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Asteburuan Lehen Nazional Mailako lau talderik onenak batu-
ko dira Arrasaten; tartean, Tabirako. Zapatuan, 17:00etan, Tabi-
rakoko gizonen taldeak Mondragon Unibertsitatearen kontra jo-
katuko du. Bigarren finalista Azpeitia-Azkoitia eta Deusto-Loio-

laren arteko partidutik irtengo da. Irabazleek domekan jokatuko 
dute finala, 12:00etan. Mondragon da igotzeko faboritoa. Tabira-
kok irabazi egin zion denboraldi aurreko Baqué torneoan, baina, 
harrezkero, gipuzkoarren aurkako lehia guztiak galdu ditu.    16

Tabirako Baqueko gizonen taldeak igoera  
fasea jokatuko du asteburuan, Arrasaten
Bihar jokatuko dute Tabirakok 
eta Mondragon Unibertsitateak 
lehen finalerdia. Finala, berriz, 
domekan izango da

Durangaldeko musikariak 
Greatest Hits Gauerako prest

Hogei taldek banda ezagunen 
bertsioak joko dituzte Plateruenean, 
gaur eta maiatzaren 30ean   11

Durangaldea  2
Hainbat ekitaldi antolatu dituzte 
Durangaldean, ekainaren 8ko 
giza katea bultzatzeko

Elorrio  3
Presoen senideei diru-laguntza 
ematen jarraitzea eskatu dute

Zornotza  4
Emakume erraketalarien historia 
jaso dute Zelaieta zentroan

Atxondo  6
Kulturartekotasun Eguna eta 
Umeen Euskal Jaia asteburuan

Argazkiak: Peio Agirre.
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 DURANGALDEA

Ekainaren 8ko giza katea 
bultzatzeko ekitaldi 
ugari antolatu dituzte
Elorrion giza katea egingo dute, gaur, 19:00etan

 JONE GUENETXEA
Aste bi gelditzen dira ekainaren 
8an erabakitzeko eskubidearen 
aldeko giza kateak Durango eta 
Iruñea lotzeko. Elorrion giza 
katea antolatu dute, gaurko, 
19:00etan, egun horretara be-
gira motorrak berotzeko. Pla-

zan abiatuko da, Errekakaletik 
beherantz, eta Berrio-Otxoa 
kaletik gorantz joko dute herri-

tarrek, eskutik oratuta. Antola-
tzaileek kamiseta jantzita joate-
ko deia egin dute. Ekainaren 8an 
jarraitu beharreko jarraibideak 
ere emango dituzte, eta metroak 
eta kamisetak izango dituzte 
salgai. Elorrion, dagoeneko 500 
metro saldu dituzte. Elorriarrei 
Abadiñoko bosgarren kilome-
troan egotea dagokie, Muntsa-
raztik, Berriztik, Abadiñotik, 
Zaldibartik, Mallabitik eta Er-
mutik joango direnekin batera. 

Bestetik, joan zen domekan 
egin zuten giza katea, Zorno-
tzan. 800 lagunetik gora batu 
zituen erabakitzeko eskubidea-
ren aldeko ekimenak. Zelaietako 
parkea eskutik oratuta inguratu 
zuten zornotzarrek. Aurreratu 

dute 900 metro baino gehiago 
saldu dituztela Zornotzan.  

Durangon, ostera, 1.000 metro 
saldu dituzte dagoeneko. Herri-
ko Gure Esku Dago dinamika-
ren arduradunak “pozik” daude 
ekimenak herritarren artean 
izan duen harreragaz. Ostegun 

eta ostiral arratsaldetan, eta 
zapatu eta domeka goizetan jar-
tzen dute postua Andra Marin. 
Durangoko bigarren kilometroa 
otxandiarrek osatuko dute. 

Mañariarrek ere metroak 
eta kamisetak saltzen dihardu-
te, eta 100 metro saldu dituztela 

jakinarazi dute. Mañariarrak 
Abadiñoko hirugarren kilome-
troan egongo dira. Mallabian, 
berriz, gaur salduko dituzte me-
troak eta kamisetak, 19:00etatik 
20:30era. Kultur hamabostaldiko 
ekitaldi nagusietan ere jarriko 
dute postua. 

Zelaieta parkea eskua emanda inguratu zuten zornotzarrek. 800 lagunetik gora batu 
ziren Zornotzako giza 
katean, joan  
zen domekan

Jesuitetakoak 
garaile Kerik 
Gabeko Gelak 
lehiaketan

 MARKEL ONAINDIA
Houston, arazo bat daukagu 
tabakoarekin. Hori izan da aur-
tengo Kerik Gabeko Gelak pro-
gramako garaileek marrazki 
bat egiteko erabili duten leloa. 
Eusko Jaurlaritzak, Osakide-
tzak eta Amankomunazgoak 
sustatutako lehiaketa Jesuitak 
ikastetxeko Gorka Junquerak 
eta Inazio Azurmendik irabazi 
dute. Nevers eta Abadiñoko ins-
titutukoek ere parte hartu dute.

Maiatzaren 31 Tabakoaren 
Kontrako Nazioarteko Eguna 
da, eta horren bueltan egin dute 
lehiaketa. 30ean, Amankomu-
nazgoko Mendekotasun zerbi-
tzuko kideek informazio mahaia 
ipiniko dute Durangoko Ezkur-
din, 16:00etatik 19:00etara.

Europako hauteskundeak 
domekan erabakiko dira
Alderdi politikoek bi astetako kanpaina egin dute

 JOSEBA DERTEANO
Gaur amaituko da hamabost 
eguneko kanpaina Europako 
hauteskundeetan parte har-
tzen duten alderdientzat. Egun 
hauetan, alderdi politikoek Du-
rangaldean ere aurkeztu dute 
beraien proposamena Europara 
begira. Joan zen astean, EAJko 
kargu gorenak, Iñigo Urku-
llu lehendakaria buru zutela, 
Ezkurdin bildu ziren. Andoni 
Ortuzar EBBko presidenteak  
gogoratu zuen “enplegua eta 
ekonomia bultzatzea dela EAJ-
ren helburua, bai Bruselan, eta 
baita Durangaldean ere”. 

Ezker Anitza-IU-Iratza-
rri-EKIko hautagaiek ere Du-
rangon egin zuten geldialdia.
Mikel Anderez alderdiko koor-

dinatzaileak esan zuenez, “ezin-
bestekoa da Europatik Durango-
ra eragin nahi duen ezkerreko 
indar zabal bat”. 

PSOEk, berriz, domekan an-
tolatu zuen ekitaldia, Landakon, 
Arrosaren Egunean. “Lana eta 
soldata duinak aldarrikatzen 
ditugu gazteentzat, eta helburu 
horretara heltzeko konpromi-
soa hartzen dugu”, azaldu zuen 
Elena Valencianok.

EH Bilduk eguaztenean, Du-
rangon, antolatu zuen ekital-
dian Dani Maeztuk eta Niko 
Morenok hartu zuten parte. 
Maezturen arabera, domekako 
emaitzak garrantzitsuak dira, 
ezkerreko abertzaleen eredua 
Durangaldean zabaltzen jarrai-
tzeko. 

3.000 militantetik gora bildu ziren Arrosaren Egunean, Landako Gunean.

EH Bilduk Ezkurdin antolatu zuen ekitaldia, eguaztenean.
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 ELORRIO

Presoen senideei diru-laguntza 
ematen jarraitzea eskatu dute
Etxeratek 1.420 sinadura batu ditu, udalak ez duelako laguntzarik aurreikusi

 MARKEL ONAINDIA
Udaleko gobernu taldeak aurten 
ez du aurreikusi sakabanaturik 
dauden presoen senideak diruz 
laguntzerik. Egoera horren au-
rrean, sinadura bilketa egin du 
senideak batzen dituen Etxerat 
elkarteak. Alde batetik, sakaba-
naketak irauten duen bitartean 
diru-laguntza hori mantentzea 
eskatu diote udalari, eta, beste-
tik, sakabanaketaren kontrako 
jarrera aktiboa edukitzea. Ba-
tutako 1.420 sinadurak marti-

tzenean entregatu zituzten uda-
letxean, prentsaurrekoa eman 
ostean. Gaia hurrengo udalba-
tzarrean lantzea ere eskatu dute. 

Senideek kontatu dute azken 
hamalau urteetan jaso dutela 
udalaren diru-laguntza, alder-
di bat zein bestea egon agin-
tean.“Ez du balio izan gastu 
guztiei aurre egiteko, baina oso 
lagungarria izan da”.

Sakabanaketa duela 25 urte 
asmatu zutela gogoratu dute, 
eta, urteotan, presoez gainera, 

bisitan joan direnek ere jasan 
dutela: “Ondorioak larriak izan 
dira, ehunka istripu eta hama-
sei heriotza eragin dituelako”. 
Horregatik guztiagatik, “sal-
buespen neurri” horren amaiera 
aldarrikatu dute, udalari eginiko 
eskaerekin batera.

Bestalde, elorriar bat gutxiago 
dago preso. Joan zen domekan 
geratu zen libre Txomin Lesen-
de, hamahiru urteko kartzela 
zigorra bete ondoren, kale borro-
kan aritu izanaz akusatuta. 

Etxerateko kideek udaletxeko aterpean eskaini zuten prentsaurrekoa.

2015eko aurrekonturako 
partaidetza prozesua zelan 
garatu aztertuko dute
Gobernu taldeak proposamena aurkeztu die taldeei

 M.O. 
2015erako udal aurrekontua he-
rritarren parte-hartzeagaz gara-
tu gura du gobernu taldeak, eta 
prozesu hori diseinatzeari ekin 
dio. Proposamen bat aurkeztu 
diete gainerako alderdiei, eta 
ekainaren 3ra bitartean ekar-
penak egiteko aukera edukiko 
dute. Diseinua zehaztu eta gero, 
udazkenean izango litzateke 
partaidetza prozesua. 

EAJren gobernu taldearen 
ideiaren arabera, prozesuko 
lehenengo pausoa arlo bakoitze-
ko teknikarien lanketa izango 
da, kontu-hartzaileak ezarritako 
gastu muga kontuan hartuta. 
Ideia guztiak batu, eta gobernu 
taldeak zirriborro bat aurkeztu-
ko die alderdiei. Hori onartzen 
denean, herritarrekin lanean 
hasiko dira.

Lehenengo eta behin, zirri-
borroa aurkeztuko dute jendau-
rrean. Gero, ekarpenak egiteko 
fasea garatuko dute; tailerrak 
antolatuko dituzte, Internet 
bidez inkestak egiteko aukera 
egongo da, eta kalean iritziak 

batzeko karpak egokituko dituz-
te. Gainera, herriko elkarteen 
ekarpenak ere jasoko dituztela 
azaldu dute.

Hori izango da prozesua, uda-
lean onartzen bada. Iaz, gobernu 
taldeak eta Bilduk partaidetza 
prozesu bana egin zuten, nork 
bere aldetik.

Gizarte zerbitzuez
Bestalde, udalak batzarrak egin 
ditu asteon alargunekin eta 
pertsona nagusiekin, Amanko-
munazgoak eskaintzen dituen 
gizarte zerbitzuen inguruko 
informazioa emateko. Udalak 
egindako azterketa baten arabe-
ra, herritarrek ez dituzte ondo 
ezagutzen zerbitzuak, eta horri 
erantzuteko batzartu dira.

Diseinua zehaztu eta 
gero, udazkenean  
izango litzateke 
partaidetza prozesua



4        Herririk herri 2014ko maiatzaren 23a, barikua  |  anboto

 ZORNOTZA

Emakume erraketalarien historia jaso 
dute Zelaieta zentroko erakusketan
Emakumeen Osasunaren Aldeko Nazioarteko Egunaren harira antolatu dute

 JOSEBA DERTEANO
Emakumeen Osasunaren Alde-
ko Nazioarteko Eguna izango 
da maiatzaren 28an, eta egun 
horren harira hainbat ekintza 
prestatu dute udaletik; tartean, 
XX. mendean emakume errake-
talariek izan zuten gorakada eta 
gainbehera azaltzen duen multi-
media erakusketa.

Emakumea eta euskal pilota 
izeneko erakusketa gaur hasi, 
eta ekainaren 1era arte egongo 
da zabalik Zelaieta zentroan. 
XX. mende hasieratik 70eko ha-
markada ingurura arte errake-
taren munduan –eta pilotan, oro 
har– emakumeek izandako pre-
sentziari errepasoa ematen zaio 
hainbat euskarritako osagaie-
kin. “Zornotza herri pilotazalea 

da, baina erraketalariak nor-
tzuk ziren eta zelako garrantzia 
izan zuten galdetuz gero, gehie-
nek ez lukete jakingo erantzu-
ten; mundu hori ezagutarazi gu-
ra dugu erakusketagaz”, azaldu 
du Andoni Agirrebeitia Kultura 
eta Kirol Saileko zinegotziak. 
Adibidez, kontaketa historikoa 
eta pilotariei buruzko infor-
mazioa batzen duten azalpen 
panelak; bideo lanak, sasoiko 
erraketalarien adierazpenekin 
eta irudi historikoekin; errake-
tan jokatzeko lau jantzi; sasoiko 
dokumentuak; eta pilota egiteko 
tresna txiki bat eskaintzen di-
tuzte euskarriek.

Egitaraua beste hiru ekin-
tzak osatzen dute. Iraia García 
atleta zornotzarrak Gu be bai 

runners izeneko ekimena aur-
keztuko du maiatzaren 28an, 
20:00etan, Zelaietan. Herriko 
emakume batzuekin batera osa-
tutako taldea da, eta, Gizarte 
Ekintza Saileko zinegotzi Itxaso 
Iriondoren berbetan, “kirolean 
aritu bitartean, espazioak eta 
uneak partekatzea du helburu”.

Handik egun bira, maiatza-
ren 30ean, 18:30ean, sexuen tri-
vial jokoa prestatu dute Gaz-
tetxokoan: 11 urtetik gorako 
neska-mutilak sexualitatearen 
inguruko gaiak lantzen arituko 
dira taldeka. Azkenik, maiatza-
ren 31n, 11:00etan, martxa bi 
antolatu dituzte Zubiondo par-
ketik abiatuta. Horrekin batera, 
gaztetxoei bideratutako Txikio-
linpiadak ere egingo dituzte.

Andoni Agirrebeitia, Itxaso Iriondo eta David Latxaga erakusketan, erraketalarien sasoiko jantzien artean. 

Erakustxakurren 
lehiaketa bihar, 
Jauregibarriako 
zelaietan

 J.D.
Zornotzako Errekamendi elkar-
teak erakustxakurren lehiaketa 
antolatu du zapaturako, Jau-
regibarriako landetan. Ekime-
naren laguntzaileak dira udala 
eta Intxausti albaitari klinika. 
Erakustxakurra ehiza txakur 
mota bat da; instintuari jarrai-
tuta, muturragaz ehizarako 

pieza dagoen tokia adierazten 
duelako deitzen zaio horrela, eta 
ehiztariari informazio baliotsua 
eskaintzen dio keinu horrekin. 
Arrazarik ezagunenak pointer 
eta setter motakoak dira, batez 
ere. Biharko txapelketa eta sa-
riak hiru ataletan banatu dituz-
te: txakur arraza kontinentalak, 
britainiarrak eta sozialak.

Txapelketan parte hartu gura 
duenak egunean bertan 08:00eta-
tik 09:00etara izango du izena 
emateko modua, Jauregiba-
rrian. Ondoren, txapelketa bera 
09:00etan hasi, eta 14:00 ingu-
ruan amaituko da.

 ABADIÑO

Epaiketara deitu arte libre 
utzi dute Eneko Zarrabeitia
Eguaztenean atera zen Zarrabeitia Soto del Realetik

  ITSASO ESTEBAN
Epaiketa egin arte findantzarik 
barik libre utzi dute Eneko Za-
rrabeitia. Eguazten iluntzean 
askatu zuten Madrilgo Soto 
del Real kartzelatik, eta zain 
zeuzkan familiartekoekin eta 
lagunekin batera egin zuen etxe-

rako bidea. Pablo Ruiz Auzitegi 
Nazionaleko epaileak zabalik 
mantenduko du Eneko Zarra-
beitiaren sumarioa. Espainiako 
justiziak leporatzen dizkion kar-
guen ikerketagaz aurrera jarrai-
tuko dute, beraz. Baina epaiketa 
egin bitartean libre egongo da. 

Euroagindua gauzatu eta 
Espainiaratu egin zuten Eneko 
Zarrabeitia abadiñarra joan zen 
astean. Madrilgo Soto del Real 
kartzelan espetxeratuta eman 
ditu azken egunak Espainiako 
Auzitegi Nazionalaren aginduz, 
Frantziako justiziak ezarritako 
zigorra osorik bete eta gero. 

Eneko Zarrabeitiari ETAko 
kide izatea eta “helburu terro-
ristekin” armak eta lehergai-
luak garraiatzea leporatu zioten 
2008. urtean atxilotu zutenean, 
eta Frantziako lau kartzelatan 
bete du zazpi urteko zigorra. 

Pilotakadaz 
Pilotakada 
txapelketako 
finalak, bihar
  I.E.
B i h a r,  m a i a t z a r e n  2 4 a n , 
19:30ean, San Trokaz jaietan 
jokatuko dituzte sakabanaketa 
salatzeko antolaturiko Pilota-
kadaz Pilotakada pilota txapel-
ketako finalak. Frontenis mara-
toiaren ostean izango dira final 
biak: Tinok eta Hibaik osaturiko 

bikotea Azkarraga eta Inhar-en 
kontra ariko da palaz, eta Azka-
rraga eta Lasuen bikotea Atxa 
eta Urrutiaren kontra eskuz. 

“Pilotalekuan jendetza bil-
tzea” da txapelketaren antola-
tzaileen helburua, “bai pilota-
riak animatzeko, eta baita eus-
kal preso eta iheslari guztiekiko 
elkartasuna adierazteko ere”. 
Izan ere, “euskal preso politi-
koek pairatzen duten sakabana-
ketaren salaketa Euskal Herri-
ko pilotalekuetan zabaltzea” da 
hainbat herritan antolatu duten 
ekimen honen helburua.

Gregorio Mendibil 
kaleko oinezkoen  
gunea handituko dute
Obrek iraun artean kalea itxiko diete ibilgailuei

 JONE GUENETXEA 
Gregorio Mendibil kalean oinez-
koentzako guneak handitzeko 
eta euri uren biltegia berrizteko 
obrei ekin diete Zornotzan. Udal 
arduradunek azaldu dutenez, es-
paloien zabalera handitu egingo 
dute. Bi metroko espaloia izango 
dute zenbaki bakoitiko atarien 
aldean, eta 2,56 eta 3,96 metro 
bitartekoa, aldiz, atari bikoitien 
aldean. 

Oinezkoen pasabideak ere 
berrantolatu egingo dituztela 
azaldu dute. Konbenio kalearen 
lotunean dagoena aurreratu 
egingo dute, eta San Juan kalea-

ren ondokoa, berriz, atzeratu. 
Era berean, oinezkoen pasabi-
deak beheratu egingo dituzte, 
irisgarritasunaren inguruko 
araudia betetzeko.

Euri uren biltegia
Euri uren biltegia galtzadaren 
ardatzean dagoenez, lanek di-
rauten artean kalea itxita egon-
go da ibilgailuentzat, ezinbes-
tean. Obrek irauten duten hiru 
hilabeteetan, Konbenio kaletik 
pasatu beharko dute ibilgailuek. 
Construcciones Morga enpre-
sak egingo du obra, eta 200.000 
euroko aurrekontua du.
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 GARAI

Diru-laguntza  
eskatu du udalak 
pilotalekuko 
argiak aldatzeko

 MARKEL ONAINDIA
Herriko pilotalekuko argiak 
aldatuko ditu udalak, aurtengo 
aurrekontuetan zehaztu lez.  
Foku zaharrak kendu, eta LED 
sistemakoak ipiniko ditu. Kon-
tsumo baxuko argiak dira ho-
riek; beraz, gerora argindarra 
eta dirua aurreztu ahalko du 
udalak. Horretaz gainera, San 
Migel elizako dorreko fokuak 
ere aldatuko ditu Garaiko Uda-
lak. Guztira, 30.700 euroko au-
rrekontua dauka egitasmoak, 
eta udalak diru-laguntza eskatu 
du gastuari aurre egiten lagun-
tzeko. Agenda 21eko laguntzen 
baitan egin du eskaera. 

Argiteria aldatzea da aurre-
kontuetako inbertsio handie-
netakoa, ur-sarea hobetzeko 
proiektuagaz batera.

Kontsumo baxuko argiak 
dira LEDak; beraz, gerora 
argindarra eta dirua 
aurreztu ahal izango da

 ATXONDO

‘Casteller’ talde batek 
erakustaldia eskainiko du 
Kulturartekotasun Egunean 
Umeen Euskal Jaia ere ospatuko dute domekan

 JOSEBA DERTEANO
Askotariko kulturen erakus-
leiho eta topagune izateko hel-
buruz, Kulturartekotasun Egu-
naren hirugarren aldia antolatu 
dute astebururako. Askotariko 
ekintzen barruan, Bartzelonako 
Castellers del Poble Sec taldeak 
castell erakustaldia eskainiko 
du plazan, bihar, 17:00etatik au-
rrera.

