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Urtebete ia jokatu gabe egon ostean, bolada onean 
dago Xabier Etxeita Athleticeko jokalaria   17

Kirola 

Bizkaiko Foru Aldundiak aztertuko du  Durangoko Udalaren 
egoera ekonomikoa. Horrela jakinarazi zuen Aitziber Irigo-
ras alkateak martitzenean emandako prentsaurrekoan. Age-
rraldian azpimarratu zuen udalak ez duela zor bizirik, ezta 

defizitik ere. Aurretik, EH Bilduk 2013ko kontu orokorrari 
helegitea ipini zion, eta udalak 7,9 milioi euroko zorra duela 
adierazi zuen. Iraileko udalbatzarrean, berriz, koalizioak eta 
PSE-EEk kanpo azterketa eskatzeko mozioa onartu zuten.   3

Durangoko udal zorraren gaineko txostena egin 
dezala eskatu dio gobernu taldeak Aldundiari
Bilduk, Aralarrek eta PSE-EEk 
kanpoko azterketa eskatu zuten 
mozio bidez. EAJk Aldundiari 
eskatu dio ikuskaritza egitea

Gazteek Correosen  
bildu gura dute
‘Baguez gure espazio bile’ dinamika aurkeztu dute 
hainbat gaztek udaletxe aurrean. Asanbladetan bildu 
eta gero, espazio baten beharra nabarmendu dute,  
eta Correosen eraikin zaharra gazteentzako gune  
izan dadila eskatu diote udalari.   2
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Correosen eraikin zaharra gazteen 
espazio izan dadila eskatu dute
‘Baguez gure espazio bile’ dinamika aurkeztu dute hainbat gaztek, eta udalari 
espazio bat eskatu diote; zehazki, Correosen eraikina ikusten dute egokien

 DURANGO  Markel Onaindia
“Gazte gera gazte, eta ez gaude 
konforme!”, dio kantuak. Du-
rangon ere asko ez ei daude kon-
forme. Baguez gure espazio bile 
dinamika aurkeztu zuten 40 bat 
gaztek joan zen eguenean, uda-
letxe aurreko plazan. Gazteen 
premiak asetzeko herrian espa-
zio bat behar dela adierazi zuten, 
eta alkateari eskaera zuzena 
egin zioten. Udaletxe parean da-
goen Correosen eraikin zaharra 
gazteentzako gune izatea gura 
dute. Barikuan eskaera ofiziala 
sartu zuten udaletxean.

Gazteek diote asanbladetan 
batu izan direla, eta ondorio 
batera heldu direla: espazio bat 
behar dute harremamak izate-
ko, aisialdi kulturalerako eta 
proiektuak garatzeko, adibidez. 
Sentsibilitate eta iritzi askotako 
gazte taldea dela esan dute, eta 
ia 100 gaztek parte hartu dutela 
batzarretan. Premiak identifi-
katuta, ideiari forma ematen 
hasi dira. Auzolanean eta era 
kolektiboan sortu gura dute ere-
mu berria, eta “kontrolatu edo 
mugatuko duen erakunderik ba-
rik”. Erabilera askotariko gelak 

jasoko dituen gune bat gura du-
te. “Kulturaren ikuspegi zabala 
bultzatu gura dugu, pertsonen 
eta taldeen ahalmen soziala eta 
sortzailea sustatzeko”. Gainera, 
aukera berdintasunean eta eus-
kararen aldeko “konpromiso 
argiagaz” eraiki nahi dute. He-

rritarrekiko “harreman sanoa” 
edukitzeko konpromisoa hartu 
dute, baita “espazio hori egoera 
onean mantentzeko” ere.

Gazteen arabera, hainbat le-
ku publiko aztertzen ibili dira, 
eta Correosen eraikin zaharra 
iruditu zaie egokiena. “Tamai-

na egokia, kokaleku zentrikoa 
eta jabetza publikokoa izatea, 
eta urte askoan erabilera akti-
borik eduki ez izana” dira au-
kera hori egitera eroan dituzten 
ezaugarriak. Eskaera egin diote 
Aitziber Irigoras alkateari, eta 
abendura bitartean batzartzeko 
deia egin diote, “komunikazio 
zuzenagoa mantentzeko”.

