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 DURANGALDEA

“Giza katera itxaron beharrik 
gabe esan daiteke dinamika 
arrakastatsua izaten ari dela”
Erabakitzeko eskubidearen alde ekainaren 8an 
egingo den giza katea aurkeztu dute Durangon

 JOSEBA DERTEANO
Bederatzi egun falta dira eraba-
kitzeko eskubidea aldarrikatzea 
helburu duen 123 kilometroko 
giza katea osatzeko. Ekaina-
ren 8an izango da, Durango eta 
Iruñea artean. Martitzenean, 
Landako Gunearen parean egin 
zuten aurkezpena, giza katea ha-
siko den tokian bertan. “Azken 
txanpan sartuta gaude”, adie-
razi zuen Angel Oiarbide Gure 
Esku Dago dinamikako bozera-
maileak: “Erabakitzeko eskubi-
dea aldarrikatuko dugu: herria 
gara, herritarren garaia da, eta 
erabakitzeko eskubidea dugu”. 

Ekainaren 8a denbora luzez 
herriz herri egindako lanaren 

irudikapena izango dela adiera-
zi du, eta orain arte egindako bi-
dea azpimarratu zuen. “Giza ka-
tera itxaron beharrik gabe esan 
dezakegu dinamika arrakasta-
tsua izaten ari dela; herriz herri 
egindako lanari esker hainbat 
sentsibilitatetako jendea norabi-
de berean ipini da, eta lan horren 
argazkirik politena ekainaren 
8ko giza katea izango da”. Atzo 
jakinarazi zutenez, giza katea be-
tetzeko adina lagun bildu dituzte 
jada. 50.000 lagunek bat egin dute 
ekimenarekin.

Giza katearen ostean, bost 
jaialdi egongo dituzte Duran-
gon, Iruñean, Etxarrin, Lazkaon 
eta Bergaran.  “Denon artean os-

patzeko egun bat izango da”. Du-
rangoko jaialdia Landako Gu-
nean eta bere inguruetan izango 
da, 14:00etatik aurrera. Durango 
eta Arrasate arteko giza katean 
parte hartuko dutenak daude 
bertara deituta, eta askotariko 
ekitaldiekin gozatu ahalko dute.

Irizpideak eta gomendioak
Ekainaren 8an milaka lagun 
mugituko dira, eta horren au-
rrean jarraitu beharreko iriz-
pideen eta gomendioen libu-
ruxka banatu dute. Ahal dela, 
autobusak eta garraio publikoa 
erabiltzeko eskatu dute, toki 

askotan inbutuak sortu daitez-
keela aurreratu dute antolatzai-
leek. 10:00etarako nor bere kilo-
metroan egotearen garrantzia 
ere azpimarratu dute. Horretaz 
gainera, errepideko segurtasun 
neurriak errespetatzeko eskatu 
dute. 

Angel Oiarbide mutur batean eta Zelai Nikolas bestean, giza kate sinboliko bat osatu zuten Durangon 120 lagunen artean.

101 etxebako egon dira 
aurten, neguko aterpean
Neguko aterpearen balantzea aurkeztu dute

 MARKEL ONAINDIA
Amankomunazgoak azarotik 
martxora bitartean etxebakoen-
tzat eskaini duen neguko ater-
pean 101 lagun egon dira aur-
ten, iaz baino 22 gehiago. Epeal-
dia amaituta balantzea egin 
dute, eta horren berri eman 

zuten eguaztenean Oskar Za-
rrabeitia Amankomunazgoko 
presidenteak eta Nerea Izarra 
zerbitzuaren arduradunak. 
Erabiltzaileen gehiengoa Espai-
niako estatukoa izan da, etxerik 
barik eta lotura sozialen faltan 
hara eta hona dabilen herrita-

rra. Eguraldi hotzaren aurrean, 
batez ere kalean lo egiten dute-
nei babesleku bat eskaintzeko 
helburua izan du zerbitzuak. 

Azaroaren 25ean ipini zuten 
martxan zerbitzua Tabirako 
Errota ostatuan. Hamar lagu-
nentzako gela bat alokatu du 
bertan Amankomunazgoak, eta 
horretarako 20.000 euro erabili 
ditu. Lo egiteaz gainera, salda 
beroa, gosaria eta dutxa ere 
hartu ahal izan dituzte. Egun 
batean ere ez da txiki geratu ha-
mar laguneko gela hori. 

Durangalde mailako zer-
bitzua izan arren, etxebako 
gehienak Durangon agertu 
direla esan du Zarrabeitiak, 
herri handiena delako. Udal-
tzaingoak jaso eta bideratu izan 
ditu aterpetxera, eta han hiru 
egunez egoteko baimena eduki 
dute. Hori bai, Gizarte Ekintza-
ko beharginek etxebako bakoi-
tzaren egoera aztertu dute, eta, 
behar izan badute, egonaldia 
luzatu diete.Nerea Izarra eta Oskar Zarrabeitia, eguaztenean, prentsaurrekoan.

EH Bildu bozkatuena Europako 
hauteskundeetan, Durangaldean
EAJ da bigarren indarra, koalizioaren boto kopurutik 
gertu; PSOEk eta PPk boto asko galdu dituzte

 J.D.
Joan zen domekako Europako 
hauteskundeetan, EH Bilduk 
lortu du botorik gehien (9.468) 
Durangaldean. EAJ da bigarren 
indarra, lehenengo indarretik 
gertu; 421 bozkako aldea dago 
alderdi bien artean. 

Espainiako estatuko datu 
orokorretan gertatu den mo-
duan, Durangaldean ere kolpe 
handia jaso du PSOEk hautes-
kunde hauetan. Eskualdeko 
boto sozialista kopurua erdira 
jaitsi da, 2009ko Europako hau-
teskundeekin alderatuz gero. 

PPk ere boto galera handia 
izan du. 1.000 boto galdu ditu. 

Hauteskundeetako sorpresa-
rik handiena Pablo Iglesiasen  

Podemos alderdi sortu berriak 
eman du, bai Espainiako es-
tatuan, baita eskualdean ere.  
Durangaldean 1.625 bozka jaso 
ditu.

Abstentzioa %49,18koa izan 
da Durangaldean, orain lau 
urte baino puntu bi gutxiago. 
Bizkaian %54,24koa izan da; 
EAEn %55,46koa; Nafarroan, 
%53,6koa, eta Espainiako esta-
tuan %54,15ekoa.

Pablo Iglesiasen Podemos 
alderdi sortu berriak 
1.625 bozka jaso ditu 
Durangaldean
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 ELORRIO

“Ezgaitasuna, sarritan, begiratzen 
duenaren begietan dago”
Durangaldeko Ezgaitasun Eguna ospatuko dute bihar, Elorrion

 MARKEL ONAINDIA
Elorriok hartuko du aurten Du-
rangaldeko Ezgaitasun Eguna-
ren bigarren edizioa. Gizarte-
ratzea lortzeko, beharrezkoa 
izango da herritarrak sentsibili-
zatzea, Ana Otadui alkateak adie-
razi lez: “Ezgaitasuna, sarritan, 
begiratzen duenaren begietan 
dago”. Bihar, plazara aterako 
dute ezgaitasuna edo aniztasun 
funtzionala. Aurkezpenean, Geu 
Be elkarteko Suzette Amilibiak 
eta Javier Nuñezek herritar guz-

tiak gonbidatu zituzten jaialdian 
parte hartzera.

Geu Be, Asebi, ONCE, Saia-
tu fundazioa, Gurutze Gorria, 
Elorrioko txirrindulari elkar-
tea, Eusko Label eta udala bera 
ibili dira antolaketan. Goizeko 
11:00etatik aurrera jinkanetan 
parte hartzeko aukera egongo 
da. Batean, esaterako, gurpil 
aulkiak erabiliko dituzte, eta, 
beste batean, itsutasuna eza-
gutu ahal izango da, zirkuitu 
iluna egongo da-eta. Gainera, 

tailerrak eta puzgarriak ipini-
ko dituzte. Bazkaltzeko paella 
egingo dute Geu Be elkarteko 
familiek, Eusko Labelen eta Kar-
los Ibarrondo sukaldariaren la-
guntzagaz. Plazako pilotalekuan 
izango da, eta 250 lagun baino 
gehiago batuko dira. 12:00etan, 
postre lehiaketan aurkezten di-
tuzten gozoak dastatuko dituzte.

16:00etan, Luhartzek errome-
ria eskainiko du, eta, 17:00etan, 
triki-poteoagaz amaituko dute 
jaialdia.

Biharko jaialdiaren antolatzaileak, talde argazkian, asteleheneko prentsaurrekoaren ostean.

Kanpoko igerilekuetako 
obrak saboteatu, eta 3.200 
euroko kaltea eragin dute
Joan zen eguenean izan zen erasoa igerilekuetan

 M.O. 
“Hori ez da gauzak egiteko mo-
dua. Horrela Elorrio suntsitu 
baino ez da egiten”. Ana Ota-
dui alkateak (EAJ) eman zuen 
eguen gaueko erasoaren berri 
joan zen barikuan. Baldosak, 
makina baten kristala eta obre-
tako materiala apurtu zituzten 
ezezagunek, eta 3.200 euroko 
kaltea sortu zuten. “Minduta eta 
oso desengainatuta gaude”, esan 
zuen alkateak. Kanpoko igeri-
lekuena proiektu estrategikoa 

dela adierazi zuen, “bai gobernu 
taldearentzat, bai Elorrioko he-
rritarrentzat”. Otaduiren ustez, 
oporraldia kanpoan pasa ezin 
dutenei disfrutatzeko aukera bat 
emango die proiektuak.

Kritikagaz batera, gobernu 
taldearen ekimena berretsi, eta 
aurreikusitakoa beteko dutela 
esan zuen: “Uda honetan igeri-
lekuak zabalik egongo dira, eta 
elorriar guztiok bertan gozatze-
ko aukera ezin hobea edukiko 
dugu”.

Igerilekuetako obretan darabilten makina bat, kaltetuta.
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 GARAI  
28 umek eman 
dute izena 
aurtengo 
udalekuetarako
  M.O.
Garaiko Udalak urtero anto-
latzen ditu umeentzako udale-
kuak, eta aurtengo ediziorako 
28 ume apuntatu dira. Emaitza 
arrakastatsua da, udalak infor-
matu duenaren arabera, sekula 
baino gehiago apuntatu dira 
eta. Guztiak dira herrikoak edo 
bertako talderen batean dabil-
tzanak. 

Ekainaren 10a izango da aur-
tengo udalekuetako lehenengo 
eguna. Hiru astez garatuko da 
jardunaldia, eta tarte horretan 
hainbat ekintzetan parte hartu 
ahal izango dute Garaiko hau-
rrek. Goizez izango dute aisialdi 
eskaintza horretaz aprobetxa-
tzeko aukera. 

Uztailaren 18an emango diote 
amaiera udalekuetako eskain-
tzari.

Asturiasko kultura gertutik 
ezagutu ahalko da bihar
Musika emanaldiak eta hitzaldiak antolatu dituzte

  J.D.
Ixuxú, Asturies-Euskal Herria 
elkartearen bidez, Zornotzako 
eta Asturiasko Pola de Llenako 
udalek batak bestearen kultura, 
tradizioa eta sorkuntza lanak 
ezagutzeko kultur jardunaldiak 
antolatu dituzte. Orain hiru aste 
zornotzarrak Asturiasera joan 
ziren, eta bihar, berriz, Zornotza 
izango da ekintzen erdigune.

Asturiasetik etorritako Gai-
tes Guestia taldearen gaita doi-
nuek emango diote hasiera kul-
tur trukeari, 13:00etan, Zelaieta 
parkean. Hurrengo ekintza biak 
Zelaieta zentroan izango dira. 
Lehenengo, 17:30etik aurrera, 
Asturiasko hizkuntza norma-
lizarioa zer egoeratan dagoen 
azalduko du Pablo Suarezek, 
Sagardoaren eskualdeko Aman-
komunazgoko hizkuntza nor-

malizaziorako zerbitzuaren ar-
duradunak. Ondoren, 18:30ean, 
Efren Alvarezen Suena’l Camin 
izeneko dokumentala ikusteko 
aukera egongo da. 

Musikagaz esango diote 
agur egunari Zelaieta parkean. 
21:00etan, Asturiasko Vrienden 
folk taldearen doinuek dantza-
rako gonbita egingo dute, eta, 
22:30ean, Eromen talde zorno-
tzarrak erromeria eskainiko du.

Asturiasen “oso harrera ona”
Orain hiru aste Asturiasko Po-
bla de Llena herrira egindako 
bisitan “oso harrrea ona” egin 
zietela gogoratu du David Mu-
rillo Zornotzako Gazte Infor-
mazioko bulego arduradunak: 
“Hurrengo urtean berriro ere 
errepikatzeko moduko egonal-
dia izan zen”.

 ZORNOTZA  
Kalez kale magia 
egiten arituko da 
Kidam magoa, 
ekainaren 6an 
  JOSEBA DERTEANO
Asier Kidam magoak Hurbile-
ko magia emanaldia eskainiko 
du ekainaren 6an, barikuan,  
20:00etatik aurrera, Zornotzako 
kaleetan. Tomasa taberna in-
gurutik abiatuta, kalerik kale  
ibiliko da magia trukoak egiten. 
Nañon Zorrontzan Euskaraz 
taldeak antolatutako ekime-
nean, Beñat Ugartetxea eta Igor 
Elortza bertsolariek ere parte 
hartuko dute magia emanaldia 
girotzen.

Aurreko aldietan herrian 
arrakasta handia lortu duen eki-
mena da Hurbileko magia, eta 
oraingoan helduentzat arituko 
da Asier Kidam magoa. Jen-
dartean ibiliko da esku-jokoak 
egiten, eta ondo-ondotik ikus-
teko aukera izango dute zorno-
tzarrek.

 ABADIÑO

2014rako udal aurrekontua iazkoa 
baino %11 murritzagoa izango da 
Jeltzaleen babesagaz onartu du gobernu taldeak aurrekontu proposamena

 ITSASO ESTEBAN
Antonio Serrano Ogasun zinego-
tziak azaldu zuenez, azken urtee-
takoak bezala, “krisi sasoirako 
aurrekontua” da onarturikoa. 
Iazkoagaz alderatuta, %11 mu-
rritzagoa da 2014rako Abadiñoko 

udal aurrekontua (8.562.000 euro-
koa). Aurrekontua adostu duten 
jeltzaleek eta udal gobernuko 
independenteek nabarmendu 
dute, hori horrela izanda ere, 
murrizketek gizarte laguntzetan 
eraginik ez izatea lortu dutela. 

Jose Luis Navarro alkateak az-
pimarratu du udaleko sail batek 
ere ez duela murrizketarik ja-
san. Kontrara, Gizarte Ekintza, 
Hezkuntza, eta Euskara eta Gaz-
teria sailen diru atalak handitu 
egin dituztela adierazi du. 

Eguazteneko prentsaurre-
koan egin zuen Jose Luis Nava-
rro alkateak onarturiko aurre-
kontuaren gaineko irakurketa. 
Abadiñoko Independenteak tal-
deak aurrekontu proposamena 
adosteko eta onartzeko EAJren 
babesa daukan hirugarren ur-
tea dela gogora ekarri zuen al-
kateak. “Publikoki eskertu gura 
diegu elkarrizketarako eta akor-
diorako daukaten jarrera”, esan 
zuen. Hain zuzen, aurten, jeltza-
leekin adostu dute 55.000 euro 
Correos zegoen lokala atontzera 
bideratzea, Zelaietako jubila-
tuen elkarteari lagatzeko, eta 
27.000 euro, aldiz, eskalada hor-
ma bat eraikitzeko erabiltzea. 
Proiektuok gauzatzen abuztua 
baino lehen hastea gura duela 
adierazi du Navarrok.