Kulturarteko Batzordearen, 
eta herriko hainbat elkarteren 
eta eragileren lanari esker an-
tolatu dute Kulturartekotasun 
Eguna. Lehenengo ekintza gaur 
izango da. 18:00etatik aurrera, 
Munduko ipuinak izeneko ipuin 
kontalari saioa antolatu dute 
gaztetxean. 

Ekimenik gehienak bihar-
ko prestatu dituzte. 11:00etatik 
aurrera, umeentzako ekintzak 
egongo dira plazan. Munduko 
kultura askotako jolasak esku-
ratu dituzte, eta gaztetxoei ho-
riekin jolasteko aukera emango 
diete. Jolas horietako batzuk 
Alboan Gobernuz Kanpoko Era-
kundearen bidez lortu dituzte.

Ondoren, 12:00 inguruan, 
ongietorri ekitaldia egingo dio-
te castellers taldeari, dantzek 
eta musikak girotuta. Ordu 
horretan, munduko janarien 
dastaketa egiteko aukera ere 
egongo da udaletxeko arkupean. 
Urtero-urtero herrian bizi diren 
jatorri askotako lagunek euren 
herrialdearen erakusgarri di-
ren platerak prestatu, eta das-
tagai ipintzen dituzte. Horrela, 
hainbat herrialdetako kultura 
gastronomikoa ezagutzeko eta 
probatzeko aukera eskaintzen 
dute. Euskal Herrian ohikoak 
ez diren plater horiek dastatze-
ko txartelak erosi beharko dira; 
txartel bakoitzak euro bat balio 
du. Ondoren, txartel horiek era-
biliko dira janarien dastaketa 
egin ahal izateko.

Bazkalostean, 17:00etan, Cas-
tellers del Poble Sec taldearen 
giza dorreak ikusteko aukera 
egongo da plazan. Toki berean 
sabel dantza saioa eskainiko du 
Saray Al-jalilak. 

Kulturartekotasun Egu-
na musikagaz agurtuko dute. 

22:30etik aurrera, Atxondoko 
eta Elorrioko musikariek osa-
tzen duten Ghetto taldeak kon-
tzertua eskainiko du gaztetxean. 

Bestalde, hainbat herrita-
rren artean garatutako ekimen 
bat ere izango da bihar . Yarn 
bombing izeneko artegintza 
erabilita, pilotalekuko aterpean 
dagoen zutabe bat kolorez jan-
tziko dute. Eguaztenean elkartu 
ziren hainbat atxondar gurutze- 
puntuaren eta kakorratz-lanen 
bitartez artilea landu, eta, denen 

piezak batuta, oihal koloretsu 
eta apaingarri bat sortzeko.

Umeen Euskal Jaia
Andasto dantza taldeak Duran-
galdeko 300 dantzari gazte bildu-
ko ditu Atxondoko Umeen Eus-
kal Jaian, etzi. Goizeko 11:00etan 
castellersak arituko dira, eta 
12:00etan kalejira irtengo da, 
herriko kaleetan zehar. 13:30ean 
umeak bazkaltzera joango dira. 
Arratsaldeko 17:00etan, berriz,  
alardean bilduko dira. 

Hainbat herrialdetako gastronomia probatzeko aukera egongo da.
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 DURANGO  
Terrazen araudia betetzen dela 
argitu gura izan du Dendak Baik
Dendak Bairen arabera, araudia betetzen ez dutenak ez dira elkartekoak

 MARKEL ONAINDIA
Duela aste bi DAZ (Durangoko 
Alde Zaharra) auzo elkarteak 
hainbat kexa publiko egin zi-
tuen prentsaurreko batean, eta 
horietako bat hainbat tabernen 
terrazak arauditik kanpo zeu-
dela zen. Dendak Bai elkarteak  
kexaren aurrean erantzuna 
eman du, elkarteko tabernek 
araudia betetzen dutela argitu 
guran. Esan du tamainaren mu-
ga pasatzen dutenak ez direla 
elkartekoak.

Merkatariek esan dute arau-
diz kanpoko kasu batzuk badau-
dela, baina ezin dela orokortu. 

“Ezarritako mugak gainditzen 
dituzten Alde Zaharreko terra-
zak bi baino ez dira, eta Dendak 
Bai elkartetik kanpo daude”. 
Elkartekoek araudia “zorrotz” 
betetzen dutela azaldu dute.

Iturria mugitzeaz
Bestalde, terraza bat handitzea-
gatik Andra Mariko iturria 
metro batzuk mugitzeak ere kri-
tikak izan ditu. Baina Dendak 
Baik nabarmendu du terrazen 
legeak baimentzen duela alda-
keta hori, eta uste du onerako 
dela, gainera. Obra tabernaren 
jabeak ordainduko duela ere 

gogoratu du: “Araututa dagoen 
aukera bat da, ideia ona da, eta 
enpresariak ordainduko du”.

Erantzun horiekin gutun bat 
bidaliko diete DAZekoei, eta el-
karlanean aritzeko prestutasu-
na erakutsiko dietela gaineratu 
dute.

Andra Mariko iturria lekuz aldatu dute, terraza moldatzeko.

Jatetxe txinatar 
batek su 
hartu zuen 
astelehenean

 M.O.
Astelehen iluntzean, 20:45 alde-
ra, su hartu zuen Alluitz kaleko 
Panda jatetxe txinatarrak. Suak 
indar handia hartu zuen, baina 
barruan zeudenek garaiz irtetea 
lortu zuten. Ke ugari sortu zuen 
suteak, eta etxe blokearen pa-
tiotik ere igo zen. Arriskuaren 
ondorioz, bizilagunak etxeetatik 
atera zituen Ertzaintzak. Anbu-
lantzia bat ere bertaratu zen, eta 
kea arnasteagatik lagun batzuk 
artatu zituzten momentuan ber-
tan. Gauerako bueltatu ahal izan 
zuten etxeetara, baina argin-
darrik barik. Etxeetan ez zuen 
kalte handirik eragin; kearen zi-
kina eta usaina, batez ere. Baina, 
badaezpada, bizilagun batzuek 
senideen etxeetan edo hoteletan 
pasatu zuten gaua.

Sutearen ostean, Aitziber 
Irigoras alkatea eta Mari Jose 
Balier alkateordea hurreratu 
ziren jatetxera, kalteak ikusi, 
eta egoera ezagutzeko. Suhil-
tzaileek sua amatatzen lan egin 
arren, jatetxean kalte handiak 
eduki dituzte.

Kea inguruetan zabaldu zen, 
baita Iurretan ere, eta herritar 
askok arreta handiz jarraitu zu-
ten gertakaria.

Odol analisien 
emaitzak 
gaztelaniaz baino 
ez dituzte ematen

 M.O.
Osakidetzak odol analisien 
emaitzak gaztelania hutsean 
ematen dituela-eta, zerbitzu ho-
ri euskaraz ematea eskatzeko 
kanpaina bat ipini dute martxan 
mediku batzuek. 2013ko irailean 
salaketa publikoa egin zuten 40 
bat sendagilek, eta horietako 
batzuk kontsultategira doazen 
herritarrak informatzen hasi di-
ra orain. Durangoko Landakoko 
anbulatorioan oharrak bana-
tzen dabiltza, esaterako. 

Legez, herritarrek analisien 
emaitzak hizkuntza bietan edo 
euskara hutsean jasotzeko au-
kera daukatela azaltzen dute 
banatzen dabiltzan oharrean. 
Baina, “zoritxarrez”, gaztelania 
hutsean daudela, eta horrek le-
gea urratzen duela azaldu dute 
ekimenaren sustatzaileek. Osa-
kidetzak ez bezala, Mutualiak 
arazorik barik euskaraz ematen 
dituela nabarmendu dute.

Elkargoak ere bai
Adierazi dutenez, Bizkaiko Sen-
dagileen Elkargoak ere eskaera 
bera egin zion Osakidetzari. Mo-
mentuz ez da aldaketarik egon, 
eta, horrregatik, herritarrak 
informatu gura izan dituzte.

Merkatariek esan dute 
araudiz kanpoko kasu 
batzuk badaudela, baina 
ezin dela orokortu
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 MALLABIA

Erdi Aroko Mallabiari buruz 
berba egingo du Belen 
Bengoetxea historialariak  
Bengoetxearen hitzaldia kultur hamabostaldiaren 
egitarauaren barruan antolatu dute, eguaztenerako

 JONE GUENETXEA 
Asteburuan ekingo diote Malla-
bian kultur hamabostaldiaren 
egitarauari. Bihar, eskolako 
pilotalekuan, futbolean arituko 
dira benjamin mailako gazteak, 
goizez eta arratsaldez. Domeka-
rako, areto-futbol txiki txapelke-
ta antolatu dute, 5 eta 6 urte arte-
ko umeentzat, goizean, eskolako 
pilotalekuan. 

Datorren eguaztenean, be-
rriz, Mallabia Erdi Aroan ber-
baldia eskainiko du Belen Ben-
goetxea arkeologo eta historia-
lari durangarrak, kultur etxean, 
19:00etan. 

Datorren eguenean, Biharko 
Izarrak Txapelketako finalau-

rrekoak jokatuko dituzte udal 
pilotalekuan, 21:15ean hasita. 

Umeei zuzendutako ekital-
diei dagokienez, maiatzaren 
30ean Irrien Lagunek Mallabia 

bisitatuko dute. Irri herri anitz! 
ikuskizuna taularatuko dute 
arratsaldeko 18:30ean, pilotale-
kuan. Umeek abesteko eta dan-
tza egiteko aukera eskainiko 
dute.

Bertsolaritza
Uxue Alberdi eta Ainhoa Agi-
rreazaldegi bertsolariek Begi-
rada feminista bat tailerra es-
kainiko dute maiatzaren 30ean, 
kultur etxean. Bertsolaritza 
genero ikuspuntutik lantzeko 
irizpideak planteatuko dituzte 
bi bertsolariek.

 IZURTZA

Kooperatiba 
bizilekuetan izena 
emateko aukera 
dago oraindik

 JOSEBA DERTEANO
Garuntza lez ezagutzen den in-
guruan, kooperatiba bidezko ere-
duaren bitartez kudeatuko den 
etxebizitza proiektua sustatzen 
dabil udala azken urteetan. 

Guztira, hamalau bizileku 
izango ditu eraikin berriak. 
Izen-ematea ireki zenetik hain-
bat lagunek interesa erakutsi du-
te, baina oraindik tokia dagoela 
adierazi dute udal ordezkariek; 
proiektuaren bideragarritasu-
na bermatzeko toki guztiak bete 
gura dituzte. Orain hilabete bi 
izen-ematea Durangalde osora 
zabaltzea erabaki zuten. Koo-
peratiba bidezko etxebizitza 
proiektuari buruzko informazio 
osoa udaletxean jaso daiteke, as-
telehenetik barikura, 11:00etatik 
15:00etara.Belen Bengoetxeak Durangoren historia ere ikertu du.

 MAÑARIA

Hirugarren urtez 
segidan, aurten 
ere auzolanak 
egingo dituzte

 M.O.
Aurten ere auzolanak egingo 
dituzte Mañarian, udalak sus-
tatuta. Aurreko urte bietako 
ekimenari jarraipena emanda, 
hirugarren edizioa izango da 
dagoeneko. Maiatzaren 31n eta 
ekainaren 7an elkartuko dira 
auzoetarako bideak garbitzeko 
asmoagaz. Baina aurretik guz-
tia antolatzeko batzarra egingo 
dute. Hilaren 30ean –hurrengo 
barikua– izango da batzarra, 
19:00etan, udaletxeko aretoan. 

Orain arteko auzolanetan 50 
bat lagun batu izan direla azal-
du du Endika Jaio alkateak, eta 
aurten ere kopuru horren buel-
tan ibiltzea espero dute. “Herria 
kohesionatzea, jendea erlaziona-
tzea eta herritarren inplikazioa 
sustatzea” dira auzolanaren 
helburu nagusiak, alkatearen 
arabera.

 OTXANDIO

Nagusien bizitza 
kalitatea helburu 
duen ekintza  
plana osatu dute

 J.D.
Nagusien bizitza kalitateari lo-
tutako askotariko eremuak –oro-
korrak zein herriaren errealita-
teari dagozkionak– aztertu os-
tean, Nagusi Prozesuak eman du 
berea. Herri-ola egitasmoaren 
barruan kokatzen den eremue-
tako bat da Nagusi Prozesua, 
herrigintzaren bidez bideratu 
dena. Urtebete baino gehiagoko 
lanaren edukia, ondorioak eta 
aurrera begirako ekintza plana 
txosten batean batu dituzte, eta 
udaleko webgunean irakurgai 
dago: www.otxandio.net. 

Prozesuaren helburua da na-
gusien beharrizanei herri gisa 
era egokian erantzutea, eta balia-
bide publiko, pribatu eta komu-
nitarioak ahal den modu eragin-
korrenean antolatzea.

 ZALDIBAR

Zaborren kudeaketari buruz “argi 
berba egiteko” eskatu diote Bilduri
Oposizioko alderdietako bost ordezkariek agerraldia egin zuten joan zen astean

  ITSASO ESTEBAN
Apurtzen diren lurpeko zabo-
rrontziak konpondu beharrean, 
gainazaleko zaborrontziak ipin-
tzeko Bilduren erabakia kriti-

katu zuten Zaldibarko EAJ, PSE  
eta PP alderdietako bost zinego-
tziek, joan zen egueneko pren-
tsaurrekoan. Apurturiko Itu-
rrioz kaleko lurpeko zaborron-

tzi bi itxi dituzte azken asteetan, 
eta lurrazaleko zaborrontziak 
ipini dituzte lurpekoen ordez. 
Oposizioko kideek adierazi zu-
ten zentzugabea iruditzen zaiela 
gobernuaren erabaki hori, eta 
horrela adierazi diotela hainbat 
batzordetan. Era berean, gai ho-
nekiko daukan jarreraren ingu-
ruan hausnartu dezala eskatu 
diote udal gobernuari.

Herritarrek Bilduk zaborren 
kudeaketaren gaian dauzkan as-
moak zeintzuk diren ez dakitela 
kritikatu zuten oposizioko zi-
negotziek, eta dauzkan asmoen 
inguruan “argi berba egiteko” 
eskatu zioten udal gobernuari: 
“Azaldu dezatela euren asmoa 
Zaldibarren atez ateko sistema 
ezartzea ote den”, esan zuen 
EAJko Nerea Garitagoitiak.

Gogoeta egin dezala eskatu 
dio oposizioak Bilduri. Gober-

nuak horrelakorik egin ezean, 
PSEko Javier Terak aurreratu 
zuen ekimenen bat abiatuko du-
tela erabaki horren kontra: “si-
nadura bilketa bat, esaterako”

Udal gobernuak otsailean 
azaldu zuen lurpeko zaborron-
tzien mantentze lanak udalaren-
tzat gehiegizko gastua dakarre-
la, eta horregatik hartu duela lu-
rrazalekoak ipintzeko erabakia. 
Atzo, aldiz, oharra bidali zuen 
Bilduk,  oposizioari erantzunez.

Gobernuaren erantzuna
“Parte-hartzearen eta informa-
zioaren aldeko apustu garbia 
egiten dugu”, azpimarratu du 
Bilduk, “beraz, zabor sistema 
aldatzen bada, zaldibartarrek 
horrela erabakitzen dutela-
ko izango da”. Oposizioaren 
joan zen asteko prentsaurrekoa 
“udal hauteskundeetarako es-
trategia argia da”, kritikatu du 
Bilduk: “Zaldibartarrak nahas-
tu nahian dabiltza, Bilduk ez 
baitu esan atez atekoa ezarriko 
duenik. Eskolak boikoteatzeko 
egin zuten apustua galdu dute, 
eta udal gobernua kritikatzeko 
beste aitzakia bat nahi dute”.Joan zen eguenean egin zuten oposizioko alderdiek prentsaurrekoa.



ONGINTZA  Abadiñoko Eroskik 300 euro balio duen arrain 
otzara bat eman zion Geu Be elkarteari, eta 2.500 euro lortu 
dituzte horrela. Otzararen zozketarako txartelak Eroskin 
bertan saldu zituzten, eta sei ordutan saldu ziren 2.500 txarte-
lak. Maria Angeles Igartuak irabazi zuen zozketa. Aniztasun 
funtzionala daukaten gazteen familien elkartekoek esan dute 
aurreikuspenak gainditu dituztela.

Eroskiren otzaragaz 2.500 euro 
lortu ditu Geu Be elkarteak

ETXEBIZITZA  Alokairua ordaintzeko diru-laguntza argitaratu 
du udalak, 18 eta 35 urte arteko gazteei zuzenduta. Eskatzaileek 
gutxienez urte bi eman behar dituzte Durangon erroldatuta, 
eta alokairuko kontratuaren titularrak izan behar dute. Ezin-
go dute etxerik jabetzan eduki, eta euren urteko soldata 21.000 
euro baino txikiagoa izan beharko da. Udalaren webgunean 
daude baldintza guztiak, eta diru-laguntzagaz lotutako infor-
mazio osoa. Bestalde, kirolagaz lotutako laguntza batzuk ere 
argitaratu ditu webgunean.

Gazteei alokairua ordaintzen 
lagunduko die Durangoko Udalak

INAUGURAZIO EKITALDIA  Ibaizabal ikastolak eraikin berria 
inauguratu zuen joan zen zapatuan. 1.000 metro koadro berri 
eraiki dituzte hamar ikasgela berri, bulegoak eta jantoki han-
diagoari lekua egiteko. Inaugurazio ekitaldia giro onean igaro 
zutela azaldu du Idurre Maortua zuzendariak. Ikasleak izan 
ziren ekitaldiko protagonistak. Antzerkia, musika eta elkarriz-
ketak aurkeztu zituzten aro berriari gogotsu heltzeko. 

10 ikasgelako eraikin berria 
inauguratu dute Ibaizabalen

 IURRETA

Arriandiko monolitoa mugitu 
dute, errepidetik babesteko
Azken urteotan kamioiek birritan jo dute monolitoa

 AMAIA UGALDE
Aspalditik izan du Iurretako 
Udalak Arriandiko monolitoa 
lekuz aldatzeko asmoa, “errepi-
de nagusitik gertuegi egon dela-
ko”. Gaursa-Renault enpresaren 
urbanizazio lanak aprobetxatu-
ta, pareko berdegunera mugitu 
zuten monolitoa, bidegurutzea-
ren beste aldera, joan zen za-

patuan. Iñaki Totorikaguena 
alkateak dioenez, “gure herria-
rentzat garrantzi historikoa eta 
kulturala daukan monumentua 
babesteaz gainera, bere zentzua 
mantendu dugu, lehengo leku-
tik gertu, norabideak seinalatze-
ko duen zentzua galdu barik”.
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astekaria@anboto.org 
asteartea 17:00ak arteko epea

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpidean 
jarraituz zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako textuak ezingo du 1500 karaktere.  
baino gehiago izan (tarteak barne). 

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbidea: Bixente Kapanaga 9, 48215 
• Izen-abizenak • telefonoa • helbidea  • Nortasun Agiriaren zenbakia  
-DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-

Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitakoen eta iritzien erantzukizunik.

DURANGALDEA ASTEON

      Iritzia 
Herritarrok erantzunaren zain!
Herritarrok udalagaz daukagun hartu-e-
man oro euskaraz izan dadin, eskaera 
zehatzak bideratu genituen martxoaren 
6an. Euskal Herrian Euskarazek abian 
ipinitako dinamika nazionalagaz bat 
eginda, Herritarren Arreta Zerbitzuan 
aurkeztu genituen Durangoko dozenaka 
herritarron eskaerak. Baina, hilabete bi 
baino gehiago pasatu den arren, ez dugu 
oraindik udalaren erantzunik jaso.

Gutun honen bitartez, batetik, egin 
dugun eskaerari erantzun bat emateko 
eskatu gura diogu Durangoko Udalari. 
Izan ere, herritar orok legez, guk ere gure 
eskaeren erantzunak jasotzeko eskubi-
dea daukagula uste dugu. Eta, bestetik, 
txarto ulerturik egon ez dadin, gure 
ekimenaren izaera zein den azaldu gura 
dugu, labur-labur. Argi utzi gura dugu, ez 
ditugula aipaturiko eskaerak aurkeztu 
inongo talde politiko zein pertsonaren 
kontra egiteko. Euskararen alde, euska-

raren erabilera indartzeko gabiltza la-
nean. Eta udalean zein udalarenak diren 
eraikin eta espazioetan (herriko kirolde-
gietan, musika eskolan, nagusien egoi-
tzan, Pinondo Etxean...) ere euskararen 
erabilera bultzatu gura dugu. Prest gaude 
Durango elkarlanean euskalduntzeko.

Hori horrela, erantzun bat jaso bitar-
tean, eskaera gehiago batzen eta mobi-
lizatzen jarraituko dugu. Eta, hasteko, 
eskatzaile zein herrikide oro gonbidatzen 
dugu egoera hau salatzeko egingo dugun 
elkarretaratzera etortzera. Datorren 
eguenean, maiatzak 29, 19:00etan izango 
da elkarretaratzea, udaletxe parean. Uda-
laren isiltasuna ozenegi entzuten da Du-
rangon. Herritarrok erantzunaren zain. 
Udalak eta biok euskaraz!