Alderdiek, jarrera ugari
EAJk adierazi du gazteen es-
kaera udalean landuko dutela: 
“Gobernu taldearen aldetik 
eskaera guztiak ondo jasotzen 
dira. Kasu honetan gai hau Hi-
rigintza Batzordera eramango 
da, eta, horrela, alderdi politiko 
guztiek proposamena ezagutze-
ko eta eztabaidatzeko aukera 
izango dute”. 

EH Bilduk jarrera argia era-
kutsi du, eta gazteen eskaera 
bidezkoa dela uste du: “Duran-
goko gazteek ez dute espaziorik 
beraien beharrizanak asetzeko 
eta garatzeko, eta udalak ez die 
eskaintzarik egiten. Udalak ez 
du adin tarte bateko gazteentzat 
proposamenik egiten, ez du gaz-
teei zuzendutako politikarik”. 
Bestalde, eskola publikoak aste-
buruetan zabaltzea proposatu 
izan du koalizioak, baina ezez-
koa jaso du. PSE-EEk, eraikin 

baten inguruko eztabaidaren 
aurretik, beste gabezia bat ikus-
ten du: “Gazteen eta udalaren 
artean landutako gazte plan bat 
behar du Durangok, aisialdi-
rako programak zehazteko eta 
udal instalazioak erabiltzeko”. 

PPren ustez, gazte horiek ez 
dute gazte populazio osoa ordez-
katzen. Bestalde, argitu du udala 
bi urtez dabilela eraikin horre-
tan zer egin aztertzen. “Hainbat 
aukera daude, eta hau beste bat 
litzateke. Hiru solairu dauzka-
nez, solairu bakoitza hainbat 
ekintzatarako erabili ahal da”. 
Gainera, guztiz hutsik ere ez da-
goela esan du. 

Gaztetxearen osasuna
Dinamikaren sustatzaileek esan 
dute proiektua Sapuetxe gazte-
txetik apartekoa dela. Hamabost 
urte daroaz bizirik Montevideo 
kaleko eraikin okupatuak, eta 
gaur egun bertan dauden gaz-
teek aitortu dute ez dagoela 
osasun onean. Baina espazioa 
aurrerantzean ere erabilgarria 
dela diote. “Proiektuari buelta 
bat eman gura diogu”, esan du 
Sapuetxeko kide batek. Bestal-
de, proiektu berria babestu du: 
“Salesen komentuko okupatzai-
leek eduki zuten eran, gazteek 
gure laguntza edukiko dute”.
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Beharrezkoa da, batez ere, herri mugimen-
duan dabiltzan gazteek eta kultur mailan 
mugitzen diren gazte guztiek azpiegitura bat 
eduki dezaten. Izan ere, arazo handi bat da 
non batu edo gauzak non sortu ez edukitzea. 
Gainera, espazioak balio dezake horretan ez 
dabilen jendea zerbaitetan hasteko.

Interesgarria da gazteen arteko komunika-
zioa bultzatzeko, eta tabernetara bakarrik 
ez mugatzeko. Beste kuadrilla batzuetako 
jendea ezagutzea erraztu ahal dizu, eta antze-
ko interesak edukiz gero, ekintza kulturalak 
elkarrekin egitea. Autogestionatua izateak 
dakarren inplikazioa ere garrantzitsua da. 

Nik uste dut gure proiektuak aurrera eroa-
teko leku bat behar dugula. Eta, gazteentzat 
bakarrik ez, herri osoarentzat ikusten dut 
beharrezko. Jende nagusiagaz edo etorki-
nekin harremana edukitzeko eta ikasteko, 
adibidez. Horrek asko aberastu ahal zaitu, 
eta estereotipoak apurtzeko ere balio dezake.

Nik uste dut gazteok interes eta behar batzuk 
dauzkagula, eta ez daukagula lekurik horiek 
aurrera eroateko. Durangon bizi gara, eta gaz-
teok ez dugu elkar ezagutzen. Bakoitza bere 
lokalean sartuta edo tabernetan egoten da, 
kuadrillaka antolatuta, eta ez dakigu besteek 
zer pentsatzen duten. 