Aitor Azueta Bilduko boze-
roaleak, aldiz, gobernu taldeak 
“Bildu aurrekontuen lanketatik 
baztertu” duela kritikatu zuen 
martitzeneko osoko bilkuran.  
Bilduren ustez, udal aurrekontu 
honek “ez du proiektu bat isla-
tzen: epe motzera begira egin-
dakoa da, eta etorkizunerako 
perspektibarik bakoa”.

Bilduko bost ordezkariak, aurrekontu proposamenaren kontrako bozka ematen. 

 ATXONDO  
Sakabanaketa 
salatzen duen 
banderola 
eztabaidagai 
  J.D.
Udaletxeko balkoian euskal 
presoak Euskal Herriratzea es-
katzen duen banderola kentzeko 
agindua hartu du udalak epai-
tegitik. Carlos Urquijo Espai-
niako Gobernuak EAEn duen 
ordezkariak Banderen Legea 
oinarri hartuta ipinitako salake-
tetako bat izan da Atxondokoa. 
Udalak asteon kendu du ban-
derola. Rosa Elizburu alkateak 
azaldu duenez, “sententziak dio 
udal bati ez dagokiola horrela-
ko banderak erostea eta bere 
eraikinetan ipintzea. Hori da 
kentzeko eskatzeko arrazoia”. 
Sententzia irakurri ostean, ha-
mazazpi herritar prest agertu 
dira banderola beraiek erosi eta 
udaletxean ipintzeko. Eskaera 
hori astelehenean egingo den 
udalbatzarrean bozkatuko dute.

 OTXANDIO

Txakur kaken 
arazoa zelan 
konpondu 
proposatu dute
  J.D.
Eskolako jolaslekuan zein pilo-
talekuan txakurren kakak ager-
tzen direla-eta, kezkatuta daude 
eskolan. Eskolako agenda loka-
laren barruan gaztetxoek urte 
osoan landutako gaietako bat, 
hain zuzen, horren ingurukoa 
izan da. Orain hamar egun udal 
ordezkariekin batzartu ziren, 
eta arazoa aurrez aurre helarazi 
zieten bertan. Arazoa konpon-
tzeko porposamen batzuk ere 
zerrendatu zituzten: pipicanak 
ipintzea edo kakak jasotzeko 
plastikoa duen ontzia jartzea, 
esaterako; baita berdeguneetan 
kartelak ipintzea ere, eskolako 
gazteek sortutako mezuekin. 
Udal ordezkariek kartelak ipin-
tzeko asmoa erakutsi dute, eta 
webgunean ere ipini dute ohar 
bat txakurren jabeei gizalegez-
ko jokabidea eskatzeko. 



2014ko maiatzaren 30a, barikua  |  anboto        Publizitatea      5



6         Herririk herri      2014ko maiatzaren 30a, barikua  |  anboto

Bideo lehiaketa egin dute, 
erosketetan euskararen 
erabilera sustatzeko
Epaimahaiaren saria Ainhoa Gastonek irabazi du

  M.O.
Bizi Euskeraz bideo lehiaketa 
garatu da Durangon, Orue esko-
lak eta ITG taldeak antolatuta. 
2011z geroztik zenbait ekintza 
egin dituzte erakunde horiek, 
euskararen erabileran eragite-
ko asmoz. Komertzioetan eus-
karaz egitea bultzatu gura duen 
Salerosketak be euskeraz zozketa 
izan da garrantzitsuena. Eros-
keten ildo horretan sakontzeko 
egin dute bideo lehiaketa. 

Martitzenean egin zuten sari 
banaketa. Ikusleen saria Heidi 
Otaduyk eta Yago Mateok ira-

bazi dute 258 botogaz, eta epai-
mahaiarena Ainhoa Gastonek. 
Epaile bat Baleuko ekoiztetxeko 
Eduardo Barinaga izan da, eta 
partaideen ahalegina eta origi-
naltasuna nabarmendu ditu.  
Irabazleek iPad bana jaso dute.

ITGko Endika Gandariasek 
azaldu du azken urteetan euska-
raren jakintza igo arren, erabile-
ragaz ez dela gauza bera gertatu. 
Horregatik antolatzen dituzte 
ekimenok. Udalaren partez, Ma-
ri Jose Balierrek esan du bat egi-
ten dutela komertzioetan euska-
ra sustatzeko dinamikagaz.

Lehiaketaren irabazleak, antolatzaileekin batera, udaletxean.

 IZURTZA

Bigarren eskuko 
produktuen 
azoka egingo 
dute domekan

 JOSEBA DERTEANO
Domekan bigarrenez anto-
latuko dute bigarren eskuko 
produktuen azoka Izurtzan. 
11:00etatik 14:30era 27 postu ipi-
niko dituzte pilotalekuan.

Iaz 23 postu izan ziren, eta 
horietatik 21ek aurten errepi-
katu egingo dute; gainerako sei 
postuak berriak izango dira. 
Lehenengoz etorriko diren pos-
tuetako batek bigarren eskuko 
bizikletak salduko ditu, eta bes-
te batek papera oinarri duen 
artisautza lantzen du. Horiekin 
batera, zestak, nagusientzako 
zein umeentzako arropa, libu-
ruak eta oinetakoak egongo 
dira eskuragarri, esaterako. 
Zortzi postu izurtzarrek beteko 
dituzte, eta, besteak beste, Zalla, 
Mungia, Bermeo eta Bilbotik 
etorritakoak ere izango dira. 

Iazko lehenengo aldiak izan-
dako “harrera onaren” ondo-
ren, aurten berriro bigarren 
eskuko produktuen azoka anto-
latzea erabaki du Cristina Mora 
izurtzarrak: “Bisitariak zein 
postuetan egon zirenak pozik 
geratu ziren azokagaz; horrega-
tik antolatuko dugu aurten ere”.

 MAÑARIA  
Garagardo eta 
punk jaia egingo 
dute hurrengo 
zapatuan

  M.O.
Garagardoa eta musika. Horiek 
dira hurrengo zapatuan, ekaina-
ren 7an, Mañarian ospatuko den 
jaialdiaren osagaiak. Argi adie-
razten du jaialdia bataiatzeko 
erabili duten izenak ere: Punk & 
Drunk Fest. Azoka, bazkaria eta 
kontzertuak egongo dira, baita 
Alemaniako garagardoa ere. Lo-
kal 9 kolektiboak, Black&Whi-
te fanzineak eta Pots&Crime  
ekoiztetxeak elkarlanean anto-
latu dute egitaraua.

11:00etan zabalduko dute azo-
ka. Diskoak, biniloak eta antze-
ko produktuak egongo dira ikus-
gai. 14:30ean herri bazkarian 
batuko dira, plazan. Sei euroan 
eskuragarri daude txartelak 
hurrengo tabernetan: Mañariko 
U2n eta Errekondon; Durango-
ko Intxaurren eta Arkarazon; 
eta Abadiñoko Abarketeruena 
tabernan. Arratsaldean kon-
tzertuak izango dira Errekondo 
tabernan, Kruders eta Kaleko 
Urdangak taldeekin. Gauez, 
22:30ean, Rat-Zinger, Suzio 13 eta 
Tres41 taldeek eskainiko dute 
emanaldia plazan. Amaitzeko, 
DJ bat egongo da U2 tabernan.

 DURANGO

65 etxe kaleratze agindu zituen iaz 
Durangoko Justizia Epaitegiak
Durangaldea eta Arratia barrutiko kaleratzeen datua eman du EH Bilduk

 MARKEL ONAINDIA
Durangaldeko eta Arratiako 
herriei zerbitzua ematen dien 
Durangoko Justizia Epaitegiak 
65 etxe kaleratze agindu zituen 
iaz. 39 jabetzako etxeak ziren, 
eta 25 alokairukoak. Horietatik 
bat Eusko Jaurlaritzako Bizigu-
ne alokairu programakoa zen. 
Barruti osoari lotutako datua da 

65 kaleratzeena, baina ez dago 
herrika sailkatuta. EH Bilduk 
(Bildu eta Aralar) eman zuen da-
tu ofizial hori astelehenean, etxe 
kaleratzeen inguruan eskai-
nitako prentsaurreko batean. 
Izan ere, martitzenean mozio 
bat aurkeztu zuten udalbatza-
rrean, gaiagaz lotuta. 2012an bi 
moziotan hartutako konpromi-

soak betetzea eskatu gura zioten 
udalari. 

2012an etxe kaleratzeak 
saihestea bultzatzeko zenbait 
neurri onartu zituen udalba-
tzak. Mozio bat M15 Durangal-
deak sustatu zuen, eta bestea 
Bilduk, PSE-EEk eta Aralarrek. 
Kaleratzeetan ez parte hartzea, 
prozedurak aurrera eroaten 

dituzten banketxeetatik dirua 
ateratzea, banku horien jarrera 
argitaratzea, eta kaleratuentza-
ko harremanetarako telefono 
bat eta helbide elektroniko bat 
ipintzea ziren konpromisoetako 
batzuk. “Denbora pasa da, eta ez 
da ezer egin”, azaldu zuen Eider 
Uribek (Bildu). Dani Maezturen 
arabera, udalak ez zeukan kale-
ratzeen berri, eta EAJ kritikatu 
zuen: “Larria iruditzen zaigu 
udalak ezer ez jakitea”. Udala-
ren eta Eusko Jaurlaritzaren ar-
tean hitzarmen bat sinatzea ere 
proposatu zuten mozioan, ere-
mu publikoan izaten diren kale-
ratzeen inguruko informazioa 
aurretik bidaltzeko eskatzeko. 

Goiztidi Diazek (EAJ) adiera-
zi zuen kaleratuentzako telefo-
noa eta helbidea ezarrita daude-
la, eta aurreratu zuen ekainean 
hasiko direla lantzen pertsona 
horientzako larrialdi etxeak ze-
lan kudeatu.

Edozelan ere, mozioa babestu 
zuten jeltzaleek, baita PSE-EEk 
ere. Gainera, sozialistek Eusko 
Jaurlaritzari egindako eskaera 
bat ere txertatu zuten: eremu 
publikoko alokairuak behetik 
berrikusi, eta sarreren %30 ez 
gainditzeko neurriak hartzea. 
Bestalde, Pilar Riosek gogoratu 
zuen udal aurrekontuan 144.000 
euroko partida bat gordeta da-
goela kaleratuei laguntzeko, 
oraindik erabili barik dagoena.

Durangoko epaitegiak iaz agindutako kaleratzeek zeresana eman dute asteon.

Haurreskolarako zegoen 
diruagaz Antso Estegiz 
kalea eraberrituko dute
Landakoko haurreskolarako 815.000 euro zeuden 
gordeta; diru horri beste erabilera bat emango diote

  M.O.
Landako ikastetxean haurres-
kolarako eraikin berri bat egitea 
aurreikusi zuen udalak duela 
zenbait urte, eta, horretarako, 
815.000 euroko diru partida bat 
gorde zuen. Baina gaur egun 
horren beharrik ez dagoela-eta, 
dirua beste proiektu batzuetara-
ko erabiltzea erabaki du. Obra 
handienetako bat Antso Estegiz 
kalearen eraberritzea izango da, 
300.000 euro balioko duena.

Martitzeneko batzarrean 
onartu zuten kreditu aldaketa 
EAJk, PSE-EEk eta PPk; Bildu 
eta Aralar abstenitu egin ziren. 
Inbertsioa jaso duten proiektue-
tako asko PSE-EEk udal aurre-
konturako egindako ekarpenak 
dira, Pilar Ríos bozeroalearen 
arabera. Antso Estegiz kaleak 
“urgentziazko eraberritze bat” 
behar duela uste du. Batez ere 
irisgarritasun aldetik egingo di-
tuzte konponketak. 

Bestalde, hegoaldeko saihes-
bidearen zati bat garatuko dute 
270.000 eurogaz. Antso Estegiz 
eta Urki kaleak batzen diren le-
kutik Montorretarainoko zatia, 

hain zuzen. Hauek dira beste 
ekimenak: Frai Juan Zumarra-
ga eta Landako etorbideetako 
argiteria hobetzea (80.000 euro); 
larrialdietako hiru etxe horni-
tzea (32.000); Merkatu plazako 
instalazio elektrikoa berritzea 
(62.000); administrazio elektro-
nikoaren lanak (40.000); eta Lan-
dakoko lonjak berritzea (30.000). 

Bildu eta Aralar ez ziren ados 
agertu inbertsioak egiteko mo-
duagaz. Eider Uriberen (Bildu) 
iritziz, soberakineko dirua ze-
lan gastatu herritarrekin landu 
beharko litzateke. Dani Maeztuk 
(Aralar) ere eztabaida soziala 
eskatu zuen. Gogoratu zuen he-
rrian ez dagoela kultur etxerik, 
ludotekarik eta gaztelekurik. 

Goiztidi Diazek (EAJ) nabar-
mendu zuen “haurreskolaren 
beharrizana beteta” dagoela, 
42 plaza edukita, datorren ikas-
turtean 31 ume hasiko direlako.  
Jeltzaleek eta sozialistek, beha-
rrizana sortuz gero, horrelako 
proiektu bat bultzatzeko kon-
promisoa hartu zuten. Uriberen 
ustez, “arazoa izango da etorki-
zunean dirurik ez edukitzea”.
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Naia Gorroño hortz klinikan 
profesionaltasuna eta 
gertutasuna aurkituko dituzu  
Naia Gorroño dentistaren lantaldeak zerbitzu integrala eskaintzen du; gune 
berean espezialitate guztiak eskaintzen ditu Durangoko zentro berriak

 JONE GUENETXEA
Naia Gorroño dentistak irailean 
zabaldu zuen kontsultategia 
Durangoko Askatasun etor-
bidean. Erabiltzaileen aldetik 
harrera oso ona izan du zentro 
berriak. Kontsultategi honeta-
ko profesional taldeak zerbitzu 
integrala eskaintzen du, eta 
odontologia arloko azken tek-
nikekin jarduten du lanean.

Zer ezugarri ditu Naia Gorroño 
zentroak?
Espezialitate guztiak zentro be-
rean biltzea da gure ezaugarri 
nagusiena. Hainbat espezialita-
tetako lau profesionalek dihar-
dugu lanean, beraz, beste zentro 
batera joan barik, zerbitzu guz-
tiak bertan eskaintzen ditugu. 
Gainera, adin guztietako pertso-
nak artatzen ditugu. 

Ortodontzia arloan azken be-
rrikuntzekin diharduzue.
Bai, bracketsak dituen orto-
dontzia tradizionalaz gainera, 
alineadore transparentea duen 

ortodontzia ikusezinarekin lan 
egiten dugu. Azken horrek hain-
bat abantaila ditu. Alde batetik, 
ez da mingarria. Eta, bestetik, ez 
denez nabaritzen aldean dara-
mazula, jende helduaren artean 
arrakasta handia izan du. 

Azken urteotan, inplanteen ar-
loan garapen handia gertatu 
da. Zer zerbitzu eskaintzen du-
zue arlo horretan? 
Kirurgia guztia klinikako lan-
taldeko profesionalok egiten du-
gu. Nabarmentzekoa da aukera 
dagoela, kasuak kasu, pazientea 
egun berean bertan hagin fin-
koekin etxera joateko. Gainera, 
aho guztiko errehabilitazioak 
inplanteen bidez egiten ditugu. 

Zein aseguru etxerekin egiten 
duzue lan?
Santa Lucía, Azkaran eta Denty-
red aseguru etxeekin dihardugu 
lanean. Era berean, haur eta 
gazteei zuzendutako Osakide-
tzaren Padi programaren ba-
rruan ere bagaude. 

Dentistarenera ahoko arazoren 
bat dugunean joatea da ohi-
koena, baina haginen itxurari 
gero eta gehiago erreparatzen 
diote kontsultara doazenek?
Bai, haginen itxura ere garran-
tzitsua da paziente askoren us-
tez. Aurretik aipatu dugun or-
todontzia gardena adibideetako 
bat da. Haginen zuritze trata-
menduek ere geroago eta harre-
ra hobea dute. Ildo horretatik, 
udaberrian promozio berezi bat 
dugu. Zuritze tratamenduagaz 
hortzetako eskuila elektrikoa 
oparitzen dugu.