Ijorreta, herri baten desanexioa
Kereiza sasoia zan. Kereiza denboran 
gagoz. Maiatzean aurrera eta zozo-biriga-
rroak eta mikak zaparroak baino bizko-
rrago frutu gozo eta inbidiagarri horren 
atzetik. …Gure herriko, Ijorretako histo-
rian atzerutz begiratu, eta hatan-horretan 
25 urte pasau dira Durangotik desanexio-
netako Akordio-Erabakia Durangon sina-
tu zanetik, Ijorretako Desanexionerako 
Gestora eta Durangoko Udalbatzaren ar-
tean. Ahobatez, unanimidadez. Ai zein po-
lita, zein ondo! Kereiza sasoia zan, 1989ko 
maiatzaren 23a. Irribarre esanguratsuak, 
besarkadak eta txanpan aparren bat be 
bai. Eztegu giroa …1970... Hamarkada 
beroa. Francoren azken ostikadak, -eta os-
tiak-, eta gurean “sei kofradiak Iurretako 
herria”, “Iurreta askatu”, “ItA-Iurreta ta 
Askatasuna”, “Iurreta gure herria, Eus-
kadi gure aberria”…Paternalismoz beteta 
etozen esaldioi, irribarreei eta sokatirei 
be bai inoz, gure erantzun serio eta irmoa, 
baina tenplez betea durangarrei, tenplau: 

“Zuek zeuen mezuetan Europara goaze-
la dinoskuzue, eta, horretarako, Euskal 
Herria, Euskadi bere izate propioaz, bere 
identitateaz behar dogu, ez inoren men-
pean, ez Espainapean. Herri txikiagoen 
identitatea onartzeko gai ez danak zelan 
aldarrikatu lei, zelan eskatu lei berak si-
nesten ez dauanik? Ez dau sinisten txikia-
goari entzuteko, aztertzeko, emoteko gai 
ez danak”…25 urte igaro dira. Gurean ez 
dago zidarrik, baina bai indarrik. Bizirik 
gagoz. Ijorreta gure herria, Euskadi gure 
aberria. Gure aurrekoek helburu garbi 
bat eukien. Sinisten eben eta zati bat lortu 
be bai. …Urtero lez, kereizak gorritzen di-
rean lez, askatasun eguzkiak gure nahiak 
helduko dauz, asebeteko al ditu. Bakotxak 
ahal dauentxoa eginez, aurrera! Gure Es-
ku Dago! Kereiza denboran gagoz.

Maialen Bildosola, Koldo Zarate, Aritz Bravo, 
Ane Zarate, Endika Blanco 
Durangoko Euskal Herrian Euskaraz

Antton Mari Aldekoa-Otalora, Mikel Sopelana 
eta Mikel Aiartzaguena 
HBko zinegotzi ohiak

 BERRIZ

Presoen eskubideen aldeko  
elkartasun asteburua 
Herri bazkaria eta ibilaldia egingo dituzte 31n

 A.U.
Salgai daude maiatzaren 31n 
herri bazkarian jateko txarte-
lak. Euskal presoen eskubideen 
alde egitaraua antolatu dute 
egun horretarako. Lehenengo, 
auzoz auzo ibildaldia egingo 
dute, 08:30ean irtenda. Gero, 
Andikoan hamaiketakoa eginda 
bueltatuko dira Olakueta plaza-
ra, bertan 15:00 aldera bazkaltze-
ko. Herri bazkarirako txartelak 
10 euroan daude salgai Fondan 
eta Pedro Juan jatetxean. Baz-
kalaurrean, umeentzako jolasak 
egongo dira plazan, eta, bazka-

lostean, jai giroa: 18:00etan po-
teoa hasiko dute, eta, iluntzean, 
kontzertuak egongo dira gazte-
txean: The Brutal Band, Salvya 

eta Kraussk taldeak. Bazkarira-
ko eta kontzertuetarako txartel 
bikoitza 13 euroan erosi daiteke. 

Abortatzeko 
eskubidearen 
aldeko egitaraua 

 A.U.
Berrizko Hiltegixe gaztetxeak 
abortatzeko eskubidearen alde-
ko astea antolatu du datorren 
asterako. Egitaraua eguaztenean 
hasiko da. 19:00etan, Gure gor-
putza, gure erabakia hitzaldi-tai-
lerra edukiko dute gaztetxean, 
Bilgune Feministaren eskutik.

Bariku iluntzean, 19:30 alde-
ra, Durangoko Batuka Feminis-
tagaz kalejira egingo dute Forje-
tatik plazara. Arratsalde osoan, 
pintxoak eta musika edukiko 
dituzte bertan, eta, 22:00etan, La 
Furia taldeak kontzertua eskai-
niko du. Kontzertu ostean, gazte-
txean jarraituko dute jaia. 

Joan zen zapatuan lekualdatu zuten monolitoa. 

Iluntzean kontzertuak 
egongo dira gaztetxean: 
The Brutal Band,  
Salvya eta Kraussk

Bidearen ondoan 
berdegune bat atondu 
dute, eta horra mugitu 
dute monolitoa

KRITIKA UDALARI  Durangoko San Fausto auzoko hainbat bizi-
lagunek kexa helarazi diote udalari, auzoko postontzi gehie-
netan ez dutelako udako ekintzen egitaraua utzi. “Informazio 
hori jaso, eta, hala baderitzogu, parte hartzeko beste auzoetako 
herritarren aukera berdinak izatea eskatzen dugu”, adiera-
zi dute auzokideek. Udalak dioenez, atea zabaltzen ez duten 
etxeetan informazioa horman jarriko dute aurrerantzean. 

Udalak udako ekintzak San 
Fauston ez buzoneatzeaz kexu 
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 JONE GUENETXEA
Durangoko Bateginez go-
bernuz kanpoko erakundeak 
1994an umeak babesean har-
tzeko proiektua jarri zuen mar-
txan Pochutan (Guatemala). 
Maria Cristina Cujcuj Portu-
guezek ekimen horri esker goi 
mailako ikasketak burutu ditu, 
eta hiriburuan dihardu lanean. 
Bederatzi neba-arrebako fami-
lia bateko kide izanda, gaztea-
goek ikasten jarraitzeko dirua 
bidaltzen du etxera. Durangoko 
amabitxiak beragaz egin duen 
moduan, berak ere familiako 
gazteei etorkizun hobe bat 
ematen lagundu gura die. Du-
rangora bidaiatu du egunotan, 
amabitxi horren familia eta he-
rria ezagutzera.

Zelan hartu zaitu Durangoko 
familiak?
Oso polita izan da dena. Nire 
neba Luisegaz egin dut Guate-
malik honako bidaia. Madrilgo 
aireportura etorri zitzaigun 
bila nire amabitxia. Asteburu
-pasa Nafarroara eraman nau; 
jatetxeetara ere bai, hemengo 
gastronomia ezagutzeko... Leku 
asko bisitatu ditugu. Mendira 
ere joan gara, eta asko gustatu 
zaigu inguru hau guztia.

Zer hartu-eman duzu Duran-
goko amabitxiagaz?
Hiru urte nituenean sartu nin-
tzen babesean hartzeko proiek-
tu honetan. Gabonetan gutun 
bat idazten nion nire amabitxia-
ri, eta Bateginez eta APSADEC 
elkarteek bitartekaritza egi-
ten zuten bere gutunak niri eta 
programako gainerako umeei 
heltzeko. Hemengo familiaren 
argazkiak bidaltzen zizkidan. 
Orain dela gutxi, nire amabi-
txiak bidaia luze bat egin zuen, 
eta Guatemalatik pasatu zen. 
Pochutan nigatik galdetu zuen, 
baina une hartan hiriburuan 
nenbilen lanean. Aurrez aurre 
elkar ezagutzeko aukera izan 
genuen. Bateginez elkarteagaz 
ere etorri zen beranduago bisi-
tan. Durangora etortzeko esan 
zidan, inguru hau ezagutzera, 
eta horrela sortu zen bidaiatze-
ko aukera. 

Zertan datza ikasleak babe-
sean hartzeko proiektua?
Osasunean eta hezkuntzan oi-
narritzen den proiektua da. 
Lehen Hezkuntza doan den 
arren, oinetakoak, uniformeak 
eta eskolako materiala erosteko 
laguntza eskaintzen dute. Gai-
nera, janaria banatzen dute, eta 

urtean behin mediku azterketa 
bat egiten dute. Bigarren hez-
kuntzan, matrikula eta hileroko 
kuotak ordaintzeaz gainera, 
eskolako materiala eta unifor-
meak ordaintzen dituzte. Gaine-
ra, Lanbide Heziketa egiten du-
gunoi, kanpora ikastera bagoaz, 
ikasketak eta ostatua ordain-
tzen dizkigute, tope batera arte. 

Irakaskuntza publikoak zelan 
funtzionatzen du?
Pochutan Guatemalako eskola-
tze tasarik baxuena dugu. Lehen 
Hezkuntza doan den arren, es-
kola materiala eta uniformeak 
erostea garestia da baliabiderik 
ez duten familientzat. Progra-
ma honi esker, 200 gaztek baino 
gehiagok Lehen Hezkuntza 
amaitu dute. 2000. urtean biga-

rren hezkuntzako bekak ematen 
hasi ziren. Horretaz gainera, 47 
gazte graduatu gara, 28 emaku-
me eta hemeretzi gizon.

Zertan diharduzu orain?
Idazkaritza exekutiboa ikasi 
nuen, eta orain hiriburuan lan 
egiten dut, Pochutatik ordubete-
ra. Bederatzi neba-arreba gara, 
eta ahal dudana bidaltzen dut 
etxera gazteagoek ikasketekin 
jarraitu dezaten. Luis, nire ne-
ba, nigaz bizi da hiriburuan. 

Bateginez eta APSADEC elkar-
teek zelako lana egiten dute 
Pochutan?
APSADEC bertako elkarte bat 
da, eta Bateginezegaz batera 
hainbat proiektu ditu martxan. 
Etxe soziala izan da lorpen han-
dienetako bat. Programa hauek 
bultzatzeko bulegoa, farmazia 
eta klinika txiki bat ditugu ber-
tan, eta elkarteko profesionalek 
ere bertan dihardute.

Potxutan zein ogibide nagusi-
tzen da?
Hiriaren inguruan hainbat lur-
sail daude, eta lan iturri nagu-
sia kafea da. Lursailetan lana 
egon badago, baina soldata oso 
baxuak dituzte. Gutako askok 

Bateginezen programaren bidez 
egin dugu aurrera. Lursailetan 
irakasleak egon beharko lirate-
ke, bertako umeei eskolak ema-
teko; dauden irakasleek ez dute 
formakuntza handirik izaten, 
eta hezkuntza kalitatea ez da 
ona izaten.

Zein da emakumeen egoera 
Pochutan?
Genero indarkeria arazo larria 
da. Matxismo handia dago, eta 
gizonezkoei lehentasuna ema-
ten zaie arlo guztietan. Ema-
kumeonganako diskriminazio 
handia dugu. Bestetik, biztanle-
ria oso gaztea da, eta neska as-
kok abortatu egiten dute, haur-
dun gelditzen badira; batzuetan 
baldintza txarretan, gainera. 
Era berean, GIB arazo larria 
daukagu Pochutan.

Maria Cristina Cujcuj Portuguez | Administrazio exekutiboa | Pochuta, Guatemala, 1991

“Gutako askok Bateginez elkartearen 
programaren bidez egin dugu aurrera” 
Bateginez elkarteak umeak babesean hartzeko duen proiektuaren bidez, Maria Cristina Cujcuj guatemalarraren bizitza Durangoko  
amabitxiaren bizitzarekin gurutzatu zen orain 20 urte; Pochutatik etorri da orain bere nebagaz, Durangoko familia bisitatzera

Pochuta inguruan 
Guatemala  
osoko eskolatze  
tasarik baxuena  
dugu 

Idazkaritza 
exekutiboa ikasi  
nuen, eta orain 
hiriburuan  
egiten dut lan



Eskoziako Biffy Clyro 
taldearen bertsioak     
11 Ikusteko Jaioak-ekoek gogotsu hartu 
dute jaialdian parte hartzeko aukera 

Byfii Clyro eskoziarren 
bertsioak eskainiko dituz-
te 11 Ikusteko Jaioak tal-
dekoek III. GHG jaialdian. 
“Egiten dutena gustuko 
dugulako aukeratu dugu, 
baina lehendik euren abes-
tiren bat landuta dugulako 
ere bai”, dio Erik Del Ar-
cok. Musikazaleei euren 
gomendioa egin gura diete, 
hemen oso ezaguna ez den 
talde horren kantak jota. 

Taldea lehenengo al-
diz ariko da Greatest Hits 
jaialdian. “Asko eskertzen 
dira estilo honetako jaial-
diak; izan ere, azkenaldian 
nahi baino kontzertu gu-
txiago atera zaigu, eta oso 

motibagarria da gure be-
zalako taldeentzat”.

Hilbete taldean ibili-
takoak dira 11 Ikusteko 
Jaioak taldeko kide gehie-
nak: 24 eta 34 urte arteko 
Abadiñoko eta Durangoko 
musikari bina dira talde-
kideak. 2012. urteko udaz-
kenean elkartu ziren, eta 
duela gutxi kaleratu dute 
taldearen izena daraman 
lehenengo diskoa: graba-
tu, nahastu eta editatu, 
dena egin dute taldeki-
deek eurek. Rock eta metal 
doinuak sortzen dituzte: 
distortsio iluneko kanta 
indartsuak dira Durangal-
deko laukotearenak.
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80ko hamarkadako 
punka, jaia hasteko
Mañariko eta Durangoko musikarien 
B.E.K. taldeak zabalduko du jaialdia gaur

Mañariko eta Durangoko 
B.E.K. punk hirukoteak 
zabalduko du, gaur, Grea-
test Hits jaialdia. 80ko 
hamarkadako Bartzelo-
nako Código Neurótico 
taldearen bertsioak joko 
ditu B.E.K. (Beti Etxetik 
Kanpo) taldeak. Betidanik 
entzun duten gustuko mu-
sika delako, eurak bezala 
hiru musikarik osatzen 
zutelako, eta “antzeko soi-
nua” daukatelako aukera-
tu dute Código Neurótico. 

B.E.K. taldeak ez zuen 
duela bi urteko GHG jaial-
dian parte hartu. Entzu-
leen artean egon ziren 
duela bi urte, taldea osatu 

berria zelako. “Oso ondo 
egon zen duela bi urteko 
jaialdia”, azpimarratu du 
Mikel Astobiza taldeki-
deak. “Lagunen kontzer-
tua ikustera joan ginen, 
eta gustuko taldeen ber-
tsioak entzuteko aukera 
izan genuen II. GHGn; eta 
aurten ere guretzat oso mi-
tikoak izan diren taldeak 
entzungo ditugu: La Polla 
eta Parabellum, adibidez.”

Disko bi grabatu ditu 
B.E.K. hirukoteak bere 
ibilbidean –Silicosos tal-
deagaz azkena–. Lokalean 
kanta berriak sortzen da-
biltza orain taldeko 23 eta 
28 urte arteko musikariak.  

Durangaldeko 20 talderen eskutik, kanta 
ezagunen bertsioak Greatest Hits Gauean
Durangaldeko hamar talde ariko dira Plateruenean, gaur, eta beste hamar datorren barikuan

 ITSASO ESTEBAN
Gaur eta maiatzaren 30ean 
hartuko du Durangoko Plate-
ruenak hirugarren Greatest 
Hits Gaua, 21:30ean hasita. Bi-

garren ediziotik bi urte igaro 
dira, eta, hasieratik jaialdiaren 
produkzio lanetan diharduen 
Kimetz Zenitagoiaren berbe-
tan, helburu berberak man-

tentzen ditu: “Durangaldeko 
musika taldeen arteko harre-
mana sendotzea, eta eskualde-
ko publikoari taldeak ezagu-
taraztea”. Oso ezagunak diren 

kanten bertsioen jaia aukera 
ederra da hori lortzeko. 

Hogei talde ariko dira aur-
tengo jaialdian; hamar gaur, eta 
hamar maiatzaren 30ean. Talde 

bakoitza ordu erdiz ariko da, 
bost orduko zuzeneko musika 
emanaldietan.

Kojon Prieto y Los Huajalo-
tes, 90eko hamarkadako taldea-
ren berpizkundearen testigu 
izango dira, esaterako, maia-
tzaren 30ean Plateruenera doa-
zenak. Ene Bada, Martxoak 31 
edo Seiurte taldeetan ibilitako 
Durangaldeko hamaika lagun 
elkartu dira naparmex ber-
tsioak egiteko. “Oso dibertiga-
rriak izaten ari dira entseguak: 
zerbait dibertigarria eginda, 
berriro agertoki batera igotze-
ko aukera ederra”, dio Eneritz 
Gorritxategi musikariak. 

Denetariko taldeek eskaini-
tako askotariko doinuak izango 
dira entzungai jaialdian: Pa-
rabellum, Nirvana, Kiss, The 
Cramberries, EH Sukarra, El 
Corazón del Sapo edo Skunk 
Anansie-ren kantak, esatera-
ko. Baina Plateruenean izango 
diren sorpresen aurrerapena 
baino ez da aipaturikoa. 

Boluntarioek dihardute 
jaialdiaren antolakuntzan, 
eta Durangoko Udalaren di-
ru-laguntza jaso dute aurten. 
Horrela eskaini ahal izan dute 
sarrera hiru euroko prezioan. 

2012ko jaialdia. Argazkia: Peio Agirre.

“Denon gustuko 
kantak joko ditugu”   
La Polla Records-en kantak joko dituzte 
Doctor’s Klub taldeko musikariek

Bigarren edizioan hartu 
zuten parte Doctor’s Klub 
taldekoek, lehenengoz, 
Greatest Hits Gauean. 
Flaming Sideburns tal-
dearen bertsioak jo zi-
tuzten orduan: rock es-
kandinabiarra. Arabarra 
aukeratu dute, aldiz, III. 
ediziorako, La Pollarena. 

Aurreko edizioan ikusi 
zuten oso ezagunak diren 
kantekin gozatzen zute-
la gehien entzuleek, eta, 
Iraultza Unzueta taldeki-
dearen berbetan, Doctor’s 
Klub taldean egiten du-
ten musikarekin zerikusi 
handirik ez duen arren, 
“denon gustukoak diren 

eta jende guztiak ezagu-
tzen dituen kantak” joko 
dituzte oraingoan: “De-
nok disfrutatuko ditugu-
nak”. Errepertorio oso 
zabala dauka La Polla Re-
cordsek, eta ez zaie erraza 
egin emanaldiko kanten 
zerrenda osatzea.

Hainbat taldekide Du-
rangaldetik kanpo bizi 
dira, eta geldialdian dago 
Docktor’s Klub. Greatest 
Hits Gaua “berriro elkar-
tzeko, eta La Pollaren kan-
tak jotzeko aukera polita” 
da eurentzat. “Giro ede-
rra egoten da, eta beste 
musikariekin harremana 
egiteko aukera da”.  



Gorka Lazkano herrian profeta
 JON ANDER URKIAGA EGIDAZU

359,5 punturekin Gorka Laz-
kano Arrizubieta da 2014ko 
Durangaldeko bertsolari txa-
pelduna. 75 lagun inguru batu 
ziren Berrizko Kultur Etxean, 
igande arratsaldean, eta Aitor 
Bizkarra Ruizek (349), Gari-
koitz Sarriugarte Onaindiak 
(215), Ander Gerrikaetxebarria 
San Antonek (210), Beñat Ro-
mero Maguregik (208) eta An-
der Salaberria Alberdik (206,5) 
osatu zuten seikotea. 

Hasierako agurrean, esaera-
ri aurka eginda, “ia gaurkoan 
izaten naizen /nire herrian 
profeta” abestu zuen Lazka-
nok, eta bigarren sailkatuari 
10,5 puntuko aldea aterata, bete 
egin zuen profezia. Bakarka-
ko lanetan ikusi nuen ondoen 
berriztarra; beteranotasunak 
ematen duen tenpletik. Uste 
dut horrek eman ziola txapela.

Sei bertsolarietatik solteen 
Bizkarra aritu zen; galtzeko gu-
txi daukanaren lasaitasunak 
txapelaren bidean jarri zuen. 

Kartzelakoan jo zuen goia. 
Honela zioen gaiak: “Ez zen-
dula salduko zin egin zenduan 
arren, saldu egin dozu”. Lehen 
bertsoan “arima lehendik sal-
duta neukan /eta oraintxe gor-
putza” botata, alabek goserik 
pasa ez dezaten, edozer egiteko 
prest dagoen amaren paperetik 
kantatu zuen. Bigarren ber-
tsoan, etxera garaiz helduko 
dela adierazi zien alabei: “hel-
duko naz, zuek tenplau /gaba 
hontako azken kotxiek /etxera 
ekarten banau”.

Saioari umorea, ostera, Sa-
rriugartek jarri zion, saio txu-
kun bat eginda. 8ko handian 
hasi, eta, printzipioz, seriorako 
aukera baino eskaintzen ez 
zuen bakarkako azken pun-
turaino eragin zituen irriak 
publikoaren artean. Operazio 
gelan dagoen zirujaua zen zal-
dibartarra, eta bisturia eskuan 
hartu orduko ohartu da bere 
eskuen dardaraz. Zera bota 
zuen urduritasunez gainezka 
zegoen medikuak: “Berak bizi-

rik urtengo dau ta / niri biho-
tzekoak emon”.