Markel Sánchez 23 urte 

Luisa Oleaga 20 urte Elene Landia 19 urte 

Ane Gabilondo 19 urte 

Joan zen eguenean, udaletxe aurrean, gazteek egindako aurkezpena.

INKESTAK



1936ko altxamendu faxista 
sufritu zutenak gogoan
Fuentesek Argentinako prozesuaz hitz egin zuen

 DURANGO  Jone Guenetxea
Ehunka lagun bildu ziren joan 
zen barikuan, Durango 1936 
kultur elkarteak antolatutako 
Agurrik Gabeak ekitaldian. 
Tronperriko kideek lore eskain-
tza egin zuten, Kurutziagan, iaz, 
memoria historikoaren harira 

inauguratutako eskulturaren 
inguruan. Jarraian, Luis Fuen-
tes CNTko kideak Argentinan 
martxan jarritako frankismoa-
ren krimenen kontrako proze-
suari buruz berba egin zuen, 
esaterako. Durangaldeko musi-
kariek girotu zuten iluntzea.
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Eztabaida eta gero, udal zorraren inguruko 
kanpoko txostena egingo du Aldundiak
Alkateak egin dio eskaera Aldundiari, oposizioak kanpoko txosten bat egiteko eskatu eta gero

 DURANGO  M. Onaindia
Bizkaiko Foru Aldundiak uda-
leko egoera ekonomikoaren eta 
zorraren inguruko txostena 

egingo du. EH Bilduk (Bildu eta 
Aralar) 2013ko kontu orokorrari 
helegitea ipini zion, eta salatu 
zuen udalak 7,9 milioi euroko 

zorra daukala. Gero, iraileko 
udalbatzarrean, koalizioak eta 
PSE-EEk kanpoko azterketa bat 
egiteko eskatu zuten. Bada, Ai-

tziber Irigoras alkateak eskaera 
egin dio Aldundiari, eta azter-
keta egingo dutela baieztatu du, 
alkateak aurreratu duenez. 

Edozelan ere, bere iritzia 
eman gura izan du Irigorasek 
prentsaren aurrean: “Udal ho-
nek ez dauka zor bizirik, ezta 
defizitik ere”. 7,9 milioi euroko 
zorra kontu hartzailearen txos-
ten ofizial batean agertzen da, 
baina “zorra” eta “zor bizia” 
desberdindu gura izan ditu. Zor 
bakarra, Aldundiaren menpeko 
Azpiegitura erakundeagaz dau-
katena, Landako erakustazoka-
gatik sortutakoa dela esan du. 
Diru hori bueltatzen dabiltzala 
esan du, eta horregatik ez dela 
zor bizia. Hala ere, duela hilabe-
te eginiko prentsaurrekoan ai-
tortu zuen zor hori atzeratu egin 

dutela, dirua beste arlo batzue-
tan erabiltzeko; 2,6 milioi euro 
inguru falta dira ordaintzeko.

Bestalde, EH Bilduk zabaldu 
zuen kreditua eskatu zela orain-
dik garatu gabeko egitasmo 
batzuetarako, eta zor moduan 
zenbatu beharrean, soberakin 
moduan hartu zela. Irigorasen 
berbetan, kreditu bi dauzkate, 
baina, ez dituztenez erabili, ez 
dituzte zor moduan hartzen.

Zalantza eta dokumentuak
Espainia mailako erradiografia 
egiten duen agiri bat erakutsi du 
Irigorasek, informazioa babes-
teko. Horren arabera, zorra dau-
katen udalen sailkapenean, Du-
rango seigarrena da azkenetik 
hasita. Udal kontuez “zalantza” 
sortu dela esan du, baina hori 
“asmo txarrekoa eta artifiziala” 
dela uste du, eta EH Bilduri ego-
tzi dio horren ardura. 

Eustaten datuak eskuan, EH 
Bilduk esan du biztanleko 266 
euroko zor bizia duela udalak, 
eta, populazio osora hedatuz ge-
ro, salatutako zorra dakarrela.Aitziber Irigoras alkatea, prentsaurrekoan, Aldundiari eginiko eskaera azaltzen.

