu lehorrak eskatze-
ko aukera izanen da. Olioa 2 eta 
5 litroko ontzietan eskuratu 
daiteke eta gainotzeko produktuak 
dozena bateko sortetan. "Guztiak 
dira kalitate bikainekoak", ziur-
tatu dute Errigoratik. Produktu 
guztiak euskaraz etiketatuta 
daude. Gainera, ekoizlearen ja-
torrizko prezioan erosteko au-
kera eskaintzen du Errigorak. 

Hura osatzen dutenek diotenez, 
"aukera paregabea duzu etxeko 

despentsa betetzeko". Gaineratu 
dutenez, "kanpaina honetan par-
te hartuz, batetik, bertako elika-
gaien alde egingo duzu. Bestetik, 
euskara indartuko duzu. Aldi 
berean, auzolana bultzatuko duzu 
eta, azkenik, ekoizpenean bidez-
ko harremanak sustatuko dituzu". 
Aurtengo udaberriko kanpaina-
rako Bat egin Errigora Balioekin 
leloa aukeratu dute. 

Errigora balioak
Udaberriko kanpaina aurkeztea-
rekin batera ekimenaren susta-
tzaileek Errigora Balioak berme 
zigilua ere aurkeztu dute. Azaldu 
dutenez, eskuratu daitezkeen 
produktu guztien etiketetan ikus-
gai izanen da Errigora Balioak 

berme zigilu hori. Ekimenaren 
sustatzaileek azaldu dutenez, 
"berme zigilu horrek eskuratu-
tako produktuak gutxienez lau 
balio dituela ziurtatzen du: Eus-
kara, Auzolana, Bertakotasuna 
eta Nekazariekiko harreman 
bidezkoa. Deia egiten dugu beraz 
bestela kontsumitzeko, Errigora 
Balioen arabera kontsumitzeko: 
bertako elikagaien alde, euskaraz, 
auzolanean eta ekoizpenean ha-
rreman bidezkoak sustatuz". 
Gaineratu dutenez, "bultzada bat 
da ekoizleek elkarlanean hasita-
ko Errigora Balioak identifika-
tzailearendako, abiapuntuko lau 
balioetan edota berrietan sakon-
tzeko". Jakinarazi dutenez, www.
errigora.eus/identifikatzailea 

webgunean berme zigiluari bu-
ruzko informazio osatua dago 
eskuragarri.  

Sarea
Urtero bezala ehundaka bolun-
tarioren lanari esker eta Aek, 
Sortzen eta Ikastolen Elkartea-
rekin batera ehunka herritan 
egin ahalko da olio, kontserba, 
lekale arroz eta pasta eskaera. 
"Produktu horiek eguneroko 
kontsumora ekartzeko eredu 
honi jarraikiz urte osorako des-
pentsak betetzeko unea da", gaz-
tigatu dute Errigorakoek. Eskae-
rak www.errigora.eus web orria-
ren bidez egin daitezke. Bestela, 
ohiko tokietan dagoen esku orria 
betez egin daiteke. 

Ordainketa txartel bidez eginez 
gero, 100 eurotik gorako ordain-
ketak bi zatitan egiteko aukera 
izango duzu (erdia martxoan eta 
bigarren zatia apirilean). Hala 
egiten ez baduzu, dena batera 
ordainduko duzu, eskudirutan, 
produktuak jasotzean. Eskatu-
takoa apirilean jasotzeko aukera 
izanen da, besteak beste, honako 
egoitzetan: Irurtzungo Iratxo 
elkartean, Uharte Arakilgo uda-
letxean, Etxarri Aranazko uda-
letxeko estalopean edota AEK-k 
Altsasuko Gartzia Ximenez kalean 
duen Itsasi euskaltegian.

Errigoraren Nafar hegoaldeko 
uzta eskutik eskura udaberriko 
kanpaina guztia auzolanean 
antolatzen dela gogorarazi dute 
antolatzaileek. Hain zuzen, he-
rriz herri informazioa zabaltzen, 
eskaerak bideratzen eta produk-
tuak biltegiratu eta banatzen 
ari direnen lan boluntarioari 
esker, norbere herrian jaso dai-
tezke produktuak ekoizlearen 
jatorrizko prezioan. Hau da, 
olio-errota edo kontserba-etxera 
joanda ordainduko zenukeen 
prezio berean. 

Errigorako produktuak eskuratzeko garaia dela gaztigatu dute. UTZITAKOA

Errigora berme zigilua 
mustutzeko aukera
Errigorak udaberriko kanpaina, 'Nafar hegoaldeko uzta, eskutik eskura' martxan 
jarriko du. Nafarroako Erribera eta erdialdeko produktuak eskuratzeko aukera 
emanen du ekimenak. lau balioko berme zigilua osatu dute

Burundarrak pediatra eske. 

altsasU / OlatZaGUtia / ZiOrDia
Altsasuko osasun eskualdeko 
hainbat gurasok deituta, gaur 
ere Altsasuko udaletxe parean 
kontzentrazioa eginen da hutsik 
dauden pediatra eta erdi plazak 
betetzea eskatzeko. Elkarretara-
tzearen deitzaileek jakinarazi 
dutenez, "esan digutenez, mar-
txoaren 13an mediku bat etorri-
ko da umeak artatzera. Astean 
hiru egunetan arituko da lanean: 
astearteetan, asteazkenetan eta 
ostegunetan". Deitzaileek gogo-
rarazi zuten Altsasu, Olatzagutia 
eta Ziordia osatzen duten osasun 
eskualdeari pediatra eta erdi 
dagozkiola eta konponbide eska-
sa zela nabarmendu zuten. Ho-
rrekin batera, elkarretaratzeen 
deitzaileek pediatra faltak era-
giten dien denbora eta diru ga-
lera salatu zituzten. Horregatik, 
gurasoen batzarretik "utzikeria 
egoera hau bistaratzeko" erre-
klamazioak aurkezteko eskatu 
zuen. “Horren garrantzia azpi-
marratu nahi dugu”. Gogoratu 
zuten osasun etxean nortasun 
agiriarekin batera aurkez dai-
tezkeela, edo online, osasun kar-
petaren bidez. Bestetik, Osasun-
bideako sindikatuek grebara 
deitu dituzte langileak hilaren 
23rako. Asteazkenean, osasun 
etxeen parean kontzentrazioak 
eginen dira, 11:00etan. 

Osasunbideak 
esandakoa 
beteko den 
zain
Heldu den astean mediku 
bat pediatra lanak egiten 
hasiko omen da. astean 
hiru egunetan ariko da

altsasU
Autobusak egiten dituen Sun-
sundeguiko enpresako langileen 
ordezkariek deituta, Altsasuko 
lantegiko langileek protesta bil-
kura egin zuten atzo. Eta gaur 
gauza bera eginen dute enpresa-

ren bulegoen parean jarriz. Lan-
gileek egindako elkarretaratze 
horien bidez asteartean lantegian 
lan istripua izan zuen langileari 
babesa eta elkartasuna adierazi 
diote. Eta hori bera adierazi nahi 
diete min hartutako lankidearen 

familiari eta ingurukoei ere. 
Horrekin batera, enpresa batzor-
deak Sunsundeguiko zuzendari-
tzari exijitu dio "beharrezko 
inbertsioak eta hobekuntzak 
egitea plantillaren segurtasuna 
bermatzeko, eta gertatutakoaren 
moduko istripuak atzera ere 
gerta ez daitezen". Ezarri beha-
rreko neurria "berehala” inda-
rrean jartzeko exijitu du Sun-
sundeguiko enpresa batzordeak. 

Lan ezbeharra astearteko 09:30 
aldera izan zen. Lantegiaren 
pintura kabinan lanean ari zen 

63 urteko margolari batek izan 
zuen ezbeharra. Antza, autobus 
gainean zegoela ibilgailu barru-
ra bizkarrez erori eta min har-
tu zuen. Altsasuko osasun etxe-
ko mediku eta erizaina eta 
suhiltzaileak ezbeharraren to-
kira joan ziren. Aurrenak zau-
ritutakoaren egoera aztertu 
ondoren Nafarroako Ospitale 
Gunera eramatea erabaki zuten 
eta haraino helikopteroz erama-
nen zuten. Foruzaingoko agen-
teak ere agertu ziren, ezbeharra 
ikertzera. 

Laneko segurtasun eske 
bilkurak Sunsundeguin
lan istripu bat salatzeko, atzo bezala, gaur ere 
elkarretaratzea egin dute 10:00etatik 10:15era
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irUrtZUN
Irurtzungo Udalak aurtengo 
aurrekontuak asteartean onar-
tu zituen EH Bilduren aldeko 
botoekin eta UPNren absten-
tzioarekin. Udalak 3.105.863 eu-
roko aurrekontua izanen du, 
joan den urtean baino 195.863 
gehiago. %6,73ko hazkunde hori 
eginen diren bi inbertsioren 
ondorio direla azaldu du Aitor 
Larraza Carrera alkateak. Alde 
batetik, musika eskolaren bir-
gaitze integrala eginen du uda-
lak. Eraikinean honako lanak 
eginen dira: igogailua jarri, 
fatxadetako inguratzailea hobe-
tuko da energia eraginkortasu-
na hobetzeko, amiantozko tei-
latua kendu eta teilak jarriko 
dira, argindarra sortu eta erai-
kinean bertan kontsumitzeko 
eguzki plakak jarriko dira eta 
eraikin guztiko elektrizitate 
azpiegitura berrituko da. Gai-

nera, behe solairuan dagoen 
Larrazpi gazte lokaleko leihoak 
ordezkatuko dira. Larrazak azal-
du duenez, "Europako funtsen 
bidez MITMAk 252.105 euroko 
dirulaguntza jaso dugu eta, ho-
rrela, 346.500 euroko inbertsioa 
eskatzen duten lanei aurre egi-
teko aukera izanen dugu". 

Gainontzeko toki erakundeen 
modura, Irurtzungo Udala Na-
farroako Gobernua Toki Azpie-
gituren Plan berriaren ebazpe-
na iritsi zain dago. "Dirulagun-
tza jasoko bagenu igerilekuak 
egungo legedira egokitzeko lanen 
lehen faseari ekinen genioke. 

Uste dugu premiazko inbertsioa 
dela", azaldu du alkateak, eta 
gaineratu du: "oso azpiegitura 
handia da. Sakanako igerileku 
olinpiko bakarra da". Jakinara-
zi duenez, 667.076,73 euroko (BEZ 
kanpo) aurrekontua du proiek-
tuak eta 160.000 euroko dirula-
guntza jasotzea espero dute. 
"Lanen beste zati bat diruzain-
tzako gerakinarekin finantzatu-
ko litzateke. Baina gobernuak 
plana ebatzi ondoren, proiek-
tuaren ekonomia bideragarri-
tasuna behin betiko baloratuko 
dugu", argitu du alkateak.

Udalaren asmoen artean dago 
musika eskola herri erdigunera 
eramatea eta 200 pertsonaren-
dako auditorioa egitea. Liburu-
tegiaren ondoan jaso nahi luke. 
Larrazak azaldu duenez, "gober-
nuko hainbat departamenturekin 
bilerak egin ditugu dotazio erai-
kin berri bat eraikitzea ahalbi-

detuko zigun finantzaketa lortzen 
saiatzeko, baina ez dugu lortu".

Energia eraginkortasuna
Musika eskolan jarriko den au-
tokontsumorako instalakuntza 
udalak duen hirugarrena da. 
Kiroldegikoarekin kiroldegia 
bera, frontoia eta eskola horni-
tzen dira eta liburutegikoarekin 
liburutegia eta udaletxea. Uda-
letxeak, gainera, biomasa gal-
dara du. "Atakondoa eskolan 
halako bat jarri nahi genuke eta 
horretarako proiektua lantzen 
ari gara", jakinarazi du alkateak. 
"Horren ondoren herritarrekin 
energia komunitate publiko bat 
lantzeko ideia dugu. Kiroldegi-
ko teilatua erabiliko genuke 
argindarra sortzeko", aurreratu 
du Larrazak. 

Horri lotuta, aurrekontuetan 
15.000 euroko diru poltsa dago 
Nasuvinsarekin hitzarmena 
egiteko. "Urbasa, Artadia eta 
Ardantzeta kaleak interes glo-
baleko bi proiektuetan sartuta 
daude. Hitzarmen horren bidez, 
etxebizitza blokeak zaharberri-
tu edo birgaitu nahi dutenek 
teknikoen aholkularitza jaso eta 
dirulaguntzen kudeaketan la-
guntza izanen dute", azaldu du 
alkateak. 

Bestetik, hirigintzarekin lotu-
ta, Larrazak jakinarazi du Li-
zarra kalearen eta saihesbidea-
ren artean dagoen lursailaren 
urbanizaziorako lanak emateko 
deialdia aurki eginen dela. 
507.282,91 euroko inbertsioa da 
(BEZ kanpo). "Lehen faseak par-
tikularren eta udalaren lurrak 
hartzen ditu eta hor 30 partzela 
sortuko dira. Bigarren fasea, 
lur pribatuetan dago eta han 
bederatzi partzela sortzea au-
rreikusten da. Baina, azken hori 
lur jabeak egoki jotzen duenean 
garatuko da", zehaztu du Larra-
zak. Bestalde, joan den urtean 
hasitako lanei segida eman eta 
Atakondoa eskolako pasabideak 
hobetzen segituko dute aurten. 
Udalak 25.000 euro bideratu ditu 
lan horiek egin ahal izateko. 

Diagnosia eta plana 
Irurtzungo kulturartekotasuna-
ren diagnosia egin zuen joan 

den urtean udalak. Alkateak 
azaldu duenez "udalarendako 
oso garrantzitsua da diagnosi 
hori eta hurrengo urteetan ja-
rraipena eginen diogu". Han 
jasotakoei erantzuna emateko 
aurten Atakondoa eskolan eta 
herritarrekin hainbat ekintza 
eginen dira. Horiek gauzatzeko 
5.500 euro bideratuko dira. Bes-
tetik, aurki saihesbidea zabal-
duko da eta horrek herri erditik 
pasatzen den trafiko kopuru 
handia kenduko du. Horren ja-
kitun, udalak mugikortasun 
plana sustatu du. "Dagoeneko 
martxan dago. Irurtzundarrekin 
aurreneko kontaktua izan dugu. 
Jaso ditugu zenbait gauza. Asmoa 
da hauteskundeen ondoren, 
udazkenean, parte hartze pro-
zesua egitea", argitu du alkateak. 

Udalak aurten ere irurtzun-
darren esku 35.000 euro jarriko 
ditu zein erabilera eman nahi 
dieten zehazteko. Kopuru hori 
izanen dute parte hartze aurre-
kontuek. Kultura Kontseiluak 
121.000 euroko aurrekontua iza-
nen du eta musika eskolaren 
aurrekontua, berriz, 168.527,68 
eurokoa da. Bestalde, kirol eta 
kultura taldeekin lankidetzan 
aritzeko apustua egin du udalak, 
eta, dagoeneko, sei lankidetza 
hitzarmen sinatu dituzte, 9.600 
euroko poltsa dutena. Bestetik, 
gazteria, kontziliazio, ingurumen, 
eraldaketa digital, euskara eta 
berdintasun gaietarako 25.800 
euro ditu. 