Hortz klinikan ordutegi zabala 
duzue.
Pazientearen ordutegira molda-
tzen gara, bezeroaren erosotasu-
nerako. Astelehenetik barikura, 
09:00etatik 13:30era eta 15:30etik 
19:30era dihardugu lanean. Eta, 
larunbatetan, aurretik hitzor-
dua hartuz gero, bezeroak arta-
tzen ditugu. Gainera, abuztuko 
lehenengo eta azken astean ere 
klinika zabalik egongo da. Naia Gorroño, dentista.
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SEI HANKAKO MAHAIA

EIDER 
URIBE

Bildu

Etxe kaleratzeak
2013. urtean, Durangoko 
epaitegian 39 etxe kaleratze 
gauzatu ziren jabetzazkoak 
ziren etxebizitzetan, eta 26 
alokairuzkoetan, beste hain-
beste prozedimendu judizial 
zabalik dauden bitartean. 
2012-2013 urteetan, 23 desjabe-
tze BBK-Kutxabanken esku-
tik heldu dira, etxe kaleratze 
gehien aurrera eraman di-
tuen banketxea izanik gure 
eskualdean. Bitartean, Du-
rangoko Udalak banketxe 
horrekin bakarrik lan egiten 
jarraitzen du, inolako baldin-
tzarik ezarri gabe. Ez gara 
nekatzen banketxeen esku 
dauden etxe hutsak alokairu 
sozialera bideratu behar dire-
la esateaz, baina desjabetzeak 
ekiditeko ere lan egin behar 
dela diogu.

2012an, etxe kaleratzeen 
inguruko mozio bi atera ge-
nituen aurrera; bata M15 Du-
rangaldeak aurkeztua, eta 
bestea Aralarrek, Bilduk eta 
PSEk. Gobernu taldeak ez 
ditu bertan hartutako konpro-
misoak bete, eta etxe kalera-
tzeek jarraitu egin dute gure 
herrian. Udalak ez du ezer 
egin desjabetzeak eman diren 
edo ez jakiteko; izan ere, urte 
honen hasieran jakin izan du-
gu alokairu publikoko etxebi-
zitzetan ere kaleratzeak eman 
direla. Bizigune programan, 
2013an, Durangon, kaleratze 
bat izan genuen, eta 2014an 
jadanik kaleratze bi gauzatu 
dira. Horri buruzko galdera 
egitean, udalak ez zeukan 
informaziorik, tamalgarria 
benetan. Etxe kaleratzeak 
ematen ari dira momentu oro 
parke pribatuan zein publi-
koan.

Horregatik, martitzeneko 
osoko bilkuran 2012an udalba-
tzak hartutako konpromisoak 
betetzeko deia egin genion 
gobernu taldeari, hitzartu-
takoa bete dezala gizarteari 
laguntzeko. Bada garaia etxe 
kaleratzeekin bukatzeko, eta 
gehien sufritzen duten herri-
tarrentzat lan egiten hasteko.

 BERRIZ

Andikoako jaietan auzoko 
animalien erakusketa
Ganadua uda pasatzera Oizera igo aurretik, azoka 
txiki bat egingo dute domekan, bertsolariek girotuta

  AMAIA UGALDE
Duela urte batzuk egin zuten 
antzera, Andikoan bertako ani-
malien erakusketa egingo du-
te, domeka goizean. Ganadua 
Oizera joango da laster, uda eta 
udazkenaren zati bat pasatzera, 
eta, horren aurretik, gorantza 
zer joango den erakusteko azoka 
txiki bat egingo dute. 

Bihar, 19:30 inguruan hasiko 
dituzte Andikoako jaiak, Do-
nien Atxa altxatzeaz batera. Os-
tean, 20:00etan, Zuberoako Ama-
ren Alabak taldearen kantaldia 
izango dute elizan. Zuberoako 
abestiak kantatzen ditu taldeak, 
mikrofono barik. Seikote batek 
osatzen du taldea, eta Berrizera 
euretako lau etorriko dira kan-
taldia eskaintzera.

Domekan, 11:00etan, meza 
edukiko dute, eta, gero, Iremiñe 
dantza taldearen dantza ema-

naldia. Goiz osoan ipiniko dute 
auzoko animalien erakusketa. 
Helburu nagusia erakustea da: 
“Traturako aukera egon daite-
ke, asto edo oiloetan, adibidez, 
baina erakustea da batez ere 
asmoa”. Azoka girotzen Xabier 
Amuriza eta Miren Amuriza 
bertsolariak ibiliko dira.

Arratsaldean, 17:00etan, asto-
probak izango dituzte. Auzoko 
Zubetza baserriko asto bat Ze-
gotitagane elkarteko asto baten 
kontra lehiatuko da. Ondoren, 
bolo lehiaketa egingo dute. 

Zapatuan, 20:00etan, 
Zuberoako Amaren 
Alabak taldearen 
kantaldia izango dute

 ZALDIBAR

Hiri Antolamendurako 
Planaren aurrerapena 
aurkeztu dute udalean
Parte-hartze prozesuaren ondorioetan oinarrituriko 
planaren aurrerapena aurkeztu zuten martitzenean

  ITSASO ESTEBAN
Zaldibar eitten! parte-hartze 
prozesuan jasotako iritzi eta 
proposamenen datu bilketa eta 
azterketa egin dute azken hila-
beteetan teknikariek, eta, mar-
titzenean, beraiek eman zuten 
osatutako aurreplanaren ingu-
ruko informazioa. Udaletxean 
aurkeztu zuten Hiri Antolamen-
durako Planaren aurrerapena. 

Ekainean, udaletxeko sarre-
ran egongo da planaren doku-
mentazio guztia, nahi duten 
herritarrek kontsulta dezaten: 
erakusketa publikoan egongo 
da uztailaren 12ra arte. Herrita-
rrek euren ekarpenak egin, eta 
teknikarien ahotik azalpenak 
entzuteko aukera izango dute 
udaletxean bertan. 

Arantza Baigorri alkateak 
azpimarratu duenez, eskain-
tza honekin ohiko erakusketa 
publikoetan baino partaidetza 
handiagoa lortu gura du udalak. 

Ekainaren 2an, 18:00etatik 
20:00etara, Ingurugiro eta Mu-
gikortasun sailetako teknika-
riak eta zinegotziak egongo dira 
bertaratzen diren herritarrei 
azalpenak ematen eta dauzkaten 
zalantzak argitzen; ekainaren 
11n, ordu berean, parte-hartze 
arloa daramaten teknikariak 
eta zinegotziak egongo dira; eta 
hirigintza arloko teknikariak 
eta zinegotziak ekainaren 19an, 
18:00etatik 20:00etara. 

Esku-hartze handirik ez 
Ingurugiroari, sozioekonomiari 
eta hirigintzari dagozkion he-
rri helburuak jaso dituzte atzo 
aurkezturiko Plan Orokorraren 
aurrerakinean. “Esku-hartze 
handien ordez, hainbat arlotan 
eraldaketa handia ekarriko du-
ten ekintza txikiak” proposatzen 
ditu aurreplanak. Besteak beste, 
herriko sarreran aparkaleku 
bat egitea, aisialdirako ibilbi-
deak atontzea, nekazari berriak 
hartu ahal izateko lurzorua 
eskaintzea, landa auzoen eta nu-
kleoaren arteko oinezkoentzako 
komunikazioak eratzea, base-
rrien birgaitzea bultzatzea eta 
segregazioa malgutzea, etxebizi-
tza hutsen erabilera bultzatzea, 
eta Alde Zaharra eta San Andres 
auzoa birgaitzea, adibidez.

Teknikariak, aurreplanaren inguruko azalpenak ematen. D.Zubizarreta.

Ekainean, udaletxean 
egongo da erakusgai 
aurreplanaren inguruko 
dokumentazio guztia

Zeramika Astea 
antolatu du 
Berrizko Lupetza 
elkarteak 

 A.U.
Astelehenetik aurrera zerami-
kagaz lotutako hainbat ekintza 
egongo dira Berrizen, Lupetza el-
kartearen eskutik. Astelehenean 
bertan, Berrizko zeramika esko-
lako erakusketa inauguratuko 
dute. Eguaztenean, zeramika- 
paperari eta zeramika gaineko 
inpresioei buruzko ikastaroa es-
kainiko dute zeramika eskolan.  

Barikuan, 17:00 aldera, kale-
ra aterako dituzte tornuak, eta 
ume eta helduentzako tailerrak 
egingo dituzte Olakueta plazan. 
19:00etan, raku teknika japonia-
rraren erakustaldia egingo dute; 
labe berezi bat ekarriko dute, 
eta metodo horren bidez, kolore 
biziko piezak sortuko dituzte. 
Eta, zapatu goizean, Elosuko (Le-
gutio, Araba) zeramika museora 
joango dira. Interesatuek 619 492 
061 telefonora deitu dezakete.

Bigarren eskuko 
Berriztu azoka 
egingo dute 
zapatu honetan

 A.U.
Zapatu arratsaldean bigarren es-
kuko Berriztu azoka egingo dute; 
eguraldi ona bada, udaletxeko 
parkean, eta, bestela, probale-
kuan. Parte hartu gura izan du-
tenek eguenera arte eduki dute 
izena emateko aukera. Arropak 
eta gailuak eroan, eta trukatu, 
saldu edo oparitu egingo dituzte. 
15:00etatik 20:00etara ipiniko di-
tuzte postuak.

Azoka amaitu aurretxoan, 
19:00etan, Bartzelonako Morgan 
taldeak kontzertua eskainiko du. 
Esperimentazioan dabil taldea, 
eta “pop afonikoa” egiten dutela  
diote taldekideek. 

Azokako partaideek bost euro 
ordaindu dituzte parte hartzea-
gatik, eta diru hori antolakuntza-
rako eta musika taldea ordain-
tzeko izango dela azaldu dute 
antolatzaileek.
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      Iritzia 

astekaria@anboto.org 
asteartea 17:00ak arteko epea

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

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak: 
Bixente Kapanaga 9, 48215 - Iurreta 
• Izen-abizenak • telefonoa • helbidea  • Nortasun Agiriaren zenbakia
-DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-
AAlderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta 
ANBOTOren irizpideen arabera zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako testuak 
ezingo du 1.500 karaktere baino gehiago izan (tarteak barne). 

DURANGALDEA ASTEON

Bildu Abadiño, bere herriareki-
ko duen konpromisoa berretsita, 
prest agertu zen gobernu taldea-
rekin 2014ko aurrekontuak lan-
du eta adosteko. Aurrekontuak 
herritarren parte-hartze bidez 
egitea, krisi egoerak sortutako 
arazoei alternatibak garatzeko 
politikak aurrera eroatea (inber-
tsio soziala handitu, enplegu poli-
tikak sustatu, etxebizitza politika 
propioa garatu), eta inbertsioen 
lehentasunak adostea izan ziren 
jarritako baldintza nagusiak. 

Baldintza horiek apirilean 
aurkeztu arren, bai prentsari eta 
baita udaleko gainontzeko talde 
politikoei ere, ez dugu inongo 
kontakturik izan. Iaz gertatu be-
zala, aurten ere aurrekontuak 
gure lepotik adostu dituzte EAJ-
rekin, eta udaletxera maitzaren 
16an ekarri zituzten aurrekon-
tuak lehenengoz. Hamaika egun 
natural besterik igaro ez dire-
nean onartu dituzte. Beste behin 
ere, aurrekontuen lanketatik 
baztertu dute Bildu, eta aurre-
kontuak beste ikuspuntu batetik 

garatu ahal izatea oztopatu dute.
Bestetik, alkateak parte-har-

tzearen inguruan azterketa bat 
egiteko prest zegoela esan, eta 
aspaldian parte-hartzearen ban-
dera jarri nahian, hitzaldiren 
bat eman duen arren, ez du ho-
rrelakorik egin. Gure ustez, par-
te-hartze politika batek erabat 
elikatuko lituzke aurrekontuak, 
auzoetako beharrizanak eta 
lehentasunak finkatuta edukiko 
genituzkeelako. Bestalde, gaur 
egungo aurrekontuekin jarrai-
pen huts bat baino ez da egiten, 
urtetik urtera partidak doituta 
soilik. Horregatik, aurrekontuak 
epe motzera begira egindakoak 
dira, etorkizunerako perspektiba 
barik. Hor daude ur patzuergoan 
sartzeko izandako premina, sa-
neamenduagaz dagoen arazoa, 
Matienako urperagarritasuna 
ekiditeko plana, eta betikotzen 
ari den mugikortasun arazoa, 
esaterako.

Arrazoi horiengatik guztien-
gatik Bildu Abadiñok ezezkoa 
eman dio aurtengo aurrekontuei.

Aitor Azueta, Saioa Zuazubiskar, Hibai Urrutia, Irakusne Gorospe,  
Maria Luisa Larringan. Abadiñoko Bilduko zinegotziak.

2014ko udal aurrekontuen irakurketa

 MALLABIA

Kantabriar mendikateko 
hartzei buruzko berbaldia 
Fernando Garitagoitiak eskainiko du hitzaldia

 JONE GUENETXEA
Mallabiko kultur hamabostal-
diak aurrera darrai. Domekan, 
gimnasia erritmiko erakustal-
dia izango da udal pilotalekuan, 
guraso elkarteak antolatuta. 
11:30ean, berriz, Zaldibarren 
Luz Zalduegi mallabitar albai-
tariari omenaldia egingo diote. 
Luz Zalduegi Euskal Herrian 
lizentziatu zen lehenengo ema-
kume albaitaria izan zen.

Ekainaren 5ean, berriz, Fer-
nando Garitagoitiak Kantabriar 
mendietako hartzak berbaldia 
eskainiko du, 19:00etan, kultur 
etxean. 

Egitarauak ekainaren 6an ja-
rraipena izango du Biharko Iza-
rrak txapelketaren finalarekin, 
21:15ean, pilotalekuan.

Euskararen aldeko areto-fut-
bol maratoia antolatuko du aur-
ten ere Mallabia FTk. Mallabiko kultur etxean hartuko dituzte hartzak hizpide.

Eskolak amaitzerakoan, 
Kultur Astea izango dute 
umeek eta gaztetxoek
Hainbat arte eta kirol modalitate probatu ahalko 
dituzte ekainaren 23tik 27rako astean

AMAIA UGALDE
Iurretako Udalak egitaraua 
antolatu du hainbat elkartegaz 
elkarlanean, eskolak amaitu 
eta udako tailerrak hasten di-
ren tarteko asterako. Adibidez, 
eskulanak, antzerkigintza, hain-
bat dantza modalitate eta zirkoa 
praktikatzeko aukera edukiko 
dute Ibarretxe kultur etxean,  
ekainaren 23tik 27ra.

Esperimentatzeaz gainera, 
lehengo jolasak eta taldean jo-
lastea indartu gura dituztela 
azaldu dute Pili Jiménez kultur 
teknikariak eta Iñaki Totori-
kaguena alkateak. Egitarauan 
Iurretako eta Durangoko hain-
bat elkartek parte hartuko dute: 
Kimuak aisialdi elkarteak, An-
derebide emakume elkarteak, 
L’Atelier dantza akademiak, 
GertaSportek, Olaburu pilota 
elkarteak eta eskulanetarako 
Kemy akademiak.

Goizez eta arratsaldez izango 
dituzte tailerrak, eta doakoak di-
ra. Batzuetan izena eman behar 
da, materiala behar denez, tal-
deak egin behar dituztelako; 

esaterako, fofucha, antzerki eta 
zirko tailerretan. 

Ekintzen artean, San Juan 
bezperan, lehengo jolasak egin-
go dituzte plazan. Sokasaltoan, 
txapa jokoan eta kaniketan jo-
lastuko dute, besteak beste, eta, 
gero, txokolatada eta erromeria 
izango dituzte. Ekainaren 27an, 
berriz, Olaburu pilotalekura 
joango dira, eta pilota, pala eta 
zesta-punta tailerra izango dute  
Durangaldeko hainbat pilotari 
ezagunekin: Pablo Berasaluze-
gaz, Ibai Zabalagaz, Mikel Urru-
tigaz eta Alexis Apraizegaz.