Gerrikaetxebarria, berriz, 
ideiez fresko igo zen oholtzara. 
Lehen Eskualdekoa eta lehen 
finala. Eta 18 urte. Horrekin ez 
dago dena esanda, baina asko 
bai. Romero, aldiz, lotuta aritu 
zen, saioa amaitu ondoren, be-
rak aitortu bezala. Eta unean 
unekoak balio duen arren, Zor-
notzan jokatutako kanporake-
tako maila bikainetik gertuago 
dagoen bertsolaria delakoan 

nago, Berrizko saioko bertsola-
ria baino. 

Salaberriak puntu erantzu-
nean agertu zituen alerik one-
netakoak: “Ortua baserritik 
/ kalera heldu da”, “eta bide 
hortatik / batzuek gustura / ea 
ba heldu zaio / baserrira uda 
/ eta aldatzen dogun / oraingo 
kultura”.

Beraz, puntuak puntu, eta 
oraindik jakiterik ez badago 
ere, ezustekorik ez bada behin-
tzat, Gorka Lazkano Arrizu-
bieta eta Aitor Bizkarra Ruiz 
izango dira igandeko saiotik 
Bizkaiko Txapelketara igaroko 
direnak. 
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  DURANGALDEKO BERTSOLARI TXAPELKETA KRONIKA

Finalean kantatu zuen bertsolari seikotea.

Kulturartekotasuna
Populazio fluxuek eta tekno-
logia berrien bidezko trukeek 
kontzeptu berriak ekarri di-
tuzte kultur aniztasuna uler-
tu, azaldu eta kudeatzeko as-
motan. Kulturartekotasuna, 
esaterako. Munduko arroz 
desberdinen dastatzea, mun-
duko dantzen erakustaldia... 
gehiago ulertzen dira bestea 
exotiko hartzetik, kulturen 
uztarketaranzko pausotzat 
baino.

Herri batean kultura bat 
baino gehiago egotea, eta 
horiek bata bestearekin topa-
tzea herrien egoera naturala 
da. Kulturartekotasuna uto-
pia da, onenean elkarrizketa 
onartzen duena, baina beti 
liskarren aurrean itsu ager-
tzen dena. Transkultural 
hitzak, aldiz, onartzen ditu 
bestearen aurrean onarpena 
zein ukazioa bide zilegitzat.

Prest gaude kategoria be-
rriak pentsatzeko onarpen 
eta ukazioetan oinarri har-
tuta? Ala “integra daitezela” 
idazten dugu eskuinaz, ezke-
rraz exogenoa jaten dugun 
bitartean? Liskar horretan 
gizarte honen lorpen batzuk 
lagaezinak dira: atzerapau-
sorik ez emakumeen esku-
bideetan, esaterako. Baina 
hortik aurrera, elkarrekin 
eraiki behar den kultura 
berri bat izango da kulturar-
tekotasun hori. Bestela ez da. 
Bestela, kulturaniztasuna 
izango da.

Euskal kultura ikuspuntu 
anitz, ireki eta asketik behar 
dugu hartu. Gainontzeko 
kulturetatik desberdin egi-
ten gaituenari eutsiz, beste 
ekarpen batzuk integratze-
ko gaitasuna badu, egungo 
gizartearen beharrei aurre 
egiteko prest egongo da, eta 
etorkizuna edukiko du.

http://josunearanguren.
blogspot.com.es/

GEURE DURANGALDEA

Kultur 
teknikaria

JOSUNE 
ARANGUREN

Maiatzaren 30ean hasiko den 
XVII. Euskal Astea aurkeztu dute
Durangoko 21 elkartetako eta udaleko ordezkariek egin dute aurkezpena 

 ITSASO ESTEBAN
Euskal kulturaren aniztasuna 
modu zabalean eskainiko duen 
egitarau bateratua prestatu 
dute urte osoan euskal kultura 

bultzatzen lan egiten duten Du-
rangoko 21 elkartek eta udalak. 
Kirol zein kultura arloko asko-
tariko ekintzak jasotzen dituen 
egitaraua osatu dute: musika, 

esku pilota, antzerkia, zinema, 
eta euskal dantzak, adibidez.

Aurreko edizioetan harrera 
ona izan duten hainbat hitzordu 
jasotzen ditu egitarauak: esku 
pilota eskolako umeen txapel-
ketak emango dio egitarauari 
hasiera, esaterako. Gainera, ez 
dira faltako ohiturazko bilaka-

turiko Txoritxo Alai eta Tron-
perri dantza taldeen euskal dan-
tzen emanaldiak eta Peter esku 
pilota jaialdiko partiduak.

Bestalde, ekainaren 8an, San 
Agustin kulturgunean izango 
da musikazaleen Euskal Asteko 
hitzorduetako bat: Silboberri 
Txistu Elkarteak antolatzen 
duen Durango Hiria lehiaketa-
ko lan sarituen kontzertua.

Hainbat ekintza antolatu 
dituzte Durangoko ikastetxeek 
ere, datozen egunetarako: 800 la-
netik gora jaso dituzte, adibidez, 
Durangaldeko Artisten Elkar-
teak antolaturiko eskolarteko 
pintura lehiaketan. Antzerki 
emanaldiak, baserriko jolasak, 
herri-kirolak eta film emanal-
diak ere egingo dituzte, Euskal 
Astean, ikastetxeetan. Gazteei 
zuzendurikoa da Julene Azpei-
tia literatur lehiaketa ere, eta 
Euskal Astean egingo dute sari 
banaketa ekitaldia. Ekainaren 
1ean, San Agustinen.

 PROGRAMAZIOA

Durangoko Udaleko udalbatzar aretoan elkartu ziren eragileak.

Besteak beste, musikak, 
esku pilotak, antzerkiak 
eta zinemak osatuko  
dute egitarua



AUTOEN GEHIGARRIA
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“Lehenengo 
egunean denak 
etortzen dira 
urduri”
Elorrioko Solozabal autoeskolako irakaslea da 
Aitor Balier; hogei urtez dabil gustuko lanean

Zelan hasi zinen autoeskolako 
irakasle?
Hogei urtean nabil lanean. Ai-
tak autoeskola zeukan; titulua 
atera eta beragaz beharrean ha-
si nintzen. Lehenengo, aitagaz, 
eta, gero, Solozabalegaz, gelditu 
barik hogei urtean.

Gustuko duzu lan hau? 
Bai. Derrigorra da. Gustatzen 
ez bazaizu, ez duzu ondo egiten, 
heziketa lan bat delako. Gaine-
ra, betegarria da. Ideiarik ere 
ez duen ikasle bat hartzen duzu, 
eta ikusten duzu zelan hazten 
den. Makina dominatzen du, zir-
kulazioan hasten da, eta azken 
batean azterketa gainditzen du. 
Baina azken hori gauza buro-
kratiko bat da niretzat. Ordura-
ko lana eginda dago.

Denetariko ikasleak edukiko 
dituzu, ezta?
Onak, txarrak eta txarragoak 
daude. Bakoitzak gaitasun ba-
tzuk dauzka. 60 urteko bat etor-
tzen bazaizu, zer eskatuko diozu 
bada? Astiro, gauzak desber-
din esan behar zaizkio, banan- 
banan... Zure lana ikaslearen 
arabera egokitu behar duzu. 
Hobetzen joan ahala, gero eta 
gehiago eskatzen diogu; hori da 
gure lana. Hori bai, muga bate-
gaz; bestela trabatu egiten dira.

Askori gertatu izan zaie, gida-
baimena ateratzen hasi, eta 
denbora batera uztea?
Arlo teorikoan gertatzen da. 
Norberak landu behar du: es-
kolak hartu, testak egin... Hor 
jendeak urteetan ere uzten du. 

Baina kotxeagaz hasten dire-
nean ez, eskuetan ikusten dute 
eta. Hori ez dut orain arte eza-
gutu izan; baina sasoi hauetan 
bai, diru faltagatik. Batzuek au-
rrekontu bat egiten dute eskola 
batzuk emateko. Aurrekontua 
labur geratu, eta eten bat egin 
behar izaten dute.

Ikasle bakoitzak izaera eta ja-
rrera desberdina dauka?
Bakoitzaren izaera igartzen 
da. Lehenengo egunean, denak 
etortzen dira urduri: nora joan, 
hemendik zelan atera autoa... 
Batzuk, beharbada, kilometro 
batzuk eginda datoz, baina dene-
kin berdin hasten naiz. Berdin 
zait Fernando Alonso etortzen 
bada ere. Zergatik? Ezagutu 
egin gura dudalako. Zer dakien, 
zer ez dakien, eta zelakoa den. 

Zer kostatzen zaie gehien?
Nire irakasteko erak hiru fase 
dauzka. Lehena, makina do-
minatzea da. Bigarrena, zir-
kulazioan sartzea, batez ere, 
bidegurutzeetan. Eta, azkena, 
azterketarako perfekzionatzea. 
Gehien bigarren fasea kostatzen 

da, batez ere, beldurra dutenen 
kasuan. Batzuek fobia dute; nire 
izeko batek, adibidez, baimena 
atera, eta orain ez du gidatzen.

Eta zelan gainditu beldur hori?
Era bakarra dago. Bere burua 
gauzak egiteko kapaz dela iku-
si behar du ikasleak. Beldurra 
horrela gainditzen dugu. Gida-
baimena aterako du, baina bere 
burua edonora joateko kapaz 
ikusten ez badu, beldurra beti 
egongo da.

Ikasleen azterketetan zuk ere 
sufritzen duzu?
Asteko egun txarrena izaten da 
niretzat. Tripa estututa eduki-
tzen dut, ni ere aztertzera noa-
lako. Hau ez du egin, stopa ez 

du ikusi... Hogei urtean, hori da 
nire asteko egunik txarrena.

Trafikoaren arloan, semafo-
roak kentzea eta biribilguneak 
ipintzea da tendentzia. Gida-
tzea erraztu ala zaildu egiten 
du horrek?
Gidatzea asko errazten du, eta 
trafikoa arindu ere bai. Biribil-
gunea nahiko zabala bada, lau 
auto sartu ahal dira aldi berean. 
Ideia oso ona da. Gertatzen de-
na da ez ditugula ondo erabil-
tzen. Herritik kanpo eskumako 
erreietik ibili behar duzu, au-
topistan lez. Ezkerrekoa hartu 
zenezake azkeneko irteeretara-
ko, baina kanpora zoazenean, 
eskumako erreietik baten bat 
badator, ezin zara irten.

Azpeitian egiten duzue azter-
keta praktikoa, ezta?
Bai. Abantaila handia da. Herri 
txiki bat da; ez dago autopista-
rik, ez daude lau errei... Adi-
bidez, gaitzagoa da Durangon 
ibiltzea. Baimena lortzeko az-
ken fasea errazten du. Baina nik 
ikasleak Bilbora ere eroaten di-
tut praktiketan. Ikasleak kapaz 
izan behar du Max Centerrera 
joateko. 

Gidabaimena euskaraz atera 
ahal da zuekin.
Gertatzen dena da gero azterke-
ta gaztelaniaz izaten dela. Baina 
bai, ikasleak badaki, beti euska-
raz. Gaztelaniaz, ingelesez eta 
frantsesez ere bai. Teorikoa ere  
euskaraz ematen dugu.

Aitor Balier | Iurreta, 1967 | Solozabal autoeskolako irakaslea

Aitor Balier, Solozabal autoeskolako autoagaz.

Bere burua  
gauzak egiteko 
kapaz dela  
ikusi behar du 
ikasleak 



Gero eta erabiltzaile gehiago ditu 
Repara Tu Vehículo tailerraren 
mekanika kontzeptu berriak  
Autoaren mantentze eta konponketa lanak norberak egiteko lekua eta 
baliabideak eskaintzen ditu Iurretako Repara Tu Vehículo tailerrak

Orain artean ezagutu ditugun 
tailer mekanikanikoekin alde-
ratuta, bestelakoa da Iurretako 
Repara Tu Vehículo tailerraren 
tankerako zentroek eskaintzen 
duten aukera. Mekanikariaren 
eskulanaren ordez, norberak 
bere lanak egiteko tokia eta 
baliabideak eskaintzen ditu 
enpresa honek. Sei box edo gu-

ne dauzkate tailerrean, auto 
baten mekanika lanak egiteko 
behar diren lanabes guztiekin 
hornituta, eta horiek alokatzen 
dizkiete, bezeroek euren es-
kuekin egin ditzaten autoaren 
mekanika arineko lanak. La-
nerako leku aproposa ez ezik, 
produktu eta pieza mekanikoak 
merkatuko batez bestekoa baino 

merkeagoak diren prezioetan 
eskaintzen ditu Repara Tu Vehi-
culok. Gainera, bi-hiru meka-
nikari egoten dira tailerran 
beharrean, aholkuak emateko 
eta laguntzeko. Gaizka Muguer-
za enpresaren salmenta zuzen-
dariak dioenez, “olio aldaketa 
egitea ez da zaila, berez, baina, 
batez ere hasierako beldurrak 

kentzeko, errazagoa da profesio-
nal bat alboan badaukazu, eta 
laguntzen badizu”. Muguerzak 
azaldu duenez, Iurretako zen-
troko erabiltzaileetako askok 
zaletasuntzat dute mekanika, 
eta jende horri “tailer garbi eta 
argitsu” bat eskaintzea dute 
helburu: “Ez da lan erraza tailer 
mekaniko bat garbi izatea, bai-
na horretan saiatzen gara”.

Autozalea den Durangaldeko 
jendeak gustuko lantxoak egi-
teko leku aproposa du Repara 
Tu Vehículo, eta zaletasuna 
partekatzeko gunea ere bada: 
“Gure mekanikarien aholkula-
ritzagaz, etxeko tratuagaz oso 
gustura jarduten da jendea la-
nean”. Mekanika gustuko duen 
gazte horretaz gainera, beste 

profil batzuetako erabiltzaileak 
ere baditu tailerrak: aurreztea 
helburu duena, esaterako. Izan 
ere, ordu erdika alokatzen di-
tuzte tailerreko lantokiak: 19,80 
euroan alokatu daiteke box ho-
rietako bat ordu erdiz. Ohiko 
tailer baten prezioaren erdian 
eskaintzen ditu Repara Tu Vehi-
culok bere zerbitzuak. Egoera 
ekonomikoak behartuta, autoa-
ren konponketetan aurreztu gu-
ra duen jendeari honako mezu 
hau helarazi gura dio Repara Tu 
Vehiculok: “Beste mekanika bat 
posible da”. 

Mekanika arina
Mekanika arinekoak izaten dira 
tailer honetan egiten dituzten 
lan gehienak: olio eta freno al-
daketak, eta gurpilen mantentze 
lanak, esaterako. “Ez gatoz inori 
bere merkatua kentzera, baizik 
eta mekanika arineko gauzak 
egin gura dituen merkatuko es-
parru horri eskaintza egitera”, 
dio Muguerza arduradunak.

Bezeroek gero eta gehiago 
eskatzen dituzten bestelako la-
nak ere eskaintzea izango dutela 
etorkizuneko apustua azaldu 
du Gaizka Muguerzak. Azken 
urteetan, Espainiako hainbat 
txokotan zabaldu dute Repara 
Tu Vehículo marka: sei zentro 
dauzkate zabalik. Tailer meka-
niko gehienetan bezala, maia-
tzean, ekainean eta uztailean 
hartzen dute jende gehien tailer 
honetan ere. “Badirudi eguraldi 
onak erakartzen duela jendea 
bertara: egunik lanpetuenetan 
38 auto hartzen ditugu”. 
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Sei box edo lanerako gune dauzkate Mallabiena industriaguneko egoitzan.

Aholku-emaile aritzen dira mekanikariak.

2.009. urtean zabaldu 
zuten Iurretako tailerra
2009. urte amaieran zabaldu 
zuten Repara Tu Vehículo tai-
lerraren Iurretako egoitza. 

Aitzindaria izan da EAEn zein 
Espainian ere: proiektu pilotu 
bezala zabaldu zuten, hasiera 

batean. Mekanika tradizio-
nalaren kontzeptutik beste 
herrialde batzuetan askoz za-
balduago zegoen kontzeptu ba-
tera salto egitea zuten helburu 
bultzatzaileek. 

Datuek erakusten dute, gu-
txinaka bada ere, jendearen 
ohiturak aldatzen doazela. 
Gaur egun, biztanleariaren %5 
inguruk eramaten du autoa 
Repara Tu Vehículo bezalako 
lekuetara; Ingalaterran edo 
Frantzian, aldiz, %10ak baino 
gehiagok. Horrela dio Gaizka 
Muguerza salmenta zuzenda-
riak: “Bere garaian altzarien 
merkatuagaz gertatu zenaren 
antzeko zerbait gertatzen ari 
dela esango nuke: eta gutxina-
ka bagoaz gure lekua egiten”.
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Hamar urtek askorako ematen du, bai-
na Iban Tarsicio Fernandezek eta Iñi-
go Peñak onartu dute konturatu barik 
joan zaizkiela. Tartean, podiumak (joan 
zen asteburuan bigarren izan ziren Zor-
notzako rallysprintean), garaipenak eta 
hamaika abentura bizi izan dituzte. Ibil-
bideko unerik mikatzena iaz izan zuten. 
Rallysprint Txapelketa eskura zutela, Ei-
barko proban pareta jo, eta autoari kal-
teak eragin zizkioten: “Agur lasterketa-
ri eta agur txapelketari”, gogoratu du  
Tarsiciok.

Rallysprint Txapelketa Mitsubishi EVO 
IX bateagaz lehiatzen ari zarete. Serieko 
auto bategaz alderatuta, zertan da des-
berdina zuena?
I.T.: Alde handia dago. Gureak esekidura 
eta balazta hobeak ditu, eta abiadura-kaxa 
ere berezia da. Motorra du seriekoaren 
nahiko antzekoa.
I.P.: Elektronika ere oso diferentea da. 
Abiadura-kaxa eta elektronika dira las-
terketa auto bateko atalik inportanteenak. 
Lasterketetan horrek egiten du aldea. Eu-
ria egiten badu, edo errepidean hartxin-
txarra badago, autoak hobeto erantzuten 
du, eta hori lasterketetan egiten ditugun 
denboretan igarri egiten da. 

Autoari aldaketarik egiteko modurik ba-
zenute, zer aldatuko zeniokete?
I.T.: Pisua kenduko nioke. Pisu larregi du, 
hori da autoak duen gauzarik txarrena. 
Gu barruan bagoaz, ia 1.600 kilo ditu. 300 
bat kilo kentzea posible balitz, autoa bon-
ba bat izango litzateke, baina ez da posible. 
Diru asko gastatu eta dena zuntzezkoa 
ipinita, 80 bat kilo kentzeko aukera egon-
go litzateke. Baina inbertsioa eskatzen du, 
eta ez dakigu inbertsio horri zelako erren-
tagarritasuna aterako geniokeen.

Orain arte, zenbat auto izan dituzue?
I.T.: Hiru izan ditugu gure ibibidean. Ha-
sieran, Seat Ibiza bategaz hiru bat urte 
eman genituen. Ondorengo bost urteak 
Ford Escort Cosworth batekin igaro ge-

nituen, eta azken bi-hiru urteetan Mitsu-
bishi bat darabilgu.

Denak berdin estimatzen dituzue ala ba-
dago kuttuna den bat?
I.T.: Ford Escortari estimu berezia diogu. 
Seat Ibiza lehenengoa izan zen, eta estima-
tzen genuen, baina ezin izan genuen postu 
onik lortu beragaz. Ford Escortagaz, aldiz, 
lasterketa onak egin genituen; garaipenik 
ez, baina podiumak lortu genituen. Oso 
garai polita izan zen. 

Iban, autoekiko zaletasuna gaztetatik 
datorkizu?
I.T.: Txikia nintzenean, aita auto laster-
ketetan ibiltzen zen, eta desegite fabrika 
bat zuen Atxondon. 15 bat urte nituela, 
aitagaz hasi nintzen lanean, harik eta Hi-
rumeten hasteko utzi nuen arte. Beraz, 
gaztetatik ezagutu dut automobilismoa-
ren mundua. 

Iñigo, zuri noiztik datorkizu zaletasuna?
I.P.: Niri autoak betidanik gustatu izan 
zaizkit, eta lasterketak ikustea ere bai. 
Baina mundu honetan Ibanekin murgil-
du nintzen. Hirumeten lankideak ginela, 
autoa prestatzen-eta laguntzeko eskatu 
zidan, eta, ondoren, kopilotu izateko. Ho-
rrela hasi nintzen.

Autoa eta kopilotua; biak ala biak on-
do zaindu beharreko osagaiak dira pilo-
tu batentzat.
I.T.: Nire ustez, kopilotua autoa baino in-
portanteagoa da. Kopilotuagaz ez badago 
hartu-eman onik eta konfiantzarik, ez da-
go zereginik. Oso astiro joango ginateke.

Iban, zelan definituko zenuke Iñigo kopi-
lotu postuan dagoenean?
I.T.: Oso kopilotu eta lagun ona da.

Iñigo, zelan definituko zenuke Iban pilo-
tu gisa?
I.P.: Oso pilotu ona. Segurua da. Ahalik 
eta denbora onena egiten saiatzen da beti, 
baina, ahal dela, marjina txiki bat utzita; 

arazorik edo kolperik izan ez dezagun, eta 
erregulartasuna mantentzeko.

