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 DURANGALDEA  
Durangaldeko odol-emaileak 
Bizkaiko erreferentzia dira
Zazpi odol-emaile elkarte daude Durangaldean; erreferentzia dira Bizkaian, baina 
kezkatuta daude nagusiak erretiratu ahala gazteek ez dutelako erreleboa hartzen

 M.O. / A.U. / J.G.
Arratsaldeko 16:30 dira Duran-
goko anbulatorio zaharrean. Os-
tegunero bezala, Mugarra 
odol-emaile elkarteak dena prest 
dauka donazioei ekiteko. Odol- 
emaileak badatoz apurka-apur-
ka. Jose Martín Santibañezek 
eta Gabriel Minguezek osteko 
mokadutxoa prest dute dona-
zioaren ondoren indarrak berri-
tzeko. 1969an sortu zuten elkar-
tea, eta gogotsu jarraitzen dute 
ahal duten guztian laguntzen. 
Gaur egun, 800 emaile inguru 
daude jardunean Durangon. 
“Horren guztiaren oinarrian el-
kartasuna dago, ekintza altruis-
ta da”, dio Santibañezek. Odola 
ematera doazenak “animatze-
ko” daudela han gaineratu du 
Minguezek: “Etortzean formula-
rioa bete eta odola eman ostera-
ko jan-edana prestatzen dugu”. 

Durangalde osoko odol-emai-
le taldeen eta elkarteen ibilbidea 
Durangoko Alpinoren taberna-
rekin dago lotuta. Bertan ekin 
zioten eskualde osoko dona-
zioak jasotzeari 70eko hamar-
kadaren hasieran. Denboragaz, 
herri batzuetako boluntarioek 
euren gain hartu zuten ardura, 
hainbat elkarte berri sortuta. 

Iurretan, Durangorekin de-
sanexionatu zenean, Alpino-
ra odola ematera joaten ziren 

iurretar talde batek Emoixu 
odol-emaile elkartea sortu zuen. 
Autobusa Maspe kalera etortzen 
zen, baina, orain, anbulatorioan 
egiten dituzte donazioak, eta 
Txonpolon pintxoak jateko au-
kera eskaintzen dute. Iñaki Etxe-
barriaren ustez, “odola ematea 
bizitza ematea da. Ez dakizu 
norentzat den, unibertsala da”.  

Atxondoren kasuan, aldiz, 
Atxodel izena jarri zioten 
duela 38 urte herriko odol- 
emaile elkarteari. Jose Mari 
Mardarasek odol-emateetan 
boluntario jar raitzen du. 
“Goibegi sozietatean mokaduak 
jateko txokoa atontzen dugu”. 
Horra ere autobusa joaten da 
urtean lau bider. 

Berrizen, ostera, Modesto 
Sanchezek dihardu. Gaur egun, 
Fonda aurrean jartzen dute au-
tobusa. “Ekimena martxan jarri 
genuenean atariz atari joaten 
ginen informazioa zabaltzeko. 
Orain jaitsi egin den arren, Biz-
kaian gehien donatzen genue-
nak izatera iritsi ginen”. 

Matienako odol-emaileak 
hileko bigarren eguenetan el-
kartzen dira. Sendotza egin 
zuen gazte talde batek ekime-
nen bat martxan jartzeko gogoa 
zuen. Manuel Fonseca zen talde 
horretako kideetako bat. Hiru 
hamarkada eta gero, bere emaz-

teagaz batera odol-emateetan 
laguntzen dihardu. 

26 urte dira, berriz, Begoña Ga-
llastegi Zaldibarko odol-emaile 
taldean dagoenetik. Osteko afari- 
merienda prestatzeko goizeko 
seietan jaikitzen zen. “Giro ede-
rra sortzen zen janariaren buel-
tan odol-emaileak batzerakoan. 
Orain 73 urte ditut, eta batzarre-
tara joaten naiz, baina janaria 
prestatzeari utzi diot”. 

 Eguaztenean bisitatu du au-
tobusak Elorrio. Jaime Bolina-
gak, Victor Agirrek eta Roman 
Uriartek, orain 48 urte kristau-
tasun ikastaroak amaitu zituzte-
nean, herriaren alde ekimenen 
bat martxan jartzea erabaki zu-
ten. Eta, ordutik gaur arte, odol- 
emaile elkarteak 48 urte dara-
matza Elorrion. Carmelo Soriak 
laguntzen du orain donazioekin. 

3.065 donazio
Tranfusio eta Giza Ehunen Eus-
kal Zentroak odol-emate guztiak 
Galdakaoko ospitaletik koordi-
natzen ditu. EAEn azken urtee-
tan odol-emate kopurua jaitsi 
egin den arren, Durangaldeko 
datuek onak izaten jarraitzen 
dutela azaldu dute. 2013an, 1.591 
odol-emaileren 3.065 donazio 
jaso zituzten Durangaldean. 
Horietatik 89k lehenengoz egin 
zuten donazioa urte horretan. 

Odol-emaile elkarteetako 
arduradunak kezkatuta daude 
errelebo faltagaz. Durangaldea 
arlo honetan erreferente da Biz-
kaian oraindik ere, baina odol- 
emateak beherantz doaz. Nagu-
siak jubilatu egiten dira (60 urte 
ingurura arte ematen da odola), 
eta gazteek “konpromiso gutxia-
go dute”. Gazte batzuek gehiago 
bidaiatzen dute, seguruak ez 
diren sexu harremanak dituzte, 
edo osasuntsuak ez diren ohitu-
rak dauzkate. Jendea 30 urtetik 
gora egiten da donaziora fidel.

Goian, Elorrion odola emateko jarritako autobusa. Behean, Buzkantz sozietatea.

Alaitz Bikandi
Durango | 25 urte
Iaz hasi nintzen odola ema-
ten. Ama aspalditik dator, eta 
ni beti berari laguntzera etor-
tzen nintzen. Azkenean esan 
nuen, “nik ere eman behar 
dut”. Beti entzuten da telebis-
tan beharrezkoa dela. Ez naiz 
askotan etortzen, baina ez da 
deserosoa. Gaixorik daudenei 
ondo etortzen bazaie, ondo da-
go. Niri inoiz zer edo zer ger-
tatzen bazait, gustatuko litzai-
dake beste pertsona batzuek 
odola ematea. 

Mila Larrinaga
Durango | 53 urte
18 urte inguru izango dira 
odola ematen hasi nintze-
netik. Nire ahizpa bat odo-
la ematera joaten zen, eta, 
ondoren, ni ere joaten hasi 
nintzen. Iurretan hasi nin-
tzen odola-ematen. Espe-
rientzia ona delakoan na-
go. Falta egiten denez, eto-
rri egiten zara eta eman 
eta listo. Behin bakarrik  
bidali naute atzera, tentsioa-
gatik-edo. Nik uste dut erra-
za dela odola ematea.

Jose Miguel Gómez
Durango | 43 urte
43 dauzkat eta 18 urteta-
tik nabil. Familian denak 
ziren emaileak. Gustu-
ko dut beste pertsona ba-
tek nire zer edo zer eroa-
tea, beste batzuei lagun-
tzea... Erraza da. Papera 
bete, orratza sartu, litro 
erdi odol atera eta kito. Ni-
ri ere gustatuko litzaidake 
odola jasotzea, ebakuntza 
egingo balidate. Ni emai-
le orokorra naiz, organo- 
emailea ere banaizelako. 

ABADIÑO
81 donazio / 63 odol-emaile.
Hileko bigarren eguenetan. 
Anbulatorioaren atzeko aldean.

ATXONDO
161 donazio / 79 odol-emaile. 
Urtean lau bider.
Hurrengo hitzordua: martxoaren 
27an. Autobusa Goibegoi 
sozietatearen aurrean.

BERRIZ
239 donazio / 129 odol-emaile. 
Hilean egun bi. Egun bat aste 
bitartean, eta bestea zapatu 
batean. Fonda aurrean.

DURANGO
1.428 donazio / 712 odol-emaile. 
Eguenetan, Durangoko 
anbulatorio zaharrean. 

ELORRIO
469 donazio / 241 odol-emaile. 
Hileko lehen eguaztenetan,  
autobusa Buzkantz sozietatearen 
aurrean egoten da, eta hiru hilerik 
behin, zapatu goizetan, plazan. 

IURRETA
194 donazio / 101 odol-emaile. 
Urtean zortzi hitzordu. Hilean 
behin, hile bi jarraian, eta 
hurrengoa libre. Anbulatorioan.

ZALDIBAR
245 donazio / 130 odol-emaile.
Hurrengo datak: martxoaren 20an 
eta apirilaren 23an. Autobusa 
anbulatorioaren ondoan.

2013ko datuak eta 
odola emateko datak

Ane Arando
Elorrio | 24 urte
Orain dela hiru-lau urte 
hasi nintzen odola ema-
ten. Gure etxean beti eman 
izan dute odola, eta hortik 
animatu ginen ahizpa eta 
biok. Beti ikusi izan dut, 
eta normala da niretzat. 
Batzuek esaten dute orra-
tzek beldurra ematen die-
tela eta horrelakoak, bai-
na momentuan ez duzu 
ezer igartzen; besora ba-
rik beste alde batera begi-
ratu, eta kito.   
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 ELORRIO

Plan Orokorrari 
helegitea jarri 
diote Auzitegi 
Gorenean 

 M.O.
Elorrioko Auzo Koordinado-
rak helegitea jarri du Auzitegi 
Gorenean Hiri Antolamendu-
rako Plan Orokorraren aurka. 
2011n hasi zuen bide judiziala, 
bide administratiboa amaitu eta 
plana indarrean ipini eta gero. 
Batez ere bi asmoren kontra da-
go: Pulla-Azkarretako lurretan 
industriagunea eraikitzearen 
kontra eta San Bizente-Zabaleta 
eremua funtzio barik uztearen 
kontra. Bigarren argudioan 
arrazoia eman zion EAEko Au-
zitegi Nagusiak, baina lehenen-
goan ez. Horregatik erabaki 
dute berriro helegitea ipintzea. 

Berrio-Zabaletaren gaian 
arrazoia emanda, HAPO osoa 
aldatu beharko dela uste du-
te koordinadorakoek. Euren 
arabera, eremu hori industria-
rako edo etxeak egiteko zehaz-
tu beharko denez, plan osoan 
eragingo du. Baina, udalak dio 
eremu horretan etxeak egitea 
aurreikusita daukatela, eta za-
tikako plan batean egingo direla 
beharrezkoak suertatzen diren 
aldaketak. 

Hitzarmena berritu dute 
udalak eta Gerediagak
Udalak elkarlana eskertu dio Gerediaga Elkarteari

 M.O.
Udalak eta Gerediaga Elkarteak 
1999tik edukitako lankidetza 
hitzarmena berritu dute, gaur 
egungo egoerara egokitzen ez 
zela iritzita. Gainera, udalak az-
ken urteotan egondako elkarla-
na eskertu eta aitortu gura izan 
dio elkarteari. Hainbat ekimen 

atera dituzte aurrera elkarlan 
horren harira: Europako Onda-
re Jardunaldiak, Astola aldizka-
rian Elorriori buruz publikatu-
tako informazioa eta herriaren 
sustapen turistikoa Durangoko 
Azokaren egunetan, adibidez. 

Oharra bidali dute udal ardu-
radunek hitzarmen berriaren 

arrazoiak azaltzeko. Urtero 2.500 
euro jasoko ditu Gerediagak, eta 
dokumentazio lanetan lagun-
tzen jarraituko du udalak.

Helburuekin bat
Gerediagaren helburuekin bat 
egiten duela esan du udalak, on-
darearen arloan herrian egiten 
duten lana adibide lez hartuta. 
Durangaldearen nortasuna 
berreskuratu eta indartzeko 
lanak, “nortasun kolektibo” ho-
rren inguruko azterketa berriak 
ekarriko dituela esan dute era-
kunde biek.Nerea Mujika Gerediagako lehendakaria eta Ana Otadui Elorrioko alkatea.

Berrio-Zabaletaren gaian 
arrazoia emanda, HAPO 
osoa aldatu beharko dela 
uste dute koordinadorakoek

Arkaitz Bellonen heriotzak 
dispertsioaren kontrako 
protestak eragin ditu
Bertsio ofizialaren arabera, kausa naturalengatik hil zen Arkaitz Bellon preso 
elorriarra; hamahiru urte eman zituen preso, eta maiatzean zen irtetekoa

 MARKEL ONAINDIA
Arkaitz Bellonen heriotza de-
la-eta, protesta ugari egiten da-
biltza egunotan, Elorrion. 
Eguaztenean hil zen 36 urteko 
preso elorriarra Puertoko (Ca-
diz) kartzelan. Espainiako Espe-
txe Zuzendaritzaren arabera, 
bazkalostean, bere zeldatik irte-
ten ez zela-eta, funtzionario bat 
bertaratu zen, eta hilik topatu 
zuen. Arratsaldean zabaldu zen 
berria, eta iluntzerako lehenen-
go protesta egin zuten ehunka 
lagunek Elorrion. Euskal Herri-

ko hainbat gizarte eragilek, EH 
Bilduk, LABek, EHNEk eta 
Esaitek, adibidez, dispertsioa-
ren kontrako mobilizazioak dei-
tu zituzten atzorako eta gaur 
eguerdirako. 

Bertsio ofizialaren arabera, 
kausa naturalengatik hil zen Be-
llon. Edozelan ere, atzo goizean 
egin zioten autopsia gorpuari. 
Familiak, autopsia bere kon-
fiantzazko mediku batek egin 
zezala eskatu zuen epaitegian, 
baina, antza denez, eskaera ez 
zen denboraz heldu. Horregatik, 

familiak bigarren azterketa fo-
rentse bat eskatu zuen. Anbotok 
edizioa ixteko unean, Belloni bi-
garren autopsia gaur egingo dio-
tela jakinarazi du Etxeratek.

Hamahiru urte preso
2000. urteko abuztuan atxilotu 
zuen Bellon Ertzaintzak Donos-
tian, kale eraso batzuetan parte 
hartzea egotzita. Andoni Zengo-
titabengoa eta Txomin Lesende 
elorriarrak ere atzeman zituen 
beragaz. Kartzelara bidali zi-
tuzten, eta 2002an irten ziren 

baldintzapean. 2003an epaitu, 
eta hamahiru urteko kartzela 
zigorra ezarri zieten. Geroztik 
Espainiako kartzeletan sakaba-
natuta egon zen Bellon. 2010ean 
bere senideek auto istripua edu-
ki zuten bisitara bidean. Presoa-
ren bizi baldintzak ere argitara 
atera izan dira, funtzionarioen 
jipoiak hirutan salatu zituen 
eta. Hamahiru urte preso egon 
ostean, maiatzean zen irtetekoa.

Etxeratek presoekiko “sal-
buespen neurriak” indargabe-
tzea eskatu du. Dispertsioaren 
eraginez ere ohartarazi du: 
“Sakabanaketak, preso zein se-
nideentzat zigor gehigarri bat 
izateaz gain, erasoak eta honen 
antzeko gertaera tamalgarri eta 
larriak ahalbidetzen ditu”.

Elorrion urte batzuk atzera 
bizitako uneak ekarri ditu go-
gora Bellonen heriotzak. Gaur 
bete dira hamazazpi urte Jose 
Mari Aranzamendi Katxue kar-
tzelan hil zela.
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Bildu: “Legez kanpoko hormigoi 
planta baimentzen du udalak”
Gerediaga-Elorrio autobideko lanetan eraiki duten hormigoi plantak udal 
baimenik barik diharduela salatu dute Abadiñoko Bilduko ordezkariek

 ITSASO ESTEBAN
Bizkaiko Foru Aldundia gara-
tzen dabilen Gerediaga-Bea-
sain autobidearen Abadiño eta 
Atxondo arteko tartean hormi-
goi planta bat zabaldu dute. Aba-
diñoko Bilduk azpimarratu du, 
autobidea bezalako “interes oro-
korreko azpiegiturek udal bai-
menik behar ez duten arren”, 
epaileek hainbat aldiz adierazi 
dutela obra nagusiarekin “zeri-
kusi zuzenik ez daukaten aktibi-
tateek beste edozein lantegiren 
betebehar berberak” dituela.

Bilduren ustez, Arteagazar 
baserriaren aldamenean zabal-
du duten hormigoi plantak uda-
laren eraikitze, aktibitate eta 
irekiera baimenak behar ditu. 

Ibai Urrutia eta Irakusne 
Gorospe Bilduko zinegotziek 
“legez kanpoko eraikuntza eta 
aktibitate horiek berehala gel-
diarazi, eta zigor espedienteak 

zabaltzeko” eskatu diote udalari 
eta Jose Luis Navarro alkatea-
ri. “Beste edozein enpresari 
bezala, hormigoi planta honi 
ere ingurumen arloko legedia, 
zerga betebeharrak eta hirigin-
tza arauak betearaztea eskatzen 
diogu Abadiñoko Udalari, bitar-
tean aktibitate eta obrak geldia-
razita”, adierazi du Gorospek. 
Gaineratu duenez, hormigoi 
planta honen eraikuntza ez da 
proiektuan agertzen.

Joan zen asteko osoko bilku-
ran eskaria luzatu zion Bilduk 
alkateari, “udaleko teknikariek 
jarraipena egin diezaioten obra 
horri”. Koalizioko zinegotzien 
berbetan, Hirigintza Batzor-
dean ere mahaigaineratu izan 
dute gaia, “ganorazko erantzu-
nik jaso barik”. Era berean, go-
bernu taldeak gaiarekiko eraku-
tsitako “ardura eskasa” salatu 
du Abadiñoko Bilduk.Ibai Urrutia eta Irakusne Gorospe zinegotziek prentsaurrekoa eskaini zuten barikuan, Errota kultur etxean.

 ABADIÑO

 

Udalak biltegi berri bat 
du industriagunean
180 metroko biltegia egin dute espazio bat hormatuta

 JOSEBA DERTEANO
Udal materiala gordetzeko bilte-
gi berri bat atondu du Izurtzako 
Udalak Arbizolako industria-
gunean. Garauntza izeneko 
pabiloiak dauden inguruan 
espazio huts bat zegoen, gela 
ireki baten egitura zuena. Gu-
ne hartan, itxi barik zegoen 
zatian, horma bat eraiki dute 
hormigoizko blokeekin eta ate 

metaliko batekin. Horrela, 180 
metro karratu dituen biltegi bat 
sortu dute. Kokapena gehiago 
zehaztuta, pabilioi berrien eta 
Katia enpresaren artean dagoen 
sarrera-bidearen azpialdean da-
go Izurtzako Udalaren biltegia. 
Atontze lanek 15.000 euro ingu-
ruko kostua izan dute. Arginda-
rra eta ur-hargunea ere baditu 
gela berriak. 

Biltegi berriaren irudia, Izurtzako Udaleko plakagaz.

 IZURTZA

Udaleko langileen ituna 
aho batez onartu dute
Joan zen asteko bilkuran berretsi zuten akordioa

 I.E.
Joan zen asteko osoko bilku-
ran udaleko hiru alderdiek aho 
batez onartu zuten langileen 
hitzarmena. Langileen batza-
rragaz negoziatu, eta, akordioa 
lotuta, proposatu zuen Jose Luis 
Navarro alkateak hitzarmenari 
udalbatzak oniritzia ematea. Al-
kateak nabarmendu zuen “oso 
garrantzitsua” dela akordioak 
“udal langile eta udalbatzarreko 
kide guztien onespena jaso iza-
na”. Horrela adierazi zuten Bil-
duko eta EAJko bozeroaleek ere.

EAEko herri erakundeetako 
langileen lan baldintzak arau-
tzen dituen Udalhitz hartzen du 
hitzarmen honek erreferente-
tzat, eta udal gobernuak esan 
duenez, “etengabeko prestakun-
tzarako eskubidea eta sustapen 
profesionalerako aukera” es-
kaintzen die udaleko langileei.

Udalbatzak bere “boronda-
tea eta konpromisoa” agertu 
zuen, besteak beste, azpikon-
tratatutako langileek “lan bal-
dintza” duinak izan ditzaten 
beharrezko neurriak hartzeko.