Kultur etxean, terraza
Tailerrez gainera, kultur etxea-
ren kanpoaldera ludoteka ate-
rako dute, 09:30etik 13:00etara. 
Karpa baten azpian mahai-jo-
koekin jolasteko eta irakurtzeko 
gunea egongo da. Kultur Astean 
egoteaz gainera, txoko hori uz-
tailean ere egongo da kultur 
etxearen ondoan, goizetan. Jos-
tailuak maileguz hartzeko au-
kera edukiko dute iurretarrek, 
liburutegiko karnetarekin.

Ariketa fisikoa 
egiteko hamabi 
aparatu Ertzillan

 A.U.
Bidegorriko ibilbidean bertan, 
Odi-Bakar enpresaren ondoan 
ipini dituzte ariketa egiteko 
aparatuak. Bereziki pertsona 
nagusiei zuzendutako hamabi 
makina dira, eta 15.000 euroko 
kostua izan dute.

Ertzillako gunea.

EUSKARA  Irakurle berriak erakartzeko eta euskararen 
normalizazioan eragiten jarraitzeko, Berria egunkaria 
hamabost egunez doan banatzeko kanpaina jarriko dute 
martxan Uemako herrietan. Eskaria egiten dutenek ekainaren 
3tik 15era jasoko dute Berria. Atxondo, Izurtza, Mallabia, 
Mañaria eta Otxandio dira Uemako kide diren Durangaldeko 
herriak. Eskaera egiteko  943 304 345 telefonora deitu behar da, 
edo harpidetza@berria.info helbide elektronikora idatzi.

IKASTAROAK  Aki brikolaje dendak bere lehenengo urteurrena 
ospatzen dihardu Durangon. Urtemugaren harira, brikolaje 
tailerrak antolatu dituzte aste osoan. Gaur, 17:00etan, Igerilekua 
nola prestatu eta nola mantendu tailerra eskainiko dute. Bihar, 
maiatzaren 31n, 12:00etan, berriz,  Kristalak erraz nola garbitu 
Kärcher erabilita tailerrean parte hartzeko aukera eskainiko 
dute. Ikastaroak doan dira. Ez da aurretik izenik eman behar. 

ERANTZUNA  Durangoko Udalak Uda Topera kanpainari 
buruzko informazioa San Fausto auzoko postontzi “gehienetan” 
ez zutela banatu-eta, kexa helarazi zion auzokide batek udalari. 
“Aterik zabaldu ez duten zenbait etxe daude, edo ez delako inor 
egon, edo ez dutelako nahi izan”, erantzun dio udalak. Banaketa 
enpresak dioenez, kexa jarri duen auzokidearen etxean 
informazio hori banatu banatu zuten. Udalak aterik zabaltzen 
ez duten atarien sarreran ale baten kopia jartzea erabaki du. 

‘Berria’ doan banatuko dute 15 
egunez Uemako herrietan 

Ikastaroak doan Akin, lehenengo 
urteurrena dela-eta

San Faustoko auzokide baten 
kexari erantzun dio udalak

 IURRETA

Maiztegin kirol 
jardunaldiak 
izango dituzte 
asteburuan

 A.U.
Maiztegiko guraso elkarteak 
antolatuta, kirol erakustaldia 
egingo dute eskolako umeek eta 
gurasoek. Gaur, 17:00etan hasiko 
dituzte jardunaldiak, eta patina-
jea, herri-kirolak eta gimnasia 
erritmiko erakustaldiak egingo 
dituzte eskolako aterpean. 

Bihar, eguna hasteko, kro- 
sa egingo dute ikasleek eta gu-
rasoek, 09:45ean hasita. 11:00 
aldera areto-futbol eta saskiba-
loi partiduak jokatuko dituzte. 
12:30ean, ninjutsua praktikatu-
ko dute aterpean, eta, 13:00etan, 
euskal dantzak egingo dituzte. 

Datorren astean, zuzendari-
tzak antolatutako Kultur Astea 
izango dute Maiztegin, eta ekai-
naren 6an eskolako jaia. 
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 JONE GUENETXEA
Datozen urteetan gobernuek 
zein norbanakoek izango du-
ten erronka nagusienetako bat 
klima aldaketari aurre egitea 
izango da. Baina klima aldaketa 
ez da etorkizunean gertatuko 
den zerbait. Izan ere, inguru-
menak dagoeneko eman ditu 
hainbat abisu. Fenomeno ho-
rren inguruan aditua da Zaloa 
Ares injineru durangarra. Sek-
tore publikoarentzat eta priba-
tuarentzat, Euskal Herrian zein 
nazioartean, klima aldaketak 
izango duen eragina aztertzen 
dihardu.  

Zer da Factor CO2?
Guk ekimen moduan definitzen 
dugu. Eskaintzen ditugun zer-
bitzu guztiak klima aldaketaren 
ingurukoak dira. 

Klima aldaketaren inguruan, 
zer ikuspuntutatik lan egiten 
duzue?
Guk aholkularitza eskaintzen 
dugu, eta txostenak egiten di-

tugu. Alde batetik, estrategiak 
eta kalkuluak egiten ditugu. 
Eta karbono aztarna ere az-
tertzen dugu. Bestetik, emisio 
eskubideen inguruko komer-
tzio erregimenaren barruan en-
presa batzuei laguntzen diegu. 
Estrategiak prestatzen ditugu, 
isurpenak zelan gutxitu zehaz-
teko. Horretaz gainera, energia 
eraginkortasunaren arloan lan 
egiten dugu.

Trinidad eta Tobago uharteeta-
ko aldaketa klimatikoa aztertu 
duzue. Zein egoera dute Kari-
beko uharte bi horietan?
Aurreikusten dugunez, uharte 
horietan klima aldaketa gogo-
rragoa izango da, itsasoaren 
maila igo egingo da eta. Horre-
taz gainera, gas naturala eta pe-
troleoa daukate. Beraz, gasolina 
oso merkea da, eta, ondorioz, 
alde guztietara kotxez doaz. Ho-
rretaz gainera, industria asko 
dute. Egokitzapen ekonomia 
aldaketa klimatikora Trinidad 
eta Topagon izena duen txostena 

osatu dugu bertako gobernua-
rentzat. Alde batetik, kalkula-
tu dugu aldaketa klimatikoak 
uharte horientzat zer gastu izan-
go duen, ez badute ezelango neu-
rririk hartzen. Bestetik, neurri 
zehatz batzuk proposatu ditugu, 
eta horrek izango lituzkeen kos-
tuak eta irabaziak kalkulatu 
ditugu. 

Produktuen eta karbono az-
tarnaren inguruko proiektu bat 
duzue orain esku artean.
Hamar produktu tipikoren in-
guruko karbono aztarna azter-
tuko dugu Bilbon. Gurinezko 
opilak eta txapelak, esate batera-
ko. Guk produktu horiek ekoiz-
teko ziklo osoan erabili dena kal-
kulatzen dugu. Emisio faktore 
batzuk kalkulatzen ditugu. Emi-
sioen zati garrantzitsuena non 
dagoen ikus daiteke, eta horrela 
hori gutxitzen saiatu daiteke. 

Adapta proiektuan enpresekin 
diharduzue.
Renfe, Bodegas Torres eta beste 

hainbat enpresarekin lan egi-
ten dihardugu. Torresen, maila 
altuagoan dauden lurrak eros-
ten dabiltza, mahatsa bertan 
landatzeko. Klima aldaketaren 
eragina aurreikusten saiatzen 
ari dira. 

Klima aldaketak zer eragin 
izango du, aurrerantzean, gure 
inguruan?
Klima erradikalizatu egingo da. 
Euskal Herrian edo Andaluzian 
ondorioa ez da berbera izan-
go. Andaluzian sikate gehiago 
izango dira, eta Euskal Herrian 
euria egingo du, baina egun gu-
txiagotan eta bortitzago. Marea 
biziagoak ere izango dira.

Durangaldean frackingaren 
inguruko baimenak eskatuta 
daude. Frackingaren inguruan 
zer iritzi duzu?
Ez dihardut arlo horretan la-
nean, beraz, ez naiz aditua, bai-
na badut nire iritzia. Garestie-
gia da gas naturala ateratzea, 
baina merkatuan prezio hori 
ordaintzen denez, atera egiten 
da. Frackingaren kontra nago. 

Klima aldaketaren ikuspuntu-
tik, sistema txarra da. Gas na-
turala aterako dute, erre egingo 
dute, eta hori CO2 bihurtuko da. 
Energia berriak bultzatu beha-
rrean, aukera errazena hartzea 
da. Betikoa egitea da, baina, 
gainera, lehen baino zailagoa 
da gas naturalera heltzea, eta 
ingurumenarentzat eragina txa-
rragoa da. 

Aldaketa klimatikoaren au-
rrean, noren esku dago neu-
rriak hartzea?
Gobernuek martxan jartzen di-
tuzten neurriak garrantzitsuak 
dira, baina gutako bakoitzak 
egunerokotasunean egiten due-
na ere garrantzitsua da. Nik, 
esaterako, ez daukat kotxerik. 
Garraio publikoa erabiltzen dut. 
Aukera pertsonalak dira. Argia-
ren edo uraren kontsumoa kon-
tuan hartzea, adibidez. Erabaki 
asko hartu daitezke kontsumi-
tzaile moduan. Gizarteak pre-
sioa egitea ere garrantzitsua da, 
gobernuek zer edo zer egiteko. 

Master bukaerako proiektua 
Suedian egin zenuen.
Ingeniaritza Kimikoa San Ma-
mesen ikasi nuen, eta bosgarren 
urtean Suediara joan nintzen  
energia sistemen inguruan iker-
tzera. Proiektuaren helburua 
biodiesela sortzea zen. Sistema 
bat bilatu gura genuen Suediako 
baserritarrek biodiesela etxean 
egiteko. Osagaiak normalean 
berotasunagaz biodisesela egi-
ten da. Nik laborategian frogatu 
nuen berotu barik ere egin dai-
tekeela. 

Zaloa Ares | Injineru kimikoa | Durango, 1986

Hamar produktu 
tipikoren karbono 
aztarna ikertzen 
gabiltza Bilbon

Energia 
berriztagarriak 
bultzatu beharrean, 
frackinga aukera 
errazena hartzea da

“Klima aldaketaren aurrean, aukera asko 
hartu daitezke kontsumitzaile moduan” 
Zaloa Aresen biodieselaren inguruko proiektua saritu zuten Suediako Gävleko Energi eta Tekniska Föreingen Gävle erakundeek. 
Ikasketa bukaerako lana amaituta, klima aldaketari aurre egiteko neurriak aztertzen dihardu Bilboko Factor CO2 ekimenean
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Pastoralen tradizioa 
abiapuntu duen kantaldia: 
Amaren Alabak Berrizen
Berrizko Andikoa auzoko jaien barruan, emanaldia eskainiko 
dute bihar Amaren Alabak taldeko kantari zuberotarrek

  ITSASO ESTEBAN
Amaren Alabak seikoteko lau abeslari 
ariko dira Berrizko Andikoako baseli-
zan, auzoko jaietan. Plazandere izeneko 
bigarren diskoa aurkeztuko dute zube-
rotarrek, bihar, 20:00etan. Zuberoako 
tradizio aberatseko kantuak dira Ama-
ren Alabak taldeak eskaintzen dituenak. 
2012an kaleratu zuten Plazandere lana, 
eta, besteak beste, Etxahun Barkoxeren, 
Etxamendi eta Larralderen, eta Xalba-
dorren letrak bildu zituzten bertan. Mai-
te dute mikrofonorik barik eta jendea 
hurbil izanik aritzea kantuan. Gustura 
ariko dira Andikoan: “Horiek dira gure-
tzat baldintzarik onenak”. 

“Maite ditugun poeten hitzak erama-
ten ditugu gurekin”, azaldu du Maika 
Etxekopar taldekideak. “Xiberuako is-
torioak kontatzen dituzten kantak dira, 
eta, aldi honetan, kanta ezagunagoak 
aukeratu ditugu, beharbada”. Bestalde,  
Didier Agerre presoak idatziriko testu 
bat ere bildu dute bigarren disko hone-
tan: “Presondegira joan ginen kantaldi 
bat egitera, eta letra horrekin atera gi-
nen”, kontatu du Etxekoparrek. “Kantu 
bakoitzarekin badugu gure istorioa”. 
Hitzaren erabilera, “istorioak kontatze-
ko manera” bereziki interesatzen zaie 
Amaren Alabei: “Etxahun Barkoxek, 
esaterako, erailtze istorioak kontatzen 
ditu sarri: oso kontalari ona da, eta anitz 
xarmatzen gaitu nola istorio larrietatik 
ateratzen duen edertasuna”. 

Maika Etxekopar kantariak azaldu 
duenez, Plazandere diskoko kantetari-
ko askok “badute larritasun puntu bat: 
esaterako, Etxamendi eta Larralderen 
Hezurren baladak militantziari, kausa 
baten alde hiltzeari buruzkoa da”. 

Berrizen eskainiko duten ikuskizun 
honetarako Pastoraletik –Zuberoako 

tradizioko herri antzerkiaren formatik– 
abiatu direla azaldu du Etxekoparrek: 
“Pastoraletako makilekin ibiltzea da 
ikuskizunaren formaren abiapuntua”. 
Izan ere, Amaren Alabak taldekoek 
abestietako hitzei besteko garrantzia 
ematen diete formari eta dantzari, ohol-
tzako jolasari eta melodiari. 

Oholtza handietan, jende askoren au-
rrean eta arrakasta handiz ere arituak 
dira Amaren Alabak; esaterako, Oreka 
TX eta Kukairekin Hostoak eskaini 
zuten Euskal Herrian zehar. Ohiko for-
matutik atera ziren horretarako. Bi pas-
toraletan ere parte hartu dute oraintsu: 
Euskal Herriko ijitoei buruzko Ederlezi 
pastoralean eta Alienor pastoralean.

10 urte ingurugaz, 1.999. urtean, hasi 
ziren Amaren Alabak elkarrekin kanta-
tzen, eta “elkarrekin handitu eta heldu 
dira”. Maika Etxekoparren berbetan, 
diskoan ere nabari da heldutasun han-
diagoa. Lehenengo lanean, Anderegatik 
izenekoan, bestelako moldez sortu zi-
tuzten kantak: tradizioko kantak bildu 
zituzten, eta senitartekoen laguntza izan 
zuten sorkuntza prozesuan. Beste he-
rrialde batzuetatik Zuberoara bizitzen 
joandako emakumeek irakatsitako kan-
tekin osatu zuten disko hura. 

Biarnon bizi dira, gaur egun, taldeki-
deetako batzuk, baina Zuberoatik gertu 
bizi dira denak, eta jaioterria da Ama-
ren Alabak taldearen elkargunea.

Seikoteko lau kide ariko dira Berrizko biharko emanaldian.

 MUSIKA

‘Plazandere’ ikuskizuna sortzeko 
herri tradizioko antzerkiaren 
formatik –pastoraletik– abiatu 
dira Amaren Alabak taldekoak

“Zeinu-hizkuntza eta 
hainbat diziplina artistiko 
uztartuta egiten dugu lan”
Urritasunen bat daukaten ume saharauiak udan Durangaldera 
ekartzeko, Rio de Oro elkartearen ekimen solidarioari laguntzeko 
emanaldia eskainiko du Rakel R.R. (Granada, 1977) musikari eta 
antzerkigilearen Arymux taldeak, Plateruenean, ekainaren 1ean

 ITSASO ESTEBAN
Dantza eta antzerki ‘ulergarriari’ loturi-
ko Arymux konpainiako zuzendaria zara. 
Zein da taldearen helburua?
Arymux konpainiaren helburua da dene-
tariko publikoarentzat ulergarriak diren 
ikuskizunak sortzea, eta antzerkia, dantza 
eta poesia uztartzen ditugu horretarako. 
Ez dugu ezintasunen bat duen jendea-
rentzako ikuskizun berezirik sortu nahi, 
edozelako pertsonak gozatuko duen ikus-
kizuna sortzea da helburua. Ni musikaren 
mundutik nator, eta zeinu-hizkuntza ikas-
ten hasi nintzenean konturatu nintzen 
posible zela, esaterako, gorrek ere goza 
dezaketen ikuskizun bat sortzea. Zeinu 
hizkuntza eta hainbat diziplina artistiko 
uztartuta egiten dugu lan. 