Kolpe batek txapelketa oso bat hondatu 
dezake. Zuek ondo dakizue hori.
I.P.: Iaz, ia denboraldi osoan Rallysprint 
Txapelketako lider ibili ginen, eta laster-
keta biren faltan, Eibarko rallysprintean 
kolpe handi bat hartu genuen. Gure ibilbi-
deko lehenengo kolpe handia. Txapelketa 
hortxe amaitu zen guretzat. Azkenean 
hirugarren geratu ginen.

Zelan gogoratzen duzue Eibarko laster-
keta hori? Non izan zenuten istripua?
I.T.: Txapelketan lider gindoazen, baina 
lasterketa gutxi irabazita. Eibarren ira-
bazteko grina geneukan, gainera ibilbi-
dea ondo ezagutzen nuen.
I.P.: Bizkaiko Balkoia Rallya irabazi berri 
genuen, eta oso motibatuta geunden Ei-
barko rallysprintean.
I.T.: “Gaur irabazi egingo dugu”, esan 
nion Iñigori. Autoen egiaztapenak egiten 
diren tokitik irteera puntura gurpilak on-

“Hamarkada oso bat 
hamar egun izan 
balira bezala  
joan zaigu”
Orain hamar urte auto lasterketetan hasi zirenetik, beti 
elkarrekin aritu dira Fernández pilotua eta Peña kopilotua

Iñigo Peña eta Iban Tarsicio Fernández Abadiñoko Traña-Matienan, Eroski ondoko pabiloietan duten lokalean.

“Podiumak egiten, eta  
probak irabazten hasi  
ginen Ford Escortagaz; 
garai polita izan zen”

“Abiadura-kaxa eta  
elektronika dira lasterketa 
auto bateko atalik  
inportanteenak”
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Iñigo Peña eta Iban Tarsicio Fernández Abadiñoko Traña-Matienan, Eroski ondoko pabiloietan duten lokalean. Iban Tarsicio Fernández eta Iñigo Peña garaipen bat ospatzen.

Tarsicio eta Peña Mitsubishi EVO IX autoagaz lehian.

do berotzeko astia zegoen. Dena perfektu 
zegoela ematen zuen. Apur bat astokilo 
baten moduan irten nintzen, eta lehenen-
go kilometroan, bihurgune luze batera 
lar arin sartu, eta pareta baten kontra jo 
genuen. Guk ez genuen minik hartu, bai-
na autoak bai. Agur esan genien aurretik 
geratzen ziren lasterketa biei, eta agur 
txapelketari. Disgustu itzela izan zen, ne-
gar eta guzti egin genuen.

Aurten zelan zabiltzate Rallysprint Txa-
pelketan?
I.T.: Bigarren gaude sailkapen oroko-
rrean. Ondo gabiltza, baina hamar ur-
tean kolpe serio bakarra izan badugu, 
hurrengo hamar urteetan ez dugu gehia-
gorik nahi. Kolpeek gastu handia eragi-
ten dute, eta sarritan gertatzen badira, 
babesleak nekatu egiten dira. Erregular-
tasuna oso inportantea da; goian ibili eta 
autoa erakutsi behar dugu. Beharbada, 
aurten horregatik ez gabiltza hain au-
rrean lasterketetan. Hein handi batean 

erregulartasunagatik gaude bigarren 
sailkapenean.

Pilotu batentzat erronkarik handiena fi-
nantziazioa batzea izaten da?
I.T.: Ez gure kasuan. Zortea izan dugu. 
Hirumeten lanean nenbilela, nire asmoa 
auto zahar batekin lurreko lasterketak 
lehiatzen hastea zen. Nagusiari laguntza 
eskatu nion, eta ideia gustatu zitzaion, 
baina lurreko lasterketak Errioxa ingu-
ruan dira, eta gehiago interesatzen zi-
tzaizkion Euskal Herriko probak. Beraz, 
Seat Ibiza bat erosi, eta horrela hasi gi-
nen. Eskerrak eman gura dizkiegu Hiru-
meteko Ramon eta Ignacio Madariagari, 
hamarkada honetan laguntzeagatik. Eu-
rak barik gu ez ginateke hemen egongo. 

Iruditzen zait kopilotuak erantzukizun 
itzela duela mugan dabilen autoan.
I.T.: Kriston erantzukizuna du. 
I.P.: Kopilotuaren lana da pilotuari segur-
tasuna ematea aurretik datorrenaren in-

guruan. Pilotuak bihurgunea imajinatu 
egin dezake, eta kopilotuak segurtasuna 
eman behar dio. Ezin du hutsik egin.
I.T.: Kopilotuak huts egiten badu, gauza 
bi gertatu daitezke: zoro baten moduan 
bazoaz, kolpe itzela hartzea, edo hutsaz 
konturatu bazara, balaztari eragin eta 
moteltzea. Edozein kasutan denbora asko 
galtzen da. 

Aurten hamarkada bete da lasterketen 
munduan murgildu zinetenetik. Atzera 
begira ipinita zer sentipen datorkizue?
I.T.: Ez dugu sinesten hamar urte joan 
direnik auto lasterketetan hasi ginenetik. 
Hamarkada oso bat hamar egun izango 
balira bezala joan zaigu. 

Beste hamar urtez jarraitzeko prest  
zaudete?
I.P./I.T.: Bai, bai.
I.T.: Minik hartu barik jarraitzen badu-
gu, eta babesleek laguntzen badigute, gu 
aurrera jarraitzeko prest. 

“Hamar urtean kolpe 
serio bakarra izan dugu, 
eta ez dugu besterik nahi  
beste hamar urtean”

“Iaz Eibarko lasterketan 
gertatu zena disgustu 
handia izan zen; negar 
eta guzti egin genuen”



| 6                                                                                                                                                                             2014ko maiatzaren 23a, barikua  |  anbotoAUTOAK   

BERRIA

Oraindik ere ibilgailu erabili bat al duzu buruan?

Auto-Start-Stop sistemarekin
Osagarri ezin hobe bat edukitzeko aukera paregabea.
Edonora eraman nahiko duzu, zure erritmora egokitzen den bakarra delako.
Aprobetxatu, eta eraman ezazu Auto-Start-Stop sistemarekin, aire 
girotuarekin eta MP3arekin.

Tel.: 944 815 135Tel.: 943 207 650

PIVE 5 planeko funtsak  
agortzen ari dira  
2.000€ 
Lehenbailehen 
erreserba ezazu

C MAX EcoBoost motorrarekin.

13.990€
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Umeek autoan bidaiatzen dute-
nean zein segurtasun sistema 
ezarri izaten da gurasoen zalan-
tza handienetako bat. Gainera, 
bide segurtasunaren inguruan 
azken hilabeteetan egindako 
aldaketek zalantzak sorrarazi 
dizkiete hainbat aitari eta ama-
ri. Legea garatzeko araudi bat 
osatzen dabiltza orain. Lege 
aldaketak zehazten duenez, 1,35 
metro baino txikiagoak diren 
umeek ezingo dute aurreko eser-
lekuetan bidaiatu. Kasu honetan 
umearen pisuan baino, altueran 
oinarritzen dira.  

Hala ere, salbuespena aurrei-
kusten du legeak atzeko eserle-
kuak okupatuta dauden kasue-
tarako eta atzeko eserlekurik 
ez duten kotxeentzako. Kasu 
horietan aurrean joan ahalko 
litzateke dagokion segurtasun 
aulkiarekin. Orain arte, 12 urte-
tik beherakoek aurreko eserle-
kuan bidaiatu zezaketen beraien 
aulkian. Arau hau hautsiz gero, 
dagokion segurtasun indarrak 
autoa ibilgetu dezake eta 200 eu-
roko isuna jarri diezaioke.

Taxiei dagokienez, arau bera 
aplikatuko da, baina arau-haus-
tearen erantzukizuna adin txiki-
koaren tutore legalarena izango 
da, ez taxi-gidariarena. 

Atzeko eserlekuei dagokie-
nez, segurtasun-uhala jartzea 
nahitaezkoa da edozein kasutan. 
Umeen kasuan, 10 kilora arte, 
segurtasun-saski-aulkian era-
man behar dira, atzera begira. 
Umea autoan doanean bere eser-
lekuan martxaren kontra ahalik 
eta denbora gehien eramatea 
gomendatzen da, samako giha-
rrak ondo garatu arte, behintzat. 
Aulkitxoa aukeratzeko, pisua eta 
umearen tamaina hartu behar 
da kontuan, eta ez horrenbeste 
bere adina. 

9-18 kilo artekoak aurrera 
begira joan daitezke segurtasun 
aulkiaren arnesagaz. 22-26 kilora 
bitartean, jasogailu-eserlekua 
eta segurtasun-uhala eraman 
beharko dituzte. 

Segurtasun aulki bakoitzak 
zein taldetakoa den markatzen 
du bere etiketan. 0-IV taldeeta-
koak izan daitezke. Bertan mar-
katzen du zein pisu eta adineta-
rako erabili daitezkeen.

Europako araudia
Aulkitxoek homologazio etike-
tan Europako Batasuneko arau-
dia jarraitu behar dute: R44/04 
da gaur egun indarrean dagoena. 
R44/01 eta R44/02 galarazita dau-
de, eta R44/03 oraindik onartu 

egiten da. Zergatik da hain ga-
rrantzitsua Europako Batasune-
ko etiketa jartzea? Krisi garaian 
bigarren eskuko aulkien erabil-
pena handitu da, eta R44/01 eta  
R42/02 badira berrerabiliak, kal-
tedun istripua izanez gero, ase-
guru etxeek ez lukete bere gain 
erantzukizunik hartuko, ustez 
aulkitxo horiek ez direlako segu-
ruak eta galarazita daudelako. 
Beraz, garrantzitsua da aulkiak 

erosterakoan etiketak eta arau-
diak ondo begiratuta aukeratzea.

Lege berria
Maiatzaren 9an indarrean jarri 
zen trafiko eta bide-segurtasu-
naren lege berriak beste hainbat 
aldaketa ere aurreikusi ditu. 
Bizikleta gidarien kasuan, 16 
urtetik beherakoek kaskoa era-
man beharko dute beti. 16 urte-
tik gorakoek, berriz, hiriarteko 

bideetan erabili beharko dute 
nahitaez. 

Era berean, radar detektagai-
luak erabiltzearren, 200 euroko 
isuna aurreikusten du legeak, 
eta gidabaimeneko hiru puntu 
erretiratzea. 

Radarrak desaktibatzeko apa-
railuak ere debekatzen ditu. 
Abisua ematen dutenak, berriz, 
onartzen ditu. Radarren datu-ba-
sea duten zerrendak dira. 

Umeek autoan 
segurtasunez 
bidaiatzeko neurriak 
zorroztu dituzte
1,35 metrotik beherakoek ezin dute aurreko 
eserlekuan eseri, atzekoak libre badaude

Aulkitxoek homologazio etiketan Europako Batasuneko araudia jarraitu behar dute.
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“Amaren buruan gertatzen ari zena 
interpretatzeko saiakera dira irudiak”
Ekainaren 10etik 29ra Duran-
gon ospatuko den BegiraPhoto 
jaialdira etorriko da Rous Boi-
sier (Temuco, Txile, 1985) argaz-
kilaria. ‘Pérdida’ lana ekarriko 
du beragaz, Durangora. 

Begira jaialdian atzerriko par-
taide bakarra zara. Zer deritzo-
zu jaialdiaren programazioari? 
Txilen zein atzerrian gure he-
rrialdeko sorkuntza artistikoa 
bultzatu eta ezagutaraztea hel-
buru duen beka bat eman zidan 
Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artesek. Diru-laguntza horri 
esker etorriko naiz Begira jaial-
dian parte hartzera. Erakusketa 

ipiniko dut, baina, gainera, ber-
baldi batean ere parte hartuko 
dut Goiuri Aldekoa-Otalora ber-
tako argazkilariagaz. Jaialdia-
ren programazioa askotarikoa 
eta osoa da, eta euskal sortzaile 
gazte asko batuko ditu, gehienak 
emakumezkoak. Belaunaldi be-
rriei lekua egitea oso inportan-
tea dela uste dut. Bestalde, argaz-
kilaritza kalera ateratzea herri-
tar guztiak argazkigintzara ger-
turatzeko bidea da: museoen eta 
galerien lau hormetatik kanpo 
egile argazkigintzaz gozatzeko. 

Zer ideiaren ingurukoak dira 
‘Pérdida’ bildumako argazkiak?
Lan oso intimoa da. Nire ama 
gaixo zegoenean, bera zaintzen 
nengoela egindako argazkiak di-
ra. Bere buruan gertatzen ari ze-
na interpretatzeko saiakera da. 
Asko landu nuen argazkietako 
atmosfera bere barne munduari 
buruzko nire gogoetak ahalik eta 
hoberen transmititzeko. Objek-
tuen bitartez egindako narrazioa 
da; objektuek familiaren etxeko 
espazio intimoetan duten presen-
tziak iradokitzen duenaren eta 
familia albumeko amaren argaz-
kietan oinarritutakoa.

Sorkuntza prozesua gogorra 
egin zitzaizun?
Urte eta erdiko prozesua izan 
zen. Hasierako argazkietako dis-
kurtsoa zakarra, oso agerikoa 
eta mingarria zen. Suposatzen 
dut hori zela momentu hartan 
sentitzen nuena. Bilatzen, araka-
tzen jarraitu nuen, eta amaren 
galera kontatzeko beste era bat 
topatu nuen. Ulertu nuen mina 
beti egongo dela hor. Zelanbait, 
onarpen eta heltze prozesu bat 
izan zen, eta egoera ulertzen eta 
gobernatzen ikasi nuen. Horrela 
joan zen argazki lana ere heltzen, 
gaur egun denera ailegatu arte.

Erakusteko asmoagaz egin ze-
nituen argazkiak?
Prozesu intimo hori argazkie-
tan jaso nuen, horrela egin behar 
nuela sentitu nuelako. Begira 
jaialdiak eman dit lan hau lehe-
nengoz jendaurrean erakusteko 
aukera. Museoetan edo galerie-
tan erakusteaz gainera, nire lana 
zabaltzeko bestelako baliabideak 
erabiltzea interesatzen zait, lana-
ren eta ikusten duenaren arteko 
harremana ahalik eta intimoena 
izateko; eta Pérdida proiektuak 
lortzen du hori.

Leo Simoes Begira jaialdiko zu-
zendariagaz kolaboratu izan 
duzu Txilen, ezta?
Bai, 2013an Txilen egon zenean 
ezagutu nuen Leo Simoes. Urte-
betean, nire herrialdeko hainbat 
lekutan gidatu zuen Acerca de la 
mirada argazkigintzako ikasta-
roan parte hartu nuen. Gero, Ma-
dre tierra argazkigintza proiek-

tua garatzeko Temucon sei hila-
betez geratzea pentsatu zuen, eta 
ni bizi naizen La Araucanía es-
kualdeko herri indigenari buruz-
koa da lan hori, maputxeei bu-
ruzkoa. Argazkigintzako proiek-
tu horren osagarri narratiboa 
izango den Somos film labur do-
kumentalean elkarrekin gabil-
tza lanean ordutik hona.

 ARGAZKIGINTZA

Goiru Aldekoa-Otaloragaz berbaldia eskainiko du Boisierrek, Durangon. 

 MUSIKA

Elorrioko musika eskolako 
ikasleen kontzertua, bihar
Bost urtetik gorako ikasleek joko dute emanaldian

Zapatuan, maiatzaren 24an, 
18:30ean hasita, Arriola antzo-
kian eskainiko dute Elorrioko 
Garamenditar Agustin Musika 
Eskolako ikasleek udaberriko 
musika emanaldia. 5 urtetik 
aurrerako musika eskolako 
ikasleek parte hartuko dute zu-
zeneko emanaldi horretan; 5 eta 
7 urte artekoek ipuin musikatu 
bat antzeztuko dute, eta taldean 
eskainiko dituzte nagusiagoek 
emanaldiak. Errepertorio za-
bala, askotarikoa prestatu dute 
Elorrioko Arriolako emanaldi 
horretarako: euskal musikarien 

kantak eta hainbat kanta klasi-
ko ere joko dituzte.

Matrikulatzeko aukera
Astelehen honetan hasi da Elo-
rrioko musika eskolan izena 
emateko epea, eta ekainaren 6ra 
arte egongo da aukera: eguene-
tan 15:00etatik 16:00etara, eta 
barikuetan 17:30etatik 19:30era. 
Lau urtetik gorako edozeinen-
tzat eskaintzen dituzte ikaske-
tak: musika hizkuntza, askota-
riko instrumentuak eta taldean 
aritzeko gaitasunak lantzen 
dituzte, esaterako. 

 ERAKUSKETA

Artista gazteen askotariko 
lanak: ‘Político-poético’
Ekainera arte, Durangon izango da bilduma ikusgai

“Arte sorkuntza oro poetikoa eta 
politikoa delako ustea” da eki-
men kolektibo honen abiapun-
tua. Artistek eurek autogestio-

naturikoa da erakusketa, eta No-
ra Aurrekoetxea & Laura Ruiz, 
Ibon Azpiroz, Lehior Bilbao, 
Urtzi Canto, Andere E. Zubiaur, 

Amaia Molinet, Lúa Ordás eta 
David Pavoren artelanak, eta 
Alberto Díez eta Beñat Romera-
ren testuak biltzen ditu. Bideo 
sorkuntza, argazkigintza, eskul-
tura eta literatura uztartzen ditu 
Político-poético proiektuak, eta 
ekainaren 1era arte egongo da 
Arte eta Historia Museoan ikus-
gai. 2012an eta 2013an beste artis-
ta batzuen lanekin osatu zuten 
Político-poético, eta Gasteizen, 
Donostian, Bilbon eta Getxon 
erakutsi zuten, esaterako.

Amaia Molinet, David Pavo, 
Andere E. Zubiaur eta Ibon Az-
pirozek aurkeztu zuten joan zen 
astean erakusketa, eta azpima-
rratu zuten “artista bakoitzak 
bere izaera indibidualetik eta 
askatasun osoz” sorturiko lanak 
direla bildumakoak: “artista eta 
bere lana” eta “elkarrekin zer-
bait eraikitzea” dutela oinarri.

Euren lanak erakusten dituzten lau artistak aurkeztu zuten erakusketa.

‘Pérdida’ erakusketako irudi bat. 
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Kirola

“Menorcan irabazteak  
indar handia eman dit”
Bi urtez garaipenik lortu barik egon ostean, joan zen asteburuan Camí de 
Cavalls mendi lasterketa irabazi zuen Menorcan Zigor Iturrietak 

 MARKEL ONAINDIA
Lesio batetik irten berri, bola-
da onean eta ilusioagaz dabil 
Zigor Iturrieta mendi korrika-
laria. Joan zen asteburuan Me-
norcako Camí de Cavalls proba 
irabazi zuen, marka ordu bitan 
hobetuta. 21 ordu eta 10 minu-
tuan egin zuen 185 kilometro-
ko ultratraila. Urte bi eman du 
lasterketarik irabazi barik, eta, 
sentsazio onak lagun, erron-
ka berriak dauzka datozen hi-
labeteetarako. Euban jaiotako 
mutilak Durango du bizileku. 
Goizeko 02:00etan jaikitzen 
da sukaldari beharra egiteko, 
eta mendi lasterketetarako en-
trenatzen ere makina bat ordu 
sartzen ditu. Nekatuta, baina 
pozik agertu da elkarrizketara.

Lehenengo eta behin, zorio-
nak. Pozik egongo zara, ezta?
Egia esan, bai, urte bi daroada-
zelako lasterketarik irabazi ba-
rik. Nahiz eta entrenatzen ondo 
ibili, emaitzak ez ziren etortzen. 
Egunero-egunero entrenatzen 
joan eta gero ez baduzu emai-
tzarik lortzen, gogor egiten da. 
Gainera, aurten indartsu hasi 

nintzen denboraldia presta-
tzen, baina urtarrilean belauna 
apurtu nuen, bigarren graduko 
bihurritu bat egin nuen. Hilabe-
te bi erdi geldirik egon naiz, bizi-
kletan ibili naiz bakarrik. Orain 
dela aste bi Portugalen egon nin-
tzen, eta hiru etapatik bi irabazi 
nituen. Orain Menorcan irabaz-
teak indar handia eman dit.

Zelako lasterketa izan zen?
Zalantza askogaz joan nintzen, 
sekula ez dudalako 130 kilome-
tro baino gehiago egin, eta Me-
norcan 185 ziren. Berez, Eus-
kal Herriko probek baino des-
nibel positibo gutxiago dauka, 
2.800 metro. Baina dena zen gora 
eta behera. 95. kilometroan jau-
si egin nintzen eta kolpe bat har-
tu nuen. 100.ean hornidura gune 
batean lurrean botata egon nin-
tzen ordu erdiz, erdi zorabiatuta 
eta segitzeko zalantzekin. Gero, 
gaua oso txarto pasatu nuen. As-
te bitartean 02:00etan esnatzen 
naiz, eta aste horretan lau-bost 
ordu lo eginda joan nintzen. Sa-
sitzara birritan jausi nintzen, 
eta hiru gunetan lo egiten geratu 
behar izan nuen. Bigarrena non 

zetorren galdetzen nuen, eta 45 
minutura bazetorren, ordu er-
dira iratzartzeko eskatzen nien. 
Azkeneko 40 kilometroetan gus-
tura ibili nintzen.  