EHEren 35. 
urtemugaren 
harira, tertulia 
egingo dute

 DURANGO  M.O.
Mahai ingurua antolatu du Eus-
kal Herrian Euskarazek marti-
tzenerako, euskararen normali-
zazioaren geroaz hausnartzeko. 
Izan ere, 1979ko azaroaren 4an 
sinatu zuten EHEren sortze agi-
ria, eta ekitaldi hori Durangon 
izan zen. Efemeridea aprobe-

txatuta, euskararen normaliza-
zio prozesuan jarduten duten 
ahotsak batu nahi izan ditu 
eragileak. 

19:00etan hasiko da mahai 
ingurua, San Agustin kultur-
gunean. Iñaki Petxarroman 
Berriako kazetariak zuzenduko 
du, eta partaideak hurrengoak 
izango dira: Kontseiluko Paul 
Bilbao, Uemako Maren Belaste-
gi eta Gotzon Barandiaran kul-
turgilea. Hirurek euskararen 
normalizazioaren geroaz duten 
ikuspegia zabaltzea da EHEren 
helburua.

Agurrik Gabeak ekitaldiaren zazpigarren edizioa izan da aurtengoa.
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Ikasleentzako 
metodo bat 
prestatu dute 
Maristetan

 DURANGO  M.O.
Maristak ikastetxean ikasleen-
tzako lan tresna bat sortu dute. 
Xabier Arkarazo irakasleak 
azaldu du Lanbide Heziketako 
ikasleek jakintza teknikoak 
ikasten dituztela, baina, lan 
mundura sartzean, beste ezau-
garri batzuk faltan bota izan 
dituztela enpresek. Adibidez, 
jendaurrean berba egiteko 
eta inplikazioa hartzeko gai-
tasuna. Horregatik, Vtecoach 
proiektua sortu dute Europa-
ko beste herrialde batzuetako 
ikerlariekin batera. Erreminta 
informatiko baten eta treba-
kuntzaren bidez, ikasleak bere 
gaitasunak ebaluatzen ditu. 
Martitzenean jardunaldiak 
egin zituzten gaiaren harira.

Modu horretan, pentsamen-
du berritzailea, talde-lana eta 
arazoen konponbideak bila-
tzea sustatu gura dute.

Hobariak jasoko dituzte 
eraso sexisten biktimek
2015eko tasak 2014koak legez geratuko dira, igo barik

 DURANGO  M.O.
Martitzeneko udalbatzarrean 
2015erako udal tasak eta zer-
gak onartu zituzten. 2014koak 
legez geratuko dira guztiak, igo 
barik. Berrikuntza moduan eta 
PSE-EEk sustatuta, indarkeria 
sexistaren biktimek hobariak 
edukiko dituzte zerga ordenan-
tza horietan. EAJk, Bilduk eta 
Aralarrek ere babestu zuten 
sozialisten ekarpena.

Tasetarako EAJk eginiko 
proposamena, aldiz, PSE-EEk 
bakarrik babestu zuen. Dani 
Maeztuk (Aralar) gaiaren ingu-
ruko gogoeta eskatu zuen. Eus-
taten datuak erakutsi, eta Du-
rangoko bataz besteko errenta 
Bizkaikoa baino altuagoa dela 
esan zuen, baina zerga bilketa 
txikiagoa dela. Antza denez, 

240 euro jasoko dira biztanleko, 
Bizkaiko bataz bestekoa 272 eu-
rokoa denean. Gero, gutxiago 
inbertitzen dela kritikatu zuen. 
Azken urteetan zergak igo iza-
na, eta “hauteskundeak hurbil-
tzen direnean izoztu izana” ere 
salatu zuen. Maeztuk eta Eider 
Uribek (Bildu) irizpide sozia-
lak eskatu zituzten errentaren 
arabera ordaintzeko. Bestalde, 
Uriberen ustez, tasak zehazte-
ko udal aurrekontua zein den 
jakin behar da. Pilar Riosen ara-
bera, “zerga progresiboak”dira 
hobariei esker. 

Goiztidi Diazek (EAJ) argitu 
zuen KPIaren arabera ezartzen 
dituztela tasak. Hain zuzen, in-
dizea negatiboa ei delako, Juan 
Jose Gastañazatorrek (PP) ta-
sak jaistea eskatu zuen. 