Zelakoa da Plateruenean eskainiko du-
zuen ‘Bailando el silencio’ ikuskizuna?
Zeinu-dantza ikuskizuna da; besteak bes-
te, Italian, Andaluzian eta Madrilen era-
kutsi izan dut. Durangoko kasuan, 30 la-
gunek hartuko dute nigaz batera ikuski-
zunean parte: aktoreak, dantzariak, abes-
lariak, zeinu-hizkuntzaren interpreteak, 
umeak eta helduak. Gainera, hainbat dan-
tza estilo erakutsiko ditugu. Sentsibiliza-
ziorako modu bat ere bada ikuskizun hau 
elkarrekin eraikitzea bera, nahiz eta lan 
handia eskatzen duen.  

Zer teknika edo baliabide darabilzue 
ikuskizuna denontzat ulergarri egiteko?
Puxikak banatzen dizkiogu publikoari, 

esaterako, gorrak diren pertsonei musi-
karen bibrazioak transmititzeko. Emanal-
dian, bestalde, zeinu-hizkuntzaren inter-
prete bi egongo dira oholtzan, beste hain-
bat interprete egongo dira publikoan, eta 
kanta guztiak emango ditugu zeinu-dan-
tza erabilita. Entzuten duenak zein entzu-
ten ez duenak, denok ikuskizun bera elka-
rrekin gozatzea da gure helburua. 

Zelan sortu da Rio de Orogaz elkarlana?
Euren proiektua zein den azaldu zidate-
nean, benetan lan polita egiten zebiltza-
la iruditu zitzaidan. Ondoen dakidan mo-
duan kolaboratuko dut Rio de Oro elkar-
teagaz: nire ikuskizuna eskainita. Iaz eza-
gutu nuen elkartea, eta baita hemen egon 
ziren ume saharauiak ere. Harreman ja-
rraitua daukagu ordutik hona, eta horre-
la sortu da emanaldi hau egiteko aukera. 

Asko dago egiteko inor kanpo uzten ez 
duten kultura emanaldien arloan?
Bai, asko dago arlo horretan egiteko. Az-
ken batean, kulturaren, hezkuntzaren eta 
urritasunen munduak dute gai horregaz 
lotura, eta, hain justu, hiru alor horiek di-
ra murrizketek gehien eragin dituztene-
tariko batzuk. Iruditzen zait gizarteak in-
bertitu behar duela horretan. Zeinu-dan-
tzan jendea hezten dihardut Espainiako 
estatuan eta Italian: beharrizana dagoen 
erakusle. Lan asko dago egiteko, eta ho-
rrela harresi eta aurreiritzi asko apurtzea 
lortuko dugu. Betiere, profesioari eta pu-
blikoari errespetu handiena erakutsita.

 IKUSKIZUNA
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Libre Sahara lehiaketan 
saria jaso du Iban Gorritik
‘Si les dicen que caí’ izenburuko idazlana saritu 
diote Iban Gorriti kazetari durangarrari

Libre Sahara literatur lehia-
ketan lehenengo saria eman 
diote Iban Gorriti (Durango, 
1970) kazetariari. Iban Gorritik 
bigarren aldiz jaso du saria Ha-
yu Sahara elkarteak eta Joves 
Saharauís Catalunya elkarteak 
duela hiru urtetik antolatzen 
duen lehiaketan. Iaz, bigarren 
saria irabazi zuen, Gora biho-
tzak! Isiltasun harresiarentzako 
musuak idazlanagaz. Saharar 
baten eta kazetari baten arteko 
telefono bidezko elkarrizketa 
zen narrazio horren haria.

Si les dicen que caí izenbu-
ruko lana da, aldiz, Gorritik 
aurten lehiaketara aurkeztu eta 

saria jaso duena. “Marokoko 
harresiari ez” gaia eman du, 
aurten, narrazioen lehiaketako 
antolakuntzak: sahararrak ba-
natu eta zapaltzen dituen harre-
siaren kontrakoa. “Injustizia su-
fritzera kondenaturiko saharar 
herriari ahotsa emateko” hel-
buruz antolatzen dute lehiaketa.

Bigarren saria, ostera, Moha-
med Fadelen Un recuerdo cerca-
no izenburuko lanak jaso du, eta 
Xabier Susperregiren Poemas 
encadenados lanari eman dio 
epaimahaiak hirugarren saria. 
Idazle sahararrek osatzen dute  
Libre Sahara literatur lehiake-
tako epaimahaia.

Durangoko Orfeoia eta 
Tabira Musika Banda, 
Elgoibarko gaiteroekin
Domekan, Durangoko Andra Mariko elizpean

Durangoko Euskal Asteko egi-
tarauaren barruan, Andra Ma-
riko elizpean eskainiko dute 
emanaldia Durangoko Orfeoiak 
eta Tabira Musika Bandak. El-
goibarko gaiteroak gonbidatu 
dituzte eurekin emanaldi hori 
eskaintzera. 19:00etan hasiko 
den emanaldiaren aurretik, 
18:00etan, Elgoibarko gaiteroe-
kin batera Durangoko Alde 
Zaharrean zehar kalejira egingo 
dute, eguraldiak laguntzen ba-
du. 11 de octubre eta Las fiestas de 
Estella piezak eskainiko dituzte 
orfeoiak eta musika bandak El-
goibarko gaiteroekin batera.

Tabira Musika Bandak, Eus-
kaldunak irabazi, Ordizia eta 
Cantos vascos obrak interpre-
tatuko ditu, eta, Durangoko 
Orfeoiko ahotsek lagunduta, A 
concert of  celebration, Aida ope-
raren ereserkia eta martxa, eta 
Jaialdia obrak eskainiko ditu.

 LEHIAKETA  MUSIKA

Eguraldiak laguntzen badu, 
18:00etan, Elgoibarko 
gaiteroekin kalejira egingo 
dute Alde Zaharrean

Gutxi batzuk 
zaretelako
Sasizko bidezidorretatik 
ateratzeko beranduegi de-
lako honezkero. Aurrera 
egitea besterik ez zait gera-
tzen. Sekula jantzi ez dudan 
mozorroa ere, nireegi egin 
baitut dagoeneko. 

Muturreko miniaturara 
eramandako Kazimirren 
puntu beltza tipexarekin 
estaltzeko gai izan gura dut. 
Jorgeren hustasuna kon-
tzeptu artistiko ez ezik, bi-
zi-esanahi hutsa baino zer-
bait gehiago ere bada. Ala-
baina, saia nadin betetzen.  

Nobela bateko pertsonaia 
izan nahi dut, orrialde zuri 
eta lisoetatik zertan irten 
izan gabe. Lerrorik lerro 
ihesean aritzeko pribile-
gioarekin. Fikzioan hasi, eta 
fikzioan amaitu. Irakurraldi 
bakoitzean biziberritu: or-
dura arteko guztiak ezer ez 
du balio izango. 

 Atzera begiratzeko bel-
durrik izan ez, eta aurrera 
ilusioz ekiteko gogoa izan. 
Ohetik altxatzen naizen ba-
koitzean, guztia gaur hasiko 
dela sinesteko balentria pila-
tu. Egunero bizitza berri ba-
ten jaiotza izan dadin saiatu.  

Ez soilik isiltasuna hiz-
ketan noiz hasiko den zain 
egon. Aitzitik, isiltasuna 
xaxatu,  hizketan hasi dadin. 
Ideiak ideien kontra. Sen-
timenduak sentimenduen 
aurka.

Ahultasuna deklaratu. 
Errudun naizela aitortu. 
Baina ziega ni neu izateko 
beharrik gabe; eramanga-
rriagoa baita zigorra beste 
inork deliberatzean. Autole-
sio gehigorik ez.

Eta bitartean… bitartean 
zuei eskerrak eman. Nire 
bertsorik onenak ere (txalo 
egin ondoren) txarrak dire-
la esaten didazuelako. Zuen 
alde topa!

GEURE DURANGALDEA

Kazetaria

JON ANDER 
URKIAGA 
EGIDAZU

‘Hodeiak zapatetan’ poesia liburua 
aurkeztuko du Etxaburuk Durangon 
Hitz liburudendan elkartuko da Mikel Etxaburu literaturazaleekin, gaur

 ITSASO ESTEBAN
Mikel Etxaburu (Ondarroa, 
1969) ariko da gaur, 19:30ean, Du-
rangoko Hitz liburudendan, Ho-
deiak zapatetan bere poesia libu-
ruko olerkiak errezitatzen. Susa 
argitaletxeagaz argitaratu duen 
liburuko olerkiak irakurriko di-

tu Etxaburuk. Idazlan bakoitza 
egitera bideratu duten pentsa-
menduak eta sentimenduak ere 
partekatuko ditu literaturaza-
leekin: bere lana azaltzeko eta 
kokatzeko. Bestalde, olerkiekin 
lotutako irudiak eta soinuak ere 
eskainiko ditu emanaldian.

Idazle ondarroarraren ber-
betan, “errezitatzeko, ahoz gora 
irakurriak izateko sortuak dira 
olerkiok: pentsatzen baitut poe-
siaren hurrengo urrats naturala 
dela sozializatzea, kontatzea. Ez 
dut nahi olerkiak liburu forma-
tuan harrapatuta geratzerik”.

2013. urtean idatziriko poe-
mak dira Hodeiak zapatetan 
liburukoak. “Kartzela, atzerria, 
hutsunea, konpromisoa eta kon-
promisoaren oinarrian dagoen 
maitasuna” dira liburuko oler-
kien ardatz nagusietako batzuk. 
Espetxealdiak eta kartzela os-
teak gurutzatzen dute liburua. 

Zeu zara orain txoria bere 
lehenengo poesia liburua kar-
tzelan idatzi zuen Etxaburuk. 
“Kanpora begira idatzi nuen”, 
azaldu du egileak. Lau urte da-
ramatza Mikel Etxaburuk libre, 
eta, bere berbetan, “bigarren 
liburua kanpoan idatzi arren, 
burua barrura joaten zen idaz-
tean: oskola, oroitza, itxitasuna 
eta estutasuna dira gehien erre-
pikatzen diren elementuak”. 
Etxaburuk dioenez, “horrek ba-
dauka arrazoi bat: udazkenean 
epaiketa izango dugu berriro. 
Horrek berriro dakartza zalan-
tzak eta beldurrak, eta mamu 
horregaz idatzirikoak dira oler-
kiok”.

Gerezi gorriak olerkiagaz 
amaitzen da liburua. Horixe 
da egilearen alerik maiteena, 
esperantzari atea zabalik uzten 
diona: “Gauza asko esaten saia-
tu naiz olerki horretan, eta hori 
ere azaldu nahi dut Durangon”.

 LITERATURA

2013. urtean idatziriko poemak dira ‘Hodeiak zapatetan’ liburukoak.
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JATETXE GIDA 

IBARRA 
SAGARDOTEGIA
Ibarra auzoa, z/g · ZORNOTZA
 www.ibarra-sagardotegi.com 
Tel.: 946 731 100
Egunero zabalik.  
Gure upategian egindako sagardoa. 
Aparkaleku pribatua eta jolastokia. 

Ibarra Sagardotegiaren eskutik bi  
pertsonarentzako menua zozkatuko dugu

Emakumeen Birako zenbagarren edizioa  
antolatu dute ekainaren 12tik 15era?

ERANTZUNA: zozketa@anboto.org helbide elektronikora edo  
Anboto astekarira - Bixente Kapanaga, 9 - 48215 Iurreta

ZORTE
ON!

PEDRO JUAN
San Antonio, 1 BERRIZ
Tel.: 946 826 246 
Eguneko menua. Karta. Domeka, 
astelehen eta martitzen gauetan itxita.

ÑAM!

MENU 
BEREZIA

Sarrerakoak (bi aukeran)
Entsalada
Patata frijituak
Zatitutako txuleta errea
Postrea
Ogia eta edaria

60E
bikoteko 
(BEZa barne)

JULIANTXU
Iturriza, 2 BERRIZ
Tel.: 946 824 077 
Karta. Txuleta errea.
75 lagunentzako jangela.

ÑAM!

LAPIKO
Frantzisko Ibarra, 3 DURANGO
Tel.: 946 218 122 
Etxeko pizzak. Eguneko menua,  
karta berria. Etxera eramateko zerbitzua.
www.lapikodurango.com

ÑAM!

PLATERUENA Kafe Antzokia
Landako etorbidea, 4
Tel.: 946 030 300 
Eguneko menua astelehenetik zapatura.
Taldeentzako menu adostuak. Askariak.

ÑAM!

Aurreko zozketako irabazlea: Lourdes Ercilla, zorionak!

ÑAM!



Egun bat Baqueren bizitzan
Mende bat baino gehiago darama Durangaldean Cafés BAQUEk kafea txigortzen eta bertatik 
zerbitzatzen. Hainbat pertsonen historia txikiz betetako historia luzea, egunez egun, gure “hemengo 
kafea” zerbitzatzen jarraitu ahal izateko lan egiten dutenak.

 CAFÉS BAQUÉ
Idoia Mora eta Mikel Biz-
karra bezala, 18 eta 23 urte 
daramatenak Kalitate eta 
Operazio departamentuetan. 
Haiekin, eta Baqué kafe ka-
tilu batez lagunduta, haien 
egunerokoan enpresan egi-
ten dituzten lan eta zeregi-
netatik ibilbide bat egingo 
dugu.

Mikel Bizkarrak, Operazio De-
partamentuko zuzendariak, 
kafea siloratzeaz eta txigor-
tzeaz, ontziratzeaz eta logisti-
kaz arduratzen diren hama-
bi pertsonak osatutako taldea 
koordinatzearen ardura du. 

Zeintzuk dira zuen egunero-
koan egiten dituzuen zeregi-
nak?
Gure misioa gure bezeroen es-
kaerak konprobatzea da, eta, in-
formazio hori kontuan hartuta, 
zer txigortu eta ontziratu behar 
dugun planifikatzen dugu; ho-
rrela, gure bezeroei kafe egin 
berria ziurtatzen diegu.

Munduko toki askotatik etorri-
tako kafe jatorri sorta zabala-
rekin lan egiten duzue Baquen. 
Jatorri horiek guztiak zelan ku-
deatzen eta prozesatzen dira?
Kafe nahasketa bakoitza mundu 
bat da. Horregatik, gure zeregin 
printzipala merkatuko zaporeak 
ezagutzea eta bezeroek kafean 
gehien baloratzen dutena zer 
den jakitea da. Behin txigortu-
ta dagoen kafe nahasketekin, 
merkatuko beharrak betetzen 
saiatzen gara.

Kafea produktu biziduna 
da, eta, eskualde bakoitzaren 
barruan, uztaro bakoitzak kafe 
desberdina ematen digu. Eta 
Cafés Baquen modu horretan 
erabiltzen dugu. Lehenengo, 
jatorri bakoitza banan-banan 
siloratzen da, eta, gero, banaka 
txigortzen da. Prozedura hori 
behin eginda, gure kafe errezeta 
emango digun kafe nahasketa 
egiten dugu.