Irurtzungo Udalak aurten 20 
bat pertsona kontratatuko ditu 
aurten: 8 igerilekuan aritzeko, 
zerbitzu anitzetarako 4, Iturras-
karrirako 4 edo 5 eta Babestu-
tako Gizarte Enplegurako 3 edo 
4. Gizarte arloko babeserako 
partidako poltsak, guztira 119.739 
euro ditu bere baitan. Mank-era-
ko, berriz, 154.111 euro dira. 

Irurtzungo musika eskola hartzen duen eraikina. Beheko solairuan Larrazpi gazte elkartea dago. ARTXIBOA

Musika eskola eta 
auditorio egitasmoak 
itxaron egin beharko du

MUGIKORTASUN 
PLANARI BURUZKO 
PARTE HARTZE 
PROZESUA 
UDAZKENERAKO

IRURTZUNGO UDALAK 
AURTEN 20 BAT 
PERTSONA 
KONTRATATZEA 
AURREIKUSI DU

Udalak eraikin berria liburutegi ondoan eraikitzeko dirulaguntzarik ez du lortu, 
oraingoz. aurtengo aurrekontuetan musika eskolaren birgaitze integrala jasota dago. 
Eta, laguntza jasoz gero, igerilekuak legedira egokitzeko lanak hastea ere
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JOSE LUIS ERDOZIA MAULEON

Esaera zaharrek herriaren 
jakinduria jaso izan dute 
idazteko joera edo ohitura ez 
zenetik. Ahoz aho joan dira 
belaunaldi ezberdinen 
hiztegian metatzen eta hauek 
bizitakoen eskarmentuan dute 
bere jatorria. Nolabait 
azaltzeko haien izaera, ahozko 
herri filosofia osatzen dutela 
esan genezake.

Hasierako txanda honetan, 
beste batzuk ere etorriko 
baitira, urtea mustu egiten 
dugun honetan, egutegiarekin 
eta eguraldiarekin lotuta 
agertzen zaizkigun esaera 
zaharrak izanen ditut hizpide. 

Apibil biribil, urdiek 
zotolan gosiek il! (Aranatz), 
Apibil biribil, urdiek 
urdetaien gosiek hil! 
(Burunda) Apirila ‘biribil" 
denean (gogorra, negu 
klimatologikoa pasatu gabe 
oraindik), jatekorik gabe 
zotolan edo urdetegian (basoko 
txerriendako txabola), goseak 
hilik suerta daitezkeela 
gaztigatzen digu.

Apiribil azkenien, ostua 
Aizgainien! (Bakaiku) Noizko 
ateratzen duten hostoa pagoek 
Bakaikuko Aizgainen (Barga 
gaineko toponimoa) adierazten 
digu. 

Apibila fan da maietza 
gero, ganbaa baztarrean 
agotza bero! (Burunda) Behin 
apirila eta maiatza ere 
pasatuta, etxeko ganbaran 
negurako pilatutako ahotz 
hondarrak bertan gera 
daitezke. Amaierako hitza 
egon aditzaren aginterako 
forma trinkoa, bego (egon 
bedi), izan daiteke, aurreko 
zatiko amaierarekin errima 
erabatekoa egiteko.

Aran urte, elur urte! 
(Aranatz), Ezkur urte, elur 
urte! (Aranatz), Elur urte, 
gari urte! (Burunda), Ezkur 
urte, xagu urte (Lizarraga)
Arantzak arana eta haritzak 
ezkurra erruz ematen 
dutenean, elurra izanen dela 
neguan adierazten du. 
Burundakoak, aldiz, elurra 
mesedegarri izaten dela 
gariarendako. Lizarragakoak 
ezkurra ugari izatearen alboko 
kaltea ere jasotzen du.

Elorriye lorien, artzeye 
mendi geñen! (Aranatz) 
Elorria loratzen denean da 
momentu egokia ardiak 
mendira eramateko, ez 
lehenago behintzat.

Erramu beruek itto ta 
Lazaro otzak il! (Etxarri 
Aranatz), Lazaro otzak il, 
Erramu urak yan! (Burunda) 

Lehenak, negua eta 
udaberriaren arteko 
eguraldiaren ezegonkortasuna 
adierazten du, astebeteko 
epean (Erramu igandetik, 
Pizkundekora) muturreko bi 
egoerak suerta daitezkeela 
gaztigatuz. Bigarrenak, 
muturreko bi egoerak 
kaltegarriak izan daitezkeela, 
batean hotzak garbitzen eta 
bestean urak (euriak) 
eramateko (yan) moduan. 

Goiz gorri, atsaldien/
arrats auri! (Aranatz, 
Sakana), Goiz gorri, 
arratseako yauri! (Burunda), 
Arras gorri, biyer egueldi! 
(Aranatz, Sakana) Eguraldi 
iragarpena. Argisentian, zerua 
gorriturik agertzen denean 
eguzki aldetik, arratsaldean 
seguruenik euria eginen duela 
lehenak; eta bigarrenak, aldiz, 
iluntzean zerua gorriturik 
dagoenean eguzkia sartzen 
den aldetik, hurrengo egunean 
eguraldi ona izanen dela. 
Hitzez hitz hartuz gero 
horietako azkena, beti 
asmatzen duela esan beharko 
genuke, baina ez da ahaztu 
behar izenak, izenondorik 
gabe erabiltzen direla beste 
hainbat testuingurutan: Gaur 
bai eguraldia! Pilotaria da 
hori, gero!

Ilbeltza ta iltxui, ez ardi 
ez axui! (Aranatz), Ilbeltza, 
bada il txuri, ardiyek aziko 
dau axuri. Ilbeltza ez bada 
ilzuri, ez ardi ta ez axuri! 
(Bakaiku) Ilbeltza esan izan 
zaio Sakanan eta Nafarroako 
beste euskal hizkera askotan 
urtarrilari. Bakaikuko 
esaeraren azalpena eman zuen 
Frantzisko Ondarrak: 
"Zengaiti elurrakin etxien 
mantenatzen dia ta indarra 
hartzen dai etxeko janakin". 
Aranazkoak, aurrerago jotzen 
du esanez berez gogorra den 
hilabetea txuriz jazten bada, ez 
dela epe horretan gauza onik 
(ez ardirik, ez axuririk) 
izanen.

Kandelaria otz, negube 
motz!, Kandelaria bero, 
negube gero! (Aranatz, 
Burunda) Otsailaren 2an 
izaten da Kandelaria edo 
Kandelera eguna eta beste 
behin, eguraldia iragarri 
egiten da epe luze 
samarrerako. Otsailaren 
hasierako eguraldiak, orduan, 

baldintzatzen du udaberria 
nolakoa izanen den.

Kuku, Sanjuanetan/
Sanpedrotan mutu! (Aranatz) 
Garagartzaroaren (ekaina) 
amaiera aldera (hilak 24-29 
tartean) uzten dio kukuak 
kantatzeari eta badirudi, 
gainera, garagartzaro osoan ez 
zaiola indar gehiegirekin 
entzuten.

Marsuben iru aro: goizien 
loi laparra, eguerdiyen giro 
ona, ta gaubien sekogi! 
(Etxarri Aranatz, Unanu) Aro 
izenak ereiteko giroa, 
gaztelaniako "tempero", esan 
nahi du eta esaera honen 
arabera, martxoan, negua eta 
udaberria artean, egunean 
zehar eguerdikoa dela girorik 
egokiena horrelako lanetarako 
adierazten du. Lohi laparra, 
itsaskorra, aitzurrean 
itsatsirik gelditzen dena.

Marsuben leiñua nuaño, 
apibillen elurra autzeño! 
(Lizarraga), Marsuko lainua 
nuaindo, elurra haraindo 
(Burunda) Martxoko lainoa 
noraino igotzen den mendian, 
haraino jaitsiko da elurra 
eremu berberan hurrengo 
hilabetean. Alderantziz 
proportzionala beraz lainoa 
elurrarekiko bi hilabeteetan..

Marsuko ostotsak, 
berrogei egun negu! (Etxarri 
Aranatz) Martxoan ostotsak 
edo trumoiak, ekaitzak, ugari 
badira, neguak iraun eginen 
duela maiatzeraino adierazten 
du. 

Meyetzien elorriye loria, 
artue lurria! (Etxarri 
Aranatz) Nekazariarendako 
aholkua ematen du esaera 
honek, adieraziz elorria 
loratzen hasten denean 
maiatzean, orduan dela 
momentua artoa ereiteko, 
lurrean sartzeko.

Santa Kruz meyetzeko, gui 
souek leyetzeko! (Arbizu, 
Lizarraga), San Migel 
maietzeko, gue sorua 
laiatzeko (Burunda) Santa 
Kruz eguna 3an eta San Migel 
8an izaten dira maiatzean eta 
esaerak adierazten du 
Arbizun eta Lizarragan 
lehenak eta Burundan 
bigarrenak, berandu 
izanagatik oraindik soroko 
lanak egin gabe daudela, 
aurreko eguraldi txarraren 
ondorioz, bistan da.

Txikiye banitzen, aundiye 
banitzen, meyetzien buutu 
nitzen! (Etxarri Aranatz), 
Txiki nitzan, aundi nítzan, 
maiatzian buru nítzan! 
(Bakaiku), Txikia banintzan, 
aundia banintzan, 
maiatzien zorruen nitzan! 
(Urdiain) Asmakizun moduan 
erabiltzen zen esaera honen 
arabera, maiatzean dagoeneko 
galburua (gari burua) eginik 
izaten da gari soroetan. 

Otsailko, otsailko, igati 
ibilko ttuk nee ardiyek salto 
ta brinko! (Etxarri Aranatz) 
Etxarriko artzain batek esan 
omen zuen esaera hauxe 
otsailaren 28an ardiekin 
mendira zihoala, baina ez zuen 
nonbait kontuan izan bisurtea 
zela ordukoa eta hurrengo 
egunean, 29an, elurraldi 
izugarri baten ondorioz, ardi 
gehienak hil zizkion 
mendekua harturik otsailak 
bezperako adarjotzeagatik.

Otsail txiki hasarria, 
eraiz beste guztiek baindore 
obia! (Burunda) Otsaila da 
hilabeterik labur edo txikiena, 
baina beste guztien modukoa 
bestela.

San Juan eguna, argittu 
orduko/argitziako illuna! 
(Aranatz) Esaera ironikoa 
dugu hauxe eta gustura 
egotean zein azkar pasatzen 
den denbora adierazten du. 
Etxarrin kontatzen zen bi 
emakume arbizuar lixutokira 
joan zirela goizean arropa 
garbitzera eta hantxe lanean 
eta hizketan aritu ondoren, 
lixutokiaren atarian buru 
gainean (burkiño) arroparen 
saskia zeramatela hitz eta putz 
jarraitu zuten, halako batean 
konturatu iluntzen hasia zela 
eta haietako batek hauxe esan 
zuen arte, urteko egunik 
luzeenean.

San Klemente papa, elurre 
tipi-tapa! (Aranatz) Azaroak 
23, San Klemente, Lizarragan 
festak. Esaerak adierazten 
digu ohikoa izan dela garai 
horretan elurra ikustea gure 
inguruan eta aurten ere hala 
izan da.

Santa Luzia egunezkioz 
oiluen atxaparra luzetzen 
da eguna. (Bakaiku, 
Lizarraga) Abenduaren 13an 
hasten omen da eguna 
luzatzen, oso gutxika (oiloaren 
atzaparra adina) bada ere. 

Sakanako esaera zaharrak (I)

Hara ZEr DiEN

Berrikuntza lanengatik Aralarko santutegiak zortzi hilabetez itxi 
zituen ateak. Bitarte horretan kisusgileak teilatua guztiz berritu 
zuten horrela elizara ura ez sartzeko eta altzariak ez izorratzeko. 
Horrekin batera, elizaren lurraren azpian berogailua jarri zen, 
tenpluaren tenperatura epeltzeko. Lanek 78 milioi pezetako 
(468.789,4 euro) aurrekontua izan zuten. Lanak egin ondorengo 
aurreneko elizkizunean jende ugari izan zen. 

DUEla 25 UrtE... 

Santutegia zabalik 
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saKaNa
Itaiak, emakumezkoen antola-
kunde sozialistak, Emakumeen 
Egunean adierazi zuenez, "ema-
kumezko langileon zapalkuntzak 
ez du aterabiderik kapitalismoa-
ren baitan". Horregatik, sozia-
lismoaren eraikuntza aldarrika-
tu zuen, "gure askapen premisa 
gisa". Adierazi zutenez, "klaserik 
gabeko, eta, ondorioz, zapalkun-
tzarik gabeko gizartea eraikitze-
ko baldintza politikoak eraiki 
behar ditugu. Antolakuntza ko-
munistaren baitan garatzen di-
tugun borroka prozesuaren eta 
sortzen ditugun instituzio pro-
pioen baitan zapaldu guztienda-
ko espazio seguruak lortu behar 
ditugu; zapalduen kontrako era-
so guztiei erantzunez, eta, horre-
tarako, bitartekoak sortuz". 

Itaiako kideek salatu zutenez, 
"instituzioek berdintasunaren 
aldarrikapena bere egin badute 
ere, ez dute zapalkuntzarekin 
bukatzeko borondate errealik 
erakutsi". Gaineratu zuenez, 
"gobernuetatik proposatzen diren 
legeek emakumezko langile asko 
eta asko bazterrean uzten dituz-
te". Ziurtatu zutenez, "sozialde-
mokraziak ere egoerari aterabi-
dea emateko ezintasun bera du. 
Lege onarpenek emakumezkoen-
dako zenbait neurri positibo 
eragin baditu ere, inondik inora 
ez die emakumezko langilea as-
katzeko norabide estrategikoari 
erantzuten". 

Ekonomia atzeraldiaren tes-
tuinguruan, Itaiakoek ziurtatu 
zutenez, "hedabideen eta insti-
tuzioen ideologiak ez dituzten 
emakumezkoen arazoak ikusta-
razten, edo medio nagusietan 
ateratzen badira, ez dute ema-
kumezko langileendako irtenbi-
derik proposatzen". Horregatik, 
"enpresarien eta alderdi profe-
sionalen iruzurrari aurre egin 
eta emakumezko langileok as-
katuko gaituen gizarte sozialis-
ta eraikitzera" deitu zuten. 