Asteleheneko San Blas 
egunaren ostean ere jai
Datozen egunetan ere jai giroa bero-bero izango da

 I.E.
San Blas eguneko azokan eta 
Zelaieta auzo guztian sorturiko 

jai giroaz gozatzeko ehunka bi-
sitari bertaratu zen Abadiñora, 
astelehenean. Goizean goize-

tik, ehunka lagun batu zituzten 
otsailaren 3ko ohiturazko neka-
zaritza, abeltzaintza eta artisau-
tza postuek. Jose Luis Navarro 
alkateak azokaren balorazio 
“oso baikorra” egin zuen San 
Blas egunean bertan: “Goizeko 
bederatzi eta erdietarako jende 
mordoa zegoen, beste urte ba-
tzuetan baino askoz gehiago. 
Eguerdian ere, hamabietatik or-
du bietara, ikaragarria izan da 
bisitari kopurua”.

Datozen egunetan ere, jai gi-
roa mantenduko dute Zelaietan. 
Pilota txapelketaren finalak, idi- 
proba sariketako saioak edota 
Bildots-jana ageri dira, besteak 
beste, egitarauan. Otsailaren 
15ean egingo dute, esaterako, 
Burduntziko Bildotsen XXVI.  
Txapelketa.Goizean goizetik, ehunka lagun batu ziren San Blas azokan.

Gasteizerako linea ez dute 
hobetuko 2015era arte
Durango-Gasteiz lineari buruz eztabaidatu dute

 MARKEL ONAINDIA
Aldaketarik ez momentuz. 
Eguaztenean Durango-Gasteiz 
autobus lineari buruz eztabai-
datu zuten Arabako Foru Aldun-
dian, EAJk eskatuta, eta 2015ean 
linearen esleipena aldatu arte 
zerbitzua ez dela hobetuko azal-
du zuen Alicia Ruiz de Infante 

diputatuak. Arabako Aldundia-
ren eskumenekoa da autobus  
zerbitzu hori. 

160 erabiltzailek zerbitzua-
gatik kexa agertu zuten Duran-
goko Udalean, eta iazko urrian 
horietako bik hitza hartu zuten 
udalbatzarrean. Autobusak ez 
dira orduro irteten, eta azkenal-

dian baldintzak txartu egin di-
rela adierazi zuten: atzerapenak, 
aurrez kontsultatu bako ordute-
gi aldaketak, matxurak... Linea-
ren erabiltzaileen %80 duranga-
rrak izanda, inplikazioa eskatu 
zioten udalari. Egoeraren au-
rrean, Aitziber Irigoras alkatea 
Ruiz de Infantegaz batzartu zen, 
Durangoko erabiltzaileen kexak 
transmititzeko asmoz. 

Alsari espedientea
Eguazteneko agerraldia EAJ-
ren eskutik etorri den hurrengo 
ekimena izan da. Autobus linea 
Alsa enpresak kudeatzen du, eta 
lizentzia 2015era arte edukiko 
duela argitu zuen Ruiz den In-
fantek. Gainera, iragarri zuen 
espediente bat zabaldu diotela 
enpresari, jasotako kexengatik.

 DURANGO

Madalenatik irteten da Gasteizera doan autobusa.

Esleipena aldatu arte 
zerbitzua ez dela hobetuko 
azaldu zuen Alicia Ruiz de 
Infante diputatuak
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Zure fideltasuna da beste 25 urte 
elkarrekin egiteko bermerik ziurrena. 

Eskerrik asko

Murueta Torre, 1- behea ·  48200 DURANGO ·  Tel.: 946 200 022
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 MAÑARIA

Jai batzordeak batzarra 
deitu du martitzenerako
Martitzenean hasiko dira jaiak antolatzen

 M.O.
Mañariko jai batzordea dato-
rren martitzenean hasiko da 
aurtengo Andra Mari jaiak an-
tolatzen. Batzarrerako dei pu-
blikoa egin dute, eta gura duten 
herritar guztiak animatu dituz-
te bertan parte hartzera. Batzor-
dearen hasiera edo aurkezpen 

lez erabaliko dute martitzeneko 
bilkura. Udaletxean elkartuko 
dira, 19:30ean. 

Antolaketan parte hartuko 
dutenek euren artean erabaki-
ko dute zein egunetan batzartu 
aurrerantzean. Lehenengo aste 
birik behin batzartzen dira, eta 
jaiak hurreratu ahala astero.

 GARAI

Landetxea zabalduko dute uda 
aurretik sakristauaren etxean
‘Garaikoa’ landetxearen sustatzaileek ekainerako zabalik egotea espero dute

 MARKEL ONAINDIA
Sakristauaren etxea landetxea 
izango da etorkizunean. Proiek-
tuaren sustatzaileek ekainerako 
zabalik egotea espero dute, eta, 
horretarako, beharrean dabil-
tza, eraikina atontzen. Gotzain-
degiaren jabetzakoa da etxea, 
eta alokairuan hartu dute susta-
tzaileek. 

Basque Eusk egitasmoan 
dabiltzanek erabaki dute lan-
detxea zabaltzea. Diasporako 
euskaldunekin ibilbideak egi-
ten dituzte Euskal Herritik, eta 
erreferentziazko puntu baten 
beharra zeukatela ikusi zuten. 

Euren behar horretatik sortu 
dute landetxea. Baina, erabile-
ra zabalekoa izango da; edozein 
pertsona edo taldek hartu ahal-
ko du ostatu bertan.

Garaikoa izena ipiniko dio-
te. Sustatzaileetako bat Jasone 
Gezuraga da, eta azaldu du lan-

detxeak zortzi logela edukiko 
dituela. Gainera, komunak, jan-
gela eta terraza ere izango ditu. 
Goizetan gosariak ere eskainiko 
dizkiete euren bezeroei.

Bertakoa eta sasoikoa
Proiektuari filosofia berezi bat 
eman gura diote, eta euren leloa 
ere badaukate: Garain Garai-
koa, sasoian sasoikoa. Durangal-
deko ingurumena, paisaia eta 
eskaintza kulturala txertatuko 
dituzte euren promozioetan, eta 
emango duten jatekoa sasoikoa 
izango dela adierazi du Gezu-
ragak. ‘Garaikoa’ landetxeak zortzi gela edukiko ditu.

Erabilera zabalekoa izango 
da landetxea; edozein 
pertsonak edo taldek hartu 
ahalko du ostatu bertan

 MALLABIA

Mosaikoa irudikatu dute 
ikurrinaren omenaldian
Frontoian hainbat mallabitar batu ziren mosaikoan

 M.O.
Mallabiko Udalera heltzear da 
Espainiako bandera jartzeko 
agindua. Horren aurrean, iku-
rrinari omenaldia egin zioten 
joan zen zapatuan. Eguraldiak 
ez zuenez lagundu, egitaraua 
moldatu egin behar izan zuten. 
“Ekitaldi xume bezain beroa” 
izan zela azaldu dute antola-
tzaileek. Kalejiran pilotaleku-
ra joan, eta bertan ikurrinaren 
mosaikoa osatu zuten. Espai-
niako bandera ez dutela “eu-
rena” sentitzen azaldu zuten 
ekitaldira hurreratu ziren he-
rritarrek. “Argi eta garbi adie-
razi nahi dugu inposiziotzat 
hartzen dugula jarrera hori”.Eguraldiak ez zuenez lagundu, egitaraua moldatu egin behar izan zuten.

 OTXANDIO

Zarautz inguruak 
ezagutu eta  
sagardotegian 
jateko egun-pasa

 J.D.
Miru-Gain Mendigoizale Elkar-
teak Zarautz inguruan dauden 
Indamendi (460 metro) eta Txa-
txarro (459 metro) mendietatik 
ibilaldia antolatuko du otsaila-
ren 16an. Gain biak ezagunak 
dira itsasora eta barrualdera 
dituzten ikuspegiengatik. Ondo-
ren, Zarauzko Izeta sagardote-
gian bazkalduko dute.

Izena emateko azken eguna 
otsailaren 11a da. Nagusiek 10 
euro ordaindu beharko dute au-
tobusa, eta gazteek eta umeek 5. 

Ikurrinaren aldeko ekimena
Bestalde, domekan, 13:15ean, 
Espainiako bandera udaletxean 
ipintzea, kanpoaldean eta ba-
rrualdean, inposatzen duen 
agindua salatzeko ekitaldia 
egingo dute udaletxe pareko pla-
zan. Besteak beste, bandera jar-
tzea inposizioa dela gogoratuko 
duen plaka bat ipiniko dute. 

Durangoko 
anbulatorioari 
buruzko mozioa

 I.E.
Durangoko anbulatorioko gataz-
kari buruzko mozioa aurkeztu 
zuen joan zen asteko osoko bil-
kurara PSE-EEk. Osasun zentro 
horretan “bizi duten egoera 
salatzeagatik bertako langileei 
zabaldu zieten espedientearen 
aurrean”, Durangoko anbulato-
rioko EAGko “langileei elkarta-
suna adierazi” diete PSE-EE eta 
Bilduko zortzi zinegotziek. Abs-
tenitu egin ziren, EAJ eta PPko 
hiru zinegotziak.

Mozioa gehiengoz onartuta, 
Zaldibarko Udalak Eusko Jaur-
laritzari eskatu dio “anbulato-
rioko langileei irekitako espe-
dienteak erretira ditzala”.   

Asistentziaren arabera 
kobratuko dute zinegotziek
Parte hartu zein ez, kopuru bera jaso dute orain arte

 ITSASO ESTEBAN
Udal ordezkariek euren jar-
dunagatik jasotzen duten diru 
kopurua banatzeko moduan 
aldaketak egin ditu Zaldibarko 
Udalak. Parte hartzen duten 
batzorde eta osoko bilkuren 
zenbatekoaren arabera kobra-
tuko dute aurrerantzean. Diru 
izendapen finkoak jaso barik, 
asistentziaren araberako or-
dainsaria izango dute. Orain 
arte, udaleko batzorde eta osoko 
bilkuretan parte hartu zein ez, 
diru kopuru bera jaso izan dute.

Aitor Arizmendiarreta Bil-
duko zinegotziak azaldu zue-
nez, “udalean erabateko parte- 
hartzea daukanak, orain arteko 
diru kopurua jasoko du guztira, 
baina ez batzorde eta udalbatza-
rretara joaten ez denak”.

Joan zen astean burutu zuten 
urteko lehenengo osoko bilku-
ran hartu zuten erabakia. Bildu, 
EAJ eta PP alderdietako bedera-
tzi ordezkariek aldaketa horren 
alde bozkatu zuten, eta abstenitu 
egin ziren PSE-EE alderdiko zi-
negotzi biak.

Zaldibarko udalbatzarra. Artxiboko irudia.

Durangoko anbulatorioko 
langileei “elkartasuna” 
adierazi zieten Bilduko eta 
PSE-EEko zinegotziek

  
 

Kirol instalazioen 
erabilera arauak 
aldatu dituzte 

 I.E.
Udalean ordezkaritza dauka-
ten lau taldeen adostasunagaz 
onartu zuten, joan zen egueneko 
udalbatzarrean, kirol instala-
zioak erabiltzeko zergak arau-
tzen dituen ordenantzan aldake-
ta egitea. Aldaketa horren ondo-
rioz, aurrerantzean, kiroldegia 
alokatu gura duten taldeetako 
kideen %51k Zaldibarren errol-
datuta egon beharko du prezio 
murriztua ordaintzeko. 

Horrenbestez, orduko 10 euro 
ordaindu beharko dute kideen 
erdia baino gehiago zaldibarta-
rrak dituzten taldeek, eta 20 gai-
nontzeko erabiltzaileek.

 ZALDIBAR

10 euro ordainduko dute 
kideen erdia baino gehiago 
zaldibartarrak dituztenek, 
eta 20 gainontzekoek



Orientazio Azoka 
egingo dute hilaren 
11n, Jesuitetan
Asteartean San Jose Jesuitak ikas-
tetxeak Orientazio Azokaren hiru-
garren edizioa egingo du. Ekimen 
horrek Durangaldeko ikasleei goi 
mailako ikasketen hautaketan la-
gundu nahi die. Gurasoek ere hitzal-
dietara joateko aukera izango dute. 
Goiz zein arratsaldez hitzaldi eta 
saio praktikoak egongo dira.

Nora Madariaga 
atxondarrak irabazi du 
JAEDko autoa

Herria inauterietarako girotzeko, 
hirugarren urtez antolatu du Aba-
diñoko Udalak Taberna Mozorro-
tuen Lehiaketa. Parte hartu gura 
duten ostalariek otsailaren 25era 
arte eman dezakete izena, Udal 
Mediatekan zein Errota kultur 
etxean. 500 euro eta garaikurra 
jasoko ditu irabazleak.

Nora Madariaga 16 urteko atxondarrak iraba-
zi du JAEDk antolatzen duen zozketako autoa: 
“Hasieran zenbakiak begiratzen saiatu nintzen 
arren, ez nituen aurkitu, eta orain dela gutxi ar-
te ez dut jakin irabazlea nintzenik”. Aurtengoa, 
JAED (gizarte laguntza) elkartearen 50.urteurre-
na izan da. Zozketari dagokionez, 50.734 txartel 
saldu dituzte aurten. Laguntza guzti horiekin, 
600 familia ingururi laguntzen die JAEDk. 

Inauterietan 
tabernak mozorroz 
janzteko lehiaketa
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 ATXONDO

Fuchosa ondoko bide 
zatia konponduko dute
Iazko abuztuan bide zati bat arrakalatu egin zen

 JOSEBA DERTEANO
Joan zen urteko abuztutik Ce-
mosa eta Fuchosa artean dagoen 
bideko zatia arrakalatuta dago. 
Lurrak behera egin zuen eta, 
ondorioz, bide zati bat honda-
tuta geratu zen. Hori dela eta, 
Fuchosa eta Cemosa banatzen 
dituen horma zati bat (bidearen 
ondoan dagoena) ere egoera 
txarrean geratu zen, jausteko 
arriskuan. Iaz behin-behineko 
konponketa batzuk egin zi-
tuzten, eta, orain, seguruenik 
otsailean hasita, bidea lehengo-
ratzeko eta horma berritzeko 
lanak egingo dituzte. 

Lan horiek guztiak udala-
ren, Fuchosaren eta Cemosa-
ren artean ordainduko dituzte, 
hiruren arteko hitzarmen bat 
adostu ondoren.Fuchosa enpresako sarrera eta arrakalatutako bide zatia.

 IURRETA

Bosgarren edukiontziak 
arrakasta handia izan du
Eguenean banatu zituzten edukiontziak eta giltzak

 A.B. / J.G.
Iurretako herrigunean bosga-
rren edukiontzia edo edukion-
tzi marroia erabili gura duten 
herritarrei giltzak eta edukion-
tziak banatzeko informazio 
postua jarri zuten atzo goizean, 
merkatuan. Edukiontziak be-
rehala agortu ziren, ekimenak 
arrakasta izan duen seinale. 
Durangaldeko Merinaldearen 
Amankomunazgoak Iurretan 
eta Abadiñon organikoa kudea-
tzeko kanpaina jarri du mar-
txan. Bosgarren kontainerra 

eta autokonposta bultzatzeko 
hainbat batzar deitu ditu. Bi aste 
barruko merkatuan berriro ere 
banatuko dituzte giltzak.

Bestalde, udalak erosketa 
publiko arduratsuaren aldeko 
apustua berretsi du, “balio eran-
tsi bat duten produktuen aldeko 
apustua”. Logicart laneratzeko 
enpresagaz elkarlanean, gehiga-
rri eta osagai kimikorik gabeko 
Paper Eko Naturala jarri du 
udalak Ibarretxe kultur etxeko 
komunetan: munduan dagoen 
zelulosa-paper bakarra.

 BERRIZ

Idi-probetako olio  
tantak publikotik bota 
zituztela uste dute
Lurrean olioa ikusita, proba baliogabetu zuten  

 AMAIA UGALDE
Ikertzen dabiltza oraindik, bai-
na froga eta susmoen arabera, 
publikotik olioa bota zuten San 
Antonio jaietako azken idi-pro-
ba saioan. Urtarrilaren 27ko 
saio hartan, bigarren proba 
egiten zebiltzala ikusi zituen  
pistako epaileak olio tantak, eta 
proba bertan behera geratu zen.

Orland Isoird alkatearen ber-
betan, “tantak ikusita, argi ikus-
ten da publikotik bota zutela 
olioa”. Publikoa jesartzen den 

harmailetan, gainera, barandak 
egoten dira probetan, propagan-
da euskarriekin, eta plastiko 
horietako bat zulatuta agertu 
dela azaldu du Isoirdek: “Tantak 
hasten diren lekuan hain justu”.

Probetako epaileen aktak ja-
sotzen duenez, gaueko bigarren 
proba hasi eta bost minutura 
ikusi zituen epaileak orbanak.  
Antolatzaileen ustez, “xiringa 
edo mota horretako tresnaren 
bat erabilita” bota zuen olioa 
norbaitek. Proba bertan behera 

utzita, bertara joan ziren zale-
tuei sarrerengatik ordainduta-
koaren zati bat bueltatu zitzaien.

Orland Isoirden berbetan, 
“lotsagarria da horrelako egoe-
ra bat bizi beharra”. Berrizko 

Udalak salaketa ipini du Er-
tzaintzan, eta oraingoz ez dute 
gertatutakoaren informazio 
gehiago jaso.

Gertatutakoa sabotajea izan-
go balitz, Berrizko San Antonio 

jaietako idi-probetan historian 
izan duten lehenengo sabotajea 
izango litzateke. Antolatzaileek 
nabarmendu dutenez, Bizkaian 
idi-proben tradizioari gehien eu-
tsi dien herrietako bat da Berriz.

Idi-proben tradizioari gehien eusten dion herrietako bat da Berriz.



Oier Estankona | Dharananda yoga zentroko irakaslea | Durango, 37 urte 

> AMAIA UGALDE
Ikastaro berezia da datorren 
urrian hasiko duzuena. Nondik 
dator asmoa?  
Yoga geroago eta gehiago za-
baltzen dabil gizartean, baina 
sarri oinarri batzuk falta dira. 
Horrenbeste zabaldu da, ezen 
marketingizatu egin baita modu 
askotan; muturrera jota, txa-
kurrentzako yoga asmatu dute, 
eta doga deitu diote. Yoga orain 
dela 5.000 urte sortutako dizipli-
na bat da, oinarri zientifiko eta 
filosofikoak dituena. Horretan 
sakontzeko hemen inguruan 
aukera on handirik ez dagoenez, 
ikastaro hau antolatzeko auke-
ra ikusi dugu. Maila honetako 
formakuntzak batez ere Bartze-
lonan, Madrilen eta Zaragozan 
garatu izan dira betidanik; Eus-
kal Herri mailan, oso gutxi. Hau 
izango da Durangaldean egingo 
den yoga irakasle izateko lehe-
nengo prestakuntza ikastaroa. 

Zaragozako Darshana Yoga 
Eskola Integratiboagaz antola-
tu duzue ikastaroa.
Bai, bertako zuzendaria den 
Gemma Vidal Pinart katalana 
izango da gidaria. Gemmak ho-
gei urte baino gehiago daroaz 
yogan sakontzen eta ikertzen, 
eta Bartzelonan formatzen nen-
bilela ezagutu nuen. Yogaren 

pedagogian eta arnasketaren 
arloan aditua da, batez ere, eta 
AEPY (Asociación Española de 
Practicantes de Yoga) erakunde 
garrantzitsuko yoga irakasleen 
prestatzaile akreditatua da. 
Yogaren sustraiak ondo ezagu-
tzen ditu, eta sarri bidaiatzen 
du Indiara. Horretaz gainera, 
psikologoa eta psikoterapeuta 
da, eta, yogara ezagutza horiek 
ekarrita, oso formazio osoa es-
kaintzen du. 

Lau urteko formazioa da, bai-
na bi urteko bi ziklotan bana-
tuta, ezta?
Bai. Eskolak urriaren 25ean ha-
siko dira eta asteburuetan izan-
go dira; hilean behin, gutxi go-
rabehera. Zapatuetan batuko ga-
ra, baina asteburu osoko saioak 
ere egongo dira. Lehenengo oi-
narrizko ikastaroa dago, lehe-
nengo zikloa, eta bertan gauza 
pilo bat barneratzeko aukera: fi-
losofia, anatomia, posturak, ar-
nasketa, meditazioa... Horrekin 
irakasle izan ahal zaren? Zerga-
tik ez? Esperientzia badaukazu 
eta zure burua horretarako gai 
ikusten baduzu, primeran. Biga-
rren zikloa eginez gero, gehiago 
sakondu, eta Yogako Europako 
Batasunaren programak akre-
ditatutako titulua eskuratu de-
zakezu. 