Bezero kopuru handi bati ka-
fea zerbitzatzeko eta bolu-
men handiak ekoizteko, pro-
zesu produktibo eraberritzai-
leak edukitzea beharrezkoa da. 
Zeintzuk dira Cafés Baquek di-
tuen prozesu eraberritzaileak?
Bezeroen gogobetetze parame-
troen konstanteak mantendu 
ahal izateko giltza prozesuaren 
automatizazioa da. Prozesu ho-
rren barruan, produktuaren 
trazabilitatea eta kafe mota ba-
koitzerako kurba espezifikoen 
bitartez egindako txigorketaren 
automatizazioa dira giltza. Ber-
tan, kontrolpean mantentzen 
dira kafeak garatzen dituen pre-
sio, tenperatura, kolore eta bolu-
men aspektu guztiak. Gainera, 
ontziratze prozesuan automati-
zazio gradu handia dugu, gure 
esku dauden teknika onenak 
erabiltzen ditugu.

Eraberritze guztiaren gain, 
enpresaren bereizgarri diren  
ezaugarri tradizionalak eta ar-
tisautza ezaugarriak manten-
tzen jarraitzen al duzue?
Bai. Aurrerapen teknologikoak 
prozesu osoaren erregularta-

sunean eta kontrolean lagun-
du gaitu, baina mekanikoki 
txigorketa artisaua jarraitzen 
du izaten, aire beroak kafe ale 
bakoitza biltzen duen konbekzio 
metodoaren bitartez; horrek txi-
gorketa artisaua izatea eragiten 
du. Gainera, prozesu produkti-
boaren barruan, departamen-
tua osatzen duten pertsonen 
eskulanak pisu handia izaten 
jarraitzen du.

Zeintzuk dira kafe egin berria 
eskaintzen eta kafearen ezau-
garriak bere horretan manten-
tzen laguntzen duten erremin-
ta produktiboak?
Ontziratzeko erabiltzen ditugun 
materialak berrienak dira, eta 
horiei esker, behin txigortutako 
kafearen mantentzea ezin hobea 
da, eta produktuaren oxidazioa 
saihesten du. Material horiek 
ontziratzeko makina moderno 
eta automatizatuarekin bate-
ra, etekin ezin hobeak eta kafe 
egin berria mantentzeaz gain, 
bere ezaugarri organoleptikoak 
mantentzen ditu.

Ekintza horiek egunero iga-
rotzen dira bere lankide Idoia 
Morak gidatzen duen taldeak 
aurrera eramaten dituen kalita-
te kontrol eta azterketetatik, eta 
prozesu produktibo osoa ere bai, 
hasieratik amaieraraino.

Idoia Morak, Cafés Baqueko 
kalitate zuzendariak, eta bere 
taldeak, 20.000 kafe baino gehia-
go dastatzean oinarritzen dute 
haien esperientzia urtero. Ba-
qué produktu guztiak aztertzeaz 
arduratzen dira.

Zeintzuk  dira departamentuan 
egunero dituzuen zereginak?
Egunero lehengaietan, ekoizpen 
prozesuan eta amaitutako pro-
duktuan kalitate kontrola egiten 
dugu, eta kafe pakete guztiek 
kalitate parametro guztiak bete-
tzen dituztela ziurtatzen dugu.

Produkzioko zein momentutan 
egiten dituzue kalitate azterke-
tak eta zeintzuk dira azterke-
ta horiek?
Kalitate kontrolak ekoizpen pro-
zesuko puntu guztietan egiten 
ditugu. Lehenik eta behin, gure 
instalazioetara egunero heltzen 
den lehengaia aztertu egiten du-
gu. Kafe alearen neurria froga-
tzen dugu, akatsak dituzten ala 
ez konprobatzeko lagin batzuk 
txigortu eta dastatzen ditugu, 
zaporean akatsik ez dutela kon-
probatzeko.

Gero, jatorri bakoitzerako 
txigorketarik onena zehazten 
dugu, eta ehotze eta nahaste zu-
zenak zehazten ditugu.

Azkenik, nahasketak eta eho-
ketak zuzenak direla frogatzeko 
amaitutako produktua berriz 
ere aztertzen dugu, zapore zuze-
na eta kafe makinan bere por-
taera zuzena dela ziurtatzeko 
kafea dastatzen dugu.

Kafe gordina instalazioeta-
ra heltzerakoan kalitate kon-
trola pasatu behar du eroske-
ta ezaugarriak betetzen dituela 
ziurtarazteko. Zelan kudeatzen 
duzue kafe berdearen aukera 
eta erosketa, eta zein kalitate 
irizpide ezartzen diozue?
Ekoizten ditugun kafe produk-

tuen arabera, zein kafe jatorri 
erosi erabakitzen dugu, eta eros-
keta irizpideak hurrengo hauek 
dira: lehenik eta behin, barieta-
tea, hau da, kafea arabikoa edo 
robusta den. Gero, arabikoen 
barruan garbia (garraztasun 
handiagoarekin) edo garbitu 
gabea den zehaztu behar dugu. 
Gainerako irizpideak jatorria, 
kafearen kalitatea jatorri ba-
koitzaren barruan, kafe alearen 
neurria, akats kopurua, eta abar 
dira. Noski, gure irizpideak 
betetzen ez dituzten zaporeak 
dituen edozein kafe erosketa 
errefusatu egiten dugu.

Kafeaz gain, Cafés Baquek 
osagarriak diren beste produk-
tu batzuk saltzen ditu. Produk-
tu horiei ere kalitate azterketak 
egiten dizkiozue?
Produktu osagarriei egiten diz-
kiegun kontrolak kafeari egiten 
dizkiogunak baino gutxiago 
dira, irizpide zorrotzekin homo-
logatu ditugun hornitzaileak bai-
titugu. Hala ere, produktu hauek 
jasotzen ditugunean eta gure ins-
talazioetatik irten baino lehen, 
produktu bakoitzak bere kontrol 
zehatzak igaro behar ditu.

Zeintzuk dira enpresaren ka-
litate ziurtagiri edo bermeak?
Gaur egun ISO9001:2008 kalitate 
ziurtagiria eta ISO1401:2004 in-
gurune ziurtagiria ditugu, baita 
Rain Forest Alliance ziurtagiria 
duten kafe produktu batzuk.

Gainera, momentu hauetan 
gure prozedurak IFS arauari 
egokitzeko lanean gaude.

Mikel eta Idoia eta haien depar-
tamentuetan lan egiten duten 
pertsonei esker lan honi aur-
pegia eta ahotsa jarri dizkiogu, 
konpromiso eta profesionalta-
sunaren isla zehatza. Izan ere, 
Cafés Baqué enpresa eredu ja-
rraigarri bihurtu dutenak dira. 
Jarraituko du… 
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Biran, erlojupekoaren ordez, denbora sariak 
emango dituzte helmugan eta etapan zehar 
Ekainaren 12tik 15era izango den Emakumeen Biran aurten ez dago erlojupekorik; urtero legez onenak 
etorriko dira, tartean, Marianne Vos munduko txapelduna eta Emma Johansson iazko irabazlea

 JOSEBA DERTEANO
Atzo aurkeztu zuten ekainaren 
12tik 15era izango den Emaku-
meen Biraren 27. aldia. Aur-
tengo nobedade nagusia da ez 
dela erlojupekorik egongo, eta 
horregatik ipini dituzte denbora 
sariak. Parte-hartzaileei dago-

kienez, onenak etorriko dira. 
Etapak diseinatzerako orduan, 
aurrekontuan lagundu duten 
udalen irizpideak kontuan har-
tu dituzte antolatzaileek, eta 
“aurten horrela egokitu da”, 
azaldu du Agus Ruiz Emaku-
meen Bira ZKEko ordezkariak 

erlojupekoa kentzearen ingu-
ruan. 

Faboritoen artean denborak 
markatzeko erlojupekorik ez 
dagoenez, antolatzaileek etapa 
bakoitzeko denbora sari bi ipin-
tzea erabaki dute: helmugan 6, 4 
eta 2 segundo; eta, etapan zehar, 

epaileek bakarrik jakingo duten 
puntu batean, 3, 2 eta 1. Horrela, 
lehiakortasun eta emozio han-
diagoa eman gura diote Birari. 
Helmugako denbora saria be-
rreskuratu egingo dute, Birako 
hasierako aldietan bazegoelako. 
Etapetan zehar dauden denbora 

sariek, aldiz, adierazi dute inon 
ez dutela aurrekaririk. Tourre-
ko lehen aldietatik hartu dute 
ideia. Orduko etapa luzeetan 
(400-500 kilometroko eta 8 or-
duko etapak) epaileek kontrol 
guneak ipintzen zituzten par-
te-hartzaileek “tranparik” egin 
ez zezaten. Ideia hori lehiakorta-
suna handitzeko erabiliko dute 
Biran.

Vos eta Johansson
Izena eman dutenen artean 
Marianne Vos dago; herbehere-
tarrak birritan irabazi du Bira. 
Aurten, BTTan zentratuta da-
bil, baina errepideko lasterketa 
batzuk ere lehiatzen ditu. Iazko 
irabazle Emma Johansson ere 
irteera puntuan egongo da. 

Biran hemezortzi taldek har-
tuko dute parte, eta horietako 
hiru euskaldunak dira: Biz-
kaia-Durango, Lointek eta CAF 
Transport Engineering. Azken 
hori, Emakumeen Bira ZKEren 
taldea da. Biran parte hartu 
gura zuten, baina horretarako 
talde edo aukerarik gabe zueden 
txirrindulariei aukera eskain-
tzeko baliatuko dute. Tartean 
Ziortza Isasi elorriarra dago; 
19 urtegaz bere lehenengo Bi-
ra izango da. Eneritz Iturriaga 
izango da taldeko zuzendaria 
Biran. Bizkaia-Durango taldea 
Anna Ramírez, Irene San Sebas-
tian, Leire Olaberria, Maialen 
Noriega eta Dorleta Eskamen-
dik osatuko dute. Oyarbidek Er-
lojupeko Euskadiko Txapelketa 
irabazi berri du, eta Leire Olabe-
rriak Gipuzkoako Itzulia.

Iurretan hasi eta amaituko den lehenengo eta-
pa hau ohikoa da Emakumeen Biran. Lehen 
zati eramangarri baten ostean, Zumeltz eta Ur-
kiola (Otxandiotik Durangorako norabidean) 
igoko dituzte, baina benetako aldeak jaitsieran 
heldu daitezke. Jaisten abilak direnek ibilbide 
aproposa aurkituko dute Urkiolako bihurgune 
itxi eta teknikoetan. Ondoren, Mañaritik hel-
mugara 6 kilometro eskas geratuko dira.

Lehenengo zatia laua da, eta errodadoreentzat 
aproposa. Azken txanpan Udana eta Atagoiti 
Gane igoko dituzte, baina ez dira mendate lar 
gogorrak. Atagoitik %4 inguruko desnibela du 
batez beste. Baina mendateekin beti gertatzen 
den legez, lasterketako erritmoak markatuko 
du benetako gogortasuna. Azkenengo 10 ki-
lometroak azkarrak eta beheranzko joeragaz 
izango dira.

Etapa konplikatua da, eta oso gogorra izan 
daiteke. Ia ez dago lautadarik, eta ibilbide 
gorabeheratsu bati aurre egin beharko diote 
txirrindulariek. Hankek ez dute indarberritze-
ko modurik izango ibilbide osoan. Aurreikus-
penen arabera, Birako sailkapen nagusirako 
borrokan dabiltzanek protagonismoa hartuko 
dute etapa honetan. Denborak markatuko di-
tuen etapa izango da. Arrieta eta Andraka dira 
hirugarren etapako mendateak.

Birako etaparik gogorrena da, dauden menda-
teengatik eta txirrindulariek aurreko etape-
tako ahalegina igarri dezaketelako. Urkillaga 
birritan igoko dute. Lehenengo igoerak gal-
bahe lana egingo du, eta bigarrena helmugatik 
gertu dago. Hori gutxi balitz, igoera bien ar-
tean Abaltzisketa gaina ere igaro beharko dute 
txirrindulariek. Ez dira mendate luzeak, baina 
bai gogorrak: %8-9ko desnibelak daude aldapa 
askotan, eta %11ra heltzen dira une batzuetan. 

1. etapa: ekainak 12 2. etapa: ekainak 13

3. etapa: ekainak 14 4. etapa: ekainak 15

· Iurreta-Iurreta (88 km)
· Zumeltz (2. maila); Urkiola (3. maila)

· Oñati-Oñati (113,7 km)
· Udana (3. maila); Atagoiti (2.maila)

· Arrieta-Mungia (91 km)
· Arrieta (2. maila); Andraka (3.maila)

· Ataun-Ataun (115,4 km) 
· Urkillaga, Abaltzisketa (2. maila)

Kirola
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ADITUAREN TXOKOA

Mikel Aranguren

Futbola

Umeak dira, ez izarrak
Futbol denboraldia amaie-
rara heldu da, eta berdin 
du aurretik jarritako hel-
buruak lortu diren edo ez. 
Orain jokatzen ari den par-
tida beste bat da, datorren 
denboraldirako jokalaririk 
hoberenak eskuratzea, hain 
zuzen.

Azken egoera hori ez du-
gu futbol profesionalean 
edo amateurrean bakarrik 
ikusten, baizik eta katego-
ria gazteak osatzen dituz-
ten umeengan ere. Horiek 
hainbat entrenatzaileren 
eta koordinatzaileren deiak 
jasotzen dituzte aldi oro, 
eta beraien helburua umea 
eskuratzea da, beste gauza 
guztien gainetik. Hau da, 
berdin zaie beraien progre-
sioa, testuingurua edota 
egoera pertsonala zein den. 
Gurasoei talde hobe batera 
joango direla esaten diete, 
nahiz eta hori ez izan beti 
erabakirik egokiena. Fami-
liek, bai bere umea onena 
dela esateko, bai beraien 
egoarengatik, gaztearen 
iritzia alde batera utzita 
hartzen dituzte erabakiak, 
umearentzat onena hori de-
la argumentatuta.

Nire ustez, umearen zo-
riontasuna guztiaren gaine-
tik dago, eta garrantzitsue-
na umeak disfrutatzea da, 
norekin eta non axola gabe. 
Azken aldi honetan, futbola 
uzten duten umeen kopu-
ruak gora egin du; izan ere, 
hirugarren pertsona batek 
beraien ordez erabakiak 
hartzen dituenez, ez daude 
gustura eta ez dute kirol 
honekin gozatzen. Hortaz, 
gazteen kirol porrota gora 
egiten ari da.

“Helburua emakumeek 
ariketa fisikoa egitea da, 
eta erlazionatzea ere bai”
 Arineketan egiteko taldea aurkeztu du Garciak

Iraia Garcia (Zornotza, 1992) 
atletaren kirol ibilbidean espe-
rientzia berri bat da ‘Gu be bai 
runners’ ekimena. Pozik dago 
orain arte edukitako harrera-
gaz, eta gura duenak ateak za-
balik dauzkala adierazi du. Ki-
rolaz gainera, ikuspegi sozia-
la ere badauka taldeak, azal-
du duenez. 

Taldea sortuta dago, baina 
oraindik ere eman daiteke ize-
na, ezta? Zer egin behar da?
Niri e-mail bat bidali, iraiagar-
cia@hotmail.com helbidera. Ni-
gaz hartu-emanetan ipini, eta 
interesatuari esango nioke zein 
egunetan geratzen garen. Gai-
nera, daukagun zortea da ez de-
la bakarrik running talde bat; 
hiru talde dauzkagu: batean ibi-
li bakarrik egiten dira, beste ba-
tean ibili eta arineketan, eta hi-
rugarrenean arineketan soilik.

Zerbait ordaindu behar al da 
taldean parte hartzeko?
Ez, dohainik da. Ez dute ezer 
ordaintzen, eta nik ere ez dut 

inondik kobratzen. Ez dauka-
gu diru-laguntzarik. Lagun tal-
de bat gara.