Kutxabanken etxe hutsak 
alokairuan jarri gura dituzte
Durango ez dago Kutxabankek duen hitzarmenean

 DURANGO  M.O.
Alokairuaren inguruko eskae-
ra bi onartu zituzten martitze-
neko osoko bilkuran Bilduk, 
Aralarrek eta PSE-EEk. Lehe-
na, Kutxabankek Durangon 
dauzkan etxe hutsak alokairu-
rako erabiltzea, eta, bigarrena, 
San Roken saltzeke dauden ba-
bes ofizialeko etxebizitzak ere 
alokairurako erabiltzea.

Bilduk eta Aralarrek iraga-
rri zuten Kutxabankek eta Alo-
kabidek –Eusko Jaurlaritzaren 
menpekoa– hitzarmena sinatu 
dutela, 25.000 biztanletik gorako 
herrietan banketxeak hutsik 
dauzkan etxeak alokairuan 
ipintzeko. Dani Maeztuk (Ara-
lar) kritikatu zuen Durango ez 
dagoela hitzarmen horretan: 
“Non egon zarete hitzarmena 

sinatu denean?”, galdetu zien 
EAJkoei. Horregatik, Durango 
hitzarmen horretan sartzea 
eskatu zuten mozioagaz. Bes-
talde, San Roken saltzeke dau-
den hogei bat etxe alokairuan 
ipintzeko, Eusko Jaurlaritzaren 

menpeko Visesa promotoreagaz 
akordioa gura dute.

Lurzoru publikoko ondarea 
alokairura bideratzea ere es-
katzen zuen mozioak, baina ez 
zuen sozialisten babesik jaso.

San Roken saltzeke 
dauden babes ofizialeko 
etxebizitzak alokairurako 
erabiltzea onartu dute

Azaroaren 10erako prest, 
Geu Bek gestionatuko ez 
duen eguneko zentroa
Udalak utzitako lokal batean egongo da zentroa

 DURANGO  Markel Onaindia
Urritasun intelektuala dutenen-
tzako eguneko zentroa azaroa-
ren 10ean zabalduko dute. Zu-
rrumurrua kalean zebilen, eta 
horrela baieztatu du Bizkaiko 
Foru Aldundiak, zerbitzuaren 
arduradunak. Errotaritxue-
nako etxeetan udalak utzitako 
lokal batean egongo da zentroa, 
520 metro karratukoa, eta 25 
lagunentzat izango du lekua. 
10ean erabiltzaile bakarra sar-
tuko da, eta hilabete beharko du 
normaltasunez funtzionatzeko. 
Urrian amaitu dira obrak, eta, 
Aldundikoen arabera, fami-
liek instalazioak ikusi dituzte. 
Zerbitzua ez dute Geu Bek eta 
Akanak gestionatuko, hasieran 
uste zenaren kontra; Aldundiak 
Gorabideri esleitu dio ardura.

Geu Bek ez du oraindik ohar 
ofizialik jaso, Jose Alfaro koor-
dinatzaileak kontatu duenez: 
“Gestioa interesatzen ote zitzai-
gun galdetu ziguten, eta guk 
baietz erantzun genien. Gero, 
ezin genuela eroan esan zigu-
ten, esperientziarik ez omen 
dugulako”. Durangaldean ha-
mar urtez urritasun intelek-
tuala duten gazteentzat aisialdi 
eskaintza garatu du Geu Bek, 
gazte horien familiek osatutako 
elkarteak. Edozelan ere, egune-
ko zentroa “berri ona” dela esan 
du Alfarok. Izan ere, familien es-
kaera izan zen, eta hutsune ho-
rren harira sortu zen elkartea. 

Gaia martitzeneko udalba-
tzarrean irten zen argitara, EH 
Bilduk aurkeztutako mozio ba-
ten bidez. Koalizioaren arabera, 

familiekin egon ostean, espazio 
berriari hainbat gabezia ikusi 
dizkiote. Planik ez dagoela ere 
kritikatu zuen. Bestalde, zen-
troaren kudeatzailea Duran-
galdekoa izatea eta beharginek 
euskaraz jakitea beharrezko 

ikusten du EH Bilduk. Mozio 
horren ordez PSE-EEk aurkez-
tutako alternatiboa onartu zen, 
EAJren babesagaz. Informazio 
falta salatu zuten sozialistek, 
eta, horren aurrean, Aldundia 
elkarteekin batzea exijitu zuten.