Irakasle bihurtu gura duen jen-
deari dago zuzenduta baka-
rrik? 
Ez da nahitaezkoa. Norbere ga-
rapen pertsonalerako, yogan 
sakondu gura duenarentzat ona 
da, eta horretaz gainera, yoga 
irakasle bezala formatzeko ere 
aprobetxatu daiteke. Lan poltsa 
bat ere eratu gurako genuke, 
Euskal Herri inguruko profesio-
nalek konfiantzazko erreferen-
tzia bat izan dezaten. Dena dela, 
ez da irakasle izateko bakarrik, 
eta gizartean bizi dugun mo-
mentu honetan yogak on handia 
egin dezakeela uste dugu. 

Krisiagatik diozu?
Krisia ekonomikoa dela esaten 
da, baina itzelezko balio krisia 
da bizitzen gabiltzana. Oroko-
rrean, gizartea oso desorienta-
tuta dagoela esango nuke. Nora 
goaz? Zertan gabiltza gizartean? 
Zer sortu guran? Horrelako gal-
dera espiritualak gero eta gehia-
go daude, eta oso garrantzitsuak 
dira. Yoga itzelezko tresna izan 
daiteke galdera horiei erantzu-
teko; norbere esentzian zentra-
tzeko bidea da yoga. 

Yoga irakasle izateko barnera-
tu beharreko kontuak dira ho-
riek, ezta? 
Bai. Nire ustez, yoga irakasle on 
bat ez da bakarrik ikastaro asko 
egin eta teknika asko ezagutzen 
dituena, yoga bere bizimoduan 
integratzen duena baino. Hori 
aplikatzen duzunean eta zure bi-
zitzaren parte egiten duzunean, 
gehiago partekatu dezakezu. 
Hasiko dugun ikastaro hau lau 
urtean egingo denez, denbora 
daukazu dena asimilatzeko eta 
zure bizitzan integratzeko, es-
kolan landutakoa eguneroko 
praktiken bidez meditatuta, 
ikasita, irakurrita eta landuta. 
Beste ikastaro batzuk formatu 
laburrean egiten dira, eta ez da 
astirik egoten dena ondo asimi-
latzeko. 

Dharanandako kideentzat ho-
rrelako ikastaro bat antola-
tzeak zer esangura dauka?
Gurean yoga, yogaren oinarriak 
eta yogaren sakontasuna trans-
mititu gura ditugu, eta ikastaro 
honek horretarako aukera ema-
ten digu. Askotan, gure eskole-
tan ezin dugu yoga horrela lan-
du; egitura bat daukagu, denbo-
ra bat, eta, maiz, hurbiltzen den 
jendea ez dator horretara. Dene-
tarik dator: batek erlaxatu egin 
gura du, besteak fisikoki hobe-
to sentitu, hirugarrenak espa-
zio bat behar du deskonektatze-
ko; oso talde heterogeneoak di-
ra. Askotan ikusten dugu ez 
daukagula formatu egokia yoga-
ren sakontasun hori azaldu ahal 
izateko. Hau yoga zentro bat da, 
baina beti planteatu dugu yoga 
eskola moduan. Ideia horri ja-
rraitzeko bide bat da ikastaroa. 

Otsailak 7, barikua:
Formazio ikastaroaren aur-
kezpena eta Yoga Nidra saioa 
Gemma Vidalen eskutik, 
19:00etan (doan).

Otsailak 8, zapatua:
‘Arnasketaren dantza’ yoga 
master class berezia Gem-
ma Vidalen eskutik, 09:45etik 
13:00etara (sarrera 40 euro).

“Yoga irakasle izateko ikastaro honekin 
yogaren sakontasuna transmititu gura dugu” 

Yoga irakasle izateko eskola ipiniko dute abian 2014-2015 ikasturtean. Dharananda yoga zentroko kideek Zaragozako Darshana 
eskolagaz elkarlanean antolatu dute ikastaroa, eta bi urteko bi ziklotan, yogaren teorian eta praktikan sakontzeko aukera egongo da.  

Ikastaroa ez da 
irakasle izateko 
bakarrik; gizartean 
bizi dugun 
momentu honetan 
yogak on handia 
egin ahal digula 
uste dugu”
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Elorrioko EH Bildu

Nagusiak zutabe  
dira krisian 
Krisi ekonomikoak eta lan-
postuen galerak nabarmen-
du egin dute familiaren ga-
rrantzia eta pertsona nagu-
siak betetzen ari diren rol 
erabakigarria. Izan ere, bizi 
dugun garaia bezalako sasoi 
gaitzetan benetako aterpea 
izan ohi da familia. 

Mariano Rajoyren gober-
nuak kurba negatiboa iraul-
tzeari ekin dio, gure herria 
krisi egoeratik ateratzeko. 
Horretarako erreforma sako-
nak jarri ditu martxan zerga
-sisteman, lan eta finantzen 
alorrean, eta  defizit publi-
koari eusteko bidean.  

Guztion ahaleginek eta 
Espainiako Gobernuaren po-
litika irmoak fruituak eman-
go dituzte. Hala ere, gaur 
egun langabetuen kopurua 
oso altua da, eta nagusiek 
familietan egiten duten lana 
erabakigarria da. Pertsona 
nagusiek etxea galdu duten 
familia osoak babesten dituz-
te, eta askotan iloben kargu 
ere egiten dira.  

Berriki jakin dugu pertso-
na nagusiek osatzen dutela 
Durangoko biztanleriaren 
%23. Hamar durangarre-
tik bi 65 urtekoak edo nagu-
siagoak dira. Nagusien por-
tzentajea hazi izanak eta fa-
milietan nagusiek jokatzen 
duten paper erabakigarriak 
behartu egiten ditu adminis-
trazioak nagusiengan arreta 
jartzera eta eurengan inber-
titzera. 

Guk, Durangoko PPko ki-
deok, Nagusien Plan bat ga-
ratu dezala proposatu nahi 
diogu Durangoko Udalari. 
Plan horrek bitartekoak eta 
edukiak izan beharko lituzke 
garai ekonomiko zail haue-
tan familiei nahitaezko la-
guntza eskaintzen dien giza-
talde bati laguntzeko. Sekula 
ez diegu nagusiei behar beste 
eskertuko egin duten lana.

*Erredakzioan itzulia

JUAN JOSE 
GASTAÑAZATORRE
PP

Inork inoiz galdetu izan baligu
Azken asteotan hainbat idatzi irakurri ditugu Elorrioko kiroldegia-
ren inguruan Anbotoko atal honetan. Gure lehen eskutitzak hautsak 
harrotu ditu, horixe zen asmoa, herrian zeresana eragiten duten 
gaiak eztabaida publikora pasatzea baita, besteen artean, gure bete-
beharra. Beraz, lerro hauetan kiroldegiaz arduratzen den BPXport 
Kirol Zerbitzuak enpresak bidalitako gutunari erantzun nahi genio-
ke, eta pasa den astean EAJk bidalitako eskutizari ere bai. 

Lehenik eta behin, argitu gura dugu, guk bidalitako gutunean ez 
genuela Elorrioko kiroldegiko langileen lana dudan jarri, ezta euren 
kudeaketa kritikatu ere, eta ez zen, inolaz ere, hori izan gure asmoa. 
Salatu genuena udalaren kudeaketa eskasa izan zen.

Gure asmoa ez zen prezio berriak edo hobariak zein diru-lagun-
tzak kritikatzea. Salagarria iruditzen zaiguna aldaketak ezartzeko 
modua izan da, prozedura. Halaber, aipatutako adibideetan ez ge-
nuen gezurrik esan, bat bera ere ez. 

Non dago %300eko igoera? Hirugarren adinekoentzako gimnasia 
zerbitzuan: lehen 6,97€, orain 20€ (+ %287). Garestitze deigarriena 
iruditu zaiguna aipatu genuen, hori ez baita “prezioak zertxobait 
igotzea”, eta are gutxiago hirugarren adinekoen poltsikoetarako. 

Abonu integratua ongi etorria da, nola ez, orain arte ordaintzen 
zen prezioa neurrigabekoa baitzen. Baina “ez litzateke batere justua 
izango aldiro beraien kuota zintzoki ordaintzen dutenentzat” prezio 
aldaketak kaltea eragitea, ezta? Orduan, zergatik zigortu dituzue 
urtez urte igerilekua soilik erabili duten bazkideak? Horiek zerga-
tik ordaindu behar dute ezinbestean abonu integratua, ekintzetan 
bazkide tarifa eskuratzeko? Batzuen mesedetan besteen fideltasuna 
zigortu duzue. 

Baina hori ez zen kontua; udalaren kudeaketa salatu nahi genuen, 
hortaz, ez dezagun gaia desbideratu. Kontua da erabiltzaileen kexa 
mordo bat eragin dutela prezioek, bai udalean, bai kiroldegian, eta 
herritarren artean sortutako kezkaren aurreran, gertatutakoa be-
rraztertzea eskatu genuen, prezioen auzia gurekin berraztertzea. 
Baina ez, guk ezin ditugu erabakiak hartu, aukerarik ere ez zaigu 
ematen, eztabaida ireki ere ez zaigu egin, udalak ez du elkarlanik 
nahi, zein faltsua den herriarentzat gobernatzea, baina herria ain-
tzat hartu gabe. Kiroldegiko prezio berriekin gertatu zena, beste gai 
askotan gertatzen den gauza bera izan zen: EAJko gobernu taldeak 
behin prezioak erabakita, guri oniritzia eskatu zigun. Hori izan zen 
Informazio batzordean abstentziorako arrazoia, eta, gero, jaramonik 
ez zitzaigunez egin, osoko bilkuran kontra bozkatu genuen. 

Dena den, badakigu kiroldegiko abonatuen kopuruak gora egin 
duela, eta benetan pozten gara! Ez dezala inork kontrakoa pentsa, 
Elorrioko kirol jarduerari bultzada ematen dion guztia zinez ongi 

etorria da. Hala ere, kudeaketak ez ezik, prezioen politika berriak 
ere lagundu du abonatuen gorakadan, abonatu gabea izanda, pre-
zioak nabarmen gogortu direlako, hots, abonu sistema delako, oro 
har, aukera merkeena. 

Horrenbestez, hobari zein diru-laguntzekin gertatutakoa argitze-
ko unea da. Herriko elkarte, klub eta enpresentzako hobaria albiste 
ona da, nola ez, baina ez berori argitara eman eta aplikatzeko erabi-
litako modua. 

Bai hobariak, bai diru-laguntzak udalaren ardura dira, eta ho-
rregatik prezio publikoekin batera ordenantza baten onartuta dau-
de. Hala ere, herriko elkarte, klub edo enpresentzako hobaria nola 
aplikatuko zen definitu gabe onartu zen: nori eta zenbateko hobaria 
aplikatuko zitzaion adierazten da eta kito. Ez da inongo balditzarik, 
ez betebeharrik zehazten ordenantzan, eta horrek gaizki-ulertuak, 
nahasmena eta eragozpenak eragin dizkie herritarrei. Guk argi dau-
kagu, hanka sartze hori konpontzeko asmotan, BPXport enpresak, 
udalaren oniritziarekin edo utzikeria betetzeko asmotan, irtenbide 
bat bilatu beharra zeukala, eta ziur gaude fede onez ezarri zituela 
herriko elkarte, klub edo enpresei luzatutako hobariaren baldintza 
eta betebeharrak; laguntzak gauzatu ahal izateko, baten batek eraba-
kiren bat hartu beharra zeukalako.

Hobariak eskuratu ahal izateko baldintzak, ordenantzaren gaine-
tik pasata mugatzea legez kontrakoa dela uste dugu. Legez kontrako 
aldaketa hori egin aurretik guri, sikiera, informatu izan bagintuzte, 
esango genieke ardura udalarena dela, eta udalak konpondu behar-
ko lukeela auzia. 

Gure ustetan, aurtengo hobariak ordenantzak jasotzen zituen be-
zala aplikatu beharko ziren, eta, ondoren, udala eta BPXport enpresa 
akordio batera iritsi, aurrez txarto definituriko hobari horrek era-
gindako “galerak” konpentsatzeko. Eta, datorren urtean, ordenantza 
ondo egin. Horixe da bestelako ordenantzak aldatzeko erabiltzen den 
prozedura. Eta inolaz ere ez arazoa kirol elkarteei edo herritarrei 
pasatzea. 

Begi-bistakoa da ordenantza gaizki egin zela, eta, beste behin ere, 
prozedura baldarraren emaitza da gertatutakoa. Bistakoa da udal 
gobernuaren kudeaketa txarra izan dela, are gehiago, ez da kudeatu, 
desgobernua nabarmena izan dela uste dugu. Gai honek bestela ez 
luke horrelako soka luzea ekarriko. 

Ahalik eta jende gehien, adin tarte zabalenean, kirola egiten ari-
tzea eta horretara bultzatzea, hori izan beharko litzake erakunde pu-
blikoen helburua eta diru publikoz bultzatu beharrekoa.  Inork inoiz 
galdetu izan baligu, hori erantzungo genioke.



2014ko otsailaren 7a, barikua  |  anboto   @anbotokultura    11

Kultura

“Azkenaldian 
gehiago animatu 
naiz inprobisazio 
saioetan aritzera”
Otsailaren 14ko Platerueneko ‘jam session’-ean 
ariko da, hiru taldekidegaz batera, Mikel Nuñez 

 ITSASO ESTEBAN
Beste hiru musikari lagunekin 
jardungo duzu, datorren ba-
rikuan, Platerueneko emanal-
dian. Zelan elkartu zarete?
Inprobisazio saioa zabaltzea 
proposatzeko deitu zidan Ander 
Erzilla antolatzaileak. Musike-
nen ikasten nabilenez, bertako 
musikariak gonbidatu ditut.

Zer zabiltza ikasten Musikenen, 
Euskal Herriko Goi Mailako Mu-
sika Ikastegian? 
Piano ikasketen hirugarren 
mailan nabil. Duela zortzi ur-
te ere, piano klasiko ikasketak 
amaitzean, saiatu nintzen Mu-
sikairen sartzen, baina prestatu 
barik joan nintzen, eta ez nindu-
ten hartu. Orduan jazza zer zen 
ere ez nekien ondo. Lanean, es-
kolak ematen, eta kontzertuetan 
jotzen hasi nintzen gero, eta al-
de batera utzi nituen ikasketak. 
Baina beti eduki dut ideia hori 
buruan. Sarrera proba prestatu 
nuen, eta hartu egin ninduten.

Zertan aldatu da zure jotzeko 
era Musikenen zaudenetik?
Guztiz aldatu dut estiloa. Lehen, 
ez nuen jazza jotzen, eta horre-
tan buru-belarri dihardut orain. 

Zelakoa da goi-mailako musi-
ka ikastegi horretako jarduna? 
Praktikoa da batez ere, baina 
harmonia eta musikaren histo-
ria ere ikasten dugu, esaterako. 
Sartu aurretik, bertan ikasita-
koek esana zidaten oso gogorra 
zela, eta apur bat beldurtuta 
hasi nintzen. Orain, sufritzen, 
baina oso gustura nabil. 

Zer zentzutan sufritzen? 
Hainbeste gauza dago ikasteko! 
Ikasgai gogorrena dut pianoa jo-
tzen hobetzea: egunean ordu as-
ko eman behar ditugu instru-
mentuagaz praktikatzen. Horre-
taz gainera, beste ikasgai asko 
ere badauzkagu, eta denerako 
denbora ateratzea ez da erraza. 

Musika ikasketa klasikoekin zer 
alde dauka Musikenekoak? 
Askoz gehiago pentsatu behar 
duzula: inprobisazioa da ja-      
zza, sorkuntza. Hasieran batez 
ere, inprobisatzeko oinarri ba-
tzuk daude, baina gero eta li-
breago jardun dezakezu. Ikaske-
tetako azken urteetan bakoitza 
bere estiloa bilatzen hasten da; 
izan ere, jazzean estilo ezberdin 
asko dago. Klasikoan, aldiz, par-
titura da guztiaren oinarria. 

Jazzaren zein alorretan aritzen 
zara gusturen? 
Oraindik ez dut bidea aukeratu, 
baina jazz modernoena baino 
gehiago gustatzen zait melodi-
koagoa. Modernoa oraindik ez 
dudalako ulertzen, seguruenik. 

Musika asko entzuten duzu? 
Klasikoan aritzeko ez bezala, 
jazzean jarduteko oinarrizkoa 
da musika asko entzutea. Go-
goan dut, nire lehenengo esko-
lan irakasle batek bost disko en-

tzutea agindu zidala etxeko lan 
bezala. Liburutegira joan eta as-
tebete eman nuen musika en-
tzun eta entzun. Diskoetan ager-
tzen ziren soloak transkribatu, 
eta zelan jotzen dituzten ikusi 
eta ikastea izan zen jazzarekiko 
nire lehenengo hartu-emana.

Gogoratzen duzu zein zen en-
tzun beharreko hura? 
Irakasle hark Wynton Kelly jazz- 
eko pianista entzun behar nuela 
esan zidan. Kelly entzuteak nire 
puntua hartzen lagunduko zida-
la esan zidan. 

Zer eskaintzen dio ‘jam se- 
ssion’ batek musikari bati? 
Instrumentuak agertokian dau-
de nahi duenak jo ditzan, eta 
nahi duena igo daiteke abes-
ti bat proposatu eta beste musi-
kariekin jotzera. Momentuan, 
ezer adostu barik jotzea da kon-
tua. Orain arte ez naiz inprobi-
sazio saioen oso zalea izan, lotsa 
ere sentitu izan dut. Musikenen 

jende oso ona dago, eta askotan 
nahiago izan dut besteak ikusi 
neuk jo baino. Asko ikasten da 
ikusten ere. Baina azkenaldian 
gehiago animatu naiz inprobisa-
zio saioetan aritzera.

Zer behar du jazzlari on batek? 
Teknika menperatzeaz apar-
te, estilo propioa izatea. Jazzeko 
standarrak oinarri hartu arren, 
horiek zeure erara ematea. Niri 
hizkuntza propio hori garatzea 
falta zaidala sentitzen dut.

Ikasketak amaitzen dituzune-
rako zer proiektu daukazu?  
Kontzertuetatik bizitzea ezi-
nezkoa denez, lana topatu eta 
jotzen jarraitzea da nire helbu-
rua. Behin ikasketak amaituta, 
Euskal Herritik kanpora joan 
nahi duen jende asko ezagu-
tzen dut, jotzeko aukera gehia-
go dagoelako. Nik ez dut alde 
egin nahi. Kontzertuak ematen 
saiatuko naiz, baina hemen bi-
zi nahi dut.

Ikaskideen ahotsak, kontrabaxuak 
eta bateriak lagunduko diote Nuñezi

Euskal Herriko goi mailako 
Musikene ikastegian elkar 
ezagutu duten lau ikaslek za-
balduko dute, otsailaren 14an, 
Durangoko Platerueneko jam 
session emanaldia. Donostiako 
ikastegi horretan diharduen 
Mikel Nuñez pianista duranga-
rrak gonbidatu ditu, Durango-
ko Bartolome Ertzilla musika 
eskolak Plateruenean antola-
tzen duen Durang(h)ost jam 
session horretan aritzera. 

Laukotea osatu dute Plate-
rueneko hitzordu horretarako: 
Casandra Charalampi, Nuñe-
zen Musikeneko ikaskide gre-
ziarra, ariko da emanaldian 
kantuan; bateria jotzen, Nuñe-
zekin hainbat proiektutan ari-
tu den Alex Alonso basaurita-
rrak jardungo du; eta Alcala de 

Henaresko Dario Gibertek la-
gunduko die kontrabaxuagaz.

DJak inprobisatzen
Mikel Nuñezen laukoteak ema-
naldia zabaldu eta gero, Barto-
lome Ertzilla musika eskolako 
hainbat ikaslek eta irakaslek 
eta Durangoko beste musika 
sortzaile batzuek ere parte har-
tuko dute Durang(h)ost jam se- 
ssionean, elkarrekin zuzeneko 
musika eskaintzen. 