Zelan antolatzen zarete entre-
natzeko?
Jauregibarriako aparkalekuan 
geratzen gara beti. Talde bakoi-
tzari esaten diot zer egin behar 
duen, eta hiru taldeekin joaten 
naiz tarteka. Ni arineketan ba-
karrik arituko nintzateke, bai-
na horrela ez nituzke besteak 
ezagutuko. Azkenean, talde ho-
nen helburua emakumeek ari-
keta fisikoa egitea da, eta erla-
zionatzea ere bai. Ez bakarrik 
arineketan egitea.

Eta, momentuz, zelako balo-
razioa egiten duzu?
Nik hasieran uste baino balora-
zio hobea egin dezaket. Entre-
namendu bakoitzaren ostean, 
taldekideek beti jarduten du-
te WhatsAppean “zein ondo ir-
ten den gaurkoa” eta horrela-
koak idazten. Beraz, ni pozik. 
Izan ere, egiten duzun lana gus-
tatzen zaiela ikusten duzu.Iraia García, eguazteneko aurkezpenean. 

Zornotzako emakumeek ere 
korrikalari izan gura dutelako
Gu be bai runners ekimena jaio da, lagunartean oinez eta arineketan ibiltzeko

MARKEL ONAINDIA
Zapatilak eta kiroletako arropa 
jantzi, beroketa eta luzaketak 
egin, eta badoaz astiro-astiro ari-
neketan. Zornotzako 50 bat ema-
kume Gu be bai runners ekime-

nean batu dira, euren denbora 
librean korrika apur bat egiteko 
helburuz. Iraia García atleta 
zornotzarrak sustatu du egitas-
moa, eta eguaztenean egin zuten 
aurkezpen publikoa Zelaieta 

zentroan. Zelan ez, aurkezpena-
ren ostean ere izerdia botatzeko 
aprobetxatu zuten. 

Bizkaiko kros txapelduna  da 
García, eta Euskal Herri maila-
koa ere izandakoa. Aspalditik 

eduki du taldea sortzeko asmoa, 
baina martxoan hasi zen sarea 
antolatzen. Maila handiko korri-
kalaria izan arren, taldeko par-
taide edonor izan daiteke. Gaine-
ra, denek ez dute korrika egiten; 
batzuk oinez ibiltzen dira baka-
rrik, eta beste batzuek tarteka-
tu egiten dituzte biak. Hori da, 
adibidez, Garciaren izekoren ka-
sua, Amaia Olalde Bikandirena. 
Normalean oinez ibiltzen ei da, 
baina tarte batean korrika egi-
ten du. Lobari sarea antolatzen 
laguntzen hasi zen, baina jakin- 
mina piztu zitzaion, eta gustura 
dabil orain. 

Modu entretenigarria
Urteetan galdutako zaletasuna 
berreskuratu dute askok, eta 
ariketa fisikoa egiteko modu en-
tretenigarri bat topatu dute bes-
te askok. Honela zioen partaide 
batek: “Institutu sasoitik ez dut 
korrika egin. Orain, eguaztena 
eta zapatua noiz helduko zain 
egoten naiz”. Izan ere, asteko 
egun bi horietan elkartzen dira; 
eguaztenetan, 20:30ean, eta za-
patuetan, 10:00etan. Kirolaren 
bueltan, lagun talde berri bat 
sortu da Zornotzan.

 ATLETISMOA
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 PILOTA

“Argi dut Estebanen aurka ezin 
naizela espekulatzera irten”
Ibai Zabalak Promozio mailako buruz buruko finalerdia jokatuko du bihar 
Victor Estebanen aurka; arriskuak hartzen saiatuko dela adierazi du 

 JOSEBA DERTEANO
Profesionaletan buruz buruko 
lehenengo finalerako sailkatu 
daiteke bihar Ibai Zabala (Be-
rriz, 1987). Binaka badu Promo-
zio mailako txapel bat, baina 
buruz buru aurrenekoz sailkatu 
da finalerdietarako, Miguel Me-
rinori 22-14 irabazi ostean. Ondo 
ezagutzen duen Labrit pilotale-
kuan Victor Esteban izango du 
parez pare, Errioxako aurrelari 
bizia.

“Banuen final laurdenetako 
hesitxo hori gainditzeko gogoa”, 
dio berriztarrak. Afizionatue-
tan zebilenean, buruz burukoan 
nabarmendu egiten zen; bai-
na, profesionaletan, orain arte 
“gauza bategatik edo beste bate-
gatik ez dut nirea eman”. Azken 
urteetan buruz buru jokatzeko 
moduak izan duen aldaketak ere 
zerikusia izan duela dio; bera-
rengan zein atzelari denengan.

Alde horretatik, final laur-
denetan atzelari baten kontra 
jokatzeak mesede egin zion. 
Baina Victor Esteban aurrelaria 
da, eta airez asko sartzen den 

horietakoa. Zabalak dio ausart 
jokatzen saiatuko dela, sake-
tik bertatik hasita: “Arriskuak 
hartuko ditut sakean. Argi dut 
ezin dudala espekulatzera irten. 
Gaur egun, aurrelari baten aur-
ka espekulatzera irtenez gero, 
oso gaitza da irabaztea”. Parti-
duan garrantzitsua izango da 
arerioaren hutsuneak bilatzea: 
“Eskuma itzela du, eta sotama-
noz zein boleaz oso ondo molda-
tzen da. Ahal dela, botez eta ez-
kerragaz jokatu dezan saiatuko 
naiz. Berak deseroso jokatzea da 
helburua”. 

Gaur egun, buruz buruko 
tanto asko azkarrak izaten di-
ra, aurrelari asko airearen bila 
joaten direlako. Beraz, denbora 
gutxian hartu behar dira eraba-
kiak: “Entrenamenduetan al-
derdi hori asko landu dugu: une 
konkretuetan erabaki egokiena 
hartzearena. Azken batean, 
pilotariak argi izan behar du jo-
katzeko patroia, baina partidu 
batean egoera ugariren aurrean 
dago, eta prestatuta egon behar 
du egoera horiei aurre egiteko”. 
Horregatik, aurten entrena-
menduetan behinena ez zen 22ra 
heltzea, gabezia eta egoera be-
rezi horiek lantzea baino. Beste 
faktore bat esperientziarena da. 
Estebanek profesional mailako 
lehenengo txapelketa du, eta 
Zabalak hainbat urtetako espe-
rientzia. Esperientzia hori bere 
onerako erabiltzen saiatuko da.Irabaziz gero, profesionaletan lehen finala jokatuko luke buruz buru.  

 FUTBOLA

Iurretakok ezin 
goi mailako urtea 
biribildu
Denboraldi bikaina saririk gabe 
geratu da azkenean. Ohorezko 
Mailan Iurretakok ezin izan du 
Hirugarren Mailara igotzeko  
promoziorako sailkatu. Azken 
jardunaldian bere partidua ira-
bazi, eta beste emaitza bi aldeko 
izan behar zituen, eta ez zen bal-
dintzetako bat ere eman: Iurre-
takok 1-0 galdu zuen Gallartan, 
eta Erandiok 0-2 irabazi zuen 
Apurtuarteren aurka. Elorriok, 
aldiz, 3-0 irabazi zuen etxean 
Loiuren aurka.

 FUTBOLA

Athleticen ibilia 
den Joseba  
Arriaga fitxatu 
du Amorebietak
Amorebieta futbol taldeak 
oraintsu jakinarazi du Josue 
Atela izango dela hurrengo den-
boraldirako entrenatzaile berria 
–Ohorezko Mailan Somorros-
trogaz igoera faserako sailkatu 
da–, eta, Joseba Arriaga fitxa-
tu duela jakinarazi du asteon. 
Arriaga aurrelaria da, 31 urte 
ditu, eta Barakaldotik (Bigarren 
B Mailako taldea) dator. 2001etik 
2005era Athleticen ibili zenetik 
talde askotan aritu da. 

Aurten Amorebietan aritu di-
ren Jon Larreategik, Miki Mass- 
anak eta Cristian Alberdik, al-
diz, taldea utziko dute. Larrea-
tegi Barakaldora joango da; Ma- 
ssanak Zipreko Lehen Mailako 
AEK Larnaca taldean jokatuko 
du, eta Cristian Alberdik futbola 
utziko du. 

Udako campusa
Amorebieta futbol taldeak 
antolatu duen futbol campu-
sean parte hartzeko izen-ema-
tea hasi dute ekainaren 13ra 
arte. Aste bitan garatuko da: 
ekainaren 23tik 27ra eta ekai-
naren 30etik uztailaren 4ra. 
Informazio osoa jasotzeko:  
www.tucampusdefutbol.com/ .

 SASKIBALOIA

Tabirako Baquek 
aukerak izan ditu 
azken unera arte 
Tabirako Baqué gizonen talde 
nagusiak EBA mailarako Lau-
ko Finala jokatu zuen joan zen 
asteburuan, Arrasaten, eta fina-
lerdian galdu egin zuen Mondra-
gon Unibertsitatearen aurka: 
69-73. Azken 33 segundoetara 
markagailuan aurretik heldu 
ziren, baina gipuzkoarren hiru-
ko batek durangarren aukerak 
zapuztu zituen. Duda-mudako 
denboraldi hasiera baten os-
tean, egoerari buelta eman, eta 
maila handian amaitu dute liga.

 FUTBOLA

Vulcano Eguna Otxandion 
Toquerogaz eta Koikiligaz
Futbol torneoko sari banaketan egongo dira bihar 

Otxandioko Vulcano futbol tal-
deak futbolaren inguruko Vul-
cano Eguna antolatu du zapatu-
rako. Egun osoko jaia antolatu 
dute askotariko torneo eta txa-
pelketekin, eta laugarren aldia 
izango du txapelketa arrakasta-
tsu honek. Irabazleek Mirandes 
taldeko Koikili Lertxundiren, 
Athleticeko Gaizka Toqueroren 
eta Bilbao Athleticeko Martin 
Bengoaren eskutik jasoko dituz-
te sariak.

Goizean, 09:45ean hasita, gaz-
teen mailako futbol 7 torneoa 
jokatuko dute Zelaietan. Benja-
minaurreko eta kimu mailetan 
hainbat talde lehiatuko dira; 
tartean, Vulcano.

15:00etan,  her ri  bazka-
ria egingo dute Pasealekuan. 
18:00etan, gaztetxoentzako fut-
bolin erraldoia eta puzgarriak 
egongo dira plazan. Azkenik, 
20:00etan, falta jaurtiketen txa-
pelketa antolatuko dute plazan. 

 PILOTA

Elorriok abantaila 
hartu dio Iurretari 
herriartekoan
Bizkaiako Herriarteko Txapel-
ketako joaneko jardunaldian 
Elorriok hiru partidutik bi –ka-
dete eta nagusietakoa–irabazi 
zizkion Iurretari. Bueltako jar-
dunaldia gaur, 19:00etan, joka-
tuko dute Elorrion. Zornotzak, 
aldiz, joaneko hiru partiduak 
irabazi ostean bisitatuko du 
Mungia, gaur, 19:00etan. Azke-
nik, Mallabiak ere aldea atera 
dio Arrigorriagari: 2-1. Dome-
kan, 11:30ean, Zaldibarko pilota-
lekuan jokatuko dituzte buelta-
ko partiduak, eta ez Mallabian.
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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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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, 

sukaldea, egongela-jangela eta komun 2.
• GARAI: Familiabakarra. 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. Garajea eta 
trastelekua. 266.000 €.

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

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

• DURANGO: Erdi berria. 90 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. 

• 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. 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

• ARTEKALEA: 35 m2. Egokitua. 600n.
• J.A. AGUIRRE: 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.

ETXEBIZITZAK SALGAIETXEBIZITZAK 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

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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ETXEBIZITZAK SALGAI
• Erref. 420: 65 m2-ko lokala etxebizitza edo lokal 

komertzial gisa jartzeko aukerarekin. 90.000n.

• Erref. 327: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 
sukaldea eta egongela. 155.000n.

• Erref. 499: 70 m2-ko pisua. 2 logela, komuna eta 
sukalde amerikarra. 155.000n.

• Erref. 492: 70 m2-ko pisua. 2 logela, komuna, 
egongela eta sukaldea. 96.150n.

• Erref. 472: 65 m2-ko pisu berria. 2 logela, 2 komun 
eta sukalde amerikarra, 161.000n.

• Erref. 547: 50 m2-ko apartamentua. Logela eta 
bainugela. 154.500n.

• Erref. 474: 95 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. Garajea. 

• Lokalak salgai toki paregabean, dimentsioak; 250 
m2, 170 m2, 140 m2 121 m2, 101m2, 62,5 m2 eta 
105 m2.

• Erref. 140: 76 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 
sukaldea eta egongela. 149.300n.

• Erref. 473: 65 m2-ko pisu berria. 2 logela, 2 komun 
eta sukalde amerikarra. 164.000n.

• Erref. 407: 65m2. 2 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela. 148.600n.

• Erref. 550: 95 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. 185.300n.

• Erref. 565: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 
egongela eta sukaldea. 125.000n.

• Erref. 568: 115 m2-ko pisua. 4 logela eta 2 komun. 
40 m2-ko trastelekua. 155.000n.

• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarra eraikitzeko 
aukera. 230.000n/330.000n.

• 3 logelako etxebizitza. 72.000n.

• 70 m2-ko pisua. 2 logela, komuna, egongela eta 
sukaldea. 40 m2-ko trastelekua. 84.000n.

ATXONDO

• Erref. 495: 95 m2-ko pisua. 3 logela 2 komun, 
sukaldea, egongela eta terraza. Garage itxia. 
(prezioan ez dago barne) 200.000n.

• Erref. 469: 200 m2-ko adosatua. 5 logela, 4 
komun eta egongela-sukaldea. Terraza, lorategia 
eta 2 kotxerentzako garagea. Kontsultatu.

• Erref. 428: 383 m2-ko baserria. 3 logela, komuna, 
egongela eta sukaldea. Lursaila. 385.000n.

• Erref. 427: 900 m2-ko baserria. 9 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. Lursaila. Kontsultatu.

• Erref. 333: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 
egongela eta sukaldea. 180.000n.

ABADIÑO

• Txaleta. 4 logela, 2 komun, bainugela, sukaldea 
eta egongela. Berria dago. 570.000n.

• Erref. 372: 83 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. 246.000n.

• Erref. 325: 90 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. 105.000n. Kontsultatu.

BERRIZ

• 60 m2. 2 logela, komuna, egongela eta sukaldea. 
126.000n.

• Erref 540: Txalet berria. 1.200 m2-ko lursaila. 
600.000n.

• Erref. 373: 68 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 
egongela eta sukaldea. Aukera paregabea.

• Erref. 401: 65 m2-ko pisu erdi berria. 2 logela, 
komuna, egongela eta sukaldea. 204.000n.

Sartu gure webgunean

 www.inmobiliariaetxelan.com

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
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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 Maiatzaren 31n, 20:00etan,  
Durangoko Andra Maria elizan

Organoa,  
txistua eta bertsoak
Arandoño kultur elkarteak antolatu du Euskal 
Astearen barruko emanaldi berezi hau. Koro Saenz 
Agirre organistak, Jose Ignazio Ansorena Miner 
txistulariak eta Xabier Pérez Mendizabal ‘Euzkitze’ 
bertsolariak sorturiko ikuskizuna da, bihar, Durangoko 
Andra Mariko basilikan entzungai izango dena. 