Gaua izango da fase gogorre-
netakoa, ezta?
5. kilometrotik aurrera baka-
rrik joan nintzen, eta gogorra 
egin zitzaidan. Bi joanda beti 
errazagoa da gauez, ez despista-
tzeko, motibatzen joateko, mar-
kak ikusteko... Menorcakoa 
GR bat da, eta ez dago markatu-
ta zintekin lasterketa normale-
tan lez. GRko markak jarraitu 
behar dira: 2.200 zutoin dira.  

Motibazioak eta buruaren kon-
trolak eragin handia daukate?
Bai. Burua da dena. 60. kilome-
troan guztiak goaz izorratuta, 
eta hortik aurrera norbere bu-
ruak zer egiten duen da kontua. 
Normalean, badaezpada, MP3 
entzungailu bat eroaten dut; 
egia esan, birritan bakarrik era-
bili dut. Menorcan txarto joan 
nintzen, eta musika ipini nuen. 
Kantatzen hasi, eta burua beste 
gauza batean hasten da pen-
tsatzen. Abesti motibagarriak 
ipintzen ditut, eta asko lagun-
tzen du. Kirol batzuetan uste dut 
debekatuta dagoela: triatloian, 
adibidez. Kanpoko laguntza lez 
hartzen dute. Hemen ez. Hori 
bai, baten bategaz banoa, sekula 
ez dut musikarik ipintzen. Ho-
rrelako lasterketetan badakizu 
momentu oso onak eta txarrak 
edukiko dituzula, eta gestiona-
tzen jakin behar duzu.

Hainbeste ordutan edozer pa-
sako zaizu burutik.
Mila ideia pasatzen zaizkizu 
burutik. Menorcan 30 aldiz pen-
tsatu nuen erretiratu egin behar 
nuela; jaustean, logura senti-
tzean... Alabak ere esan zidan 
saria ekartzeko, eta gero azaldu 
iezaiozu erretiratu egin zarela 
[barrez]. Egia esan, buruagaz 
borroka handia dago.

Zer sentsazio edukitzen duzu 
mendian korrika zabiltzanean?
Niretzat sufrituta gozatzea da. 

Arineketan urte asko daroa-
daz, eta lehen asfaltoan sufritu 
egiten nuen sufritzen. Men-
diak beste zerbait ematen dizu, 
eta beti topatzen duzu zerbait 
berria. Begiratu zelako kalea, 
horrelako batean ardiak irteten 
zaizkizu... Menorcan kuriosoa 
zen zaldientzat zeukaten itxitu-
ra sistema. Zaldi gainetik han-
kagaz bultza egin eta zabaldu 
ahal duzu, eta gero bere pisua-
gaz ixten da. 170 ate baino gehia-
go zabaldu nituen, eta buruan 
geratu zait ate bakoitzak ixtean 
egiten zuen zarata. Bizi guztira-
ko markatuta geratu zait. 

Menorcan paisaia ederra edu-
ki zenuten.
Gauez ilargia eduki genuen guri 
begira, lekuko isila. Itsasertzeko 
kaletatik pasatu, ilargi bete-be-
tea itsasoan islatzen ikusi... Go-
gorra izan zen, baina gozamena 
ere bai. Zelako lekuak! Handik 
pasatu, eta esaten nuen: bihar, 
egunez etorri behar dut hona! 
Horrek erakartzen nau, eta atze-
tik lasterketa osoa oinez egin 
zuena ere horrek erakartzen 
duela suposatzen dut. Beraz, az-
kenean,  gozatzea da helburua, 
baina beste erritmo batean.

Zer asmo duzu aurrera begira? 
Aste bi barru Leitzan (Nafarroa)
ospatuko den Euskal Herriko 
Mendi Erronka egiteko asmoa 
daukat. Gero, ekainaren 26an, 
Chamonixera (Frantzia) joan 
gura dut; Munduko Txapelke-
taren antzeko proba berri bat 
antolatu dute. Eta abuztu amaie-
ran Montblancera (Frantzia- 
Italia) joango naiz. Ea behingoz  
buelta ematen diodan, lau urte-
tan joan naizelako, eta itzuli ori-
ginala ez dudalako sekula egin; 
eguraldi txarragatik laburtu 
egin izan dute. Arineketan asko 
egitekoa da, eta niri teknikoak 
gehiago gustatzen zaizkit.

Eta zer helburu daukazu?
Errealista naiz, badakit zein den 
nire lekua. Lehenengo hama-
rren artean amaitzeko Satur-
nok eta Orionek lerratuta egon 
behar dute, ondo lo egin, ondo 
entrenatu eta hori guztia. Ahal 
bada, lehenengo hamarren ar-
tean sartu nahi dut Munduko 
Txapelketan, eta Mont-Blancen 
nahikoa izango da amaitzeagaz. 

Zigor Iturrieta | Zornotza, 1974 | Mendi korrikalaria |

Menorcan 30 
aldiz pentsatu 
nuen erretiratzea; 
jaustean, logura 
sentitzean...”

Indartsu hasi 
nintzen denboraldia 
prestatzen, baina 
urtarrilean belauna 
apurtu nuen”

Trail/Menorca CDC.
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 SASKIBALOIA

Tabirakoko gizonek igoera fasea 
jokatuko dute asteburuan, Arrasaten
Emakumeen talde nagusiak hirugarren amaitu du Salamancan jokatu den 
igoera fasea; asteburu honetan gizonen txanda izango da Arrasaten

JOSEBA DERTEANO
Denboraldi osoko lanaren uzta 
jasotzen ari da egunotan Tabi-
rako Baqué. Emakumeek igoera 
fasea jokatu dute Salamancan 
(Espainia); ez dira igo, baina igo 
balira adinako meritua du liga 
irabazita sailkatu izanak. Aste-
buru honetan gizonen txanda 

izango da; Nazional Mailako 
lau talderik onenak batuko dira 
Arrasaten (Gipuzkoa), eta, tar-
tean, Tabirako.

Zapatuan, 17:00etan jokatuko 
dute Tabirakok eta Mondragon 
Unibertsitateak lehen finaler-
dia. Bigarren finalista Azpei-
tia-Azkoitia eta Deusto-Loiola-

ren artetik irtengo da; 19:00etan 
hasiko da partidua. Irabazleek 
domekan, 12:00etan, jokatuko 
dute finala. Mondragon da igo-
tzeko faborito nagusia. Tabira-
kok irabazi egin zion denboraldi 
aurreko Baque Torneoan, baina 
harrezkero izandako neurketak 
galdu egin ditu. Mikel Larraña-

ga jokalariaren ustez, ondo joka-
tuz gero, irabazi dezaketen parti-
dua da. Mondragonek kanpoal-
detik jokalari trebeak ditu, eta 
horiek estu lotu beharko dituzte. 
Bestetik, barrualdean Tabira-
kok joko sendoagoa du, eta horri 
etekina ateratzen saiatuko dira.

Emakumeak ezin igo
Emakumeek ezin izan dute 
Emakumeen 2. ligarako igoera 
lortu. Azkenean, etxeko taldea 
igo da, azken urteetan hainbat 
igoera fase jokatu dituen Uni-
versidad Salamanca. Tabirakok  
Salamanca eta Donostia Basket 
taldeen kontrako partiduak gal-
du, eta Galiziako Lourenzaren 
aurkakoa irabazi zuen. Klubeko 
ordezkariek adierazi dute harro 
sentitzen direla taldeko jokala-
riekin eta entrenatzaileekin.

Gazteak ere goi mailan
Tabirako gazteen taldeak Biz-
kaiko lau talderik onenen arte-
ko finala jokatu du Zornotzan. 
Unamuno faboritoaren eta Leio-
ren kontra galdu, eta Loiola-
ren aurka irabazi egin zuen. 
Azkenean, hirugarren amaitu 
zuen. Iskander de Dios entrena-
tzaileak jokalariek denboraldi 
osoan izandako jarrera goraipa-
tu du: “Entrenatzaile legez izan 
dudan denboraldi onenetakoa 
izan da aurtengoa”.

Tabirako Baqué gizonen talde nagusia osatzen duten jokalariak eta entrenatzaileak. Tabirako.

Areto-futbolean 
400 ume ariko 
dira Mallabian
Datozen zapatu bietan 400 gazte-
txo eta 40 talde areto-futbolean 
ariko dira Mallabia Cup Tor-
neoan. Torneoa benjaminaurre-
ko, benjamin eta kimu mailetan 
jokatuko dute. Bihar benjamin 
mailako 16 talde lehiatuko dira 
egun osoan luzatuko den jardu-
naldian. Maiatzaren 31n ben-
jaminaurrekoen eta kimuen 
txanda izango da. Bestalde, ekai-
naren 6tik 8ra nagusien areto- 
futbol torneoa antolatuko dute; 
izen-ematea 70 eurokoa da, eta 
irabazleak 600 euro jasoko ditu. 
Izen-emateko telefono honetara 
deitu behar da: 669 028 718.

Orientazio raidean 
bigarren Urizar 
eta Azkorbebeitia
Joan zen asteburuan Getxon 
hasi zen Euskal Herriko Orien-
tazio Raid Ligan bigarren amai-
tu zuten Mikel Azkorbebeitia 
iurretarrak eta Iker Urizar elo-
rriarrak. Lehenengoz ari dira 
elkarrekin lehiatzen, eta espero 
ez zuten emaitza dela adierazi du 
Azkorbebeitiak. Hurrengo proba 
Lizarran izango da. Orientazio 
probetan mapa bati jarraituta 
herrigunean zein mendian dau-
den balizak aurkitu behar dituz-
te parte-hartzaileek, korrika edo 
bizikletan mugituta. Tartean 
askotariko probak izaten dituzte: 
arku tiroa eta piraguak, kasu.

Kepa Amantegi 
junior mailako 
onena izan da
Espainiako Erresistentzia Kopa-
ko lehen lasterketan podiumera 
igotzea lortu du Kepa Amantegi 
16 urteko pilotu durangarrak. 
Junior mailan onena izan da 
Montmellon (Katalunia) eta sail-
kapen orokorrean 41. amaitu du 
Renault Clio baten bolantean. 
Debuteko lasterketa espero bai-
no “askoz hobeto” irten zaiola 
eta “oso pozik” dagoela adierazi 
du Amantegik, helburua apurka 
ofizioa ikastea zelako. Eta emai-
tza horrek ez dizkio helburuak 
aldatu: ekainaren 28an, Motor-
land (Aragoi) zirkuituan ikastea 
izango duelako helburu nagusi.

Surfa eta ingelesa 
hobetzeko aukera 
Zarautzen
Elorrioko Cross Culture Surf  el-
karteak surfa eta ingelesa uztar-
tzen dituen egonaldiak antolatu 
ditu Zarautzen 10-12 urte arteko 
gaztetxoentzat. Uztailaren 27tik 
abuztuaren 2ra arteko egonaldi 
horiek ingeles hutsean izango di-
ra, eta horrelako ekimen bat an-
tolatzen duten lehen aldia izango 
da. Plazak mugatuak dira, eta 
izena emateko epea maiatzaren 
31ra arte egongo da irekita www.
crossculturesurf.com webgunean. 
Egonaldiak 400 euroko prezioa 
izango du, eta, esaterako, osta-
tua, jatorduak, irteerak eta surf  
eskolak sartzen dira bertan.

 ARETO FUTBOLA  ORIENTAZIOA  AUTO LASTERKETA  EGONALDIA

ADITUAREN TXOKOA

Oihana Azkorbebeitia

EHko mendi lasterketen 
taldeko hautatzailea

Kirioak dantzan  
eta odola bor-bor
Maiatzaren 25ari begira, 
mendi lasterkariok kirioak 
dantzan ditugu, odola bor-bor 
irakiten jartzen digun men-
di lasterketa jokatuko baita 
egun horretan: Zegama-Aiz-
korri maratoia. Badira hila-
bete batzuk Euskal Herriko 
mendi lasterketen denboral-
dia hasi zela, eta lasterketa 
asko korritu badira ere, do-
meka honetan dugu benetako 
hitzordua. Korrikalari askok 
eta askok domeka honi begi-
ra egin dute prestaketa urte 
hasieratik. Facebooken zein 
beste sare sozial askotan pil
-pilean dagoen gaia da; zein 
korrikalari datorren, ea ira-
bazleak denbora jango dion 
iazko markari, euskaldunen 
artean zein izango den azka-
rrena (mutil zein nesketan)… 

Ni ere irrikan nago egun 
handirako, jakina. Iaz kale 
egin nuen, haurdun egon 
nintzelako, baina, aurten, las-
terketa honek sortzen duen 
zirrara sentitzeko ilusio osoz 
nago berriro. Eta aurtengo 
ilusioa berezia da. Ez naiz ez 
sailkapenari, ez markari be-
gira egongo. Domekan  nire 
motibazioa beste bat izango 
da. Gozatzera irtengo naiz. 
Alluitz semearen eta familia-
ren beroa sentitzearekin ni 
konforme.

Hala ere, beti dago nork 
animatu, zalez josita egoten 
baitira Otzaurte, Aratz, Sanc-
ti Spiritu, Aizkorri, Urbia, 
Andraitz eta Zegama bera, 
besteak beste. Zaleek eurek 
ere kirioak dantzan izango 
dituzte eta odola borborka, 
ziur nago.
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OSASUN GIDA 
FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

PSIKOLOGIA

FISIOTERAPIA 
OSTEOPATIA

Trañabarren 13, 4. blokea, 
behea eskuma 

48220 MATIENA-ABADIÑO

Tel.: 944 657 132 - 686 906 374

Ane Legorburu Munitxa

JON GERRIKAETXEBARRIA

Ermodo, 2 - 1 eskuma 
48200 DURANGO

Tel.: 946 201 100

Gaixotasunak - Ortopedia 
Oin kirurgia

IMQ - SANITAS - ARESA

JON ARRUABARRENA

Frantzisko Ibarra, 6 - DURANGO 
jon@psikologo.biz - www.psikologo.biz

PSIKOLOGO KLINIKOA 
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA

• Antsietatea, estresa, fobiak 
• Depresioa • Eskola arazoak

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK

Tel.: 946 033 246 - 629 245 728

FISIOTERAPIA 
ETA ERREHABILITAZIOA

Iturriza, 44 - behea ezkerra 
48240 BERRIZ

Tel.: 946 225 593

Erditze aurreko eta ostekoa, txizari ezin  
eustea, traumatologia, kirola, auto istripua, 
drainatze linfatikoa (basektomia ondoren)...

ESTETIKA

Laser berria:

Txatxiena, 6 
48200 DURANGO

Tel.: 946 810 387

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

Obesitatea-zelulitisa, 
Laserra: depilazioa (prezio bereziak), barizeak... 

Adinaren kontrako tratamenduak: orbanak, botoxa...

Monagotorre, 4 - behea 
48200 DURANGO
Tel.: 946 203 630

Kiropodia, onikopatia, alterazio 
dermatologikoak eta ibilerako alterazioak

J.L. URRETA ZABALO

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk 
48200 DURANGO

Tel.: 946 812 200

MEDIKU ESTOMATOLOGOA 
IMQ, PADI (umeen hortz programa) 

Ortodontzia

B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Muruetatorre, 2 - C behea 
48200 DURANGO

Tel.: 946 819 951  Mug.: 717 194 454

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

uecdental@gmail.com

ODONTOLOGIA
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ZENTRO OPTIKOA

Arkaraz, 3 
48240 BERRIZ

Tel.: 946 225 099

Teknika aitzindariak, kontaktologia, haurren 
ikusmena, ikusmen terapia, audiometria, 

NAHIA ZABALA eta AITZIBER ZABALA

OPTIKA

RP
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13

PEDAGOGIA

UMEAREN 
GARAPENERAKO 

ZENTROA

Juan de Olazaran, 1 behea
48200 DURANGO

Laguntza goiztiarra, psikomotrizitatea, 
fisioterapia, logopedia

Tel.: 944 668 370 - 615 782 090

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!

GOIATZ MURUA

AINHOA ELORZA
PODOLOGOA

PODOLOGOA
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 FUTBOLA

Igoerak zein jaitsierak, eskualdeko 
taldeek asko dute jokoan oraindik
Azken jardunaldiaren atarian, Iurretako Hirugarren Mailara igotzeko fasera 
sailkatu daiteke; gainerako taldeek jaitsiera saihesteko puntuak behar dituzte

 JOSEBA DERTEANO
Jardunaldi bakarra falta da 
Ohorezko Maila, Maila Gore-
na eta Lehenengo Erregionala 
amaitzeko, eta eskualdeko tal-
deak azken segundora arte dau-
de behartuta borroka egitera, 
Iurretako igoera fasera sailkatu 
daitekeelako, eta Elorriok, Zal-
duak, Abadiñok eta Berrizek 
jaisteko aukerak dituztelako.

Futbolzaleak prestatu daite-
zela emozio handietarako. Begi 
bat norbere futbol zelaian eta 
bestea ondokoarenean izango 
dute zale askok asteburuan; eta 
hurretik jarraituko dituzte Hi-
rugarren Mailatik Bigarren B 
Mailara igotzeko borrokan da-
biltzan Alaves B-ren, Arenasen, 
Portugaleteren eta Leioaren ibi-
lerak ere: talde horietatik zenbat 
eta gehiago igo, hobe izango da, 
arrasteak ekidingo dituztelako.

Iurretako da igotzeko borro-
kan dabilen bakarra, baina ez 
dago bere esku. Joan zen aste-
buruan etxean berdindu ostean, 
Ohorezko Mailako igoera zuze-
na lortzeko aukerak galdu ditu 
–Santurtzi igo da–, eta, gainera, 
Erandiok eta Somorrostrok 
aurreratu egin dute igoera fa-
serako borrokan. Beraz, etxeko 
lanak egin, eta beste emaitzen 
zain egon beharko du. Maila 
berean Elorrio ez jaisteko bo-
rrokan dabil. Bihar, dagoeneko 
jaitsita dagoen Moraza hartuko 
du etxean; Morazak partidu 
bakarra irabazi du denboraldi 
osoan. Beraz, Elorriok aurrera 
atera beharreko partidua du. 

Maila Gorenean hamarga-
rren tokian kokatuta dagoen 
Zalduak ere ezin du arnasa lasai 
hartu oraindik, baina kontra-
ko emaitza asko eman beharko 

lirateke mailaz jaisteko. Aba-
diño ere arraste posibleen sare 
barruan dago oraindik. Ho-
rregatik, asteburuan Arratia-
ren kontrako partiduan Astola 
betetzeko deia egin du klubak. 
Gainera, Oier Gonzalez entrena-
tzailearen azken partidua izan-
go da Abadiñoren aulkian. Bost 
urteren ostean, kluba utziko du: 
“Ziklo bat amaitu dela pentsatu-
ta hartu dut erabakia”, adierazi 
du. Denbora honetan hiru igoe-
ra lortu ditu: gazteen taldeare-
kin bat eta nagusiekin bi.

Lehenengo Erregionalean 
Berriz da Durangaldeko ordez-
kari bakarra, eta badu jaisteko 
arriskurik, baina oso txikia da. 
Hirugarren Mailako Leioak 
mailaz igotzen badu (joanekoan 
1-4 irabazi zuen Barean), Berriz 
futbol taldeak mailari eutsiko 
lioke automatikoki.

AGENDA

 FUTBOLA

OHOREZKO MAILA

Elorrio - Loiu
· Zapatuan, 17:00etan, Eleizalde futbol 
zelaian.

MAILA GORENA

Abadiño - Arratia
· Zapatuan, 17:00etan, Astola futbol 
zelaian.

Zaldua - Otxarkoaga
· Zapatuan, 17:00etan, Solobarria 
futbol zelaian.

 ARETO FUTBOLA

MAILA GORENA

Kurutziaga Ikastola -  
Sapuberri
· Zapatuan, 18:15ean, Landako  
kiroldegian.

Sasikoa Durango B -  
Berrio Santutxu
· Domekan, 12:15ean, Landako  
kiroldegian.

LEHENENGO ERREGIONALA

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

Dantzari - Aurrera beti
· Domekan, 17:00etan, Iurretako  
Lanbide Heziketa Institutuan.

 SASKIBALOIA

BIGARREN ERREGIONALA  
(1-10 sailkapena)

Julza Zaldua -  
Unkinako 
· Zapatuan, 17:30ean, Zaldibarko 
kiroldegian.

 PILOTA

BIZKAIKO HERRIARTEKO  
TXAPELKETA (final zortzirenak; 
joaneko jardunaldia)

Iurreta - Elorrio 
· Barikuan, 18:00etan, Iurretako  
Olaburu pilotalekuan.

Olaberriak 
Gipuzkoako 
Itzulia irabazi du
Bizkaia-Durango taldeko Leire 
Olaberriak irabazi du lehenen-
goz antolatu duten Gipuzkoako 
Itzulia. Atariko erlojupekoa eta 
bi etapetako bat irabazita, hasi 
eta amaitu liderraren maillota 
jantzita izan du Olaberriak. Ka-
dete mailan, CAF Engineering 
taldeko Maialen Aramendiak 
Villabonako etapa irabazi zuen  
azken kilometroan jotako eraso 
gogor bati esker, eta bosgarren 
geratu da sailkapenean.

Bizkaia-Durango taldeko 
Yulia Iliynikh txirrindularia 
ere protagonista izan da asteon; 
Errusian, bere sorterrian, UCI 
1.2 mailako Grand Prix of  May-
kop proba irabazi du. 