Arkaitz Cayado Itsua, Beat 
Salad Records ekimenaren bul-
tzatzailea, eta DJ gonbidatuak 
ere ariko dira elkarrekin inpro-
bisatzen. Hip hoparen berba 
eta doinuak, jazza eta funka 
uztartuko dituzte, besteak bes-
te, Kafe Antzokian, otsailaren 
14ko doako saio horretan.

Mikel Nuñez | Durango, 30 urte | Pianista

Ez dut nire bidea 
aukeratu, baina, 
jazz modernoena 
baino gogokoago 
dut melodikoagoa”
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GEURE DURANGALDEA

Krisi ekonomikoa dela eta 
arte zentroek aurrekontu 
murrizketa bortitza jasan du-
te, modu lotsagarrian. Dena 
den, aurten ere gura duenak 
izango du arteaz gozatzeko 
aukera.

Durangoko Arte eta His-
toria Museoak inguruko ar-
tisten erakusketak antola-
tzen jarraitzen du; martxoan 
Jesús Lizasoren eskulturak, 
apirilean Xabier Soubeleten 
margoak eta ekainean Ros-
marie Boisier eta Goiuri Al-
dekoa-Otaloraren argazkiak 
bilduko ditu. 

Bilboko Arte Ederren Mu-
seoak, udaberrian, Markus 
Lüpertz alemaniarraren atze-
ra begirakoa, eta, udazke-
nean, hiperrealismo ameri-
karraren hautaketa interes-
garria aurkeztuko du. 

Egunotan Guggenheimek 
Ernesto Neto brasildarra-
ren instalazio ikusgarriak 
prestatzen dihardu; udara-
ko, ostera, Yoko Onoren lan 
kontzeptualak, eta, udazke-
nerako, Braque frantsesaren 
pintura kubistak izango ditu 
erakusgai. 

Artiumen Gordillo eta 
Mieg pintore kontsakratuen 
lanak aurkeztuko dituzte. 
Areto txiki eta galerietan ere 
erakusketa ugari eta ez inte-
res gutxiagokoak izango dira.

Bidaiatzeko aukera due-
nak baditu galdu ezinezko 
zitak: Richard Hamilton Rei-
na Sofian, El Greco eta mai-
su modernoak Pradon, eta 
pop estatubatuarra Thysse-
nen; Matisse Londresko Tate 
Modernen edo Sigmar Polke 
New Yorkeko MoMAn, bes-
teak beste. 2014an Veneziako 
Bienalik ez bada ere, Sao Pau-
loko Bienala eta Manifesta 
10 –aurten San Petersburgon– 
izango dira, eta baita arte 
garaikideko azoka nagusiak 
ere: ARCO, Art Basel eta Frie-
ze, kasu. On egin.
 

2014ko erakusketak

Artearen 
historialaria

MIKEL 
ONANDIA 

 ZINEMA 

‘Asier eta biok’ ikusgai   
datorren asteburuan, 
Durangoko Zugazan
Otsailaren 14tik 18ra eskainiko dute Merino 
anai-arreben filma, Durangoko Zugaza zineman

 I.E. 
Aitor eta Amaia Merino anai- 
arrebek zuzenduriko filma 
emango dute, datorren astebu-
ruan, Zugaza zineman. 

Aitor Merino aktoreak zu-
zendu duen lehenengo film lu-
zea da Asier eta biok. Amaia Me-
rinok, berriz, Ekuadorren, bizi 
den herrialdean, hainbat film 
luze zuzendu ditu lehenago.

Film dokumentala da Meri-
notarrena: Euskal Herriko ga-
tazka politikoari buruzkoa. Ai-
tor Merinoren eta Asier Aran-
guren haurtzaroko bere lagun 
minaren arteko harremanak 
Euskal Herriko azken urteeta-

ko egoera politikoa islatzen du 
dokumental honetan. 

Hamasei urte zituenetik Ma-
drilen bizi izan da Aitor Me-
rino, eta zineman zein antzer-
kian aktore lana egin izan du. 
Etakide egitea erabaki zuen 
Asier umetako lagunak. Urte-
bete ihes eginda eman ostean, 
Frantzian kartzelaratua egon 
zen zortzi urtez, 2010ean askatu 
zuten arte. 

Asier lagun minaren hautua 
eta Euskal Herriko gatazka po-
litikoa Madrilgo bere lagunei 
azaltzen saiatzea izan zuen hel-
buruetako bat Aitor Merinok, 
Asier eta Biok sortzeko.

 IKASTAROA 

Gai-jartzailetzari eta 
epailetzari buruzko 
ikastaroak aukeran
Bertsolaritzaren inguruko formakuntza saio bi 
eskainiko ditu Bizkaiko Bertsozale Elkarteak

 I.E. 
Epailetza eta gai-jartzailetza  
landuko dituzte hil honetan 
Bizkaiko Bertsozale Elkarteak 
eskainiko dituen ikastaroeta-
ko bi saioetan. Otsailaren 19an 
epailetzari buruzko saioa es-
kainiko dute, 18:30ean, eta 26an, 
gai-jartzailetzari buruzkoa. Biz-

kaiko Bertsozale Elkartearen 
Durangoko egoitzan ipini dituz-
te hitzordu biak, eta ordu biko 
iraupena izango dute saioek.

Bertso txapelketetan epai-
leek egiten duten lanari buruz 
ariko da Asier Ibaibarriaga er-
muarra ikastaroaren lehenengo 
saioan, eta Maite Berriozabal 
berriztarrak jardungo du gai
-jartzailetzari buruz. 

Bertsozale Elkartearen egoi-
tzara deituta (946 812 711) edo 
bizkaia@bertsozale.com hel-
bidera idatzita eman daiteke 
ikastaroan parte hartzeko izena. 
Otsailaren 16ra arte egongo da 
izen-emateko aukera.

 MUSIKA

Poesia eta musikan oinarrituriko 
‘Jainko txiki eta jostalari hura’
Mikel Urdangarin, Rafa Rueda, Bigen Mendizabal, Kirmen Uribe eta Mikel 
Valverderen elkarlanaren emaitza, eguenean, Zornotzako Zelaieta Zentroan

  ITSASO ESTEBAN 
Jainko txiki eta jostalari hura 
ikuskizuna izango da, egue-
nean, Zornotzako Zelaieta Zen-
troan gozagai. Otsailaren 13an, 
beraz, 20:30ean izango da ema-
naldia. Kirmen Uribek idatzi-
riko testuak, Mikel Urdangari-
nen, Rafa Ruedaren eta Bigen 
Mendizabalen musikagaz uztar-
tzen dituzte ikuskizun horretan. 

Musikaz jantziriko berba 
horiekin batera, gainera, Mi-
kel Valverderen ilustrazioak 

ere emango dituzte egueneko 
saioan. Jainko txiki eta jostalari 
hura “multimedia ikuskizuna” 
dela azaldu dute egileek eurek: 
gitarren, teklatuaren, biolina-

ren, mandolinaren, perkusioen 
eta ahotsen doinuek lagundu-
riko poesia irakurraldiak eta 
proiekzioak biltzen ditu zuzene-
ko emanaldiak. 

Badu aurrekaririk elkarlan 
honek: Zaharregia txikiegia 
agian disko-liburua. Orain ha-
mar urte, 2003an, jardun zuten 
elkarlanean sortzaileok lehe-
nengoz, eta New Yorken aurkez-
tu zuten Zaharregia txikiegia 
agian proiektua. 

Hamarkada bat geroago, eus-
kara, gaztelania eta ingelesezko 
ekimen berria plazaratu dute: 
Zornotzako emanaldian zuze-
nean aurkeztuko duten Jainko 
txiki eta jostalari hura.

Duela hamarkada bat, ‘Zaharregia txikiegia agian’ proiektuan elkartu ziren artistok lehenengoz.

Otsailaren 13an, 20:30ean  
izango da ‘Jainko txiki eta 
jostalari hura’ ikuskizunaren 
emanaldia, Zornotzan

Asier Ibaibarriaga 
epailetzari buruz eta Maite 
Berriozabal gai-jartzailetzari 
buruz ariko dira
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 MUSIKA

Durangaldeko Maketa Lehiaketaren 
bigarren ediziorako deialdia luzatu dute
Parte hartu gura duten eskualdeko musika taldeek martxoaren 10era arte daukate izena emateko aukera

I.E.
Zornotza, Abadiño, Durango 
eta Iurretako udaletako Gazte-
ria sailek iaz martxan ipinitako 
musika sariketa da Durangalde-
ko Maketa Lehiaketa. 

Elorrioko eta Atxondoko mu-
sikariz osatutako Kilauea tal-
deak eraman zuen iazko lehe-
nengo edizioan lehiaketaren 
1.800 euroko lehenengo saria, 
eta Iurretako Krome musika 
taldeak euskarazko kanturik 

onenaren 500 euroko saria. 
Aurten, talde irabazleak 1.500 

euroko saria jasoko du, eta eus-
karazko kantarik onenak, iaz 
bezala, 500 eurokoa. 

Otsailaren 10etik martxoa-
ren 10era arte eman ahalko dute 
izena parte hartu gura duten 
taldeek. Horretarako eskari 
orriak www.ametxgazteria.net 
helbidean deskargatu, eta beteta 
bidali beharko dituzte taldeek 
gazteriainfo@ametx.netera. 

Lehiaketaren inguruko in-
formazio gehiago gura duenak 
gazteinfo@ametx.net helbide 
elektronikoan lortu dezake, 
edo Abadiñoko, Durangoko eta 
Iurretako udaletako gazte zerbi-
tzuetara deituta eskatu dezake.

Estilo guztietako musika egi-
ten duten taldeei zuzenduta da-
go Durangaldeko Maketa Lehia-
keta. Parte hartzeko baldintzak 
dira ezelako zigilu diskografi-
kogaz argitaratutako diskorik 
ez izatea eta diskografia kontra-
turik ere ez edukitzea. Bestalde, 
lehiaketara aurkezten diren 
taldeko kideen erdiek, gutxie-
nez, 18 eta 35 urte artekoak izan 

behar dute. Antolatzaileek esan 
dutenez, musikari batek ezingo 
du lehiaketan talde batean baino 
gehiagotan parte hartu. 

Antolatzaileek azaldu dute-
nez, sariak banatzerako orduan, 
besteak beste, “ahotsaren nor-
tasuna, exekuzioaren kalitatea 

eta konponketen aberastasuna, 
eta taldeek zuzenekoan erakus-
ten duten potentziala” hartuko 
ditu epaimahaiak aintzat. Mu-
sikaren arloko profesionalek eta 
lehiaketa hau antolatzen duten 
udaletako teknikariek osatu-
ko dute Durangaldeko Maketa 
Lehiaketako epaimahaia.

Lehenengo, izena ematen 
dutenetatik bederatzi talde au-
keratuko dituzte, eta Zornotzako 
Zelaieta aretoan eskainiko dute 
kontzertua. Eta bigarren edizio 
hau biribiltzeko, sari banaketa 
eta talde irabazleen kontzertua 
izango dira maiatzean.

Elorrioko eta Atxondoko kideekin osatutako Kilauea taldeak jaso zuen, iaz, lehiaketaren lehenengo edizioko sari nagusia. 

Talde irabazleak 1.500 
euroko saria jasoko du, 
eta 500ekoa euskarazko 
kantu onenaren egileak

Izena ematen dutenetatik 
bederatzi talde aukeratuko 
dituzte, eta Zornotzako 
Zelaieta aretoan joko dute

Lehiaketara aurkezten 
diren taldekideen erdiek, 
gutxienez, 18 eta 35 urte 
artekoak izan behar dute

 ANTZERKIA 

“Sarreraren dirua bueltatuko 
diogu barrerik egiten ez duenari”
Gorka Aginagalde eta Iñigo Salineroren umorea, Durangoko Plateruenean

 ITSASO ESTEBAN
Orain bi urte aurkeztu zuten Co-
tillas antzezlana Gorka Agina-
galde eta Iñigo Salinero Txaflas 
aktore gasteiztarrek. Publikoa-
rekin berbetan jardun ziren lan 
horretan: “Honi eta besteari bu-
ruz txutxu-mutxuka ibili ginen 
Euskal Herriko aretoetan”, azal-

du dute sortzaileek. “Baina kon-
turatu gara ikuskizun hartan 
geure buruaz berba egitea ahaz-
tu genuela”, azaldu du Aginagal-
dek, eta horregatik sortu dute, 
gaur, Plateruenean eskainiko 
duten obraren bigarren partea. 
Metantzezlana da: antzezlanari 
buruzko antzezlana. Hau da, 

duela bi urte aurkezturiko lana 
zelan sortu zuen kontatzen du-
te ikuskizun honetan. Cotillas 
hura hartzen du dokumental 
zuzendari batek bere lanerako 
oinarritzat, eta kontatzen du, 
besteak beste, zelan sortu zuten 
obra eta aktoreen bizitza zela-
koa zen. Betiere umoretik. 

Cotillas obran oinarrituta 
sortu dute Iñigo Salinerok eta 
Gorka Aginagaldek, beraz, gaur 
gauean, Durangoko Platerue-
nean eskainiko duten lana. Gas-
teizko Kubik aretoan estreinatu 
zuten abenduan, eta Duran-
gon dute laugarren emanaldia. 
“Ia-ia estreinaldia da Durango-
koa, beraz”, dio Aginagaldek. 

Orain arteko emanaldietan 
“geuk zein publikoak asko go-
zatu dugu”, azpimarratu du 
Aginagaldek. “Barre asko egin 
dugu”. Horixe da, hain zuzen, 
emanaldiaren helburu nagusia. 
“Barre egiten ez duenari sarre-
raren dirua bueltatuko diogu”, 
diote egileek, barrez.

Edozertaz ari direla ere, en-
tzuleari barrea eragitea dute 
helburu Salinerok eta Aginagal-

dek. Esaterako, erretzaile eta ez 
erretzaileen arteko ika-mikak, 
Espainiako erregea edota politi-
kariak dituzte jomugan. “Umo-
re garratza, mingarria, egiten 
dugu, egurra ematen dugu”, dio 
Aginagaldek. “Bufoiak gara”. 

“Eta zer egin du bufoiak?”, 
galdera erretorikoa bota du Agi-
nagaldek: “Kaskabilodun txa-
noa buruan, boteredunari kri-
tika egiten dio, hari ere barrea 
eraginda. Egun, gauzak dauden 
bezala egonda, zer gelditzen zai-
gu barrerik egiten ez badugu?”.

Durangoko Plateruena be-
zalako kafe antzokietan eskain-
tzeko sorturiko lana da Cotillas: 
“Jesarrita zein zutunik, eta ahal 
bada, esku artean edaritxo bat 
duzula ikustekoa”.

Gorka Aginagalde eta Iñigo 
Salinerok elkarlanean idatzi eta 
antzezturiko lehenengo lana 
izan zen Cotillas, baina lehena-
go ere elkarrekin jardundakoak 
dira gasteiztarrak –Cocidito 
madrileño edo Todos nacemos 
vascos lanetan parte hartu zu-
ten-. Orain, bakarrizketak ere 
eskaintzen dituzte elkarrekin.‘Cocidito madrileño’ edo ‘Todos nacemos vascos’ antzezlanetan elkarlanean aritu izan dira Aginagalde eta Salinero.

Orain arteko emanaldietan 
“asko gozatu dugu guk 
zein publikoak: barre  
asko egin dugu”

Gasteizko Kubik aretoan 
estreinatu zuten obra, 
abenduan, eta Durangon 
dute laugarren emanaldia

Gorka Aginagalde:  
“Umore garratza, 
mingarria, egiten dugu. 
Egurra ematen dugu”
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“Iaz oso ondo jokatu zuen taldeak, eta aurten 
ere badago halako kimika irabazle bat”
Eneko Bovedak aurtengoa hirugarren denboraldia du Eibar taldean; zuntz haustura batetik irten berri, titular izan zen joan zen 
asteburuan; sailkapenean hirugarren tokian kokatuta dauden arren, oraindik behinena mailari eusteko adina puntu batzea dela dio

 JOSEBA DERTEANO
Orain hiru urte bidegurutze ba-
tean aurkitu zen Eneko Boveda: 
Athleticen filialean jarraitu, hel-
duko ote zen seguru ez zegoen 
aukera baten zain, ala taldez al-
datu, eta beste bide bati ekin. 
Azken hori aukeratu zuen, eta 
denborak arrazoi eman dio. Iaz 
igoera lortu zuen Eibarregaz, 
eta orain Bigarren Mailako hiru-
garren postuan dago Eibar.

Denboraldi hasieran nork esan-
go zizuen hirugarren, eta lider-
gotik gertu egongo zinetela?
Nik uste pentsatu ere ezin zite-
keela egin horrelako emaitzak 
lortuko genituenik. Bigarren 
Mailan aurrekonturik txikiena 
dutenen hiru-lau taldeetako bat 
gara, eta helburuak ere maila 
horretakoak ziren. Gure helbu-
rua mailari eustea zen, helburu 
nahiko handia gainera.

Helburua erdi bideratuta duzue.
Bai, baina sailkapenari begira-
tuz gero, konturatzen zara beste 
edozein ligatan baino parekota-
sun handiagoa dagoela, eta ho-
rregatik beldur apur bat ematen 
du salbatuta gaudela esateak. 
Goialdean kokatuta gaude, bai-
na, puntuei dagokionez, aldea ez 
da hain handia. 

Gol gutxien hartutako bigarren 
taldea zarete, baina gehien sar-
tutako seigarrena ere bai.

Eibarrek historikoki fama hori 
eduki du; zelai txikia, hamaika 
astokilo… Hirugarren egoteko 
gauza asko ondo egin behar di-
ra. Nahiz eta entrenatzaileak 
beti esaten digun bete beharre-
ko lehenengo lana ondo defenda-
tzea dela, erasora begira ere tal-
dea ondo dabil, eta sailkapenak 
hori islatzen du.

Non dago sekretua?
Gauza askoren batuketa da. Iaz 
igoera lortu zuen taldearen oi-
narriak jarraitu egiten du. Iaz 
oso ondo amaitu zuen taldeak, 
eta aurten ere badago halako 
kimika irabazle bat. Etorri di-
ren jokalari berriak, izen han-
dikoak ez diren arren, gazteak 
dira, eta, beharbada, espero 
zena baino maila hobea ematen 
dabiltza; euren ibilbidean pauso 
bat eman gura dute eta hori era-
kustera etorri dira. Beste fakto-
re bat entrenatzailearen lana da, 
eta jokalariok entrenatzailea-
rengan sinestea. Gainera, zorte 
apur bat ere behar da, jakina.

Brometan bada ere, ‘igoera’ 
berba irteten da zuen artean ala 
berba tabua da?
Beno, brometan edozein berba 
erabili daiteke, baina guretzat 
aldea dago Bigarren Mailan 
geratzearen edo Bigarren B Mai-
lara jaistearen artean. Badakigu 
zer kostatzen duen Bigarren 
Mailara igotzeak, eta lehen hel-

burua bete barik beste batzue-
tan pentsatzen hastea… Behine-
na mailari eustea dugu.

Urte hasieran lesioa izan ze-
nuen bizeps femoralean, eta hi-
ru astean baja izan zara. Orain 
zelan zaude?
Osatuta nago. Azken partidua 
osorik jokatu nuen. Aurtengo 
denboraldian dudan traba na-
gusia lesio horixe da. Hiru bider 
izan dut zuntz haustura toki 
berean. Lehenengoa orain hiru 
hilabete izan zen, eta, ondoren, 
berriz erori nintzen. Inguru ho-
ri indartu guran nabil. Bestela, 
futbolean asko gozatzen nabil. 
Eta taldea ere bai. Egunerokoan 

alde handia egoten da gauzak 
ondo doazenean edo txarto doa-
zenean. Batzuetan futbolean 
esaten da: “Lagun onak zare-
telako irabazten duzue”, baina 
sarritan alderantziz izaten da: 
irabazten dugunean, orduan 
sortzen dira lagun hobeak. 

Ondo izan zarenean Garitanok 
asko erabili izan zaitu.