Antolakuntza 
sozialista 
zabaltzearen 
aldeko deia
itaia "guztion ongizatea 
bermatuko duen 
gizartearen eraikuntzan" 
ariko da

saKaNa
Institutuko ikasleak Zuregatik, 
guztiengatik. Beste zaintza siste-
ma baten alde leloak irakur zi-
tekeen pankartaren atzean, ikas-
tetxe parean. Haien eskuetan 
genero berdintasunaren aldeko 
hainbat lelo idatziak zituzten 
kartulinak. Horrela bukatu zen 
Emakume Langileen Nazioarte-
ko Eguneko ekitaldia Sakana 
Lanbide Heziketa institutuan. 
Ordu bat lehenago ikasgeletan 
ikasleek bideo pare bat ikusi 
zituzten. Haien inguruko balo-
razioak, iritziak edo hausnarke-
tak talde txikietan egin zituzten. 
Eta, ondoren, ikasleek sortutako 
ideiak idatziz eman zituzten. 
Beste gela bat pankartaz ardu-
ratu zen. Lanketa guztia ikasleen 
ordezkariek ostiralean egindako 
bileran zehaztu zen. Gogoratze-
ko talde argazkia atera zuten. 
"Haien eskaera izan zen ekime-
nak institututik harago zabaltzea 
eta prentsa deitzea", azaldu du 
Mari Jose Oiarbide Izagirre ikas-
keta buruak.

Ikastetxe barruan indarkeria 
matxistagatik hildako emaku-
mezkoen berri ematen duen 
kontagailua jarrita dute. 14 zen-
bakia zuten jarrita asteazkenean. 
Haren ondoan eta beste pasabide 
batzuetan jarri zituzten ikasleek 
idatzitako hausnarketak eta le-
loak. Besteak beste honakoak 
irakur zitezkeen: ez dut zure 
piroporik nahi, zure errespetua 
baizik; patriarkatuak patriarka-
dak eragiten dizkit; atzera pau-
sorik ez; beldurrik ez duten 
emakumezkoei gizonezkoek 
dieten beldurra da matxismoa; 
berdintasunari bai, patriarka-
tuari ez; feminismoa ez da gerra 
oihua, baizik eta berdintasunaren 
aldeko borroka; zuregatik, guz-
tiengatik; M8 ahots morea, neu-
rea eta zeurea edo ez lurra ez 
emakumezkoak ere ez gara kon-
kistarako lurraldeak.

Generoa baztertu, pertsona gisa 
aukeratu ikasketa 
Oiarbidek aitortu duenez, insti-
tutuan "oso emakumezko gutxi 

gaude. Lanbide Heziketako kasua 
oso berezia da, zeren neska-mu-
tilek, normalean, ez dute nahas-
turik ikasten, ikasketa ziklo 
maskulinizatuak eta feminizatuak 
daude". Lehenak industriari lo-
tutakoak dira, bigarrenak zain-
tzari lotutakoak. "Gizarteak 
‘agintzen’ duena da. Beraz, este-
reotipo pila bat hautsi beharrean 
gaude", gaineratu du. Horregatik 
ezinbestekoa jo du emakumezkoen 
artean industria lanbideak sus-
tatzea eta gizonezkoen artean 
zaintza lanena.

Oiarbidek gaztigatu duenez, 
"erabakia hartuta etortzen dira 
Lanbide Heziketara. Beraz, au-
rretik egin behar da lanketa. 
Ezin da lanbidea generoagatik 
aukeratu. Pertsona gisa aukera-

tu beharra dago". Are gehiago: 
"gure lanbidea aukeratzen du-
gunean, hautaketa horren ondo-
rioen berri izan behar dugu". 
Ikasketa buruak azpimarratu 
duenez, "emakumezkoek indus-
tria ikasketak aukeratzeko pre-
mia handia dago. Izan ere, Saka-
nan eskaintza handiena indus-
triakoa da. Sakanan bizi eta lan 
egin nahi badute, beraien pres-
takuntza hemen dagoen lanbi-
deetara egokitu beharko dute". 
Oiarbidek azaldu duenez, "gizo-
nezkoek aukeraketa hori egiten 
dute eta lan egiteko ez dute ara-
zo handirik. Baina emakumez-
koak kanpora joan beharrean 
suertatzen dira". Bestela, solda-
ta eta lan baldintza okerragoak 
dituzten lanetan ariko direla 
azpimarratu du.

Horregatik, Oiarbideren iritziz, 
"ikastetxe guztietan hezkidetza 
landu beharra dago". Haiek ez 
dute hori Martxoaren 8ra muga-
tzen, "institutuaren hezkuntza 
programan hezkidetza jasoa 
dago", azaldu du Oiarbidek. Eta 
gogorarazi du Sakana Lanbide 
Heziketa institutua hezkidetza 
lantzen ikastetxe pilotua izan 
zela. "Gaur egun, efemeridea 
lantzeaz aparte, bi edo hiru hi-
labetean behin ekintzak antola-
tzen ditugu. Horietan maskuli-
nitateak landu, emakumezkoen 
ahalduntzea sustatu edota hez-
kidetza lantzen ditugu. Ikastetxe 
honetan hezkidetzak garrantzia 
handia du. Lan hori egunero edo 
maiz egiten dugu", ziurtatu du.

%13,68 
Institutuko ikasleen kopuru hori 
da emakumezkoa (29). Gainon-
tzeko %86,32 gizonezkoa da (183). 
Emakumezko gehien dituzten 
ikasketak mendekotasun egoeran 
dauden pertsonei zaintzakoa da: 
15, emakumezko ikasleen %51,72. 
Mendi ibiltaritza ikasten 5 ema-
kumezko daude (%17,24); mi-
kroinformatika sistemak eta 
sareak ikasten 4 emakumezko 
daude (%13,79); merkataritza 
laguntzaile eta mendi ertaineko 
ikasketak egiten bina emaku-
mezko daude (%6,9) eta, azkenik, 
merkataritza zerbitzuetan tre-
batzen emakumezko bakarra 
dago (%3,45). Emakumezko ikas-
lerik ez duten ikasketak dira: 
merkataritza zerbitzuen oina-
rrizko graduan, elektromekani-
ka mantentzea, mekanika fabri-
kazio ekoizpenaren programazioa, 
industria mekatronika eta eska-
ladan.

Lanbide Heziketako ikasle eta irakasleek parte hartu zuten Emakumeen Eguneko elkarretaratzean. 

Hezkidetza Lanbide 
Heziketa institutuan 
Martxoaren 8a zela eta Hezkidetzarekin lotutako jarduerak egin zituzten 
asteazkenean. institutuan jabetuta daude ikasketak sexuaren arabera aukeratzen 
direla: industriara gizonezkoak, zaintzara emakumezkoak

"EZIN DA LANBIDEA 
GENEROAGATIK 
AUKERATU. PERTSONA 
GISA AUKERATU 
BEHARRA DAGO"
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Alfredo Alvaro Igoa sAKANA
Zaintzaren gaiari zentraltasuna 
ematen urteak daramatza Euskal 
Herriko mugimendu feministak. 
Emakume Langileen Nazioarte-
ko egunera ez da mugatuko denon 
bizitzak erdigunera leloa. 
Zergatik erreparatu dio mugimen-
du feministak zaintzari? 
Kitz. Emakumezkooi betidanik 
dagokigun gauza bat izan da 
zaintza. Baina pandemiatik 
hona zentralizatu da. Kapita-
lismoa krisian dago, baina 
krisian dagoena zaintza bera 

da. Hortik hainbat hari atera-
tzen dira: haurren zaintza, 
adinduena, sektore publiko 
zaintzaren prekarizazioa eta 
abar. Horregatik, zaintza guz-
tiak erdigunean kokatzearena 
eta greba deialdia.

Miren. Zaintza arrazializatua 
da, sexualizatua da, gero eta pre-
karizatuagoa da. Hor daude haur 
eskoletakoen borroka, Aita Ba-
randiaran adinduen egoitzako 
eta Josefina Arregi klinikako 
langileen baldintzak eta aldarri-
kapenak, pediatraren eskaera... 
Azpimarratu beharra dago zain-
tzak ikutzen gaituela, gehienbat 
emakumezkoak egiten dute. 
Horregatik jarri da zaintza er-
digunean.
Zaintza, senideren bat zaintzen ari 
den emakumezkoa. 

M. Emakumezkoei atxiki zaien 
rola hori da, zaintzarena. Beti 
bete izan ditu familia horretako 
hutsuneak eta zaintza lan horiek.
K. Gure lan baldintza prekarioak 
badira, ordu asko sartu behar 
baditugu, gure adinekoez ezin 
ardura gaitezke. Hori krisi bat 
da, pertsonala, baina kolektiboa 
aldi berean.
Bestetik, migratutakoak adineko 
pertsonak zaintzen.
K. Askotan emakumezkoak iza-
teaz aparte, beste herrialde ba-
tzuetatik etorri eta egoera pre-
karioan dauden emakumezkoak 
dira. Hor egiturazko beste zapal-
kuntza bat jasaten dute: arraza-
keria. Gainera, Atzerritarren 
Legea ere hor dago. Horrek zain-
tzaren prekarizaziora bideratzen 
gaitu.
Azkenik, erakundeetan adinekoak 
zaintzen dituzten langileak. 
K. Sektorearen pribatizazioa eta 
sektore publikoaren prekarizazioa 
daude. Hor emakumezkoak dau-
de. Ez dute soldata egokirik ja-
sotzen. Feminizatutako ekonomia 
batean daude. Arazo potolo bat 
dugu hor, denon arazoa dena.
Zaintzaren hiru irudi estereotipatu 
aipatu ditugu, baina pluralean ari 
zarete. Gehiago dira, ezta? 
K. Bai. Hor ere badago txikitatik 
emakumezkoei askotan ezarri 
diguten zaintza bat, popinak 
ematen dizkiguten unetik zain-
tzeko derrigortze hori dugu. 
Mugimendu feministatik esaten 
dugu kolektibizazioa mahai gai-
nean jarri behar dugula. Baita 
ez zaintzeko eskubidea ere. Zeren 
askotan emakumezkook ardura 
hori hartzen dugu; etxeko lanez 
aparte, ez dakit noren zaintza. 
Eta horrela gure bizitzak immo-
latu egiten ditugu.
M. Zaintzaren erantzukizuna 
denok hartu behar dugu. Kolek-
tibizatu behar da. Emakumezko 
eta gizonezkoen, denon, erantzu-
kizuna da zaintza. Publiko eta 
komunitarioa izan behar du.
Zergatik ez luke zaintzak negozioa 
izan behar? 
K. Zaintza eskubide bat delako. 
Askotan bizitza erdigunean jarri 
beharrean ekonomia eta kapi-
tala jartzen delako erdian. Horrek 
egoera prekarioak, mina, ezine-

gona eta hori guztia ekartzen 
du.
Zaintza modu kolektiboan ulertzen 
duzue, ez indibidualizatuan. Azal-
du diezagukezue? 
M. Saretze feminista eta kolek-
tibo bat eman dadila. Bestelako 
esperientziak edo saretzeak ere 
bizi beharko genituzke, esatera-
ko: komunitate jangelak, komu-
nitate zaintza moduak... Horrek 
ez du esan nahi instituzioek ez 
dutela beraien erantzukizuna 
hartu beharrik. Denen eskura 
jarriko den zaintza instituziona-
lizatu behar da. Gaur egun, zo-
ritxarrez, familia bat adinekoen 
etxera joateko dirurik gabe egon 
daiteke.
Borroka artikulatua greba feminis-
ta orokor baterantz. Zergatik? 
K. Zaintza erdigunean, horrekin 
bi urte pasa daramatzagu. Udaz-
kenean greba feminista orokor 
bat deituko dugu. Zaintzen ingu-
ruko greba bat izanen da. Denoi 
ikutzen digun gai bat da. Denok 
nahi dugu aldaketa bat. 
M. Eskubide unibertsala behar-
ko luke, eta ez bakarrik ordain-
du dezaketenendako. Denon es-
kubidea da, denon bizitzaren 
erdigunean dago zaintza. Ema-
kumezko asko daude zaintzaren 
erabat menpe daudenak eta 
mendekotasun horretatik aska-
tu beharra dago. Horregatik, 
dena aldatzearena.
Nola artikulatuko zarete? 
K. Emakumeen Egunean jaki-
narazi ondoren, Sakanan hainbat 
gauza eginen ditugu dauden 
zaintza arloetan: Haur eskolak, 
adinduen egoitza, klinika, arra-
zializatutako emakumezkoak... 
Jendea mugiarazi nahi dugu 
udazkeneko greba hori indartsua 
izateko.
Hauteskunde urtean zaintza agen-
da politikora eraman nahi duzue? 
K. Hala da. Pandemiaren garaian 
mugimendu feministak protoko-
lo bat egin zuen, gauzak beste 
modu batera egiteko eskatuz 
gobernu eta politikariei. Ez zuten 
kontuan hartu. Sekula ez da be-
randu. Egitekoak asko dira. Bada 
garaia.
Zer ezaugarri izanen ditu prozesuak?
M. Hainbat mugimendu eta era-
gilerekin lanean hasi eta saretzea. 
Greba batzorde feminista bat 
eratuko dugu. Badugu esperien-
tzia: greba feminista izan genuen, 
izugarrizko arrakasta izan zue-
na. Bide beretik segituko dugu: 
batzordeak sortu, jendea batzor-
deetan parte hartzera animatuz... 
Zaintzen inguruan saretuko gara.

Kitz Mendiola Barandalla eta Miren Mendinueta Lakuntza. 

"GREBARA BEGIRA 
HAINBAT MUGIMENDU 
ETA ERAGILEREKIN 
LANEAN HASI ETA 
SARETUKO GARA"

"ATZERRITARREN 
LEGEA ERE HOR DAGO. 
HORREK ZAINTZAREN 
PREKARIZAZIORA 
BIDERATZEN GAITU"

"Zaintzarekin 
gure bizitzak 
immolatu egiten 
ditugu"
KITZ MENDIOLA ETA MIREN MENDINUETA MUGiMENDU FEMiNisTAKO KiDEAK
Mugimenduak jakinarazi du "borroka artikulatu bat planteatzen" duela “udazkenean 
izanen den greba feminista orokor baterantz”
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Maider Betelu Ganboa EtXarrEN
Binakako hasierako ligaxka 
atzean utzita, azkeneko faseari 
ekin diote finalerdietara sailka-
tu diren lau bikoteek. Euren 
arteko ligaxka jokatuko da he-
mendik aurrera, Nafarroa Are-
nako finalera helduko diren bi 
bikoak erabakiko duena. 

Hasierako ligaxkako liderrek, 
Aitor Elordik eta Jose Javier 
Zabaletak, Jon Ander Peña eta 
Jon Mariezkurrena izango di-
tuzte aurkari larunbatean La-
briten. Begi gehienak atzeko 
koadroetan daude, bi atzelarien 
arteko borroka handia espero 
baita. 

"Joseren eskuinkada inoiz iku-
si dudan gogorrena eta indar-
tsuena da. Uste dut pilotari gehie-
nek hori uste dugula. Oso zaila 
da haiei kontra egitea, baina 
saiatuko gara" azaldu zuen ma-
terial aukeraketan Mariezkurre-
nak. 

Etxarrengo atzelariak ere erres-
petu handia dio Berriozarkoari. 