Errotaritxuenan egongo da eguneko zentroa. 

Ziburuko 
ikastolaren aldeko 
manifestaziora 
joateko deia 

 DURANGO  J.D.
Ziburuko (Lapurdi) Kaskaro-
tenea ikastolako ordezkariek 
ikastola horren etorkizuna ko-
lokan dagoela gogoratu zuten 
barikuan, Plateruenean eskai-
nitako prentsaurrekoan. Be-
rrehun bat irakaslek eta ikas-
lek, eta Ikastolen Elkarteko 
zein Seaskako lehendakariek 
babestuta, Kaskarotenea ikas-
tolako zuzendari Laida Mugi-
kak eman zituen azalpenak. 
Azaroaren 8rako manifestazio-
ra deitu dute Ziburun bertan, 
Ikastolak ez hunki leloagaz.

Atzo bertan ikastolako ar-
duradunek jakinarazi zutenez, 
Ziburuko Herriko Etxeak ar-
gindarra kendu dio Kaskaro-
teneari, eta egun bakoitzeko 
isuna 100 eurotik 400 eurora 
igo gura dio.
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Erriberako produktuak erosi 
eta euskarari lagundu
Errigora proiektua abiatu dute hirugarren urtez

 DURANGALDEA  M.O.
Errigora proiektua 2012an abia-
tu zuten Sortzen, AEK, Ikasto-
len Elkartea, Zazpiak Bat eta 
Errigoraren elkarlanari esker. 
Nafarroako Erriberako pro-
duktuen ekoizpena sustatzeaz 
batera, inguru horretako eus-
kalgintza sustatzeko dirua ba-
tzea da proiektuaren helburua. 
Aurreko aldien antzera, aurten-
go kanpaina ere hiru epealditan 
banatu dute Euskal Herrian; 
lehenengoa abian da, azaroaren 
12ra arte iraungo du, eta Duran-
galdeko hainbat herritako salto-
kik, ikastolak eta erakundek bat 
egin dute ekimenagaz.

Aurtengo leloa Nafar Hegoal-
deko uzta euskarari puzka da, 
eta Erriberako produktuez osa-
tutako saskia eskuragarri egon-

go da 50 euroren truke: olio bo-
tila bi, piper poto bi, zainzuriak 
eta ardo beltza… (zerrenda osoa 
www.errigora.eus webgunean).

Eskualdeko bost herritan 
egin daitezke otzaren eskariak: 
Zornotzan AEKn, Far Far taber-
nan eta Oihane ile apaindegian; 
Durangon Abarrak AEKn, Pla-
teruenean, Momotxo tabernan, 
Ibaizabal ikastolan eta Kurutzia-
ga ikastolan; Elorrion Abizari 
AEKn eta Txintxirri ikastolan; 
Iurretan Urien liburu dendan; 
eta Otxandion Kementsu elkar-
tean. Zornotzan e-mail bat ere 
bideratu dute eskariak egiteko:  
zornotza@errigora.org. Zorno-
tzan eskatutako saskien ordain-
keta eta banaketa azaroaren 17 
eta 30  bitartean egingo dute, 
Ixerbekoa kiroldegiko lonjan. Otzarak 50 euroan egongo dira salgai.

Erosketengatik 
opariak lortzeko 
aukera Dendariak 
elkartearen bidez

 ZORNOTZA  J. Derteano
Urri hasieran Ixer auzoko 
aparkaleku berria inauguratu 
zuten 146 plazagaz. Doako apar-
kalekua dela eta txandakako 
sistema darabilela (gehienez 
hiru orduan aparkatu daiteke 
aldiko) dira aparkaleku horren 
berezitasunetako bi. Txanda-
kako sistemak dinamismoa 
eskaintzen du, eta aproposa da 
herriko saltokietan erosketak 
egiten dituzten herritarrei 
zein herritik kanpokoei aha-
lik eta aukerarik zabalena eta 
malguena eskaintzeko. Horre-
gatik, aparkalekuaren onurak 
azpimarratzeko eta babesa 
eskaintzeko, Zornotzako Den-
dariak elkarteak kanpaina bat 
abiatu du, eta erosketengatik 
opariak eskuratu ahalko dira.