Denboraldia titular hasi nuen. 
Gero, lesioekin kostatu egin zi-
tzaidan berriro titulartasuna 
lortzea. Lortu nuenean, berriro 
etorri zen lesioa. Ea azkena den. 
Dena dela, badakit taldean oso 
konpetentzia handia dagoela.

2011n batu zinen Eibarrera, Ath-
leticek filialean jarraitzeko au-
kera eskaini zizun arren. Gustu-
ra hartutako erabakiagaz?
Bai, zalantza barik. Filial batean 
zaudenean helburua bat da: goi-
ko taldera heltzea. Ohartzen za-
renean zure alde ez dutela  apus-
tu argirik egiten, edo beste ba-
tzuk egon daitezkeeka aurretik, 
hobe da beste bide bat hartzea, 
eta handik gorantz egiten ahale-
gindu ahal den neurrian. Gustu-
ra nago hartutako bideagaz. 

Bilbon Telekomunikazio Inge-
niaritza Teknikoa ikasteko as-
moa zenuen. Ikasketekin aurre-
ra jarraitu duzu?
Bai, azken urtean nago, eta ikas-
gai batzuk bakarrik falta zaiz-
kit. Une hartan, kategoria be-
rean geratuta, unibertsitatetik 
eta etxetik gertu geratzea ere 
baloratu nuen erabakia hartze-
rako orduan. Azken batean bes-
te lan bat izan da, eta lan batek 
denbora kentzen du. Denbora 
fisikoa eta denbora mentala. 
Gaitz egiten da dena bateratzea, 
baina, beno, badakigu futbolak 
beti ez duela hainbesterako 

ematen, eta ondo dago beste bide 
bat zabalik edukitzea.

Eibar talde serio lez ikusten ze-
nuen joan zinenean, ez zela kea 
saltzen zuen talde horietakoa.
E i b a r  t a l d e a r e n  p o l i t i -
ka hau izan da beste ezeren 
gainetik: defizitik ez izatea 
eta eskaintzak bere aukeren 
bar ruan e gitea.  Athletic- 
etik irten nintzenean ikus-
ten zen futbola zelako bidetik 
zihoan, eta denboragaz nabar-
menago egin da. Klub asko eu-
ren aukeren gainetik bizi izan 
dira, eta une batean eztanda 
egin nuen. Alde horretatik, Ei-
bar talde serio lez ikusten nuen.

Hamaika urte eman zenituen 
Athleticen. Zelan ikusten duzu 
zure talde ohia?
Oso urte ona egiten ari dira. 
Jarraitzen ditut Athleticen ibi-
lerak, hango jokalari batzuekin 
hartu-emana ere badut, eta, ba-
tez ere, eurengatik pozten naiz. 
Beraiek pozik badaude, ni ere 
bai.

Zeinekin mantentzen duzu ha-
rremana? 
Esaterako, Ander Iturraspegaz 
dezentetan egoten naiz, eta pilo 
bat gozatzen nabil bera bizitzen 
ari den momentuarekin. Nik 
uste hor dabilenetik unerik go-
zoenean dagoela. San Mamese-
ra joan eta bera maila horretan 
ikustea eta jendea “zein ondo da-
bilen Iturraspe” esaten entzu-
tea, lagun baten arrakasta mo-
duan sentitzen dut.

Joan zen domekan ez zen ba-
tere kokildu Cristiano Ronal-
dogaz. Egin duzu berbarik be-
ragaz?
Asteon bakean utzi dut, uste du-
dalako dezente gogaituko zutela. 
Baina, bai, komentatuko dugu 
anekdota hori ere. Orduan era-
kutsi zuen taldean gaur egun 
duen pisua eta aurpegia emate-
ko ahalmen hori.

Athleticera itzultzeko aukera 
posible ikusten duzu?
Egia esanda, ez diot horri buelta 
askorik ematen, urrun ikusten 
dut. Epe motzera markatzen di-
tut helburuak: asteburuko parti-
dua, taldean dudan postua ziur-
tatu… Erronka txikiagoak. Urte 
amaieran ikusiko da zelan ibili 
naizen eta zer aukera ditudan. 

Eneko Boveda Telekomunikazio Ingeniaritza Teknikoko ikasketak amaitzen ari da Bilbon. 

Eneko Boveda | Durango, 25 urte | Eibar futbol taldeko jokalaria

Aurten dudan traba 
nagusia toki berean 
izandako zuntz 
hausturak dira”  
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ADITUAREN TXOKOA TRINKETEA

San Blas Sariko finalak gaur, Uriarte eta 
Antxia abadiñarrak protagonista direla
Astebete barru Bizkaiko Trinkete Txapelketako finalerdiak jokatu aurretik, San Blas Sariko finala jokatuko 
dute, gaur, Rober Uriartek eta Ander Antxiak; Sebastien Sorhuet eta Inhar Ugarte izango dituzte kontrario

 

JOSEBA DERTEANO
Gaur, 18:30ean, San Blas Saria 
txapelketako finalak jokatuko 
dituzte Abadiñoko Tornosolo 
trinketean. Lehenengo Mailan 
Rober Uriarte eta Ander An-
txiak osatutako bikote abadiña-
rra heldu da finalera. Zigor bat 
bete ostean, orain urte eta erdi 
kantxetara itzuli zen Sebastien 
Sorhuet, eta aspaldian maila 
handian dabilen Inhar Ugarte 
izango dituzte aurkari. 

Final gogorra aurreikusten 
du Antxiak: “Inhar Ugarte as-
paldiko mailarik onenean dabil, 

eta Sorhuet ez da jotzailea, baina 
bai oso abila aurrean. Guri dago-
kigunez, Rober Uriarte oso ondo 
dabil. Ni nire mailatik behera 
nabil, baina eraman eta eraman 
egiten dut, eta lanean oinarritu-
ko dut nire errendimendua”. 

Baina aurretik Bigarren Mai-
lako finala jokatuko da, eta ber-
tan Asier Aspuru abadiñarrak 
jokatuko du Liher Gandiagagaz; 
Iker Gordon eta Joseba Bilbao 
izango dituzte aurrez aurre. 

Azken urteetan ohikoa den 
moduan, Ipar Euskal Herriko 
hainbat pilotarik parte hartu 

dute San Blas Sarian. Modali-
tateko onenetakoak etorri izan 
dira, eta Hego Euskal Herriko 
eta, batez ere, Durangaldeko 
pilotariek erakutsi izan dute, 
gaur egun, Ipar Euskal Herrian 
adinako maila dagoela hemen. 
“Gaur egun, buruz buru Ipar 
Euskal Herriko edonor Mikel 
[Gonzalez], Rober [Uriarte] edo 
nire kontra ipiniz gero, nik gure 
aldeko apustua egingo nuke”, 
adierazi du Antxiak. Alegia, Du-
rangaldeak trinketean punta- 
puntan jokatzeko kalitatea du-
ten pilotariak ditu gaur egun.  

Gaurko finalaren ostean, da-
torren barikuan, Bizkaiko Txa-
pelketakoan sartzen saiatuko 
dira Uriarte eta Antxia. Iker 
Gordon eta Inhar Ugarte izango 
dituzte kontrario, eta irabazteko 
partidua dela uste du Antxiak, 
normalean irabazten dieten 
bikotea delako, baina “hori kan-
txan erakutsi beharra dago”. 
Bizkaiko Txapelketako biga-
rren finalerdian Mikel Gonzalez 
berriztarrak ere jokatuko du; 
Liher Gandiaga eta biek Ekhi 
Ziarrusta eta Iker Etxebarria-
ren aurka jokatuko dute. 

Ander Antxia Abadiñoko Tornosolo trinketean, pilota errebotatzen.

 TXIRRINDULARITZA 

“Helburuak ez dira bete, 
eta ezin dut pozik egon”
Jonathan Lastra 17. sailkatu da Munduko Txapelketan

Lasterketa oso ona egin arren, 
helburua bete barik itzuli zen 
Jonathan Lastra (Hirumet tal-
dea) Belgikan jokatu den Mun-
duko Ziklo-kros Txapelketatik. 
Iazko 15. postua hobetzea zuen 
helburu, eta 17. amaitu zuen. 

Indartsu zegoen, baina ziklo- 
krosean, batzuetan, hori ez da 

nahikoa izaten. Lasterketako 
une batean aurrean zihoana bat- 
batean geratu, berarekin katea-
tu eta denbora asko galdu zuen. 
Ordutik aurrera “biziraute pro-
ba bat izan zen”, dio Lastrak. 
“Helburua ez da bete, eta ezin 
dut pozik egon, baina lasterketa 
oso ona egin dudala uste dut”. 

Jonathan Lastra Belgikako zirkuituan.

 ERRUGBIA

Sei Nazioen 
emozioa lagun 
giroan gozatzeko 
gonbita Elorrion
Taldekako errugbian txapelke-
tarik prestigiotsuenetakoa den 
Sei Nazioen Torneoa joan zen 
asteburuan hasi zen, eta Elorrio 
Rugby Taldeak ekimen berezia 

abiatu du horren harira. Porra 
bat abiatzeaz gainera (asteburu 
pasa bat da saria), partidu ba-
koitza ikusteko klubari lagundu 
dioten tabernetan geratzen dira. 
Goi mailako errugbiagaz lagun 
giroan gozatzea da helburua. 
Joan zen asteburuan, Urre Be-
rri, Bikale eta Lejarazu taberne-
tan batu ziren. Astero Elorrioko 
Rugby Taldeko facebook orrian 
iragarriko dute asteburu horre-
tan non batuko diren, eta zein 
partidu ikusiko duten.

 PILOTA

Berasaluze II.a laugarren 
garaipenaren bila, etzi
Berasaluze II.ak eta Albisuk Irujo eta Barriola 
izango dituzte aurkari Bilboko Bizkaia pilotalekuan

Binakako Pilota Txapelketa na-
gusiko bigarren itzulia hasiko 
da asteburuan. Zortzigarren 
jardunaldiaren barruan, Pablo 
Berasaluze berriztarrak eta Jon 
Ander Albisuk Juan Martinez 

de Irujoren eta Abel Barriolaren 
aurka jokatuko dute, domekan, 
17:00etan, Bilboko Bizkaia pilo-
talekuan. Berasaluzek eta Albi-
suk hiru garaipen lortu dituzte 
orain arteko zazpi jardunaldie-

tan, eta hirugarren tokian dau-
de. Baina ez dute lorik hartzerik, 
sailkapena ezin parekatuago 
dagoelako: bost bikote daude ga-
raipen kopuru berarekin. 

Hiru garaipenekin dauden 
bikoteetako bi Oinatz Bengoe-
txeak eta Ibai Zabala berrizta-
rrak, eta Titin III.a eta David 
Merino errioxarrek osatzen 
dute. Domekan elkarren kontra 
jokatuko dute Tafallan. Zabala 
Ladis Galarzaren lekuan ari da 
jokatzen binakako txapelketa. 

Kepa Arroitajauregi

Pilota teknikaria

Nor bere lekuan
Askotan esan ohi da: “kantxak 
jartzen du bakoitza bere le-
kuan”; eta pentsatzen dut aur-
tengo Eskuz Binakako Txapel-
keta Nagusia horren isla dela. 

Ibai Zabala pilotari berriz-
tarrari buruz ari naiz, nos-
ki. Iaz titular izan zen, maila 
handian jokatu zuen gainera, 
eta aurten hasieratik sartu ez 
arren, jada barruan da. Joka-
tutako hiru partiduak irabazi-
ta ditu gainera, eta Oinatz Ben-
goetxea lagun duela zeresana 
emango duelakoan nago.

Asegarcek aukeraketan 
hanka sartu zuela esan liteke. 
Aurreko urtean erakutsitako 
maila kontuan izan, eta berriz-
tarraren izaera eta jokabidea 
ikusita, nahiz eta puntuan 
hasi ez, lesio batetik irtenberri 
zelako, izan zezaketen konfian-
tzarik enpresariek, baina…

Dabilenari gertatzen zaiz-
kio horrelakoak; badakit ho-
rretaz zerbait, hautatzea sarri 
tokatu baitzait, baina Ladis 
Galarza txapelketan ikustea 
pilotazale orok harriduraz 
hartu zuen. Erabaki hori har-
tu zuenak bakarrik sinesten 
zuen horretan, baina kan-
txak, beste behin, arrazoia 
kendu dio, eta berriztarra be-
re tokian da. 

Ez dut ezer nafarraren aur-
ka, baina ez da lehen mailako 
pilotaria, ez momentuz. Zabala 
ez da atzelari handi horieta-
koa, baina bigarren itzuli ho-
bea opatuko dio Bengoetxeari. 
Langileak dira, eta galtza bete 
lan eginaraziko diete aurka-
riei. Kanpoan zegoen pilotari 
batek bizia eman dio aukera 
bakotzat jotzen genuen biko-
te bati, eta finalaurrekoetan 
izateko egingo dute borroka. 
Animo!
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Ulermenaren baldintzatzaileak

Irakurle bakoitzaren ulerme-
na hobetzerakoan gogoan izan 
beharrekoak diren faktore ba-
tzuek ulermena baldintzatu egi-
ten dutela jakin beharra dago. 
Aipatu faktore horietako lehena 
testu-mota dugu. Irakurleak 
ezinbestean testuaren egileak 
bere ideiak nola antolatu dituen 
ulertu behar du. 

Testu narratiboetan eta era-
kusleetan, adibidez, era desber-
dinean antolatzen dira adieraz-
penak eta mota bakoitzak bere 
lexiko propioa eta kontzeptuak 
erabiltzen ditu. Irakurleak testu 
mota desberdinak irakurtzen 
dituen bakoitzean ulermen-pro-
zesu desberdinak erabili behar 
ditu, testu mota desberdinetara-
ko ulermen prozesu berdina era-
biltzea bidegabe jardutea baita. 

Bigarren faktore aipagarri 
bat ahozko hizkera dugu. Iraku-
rritakoaren ulermena hobetze-
ko saiakerak egitean irakasleek 
ezinbestean gogoan izan behar 
duten eragile garrantzitsu bat 
ikasle bakoitzaren ahozko trebe-
tasuna eta bere irakurmengai-
tasuna dira. Ikaslearen ahozko 
trebakuntza berak dituen aldez 
aurreko bizipen eta eskemen ga-
rapenarekin erabat lotuta dago. 

Ahozko hizkera eta ahozko 
jardueran darabilgun hizte-
giaren aberastasuna gerora 
irakurle-hiztegia eraikitzera-
koan funtsezko oinarri ditugu. 
Ondorioz, ahoz hiztegi bikainik 
ez duen edozein ikaslek muga-
tuta izango du zentzu zabal eta 
nahikotzat jo daitekeen hiztegia 
garatzeko eta gabezia horrek, 
aldi berean, irakurriko dituen 
testuen ulermena mugatzea 
ekarriko dio.

Hirugarren faktore garran-

tzitsu bat jarrerak dira, irakur-
ketarekiko ikasleak agertzen 
duen jarrera. Jarrerak, irakur-
ketarenganako ikaslearen ja-
rrerak, testuaren ulermenean 
eragina dute, eragin zuzena. 

Gerta daiteke testu jakin bat 
arrakasta osoz ulertzeko behar 
diren trebetasunen jabe den 
ikaslea izatea baina bere irakur-
ketarenganako jarrera ezezko-
rra baldin bada, jarrera horrek 
ikasleak berak dituen trebeta-
sunen erabilerarengan eragin 
zuzena izango du. Ikasle edota 
beste edozeinek izan ditzaken 
gai jakin bati/batzuei buruz 
ezartzen joaten garen jarrerak 
eta sinesmenek, testuak uler-
tzeko moduan eragin nabarmen 
eta ikaragarria dute.

Laugarren faktorea, ezbairik 
gabe, irakurketaren zioa dugu. 
Irakurle batek irakurtzeari eki-
ten dionean agertzen duen as-
moak, irakurritakoa ulertzeko 
moduarengan zuzeneko eragina 
dauka eta norbanako horrek 
ezarritako arreta-gunea zehaztu 
eta definitzen du.

Azkenik, garrantzitsua dira 
ere norbere egoera fisikoa eta 
arlo emozional orokorraren ere-
muak. Irakurketa baldintzatzen 
duten jarreren artean, garran-
tzitsuena, inolako zalantzarik 
gabe, motibazioa dugu eta arlo 
honek duen garrantziagatik mo-
tibazioaren inguruko jakinga-
rriren batzuk azaltzeari ekingo 
diot ondorengo lerrootan, gai 
horretan arreta berezia ezarriz.

Ez litzateke irakurketaren 
inguruan inolako ekintzarik 
abiarazi behar aldez aurretik 
ikasleek horretarako behar be-
zala motibatuta ez leudekeen 
bitartean, hau da, irakurketaren 

zentzua argi ez dagoen bitar-
tean. Horretarako, lehendabizi, 
beharrezkoa da ikasleak zer 
egin behar duen jakitea, egite-
ko gai denaz ohartzea eta egitea 
adierazten zaion hori interes-
garri jo dezala. Lehendabiziko 
baldintzak irakurketaren hel-
buruetara garamatza eta beste 
gainerako biak batera azter 
daitezke.

Material jakin bat irakurtzea 
interesgarri aurkitzen dugula 
adierazteko lagungarri izaten 
da irakurritakoak ikaslearen 
mailaren eta trebetasunen ara-
berako erronkak gainditzeko 
aukerak eskaintzen dituela 
ikustea. Horrela, ezezagunak di-
ren testuak erabiltzea egokiagoa 
izan daiteke, nahiz eta bere te-
matika edota edukia irakurleari 
ezagunagoak egin behar izango 
zaizkion. 

Hitz baten esateko, landu 
behar den testuarekiko ikasleen 
aldez aurreko ezagutza gogoan 
izan eta zein den jakin behar da, 
testuaren inguruko esanahi ego-
kia eraiki dezaten beharrezko 
laguntza eskainiz.

Bestalde irakurketa-egoe-
ra batzuk beste batzuk baino 
motibazio gehiago sorrarazten 
dutela gogoan izan behar da. 
Adibidez, zatikatutako irakur-
keta, eskoletan nahiko ohikoa 
dena, egokiagoa da irakurketa 
arlo zehatz batzuetan lantzeko 
ikasleengan irakurzaletasuna 
sustatzeko baino. Edozein ka-
sutan, irakurketa mota hori ez 
litzateke ekintza bakar edota na-
gusi bezala erabili behar.

Ikasleengan motibaziorik 
handiena sorrarazten duten 
irakurketa-egoerak aldi berean 
egoerarik errealenak dira: ikas-
leak beste errealitate baten mur-
giltzeko irakurtzen duenean, 
irakurketaz gozatzeko, edota li-
burutegiaren txokora zuzentzen 
denean alegia.

Motibazioa ikasleek idatziz-
ko hizkuntzarekin ezarritako 
harreman afektiboekin zuze-
nean lotuta dago. Idatzizko hiz-
kuntza eskolan asko eta sakon 
zaindu behar litzateke eta bes-
talde ikasleek idatzizkoan izan 
dezaketen aurrerakuntza eta 
jakintza ere bikain zaindu beha-
rra dago. Tamalez, ez da horrela 
gertatzen.

Sarritan ikasgelan idatzita-
koaren presentziarengan eta 
baita idatzitako horren funtzio-
naltasunarengan arreta nagu-
sia jartzen den arren, ikasleak, 
funtsean, beretzako esangura-
tsu izateaz gain garrantzitsu 
diren pertsona eta irakasleek 
irakurketa eta idazkera gozatu, 
erabili eta baloratu egiten dituz-
tela ikusten dituenean baino ez 
du lokarri positiboa ezartzen. 

Nagusiok gazteen eredu eta 
ispilu izan behar dugu, bai ira-
kurketaren eta idatzizko hiz-
kuntza lantzen bai beste arlo 
guztietan ere.

Irakurketaren eremuan ikas-
leek inplikatuta egon daitezen 
edota irakurketarenganako za-
letasunik azaldu dezaten, euren 
ekimena eraginkorra izango de-
naren edo gutxienez erabateko 
porrota izango ez denaren sus-
moa izan behar dute. Ezin inori 
irakurtzeko gogorik izatea eska 
diezaiokegu baldin eta irakur-
keta norbere irudirik itsusiena 
adieraztera ematen digun ispilu 
bilakatu baldin bazaigu. 