"Jonek asko jotzen du atzetik. 
Pilota abiadura bizian iristen 
da, oso atzetik. Ongi egiten ba-
dute, gora egingo dute". Beste 
finalerdian Lasok eta Imazek 
Altuna eta Tolosa izango dituzte 
aurkari, Ogetan.  

Jose Javier Zabaleta. ARTXIBOA

Jotzaile handien lehia 
Binakako finalerdietan
 PILOTA  Binakako finalerdietako ligaxkako lehen jardunaldia jokatuko da asteburuan. 
Zabaletak eta Elordik Peña eta Mariezkurrena izango dituzte aurkari labriten, jotzaile 
erraldoien arteko partida izango da

NAFARROAKO PILOTA FEDERAZIOA

Nafarroako selekzioa, prest
 PALETA GOMA / PILOTA  Nafarroako Esku Pilota 
Federazioak Nafarroa ordezkatuko duten 150 pilotari 
eta erremintako espezialisten selekzioa aurkeztu du 
Elgorriagako bainuetxean. Marsuaren hirugarren 
asteburuan Gipuzkoa, Errioxa, Araba, Bizkaia, Nafarroa 

eta Iparraldeko selekzioak jokatzen duten GRABNI 
txapelketa hasiko da, eta paleta goman Irati Igoa eta 
Naroa Otxoa etxarriarrak lehiatuko dira. Irati Igoak eta 
Murillok Espinalen eta Gorostiagaren kontra jokatuko 
dute gaur, ostirala, 18:00etan, Labriten.

Espainiako Kluben Arteko 
Pilota Txapelketan 
Irurtzunek asko du jokoan: 
final handirako sailkatzea, 
hain zuzen ere. Igandean, 
marsuak 12, Irurtzun 
Urbion taldearen kontra 
lehiatuko da, eta 
txapeldunak final 
handirako txartela lortuko 
du. Partidak Irurtzunen 
jokatuko dira, 17:00etan, 
eta zaleak alde izango ditu 
Migel Berazak kudeatzen 
duen klubak. Retegi Bik 
(Irurtzun) Senar (Urbion) 
izango du aurkari buruz 
buru, eta De la Fuentek eta 
Bergerak (Irurtzun) 
Cabrerizoren eta Olidenen 
kontra (Urbion) jokatuko 
dute. 

Irurtzun vs 
Urbion, etzi

2023 denboraldiko Sakanako lehen 
txirrindularitza proba hartuko 
du Altsasuk igandean: junior 
mailako XXXVII. Udaberri Saria. 
Burunda Txirrindularitza Tal-
detik azaldu dutenez, 190 txirrin-
dulari daude izena emanda, 
parte hartze ederra. 10:30ean 
abiatuko dira txirrindulariak 
Foru plazatik eta 80 km dituzte 
aurretik. Altamirako portua hi-
rutan gainditu beharko dute. 

 TXIRRINDULARITZA  190 
txirrindulari Altsasuko 
Udaberri Sarian

Joan zen urteko Udaberri Saria. ARTXIBOA

Aurreko igandean hasi ziren 
Nafarroako Herri Kirol Federa-
zioak antolatutako XXXVI. Na-
farroako Herri Kirol Jokoak, Paz 
de Ziganda ikastolan. Proba 
konbinatuetan 41 talde lehiatu 
ziren eta sokatiran 11, tartean 
sakandarrak, Andra Mari eta 
Iñigo Aritza ikastoletatik sortu-
takoak. Bigarren jardunaldia 
igandean jokatuko da, 10:30etik 
aurrera, Olaztin. 

 HERRI KIROLAK  Olazti, 
Nafarroako Herri Kirol 
Jokoen topaleku

Sokatira saioa, Paz de Zigandan. ANDRA MARI

FUtBOl PrEFErENtEa

22. JARDUNALDIKO EMAITZAK 1-4
Etxarri Aranatz - Altsasu 1-1
Lezkairu - Lagun Artea 1-1

 SAILKAPENA

PREFERENTEKO 1. MULTZOA

1 Amigo 49
10 Altsasu 29
17 Etxarri Aranatz 14
18 Lagun Artea 10

HURRENGO JARDUNALDIA

MARSUAK 11, LARUNBATA

16:00 Itaroa Huarte B - Etxarri (Areta)

MARSUAK 12, IGANDEA

15:45 Altsasu - Lezkairu (Dantzaleku)
16:30 Lagun A. - Soto Ibarbaso (Zelai Berri)

Altsasuk arerio zuzena hartuko du
Etxarrin jokatutako derbian bana berdindu 
eta gero, Lezkairu arerio zuzenaren kontra 
Dantzalekun jokoan dauden hiru puntuei 
eutsi nahi die Altsasuk.

Etxarrik puntuatzen segi nahi du
Azken bi partidetan puntuatu du Etxarrik, 
eta bide beretik segi nahi du. Larunbatean 
Itaroa Huarte du arerio Iruñerrian. 

Lagun Artea Soto Ibarbasoren kontra
Lagun Arteak sailkapenean zazpigarren den 
Soto-Ibarbaso taldea hartuko du igandean 
Zelai Berrin. Partida zaila du aurretik. 

FUtBOl ErrEGiONala

20. JARDUNALDIKO EMAITZA
Beti Onak - Altsasu B 3-0

SAILKAPENA

ERREGIONAL MAILAKO 4. MULTZOA

1 Beti Onak B 51
11 Altsasu B 19

HURRENGO JARDUNALDIA

MARSUAK 12, IGANDEA

13:00 Altsasu B - Berriozar (Dantzaleku)

Altsasuk Berriozar hartuko du 
Liderraren kontra galdu eta gero, Altsasuk 
Berriozar arerio zuzena du aurkari. 

EMaKUME PrEFErENtEa

17. JARDUNALDIKO EMAITZA
Altsasu - Mutilvera B 1-2

SAILKAPENA

EMAKUMEEN PREFERENT. 1. MULTZOA

1 Mutilvera B 42 
7 Altsasu 16

HURRENGO JARDUNALDIA

MARSUAK 11, LARUNBATA

18:30 V. de Egües - Altsasu (Sarriguren) 

Altsasuk lehen fasea despedituko du
Valle de Egües izango du aurkari Altsasuk 
lehen faseko azken jardunaldian.
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Maider Betelu Ganboa saKaNa
Sakanako karatea aipatu bezain 
pronto, Luis Martil datorkigu 
burura. Ezinbestez. Luis Marti-
lek sortu zuen 1.978an Shotokan 
karate kluba Irurtzunen, Gaspar 
Fernandezekin batera. Urte ba-
tzuetara Lakuntzan ere klaseak 
ematen hasi zen Martil. Ibilbide 
honetan guztian karateka asko 
trebatu dira Shotokanen, txapel-
dun handiak tartean, Mikel Aiz-
pun, Roberto Martil, Ruben Tri-
nidad, Sandra Vilches, Edurne 
Alonso, Iñigo Arrasate, Martin 
Ezkurdia esaterako. Urteak, or-
dea, ez dira alferrik pasatzen eta 
2022/2023 ikasturterako Luis 
Martilek eskolaren ardura uztea 
erabaki zuen. Berarekin trebatu 
ziren Leire Meaza Pizarro lakun-
tzarra eta Ruben Trinidad irur-
tzundarra dira orain Shotokan 
karate klubeko gidariak.

Leire Meaza Shotokanen hasi 
zen. "Luis karate klaseak ematen 
hasi zen Lakuntzan, eta 5 urte 
nituela berarekin hasi nintzen. 
Aurrerago karatea utzi nuen, 
beste gauza batzuk probatzeko, 
eta 14 urte nituela karatera itzu-
li nintzen. Geroztik karatean 
jarraitu dut". Duela bospasei 
urte hasi zen Lakuntzako taldea 

entrenatzen, aurreko irakasleak, 
Edurne Alonsok, utzi zuenean. 
Ordutik Martilekin ibili da Sho-
tokaneko irakasle gisa, eta hitz 
politak ditu berarendako. "Pri-
bilegioa izan da Luisekin karatea 
ikastea. Karateaz asko daki, 
lorpen handiak ditu eta karate 

arbitroa ere bada. Gure irakaslea 
zen, baina askotan guraso bat 
bezalakoa. Karatean landu eta 
ezinbestekoak diren baloreak 
--errespetua, diziplina, erori on-
doren altxatzea...-- oso ongi trans-
mititu zizkigun. Zorrotza da, 
baina zentzu positiboan, ez au-
toritarioan. Edozein zalantza 
argitu eta laguntzeko prest, hel-
buru bat lortzeko edo nonbaite-
ra iristeko diziplina beharrezkoa 
zela erakutsi digu beti".

Aurten Shotokan karate klu-
beko arduradun eta irakasle 
izateari utzi dio Luis Martilek, 

sasoi betean dagoela. 2.020an, 68 
urterekin, karateko Seigarren 
Dan maila lortu zuen, gerriko 
txuri-gorria lortuz. "Hori goi 
goian zaudela erretiratzea da" 
dio Meazak, irakasle ohiaz harro. 
Lakuntzarrak gerriko beltza du, 
eta Lehen Dan maila, "Luisekin 

batera ateratakoa". Ruben Tri-
nidad Bigarren Dan da.

Karatea 
Karatea arte martzial tradizio-
nala da, armarik gabeko borroka 
artea. Zenbait arte martzial txi-
natarretan oinarritzen da (wushu) 
eta 1933. urtean sortu zen ofizial-
ki, gaur egun Okinawa izena 
duen uhartean zeuden borroka 
sistemak ere oinarri hartuta. 
Taekwondoa, judoa eta bestelako 
arte martzialekin alderatuta, 
"karatean askoz sakonago egiten 
dira mugimenduak. Guk eskuak, 
hankak, posizioa, erritmoa... 
elementu asko lantzen ditugu 
batera eta mugimendu ezberdinak 
sortzen ditugu, arte martzialetan 
oinarrituta". Karatean bi moda-
litate lantzen dira, kata, hau da, 
karate mugimenduen erakustal-
dia, eta kumitea, bi karateken 
arteko borroka. "Ostikoak jo 
daitezke, baina badaude ukitu 
ezin diren puntu batzuk: genita-
lak, aurpegia, kopeta...". Karatean 
"edozein" aritu ahal dela dio 
Meazak, ez du aurretiazko tre-
betasunik eskatzen. "Edozein 
hasi daiteke. Aurten 37 urteko 
arbizuar emakume bat hasi da, 
eta pozik dago".

Shotokan karate klubeko ikasleak entrenatzen, aurrean Ruben Trinidad, Luis Martil eta Leire Meaza dituztela.

Shotokan, 45 
urte eta aurrera

"SAKANAN KARATEKA 
ONAK ATERA DIRA. 
LUIS IRAKASLE 
BIKAINA IZAN DA"  
RUBEN TRINIDAD

"JENDEA ANIMA 
DADILA; GURETIK 
PASA ETA KARATEA 
PROBATU DEZATELA"  
LEIRE MEAZA

 KARATEA  luis Martilek 1978an shotokan karate kluba sortu zuen irurtzunen eta lan 
nekaezina egin du urte luzez. aurten leire Meazak eta ruben trinidadek hartu dute 
bere lekukoa, helburu berberarekin: sakanan karatea sustatzea eta erreferente izatea
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Gerrikoak, mailaren erakusle
Karatean gerriko kolore bakoitzak 
maila bat erakusten du. Oina-
rrizkoena txuria da eta ondoren 
laranja, berdea, urdina, marroia 
eta beltza datoz, baina bi mailen 
tartean bi koloretako gerrikoa 
eraman dezake karatekak. "Adi-
bidez, gerriko horia lortzeko 
azterketa erabat ongi egin ez 
denean, kasu horretan gerriko 
txuri-horia ezartzea erabaki de-
zake azterketa egiten duenak, bi 
gerrikoen arteko trantsizio ho-
rretan zaudela adierazteko" azal-
du du Meazak. Gerriko beltzaren 
ondotik, Dan mailak edo graduak 
daude, Lehen Dan mailatik Ha-
margarren Dan mailara. Bosga-
rren Dan mailara arte gerriko 
beltza janzten da, eta Seigarren 
Dan mailan gerriko txuri-gorria 
lortzen da. Gerriko gorena gorria 
da, Hamargarren Dan maila lor-
tuz gero lortzen dena. "Nik Sei-
garren Dan mailara heltzea 
nahiko nuke" aitortu du Meazak.

Gerrikoak lortzeko azterketak 
irakasleek egiten dizkiete ikas-
leei, gerriko marroira arte. Ge-
rriko beltza lortzeko eta Dan 
graduak lortzeko azterketak, 
aldiz, Nafarroako Karate Fede-
razioan egiten dira. Dan mailak 
lortzea zaila da. "Asko entrenatu 
beharra dago. Ni aurten nire 
kabuz ari naiz entrenatzen, eta 
tarteka Rubenekin". Behin mai-
la bat lortuta, ez da inoiz galtzen. 
"Ni gerriko beltza eta Lehen Dana 
izango naiz betirako eta Ruben 
Bigarren Dan".

Trantsizioa
Shotokan karate klubaren ardu-
ra hartzea erronka itzela izan 
da Leire Meazarendako eta Ruben 
Trinidadendako. "Duela bi urte 
Luisek esan zigun klubaren ar-
dura asko zela berarendako, eta 
joan zen urtean azaldu zuen 
ikasturtea bukatuta utziko zue-
la. Presidente gisa jarraituko 
zuela, baina Rubeni bere lekua 
hartzea proposatu zion, eta ni-
rekin batera jarraitzea. Eta ho-
rrela izan da. Aldaketa azkarra 
izan zen, ikasturte batetik bes-
terakoa, baina pozik gaude. Ikas-
le gehiago ditugu eta gustura eta 
motibatuta daude. Hori da ga-
rrantzitsuena. Bestalde, kudea-
ketako lanak, federazioarekin 
harremana, dirulaguntzak, txa-
pelketak antolatu eta bestelakoak 
gu egiten hasi gara, Luisen la-
guntzarekin. Bion artean kluba 
aurrera ateratzen ari gara" dio 
Meazak. Ez dute Luis Martil 

ahaztu, eta klubaren sortzaile 
eta arima izandakoari aitortza 
egitea dute buruan. "Guztia ho-
rren azkar gertatu denez, orain 
arte ez dugu astirik ere izan, 
baina oso argi dugu Luisi aitor-
tza bat egin nahi diogula".

Zabal-zabalik
Shotokan karate klubak 25 ikas-
le ditu, hamahiru Lakuntzan, 
zazpi Irurtzunen eta bost Uhar-
te Arakilen. Lakuntzan bi talde 
dira eta Leire Meaza da ardura-
duna. Beste bi herrietako taldeak 
Ruben Trinidadek gidatzen ditu. 
Adinari dagokionez, gazteenek 
5 urte dituzte eta helduenak 37 
urte. Asteartetan eta ostegune-
tan entrenatzen dute, 17:00etatik 
18:00etara Irurtzungo kirolde-
gian, 18:30etik 19:30era Uharte 
Arakilgo Mojen Etxean, eta 
17:30etik 19:30era Lakuntzan, 
igerilekuen gaineko gelan, bi 
talde direlako. Karatea ezagutu 
eta probatu nahi duenak ateak 
zabal-zabalik dauzka. "Edozein 
unean eman daiteke izena gu-
rean. Pasa daitezela, aste batez 
probatu dezatela, eta gustuko 
badute, has daitezela".