Iurreta eta Elorrio 
elkarren aurka 
herriartekoan
Behe-behetik hasi eta kanpo-
raketa bi gaindituta, Iurreta 
Bizkaiko Herriarteko Pilota 
Txapelketako final zortzirene-
tan dago. Durango eta Atxondo, 
aldiz, txapelketatik kanporatu 
dituzte Lemoak eta Sestaok.

Orain, Iurretak Elorrioren 
kontra jokatuko du. Elorriok 
kanporaketa honetan hasiko du 
txapelketa. Joaneko partiduak 
Iurretan jokatuko dituzte gaur, 
18:00etan. Bestetik, Mallabiak 
Arrigorriagaren aurka hasi-
ko du txapelketa kanpoan, eta 
Zornotzak Mungiaren kontra 
etxean (bihar, 18:30ean). Malla-
biak aurrera egiten badu, Elo-
rrio edo Iurreta izango du arerio 
final laurdenetan. Zesta-puntan, 
berriz, Markinak finaletik kan-
pora utzi du Durango.

 TXIRRINDULARITZA

 PILOTA

Iurretako futbol taldeko jokalariak Larrakozelaian, entrenamendu saio batean. Kepa Aginako.
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GREMIOEN GIDA 
DEKORAZIOA

ITURGINTZA

GARBIKETA LOREZAINTZA

Profesional onenak 
zure zerbitzura!
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Inmobiliariak

www.inmoetxetxo.com

AUKERA
• ABADIÑO: Arlozabal. Logela 2 eta komun 2. 

Ganbara eta garajea. 155.000n.
• IURRETA: Uralde. 3 logela, komuna, sukaldea eta 

egongela. Guztiz berriztua. Igogailua. 
Trastelekua. 130.000n.

• ARAMOTZ: 3 logela. Eguzkitsua. Berogailua. 
Bizitzen sartzeko moduan. 115.000n.

• ZALDIBAR: Erdigunean. 3 logela. Berriztua. 
Terraza. Berogailua. Eguzkitsua. 126.000n. 

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ANDRA MARIA: Atikoa. 107 m2. 3 logela eta 

komun 2.
• GARAI: Familibakarra. 2.900 m2-ko lursailarekin. 4 

logela eta 3 komun. Ikuspegi politak. 450.800n.
• BERRIZ: Txaleta. 365 m2. Estreinatzeko. 1.270 

m2-ko lursaila. 600.000n.
• ASKATASUN ETORBIDEA: Etxebizitza altua. 3 

logela. Etxe osoa kanpora begira dago. Garajea 
eta trastelekua. 266.000n.

• F.J. ZUMARRAGA: 100 m2. 3 logela eta egongela. 
Terraza. Igogailua. Guztiz berriztua. 216.350n.

• MATIENA: Trañabarren. 3 logela eta komun 2. 
Terraza. Eguzkitsua. Ganbara. 190.000n. 

• DURANGO: Erdi berria. 105 m2. 3 logela, komun 2, 
egongela handia eta sukaldea esekitokiarekin. 
Ganbara eta garajea. 238.000n.

• TXIBITENA: 3 logela, komun 2, egongela eta 
sukaldea esekitokiarekin. Terraza 2. Ganbara 
eta garajea.

• MIKELDI: Azkeneko solairua. 3 logela, komuna 
eta egongela. Igogailua. Eguzkitsua. 

• ANDRA MARIA: 105 m2. 3 logela, egongela eta 
sukaldea. 155.000n.

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

• FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, komun 2 eta 
egongela handia. Garajea. Ganbara. 270.000n.

• BERNARDO GABIOLA: Beheko solairua. 3 logela 
eta sukaldea. Bizitzen sartzeko moduan. 

• DURANGO: 3 logela, komunak, egongela 
terrazarekin eta sukaldea balkoiarekin. 26 
m2-ko garajea. Ganbara. Eguzkitsua. Etxe osoa 
kanpora begira dago. 183.000n.

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

• DURANGO: Berriztua. Logela 2, sukaldea 
office-arekin eta egongela. 138.000n. 

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

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

• ABADIÑO: San Trokaz. Logela 2 eta komuna. 
Garajea eta trastelekua.

• BERRIZ: Lehendakari Agirre. 3 logela, sukaldea, 
komuna eta egongela. Terraza. 149.500n.

• MONTEVIDEO: 3 logela, komuna, egongela eta 
komuna. Igogailua.

LOKALAK SALGAI ETA 
ALOKAIRUAN

• J.A. AGIRRE: 60 m2. Egokitua. 600n.
• OIZ: 60 m2. 84.000n.
• LANDAKO: 50 m2. Egokitua. Komertziala.
• SAN IGNAZIO: 125 m2. Negozioa 

funtzionamenduan. Salgai edo alokairuan. 900n.
• J.M. ALTUNA: 45 m2. Egokitua. 550n.
• 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.
• IPARRAGIRRE: Lokal komertziala. 33 m2. 49.000n.
• SAN IGNAZIO: 35 m2. Salgai. 54.000n.

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
• DURANGO: 1, 2 eta 3 logelako etxebizitzak 

alokagai. 500n hileko.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• MONTEBIDEO: Apartamentua. Logela 2, komuna, 

sukaldea eta egongela. Erdi berria.
• ARKOTXA: 4 logela, komuna, bainugela, sukaldea 

eta egongela balkoiarekin. Garajea eta ganbara.
• ARTEKALEA: 8 etxebizitza eraikitzen. 1 eta 2 

logelakoak. Trastelkuarekin. 140.000n-tik aurrera.
• FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 

2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen 

du. Berrizteko. Inguru onean kokatua.
• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. Logela 2, komun 2 

eta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia 
eta terraza izugarriak.

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. Igerilekua 
eta pilotalekua.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarreko apartamentua. 

Sukalde amerikarra-egongela, komuna eta 
esekitokia. Ganbara, garaje bikoitza eta 
trastelekua.

ATXONDO
• Logela 2, komuna, sukaldea balkoiarekin, 

egongela eta bainugela. Etxe osoak kanpora 
ematen du. Berria ematen du.

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztua. Trastelekua.

LURSAILAK SALGAI
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila. Sarbide ona.
IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera 

dago.
MATIENA-ABADIÑO
• 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta fruta-arbolekin.
OLETA (OTXANDIO)
• 2.300 m2. Fruta-arbolak eta abeletxea ditu. Erreka 

ondoan kokatuta dagoen lursaila.
EUBA
• 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. Lurzati 2, 

bakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin.
ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila salgai.
DURANGO
• Lursail erdia familia biko etxebizitza eraikitzeko. 

Proiektua barne.
ZORNOTZA
• LARREA: 27.000 m2-ko lursaila.

BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI

DURANGO
• Adosatua. Guztiz jantzia. Erdi berria estreinatzeko.
BERRIZ
• MURGOITIOn kokatuta dagoen baserria salgai. 

Nekazalturismo edo landa etxe izateko aproposa. 
Ikuspegi politak.

• EITUA: 5 hektarea dituen baserria. Familia biko 
etxebizitza eraikitzeko aukerarekin.

ETXEBARRIA
• Iturrieta. 5 hektareako baserria. 
URRUTXUA
• Baserria, 8 hektareako lursailarekin. Gernika, 

Durango eta Bizkaiko Balkoiarekin ondo 
komunikatuta. Prezioa adosteko prest.

TXALETAK
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak, 

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

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

egongela, logela 2 eta komun 2.
• ANDRA MARI: Logela 2, sukaldea, egongela eta 

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

2 eta komuna.
• ARKOTZA: 4 logela, sukaldea, egongela, komuna 

eta bainugela. 
• ARTEKALEA: Logela, sukalde-jangela eta komuna. 
• ASKATASUN ETORBIDEA: 4 logela, sukaldea, 

egongela eta komun 2.
• ASKATASUN ETORBIDEA: Halla, sukaldea, 

egongela, 3 logela eta komun 2. Balkoia. Garajea 
eta ganbara.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. Balkoia. Ganbara. 

• ASTOLA BIDEA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. 

• LANDAKO ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komun 2. Balkoi 2. Garajea eta 
ganbara. 

• ERROTARITXUENA: Logela 2, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Terraza 2. Garajea aukeran eta 
ganbara.

• ERRETENTXU: 4 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. Balkoia. Garajea aukeran.

• EZKURDI: 4 logela, sukaldea, egongela eta 3 
komun. Garajea aukeran eta ganbara.

• EZKURDI: 5 logela, sukaldea, egongela, 3 komun 
eta bainugela. Terraza. Ganbara. 

• EZKURDI: 4 logela, sukaldea, egongela eta 3 
komun. Ganbara. 

• EZKURDI: 3 logela, sukaldea, egongela, komuna 
eta bainugela. 

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

• FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Balkoia. Garajea aukeran.

• IBAIZABAL AUZUNEA: Logela, sukaldea, egongela 
eta komuna. Garajea. 

• JUAN ITZIARKO AUZUNEA: Logela 2, sukaldea, 
egongela, komuna eta despentsa. 

• JUAN ITZIARKO AUZUNEA: Logela 2, sukaldea, 
egongela, komun 2 eta lursailarekin. 

• JUAN MARI ALTUNA: Logela 2, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Garajea eta trastelekua.

• KOMENTUKALEA: 4 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. Trastelekua. Ganbara.

• MIKELDI: 3 logela, sukaldea, egongela eta 2 
komun. Garajea eta trastelekua.

• MONTEVIDEO: 2 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. 

• MONTEVIDEO: 5 logela, sukaldea, egongela, 3 
komun eta 2 balkoi. Ganbara.

• MURUETATORRE: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
2 komun. Garajea eta trastelekua.

• MURUETATORRE: 4 logela, sukaldea, egongela, 2 
komun eta eskegitokia. Balkoia. Ganbara.

• OLLERIA: 4 logela, sukaldea, egongela eta 2 
komun. Balkoia. Jantzia. Garaje itxia 2 
kotxerentzako eta trastelekua.

• PLATERUEN PLAZA: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.

• SAN AGUSTIN: 5 logela, sukalde-jangela, 
egongela eta 3 komun. 

• SAN IGNAZIO: 3 logela, sukaldea, egongela eta 2 
komun. Garajea eta trastelekua.

• SAN IGNAZIO: 3 logela, sukaldea, egongela eta 2 
komun. Ganbara.

• SAN IGNAZIO: 3 logela, sukaldea, egongela eta 2 
komun. Ganbara. Garajea eta trastelekua.

BESTE ESKAINTZA BATZUK 
BULEGOAN

ETXEBIZITZAK SALGAI
JUAN MARIA ALTUNA

GOIENKALEA

• Logela 2, komun 2, egongela handia eta 
sukalde handia despentsarekin. Guztiz 
berriztua. Igogailua. 190.000n.

ARKOTZA

• 100 m2. 4 logela, egongela, sukalde jantzia, 
komuna eta bainugela. Balkoia. Ganbara. 
Igogailua. 218.000n. €

EZKURDI

SAN IGNAZIO

PLATERUEN PLAZA

ERROTARITXUENA

• 174 m2. 5 logela, egongela handia, komun 2 
eta bainugela 2. Balkoia. Ganbara.

• 90 m2. 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
komun 2. Garajea eta ganbara. 238.000n.

• 90 m2. 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
komun 2. Garajea eta ganbara. 290.000n.

• Estreinatzeko. 69 m2. Logela 2, egongela, 
sukaldea eta komun 2. Balkoia. 222.000n.

• Etxebizitza handia. 111 m2. 3 logela, egongela, 
sukalde jantzia eta komuna. Terraza eta 
balkoia. Trastelekua aukeran.175.000n.

www.inmoduranguesado.com
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Berriz. Berrizen familia 
bakarreko etxea salgai, kirolde-
giaren eta eskolaren aurrean. 363
m2 ditu eta 1.200 m2-ko lursaila.
Eguzkitsua eta ikuspegi ederrak.
Tel: 651-34 80 08.

Garai. Oarbeaskoa baserria 
salgai. 10.000 m2-ko lursaila.
Garaiko San Migel auzoa, 6.   
8.500 m2-ko belardi soroa,
nahiko laua. 200 m2-ko baratza,
frutalak. Nekazal turismoa edo
nekazaritza ekologikorako 
aproposa. Toki lasaia, hegoaldera
begira. Errehabilitazioa behar du. 
Bifamiliarra egiteko baimena.
Udaletxea, frontoia, kultur etxea,
osakidetza kontsulta, jate-
txeak(2) eta autobus geltokitik
150 metrora. Durangotik 10 
minutura. Ap-8 autopistaren 
sarreratik 5 minutura. 
Tel.: 639 833 489. 
jo.amantegi@gmail.com.

Mallabia. Aukerakoa,
nekazaritzarako edo nekatzaritza-
turismorako, toki eguzkitsua eta 
ederra, 20.000 m2 lur. Prezio
egokia, ikusi nahi baduzu, deitu 
655-70 26 47 telefonora (19:00-
21:00). Nahi izanez gero,aukera
egon badago lursail gehiago 
eskuratzeko. 

Otxandio. 65 m2-ko pisua 
salgai, altzariz jantzia, bizitzera
sartzeko moduan. 1. solairua, 
2 gela, egongela, sukaldea, 
despentsa eta komuna. Denak
kanpoalderantz ematen du, 
gainera. 3. solairuan 6 m2-ko
trasteleku bat dauka leiho
batekin, estudio txiki baterako
oso aproposa. Eraikuntza 2003.
urtekoa da. 120.000 euro. 
Tel.: 634-44 47 76.

ERRENTAN EMAN

Durango. Durangon, 
Intxaurrondo kalean, aparta-
mentu eguzkitsua alokatzen da.
Logela, egongela, arropa 
esekitzeko gela, eta guztiz 
jantzitako komuna eta sukaldea
ditu. 550 euro hilean. 
Tel.: 616-70 35 80 (Esther).
Posta elektronikoa: 
esther-g@aek.org.

Durango. Pisua alokagai Duran-
gon, Artekalen. Argitsua, ondo
zaindua eta merkea. 
Tel.: 656-41 66 85 (arratsaldez).

Elorrio. Elorrion pisua alokagai.
Erdigunean. Oso handia. Lau gela 
eta komun bi. Tel.: 94 658 27 58.

Zaldibar. Erdialdean, guztiz 
berriztua eta jantzita, 2 logela. 
Tel.: 660-45 87 56.

OPORRETAKO 
ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Conil (Cadiz). Apartamentua 
alokagai Conilen. Tel.: 653-73 34 57.

Ramales (Kantabria). Txaleta 
alokagai Ramalesen
(Kantabrian). Tel.: 653-73 34 57.

Santo Domingo de la Calzada
(Errioxa). Santo Domingo de la
Calzadan (San Inazio konplexuan,
igerilekuagaz) etxebizitza aloka-
gai, uztailetik, eta 2014-2015 
ikasturterako. Tel.: 645-71 68 47.

Torrevellan (Alacant). 
Torrevellan apartamentua 
alokagai, uztailean eta abuztuan
(Playa de los Locos). 
Tel.: 645-71 68 47.

LOKALAK
ERRENTAN EMAN

Zaldibar. Zaldibarren, 
herrigunean, 40 m2-ko lokala
alokatzen da, komunarekin eta
solairu-gaineko txiki batekin.
Prezioa 200 euro. 
Tel.: 616-24 30 53/639-21 01 39.

GARAJE / TRASTEROAK
SALDU

Zornotza. Posta elektronikoa: 
lurcuadra@hotmail.com; 
Tel.: 629-23 26 80.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

PERTSONAK ZAINDU

Elorrio. Neska euskalduna
umeak zaintzeko prest. 
Esperientziaduna. Goizez eta 
arratsaldez libre. 
Tel.: 699-00 82 76 (Alazne).

Durangaldea. Haur Hezkuntzako
hezitzaile euskalduna, Duran-
galdean (Elorrio, Durango, Ma-
tiena, 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. Emakume 

arduratsua lan bila, 
esperientziagaz. Orduka edo
gauez lan egiteko prest. Berehala
lanean hasteko moduan. 
Tel.: 631-20 31 24.

Durangaldea. Emakune 
arduratsua eta esperientziaduna
pertsona nagusiak zaintzeko lan
bila dabil. 24 orduz. 
Tel.: 631-58 73 64 (Marilina).

Durangaldea. Lan bila nabil. 
Garbiketa lanetan edo pertsona 
nagusiak zaintzen. Erreferentzia
oso onak. Ordutegia: aste
bitartean 10:30-12:00, eta 
asteburuetan ere lan egiteko
prest. Tel.: 650-61 01 94.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua lan bila dabil, 
nagusiak zein umeak zaintzeko
edo garbiketa lanetan 
aritzeko. Orduka, 24 orduz 
edo egunez. Berehala hasteko. 
Tel.: 632-59 32 80.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua lan bila dabil, 
nagusiak zein umeak zaintzeko
edo garbiketa lanetan aritzeko.
Orduka, 24 orduz edo egunez.
Berehala hasteko prest. 
Tel.: 631-26 89 68.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua lan bila dabil, 
nagusiak zein umeak zaintzeko
edo garbiketa lanetan 
aritzeko. Orduka, 24 orduz edo
egunez. Berehala hasteko. 
Tel.: 632-08 85 71.

IRAKASKUNTZA

Durango. Erdi mailako eta goi
mailako prestakuntza zikloak ;
LH, DBH eta batxilergoa. Eskola
pertikularrak, ikas teknikak 
(lan ohiturak, motibazioa ). 
Esperientzia. Tel.: 656-79 15 99.

Elorrio. Esperientziadun neska 
euskalduna eskaintzen da maila
guztietako eskola partikularrak
emateko Durangaldean; ikasturte
amaierarako eta 
errekuperazioetarako. 
Tel.: 699-00 82 76 (Alazne). 

LAN ESKAINTZAK
OSTALARITZA

Durangaldea. Neska euskalduna
behar dugu zapatuetan eta 
domeketan zerbitzari lanetan 
aritzeko. Beharrezkoa da autoa 
edukitzea. Tel.: 689-80 23 62.

IRAKASKUNTZA

Durango. Lehen Hezkuntzako
Gradua ikasten dabilen neska 
euskalduna LHko eta DBHko
ikasleei eskola partikularrak
emateko prest dago. 
Tel.: 688-65 49 52.

GAINERAKOAK

Mallabia. Mallabiko enpresa

batek kalitate/ingurugiro eta 
segurtasun arlorako injineru
tekniko edota FP2 titulodun bat
behar du. Estanpazioko, 
automozioko, ISO/TS 16949-ko,
metrologiako (3D neurketa 
makina)  eta barne auditorietako
ezagutzak kontutan hartuko di-
tugu. Hasieran aldi baterako eta
gero behin-behineko kontratua
egiteko aukerarekin. Mesedez
bidali curriculuma 
rrhhestanpazio@gmail.com 
helbide elektronikora. 
Profilera egokitzen direnak 
bakarrik erantzungo dira.

GAINERAKOAK

Denetarik

SALDU / EROSI
2011ko Renault Clio baten 
errubera bi salgai. Llantak 
txapazkoak dira eta estreinatu
barik daude. %60ra dauden 
neumatikoekin montatuta. 
Neurriak: 185 60 r. 15. 100 euro. 
Tel.: 667-93 93 70.

Ahari latxa daukat salgai. 
Urtebeteko ahari latxa salgai. 
Bikia da. Tel.: 94 621 82 57.

Auñamendi-Euskal Herriko
entziklopedia salgai. 
Auñamendi-Euskal Herriko
entziklopedia salgai daukat. 
58 tomo. 700 euro. 
Tel.: 94 620 11 67/688-88 35 23.

Bi urteko ardia daukat salgai. 
Bi urteko ardia daukat salgai. 
Bildotsarekin edo bildots gabe. 
Tel.: 94 621 82 57.

Enrike Renteriaren margolan
bat salgai. Enrike Renteriaren
margolan bat salgai. Motiboa:
Tabira. Neurria: 65x55. 
Tel.: 665-72 15 77.

Iturgintzako materiala.
Iturgintzako materiala: tolesteko
makina. Jaitsieretarako eta kaña 
erdietarako arrabola, 
osagarriekin. Tel.: 94 682 45 90.

San Ignazio igerilekua salgai.

San Ignazio igerilekuaren 
partaidetza saltzen da. 
Tel: 94 603 37 66 (Egunez,
14:00-16:00, eta gauez, 21:00tik
aurrera; asteburuetan edozein 
ordutan). 

Traktorea salgai. Traktorea 
salgai. Pascuali marka, 30 zaldi
potentzia. Erremolkearekin. 
Tel.: 94 682 45 90.

EMAN / HARTU
Ipuin kontalaria. Ipuin 
kontalaria, etxez etxe, 
borondatearen truke. 
Durangaldean. 
Tel.: 651-36 97 69. 
Helbide elektronikoa: 
romanantero@gmail.com.

Psikologo espezializatua. 
Ikasketa arazoak dituztenei 
ikasketa teknikekin laguntzeko
gertu, zein hiperaktibitatea,
antsietatea, bikote arteko 
arazoak edo depresio arazoak 
dituztenei laguntzeko prest.
Psikologo espezializatua. 
Tel.: 679-38 23 69.

ERRENTAN
Ile apaindegia alokagai 
Abadinon. Ile apaindegia
alokatzen da Abadiñon,
Muntsaratz auzoan. 
Tel.: 662-55 40 77.