Behar bezalako laguntzaz, 
eta bakoitzaren trebetasun inte-
lektualen gaitasunarenganako 
erabateko konfiantza izan eta 
agertuz, ikasten jarraitzeko 
asmo/gogo biziz eta berezita-
sunez irakurketarako egun ere 
ikastetxeetan irakasten den 
ohiko metodologia zaharkitu 
eta irakurzaletasunik sortzen ez 
duena errotik aldatuz besterik 
ez dugu irakurketa erronka eta 
ekintza atsegingarri eta lilura-
garri izatea lortuko.

Ikasleak irakurtzera moti-
batzea, beraz, ez da irakasleek 
ikasleei “ederto, goazen ikakur-
tzera” esatea edota gurasoek 
seme-alabei  “zoaz zure gelara 
eta irakurri egizu” adieraztea. 
Horretara jardutea ez da inoren-
tzako eredu bikaina izaten ezta 
irakurzaletasuna sustatzeko bi-
derik egokiena ere. 

Inori ezer egitea agindu au-
rretik, irakurtzea alegia, irakur-
keta norberaren ohiko jarduera 
dela ikusarazi behar diegu bes-
teei. 

Guk geuk egiteko ohiturarik 
ez duguna [irakurketa sutsua 

adibidez] besteei egitea eska-
tzerik ez dago. Horretarako zi-
legitasuna behar da eta inori 
jarduera edota portaera jakin 
bat eskatzeko ezinbesteko da 
horretarako, zilegitasuna iza-
tea, eredu izatea. Eredu izatean, 
ez da, irakurketaren eremuan 
adibidez, oro har, irakurtzeko 
esan beharrik izaten, eredu di-
ren pertsonengandik [irakasle, 
guraso, etab] ikasten baititugu 
gauza guztiak edota gehienak. 

Prakagorrik irakurzaleta-
suna areagotu, irakurketarako 
gogoa piztu, eta irakurketa era-
ginkorrerako teknikez gain, be-
rezitasunez, irakurritakoaren 
ulermen jasoa izateko metodolo-
giak irakasten ditu. 

Informazio maila jasoa dau-
kagun gizarte honetan trebeta-
sunak ere eguneratu beharra 
dago eta horretarako Prakago-
rrik zure irakurketa metodolo-
gia aldatuz, zure etekina hobe-
tzen irakatsiko dizu, zure den-
bora eta ahalegina gutxituz 
emaitza hobeak lortuko baititu-
zu, azkarrago eta hobeto ikasiz. 

Prakagorriren ulerme-
nezko irakurketa azkarra 
metodologiaren jabe izanez, 
irakurtzea askoz atsegingarria-
go izango duzu eta zure kontzen-
trazioa, irakurketa-abiada eta 
ulermena guztiz areagotu eta 
maila jasokoak izango dituzu.

Prakagorriren metodoare-
kin irakurgai mota eta edukia, 
askoz denbora gutxiago erabiliz 
irakurriko duzu eta nabarmen 
gehiago ulertzeko gai izango 
zara. 

Hiztegia hobetu eta areago-
tzea izan da, betidanik, giza-
kiaren inteligentziaren maila 
jasotzeko elementu garrantzi-
tsuenetariko bat. Hiztegia ira-
kurketaren bitartez gehitu eta 
hobetzen da eta horretarako 
aldaketa sakona behar da ira-
kurketarako ditugun metodo 
eta teknika berriez jabetuz gaur 
egungo irakurketa-maila hobe-
tu eta areagotze asmoz. 

Irakurketa ohiko  
jarduera ez badugu,  
ez dago inori  
irakurtzea eskatzerik



 ATLETISMOA

Durango Kirol Taldeko 
beteranoak txapeldun 
Espainiako Kopa irabazi dute Durango Kirol Taldeko emakume beteranoek; 
joan zen zapatuan jokatu zen pista estaliko txapelketa Sabadellen

 MARKEL ONAINDIA
Pozik bueltatu dira Durango 
Kirol Taldeko emakume bete-
ranoak Sabadelletik (Herrialde 
Katalanak). Badaukate horre-
tarako motiborik; pista estaliko 
Espainiako Kopa irabazi zuten 
joan zen zapatuan. Rosa Loiti eta 
Begoña Martinez durangarrak 

eta Eva Muñoa elorriarra batu 
dira euren garaipenaren berri 
emateko. Aurreko edizioetan 
Manresako (Herrialde Katala-
nak) taldea izan da txapeldun, 
eta horiek gainditu izana emai-

tza bikaina dela nabarmendu 
dute. Guztira zazpi izan ziren 
klub parte-hartzaileak.

Martinez seigarren heldu zen 
60 metroko proban. Duela urte 
bi bueltatu zen lehiara, eta zapa-
tuan bere marka pertsonala ho-
betu zuen. Loitik erreleboetan 
parte hartu zuen, eta, gainera, 
ordezkari ere ibili zen. Muñoa 
hirugarren izan zen pisu jaur-
tiketan; azken asteetan lepoko 
minarekin ibili da, eta, horren 
ondorioz, ezin izan zuen marka 
hobetu. 

Perez eta Paunica irabazle
Taldeko emaitza onenak Auro-
ra Perezek eta Emilia Paunicak 
eskuratu zituzten. Perez 1.500 
metroko proban gailendu zen, 
eta txapelketako errekorra eza-
rri zuen, gainera. Paunicak alde 

handiz irabazi zuen pista osoari 
buelta emateko proban. Bi ho-
rietaz gainera, Ainhoa Insunza 
bigarren izan zen luzerako jau-
zian, Ines Perez laugarren 400 
metroko lehian eta Mari Jose 
Gil bigarren 800 metrokoan.

Erreleboen probara, azkene-
kora, sailkapeneko lehenengo 
postuan ailegatu ziren duranga-
rrak, eta abantaila horri eusten 
jakin zuten.

Uztailean, Durangon
Manresakoek taldeko oneneta-
ko bat, Loles Vives, falta zuten 
zapatuan. Uztailaren 12an Du-
rangon jokatuko da aire zabale-
ko Espainiako Txapelketa, eta 
hor izango dute errebantxarako 
aukera. Durangarrek aitortu 
dute ez dela erraza izango txape-
la berriro janztea. 

Landakoko pistan elkartu dira Begoña Martinez, Rosa Loiti eta Eva Muñoa.

Taldeko emaitza onenak 
Aurora Perezek eta  
Emilia Paunicak  
eskuratu zituzten
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 KROSA

Euskadiko Txapelketan 
podiuma dute helburu 
Lesiotik bueltako lehen lasterketa du David Garciak

 JOSEBA DERTEANO
Domekan Kros Luzeko Eus-
kadiko Txapelketa jokatuko 
dute Laudion. Durango Kirol 
Taldeak hainbat talde eraman-
go ditu. Kadete, gazte, junior 
eta senior mailetako taldeek 
aurreneko tokietan geratu, eta 
horrela Espainiako Txapelketa-
ra sailkatzea dute helburu. Na-
gusietan, Oier Ariznabarreta, 
Aitor Astorkia, Ekaitz Kortazar 
eta David Garcia taldeka po-
diumean sartzen saiatuko dira. 
Garcia hiru astez egon da lesio-
natuta, soleoan mikrohaustura 
izan duelako, eta hau du lesiotik 
bueltako lehen lasterketa. 

Joan zen asteburuan Kros 
Laburreko Euskadiko Txapel-
keta jokatu zen Amurrion, eta 
seniorrak bosgarren sailkatu 
ziren taldeka. Ariznabarreta sei-
garren helmugaratu zen.Oier Ariznabarreta erdian, kroseko lasterketa batean.

AGENDA

 FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA

Kulturala - Amurrio
· Zapatuan, 17:00etan, Tabiran.

OHOREZKO MAILA

Iurretako - Deusto
· Zapatuan, 17:00etan, Larrakozelaian.

MAILA GORENA

Abadiño - Begoña
· Zapatuan, 15:45ean, Astolan.

BIGARREN ERREGIONALA

Ezkurdi - San Antonio
· Zapatuan, 17:00etan, Arripausuetan.

LEHENENGO ERREGIONALA 
(emakumeak)

Elorrio - Ugao
· Zapatuan, 16:00etan, Eleizalden.

 ARETO FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA

Sasikoa - Tolosala
· Zapatuan, 18:15ean, Landako  
kiroldegian.

MAILA GORENA

Presion Break A -  
Berrio Santutxu
· Zapatuan, 17:00etan, Berrizburu 
kiroldegian.

Sasikoa B - Iturritxu
· Domekan, 12:00etan, Landako 
kiroldegian.

Kurutziaga ikastola -  
Elorrietako senses
· Zapatuan, 19:45ean, Landako  
kiroldegian. 

LEHENENGO ERREGIONALA

Dantzari - Zuentzat
· Zapatuan, 16:00etan,  
Iurretako Lanbide Heziketa Institutuan.

Elorrioko Buskantza C - Freunde
· Zapatuan, 18:00etan,  
Elorrioko udal kiroldegian.

BIGARREN ERREGIONALA

Mallabia B - Elorrixo Txiki
· Domekan, 17:00etan,  
Zaldibarko udal kiroldegian.

Racing Tolosto - Lagun Onak B
· Zapatuan, 17:00etan, Landako 
kiroldegian.

EMAKUMEEN LIGA

Sasikoa - Leioa Maia
· Zapatuan, 15:45ean, Landako  
kiroldegian.

 SASKIBALOIA

LEHEN ERREGIONAL BEREZIA

Tabirako Baqué - Askartza
· Domekan, 12:00etan, Landako 
kiroldegian.

 TRINKETA

SAN BLAS SARIA (finala)

Bigarren Maila:
- Asier Aspuru-Liher Gandiaga / 
Iker Gordon-Joseba Bilbao
Lehenengo Maila:
- Rober Uriarte-Ander Antxia /
Sebastien Sorhuet-Inhar Ugarte
· Barikuan, 18:30ean,  
Abadiñoko Tornosolo trinketean.

 SOKATIRA

Denboraldiko 
hirugarren  
txapelaren bila 
doa Abadiño 
Sokatiran eta goma gainean 680 
eta 640 kilora arteko txapelak 
eskuratu ostean, 600ekoa bilatu-
ko du Abadiño sokatira taldeak 
zapatuan, Bilboko Casillan. 
Aparteko estutasunik gabe lortu 
du finalerako sailkatzea. Lehen 
jardunaldian lehenengo geratu, 
eta sailkapena bideratuta utzi 
zuen. Joan zen asteburuan Ur-
dulizen izandako jardunaldian 
bigarren sailkatu zen. Multzo-
buruen arteko lehian galdu 
egin zuten Ipar Euskal Herriko 
Ñapurrak taldearen aurka. Ho-
rrela, zapatuan Bilboko Casillan 
jokatuko den finalerako Ñapu-
rrak da arerio nagusia, Ibarra 
eta Sokarrirekin batera. Lehia 
gogorra izango dute, otsailaren 
20tik 23ra Irlandan jokatuko den 
Munduko Txapelketarako pres-
taketaren azken txanpan mur-
gilduta daudelako talde asko.

 FRONTENISA

Mallabian  
frontenis  
txapelketa  
antolatu dute
Martxoan hasi eta maiatzean 
amaituko den frontenis txapel-
keta antolatu dute Mallabian. 
Otsailaren 20ra artekoa da izena 
emateko epea, zortzi euroan. 
Ondoren, partiduko euro bat ipi-
niko dute bazkide direnek, eta 
bi ez direnek. Txapelketa buruz 
buru jokatuko da ligaxka forma-
tuan. Parte-hartzaile bakoitzak 
gutxienez zortzi partidu jokatu-
ko ditu. Izena emateko telefono 
bat jarri dute: 669 028 718.

 ARETO FUTBOLA

Sasikoa goiko 
postuetan  
finkatu da derbia  
irabazita
Joan zen asteburuan Zaldibarko 
kiroldegian jokatutako derbian 
Sasikoa 1-3 nagusitu zitzaion 
Mallabia Tabirakolor taldeari. 
Ondorioz, aurreko hiruren mar-
txari jarraitzen dio, eta puntu 
bakarrera ditu Laskorain eta 
Bilbo FT. Elorrioko Buskantza 
ere garaipenaren bidera itzuli 
zen porrot biren ostean. Joan 
zen asteburuan 10-5 jipoitu zuen 
etxean San Jorge Santurtzi tal-
dea. Elorrioko taldeak Lasko-
rain taldearen kantxa bisitatuko 
du bihar, eta Sasikoak Tolosala 
hartuko du etxean. 
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EDERTASUN GIDA 
ILE-APAINDEGIAK

ESTETIKA ZENTROAK

BELAR-DENDA eta DIETETIKA

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Nova Line 
metodoa 

Osasun-Etxea belar-dendan (Ermo-
do, 13, Durango) nutrizioaren ingu-
ruko ‘coaching’-aren formazioan 
aitzindaria den Nova Line metodoa 
topatuko duzu. Elikaduragaz lotuta 
ipinitako helburuak lortzen lagun-
duko dizu metodo horrek, eta horre-
la pisua galtzera helduko zara.
Zer desberdintasun topatuko dugu 
metodo honegaz? 
Batez ere zugan topatuko duzu 
desberdintasuna. Zu zara 
protagonista nagusia, eta zure 
bizitzan aditu izatera eroango zaitu. 
Zuk ezartzen duzu helburua, eta zuk 
baloratuko duzu aldaketarako 
daukazun jarrera.

Zelan lagunduko diguzue?
Gure aholkulariak barnean eduki 
ditzakezun hesiak ezagutzen edo 
identifikatzen lagunduko dizu. 
Horren arabera, aukera baloratu eta 
ekintza plan bat diseinatuko dizu. 
Hori bai, hau guztia, zure 
gorputzaren osaketa (gantz 
portzentajea eta ura) kontuan 
hartuta. Hori teknika infragorrien 
bidez neurtuko da.

Zein izan ahal da azken emaitza?
Zure elikadura eta bizi ohiturak 
hobetzea gura duen pertsona 
bazara, Nova Linegaz osasun 
emozionala eta autoestimuaren 
hobekuntza lortuko dituzu. Gogoratu 
entzuten dituzun berbek eta 
inguruko jarrerek daukaten indarra. 
Arduratu beti positibo izateaz.

Osasun-Etxea

AGENDA

 FUTBOLA
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Inmobiliariak

AUKERA
• ARAMOTZ: 3 logela. Eguzkitsua. Berogailua. 

Bizitzen sartzeko moduan. 115.000n.
• ZALDIBAR: Erdigunean. 3 logela. Berriztatua. 

Terraza. Berogailua. Eguzkitsua. 126.000n. 
• BARRENKALE: 3 logela eta egongela. Berriztatua. 

Eguzkitsua. Etxe osoak kanpora ematen du. 
156.000n.

• DURANGO: Erdigunean. 105 m2. 3 logela eta 2 
komun. Ganbara eta garagea. 225.000n.

EROSI ALOKAIRUAN
• DURANGO: 600n hilean. Seinalea: 6.000n. 

Etxebizitza erostea erabakiz gero, ordura arte 
alokairuaren bidez ordaindutakoa deskontatuko 
da. 3 logela eta komun 2. Terraza. Berogailua, gas 
naturala, ganbara eta garajea. 

• IURRETA: 400n hilean. Seinalea: 3.600n. 
Etxebizitza erostea erabakiz gero, ordura arte 
alokairuaren bidez ordaindutakoa deskontatuko 
da. 3 logela, egongela handia eta komuna. 
Jantzia. Berogailua. Berriztua.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MURUETATORRE: 110 m2. 3 logela, komun 2, 

egongela terraza handiarekin eta sukaldea 
esekitokiarekin. Ganbara, garajea eta trastelekua.

• DURANGO: 3 logela, komuna, egongela 
terrazarekin eta sukaldea balkoiarekin. 26 m2-ko 
ganbara. Eguzkitsua. Etxe osoak kanpora ematen 
du. 200.000n.

• SASIKOA: 3 logela, komuna eta egongela.  
139.000 n.

• FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, 2 komun eta 
egongela handia. Ganbara eta garagea.

• SAN IGNAZIO: 105 m2. Erdi berria. 3 logela eta 2 
komun. Ganbara eta garajea. 260.000n.

• ERROTARITXUENA: Berriak. 1 edo 2 logela eta 
sukaldea. Eskegitokia. Terraza. Eguzkitsua. 

• SASIKOA: 3 logela eta 2 komun. Terraza. Ganbara 
eta garagea. Eguzkitsua. 258.450n. 

• MATIENA: Trañabarren. 3 logela eta 2 komun. 
Terraza. Eguzkitsua. 185.000n.

• IURRETA: Bidebarrieta. 3 logela eta egongela. 
Terraza. Eguzkitsua. 186.500n.

• DURANGO: Berriztatua. 2 logela, sukaldea 
office-arekin eta egongela. 138.000n. 

• MATIENA: 60 m2. 3 logela. Ganbara. 108.000n.
• ATXONDO: 90 m2. 3 logela, 2 komun, egongela, 

sukaldea eta despentsa. Terraza. Ganbara. 
Eguzkitsua. 186.000n.

• TXIBITENA: 3 logela eta 2 komun. 2 terraza. 
Sukaldea eskegitokiarekin. Ganbara eta garajea. 
Ikuspegi ederra. 266.300n.

• ASKATASUN ETORBIDEA: Erdi berria. 3 logela. Etxe 
osoak kanpora ematen du. Trastelekua eta 
garajea. 270.400n.

• BERRIZ: Txaleta. 365 m2. Estreinatzeko. 1.270 
m2-ko lursaila.

• ABADIÑO: San Trokaz. 2 logela eta komuna. 
Trastelekua eta garajea.

LOKALAK SALGAI ETA 
ALOKAIRUAN

• ABADIÑO: Muntsaratz. 86 m2-ko lonja. 
Alokairuan.

• ARTEKALEA: Egokitua. 180n.
• IBAIZABAL: 40 -100 m2. 400n.
• SASIKOA: 60 m2. 600n. Egokitua.
• EZKURDI: Bulegoak. 65 m2. 650n. Alokairuan.
• SAN IGNAZIO: 125 m2. Negozioa 

funtzionamenduan. Salgai edo alokairuan. 900n.
• PLATERUEN PLAZA: 130 m2. Egokitua. 990n.
• LANDAKO: 50 m2. Egokitua. Alokairuan.
• ERMODO: 65 m2. Egokitua. Alokairuan.
• IPARRAGIRRE: Lokal komertziala. 33 m2. 49.000n.
• SAN INAZIO: 35 m2. Salgai. 54.000n.

ETXEBIZITZAK SALGAIETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO
• Logela bakarreko, 2 logelako eta 3 logelako 

etxebizitzak alokairuan.

ETXEBIZITZAK SALGAI
•  DURANGO. ARTEKALEA: 8 etxebizitza eraikitzen 

hasi gara.  Logela 2 eta logela bakarrekoak. 
Trastelekuarekin. 140.000tik aurrera. 

•  LEKEITIO: 3 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. 
Igerilekua eta frontoia.

• DURANGO: Apartamentua. Logela 2, egongela, 
komuna, sukaldea eta despentsa. Berrizteko. 
114.000.

• DURANGO. ERDIALDEAN:  Logela 2,  komun 1 eta 
sukalde amerikarra guztiz jantzia. Etxebitzitza 
berria eta guztiz jantzia. 

•  ABADIÑO. ITURRITXO: Logela bakarreko 
apartamentua. Sukalde amerikarra 
egongelarekin, komuna eta esekitokia. Ganbara, 
garaje bikoitza eta trastelekua.

• DURANGO. ASK. ETORB.: 3 logela, komun 2, 
egongela eta sukaldea balkoiarekin. Trastelekua 
eta garajea.

• DURANGO. FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, 
sukaldea, office-a,  komun 2 eta egongela. 
Garajea eta ganbara. 

• DURANGO. ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak 
kanpora ematen du. Berrizteko. Inguru onean 
kokatua. Prezioa zehazteke.

• DURANGO. ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. Logela 
2, komun 2 eta sukalde amerikarra eta egongela. 
Garaje itxia eta terraza izugarriak.

• ATXONDO.  3 logela, komun 2, sukaldea 
esekitokiarekin eta egongela. Etxe osoak kanpora 
ematen du. Garajea eta trastelekua. Berria 
ematen du.