Larunbatean, marsuak 11, Men-
dillorrin jokatuko den karate 
txapelketa batean parte hartuko 

dute Shotokaneko ikasle gehie-
nek. "Ikasleek erabakitzen dute 
katan, kumitean edo bietan par-
te hartu nahi duten. Beti esaten 
diet txapelketetan ongi pasatze-
ra goazela, ikastera eta esperien-
tzia ona bizitzera. Sailkatzen 
bagara, ongi, baina bestela, ez 
dela ezer gertatzen".

Gorputzaren kontrola
Zer du karateak? Zergatik da 
gomendagarria? "Hasteko, beste 
kirol bat probatzeko, ohiko kiro-
letatik aldentzen dena. Bigarre-
nik, gure gorputzak nola funtzio-
natzen duen erakusten digulako. 
Karatean gorputz guztia lantzen 
baitugu. Gure gorputza ongi gi-
datu behar dugu, nahi ditugun 
mugimenduak ongi egiteko, eta 
beharrezkoa den indarra neurrian 
erabiltzeko. Norberaren gorputza 
oso ongi ezagutu behar dugu, eta 
jakin behar dugu noraino iritsi 
ahal garen. Hirugarrenik, defen-
tsa ere erakusten digu. Finean, 
zure gorputzaren kontrola hartzen 
duzu. Eta lantzen ditugun balo-
reak (errespetua, diziplina, ez 
etsitzea) bizitzako gainontzeko 
esparruetarako primeran datoz. 
Beraz, sakandarrak animatu 
daitezela" gonbidatu du Leire 
Meazak. 

Ruben Trinidad, bi ikasleren karate kumitea edo borroka lantzen.Leire Meaza, Mendillorriko txapelketarako kata mugimenduak errepasatzen. 

Ruben Trinidad, ikasleekin karate kata mugimenduak lantzen. 

Zergatik utzi duzu karatea?
71 urte bete ditut eta orain arte klubean egon naiz, baina une bat 
iritsi zen gainezka sentitzen nintzela. Pazientzia gutxiago nuen eta 
haurrekin egotea gehiago kostatzen zitzaidan. Alabak esan zidan 
karatea uzteko, gainezka ikusten ninduela. Beste gauza batzuk 
bizitzen hasteko. Eta karatea uztea erabaki nuen. Dena den, esku 
onetan utzi dut kluba, Rubenek eta Leirek oso ongi egiten 
dutelako. Badakite hor nagoela, edozein zalantza argitzeko prest, 
baina dena beraiek egiten dute.
Nola hasi zinen karatean?
Andaluziarra naiz jaiotzez. 17 urte nituela etorri nintzen Irurtzunera 
eta Inasan lan egin nuen, jubilatu arte. Karatean lagun batengatik 
hasi nintzen, Gaspar Fernandezengatik, Iruñeko Kale Nagusian. 
Gutxika harrapatu ninduen eta gaur arte. Berak ez zuen gerriko 
beltza atera eta ni Seigarren Dan naiz, 2.020 urtetik. Gogorra izan 
zen, baina maila hori ez dit inork kenduko.

Seme-alabak ere karatean 
trebatu ziren.
Biak, Roberto eta Yolanda, nirekin 
eraman ditut beti. Roberto 
Nafarroako txapelduna izan zen 
eta selekzioan zegoen, baina 
utziko zuela esan zidan, Xotan 
serioago aritzeko. Urte bat falta 
zitzaion gerriko beltza lortzeko, 
eta kolpea izan zen. Aste bat 
egon ginen hitz egin gabe (kar, 
kar). Biak Xotan daude, eta pozik.
Shotokanen lan handia egin 
duzu.
Gustura ibili gara. Gure klubetik 60 
gerriko beltz atera dira, eta 

karateka oso onak, Nafarroako eta Espainiako Txapelketetan aritu 
direnak. Karatean gauza asko ikasten dira, bizitzarako balore 
garrantzitsuak: errespetua, diziplina, lana... eta hori da garrantzitsuena.
Bizitza guztia karatean. Zer eman dizu karateak?
Asko. Bizitzeko modu bat, satisfazio pertsonal handia, osasuna, 
jende asko ezagutzea eta txikitatik nuen konplexu bat gainditzea. 
Hitz-motela naiz, eta karatean hasi baino lehen apenas hitz egiten 
nuen jendearekin. Ezin nuen. Lotsatzen nintzen, eta atzera egiten 
nuen. Behin Santanderren karate ikastaro batean geundela, batek 
barre egin zidan eta irakasleek kanporatu zuten, karatean 
errespetua ezinbestekoa delako. Horrek nire arazoa gainditzeko 
airea eman zidan, eta hitz egiteko lotsa gainditu nuen.

"Karate kluba esku oso 
onetan utzi dut"
LUIS MARTIL sHOtOKaN KaratE KlUBEKO sOrtZailEa

"KARATEAK ASKO EMAN DIT. 
BIZITZEKO MODU BAT, JENDE 
ASKO EZAGUTZEA ETA 
BALORE GARRANTZITSUAK"
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Maider Betelu Ganboa irUrtZUN
Martxoaren 17an hasiko dira 
Irurtzungo Mendi Jarduerak, 
Iratxo mendi elkarteak eta Irur-
tzungo Udalak elkarlanean an-
tolatutako mendiari buruzko 
ekitaldiak. Egitarauaren barruan, 
marsuaren 19an, 19:00etan, Hai-
zea Ramirez de Alda eta Unai 
Razkin mendizaleek proiekzioa 
eta solasaldia eskainiko dute: 
"Hiru hilabete 8000koen erresu-
man barrena. 900 kilometroko 
ibilaldia Everest eta Annapurna 
lotuz".
Benetan hiru hilabete egon zineten 
Nepalen ala izenburuak literatura 
puntua du?
(Kar, kar). Literaturatik gutxi 
du, hala izan zen. Joan zen urtean, 
2022ko martxoan Nepalera joan 
ginen eta hiru hilabete eman 
genituen bertan: martxoa, api-
rila eta maiatza. Eta tarte horre-
tan 60 egun pasatxo oinez eman 
genituen. Gure bigarren aldia 
zen Nepalen, lehen aldiz 2019an 
joan baikinen, pandemia baino 
hiru hilabete lehenago, hain jus-
tu. Orduan hiru asteko trekkin-
ga egin genuen Annapurnan. 
Gogoz geratu ginen eta itzultzea 
erabaki genuen, baina denbora 
gehiagorekin eta beste erronka 
batekin.
Zein zen erronka berria?
Everesteko eremua Annapurna-
ko eremuarekin lotzea, eta 900 
kilometro horiek oinez egitea, 
hau da, autorik, furgonetarik 
edo bestelako garraiorik erabili 
gabe. Eta erronka gainditzea 
lortu genuen. 
Hiru hilabete asko dira. Atzean an-
tolakuntza handia egongo zen guz-
tia behar bezala koadratzeko, zuen 
lanak eta bidaia bera. Erronkako 
xehetasunak ongi prestatu eta au-
rreikusita eramango zenituzten.
Puntu batera arte bai. Egin behar 
genituen etapak eta halakoak 
aurretik begiratu genituen. Guk 
egin genuena, pixka bat molda-
tuta, Great Himalaya Trail ibil-
bidearen zati bat zen. Aipatu 

traila Himalaia guztia zeharka-
tzen duen zeharkaldi luze bat da, 
eta guk zati bat egin genuen. 
Beraz, etapei buruzko informazioa 
bazegoen, eta guk gutxi gora-
beherako ideia bat egin genuen. 
Ez genuen dena itxita eraman 
nahi, baina bai ideia bat izatea 
egunean zehar egin genitzakeen 
kilometroei buruz, edo jakiteko 
aurretik zein desnibel genuen, 
erronka egiteko zenbat egun 
beharko genituen jakiteko. Bai-
na horretaz gain, ez genuen au-
rretik lotutako ezer. Izan ere, han 
oso erraza da, momentuan egiten 
da: toki batetik besterako garraioa 
lotu, ostatua hartu edo bazkal-
tzeko tokia hartu... Zentzu ho-
rretan Nepal oso herrialde erra-
za da bidaiatzeko.
Ohituta egongo dira, mendi espe-
dizio asko egoten baitira. 
Zonalde askotan bai. Baina zo-
nalde ezagunenak lotzeko tarte 

edo bide hori zen zailena. Guk 
ibilbide guztia oinez egiten ge-
nuenez, batere turistikoak ez 
ziren gune eta txoko batzuetatik 
pasatu behar izan ginen, eta ho-
riek ziren konplexuenak, ez bai-
tzeuden turismoa hartzeko prest. 
Nolako erronka izan zen? Zaila, 
polita, une gogorrak izan dituenak, 
une ederrak... 
Pixka bat denetatik izan zuen, 
baina normalean gauza zailak 
edo gogorrak ahaztu egiten dira 
eta onekin geratzen gara. Nik 
esango nuke bizitzako ametseta-
ko bat bete nuela honekin. Sen-
tsazio hori oso gutxitan edukitzen 
da; oso berezia izan zen. 
Everest eta Annapurna lotuz 900 
kilometro egin zenituzten oinez. 
Zein altueratan ibili zineten?
Gorabehera handiak izan geni-
tuen. Ibilbide osoa zen gora eta 
behera aritzera. Hiruzpalau aldiz 
5.000 metrotik gora igo ginen, 
gero agian 1.000 metrotara jaisten 
ginen, gero berriro gora... Gehie-
nez 5.600 m ingurura igo ginen. 
Oinez joaten zinetenez, material 
guztia gainean eramango zenuten, 
motxilan. Gogorra egin zitzaizuen?
Azkenean halakoetan material 
aukeraketa egin behar da, dena 
ezin baita gainean eraman. Adi-

bidez, guk zapatila pare bat era-
man genuen bakarrik eta zapa-
tila horiekin egin genuen ibilbi-
de osoa. Txikituta bukatu zuten 
(kar, kar). Aurretik Himalaia 
ezagutzen genuenez, bagenekien 
ibiliko ginen eremuetan elur 
gutxi zegoela. Momentu batean 
kranpoi txiki batzuk jarri geniz-
kien zapatilei eta ongi moldatu 
ginen. 
2022ko martxoa, apirila eta maia-
tza. Zein sasoietan zeuden Nepalen?
Han espedizioen denboraldi altua 
udaberria eta udazkena izaten 
da, uda montzoi garaia delako 
eta orduan euriteak daudelako. 
Egia esan, oso aukeraketa ona 
egin genuen, joan ginenean orain-
dik ez zegoelako apenas turista-
rik eta bakarrik ibili ginelako. 
Eguraldia hotza zen, hori bai. 
Agian jaiki eta kantinplorako 
ura izoztuta zegoen, eta baita 
hortzetako pasta ere, nahiz eta 
nezeserra logelan egon. Baina 
zerua garbi eta mendirako egu-
raldi ona egin zuen. 
Zer ikusiko dute marsuaren 17an 
Irurtzungo Kultur Etxera zuen proiek-
zio ikustera hurbiltzen direnak?
Bideo bat prestatzen ari gara. 
Material asko dugu eta ezin dugu 
guztia sartu, baina han hartuta-
ko bideo zati txikiekin bideo bat 
muntatzen ari gara, zeharkaldi 
osoa irudikatzen duena. Gutxi 
gorabehera 30 minutuko bideoa 
izango da. Hura ikusita, zehar-
kaldiaren inguruko bitxikeriak 
kontatzeko eta solasteko aukera 
izango dugu, eta sortzen diren 
galderak erantzungo ditugu. 
Zuretako zein izan zen ibilbideko 
tokirik edo momenturik politena 
edo bereziena? Edo ez zenuke ja-
kingo esaten?
Momentu bereziak egon ziren, 
baina agian ibilbidearen hasiera 
nabarmenduko nuke. Everesteko 
zonaldean inguruan 8.000ko ba-
tzuk ikustea ederra izan zen, 
baina batez ere Everest ikustea 
oso une berezia izan zen. Bakarrik 
geunden, ia ez zegoen jenderik, 
eta oso polita izan zen. Han in-
guruan bizi diren sherpak han-
go etnia dira, oso jende jatorra. 
Haien urteberri eguna bizitzeko 
aukera izan genuen, eta Pasanten 
Pasang Temba sherparekin bere 
etxean egon ginen. 1980an Mar-
tin Zabaletarekin Everest igo 
zuen Pasang Tembak, eta oso 
ongi hartu gintuen. Zonalde hori 
oso berezia izan zen. Aurrerago 
Manasluko oinarrizko kanpa-
menduan egon ginen. Justu hi-
labete batzuk lehenago Alex 

Txikon egon zen bertan, Manas-
luko neguko saiakera egiten, 
lortu zuen erronka. 
Hain zuzen ere Alex Txikon Irurtzu-
nen egongo da, Mendi Jardueratan, 
Manasluko espedizioaren berri 
ematen. 
Bai. Bera han imajinatzea bere-
zia izan zen. Gure ibilbidean 
halako une berezi asko izan ziren.
Zer dute Everestek, Annapurnak... 
azken finean Himalaiak, horren 
berezi egiten duena?
Paisaia ikusgarria. Guri mendia 
asko gustatzen zaigu eta guztia 
iruditzen zaigu polita, baina Hi-
malaiakoa, 8.000 metroko paisaia 
pauso bat gorago dago. Hango 
glaziarrak, mendiak... beste han-
ditasun bat da. Baina batez ere 
herrialde bera da ederra. Hango 
jendea, bizimodua... asko gusta-
tzen zaigu. 
Himalaiara itzuliko al zarete?
Ez gara bidaietan tokiak errepi-
katzekoak baina Nepalek ez da-
kit zer duen lehenengo aldiz egon 
ginenetik itzuliko ginela ziur 
genuela. Eta orain ere bueltatu-
ko garela argi dugu. Nepalen 
bestelako erronka asko egiteko 
aukera dago, bidaia gehiago egi-
teko adina. 

Haizea eta Unai Cho La pasabidean (5.420 m). Solo-Khumbun, Everesteko eremuan.

"Bizitzako ametsetako 
bat bete nuen"
HAIZEA RAMIREZ DE ALDA POZUETA MENDiZalEa
 MENDIA  Unai razkinekin batera Everest eta annapurna lotu zituen 2022an, 900 
kilometroko oinezko erronkan. irurtzungo Mendi Jardueretan azalduko dute bizitakoa

"EZ DAKIT ZER DUEN 
NEPALEK, BAINA ARGI 
DUGU BUELTATUKO 
GARELA"  
HaiZEa raMirEZ DE alDa

Irurtzungo Mendi 
Jardueren egitaraua.