Ibilgailuak

AUTOAK
SALDU

Renault Mégane familiarra 
salgai. Renault Mégane Grand
Tour 1.5 dci 105 zp luxe privilege
autoa. Ondo zaindua. Familiarra
eta diesela. Azterketak eta 
mantentze lanak eguneratuta.
Ekipamendu gorena. 
Tel.: 615-71 10 15. 
Posta: ozem79@hotmail.com.

Aisia - kirola

KIROLAK
SALDU

Bizikleta eliptikoa. Decathlon
markako bizikleta eliptikoa salgai.
Prezioa 80 euro. Bestela, 
bizikleta estatiko baten truke
emateko prest nago. 
Tel.: 637-41 64 38. 

Familia - etxea

ETXERAKO TRESNAK /
ALTZARIAK

SALDU

Komunerako altzaria salgai. 
Komunerako altzaria salgai. 
Tel.: 637-41 64 38.

Autokarabana edo 
karabana gordetzeko leku 

aproposa Mendiolan.

Leku estalia eta inon  
baino merkeago!
Segurua, ura eta  
argindarra barne.
Hilean 49 euro

Interesatuta bazaude, deitu
600 464 411
946 812 003

ATE IREKI BEREZIAK  
HAUR HEZKUNTZAKO 

ZIKLOARI BURUZ 
IBAIZABALEN

Haur Hezkuntzako zikloari 
buruzko informazio osoa  

jasoko duzu
Maiatzak 26, astelehena.  

Eguerdiko 12:00etan
Etortzeko asmoa baduzu, 

idatzi mezua  
idazkaritza@

ibaizabalikastola.org 
helbidera



:: DURANGO | ZUGAZA  
 
Grace de Monaco 
Zuzendaria: Olivier Dahan  
• barikua 23: 19:30 
• zapatua 24: 22:30  
• domeka 25: 19:00/21:15   
• astelehena 26: 18:30  
• martitzena 27: 20:00   
 
Carmina y amen 
Zuzendaria: Paco León  
• zapatua 24: 22:00   
• domeka 25: 19:30   
• astelehena 26: 21:00  
    
Godzilla 
Zuzendaria: David Menkes  
• zapatua 24: 17:00   
    
2. ARETOA 
Godzilla 3D 
• barikua 23: 22:00   
• zapatua 24: 19:30  
• domeka 25: 21:00  
    
Carmina y amen 
Zuzendaria: Paco León  
• zapatua 24: 17:00    
• domeka 25: 19:00  
    
Amor en su punto 
Zuzendaria: Teresa de Pelegrí 
eta Dominic Harari  
• barikua 23: 19:30    
• zapatua 24: 22:30  
• domeka 25: 21:15  
• astelehena 26: 21:00  
   

:: ELORRIO | ARRIOLA  
 
La grande bellezza 
Zuzendaria: Paolo Sorrentino 
• zapatua 24: 22:30   
• domeka 25: 20:00  
• astelehena 26: 20:00  
   

:: ZORNOTZA 
 
Una noche  
en el viejo México 
Zuzendaria: Emilio Aragón 
• zapatua 24: 19:30/22:30  
• astelehena 25: 20:00  
• martitzena 26: 20:15  
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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

MAIATZEKO AGENDA

23
IPUIN KONTALARIA
Ines Bengoa: “Kamishibai ipuinak”
17:30 3-4 urte bitarteakoak
18:00 5 urtetik gorakoak

26 ANDEREBIDE GOIURIA KULTUR GUNEAN 
18:30 Ikastaroa: “Refuerzo del suelo pélvico” (Amatza Abasolo)

27
28
29

ERAKUSKETA
11:00 - 12:30 eta 17:30 - 20:00 
Eskulanak, Pintura eta ingeles ikastaroen erakusketa

29

AGERRALDIA - Olaburu Frontoian 
Iurretako Kultur Tailerren Ikasturteari amaiera amoteko jaialdia.
18:00 Gimnasia, Yoga, Saloi Dantzak, Karibeko Dantzak,  
Sabel Dantzen Agerraldia.
Jarraian danontzako luntxa eta erromeria egongo da
KIMUAK AISIALDI ELKARTEA  
IBARRETXE KULTUR ETXEA
Udaleku finko-ibiltariko batzarra 
17:30 Euskeraz - 19:00 Gazteleraz

30
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA
Helduen ipuin kontalaria
20:00 ”Cuentos de puchero” Cris y Neyra

IRTEERA: Ekainak 9 Lea-Artibai (Markina-Xemein)
Bisita gidatua: Eusko Label bildotsa eta Idiazabal gaztagintza
+ Euskal Herriko sagardogintza eta “Bizkaiko Txakolina”
Izen-ematea: Maiatzak 26-30

Maiatzaren 25ean, 
12:00etan, ’Castellers del 
poble sec’, Txanporta pla-
zan. 17:00etan, Talde Ba-
tuaken kalejira. 18:00etan, 
Batugara batukada, Txan-
porta plazan. 19:30ean, 
txokolatada, Txanporta 
plazan. 20:00etan, Gerbasi 
agur eta jaien amaiera.

:: DURANGO
Maiatzaren 24an, egun 
osoan, Berbaro elkartea-
ren 25. urteurrena, Plate-
ruenean.

Berbaldia

:: DURANGO

Maiatzaren 29an, 
19:00etan, Arkeologiaren 
eta Historiaren V. jardu-
naldia. Vasconia Erro-
matarren garaian. Elena 
Torregarai (EHU): ‘Sexua 
Erroman, mitoa eta errea-
litatea’, Arte eta Historia 
Museoan.

Maiatzaren 29an, 
20:00etan, DF Bertsozale 
Eskola: Miren Amurizak 
Imanol Lazkano elkarriz-
ketatuko du, Plateruenean.

:: ELORRIO

Maiatzaren 29an, 
19:30ean, Urtza Usabel: 
Caritasen pobreziaren 
txostena, Iturri kultur 
etxean.

Kontalaria

:: DURANGO
Maiatzaren 23an, 
19:00etan, Carles Garcia 
Camino: ‘Cuentos para 
mujeres listas’, liburute-
gian.

:: IURRETA

Maiatzaren 23an, 
17:30ean 3-4 urtekoak; 
18:00etan, 5 urtetik 
gorakoak, Ines Bengoa: 
‘Kamishibai ipuinak’,  
Herri Bibliotekan.

Maiatzaren 30ean, 
20:00etan, Cris y Neysa 
(Valladolid): ‘Cuentos de 
Puchero’, Herri Bibliote-
kan.

Antzerkia

:: BERRIZ

Maiatzaren 24an, 
20:00etan, ’La última opor-
tunidad’, San Agustinen.

:: ELORRIO
Maiatzaren 23an, 
22:00etan, ‘La última opor-
tunidad’, Arriolan.

Maiatzaren 25ean, 
17:00etan, Hensel eta 
Gretel txokolatezko etxean, 
Arriolan.

:: ZORNOTZA
Maiatzaren 23an, 
20:00etan, ‘La gran A... 
ventura’, Zornotza Aretoan.

Erakusketa

:: DURANGO

Ekainaren 1era arte, 
‘Poético-político’, Arte  
eta Historia Museoan.

:: ELORRIO

Ekainera arte,  
Iban Gorritiren  
‘Essaouira-Haize ura’ 
argazki erakusketa,  
Parra tabernan.

Maiatzaren 30era arte, 
Baskonia-Vasconia:  
bitarteko lurra, Iturrin.

Musika

:: BERRIZ

Maiatzaren 23an, 
20:00etan, Luke Ams-
trong, Kultur Etxean.

Maiatzaren 24an, 
22:30ean, Dinero, Hiltegi-
xe gaztetxean.

:: DURANGO

Maiatzaren 23an, 
21:30ean, III. Greatest Hits 
Gaua, Plateruenean.

Maiatzaren 25ean, 
13:00etan, Laguardiako 
eta Durangoko Bartolome 
Ertzilla eskolako musika 
banden emanaldia, Andra 
Mariko arkupean.

Maiatzaren 30ean, 
21:30ean, III. Greatest Hits 
Gaua, Plateruenean.

:: ELORRIO

Maiatzaren 24an, 
18:30ean, Garamenditar 
Agustin Musika Eskolako 
ikasleen emanaldia,  
musika eskolan.

:: ZORNOTZA
Maiatzaren 23an, 
18:00etan, Zubiaur 
Musika Eskolako flauta 
ikasleen emanaldia,  
musika eskolan.

Maiatzaren 23an, 
19:30ean, abesbatzen 
trukea: Laudioko Arteon 
eta Zornotzako Kantalai, 
Larreako San Juan  
Bautista elizan.

Maiatzaren 24an, 
20:00etan, Xabier Zeberio 
eta Pello Ramirez, San  
Bartolome baselizan.

Maiatzaren 25ean, 
12:15ean, Trivium Klezmer, 
Bernagoitiko San Miguel 
baselizan.

Maiatzaren 28an, 
19:00etan, Zubiaur esko-
lako ikasleen emanaldia, 
Zornotza Aretoan.

Maiatzaren 29an, 
19:00etan, txistu  
emanaldia, Zelaietako  
auditoriumean.

Maiatzaren 30ean, 
19:00etan, herri musika 
jaialdia, Zelaieta parkean.

Jaiak

:: ABADIÑO

Maiatzaren 23an, 
17:00etan, Tomax paila-
zoaren abenturak, Txan-
porta plazan.

Maiatzaren 24an, 
09:00etan, frontenis  
maratoia. 10:00etan, bi-
zikleta martxa, Txanporta 
plazatik. 12:00etan, Gaz-
telura kronoigoera korrika 
eta bizikletan, hilerritik. 
14:00etan, herri bazkaria, 
Ferialeku plazan. 17:30ean, 
kalejira Ustekabe txaran-
gagaz. 23:00etan, Exaixu 
+ Boikot + Criatura,  
Txanporta plazan.

Maitzaren 23an, Elorrioko Arriolan,  
eta 24an, Durangoko San Agustinen

La última 
oportunidad
Glu Glu antzerki konpainiaren lana da ‘La última 
oportunidad’, harremanei buruzko obra. Gurutze Beitia 
eta Julian Iantzi aktoreek dihardute obra honetan, 
Galder Perez testuaren egilearen zuzendaritzapean.
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eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

  Zorionak Dani, ongi 
etorri hamarkada 
berrira. Zure 
jarraitzaile Martinen 
partez. Aupa Ronaldo!

  Gaur 6 urte bete ditu 
Leirek. Eskerrik asko 
hain alaia izateagatik. 
Zorionak eta musu 
handi bat!

  Zorionak Alazne familia 
guztiaren, eta, batez ere, 
Paul zure semearen 
partez. Domeka eder bat 
pasa! Mosu handi asko!

  Zorionak Uxue! Ondo 
pasa eguna eta muxu 
haundi bat etxekuen 
partez!

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

  Zorionak amama Mariaje 
zure urtebetetzean, 
maiatzien 24an. Eta zuri be 
bai Unai, 25ean!

  Zorionak Urko, Pablo 
eta Susanaren partez!

  Zorionak Noa. Ondo pasau 
zure urtebetetzean. Aita, 
ama, Bera eta familia 
guztiaren partez.

  Zorionak Unax! Maiatzaren 
25ean 2 urte egingo ditu. Musu 
handi bat familia guztiaren 
partez.

  Datorren barikuan, hilak 30, Ekain, Jon, Haizea, Maddi, Ihintza, 
Aratz, Manex eta Izarok, Abadiñoko gaztetxean ospatuko duten 
txokolatadara gonbidatzen zaitue. Zorionak!

  Joanesek urte bat egingo du 
24an, eta aittitek urte batzuk 
gehiago 30ean. Zorionak 
etxeko guztion partez!

  Bihar Javin urtebetetzea da, 
zorionak! Mosu handi bat.

Denborapasak

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

 18º 14º
6º 9º

9º9º

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

UDALAKBARIKUA, 23 - 09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 
22 - Durango) 
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

ZAPATUA, 24 - 09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 
plaza 8 - Durango) 
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar, 14 - Zornotza)
09:00-13:30
• De Diego (Intxaurrondo 
22 - Durango) 
• Bazan Diaz (Uribarri 
5 - Durango)
• Navarro (Artekalea 
6 - Durango)
• Unamunzaga 
(Muruetatorre 2C - Durango)
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Campillo (Montevideo 
etorb. 24 - Durango)
• Irigoien (Bixente 
Kapanaga 3 - Iurreta)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)

• Jaio-Olabarrieta 
(Errekakale 6 - Elorrio) 
• Goiria, Mari Carmen 
(Sabino Arana 6 - Zornotza)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

DOMEKA, 25 - 09:00-09:00
• Bazan Diaz (Uribarri 
5 - Durango)
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 
4 - Zaldibar)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

ASTELEHENA, 26 - 09:00-09:00
• Navarro (Artekalea 
6 - Durango)
• Goiria, Mari Carmen 
(Sabino Arana 6 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

MARTITZENA, 27 - 09:00-09:00
• Gaztelumendi (J.A. 
Abasolo 2 -Durango) 
• Goiria, Mari Carmen 
(Sabino Arana 6 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

EGUAZTENA, 28 - 09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Goiria, Mari Carmen 
(Sabino Arana 6 - Zornotza)
09:00-22:00
• Bengoa (Jose Antonio 
Agirre 1 - Atxondo) 
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

EGUENA, 29 - 09:00-09:00
• Etxebarria (Montevideo 
etorb. 2 - Durango)
• Goiria, Mari Carmen 
(Sabino Arana 6 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

BOTIKAK TELEFONO INTERESGARRIAK

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

SUDOKUEN
SOLUZIOAK

1

2

  Liher, krak bat zara. 
Baberoen salmenta igo 
da, eta ez bakarrik 
zugatik! Zorionak  
denon partez!

14º 18º

  Neskak Plentzia Cup I–Futbol 7 
Txapelketan CD Elorrioko neskak 
txapeldunak izan ziren. Zorionak 
guztioi! Eta eskerrik asko Iñaki!

 Iratik, gure etxeko 
printzesak,  2 urte bete dauz. 
Ondo pasau asteburuen eta 
mosu haundi!



 JONE GUENETXEA
Berbaroren 25. urteurrene-
ko ospakizunak elkartearen 
ibilbidean lanean jardun 
duten hainbat lagun batuko 
ditu bihar, Platerueneko baz-
karian. Amaia Zarrabeitia 
eta Arantza Agirre dira, bes-
te hainbat euskaltzalerekin 
batera, Berbaroren lehenen-
go pausoen lekuko. 

Zelan hasi zineten Berbaron?
Amaia Zarrabeitia: Erazetik 
joan nintzen Berbarora. Ikaske-
tak amaitzeko ikasgai bat falta 
zitzaidan, eta salto naturala 
izan zen. Zuzendaritza mailan 
hasi, eta, ondoren, Berbaroko 
administraziora joan nintzen. 
Arantxa Agirre: Berbaroren so-
rreran Andoni Mujikak, Juan 
Luis Ertzillak, Gorka Barrue-
tabeñak eta beste askok jardun 
zuten. Lantalde ugari zeuden 
martxan, eta ni irakaskuntza 
taldean hasi nintzen. Ondoren, 
zuzendaritzan sartu nintzen, 
eta, beranduago, 1995ean, pre-
sidente kargua hartu nuen. 
Amaia, uste dut lekukoa zuri 
pasatu nizula. 

Sasoi hura zelan gogoratzen 
duzue?
A.Z.: Nik gogoratzen dut oso 
gaztea nintzela –oso gauza ga-
rrantzitsua–, ilusioa, konpro-
misoa, militantzia... Indar hori 
guztia gogoan dut. Sortzen eta 
asmatzen genbiltzan. Arra-
sate zen gure erreferente, edo 
Lasarteko Ttakun beste gauza 
batzuetarako. Aldea itzela zen. 
Arrasate inguruan erakundeen 
oso babes handia zuten. Guk 
ez geneukan babes ekonomiko 
eta instituzionalik. Lantaldeen 
gogoa eta ilusioa oso garrantzi-
tsua izan zen, baina taldeetan 

esperientziadun pertsonak 
egotea ere bai, tartean Juan 
Luis Ertzilla, adibidez. Taber-
na martxan jartzerako orduan, 
esaterako, bere figura oso in-
portantea izan zen. Berandua-
go, beste elkarte batzuen errefe-
rente izatera pasatu ginen. 

Zelako zailtasunak izan zeni-
tuzten?
A.Z.: Politikoki beste sasoi bat 
zen. Gaur egun, euskararen 
arloan, gizarte mailan, adosta-
sun zabalagoa dago, zailtasu-
nak egunero topatzen ditugun 
arren. Alde batekoek beste 
aldekoak ginela esaten ziguten, 
eta beste aldekoek, berriz, aur-
kako aldekoak ginela. 
A.A.: Elkartea ideologikoki 
erdian mantentzea eta ez le-
rrokatzea zaila izan zen. 

Elkartean jardun duten per-
tsonen bizipenak batzen da-
bil Berbaro. Zuek baduzue 
baten bat?
A.Z.: 1994an, presidente nintze-
la, ETBn Hitzetik hortzeraren 
aurretik zegoen programa-
koak etorri ziren. ETB1en eta 
ETB2n ematen zuten, euskaraz 
eta gaztelaniaz. “Zer da Berba-
ro?”, galdetu zidaten, eta hogei 
segundotan erantzuteko eskatu 
zidaten. Amaitu orduko eten 
ninduten. Eta, gero, berdina 
esan behar nuen gaztelaniaz, 
oraindik gaitzagoa. Gustatuko 
litzaidake irudi horiek Euskal 
Telebistako artxibotik hartu 
eta ikustea. 
A.A.: Anekdotak gogoratzeko 
desastre samarra naiz. Gogo-
ratzen dut Erazen urteurrena 
antolatzea egokitu zitzaidala. 
Herri guztietan ekitaldiak an-
tolatu genituen, eta Berrizen 
jaialdi handi bat egin genuen. 

Zelako garapena izan du Ber-
barok urte hauetan?
A.Z.: Eraz, Anboto, Plateruena, 
udalaren Euskara Zerbitzua, 
udalekuak, Haur Literatur Are-
toa... Taberna txiki gelditu zen, 
eta Plateruena bultzatu genuen. 
Aita-amak euskaraz irakurtzen 

ikustea edo nire alabek udale-
kuak euskaraz izatea herrian 
errotuta dauden lorpenak dira.  
A.A.: Lortutako hori guztia 
jende askoren ahaleginaren 
emaitza da. Amets hori genue-
lako heldu gara gaur eguneko 
errealitate honetara. 

LAUHORTZAAkuilua ANDONI 
BARREÑA 
Unibertsitateko
irakaslea

Kolonbiako  
nasa lagunak
Nasak 250.000 lagun dira, hego-
ko Andeetako magaletan. Nasa 
yuwe deritzote hizkuntzari, gi-
zakion hizkuntza. Badute idaz-
kera batua, baina oso gutxi da-
rabilte idazteko eta hitz egiteko. 

Çxhab Wala Kiwe eskual-
dean ia ez dago 30 urtetik behe-
rakorik hizkuntza dakienik, 
eta eten egin da hizkuntzaren 
transmisioa. Nasa Üus eskual-
dean 20 urtetik beherakoek 
ulertzen dute, baina gehienek ez 
darabilte. Dxiite Kiwe-n umeak 
eta gazteak ikusi ditut euren 
hizkuntzan jolasten. Zenbat eta 
hurrago Bogotatik Calira doan 
errepidetik eta hizkuntza gal-
duago.

Nola liteke? Nasa herria baz-
tertu egin dute mendietara, lur 
latzenak lantzera. 1973ra arte 
ez zuten jabego eskubiderik, eta 
lur-jabe handientzat egin behar 
izaten zuten lan lursail txiki ba-
ten alokairuaren truke, feuda-
lismoan bezala. Bozkatzeko es-
kubiderik ere ez zuten. Antolatu 
egin ziren, gogor borrokatu, latz 
ordaindu (ehunka hildako), eta 
gaur erakunde errespetatuak 
eta ondo eratuak dituzte (CRIC, 
www.cric-colombia.org). Hale-
re, bortizkeria nagusi da nasen 
lurraldean: narkotrafikoa, pa-
ramilitarrak, armada, gerrilla. 
Denak alde egin dezaten eska-
tzen dute.

Hizkuntza eta identitatea 
jagon eta landu nahi dute, bai-
na eskolaren, hedabideen, ad-
ministrazioaren eta ideologia 
nagusiaren bidez gaztelaniatze 
ikaragarria ari dira gertatzen. 

Euskal Herriko Garabide el-
karteari laguntza eskatu diote, 
hizkuntza biziberritzeko estra-
tegietan trebatzeko. Durangoko 
Udalak lagundu egiten du, eta 
iaz, udan, bi irakasle izan ziren 
bertan nasa yuwe eragileak eta 
irakasleak trebatzen. Aurten 
berriro abiatuko dira beste bi 
lankide durangar. Dagoeneko 
abian jarri dute lehen ikastola, 
Luucx Le’cxkwe, 7 urtez behe-
rako umeentzat. Gure laguntza 
behar eta nahi dute!

 

“Amets hori genuelako heldu 
gara gaur egungo errealitatera”

Berbarok mende laurdeneko ibilbidea ospatuko du bihar, Durangon; parte hartzeko deia egin dute

AMAIA ZARRABEITIA | Berbaroko kidea | Iurreta, 1970

ARANTZA AGIRRE | Berbaroko kidea | Durango, 1965