• ZALDIBAR.  3 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela balkoiarekin. Guztiz berriztua. 
Trastelekua.

LUR SAILAK SALGAI
• BERRIZ. 10.000 m2-ko lursaila. Landa ederra eta 

sarbide ona.
MATIENA-ABADIÑO
• MATIENA-ABADIÑO. 2.000 m2-ko lursaila. Laua 

eta fruta -arbolekin.
• IURRETA. 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat 

egiteko aukera dago. Sarbide ona.
• OLETA-OTXANDIO. 2.300 m2. Fruta-arbolak eta 

abeletxea ditu. Erreka ondoan kokatuta dagoen 
lursaila.

• ABADIÑO. Bi familiarentzako etxebizitza 
eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila salgai. Aurrez 
aurreko informazioa.

• DURANGO. Lursail erdia familia biko etxebizitza 
eraikitzeko. Proiektua barne.

• ZORNOTZA- EUBA. 3000 m2 eta 3.455 m2-ko 
lursailak. 2 lurzati.  Bakoitzean familiarentzako 
etxebizitza eraikitzeko aukerarekin.

• ZORNOTZA- LARREA: 27.000 m2-ko lursaila 
zoragarria. Dena lurzati berean.

BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI

• DURANGO. Eraikin atxikia. Guztiz jantzia. Erdi 
berria. Estreinatzeko.

• BERRIZ – MURGOITIO. Nekazal turismorako baserri 
zoragarria. Ikuspegi ederrak. 

• BERRIZ- EITUA. Aurrealdean arkua duen baserri 
ederra. Bi familiako etxebizitza egiteko aukera.

• ETXEBARRIA – ITURRETA. 5 has baino gehiago 
duen baserri ikusgarria. Lur zati bakarrean eta 
baserria inguratzen.

• MUXIKA. Berroja auzoa. 2 baserri salgai. 8 
hektareetako lursaila inguruan. Biak batera eta 
banatuta erosteko aukera.

TXALETAK
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak, 

etxebizitza bakarrekoak eta bikoak.
• ABADIÑO, OTXANDIO, etab.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ANDRA MARIA: Halla, sukaldea, jangela, 

egongela, 2/3 logela, 2 komun eta egongelatxoa.

• ANTSO ESTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, 2 
logela eta komuna.

• ASKATASUN ETORBIDEA: halla, sukaldea, 
egongela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Garajea 
eta ganbara.

• BARRENKALEA: Halla, sukaldea, egongela, 
komuna eta 2 logela. Ganbara.

• EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 
3/4  logela eta 2 komun. 

• F.J. ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, 3 
logela eta komuna.

• JUAN ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 2/4 
logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku eta 
sotoa. 

• MURUETATORRE: Halla, sukaldea, eskegitokia, 
egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. 
Ganbara eta garajea.

• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela, 
sukalde jantzia, 3 logela eta 2 komun. Garajea eta 
trastelekua.

• SAN AGUSTIN: Halla, sukaldea, 5 logela, egongela 
eta 3 komun.

• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta komuna. Balkoia.

• SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3 
logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.

• UNDATORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela 
eta komuna.

• ABADIÑO-ARLOZABAL: Halla, egongela, sukaldea, 
logela 2 eta komun 2. Terraza handia.

• ABADIÑO-FERIALEKUA: Halla, sukaldea, 3 logela, 
egongela eta komuna. Balkoi handia. Ganbara eta 
garajea.

• ABADIÑO-MATIENA: Halla, sukaldea, egongela 
2/3 logela eta komuna. Ganbara. 

• ABADIÑO-MUNTSARATZ: Halla, egongela-jangela, 
sukalde jantzia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. 
Ganbara. Egoera onean. Igogailua. 

• BERRIZ: Halla, sukalde jantzia, egongela-jangela, 2 
logela eta komuna. Balkoia. Jantzia. Garajea eta 
trastelekua.

• BERRIZ: Halla, sukalde jantzia, egongela-jangela, 3 
logela eta komun 2. Balkoia. Erdi jantzia. Garaje 
itxia eta trastelekua. (Duplexa).

• BERRIZ: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 4 
logela eta 3 komun. Balkoi 2. Ganbara. Etxe osoak 
kanpora ematen du. Eguzkitsua. Garajea.

• ELORRIO: Berreraikitzeko etxea, lursailduna. 

• IURRETA: halla, egongela-jangela, sukalde jantzia 
office-arekin, despentsa, 3 logela eta komuna. 
Terraza itxia eta trastelekua. Guztiz berriztatua.

• IURRETA-ARRIANDI: Halla, sukaldea, egongela, 3 
logela eta komuna. 

• MAÑARIA: Halla, egongela-jangela, sukalde 
jantzia, 3 logela eta 2 komun. 12 m2-ko 
trastelekua. Oso egoera onean. Igogailua. 
Eguzkitsua.

• MARKINA: Iruzubieta. 55.000 m2-ko lursaila erdi 
berriztatutako eraikinarekin.

• BASERRIA LUR EREMUAREKIN SALGAI MENDATAN 
ETA BERRIZEN.

• MAÑARIAN ADOSATUAK SALGAI.

BESTE ESKAINTZA BATZUK 
BULEGOAN www.inmoetxetxo.com

MATIENA

MATIENA

• 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta komun 
2. Balkoia. Eguzkitsua. Berogailua eta 
igogailua. 185.000n.

ASKATASUN ETORBIDEA

• 3 logela, egongela, sukalde jantzia, balkoi 
handia,  despentsa eta komuna. Ganbara. 
160.000n.

EZKI

• 3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. 
Eguzkitsua. Txokoa aukeran. 187.000n.

EUBA

www.inmoduranguesado.com

• Bizitzen sartzeko moduan. Ikuspegi ederrak. 
Etxe osoak kanpora ematen du. 108.000n. 

• Arkotxa auzoan lursaila salgai etxebizitza 
familiabakarra eraikitzeko aukerarekin. 
Eguzkitsua. Oso ondo komunikatuta. 
179.500n.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Atxondo. Etxebizitza salgai 
Atxondon. 3 logela, egongela, 
komuna, jangela eta sukaldea. 
Tel.: 677-71 21 56 / 629-49 24 32.

Elorrio. Etxebizitza berria salgai 
Elorrio erdigunean. 3 logela, komun 2,
trastelekua eta sukalde egokitua.
Igogailuagaz. 190.000euro. 
Tel.: 634-45 72 01.

Mallabia. Aukerakoa,
nekazaritzarako edo nekatzaritza-
turismorako, toki eguzkitsua eta 
ederra, 20.000 metro lur. Prezio
egokia, ikusi nahi baduzu, deitu 
655-70 26 47 telefonora (19:00-
21:00). Nahi izanez gero,aukera egon
badago lur-sail gehiago eskuratzeko. 

Otxandio. Hornitutako 
apartamentua salgai Otxandion, 
bizitzera sartzeko prest. Igogailu eta
trastelekuarekin. Tel.: 675-71 72 83.

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Pisua alokagai Elorrion.
Lourdes etorbidean. Hiru logela, 
komuna, sukaldea eta egongela. 
Berehala sartzeko prest. 
Tel.: 94 682 00 30.

OPORRETAKO ETXEBIZITZAK

SALDU

Cuzcurrita del Río Tirón (Errioxa).
Pisua salgai cuzcurrita del río 
tirón-en. 3 logela, sukalde jantzia eta
egongela jantzia. Terraza. Igerileku
“komunitarioa”. Aluminiozko leihoak.
90.000 euro. 692-99 53 51

ERRENTAN EMAN

Bastida. Labastidan oporretako
pisua alokatzen dut igerilekuarekin.
Torre - otxandi urbanizazio pribatuan.
Urbanizazioak igerilekua eta 
saskibaloi pista ditu. 2 logela, 
bainugela, sukaldea eta egongela,
guztiz apainduta. Paisaia eta bista
ikusgarriak. Ezkaraitik hurbil. Urte
osoan eskuragarri. Hamabostaldika
eta hilabeteka alokatzen da. 
Interesatuak deitu hona: 620629245
Posta: iarteaga_@hotmail.com.

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Lokal ekipatua alokagai
Matienan. Tel.: 656-73 77 79.                                                                                    

GARAJE / TRASTEROAK

SALDU

Durango. Garajea salgai plateruen
plazan. 28.000 euro. 
Tel.: 679475785.

Durango. Trastelekua salgai astepe
auzunean (Durango). 18 metro karratu
eta bi altuera, leihoa eta ate berria.
9.500euro. Tel.: 665-70 75 35.

Otxandio. Garaje irekia salgai dago
Otxandion. Tel.: 675-71 72 83.

Otxandio. Garaje estalia salgai

Otxandion. Pertsianarekin. 
Tel.: 675-71 72 83.

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje plaza alokairuan
jarri nahi dut Durangon, Jesuitetan.
Tel.: 946-55 06 04 / 667-20 15 16.

Teknologia
INFORMATIKA / BIDEOJOKUAK

SALDU

Tableta salgai. Tableta berria salgai,
erabili gabea. Informazioa WhatsApp
bidez. Nahi duenak bila etorri beharko
du. Prezioa negoziagarri. Arrosa
kolorean baino ez da geratzen. Face-
book eta bestelakoak ere badauzka.
Tel.: 625-26 95 84.

EMAN

Bidali zure ordenagailua Peru eta
Boliviara. Zure ordenagailua 
hondatuta edo zahartu badago, edo
zaborretara bota behar baduzu, jaso,
konpondu eta Kainabera GKEaren
bitartez bidaliko dugu Peru eta 
Boliviako ospitale eta eskoletara. 
Tel.: 655-71 76 66.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

PERTSONAK ZAINDU

Atxondo. 25 urteko neska 
euskalduna, haurrak zaindu edota 
eskola partikularrak emateko prest.
Astelehenetik ostiralera. Haur
Hezkuntzako irakasle-ikasketen 
titulua. Tel.: 658-74 46 87.

Durango. Neska euskalduna umeak
edo pertsona nagusiak zaintzeko
prest. 3 urteko esperientzia daukat,
umeekin egotea gustuko dut. 
Pertsona nagusiekin ere 3 urteko 
esperientzia daukat , eta horiekin ere
gustura sentitzen naiz. Etxeko lanetan
ere esperientzia daukat. 3 urtean
bakarrik bizi izan naz. Galderaren bat
baldin badaukazue, deitu telefonora
arazo barik. Tel.: 692-70 93 84.

Durangaldea. Haur Hezkuntzako
hezitzaile euskalduna, Durangaldean
(Elorrio, Durango, Matiena, Abadiño)
edota Basauri aldean (Etxebarri, San
Miguel), goizetan zein arratsaldetan
umeak zaintzeko prest. Bien bitartean,

etxeko lanetan edo umeei eskolako
lanetan laguntzeko prest. 
Tel.: 666-19 75 68.

Durangaldea. Erizain laguntzailea
lanaldi erdirako lan bila. Ume eta 
nagusien zaintzan, hortz-klinikan 
eta ostalaritzan esperientzia. 
Tel.: 686-13 71 23.

Durangaldea. Emakume arduratsua
eta esperientziaduna nagusiak
zaintzeko edo etxeko lanak egiteko
prest. Tel.: 636-06 25 41.

Durangaldea. Emakume arduratsua
eta esperientziaduna lan bila dabil,
garbiketan zein pertsona nagusien
zainketan. Lanaldi osoan, erdian zein
asteburuetan. Tel.: 646-15 67 33.

Durangaldea. Neska arduratsua lan
bila. Umeak zein nagusiak zaintzeko
edo etxeko lanetarako. Astegunetan
edo asteburuetan, kanpoan zein 
etxean, lan egiteko prest. 
Esperientziaduna. Tel.: 631-20 31 24.

Durangaldea. Egunez edo 24 orduz,
pertsona nagusiak zaindu zein etxeko
lanak egiteko lan bila nabil. 
Tel.: 633-93 41 06.

Durangaldea. Neska arduratsua eta
esperientziaduna prest dago etxea
garbitu edo pertsonak zaintzeko, egun
osoz edo orduka. Tel.: 651-34 12 38.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zaintzen esperientzia handia duen
neska lan bila dabil. Tel.: 622-28 10
36.

Durangaldea. Esperientziadun
emakumea pertsona nagusiak zein
umeak zaintzeko eta garbiketan 
aritzeko lan bila dabil, lanaldi osoan,
gauez edo asteburuetan. 
Tel.: 690-68 73 95.

Durangaldea. Durangaldean, Lehen
Hezkuntzako irakasle euskalduna eta
esperientziaduna, goiz nahiz 
arratsaldez, umeak zaintzeko zein 
eskola partikularrak emateko prest.
Informazio gehiago behar izanez gero,
deitu. Tel.: 679-11 68 31 (Maria).

Durangaldea. Pertsona nagusiak 
eta umeak zaintzeko zein garbiketan
aritzeko lan bila nabil. 
Esperientziaduna. Tel.: 638-20 54 90.

Durangaldea. Nagusiak eta umeak
zaintzeko zein garbiketan aritzeko lan
bila nabil. Esperientziaduna. 
Tel.: 602-02 32 14.

Durangaldea. Lan bila nabil 
nagusiak eta umeak zaintzeko edo
garbiketa lanetan aritzeko. 
Esperientziaduna eta hemengoa. 
Tel.: 649-13 53 81.

Durangaldea. Neska lan egiteko
prest, lanaldi erdira edo orduka.
Edozein lanetan aritzeko prest. 
Tel.: 673-69 91 52.

IRAKASKUNTZA

Durango. Neska euskalduna Lehen
Hezkuntzako eskola partikularrak
emateko prest. Tel.: 696-74 06 80. 

Durango. Erdi mailako eta goi
mailako prestakuntza zikloak ; LH,
DBH eta batxilergoa. Klase pertikular-
rak, ikas teknikak (lan ohiturak,
motibazioa ). Esperientzia.  
656 79 15 99.

Durangaldea. Ekonomia graduko
ikasle euskalduna eskola partikularrak
emateko prest. Lehen Hezkuntza edo
Bigarren Hezkuntzako edozein 
irakasgairekin laguntzeko prest; 
ingelesa edo frantsesa barne. 
Informazio gehiago nahi izanez gero,
deitu arazorik gabe. 
Tel.: 634-41 09 12.

Durangaldea. Esperientziadun neska
administraria eskola partikularrak
emateko prest. 
Tel.: 662-36 41 67 -  946-81 39 40.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Ile apaintzailea lan
egiteko prest. lanaldi erdira edo 
orduka. Tel.: 672-69 91 52.

Durangaldea. Lan premia larrian
nago. Tel.: 625-26 95 84.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Mallabia. Sukaldaria behar da, 
esperientzia duena eta euskalduna.
Eguneko menua, karta, plater 
konbinatuak... Tel.: 679-47 57 85. 

GAINERAKOAK

Getariko ezkur txerri enpresak
komertzial bat behar du Durangaldean
eta Gernika inguruan bere produktuak
saltzeko. Interesatua bazaude deitu
telefono zenbaki honetara. 
619-71 32 49

GAINERAKOAK

Durangaldea. Enpresa Adminis-
trazio eta Zuzendaritzan lizentziatu-
tako neska euskaldunak eskola
partikularrak ematen ditu.  EGA 
titulua dauka. Euskara eta 
gaztelaniako lanak zuzentzen ditu, 
eta itzulpenak ere egiten ditu. 
Interesatuta egonez gero, jarri 
harremanetan. Tel.: 695-70 62 27.

Denetarik
SALDU / EROSI

Diseinurako mahaia salgai. 
Diseinurako mahaia salgai, arkitekura
eta delineazio ikasleentzat aproposa.
Prezio oso onean. Tel.: 656-73 77 79.

Fianma F35 toldoa. Furgonetarako
Fianma toldoa salgai. Gutxi erabilia.
Tel.: 665-70 75 35.

Hezetasuna kentzeko tresna 
salgai. Fagor markako hezetasuna
kentzeko tresna salgai. Oso gutxi 
erabilia. Egoera onean. 
Tel: 616-77 93 18.

Umeentzako aulkia. Umeentzako
autorako aulkia salgai. 0 eta 10 urte
arteko haurrentzako. Egoera onean
eta oso merke. Tel.: 648-63 58 06.

Umeentzako aulkia. Cybex
markako aterki itxurako umeentzako
aulkia salgai. Oso gutxi erabilia. 
Egoera onean. Tel.: 616-77 93 18.

Zazpi hilabeteko lau moxal 
salgai. Zazpi hilabeteko lau motxal
salgai. Tel.: 695- 78 78 99.

EMAN / HARTU

Txakurkumeak opari. Arratoi 
txakur arrazako txakurkumeak 
oparitzen dira. Durangaldean. 
Tel. 94 682 74 41.

Txakurrak oparitu. Arraza txikiko
txakurrak oparitzen dira. 
Tel.: 946-81 89 32.

GAINERAKOAK

Kaltetuen plataforma. Ford Transit
2.2 130 ZP (Puma izeneko motorea)
ibilgailua daukazu? Horrela bada, jakin
ezazu motorra puskatu ahal zaizula,
eta 3.000 eta 10.000 euro artean 
ordaindu beharko duzu oso kilometro
gutxirekin (30.000 eta 80.000 km
artean). Durangaldean 5 gara, eta 
estatuan, momentuz, 62. Plataforma
bat sortu dugu, eta honako helbide
honen bidez jar zaitezke gurekin 
harremanetan:
afectadosford@gmail.com.

Mugikor zaharrak batu Sanfil-
ippo sindromea duen ume 
bati laguntzeko. Mugikor zaharrak
jasotzen ditut Sanfilippo gaixotasuna
duen ume bati laguntzeko. 
Tel.: 615-00-72 16.

Psikologo euskalduna. Psikologo
euskaldunak ikasketa teknikoak 
eskaintzen ditu. Laguntza ikasketa,
antsietate, depresio eta bikote 
arazoetan. Tel.: 679-38 23 69.

Familia - etxea

ETXERAKO TRESNAK /

ALTZARIAK

SALDU

Litera salgai. Honako litera hau 
salgai dugu. Oso erraza da
muntatzeko. Tel.: 659-42 58 90. 
Posta: aotxotorena@yahoo.es.

MODA / OSAGARRIAK

SALDU

Lehen jaunartzeko mutilentzako
trajea salgai. Lehen jaunartzeko 
mutilentzako trajea salgai. 12 urteko
haurrarentzako. 2013. urtean El Corte
Ingles saltokian erositakoa. Urdina.
Trajeak jaka, prakak, alkandora,
txalekoa eta gorbata ditu. Zapatak 
erregalatzen ditut. Guztira 170.00euro
(prezio erdia). Deitu edo WhatsAppa
bidali. Tel.: 615-79 29 71.

IBAIZABAL IKASTOLA 
DURANGO

HAUR ETA HELDUEN  
ARTEKO KOMUNIKAZIOA

25 ordu
Asteartero arratsaldeko 
15:00etatik 20:00etara

Hasiera: Martxoaran 11n
Bukaera: Maiatzaren 6an
Norentzat? 0-3 urteko  

hezitzaileentzako zein haur 
txikien gurasoentzako.

DOAKO IKASTAROA

Izen ematea: 
www.ibaizabalikastola.org

Harremanetarako: 
ikastaroak@ibaizabalikastola.org

946 215 877



:: DURANGO | ZUGAZA  

La gran estafa 
Americana
Zuzendaria: David O. Russell 

• barikua 7: 19:30/22:00 
• zapatua 8: 19:30/22:30  
• domeka 9: 18:30/21:00 
• astelehena 10: 18:30/21:00 
• martitzena 11: 20:00

Futbolín
Zuzendaria: José Campanella 

• zapatua 8: 17:00 
• domeka 9: 16:30

Gente en sitios
Zuzendaria: Juan Cavestany 

• eguena 13: 20:30

2. ARETOA
Presentimientos  
Zuzendaria: Santiago Tabernero 
• barikua 7: 22:00   
• zapatua 8: 22:30  
• domeka 9: 18:30/21:00  
• astelehena 10: 21:00  
• martitzena 11: 20:00 

Hercules. 
La leyenda 
Zuzendaria: Renny Harlin  
• barikua 7:30: 19:30   
• zapatua 8: 17:00/19:30   
• domeka 9: 16:30  
• astelehena 10: 18:30 

:: ELORRIO | ARRIOLA 
Mandela. 
Del mito al hombre 
Zuzendaria: Justin Chadwick 
• zapatua 8: 22:30   
• domeka 9: 20:00   
• astelehena 10: 20:00

:: ZORNOTZA
El lobo de Wall Street 
Zuzendaria: Martin Scorsese 
• zapatua 8: 19:00/22:30  
• domeka 9: 20:00    
• astelehena 10: 20:15  

Rodencia y el 
diente de la princesa 
Zuzendaria: David Bisbano 
• zapatua 8: 17:00  
• domeka 9: 17:00 
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ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

helbidera edo deitu 94 623 25 23 telefonora, 
eguazten eguerdia baino lehen.