:: DURANGO | ZUGAZA  
 
Maléfica 2D 
Zuzendaria: Robert Stromberg 
• barikua 30: 19:30/22:00 
• zapatua 31: 17:00/19:30/22:30 
• domeka 1: 16:45/19:00/21:00  
• astelehena 2: 18:30/21:00 
• martitzena 3: 20:00   
 
2. ARETOA 
La vida inesperada 
Zuzendaria: Jorge Torregrossa 
• barikua 30: 19:30   
• zapatua 31: 17:00/22:30  
• domeka 1: 16:45/19:00  
• astelehena 2: 18:30   
• martitzena 3: 20:00  
    
Nueva vida  
en Nueva York  
Zuzendaria: Cédric Klapisch 
• barikua 30: 22:00   
• zapatua 31: 19:30   
• domeka 1: 21:00  
• astelehena 2: 20:00  
  

:: ZORNOTZA 
 
Maléfica 
Zuzendaria: Robert Stromberg 
• zapatua 31: 17:00/19:30/22:30 
• domeka 1: 17:00/20:00  
• astelehena 2: 20:15  
  

Jaiak

:: BERRIZ (Andikoa)
Maiatzaren 31n, 19:30ean, 
Donien Atxa ipintzea. 
20:00etan, Amaren Ala-
bak taldearen emanaldia, 
baselizan. 
Ekainaren 1ean, 11:00etan, 
meza. 11:45ean, Iremiñe 
dantza taldearen ema-
naldia. Goizean, auzoko 
abereen erakusketa eta 
Amurizatarren bertso 
saioa. Eguerdian, txahal 
saiheski pintxo-jana. 
17:00etan, asto-probak. 
Ostean, bolo txapelketa. 

Ekainaren 7an, auzokoen 
afaria. 

Dantza

:: DURANGO

Ekainaren 1ean, 19:30ean, 
’Arymux, bailando el silen-
cio’, Plateruenean.

Kontalaria

:: DURANGO

Maiatzaren 31n, 
12:00etan, 3 eta 5 urte-
koentzat; eta, 12:30ean, 
6 urtetik gorakoentzat, 
Miren Amuriza, Udal Libu-
rutegian.

:: IURRETA
Maiatzaren 30ean, 
20:00etan, Cris y Neysa, 
‘Cuentos de puchero’, He-
rri Bibliotekan.

Antzerkia

:: BERRIZ

Maiatzaren 30ean, 
18:30ean, Walkman,  
Olakueta plazan.

Euskal Astea

:: DURANGO
Maiatzaren 30ean, 
18:00etan, XXIV. esku  
pilota eskolako haurren 
txapelketa. 19:30ean, V. 
Memorial Peter esku  
pilota jaialdiko finalerdiak, 
Ezkurdi Jai Alai  
pilotalekuan.

Maiatzaren 31n, 
12:00etan, kalejira  
Bartolome Ertzilla Musika 
Eskolako txistulariak, 
Jaizale Durangaldeko 
txistulari elkartea, Txoritxu 
Alai eta Tronperri dantza 
taldeagaz. 12:30ean, 
Eskolarteko VI. Pintura 
Lehiaketaren sari 
banaketa, Ezkurdiko 
aretoan. 18:00etan, 
XIII. Zesta-punta 
Txapelketa, Ezkurdi 
Jai Alai pilotalekuan. 
20:00etan, organo, txistu 
eta bertsolari emanaldia, 
Andra Mariko basilikan.

Ekainaren 1ean, 
12:00etan, XIII. Zesta-
punta Txapelketako 
finalaurrekoak, Ezkurdi Jai 
Alai pilotalekuan. Julene 
Azpeitia lehiaketaren sari 
banaketa, San Agustinen.

18:00etan, kalejira Tabira 
Musika Bandagaz eta 
Elgoibarko gaiteroekin. 
19:00etan, kontzertua 
Tabira Musika Bandagaz, 
Elgoibarko gaiteroekin eta 
Durangoko Orfeoiagaz, 
Andra Mariko elizpean.

Ekainaren 2an eta 
3an, ‘Seigarren maila 
bukatu dut’ antzezlana, 
San Antonio Santa Rita 
ikastetxean.

Ekainaren 4an, 20:00etan, 
Mendi erreportajea: 
‘Broad Peak 2010: 
hastapenetara itzulera’, 
San Agustin kulturgunean.

Ekainaren 5ean, 
09:30ean, baserriko 
jolasak, Andra Mariko 
elizpean.

Ekainaren 6an, 18:00etan, 
XXIV. esku pilota esko-
lako haurren txapelketa, 
Ezkurdi Jai Alai pilotale-
kuan. 19:00etan, kalejira 
Durangoko txalaparta, 
trikiti eta pandero eskola-
gaz, eta Sugarri fanfarria-
gaz. 19:30ean, V. Memorial 
Peter esku pilota jaialdiko 
finalerdiak, Ezkurdi Jai 
Alai pilotalekuan.

Erakusketa

:: DURANGO

Ekainaren 1era arte, 
Eskolarteko VI. Pintura 
Lehiaketako lanak, 
Ezkurdi aretoan.

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

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

:: ZALDIBAR

Uztailaren 12ra arte, Plan 
Orokorraren aurrerapena, 
udaletxean.

Musika

:: BERRIZ
Maiatzaren 30ean, 
19:30ean, ‘Abortatzeko  
eskubidearen aldeko as-
tea’: Batukada feminista, 
Forjetatik Olakueta plazara. 
22:00etan, La Furia, Ola-
kueta plazan.

Maiatzaren 31n, 
20:00etan, Amaren 
Alabak, Andikoako Andra 
Maria baselizan.

Ekainaren 6an, 21:00etan, 
Berrizko musika eskolako 
ikasleen emanaldia, Kul-
tur Etxean.

:: DURANGO
Maiatzaren 30ean, 
22:00etan, III. Greatest 
Hits Gaua, Plateruenean.

Maiatzaren 31n, 13:30ean, 
ikasturteko azken kantu-
laguna, Plateruenean.

Ekainaren 6an, 19:30ean, 
Combo kontzertua, Plate-
ruenean.

:: ZORNOTZA

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

Maiatzaren 30ean, 22:00etan,   
Durangoko Plateruenean

III. Greatest Hits-en bigarrena
Joan zen barikuko Platerueneko musikazaleen jai handiaren ostean... 
Bigarrena! Durangaldeko beste hamaika talde ariko dira, gaur, 
Greatest Hits bertsioen Gauan giroa berotzen. Besteak beste, El 
Corazón del Sapo, EH Sukarra, Fu Manchu, Kojon Prieto y los 
Huajalotes, Millencolin, Rolling Stones, Skunk Anansier, Social Distortion, 
Steve Ray eta Weezer taldeen doinuak izango dira Plateruenean 
dantzagai, oraingoan, Durangaldeko musika taldeen eskutik.

Eider Iturriaga.
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ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

 15º

20º

18º

17º

10º 10º

10º10º

SOS Deiak  .................................. 112
Gurutze Gorria  ...........94 681 09 49
Osakidetza  ............... 94 600 72 00
Ertzaintza  ..................94 466 93 00 Abadiño  ....................94 621 55 30

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

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

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

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

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK
BARIKUA, 30 - 09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
• Goiria, Mari Carmen (Sabino 
Arana 6 - Zornotza)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Errekakale 6 - Elorrio) 
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

ZAPATUA, 31 - 09:00-09:00
• Campillo (Montevideo 
etorb. 24 - Durango)
• Goiria, Mari Carmen (Sabino 
Arana 6 - Zornotza)
09:00-13:30
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Unamunzaga (Muruetatorre 
2C - Durango)
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
• Larrañaga-Balentziaga  
(Berrio-Otxoa 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

DOMEKA, 1 - 09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)

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

ASTELEHENA, 2 - 09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 
2C - Durango)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)
09:00-22:00
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
MARTITZENA, 3 - 09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

EGUAZTENA, 4 - 09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga  
(Berrio-Otxoa 6 - Elorrio)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
EGUENA, 5 - 09:00-09:00
• Etxebarria (Montevideo 
etorb. 2 - Durango)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)

BOTIKAK TELEFONO INTERESGARRIAK

zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

  Maiatzaren 30ean Andy 
Cortezek 7 urte eingo dauz. 
Eneritzen eta Patriciaren 
partez zorionak!

  Zorionak etxeko mutikotxoari 
zure familia osoaren partez! 
Besarkada bat aitaren, amaren 
eta Udaneren partez!

  Zorionak Pello, eta musu 
handi bat amama Kontxiren 
eta aitite Pedroren partez!

  Zorionak Amets, maiatzaren 28an 2 urte bete 
dituzu. Ixorretatik Txilera musu handi bat 
etxekoen partez; batez ere lehengusuen partez!

  Aupa CD Elorrio 2.003ko neskak! Aurten 
fenomeno ibili zarete, eta datorren urtean 
hobeto. Eskerrik asko Miriani eta Iboneri!

  Maiatzaren 24an Larrako eskolan batera 
ibilitako ikasleak batu ginen.

Denborapasak

 Hamabostean behin jasotako zorion-agurren artean 
tarta bat zotz egingo dugu. Zozketan parte hartzeko 
bidali kontakturako datuak zorion agurrarekin batera.

1

2

1

2

524376918

987251346

631489275

458197623

793625481

162834597

219568734

876943152

345712869

416578329

752139648

983624751

128745963

379286415

564391287

841963572

697852134

235417896

SUDOKUEN
SOLUZIOAK



LAUHORTZAAkuilua
JASONE 
AGIRRE 
Kazetaria

Tanga
Lehenengo tanga erosi nuela 
hogeitaka urte izango dira. 
Lankide batek haren onu-
rekin konbentzitu ninduen, 
eta han joan nintzen erostera 
Durangoko barruko arropen 
denda ezagun batera. Tanga 
bat gura nuela eta, glup!, den-
dariaren begirakunea ikusi 
behar. Tira, holakorik apenas 
saldu ere ez zutela egiten esan 
zidan, bakarren bat zeukatela 
edukitzearren. En fin, “andra 
ganorabako edo holakoren 
bat ote naiz!”, sentimendu ho-
rrekin irten nintzen dendatik. 
Hori bai, tanga erosita.

Ez dendari hark, ezta neuk 
ere, egun hartan ezin genuen 
imajinatu ere egin handik ez 
urte askora zenbat mila tan-
ga salduko ziren Euskal He-
rrian, baita denda hartan ere. 
Harrotasun puntu batekin 
esan ohi diet lagunei aitzin-
dari izan nintzela Durangon; 
erabiltzen ez dakit, horren 
datu estatistikorik ez dau-
kat-eta, baina bai tanga bat 
erosten, itxura guztien arabe-
ra eta dendariaren aurpegia 
gogoan.

Eta erridikuloa bada ere, 
sarritan gogoratzen dut lehen 
tanga hura. Besteek uste du-
tenari jaramomik egin ez, 
eta idatzi bako arauren bat 
apurtu, eta korrontearen aur-
ka joatea erabakitzen dudan 
bakoitzean, “tanga!” esaten 
dut neure artean. Jakin ba-
dakidalako denborak, agian, 
arrazoia emango didala. Ha-
rrigarria da hain oihal zati 
txikiak, hain irakaspen han-
dia ekartzea. 

 MAIALEN ZUAZUBISKAR
1953an, Iñaki Estankonaren 
aitak, José Estankonak, Es-
painiako lehenengo autoak 
diseinatu zituen, eta, gaur 
egun, Iñaki da ‘Estankona’ 
autoaren jabea. Aurten, ‘Es-
tankona’ autoaren 60. ur-
teurrena da. Iurretako ins-
titutuko ikasleek auto bat 
egin dute ibilgailu honetan 
oinarrituta.

1953an zure aitak lehenengo 
kotxeak egin zituen, baina 
proiektuak ez zuen aurrera 
egin?
Lehenengo autoa 1948an egin 
zuen. Garai hartan, leku batetik 
bestera joateko arazoak zeude-
nez, etxerako egin zuen autoa. 
Eta, gero, hortik bururatu zi-
tzaion auto lantegi bat sortzea. 
Orduan, hiru eredu egin zituen, 
eta bere asmoa Zornotzan lan-
tegia eraikitzea izan zen. Ho-
rretarako, lehenik eta behin, 
behar-beharrezko izan zuen 
Madrilera joan, eta bertan hiru 
autoak erakustea. 

Nahiz eta lizentzia eskuratuko 
zuela pentsatu, esku-hutsik 
itzuli behar izan zuen Duran-
gora.
Bai, hori da. Madrilera heldu 
zenean, zorionak eman eta or-
dua zela Espainiak bere autoa 
edukitzeko esan zioten. Baina, 
gero, Francoren anaiak, Nico-
las Francok, autoen munduan 
negozioa zegoela ikusi, eta be-
rak ere negozioaren parte izan 

nahi zuela esan zion. Baina gu-
re aitak ez zuen ezer jakin nahi 
politika kontuez. Eta, gainera, 
ordurako lantegirako behar 
zuen finantziazioa eskuratuta 
zuen, Juan Marchekin tratua 
egin zuelako. Orduan, gainon-
tzeko guztiei ezezkoa esan zien, 
zer egiten ari zen konturatu 
gabe. Ezezkoa eman zienean, 
negozioan sartu nahi zuten 
guztiak oztopoak jartzen hasi 
zitzaizkion, lantegiarekin au-
rrera egiteko. Bere plan guztiak 
atzera bota behar izan zituen. 
Ordurako autoen prezioa ere ja-
rrita zuen: 35 mila pezeta.

Fabrikarekin bakarrik ez zi-
tuen arazoak izan, autoak ma-
trikulatzeko orduan ere ara-
zoak eduki zituen.
Madrilera joateko, matrikula 
berezi bat jarri zioten autoei, 
berde kolorekoa. Euretako ba-
tek, gainera, Durango izena 
zeraman, eta horiek baimen 
berezi bat zuten, inguruko pro-
bintzietatik bakarrik ibiltzeko 
aukera zuten. Hala ere, Madril-
dik itzuli zirenean, matrikulatu 
ahal izan zituzten.  

Hiru auto egin ziren, eta, orain, 
bakarra dago.
Bai, horrela da. Gidatzeko bai-
mena atera nuenean, orain 
etxean daukadan autoa gida-
tzen hasi nintzen. Urte betez 
ibili nintzen kotxearekin. Eta, 
garai hartan, 1968 inguruan, 
etxean traba egiten ziotenez, 
beste biak txatarrera bota zi-
tuen aitak. Eskerrak orain dau-
kadana nik neukan, bestela, 
hau ere beste biak joan ziren 
leku berera joango zen. 

Eta, gaur egun, autoa sortu 
zenean bezala daukazu, edo 
aldaketaren bat egin diozu?
Nik autoa erabili nuen garaian 

motorra eta beste zenbait gau-
za aldatu nizkion. Baina, ge-
ro, 1991n, berriz ere lehengo 
moduan jarri nuen, aurretik  
kendu nizkion gauzak gordeta 
nituelako etxean. Eta, orain, ai-
tak sortu zuenean bezala dago 
Estankona autoa.

Oraindik ere martxan dabil?
Bai, nahiz eta erabiltzen ez 
dugun, oraindik ere bada-
bil. Martxan jarriz gero, 
100-120 km/h-ko abia-
dura hartzeko gai 
da. Argi dagoena da, 
mantentze kontuei 
dagokienez, ibili 
nahi izanez gero, 
gauza ugari aldatu 
beharko litzaizkio-
keela eta garestia 
izango litzatekeela, 
baina ibili badabil.

Inoiz bururatu zaizu 
saltzea?
Jendea etortzen zait 
autoa erosiko didala 
esanez, baina beti esa-
ten diet inork ez duela 
dirurik hori erosteko, 
duen balio sentimen-
tala inork ezin duelako 
ordaindu.

Iurretako institutuko 
ikasleek auto elektriko 
bat egin dute, zuen au-
toan oinarrituta.
Auto bien artean ez dago 
zerikusirik, oso ezberdi-
nak dira. Baina, bai, egia 
da, 60. urtemugari erre-
ferentzia eginda, autoa 
omendu nahi izan dutela. 
Egia esan, pozgarria 
da institutu txiki ba-
tek munduko uniber-
tsitate handiene-
kin lehiatu ahal  
izatea.

“Autoak duen balio sentimentala 
inork ezin dit ordaindu”

1953an, Espainiako lehen hiru autoak egin zituen Jose Estankonak, Iñaki Estankonaren aitak

IÑAKI ESTANKONA | ‘Estankona’ autoaren jabea | Durango, 1950

Txelu Angoitia.

Korrentearen aurka 
joatea erabakitzen dudan 
bakoitzean, “tanga!”  
esaten dut neure artean