La Voz de Iñaki
Marsuak 17, ostirala, 19:30ean 
Kultur Etxean. Iñaki Ochoa de 
Olza Fundazioa eta  S.O.S 
Himalayaren proiekzioa eta 
solasaldia. Sarrera: 
borondatezkoa, fundaziorako.

Martxa nordikoaren hastapen 
ikastaroa
Marsuak 18, larunbata, 10:00etan 
Iratxo elkartean. Gema Urdanitz 
(Edukanatura). Doan. 

Hiru hilabete 8.000koen 
erresuman barrena
Marsuak 19, igandea, 19:00etan 
Kultur Etxean. Haizea Ramirez de 
Alda eta Unai Razkinen proiekzioa. 
900 kilometroko ibilaldia Everest 
eta Annapurna lotuz. Doan.

Importancia de una correcta 
alimentación
Marsuak 23, osteguna, 19:00etan 
Kultur Etxean. Doan. Javier 
Anguloren eta Rodrigo Anguloren 
(Esportrium Nutricion) hitzaldia. 

Manaslu, Arimaren Mendia. 
Alex Txikon
Marsuak 24, ostirala, 19:30ean 
Kultur Etxean. Sarrera: 8 euro. 
Proiekzioa eta solasaldia. 

Egitaraua
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OSTIRALA 10
OLAZTI Tailerra. 
sakanako gaztetxoen artean genero 
rolak, indarkeria matxistaren 
prebentzioa eta lGtBi+ gaiak 
lantzeko tailerra. 12 eta 16 urte 
bitarteko Olaztiko eta Ziordiko 
gazteendako. sakanako 
Mankomunitateko Berdintasun 
zerbitzuak antolatuta eta Eihera 
kooperatibak bideratuta. 
17:00etatik 20:00etara, kultur 
etxean. 

ALTSASU M8. Gazte agenda. 
Anitzak gara, orain askeak memoria 
jokoa. altsasuko Udaleko Berdintasun 
eta Gazteria zerbitzuek martxoaren 
8aren harira antolatutako 
egitarauaren barruan. 
18:00etan, Intxostiapunta gazte 
gunean. 

ALTSASU Elkarretaratzea. 
Pediatrak Altsasun orain! Osasun 
publiko eta kalitatezkoa guztiontzat 
kontzentrazioa. 
18:00etan, udaletxearen aurrean. 

ALTSASU Mustutzea. 
Biak Bat elkartearen egoitza berriaren 
ate irekiera. 
18:00etatik 19:30era, Biak Bat 
egoitza (Amandrea kalea z/g). 

ETXARRI ARANATZ Bakarrizketa. 
Joxe Farrak Joxe aldasoro 
etxarriarraren bakarrizketa saioa. 
22:00etan, Leku Ona tabernan. 

ALTSASU M8. Afaria. 
Errafailak antolatutako afari feminista 
mistoa. Ondoren, bingo musikatua. 
22:00etan, Kukuerreka elkartean. 

LARUNBATA 11
OLAZTI M8. Jardunaldia. 

sorgin gaua, gaztetxean.  
12:00 Karropoteoa.
14:00 Bertso bazkaria: Idoia 

Granizo eta Ainara Ieregi. 
18:30 Goxe Txarangarekin kalejira. 
23:00 Kontzertuak: Annekdotas, 

Neskatasuna, Goxo 
Txaranga eta Sutan Ortzi. 

ARBIZU Tailerra. 
sakanako gaztetxoen artean genero 
rolak, indarkeria matxistaren 
prebentzioa eta lGtBi+ gaiak 
lantzeko tailerra. 12 eta 16 urte 
bitarteko arbizuko gazteendako. 
sakanako Mankomunitateko 
Berdintasun zerbitzuak antolatuta eta 
Eihera kooperatibak bideratuta. 
17:00etatik 20:00etara, udaletxean. 

ETXARRI ARANATZ Antzerkia. 
Mairua antzerki taldearen Intxaurra 
antzezlanaren emanaldia. 
19:00etan, kultur etxean. 

ALTSASU Dantza ikuskizuna. 
laMov ballet konpainiaren El Lago 
dantza ikuskizuna. 
19:30ean, Iortia kultur guneko 
areto nagusian. 

LAKUNTZA Kontzertua. 
su ta Gar taldearen kontzertua. 
21:00etan, kultur etxean. 

URDIAIN M8. Afaria. 
Urdiaingo Emakumeen afaria.
21:30ean, Tintiniturri elkartean. 

ETXARRI ARANATZ Kontzertuak. 
Nafarroa 1512 eta rebel Noise 
taldeen kontzertua eta Pineapple 
sweets taldearen pintxada. Nafarroa 
1512 taldeko abeslariaren agur 
kontzertua. 
22:30ean, gaztetxean. 

IGANDEA 12
ALTSASU Txirrindularitza. 
XXXVii. Udaberri saria junior mailako 
txirrindularitza proba. 50 km. Burunda 
txirrindularitza taldeak antolatuta.
10:30ean, Iortia zabalgunetik. 

OLAZTI Herri kirolak. 
XXXVi. Nafarroako Kirol Jokoen Herri 
Kirolen bigarren jardunaldia.
10:30ean, frontoian. 

OLAZTI Ikuskizuna. 
txirri, Mirri eta txiribiton pailazoen 
Pailazoak ikuskizuna. 
17:00etan, kultur etxean. 

IRURTZUN M8. Kontzertua. 
Naroak taldearen kontzertua. 
irurtzungo Emakume taldearen 
Emakumeari buruzko 30. jardunaldien 
barruan. 
18:00etan, Barazkigunen. 

ASTELEHENA 13
ALTSASU Elkarretaratzea. 
Pentsio duinen alde. 
12:00etan, udaletxearen aurrean.   

ASTEARTEA 14
ALTSASU Tailerra. 
alzheimerraren gaixotasunari buruzko 
prestakuntza. 
16:30ean, osasun etxean. 

ITURMENDI M8. Solasaldia. 
Maddi ane txoperena idazlearen Ez 
erran inori liburuaren solasaldia. 
Literatura Geraldiak egitasmoaren eta 
sakanako Mankomunitateko 
Berdintasun zerbitzuaren martxoaren 
8aren harira antolatutako 
programaren barruan. 

18:00etan, udaletxean. 

ALTSASU M8. Irakurle taldea. 
Marcela serrano idazlearen Diez 
mujerez liburuari buruz ariko da 
gaztelaniazko irakurketa taldea. 
altsasuko Udaleko Berdintasun 
zerbitzuak martxoaren 8aren harira 
antolatutako egitarauaren barruan. 
18:00etan, Iortia kultur guneko 
erabilera anitzeko gelan. 

ASTEAZKENA 15
IRURTZUN Irteera. 
Zinemara ateraldia. irurtzungo 
Emakume taldearen Emakumeari 
buruzko 30. jardunaldien barruan. 
18:00etan, Foru plazan. 

ALTSASU M8. Irakurle taldea. 
Marcela serrano idazlearen Diez 
mujeres liburuari buruz ariko da 
gaztelaniazko irakurketa taldea. 
18:00etan, Iortia kultur guneko 
erabilera anitzeko gelan. 

OSTIRALA 17
ALTSASU M8. Gazte agenda. 

Rap ezkutuak musika tailerra, 
euskaraz. altsasuko Udaleko 
Berdintasun eta Gazteria zerbitzuek 
martxoaren 8aren harira antolatutako 
egitarauaren barruan. 
18:00etan, Intxostiapunta gazte 
gunean. 

URDIAIN M8. Ipuin kontalaria. 
Berdintasun istorioa ipuin  
kontaketa. 
18:30ean, liburutegian. 

ZIORDIA Liburu aurkezpena. 
Peru Camararen Galerna liburuaren 
aurkezpena, gaztelaniaz. 
18:30ean, liburutegian. 

ALTSASU Performancea.
M-A-T-E-R-N-I-D-A-D Farys Falcon 
artistaren performancea Uholdeak 
programaren barruan. 
19:00etan, Iortia kultur gunean. 

IRURTZUN Proiekzioa eta 
solasaldia. 
La voz de Iñaki iñaki Ochoa  
de Olza fundazioaren  
dokumentalaren proiekzioa eta 
solasaldia, Mendi Jarduerak 
programaren barruan. 
19:30ean, kultur etxean. 

AGENDA
EMAGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI 
ASTEAZKENEKO 13:00AK BAINO 
LEHEN. tel.: 948 56 42 75 / 661 523 245 / 
kultura@guaixe.eus

IRURTZUN Irurtzungo pintura 
tailerreko Emakumea 8 
eratan erakusketa. Irurtzungo 
Emakume taldearen 
Emakumeari buruzko 30. 
jardunaldien barruan. 
Martxoaren 31era arte. La Tahona 
eta La Moncloa tabernetan. 

ZiNEMa
ALTSASU

IORTIA KULTUR GUNEKO
ARETO NAGUSIAN

Irati gaurkotasunezko filmaren 
emanaldia euskaraz 
Ostirala 10 19:00
Igandea 12 19:30

Momiak familiarteko filmaren 
emanaldia euskaraz
Igandea 12 17:00

Irati gaurkotasunezko filmaren 
emanaldia gaztelaniaz
Astelehena 13 18:00

El caftán azul gaurkotasunezko 
filmaren emanaldia euskaraz 
Ostirala 16 19:00

IORTIA KULTUR GUNEKO
ARETO TXIKIAN

Rabiye Kurnaz contra George W. 
Bush zineforum filmaren 
emanaldia
Igandea 12  19:30

La amiga de mi amiga zineforum 
filmaren emanaldia
Osteguna 16 19:00

ALTSASU Uharte Arte 
Garaikideko Zentroko Uholdeak 
programaren Materialak amatu 
erakusketa. 
Apirilaren 16ra arte. Iortia kultur 
guneko erakusketa aretoan. 

SAKANA Emakumeen arteko 
sareak ehuntzen ekimeneko 
Patchwork lanaren erakusketa. 
Martxoak 10, Urdiainen; martxoak 
11, Ziordian; martxoak 12, 
Lakuntzan; martxoak 14, 
Iturmendin; martxoak 17, 
Bakaikun. 

UHartE ZENtrOa
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i. urteurrena

OrOiGarria

Olaztiko zure kuadrila

Mitxel
Agirre Gorospe

Zure kuadrillak ez zaitu ahazten
Beti egongo zara gure bihotzetan

EsKEla

Une latz hauetan  
familiarekin bat egiten dugu

Mario
Lopez de Uralde

Arrieta

altsasu

OrOiGarria

Bi urte pasa dittuk fan hintzenetik,  
beya egunik etziok hitas akordatzen  

ez ganik

Fran
Balda Araña

Hire familia

ii. urteurrena

arbizun, 2023ko martxoaren 13an

iraGarKi sailKatUaK

HIGIEZINAK

ALOKAGAI
Pisu bat alokatzen da 
Sakanan: 683 162 018.

SALGAI
Etxarri Aranatzen pisu 
zentrikoa salgai: hiru 
logela, bi komun, sukal-
dea, egongela eta traste-
lekua, 78 m karratu ditu 
eta bizitzera sartzeko 
prest dago. Informazio 
gehiago 628 265 413 
Edurne.

NEGOZIOAK

ALOKAGAI
Altsasun Coworking 
bulegoa autonomo eta 
urruneko langileentzat: 
Altsasun 4 edo 5 pertso-
nen artean partekatzeko 
bulegoa; Wifia, inprima-
gailua, berogailua, komu-
na eta officea ditugu. 
Aukera paregabea! Infor-
mazio gehiago 948 562 

604 edo 603 417 554  
telefonoetara deituz.

LAN ESKAINTZA
Aralarko San Migel San-
tutegiko taberna jate-
txean: Zerbitzariak eta 
sukaldaria (edo sukalda-
ri laguntzailea) behar di-
tugu asteburutan lan 
egiteko. Informazio gehia-
gorako deitu 680 444 457   

OHARRAK
Emakumeen bilgunea-
ren zabalpen zerrenda 
martxan: Altsasuko Uda-
leko Emakumeen Bilgu-
neak Whatsapp aplikazio-
ko zabalpen zerrenda bat 
sortuko du, Berdintasun 
Zerbitzutik antolatzen 
ditugun ekitaldi eta jar-
dueren berri emateko. 
Zabalpen-zerrendan par-
te hartu nahi baduzu, 
bidali iezaguzu Wha-
tsapp-eko mezu bat zure 
izen-abizenekin eta ze-
rrendan parte hartu nahi 

duzula adieraziz telefono 
honetara: 628 328 593.

BTT zeharkaldian izena 
emateko epea zabalik: 
Ekainaren 11n egingo da 
zeharkaldia. Apirilaren 
30a baino lehen izena 
ematen baduzu inskrip-
zioa merkeagoa da. Infor-
mazio gehiago eta ins-
kripzioak https://www.
rockthesport.com web 
orrian.

Aisiz Blai programan 
izena emateko epea:  3 
– 12 urte bitarteko haurrei 
zuzendutako Ludoteka 
zerbitzua egongo da api-
rilaren 11tik 14ra izango 
da 8:30tik 13:30ra. Izena 
emateko epea martxoaren 
13tik 17ra,  948 012 012 
t e l e f o n o r a  d e i t u z 
(08:00etatik 18:00etara) 
edo www.altsasu.net web 
orrian.

iragarki@guaixe.eus

www.iragarkilaburrak.eus

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

· Josue Abajo Antimasberes, marsuaren 3an Altsasun
· Natale Lazkoz Etxebeste, marsuaren 4an Lakuntzan

JaiOtZaK

· Mario Lopez de Uralde Arrieta, marsuaren 5ean 
Altsasun

HEriOtZaK

INFORMAZIO HAU EPAITEGIETAN ETA UDALETAN JASOTZEN 

DA. AGERTU NAHI EZ DUENAK, HAN JAKINARAZI DEZALA.

EsKEla

Maite zaitugu, aitona

"ahazten dugun hura
baizik hiltzen ez denez,

maite zaitugu, eta
egunero gogoratzen, bizirik"

Mario 
López de Uralde Arrieta

altsasun, 2023ko martxoaren 5ean

OrOiGarria

Beti gurekin

Mitxel 
Agirre Gorospe

Zure familia

i.urteurrena

2023ko martxoaren 10ean
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Erkuden Ruiz Barroso altsasU
Zer gertatuko litzateke lau eze-
zagun merkatal gune bateko 
igogailu batean itxita geldituko 
balira? Eta merkatal gunean 
bakarrik egongo ez balira? Egoe-
ra "komiko eta absurdo" horre-
tan oinarritzen da Tarima Bel-
tza Antzerki Taldeko Sin salida 
antzezlan berria. Hiru urte 
apenas eszenatokietara igo gabe, 
antzezlan dibertigarri batekin 
itzuliko dira eszenara. Martxoa-
ren 25ean, larunbata, 19:30ean, 
Iortia kultur gunean aurkeztu-
ko dute lan berria.