AGENDA Otsailaren 9an, 17:00etan, Elorrioko 
Arriolan

Kanpoaldea  
toki bat da
Arena en los Bolsillos taldeak, Rosa Diazen 
zuzendaritzagaz, osatutako lana da ‘Kanpoaldea toki 
bat da’. Urte bat eta lau urte arteko umeei zuzenduriko 
obra da, eta Iker Perez eta Javi Martin dira antzezleak.

 
Otsailaren 7an, 21:00etan, Zornotza Aretoan 

Hoy última función
Itziar Lazkanok eta Ramon Bareak eskaintzen dute ‘Hoy última 
función’. Semiramis eta Niceforo aktoreak dira Lazkano eta Barea 
ikuskizun honetan: oholtzan eta bizitza errealean bikotekideak. 
Antzerkiaren historiako hainbat pertsonaje antzezten dituzte obran.

Zinema

:: BERRIZ

Otsailaren 7an, 18:00etan; 
eta 9an 17:00etan, ’Vaya 
pavos’, Kultur Etxean.

Otsailaren 12an, 
20:00etan, Fenix 1123, Kul-
tur Etxean.

Lehiaketa

:: DURANGALDEA
Otsailaren 10etik mar-
txoaren 10era arte, Du-
rangaldeko II. Maketa 
Lehiaketara lanak bidaltze-
ko epea. Informazio gehia-
go: ‘gazteinfo@ametx.net’ 
webgunean. 

Kontalaria

:: ELORRIO
Otsailaren 7an, 17:00etan        
(3-5urte); 17:30ean (6-9 
urte), Maider Galarza, 
‘Ipuinak mara-mara’, Udal 
Liburutegian.

Berbaldia

:: DURANGO
Otsailaren 7an, 19:30ean, 
Joseba Marcos, ‘Alkoholis-
moak familia giroan duen 
eragina’, Nagusien Udal 
Liburutegian.

Otsailaren 11n, 16:30ean, 
Josu Novo, ‘El Duelo’, 
Behargintzako lokaletan. 

Tailerra

:: DURANGO

Otsailaren 7an, 19:00etatik 
21:00etara, 2014-2016 Yoga 
irakasle izateko  
ikastaroaren aurkezpena 
eta Yoga Nidra saioa, Dha-
rananda yoga zentroan.

Otsailaren 8an, 09:45etik 
13:00etara, ‘Arnasketa 
Dantza’ Yoga Master class 
saioa, Dharananda yoga 
zentroan.

Antzerkia

:: BERRIZ
Otsailaren 8an, 18:30ean, 
Ondoko hilobiko tipoa,  
Kultur Etxean.

Otsailaren 14an, 18:00etan, 
Babia, Kultur Etxean.

:: DURANGO
Otsailaren 7an, 22:30ean, 
’Cotillas’, Plateruenean.

Otsailaren 8an, 20:00etan, 
El intérprete, San Agustin 
kulturgunean.

:: ELORRIO
Otsailaren 9an, 17:00etan, 
Kanpoaldea toki bat da, 
Arriolan.

Otsailak 14an, 22:00etan, 
Konpota, Arriolan.

Otsailak 21ean, 22:00etan, 
‘Figurantes’, Arriolan

:: ZORNOTZA
Otsailaren 7an, 21:00etan, 
’Hoy última función’, Zorno-
tza Aretoan.

Musika

:: DURANGO

Otsailaren 14an, 21:30ean, 
Durang(h)ots Jam Session, 
Plateruenean.

:: ZORNOTZA

Otsailaren 13an, 20:30ean, 
Jainko txiki eta jostalari 
hura, Zelaieta Zentroan.

Pailazoak

:: DURANGO
Otsailaren 9an, 17:30ean, 
Puski eta Txurruski, Plate-
ruenean.

Solasaldia

:: DURANGO

Otsailaren 7an, 22:00etan, 
Jai eredua eta gazteak, 
Santa Anan.

OTSAILEKO AGENDA

7
BULARRETIK MINTZORA 
Iurretako Herri Biblioteka
17:00 Haur Hezkuntzako 3,4 eta 5 urteko gelakoak
18:00 Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailak

8,9, 15 IURRETAKO TXIRRINDULARI ELKARTEA
10:00 Hainbat Ibilbide (72-80 km)

8 IURRETA KIROL TALDEA - Futbola 
17:00  Iurretako A - Deusto, Larrakozelaian

9 EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO K.E.
9:30 Pistako Goal Torneoa, Tafallako belodromoan

10

HAURREN IRAKURKETA KLUBA 
Iurretako Herri Biblioteka
17:00 8-9 urte
18:00 9-10 urte

EMAKUMEEN LITERATUR TAILERRAK 
Iurretako Herri Biblioteka
18:15 “Escritoras Norteamericanas del siglo XIX”

REFUERZO DEL SUELO PÉLVICO - Amatza Abasolo 
18:30 - 19:30 Goiuria kulturgunean - Anderebide

11 MADALENAKO ALARGUNAK 
Ibarretxe kultur etxean 
18:00 “Alimentación consciente” ikastaroa

15 ANDEREBIDE EMAKUMEEN ELKARTEA 
9:00 Sagardotegira irteera (Izen-ematea: otsailaren 3tik 7ra)

16 EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO K.E.
10:30 Pista batzarra, Zallako belodromoan

17 “REFUERZO DEL SUELO PÉLVICO” - Amatza Abasolo 
18:30 - 19:30 Goiuria kulturgunean - Anderebide
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

 15º

13º

14º

 15º

7º 4º

2º 5º

SOS Deiak  .................................. 112
Gurutze Gorria  ...........94 681 09 49
Osakidetza  ............... 94 600 72 00
Ertzaintza  ..................94 466 93 00

Abadiño  ....................94 621 55 30
Atxondo  ....................94 682 10 09
Berriz  ........................94 682 45 84
Durango  ....................94603 00 00
Elorrio  ........................94 658 27 12
Garai  .........................94 681 63 93
Iurreta ........................94 620 12 00
Izurtza  .......................94 681 35 48
Mallabia  ......................943 17 14 61
Mañaria  ....................94 681 89 98
Otxandio  ..................945 45 00 20
Zaldibar  ....................94 682 70 16

Euskotren  ..................902 54 32 10
Bizkaibus  ..................94 448 40 80
Pesa  ........................... 902 10 12 10
Continental Auto  ........945 286 466

Abadiño  ....................94 621 55 33
Berriz  ........................94 682 40 36
Durango  ...................94 603 00 00
Elorrio  ........................94 682 02 18
Iurreta .......................94 620 08 88

Abadiño  ....................94 681 44 70
Matiena  .....................606 459 988
Durango Geltokia  ....... 94 681 10 01
Elorrio Geltokia  .........94 682 00 40
       J.L. Uriarte  ............670 402 002
       I. Estebez  .............. 670 678 273
M. Galeano  ...............670 409 330
Iurreta ........................94 620 15 65
      Taxi auzunea  ..........688 618 690
Berrizko auzo taxia  ....620 022 800

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK
   BARIKUA, 7
 09:00-09:00

• Sagastizabal (Askatasun etorb. 19 - Durango)
    ZAPATUA, 8

09:00-09:00
• Etxebarria (Montevideo etorb. 2 - Durango)
09:00-13:30
• Sagastizabal (Askatasun etorb. 19 - Durango)
• Campillo (Montevideo etorb. 24 - Durango)
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
• Larrañaga-Balentziaga  
   (Berrio-Otxoa 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
DOMEKA, 9 
 09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Bengoa (Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
ASTELEHENA, 10
09:00-09:00
• Campillo (Montevideo etorb. 24 - Durango)
MARTITZENA, 11

  09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)

    09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Errekakale 6 - Elorrio) 

    EGUAZTENA, 12
 09:00-09:00

• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
 EGUENA, 13
 09:00-09:00

• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 

BOTIKAK TELEFONO INTERESGARRIAK

Zorionak Unai Solaetxe! Hamabostean behin zotz egiten dugun tarta zuri egokitu zaizu.  
Oparia eskuratzeko txartela gura duzunean jaso dezakezu   
Iurretako gure egoitzan: Bixente Kapanaga, 9an.

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869 
Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

  Otsailaren 1ean sei urte bete 
zituen Haitzek. Gure mutil 
maitagarrixeri mosu potolo bat 
aita, ama, Liher eta Laian partez.

  Zorionak aitite! Zure emazte, 
seme-alaba eta biloben partez 
musu bat! Opari asko jaso 
ditzazula! 

  Zorionak Emilia familia osoaren 
partez. Zure ahizpa Benita, eta 
Jorge, Matxalen, Imanol eta 
Veronikan partez muxu bat!

  Zorionak Aiora! Ondo pasau 
zapatuen familian artien eta 
musu handi-handi bat Iraia, ama 
eta aitan partez.

  Zorixonak hirukote! Jonek 
otsailaren 1ean eta Ainhoak 3an  
urteak egin dabez, eta Merik 18an 
eingo dauz! Mosu bana!

  Zorionak Lizar! Domekan 
Muruetako piratak, hiru urte 
beteko ditu. Xare eta etxeko 
gainontzekoen partez, mila musu!

  Nire amamak urteak beteko ditu  
eguenean, otsailaren 13an. 
Zorionak familia osoaren partez 
eta batez ere iloba Paulen partez!

  Otsailaren 1ean Helene Elizetxea 
Lizarralde jaio zen. Zorionak 
amatxo Evari eta aitatxo Mikeli 
Danelen partez!

  Ines Otxoantesana Añorga. Otsailaren 
9an, 84 urte beteko ditu. Hemen familia 
osoan ez gauden arren, uste baino 
gehiago maite zaitugu!

  Zorionak Enara! Gaur 8 urte bete 
dituzu! Ondo pasa zure egunean 
lagunekin eta familiakin. Muxu 
haundi bat denon partez.

  Urtarrilean eta otsailean Aratzek, 
Peiok, Enaitzek, Bingenek eta 
Oierrek  sei urte egin(go) dituzte. 
Zorionak danori!

  Urtarrileko pernilaren zozketa Patxi eta 
Iñakirentzat. On egin!

  Zorionak Iara! Lau urte beteko 
dozuz zapatuan. Musu haundi bat 
ama, aita eta familia guztiaren 
partez!

  Zorionak Oscar! Maitasun osoz, 
mosu pilo bat hartu zure gurasoen 
partez! 

  Zorionak Izaro! Zein handia egiten 
ari zaren, dagoeneko sei urte. 
Opari piloa jaso ditzazula, Yosu 
eta Carmenen partez!

  Gure lagun Eiharrek otsailaren 
5ien 6 urte ein dauz! Zorionak 
Maier eta Iurretako lagun guztien 
partez!

 Aitor Larruzea Arburu. Zorixonak 
etxekoen partez. Ondo-ondo pasau 
zure urtebetetze eguna!

AZOKA-BASERRITIK-PLAZARA

Abadiño (Traña-Matiena)
 Eguaztenetan  

10:00etatik aurrera
Durango
 Zapatu goizetan
Zornotza
 Domeka goizetan

Letxuga  ........................................................0,80 euro
Porruak  ...................................................  1,80 euro/tx
Azenarioak  ...............................................1,50 euro/tx
Azelga  ......................................................... 2 euro/kg
Aza  .............................................................. 2 euro/kg
Koliflorra  ...................................................... 3 euro/kg
Kalabaza  ................................................2,20 euro/kg
Kiwia  ........................................................... 3 euro/kg
Tomate kontserba  ............................ 3,90 euro/potea
Arrautzak  ............................................... 3,80 euro/dz
Idiazabal gazta  .......................................... 17 euro/kg
Espeltazko ogia  ............................................3,60 euro

ASTEKO SALNEURRIAK: 



 MAIALEN ZUAZUBISKAR
Izatez San Miguelekoa, baina 
Axpen bizi den tornulari ho-
nek gazte-gaztetatik du afi-
zio sukaldean ibiltzea. Baina 
kozinatzeaz gainera, beste 
hainbat gauza ere egiten 
ditu Juan Ramon Iriondok: 
artzain-makilak egiten ditu, 
trikitixa jotzen du, Axpeko 
koruan abesten du...

Nondik datorkizu sukalderako 
afizioa?
Gaztetatik daukat sukal-
derako afizioa. Arrebak 
taberna bat zeukan San 
Antonion, eta libre ego-
ten nintzenean askotan 
joaten nintzen familia-
koei laguntzera; bildotsa 
burruntzian erre, eta ho-
rrelakoak egitera. Gero, 
Axpera ezkondu nintze-
nean, elkartean bazkariak 
egiteko-eta, neuri deitzen 
hasi ziren: txuletak egin, ba-
kailaoa prestatu… Axpera 
etorri nintzenetik, baserri-
tarra izateko, bakailao kazo-
la asko prestatu ditut nik. 

Bakailaoa egiten fenome-
noa ei zara. Txapelketetara 
aurkezten zara?
Bai, herri askotan parte 
hartu dut, eta txapel ugari 
lortu ditut: Lekeition, Aba-
diñon, Axpen… Baina az-
ken urteetan herrian ez dut 
parte hartu. Hainbat urtez 
jarraian irabazi izan duda-
nez, jendea ez zen lehiake-
tarako prestatzen, eta uztea 
erabaki nuen. Azken urteo-
tan, gaztetxoei bakailaoa 
nola egin irakasten egon 
naiz. Askok esaten didate 
berriro aurkeztu beharko 
dudala. Baliteke egunen 
batean berriz ere txapelke-

ta batean parte hartzea.
Baduzu errezeta sekreturik ba-
kailaoa egiteko? 
Ez, horretarako ez dago sekre-
turik. Kontua da bakailaoa ordu 
luzez beratzen edukitzea eta 
ura ondo kentzea. Bakailaoa 

astiro-astiro egin behar izaten 
da. Norberak pazientzia handia 
edukitzea ere beharrezkoa da. 
Gainera, txapelketetan neurri 
batzuk kontuan hartu behar 
izaten dira: lurrezko kazolan 
kozinatzea eta berakatza baka-
rrik eramatea, adibidez. 

Atxondoko sukaldarietako bat 
omen zara, jende askorentzat 
prestatzen omen dituzu baz-
kari eta afariak. 
Bai. 26 urtez Baqué esku pilota 
txapelketakoak denboraldian 

zeudenean, eguazten gaue-
tan, afaria prestatzen nien. 

Hasiera batean lagun ba-
tek eta biok prestatzen 

genien, baina azke-
neko urteetan neuk 
bakarrik prestatzen 
nien. Eta, orain ere, 
Atxondoko lagun as-

kori eta abeltzainen 
elkartekoei neuk presta-

tzen dizkiet afariak. Ahal den 
artean, behintzat, jarraituko 

dugu. Gainera, horrelakoetan 
sukaldari lana bakarrik ez dut 
egiten, trikitixa ere jo behar 
izaten dut. Askotan nik ezer ja-
kin gabe emazteari esaten diote 
trikitia eramateko.

Beraz, zure beste afizioetako 
bat musika da?
Bai, beste afizio askoren artean. 
Trikitixa bederatzi urte nitue-
netik jotzen dut. Anaiak trikiti 
bat zeukan etxean, eta bera 
beharrera joaten zenean hartu 
eta jo egiten nuen. Dakidan guz-
tia etxean ikasi dut; lehenengo 
entzun, eta, gero gauza bera egi-
ten ahalegintzen nintzen.

Axpeko elizako koruan ere ba-
zabiltza. 
Bai, hori ere egiten dugu. Eliza-
ra joan eta apur bat abestea ere 

bada gure afizioa. Talde bat sor-
tu genuen, eta hainbat bidaia 
egin genituen herrietatik zehar. 
Abestea era asko gustatzen zait. 

Gainera, artzain-makilak egi-
ten dituzu.
Bai, horrek ere egiten ditut, eta, 
gero, txapelketetara joaten naiz. 
Gainera, azken urte hauetan 
hainbat sari lortu ditut: orain 
dela urte bi, Laudion (Araba), 
bigarren eta hirugarren sariak 
lortu nituen, eta orain dela urte 
bete lehenengo, bigarren eta hi-
rugarren sariak. Hilabete hone-
tan ere beste txapelketa batean 
parte hartzeko asmoa daukat.  

Egur mota bereziren bat era-
biltzen duzu?
Bai, hurretxa da erabiltzen du-
dan egur bakarra, eta hori ere 
pintoa izan dadila. Hurretxak, 
era berean, dotorea izan behar 
du, arteza eta zarata onekoa. 
Kontuan hartu behar da egurra 
noiz moztu; normalean Gabon 
aurreko ilbeheran mozten di-
tut. Behin egurra moztutakoan, 
zuzendu eta sikatzen edukitzen 
ditut makilak. Lau edo bost hi-
labete egon behar izaten dute 
sikatzen, zarata ona atera de-
zaten. 

Bukatzeko, azokaz azoka ibil-
tzen zara makilak saltzen? 
Ez, normalean ez. Aurten joan 
naiz lehenengo aldiz Apatako 
feriara, eta datorren urtean ere 
joateko asmoa daukat. Baina, 
gainontzeko herrietara ez naiz 
joaten. Abadiñora San Blaseta-
ra joateko ere esan izan didate, 
baina ez zait gustatzen feriaz fe-
ria saltzen ibiltze hori. Norma-
lean etxera etortzen zaizkidan 
artzainei saltzen dizkiet ma-
kilak. Eta beste asko ezagunei 
oparitzen dizkiet. 

Akuilua
LAUHORTZA

Zimbabwe
Baten alde, bestearen aurka, 
aspaldian hainbat bider hel-
du zaizkit Internet bidez nire 
sinadura emateko gonbitak. 
Datuak eskatzen dizkizu-
te: izen-abizenak, helbide 
elektronikoa... Eta, azkenik, 
betiko laukitxo madarikatua 
bete behar: herrialdea.

Aukera lehenetsi legez, 
Spain dakar. “To, to, ezta hu-
rrik eman ere”, neuk neure 
artean. Herrialdeen izenen 
artean bila hasi, baina Eus-
kal Herririk ez. Beste bat 
aurkitu behar. Gora eta behe-
ra, eta ia konturatu barik, 
kurtsorea zoriaren esku utzi-
ta,  Zinbabwen geratu naiz. 
Eta tira, badiot, “Euskal He-
rrikoa ezin banaiz izan, ba, 
ze kristo! Zimbawekoa”.

Eta horregatik Jasone Agi-
rre Zimbabwekoa naiz aspal-
ditik hona. Herrialde pobre 
eta ustelduenetako batekoa 
naiz orain, zoriak hala agin-

duta (Espainiakoa izatearen 
antzera, egia esateko; hau 
negozioa...). Txorakeria bat, 
gipuzkoarrek esaten duten 
bezala.

Lehengoan, baina, usteka-
bea. Miren Agur Meabek, Be-
rriako zutabean zinbabwetar 
baten liburuaz ziharduela, 
Zimbabwe izenaren jatorria 
aipatu zuen. Laurogeiko ha-
markadan Rhodesia izateari 
utzi, eta antzinako deituratik 
berreskuratu ei zuten izena, 
Dizmba dza mabwe-tik. Ha-
rrizko etxea esan gura duela 
azaltzen du Meabek. Euren-
tzat ere, geuretzat legez, ha-
rriak balio sinboliko handia. 
Zelako apetatsua den zoria... 

“Baserritarra izateko, makina bat 
bakailao kazola prestatu ditut”

Bakailao eta artzain-makila txapelketetan sari ugari lortutakoa da Juan Ramon Iriondo
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Herrialdeen izenen 
artean bila hasi, baina 
Euskal Heririk ez. Beste 
bat aurkitu behar
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