"Gure azken aurkezpena pan-
demiaren aurretik izan zen, A 
la deriva antzezlanarekin, ordu-
ra arte egindakoaren zerbait oso 
desberdina zela". A la deriva 
Tarima Beltzak Sakanako Man-
komunitateko Anitzartean zer-
bitzuarekin eta Médicos del 
Mundo GKEarekin elkarlanean 
egindako errefuxiatuen inguru-
ko lan bat izan zen, Merche 
Herrera antzerki taldeko kideak 
azaldu bezala. "Pandemia etorri 
zen, eta dena bertan behera gel-
ditu zen". Hala ere, hiru urte 
hauetan "zerbait" mugitu dira 
eta, esaterako, Dulantziko An-
tzerki Jaialdian izan ziren. "Pan-
demiaren aurretik izena eman 
genuen, eta hartu gintuzten". 
Madres y pasotas haien aurreko 
lanarekin egon ziren. "Zerbait 
berria egiteko gogoz geunden 
eta aurten estreinatu behar ge-
nuela pentsatu genuen". Antzer-
kia "behar" zuten.

Antzokira itzultzea erabaki 
zuten, "baina betetzen gintuen 
ezer ez genuen aurkitzen", esan 
du Juan Manuel Herrero Zapa 
taldeko kideak. "Lan pila bat 
bilatzen eta irakurtzen egon 
ginen". Komedia bat egin nahi 
zuten, "barre egiteko eta gustu-
ra egoteko". Izan ere, gaineratu 

duenez, A la deriva "opari bat" 
izan zen arren, "asko" kostatu 
zitzaien egitea. "Ez genuen ezer 
topatzen eta orduan burura eto-
rri zitzaidan Isabel Agirrezaba-
la lakuntzarra, Donostiako an-
tzerki talde batean dagoela, eta 
noizbait esan zidala antzezlan 
batzuk idatzita zituela". Antzez-
lan bat bidali zien, "baina bost 
pertsonaia ziren eta gu sei ginen". 
Herreroren eta Agirrezabalaren 
artean antzezlana moldatu zuten, 
"gauzatxoak" betetzen joan ziren 
eta horrela sortu zen Sin salida.

Lau pertsona merkatal gune 
bateko igogailu batean gau batean 
itxita gelditzen dira eta "istorio 
pila bat" gertatzen zaizkie. Mer-
katal guneko sotoan bukatzen 
duten arte. Bertan okupa bat 
dago, baita segurtasun langilea 
ere. "Pentsa soto batean amaitzen 
duzula ezagutzen ez duzun jen-
dearekin, bakoitza bere istorio, 
pentsamendu eta abarrekin, eta 
bertan gaua pasatu behar duzu-
la ez duzulako ateratzeko mo-
durik". Mugako egoeratan alde 
dibertigarriak eta aldrebesak 
gertatzen dira. "Komedia bat da 
bere absurdoarekin, zentzuga-
beko egoera bat delako".

Ezezagunak
Aurrejubilatu bat, etxeko andre 
bat, banandu berri den gizon 
parrandazale eta ligoia eta estu-
tasun egoera batean dagoen exe-
kutiba bat dira Sin salida antzez-
laneko lau pertsonaia nagusiak, 
sotoan dauden segurtasun langi-
lea eta okupa gehitzen zaiela. 
"Bakoitzak badu bere istorioa eta 
izaera bat". Lan oso "dibertigarria" 
dela esan dute antzerkigileek. 
"Isabelek kaxoi batean izan du 
eta ez da inoiz ausartu ateratze-
ra, eta gu animatu gara".

Isabel Arrizabalaga lanaren 
egilea da, Ion Barbarin beste 
behin Tarima Beltzaren zuzen-
daritzapean jarri da, eta aktoreak 
Juan Manuel Herrero, Merche 
Herrero, Jose Luis Liberal, Nahi-
kari Gonzalez, Olibi Galparsoro 
eta Pili Maldonado dira. "Per-
tsonaia bat aldatu behar izan 
genuen gizonezkoa zelako eta 
emakumezkoa bihurtu dugu, eta 
beste bat sortu, baina bazirudien 
lana guretako egina zegoela". 
Idazleak taldea ezagutzen zuen 
arren, ez zuen antzezlana talde-
rako sortu, "baina badirudi ho-
rren arabera idatzi duela eta 
alderantziz izan da".

Mugako egoeretan harrema-
netan etapa desberdinetatik 

pasatzen dela erakusten duela 
azaldu du Herrerak. "Lau eze-
zagun dira eta bakoitzak bere 
istorioa kontatzen du. Gai sozial 
batzuk ere lantzen ditu". Mo-
menturen batean lau pertsonaiak 
"berdina" pentsatzera iristen 
direla gaineratu du: "Elkar la-
guntzen dute. Batzuetan horre-
lako egoera batean errazagoa 
da ezagutzen ez duzun pertsona 
bati zure arazoak kontatzea eza-
gutzen duzun pertsona bati bai-
no; ez dizulako epaituko". Mo-
menturen batean denak bihotzak 
irekitzen dituzte. 

Entrenamendua
Edozein antzezlanekin bezala, 
testua irakurtzen aspaldi hasi 
ziren; udan lehenengo irakur-
ketak egin zituzten. Ondoren, 
udazkenean entseguak "serio" 
hasi zituzten Barbarinekin. 
"Normalean horrela egin izan 
dugu beti". Aldiz, ia hiru urte 
entseatu gabe egon ondoren 
"entrenamendua" falta zaiela 
aitortu dute antzerkigileek. "Kos-
tatzen ari zaigu pila bat testuak 
barneratzea". Entseguak aste-
lehenetan izatea eta Eguberri, 
Santa Ageda eta Inauteri festak 
erdian izateak ere ez duela asko 
laguntzen esan dute. Orain, in-
tentsiboak egiten dituzte igan-
deetan. "Iortian ixten gara eta 
martxa hartzen dugu". Antzez-
lanaren zailtasun handiena 
"erritmo bizian" dagoela uste 
du Herrerak. "Erritmoa behar 
du eta horretarako testua oso 
ongi menderatu behar duzu. 
Baita mugimenduak ere". En-
tseguetan zuzendariak ikusten 
du zerk funtzionatzen duen eta 
zerk ez, "eta agian hurrengo 
entseguan zerbait aldatzen dizu".

Martxoaren 25ean mustuko 
dute Sin salida eta dagoeneko 
sarrerak Iortia kultur gunearen 
webgunean eta txarteldegian 
salgai daude zazpi eurotan, zor-
tzi eurotan egunean bertan. 
"Jendea animatu nahi dugu. Oso 
ongi pasatuko du, eta guri ere 
fabore handia egingo digute". 
Bi urte geldirik egon ondoren 
lanean jarraitzeko eta gustatzen 
zaiena egiten jarraitzeko "bul-
tzada" behar dute.

Juan Manuel Herrero eta Merche Herrera Tarima Beltzako kideak. 

Mugako egoeren 
absurdoa

MARTXOAREN 25EAN 
MUSTUKO DU TARIMA 
BELTZA TALDEAK 'SIN 
SALIDA' ANTZEZLAN 
BERRIA, IORTIAN

Hiru urteren ondoren tarima Beltza taldeak antzezlan berria mustuko du martxoaren 
25ean: 'sin salida'. Elkar ezagutzen ez duten eta oso desberdinak diren sei 
pertsonaiak dira komediaren protagonistak, eta egoera "zentzugabeak" sortzen dira
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Eneida Carreño Mundiñano eta 
Erkuden Ruiz Barroso itUrMENDi
Sakanako Mankomunitateko 
Euskara eta Berdintasun zer-
bitzuek antolatutako Literatu-
ra Geraldiak egitasmoaren 
barruan Maddi Ane Txoperena 
Iribarren idazlearen Ez erran 
inori liburuari buruzko sola-
saldia izanen da martxoaren 
14an, asteartea, 18:00etan, Itur-
mendiko udaletxean. Ez erran 
inori liburuak Igartza saria 
irabazi du eta 111 Akademiaren 
Saria irabazteko hautagaietako 
bat da. Haurtzaroan sexu abu-
suak pairatu zituen Lideren 
istorioa kontatzen du. 
Nor da Lide? 
Donapaleun sortutako neska 
gazte bat da. Baionara bizitzera 
joaten da eta haurtzaroan sexu 
abusua jasan zuen. Ez erran ino-
ri liburu osoan zehar Libek kon-
tzientzia hartzen du. 
Helduago egiten denean azaleratzen 
da, ezta?
Liburuaren lehenengo kapitu-
luan Libek izan zuen sexu abu-

sua kontatzen da eta gero den-
boran horrelako salto bat egiten 
da eta irudikatu nahi nuen 
nolabait aunitzetan sexu abu-
suak eta horrelako traumak 
sortzen dituzten edo sor ditza-
keten gertakari bortitzen au-
rrean askotan giza gorputzak 
egiten duen mekanismoa am-
nesiarena dela. Gertatu zaizun 
hori gogorregia da oroitzeko, 
eta ahaztu bezala egiten duzu. 
Denbora pasatu ahala gorputzak 
ahal duenean edo jasateko prest 
dagoenean oroitzapenak etortzen 
hasten dira. Hori da Lideri ger-
tatzen zaiona. Haurtzaroan bizi 
izan zuen, baina erasotzailea-
rekin bizikidetza bat izan behar 
zuen eta bizirauteko ahantzi 
egin zuen. Gero, bat-batean, 
gaztaroan oroitzapenak burura 
etortzen hasten zaizkio, sexu 
abusuen albisteak entzuten di-
tuenean edo sexualitate aipa-
menak edo praktikak dituenean. 
Hor hasten da ezinegona. Ez 
daki oso ongi zer den oroitzen 
duen hori. Lotsa eta errua sen-

titzen du, eta bere mina forma 
hartzen hasten da. 
Zein izan da zure inspirazio iturria? 
Nondik sortu zen ideia? 
Ez dago sekreturik. Nik neronek 
sexu abusu bat bizi izan nuen 
umea nintzela eta interes bere-
ziko gai bat izan da. Konszien-
te izaten hasi nintzenean ho-
rrelako zerbait pasatu zitzaida-
la ulertu nahi nuen zer ari zi-
tzaidan gertatzen eta, gaiaren 
inguruan irakurri dut eta tailer 
desberdinetan parte hartu dut; 
musika, podcast oso interesga-
rri bat entzun nuen eta gogoa 
neukan honekin zerbait berezia 
egiteko, kezka berezia sortzen 
zidalako. Literatura forma har-
tu zuen. 
Zergatik fikzioa? 
Ez diot interes berezirik aurki-
tzen nire kasu zehatza konta-
tzeari nahiz eta egin nezakeen. 
Askotan testigantzak morbotik 
bilatzen ditugu eta literatura 
niretzako gauzak beste modu 
batera azaltzeko modua izan da. 
Fikzioaren bitartez saia zaitez-

ke beste modu batera azaltzen 
gauzak, ez hain modu teorikoan; 
eszenen bitartez edo deskriba-
penen bitartez. Ulermenaren 
bertzelako eremuetara iristeko 
eman dezake literaturak eta 
sorkuntzak orokorrean. Edozein 
gai plazaratzerako garaian azal 
dezakezu modu teoriko batean 
edo egin dezakezu koadro bat 
edo kanta bat gai horren ingu-
ruan. Bide batetik edo bestetik 
gauza diferenteak lortuko ditu-
zu. Erabakia hortik joan zen; 
beste leku batzuetara iristeko. 
Txarrenari onena atera diozu? 
Maila pertsonalean hala izan 
da. Gaiarekiko ezinegon berezi 
bat nuen eta niretzat ariketa 
anitz interesgarria izan da li-
burua idaztea. Dezente sufritu 
dut ere. Nahiz eta fikziozko li-
buru bat sortu, gertatzen zait 
idazten nagoenean asko sartzen 

naizela istorioan eta horrek 
sufrimendua sortu zidan idatzi 
nuen momentuan. Baina aldi 
berean oso sendatzailea izan da 
eta ahalduntzeko bide eman dit 
ere bai. Sufrimendutik ere gau-
za politak atera daitezke eta 
nahiko kontent nago zentzu 
horretan. Pertsonalki, eta ber-
tze batzuei balio badie ere. 
Nolakoa izango da Iturmendiko 
solasaldia?
Ez dut gauza berezirik prestatu. 
Liburua zergatik idatzi dudan 
oinarrizko azalpen bat emango 
dut eta gehien interesatzen zai-
dana da irakurleekin edo entzu-
leekin elkarri eragitea. Anima-
tzen ditut etortzen direnean lasai 
asko galderak egitera edo iritziak 
botatzera edo nahi dutena esa-
tera. Interesa duten horretan 
sakontzeko. Niretzat hori abe-
rasgarria da. Maddi Ane Txoperena Iribarren idazlea. GARAZI CONDE ORUBE 

"Sufritu dut, baina 
sendatzailea izan da"
MADDI ANE TXOPERENA IRIBARREN iDaZlEa
Haurtzaroan sexu abusuak pairatu dituen gazte baten istorioa kontatu du 'Ez erran 
inori' liburuan. Martxoaren 14an solasaldia eginen du iturmendin

Estupor y temblores (Izua 
eta dardarak). 1999. urtean 
argitaratu zen eleberria 
daukazue hau; egia da, ez da 
azken nobedadea, baina 
japoniarren laneko 
harremanak eta hierarkia 
ulertzeko edozein dokumental 
baino hobea delakoan nago. 
Amélie Nothomb idazlea 
Japonian jaio zen, Bruselako 
familia batean eta 22 urterekin 
mundu mailan dagoen enpresa 
handienetako batean hasi zen 
lanean, Yumimoton. 

Euskarazkoan Olivetti 
Aitziber Etxeberriarena: 
Haserre dago Ingrid. Aita 
berriki hil zaio eta bakarrik 
sentitzen da. Testamentuak 
aitaren azken borondatea ez 
ezik amarena dakar. 
Berarentzat esanahirik ez 
duen Olivetti idazmakina 
baten argazki zahar bat eta 
ulertzen ez duen aipamen bat 
nahikoa izango dira bere 
bizitza hankaz gora jartzeko. 
Anima zaitez liburua 
irakurtzera eta Ingriden 

gurasoen iragan bitxia 
ezagutzean Ingridek hartzen 
duen ezustekoa zuretzat ere 
harrigarria izango da.

Eta ni bezala zientzia-
fikziozaleak bazarete hemen 
duzue euskarazko genero 
honetan hain urriak diren 
liburu berria: EUSKALIA. 

Barre egingo duzue 
kontakizun lotsagabe eta 
zirikatzaile honekin. 
Hamalau galaxiaz osatuta 
dagoen Euskalia ezagutzeko 
aukera izango duzue, 
berdintasuna eta justizia 
soziala bermatuta dagoen 
gizartea, non euskaldunak 
buru diren. Beti dago 
matxinatu nahi duen baten 
bat, ordea: Muturgogor 
barrutian, garai bateko 
espainiar kultura eta 
hizkuntzaren gailentasuna 
berreskuratu nahi luketen 
erresistentziako kideak. 
Istorioaren garapena 
jakiteko, joan zaitez zure 
herriko liburutegira eta 
eskuratu, ez zara damutuko.

Azkena haurrei 
zuzendutakoa izango da: 
Sumendi bat daukat. Mirian 
Tiradok emozioak lantzeko 
zenbait ipuin dauzka, eta, 
oraingoan, haserretzen 
garenean gure barnean pizten 
den sumendi hori nola 
kontrolatu irakatsi nahi digu.

Eskuartean liburu bat 
duzula, emaiozu ongietorria 
udaberriari!

Liburua 
eskuartean 
ongietorria 
udaberriari

BaZtErrEtiK
URDIAINGO 
LIBURUTEGIA



KULTURA      23GUAIXE  2023-03-10  Ostirala

Erkuden Ruiz Barroso altsasU
Amatasun esperientzia pertso-
nalarekin sortu zitzaion Natalia 
Isla Sarrateari amatasuna eta 
artearen arteko harremanaren 
inguruko interesa. "Zenbait kon-
traesan sortu zaizkit; artearen 
munduan lan egiten jarraitzea 
eta alabak hezten jarraitzea. 
Kontziliazioak dituen gatazka 
guztiak artearen historian nola 
islatu diren oso interesgarria 
iruditzen zitzaidan". Txiletik 
duela hiru urte iritsi zen Nafa-
rroara, eta Nafarroako Uniber-
tsitate Publikoan Uhartek Arte 
Garaikideko Zentroarekin el-
karlanean egiten den arte mas-
ter bat egin zuen. "Hor ezagutu 
nuen zentroaren produkzio lerroa 
eta bertan garatu nuen nire 
Master Amaierako Lana ama-
tasunaren inguruan". Maria ama 
birjinaren figuraren errepresen-
tazioa izan zen MALaren gaia. 

Ikerketa egiten ari zela Islak 
Uharte zentroak duela lau urte 
antolatzen duen Uholdeak pro-
gramaren komisarioa izateko 
gonbidapena jaso zuen. Uholdeak 
arte garaikidea Iruñetik des-
zentralizatzeko eta Nafarroa 
osoan zabaltzeko Uharte zen-
troak Nafarroako Kutxa eta La 
Caixa fundazioak sustatzen 
duten egitasmoa da. Programa 
Altsasun, Agoitzen eta Tafallan 
izanen da, eta lehenengo gel-
dialdia Iortia kultur gunean 
egin du. Martxoaren 3an mus-
tu zuten Materialak amatu (ama 
izan/egin) erakusketa eta api-

rilaren 16ra arte egonen da 
ikusgai. "Programa garatzean 
aukera izan nuen artistak bere 
estudiotan ezagutzeko. Amata-
sunaren eta zaintzaren gaia 
sortu zen". Angela Moreno, 
Amaia Gracia Azqueta, Berta 
Osés Beruta, Oihane Mcguinness 
Armendariz, Txaro Fontalba 
eta Zarys Falcon artisten lanak 
osatzen dute erakusketa. Pro-
gramaren barruan Zarys Fal-
conen performancea eta Nerea 
Balda idazle irurtzundarraren 
idazketa eta irakurketa tailerrak 
izanen dira ere.  

Hasiera batean amatasuna 
"karga bat" duen hitz bat dela 
esan du Islak. "Lan egin dudan 
zazpi artistetatik bi bakarrik 
dira ama. Ama ez direnei zaila 
egiten zaie amatasun horreta-
ra gerturatzea. Baina kontura-
tu ginen amatasunari buruz 
hitz egiten dugunean materna-

jeari edo maternazgoari buruz 
hitz egiten dugula". Hau da, 
emakumeari esleitu zaion "sis-
temen" zaindariaren figura. 
Denak "zainduak" izan dira ere. 

Zaintza
"Ikerketa oso interesgarria izan 
zen". Angela Morenoren kata-
logo batetik hasi zen. "Bizitza-
ren lehenengo etapak biltzen 
zituen eta haurdunaldia nabar-
mentzen zuen". Islak obra ho-
rietan amatasunaren barruan 
"krisi antzeko bat" ikusi zuen. 
"Amatasun hori erakustea oso 
interesgarria iruditu zitzaidan, 
leundu gabe, bere itzalekin". 
Gaia garatzen jarraitu zuen eta 
Txaro Fontalbaren lana aurki-
tu zuen. "Amatasun eta zain-
tzari kritika bat egiten zion, 
perspektiba politikotik eta fe-
ministatik: zer suposatzen du 
amatasunak gaur egun". Zain-
tzaren krisian oinarritu zen, 
"baina kritikatik azaleratu nahi 
nuen". Bide horretan Oihane 
Mcguinness erakusketako gaz-
teenarekin topo egin zuen, bai-
ta Berutarekin ehun-teknikak 
proposatzen dituela. "Ehun-tek-
nikak arte garaikidean sartu 
nahi nituen ere, askotan alden-
duak direlako artisautza beza-
la ikusten direlako". 

Erakusketa kolektiboetan ar-
tista bakoitzaren lanak isolatuak 
egoten dira. Bakoitzak bere to-
kia du. Baina Islak komisariatu 
duen erakusketan denak elkar-
tzen dira. "Osotasun" bat dute. 
"Estudioetara egindako bisitetan 
konexioak aurkitu nituen. Esa-
terako, figura esferikoak hiru 
artistak lantzen zituzten eta 
galdetu nien ea elkarrekin jarri 
genezakeen". Lanak haien artean 
gurutzatzen dira eta "hitz egiten" 
dute.

Materialak amatu erakusketan 
Islak "alde diskurtsibotik" ha-
ratago joan nahi du. "Suely Rol-
nik teorikoak diskurtsotik ha-
ratago gorputzaren jakinduria 
bat dagoela esaten du eta nik 
ideia hori jaso dut asko harritu 
ninduelako artistek nola konek-
tatzen duten haien lanekin. Nola 
enbalatzen eta desenbalatzen 
dituzten haien lanak, nola uki-

tzen dituzten, nola azaltzen di-
tuzten haien teknikak...". Lanek 
kontatzen dutena baina zerbait 
gehiago dago obra horietan. 
"Amatasun hori espazio horietan 
ere bazegoen; artistak bere obra-
rekin duen amatasuna". Erakus-
ketan nolabait azaldu behar zela 
iruditu zitzaion. "Kasu guztietan 
eman zen, modu oso partikula-
rrak dira, ez dena artista guz-
tiekin ematen". 

Erakusketa hiru ardatzetan 
banatzen da: lehenengoa gorpu-
tzaren materia; bigarrena gehien-
bat emakumeek bizi duten zain-
tzaren eta amatasunaren krisi 
psiko-afektiboa, eta, azkena, 
heriotza eta nola zaindutako 
izakia gorputzaren memoriaren 
bidez oroitzen den. "Aurkezpe-
nean ibilbide bat proposatu nuen 
Zarys Falconen lanarekin hasten 
dena eta hiru ardatz hauengatik 
pasatzen dena, baina ziklo bat 
denez, bizitzaren zikloa, beste 
aldera egin daiteke ere. Propo-
samen bat baino ez da". 

Uholdeak
Bost artisten lanarekin osatu-
tako Materialak amatu erakus-
ketarekin batera Uholdeak 
programaren barruan arte 
disiziplina desberdinetako eki-
men gehiago izanen dira. Mar-
txoaren 3an, aurkezpenaren 
egunean, eta Filmoteka Nafa-
rroan egitasmoarekin bat egi-
nez, Helena Taberna zinema-
gile altsasuarraren Nerabe eta 
La Mujer de Lot film laburren 
proiekzioa eta solasaldia izan 
zen Iortia kultur gunean. Hu-
rrengo ekimena martxoaren 
17an, ostirala, 19:00etan, izanen 
da, eta Zarys Falcon artistak 
M-A-T-E-R-N-I-D-A-D perfor-
mancea eginen du. "Musika 
talde bat dauka eta arte esze-
nikoan ahotsarekin esperimen-
tatzen du". Sehaska kantak, 
otoitz abestiak eta abar bildu-
ko ditu. 

Martxoaren 21ean eta 28an, 
astearteak, 17:30ean, Nerea Bal-
dak gidatutako Ama-irakurke-
ta eta idazteka saioak izanen 
dira. "Gaur egun euskaraz ama-
ren inguruan lantzen diren 
testuetatik abiatuta idazketa 
pertsonala eta indibidualera 
gidatuko du Nereak, erakuske-
tako gaietan oinarrituta: kon-
traesanak, anbibalentzia emo-
zionala zaintzaren aurrean...". 
Egitasmoaren barruan ere 
ikastetxeetan lantzeko material 
didaktikoa sortu dute. 

Natalia Isla Sarratea arte komisarioa 'Materialak amatu' erakusketaren aurkezpenean. 

Artearen 
amatasuna

'UHOLDEAK: 
MATERIALAK AMATU' 
APIRILAREN 16RA 
ARTE EGONEN DA 
IKUSGAI, IORTIAN

ERAKUSKETARAKO 
AMATASUNA ETA 
ZAINTZA IZAN DITU 
OINARRI NATALIA ISLA 
ARTE KOMISARIOAK

arte garaikidea Nafarroan zabaltzeko Uharte zentroko 'Uholdeak' programaren 
laugarren edizioa aurkeztu dute. Besteak beste, 'Materialak amatu' erakusketa 
apirilaren 16ra arte egonen da ikusgai iortia kultur gunean. Zaintza da gai nagusia
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Maider Betelu Ganboa EtXarri araNatZ

1 Ez da ohikoa sakandar bat  
ETB1eko Jateko Modukoa be-

zalako saio batean ikustea. Mutilak, 
are gutxiago. Nola animatu zinen?
Aurretik Asier Arregi lakuntza-
rra ere aritu zen. Programara 
gonbidatzeko mezua Instagram 
bidez iritsi zitzaidan. Lagunekin 
kontsultatu eta izena ematera 
animatu ninduten, esperientzia 
polit bat izango zelakoan. Halako 
programen helburua ikusleei 
tarte umoretsu bat eskaintzea 
da, eta helburu horrekin joan 
nintzen, ongi pasatzera. 

2 Saioak sukaldaritza eta harre-
manak jorratzen ditu. Lau 

lehiakide zarete eta horietako batek 
beste hiruren artean gustukoena 
aukeratu behar du. 
Txantreako Gorkak, Gasteizko 
Adrianek eta nik Kleok gustuko 
dituen platerak kozinatu behar 
genituen. Berak, nork prestatu 
zituen jakin gabe, puntuatu behar 
zituen. Eta puntu gehien zitue-

narekin afaltzera joan zen. Bes-
talde, berak lehen begi kolpean 
gehien gustatu zitzaion mutila 
aukeratu behar zuen eta, gu hi-
rurak ezagutu ondoren, gustu-
koena zein zuen berretsi. Afarian 
jakiten zen hori. 

3 Zure menua puntuatuena izan 
zenez, Kleorekin afaldu zenuen.

Arraina (zapoa), txekor mihia 
eta donut healthy edo osasuntsua 
prestatu nuen. Ez zen menu sin-
plea, baina ongi atera zen.

4 Nahiz eta Kleoren aipamenek 
agian beste alde batetik joan-

go zela iradoki, hiruren artean zu 
aukeratu zintuen.
Bakoitzak bere papera landu ge-
nuen. Nire papera, Kleok esan 
bezala, gazte "heldugabe" batena 
zen, oso erromantikoa. Kleok 
beste bide bat hartzea ez zen arra-
roa, Adrirekin ustez feelinga 
zuelako, baina nire alde egin zuen. 

5 Jateko Modukoan ikusi genuen 
Pello horrelakoa al da?

Uste dut galdera hau mundu 
guztiari interesatzen zaiola. Ez 
dakizu telebistan ikusten duzun 
pertsona, eta hortik kanpokoa, 
berdina den edo ez. 

6 Eta berdina al da? Edo gidoi 
bat antzeztu zenuen?

Gidoia baino, paper bat eman 
ziguten eta gure sormenaz per-
tsonaia sortu eta gure paper hori 
ahalik eta esageratuen egiten 
saiatu behar ginen. Hori da jen-
deari gustatzen zaiona: esage-
razio bat, umorea eragingo 
duena. Ni ez naiz saioko pertso-
na esageratu eta erromantikoa. 
Ez naiz halakoa. Paper horretan 
sartu beharra genuen eta per-
tsonaia sortu, morbo hori.  

7 Beraz, Pello ezagutu nahi due-
nak zuregana gerturatu behar-

ko du.
Hori da. Batzuek agian nire iru-
dipen txar bat izango dute, nire 
pertsonaia batzuetan pasatzen 
baitzen. Benetan ez naiz halakoa. 
Azkenean paper bat da.

8 "Etxarriar batek nola egingo 
du negar..." zioen Txantreakoak. 

Aurreiritziak.
Bai. Lehen aipatutakoa, arraroa 
da sakandar bat hain irekia iza-
tea; apustu bati ez diogu inoiz 
ezetz esaten... Apustuarekin hori 
irudikatu nahi nuen. Esan nien: 
"etxarriar bati ez diozu inoiz 
apustu batean irabaziko". 

9 Bada, apustua irabazi duzu: 
Europa jatetxean otordua.

Apustua irabaztearekin beste 
guztia berdin zitzaidala esan nien, 
gure urguilua irudikatzeko. Orain-
dik ez gara bazkaltzera joan, 
baina Gorkari galdetuko diot ea 
noiz, apustua bete behar baita.

10 Kleorekin harremanak segi-
da du?

Gainontzekoekin bezala, elkar 
ezagutu genuen eta giroa sortu 
zen. Agian maitasuna ez, baina 
harremana sortzen da. 

11 Bizitako esperientziarekin 
kontentu zaude?

Bai. Saioa ikusterakoan barre 
asko egin nuen. Iruditu zitzaidan 
programakoek lanketa on bat 
egin zutela, dibertigarria izan 
zela. Jende gutxik zekien saioa 
grabatuta nuela, baina orain 
Sakana guztia enteratu da. Apu-
rua nuen, jendeak bikote bila 
edo ezaguna egitera joan naize-
la pentsatuko zuelakoan, baina 
ongi pasatzera joan nintzen. 
Saltseoa beti gustuko izan dut. 
Fisioterapeuta ikasketak egiten 
ari naiz, baina arte eszenikoekin 
zalantzan egon nintzen. Pello Altzelai eta Kleo, ETB1eko Jateko Modukoa saioko afarian. EITB

"Ni ez naiz halakoa. 
Azkenean, paper bat zen"
Pello altzelai Karasatorre etxarriarrak EtB1eko Jateko Modukoa programan parte 
hartu zuen. Esperientziarekin oso pozik dago, "programakoek lanketa oso ona egin 
dutelako eta emaitza ona" izan delako. saioa ikusterakoan "barre asko" egin zuen

11 GalDEra
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