Dendariak elkarteko bazki-
de diren dendetan ehun euroko 
erosketa baino handiagoa egi-
ten duenak telefono mugikorra 
kargatzeko Power Bank bate-
ria mugikorra edo erosketak 
egiteko telazko gurditxoa jaso-
ko du opari; hainbat saltokiren 
txartelak batu daitezke zenba-
teko horretara heltzeko. Ixer 
auzoko aparkalekuak eskain-
tzen duen aukeragaz Zorno-
tzatik kanpora bizi direnentzat 
ere kanpaina aproposa dela 
uste dute Dendariak elkarteko 
ordezkariek.

Opariak zelan eskuratu
Kanpaina stocka agortu arte 
egongo da indarrean. Opariak 
Zornotzako Dendariak elkar-
teak Luis Urrengoetxea kalean 
duen bulegoan jaso daitezke: 
10:00etatik 14:00etara. Opari 
bakar bat emango da pertsona 
bakoitzeko. 

Jubilatuek euskara ikasteko taldea 
osatzen hasi da Berrizko AEK
Udaletxean eta jubilatuen egoitzan dago ikastaroan izena emateko aukera

 BERRIZ  Amaia Ugalde
Bilobekin berba egiteko, euska-
raz irakurtzen erraztasuna har-
tzeko, idatzizko euskara prakti-
katzeko... Horrelako kontueta-
rako gogoa duten adinekoentzat 
ikastaroa antolatuko du aurten 
Berrizko AEK-k. Urtarriletik 
ekainera eskainiko dute ikasta-
roa, eta hasi dute taldea osatze-
ko kanpaina. Astean bitan, egun 
bakoitzean bi orduko eskolak 
izango lirateke. Izena eman gura 
duenak jubilatuen egoitzan edo 

udaletxean izango du horretara-
ko aukera. 

Ikastaroan parte hartzeko ez 
da gutxiengo euskara mailarik 
beharko. Zerotik hasteko edo 

hobetzeko aukera izango dute 
Berrizko jubilatuek. 

AEK-ko arduradunek aste-
lehenak eta eguaztenak propo-
satu dituzte eskolak emateko, 
10:00etatik 12:00etara. Dena 
dela, interesa daukaten herritar 
guztiei izena emateko deia egin 
diete, eta azaldu dute ordutegiak 
eta egunak jendeak ahal duen 
horretara egokitu ahalko direla. 
Informazio gehiagorako udale-
txera edo Berrizko AEKra – 662 
966 827 zenbakira– deitu daiteke. 

Urtarriletik ekainera 
eskainiko dute ikastaroa, 
eta hasi dute taldea 
osatzeko kanpaina

Autobusari eta gatazkaren 
amaierari itxaroten
Greba mugagabean daude Bizkaibuseko langileak

 DURANGALDEA  M. Onaindia
“Ordu honetarako Zornotzan 
egon beharko nuke”. Iurretako 
autobus geltokian autobusa-
ri itxaroten egondako Soraya 
Moranen berbak dira. Denbora 
daroa zain, baina autobusa ez 
dator. Lanera, Bilbora, trenez 
joatea erabaki du: “Trenez joan 
behar izaten dut, eta Atxurin 
uzten nau; niretzat arazo bat 
da”. Astelehenetik greba mu-
gagabean daude Bizkaibuseko 
beharginak, zerbitzuaren mol-
daketagatik 300 lanpostu galdu-
ko direla uste dutelako.

Urriaren 6an hasi ziren gre-
bak egiten Bizkaibuseko behar-
ginak, UGT, ELA, CCOO, LAB 
eta LSB-USO sindikatuek babes-
tuta. Hilabete honetan beste zor-
tzi egunez egin dute greba, eta 
astelehenetik hona mugabako 
greban daude. Aldundiak gezur-

tatu egin du lanpostuak kendu-
ko dituela, baina sindikatuek ez 
dute gauza bera pentsatzen. Ho-
rregatik, Aldundia jo dute ger-
tatzen ari denaren arduradun. 
Itziar Garamendi diputatuak 
esan du berba egiteko prest da-
goela, baina baldintza bat jarri 
du horretarako: greba etetea. 

Bitartean, eta gutxieneko zer-
bitzuak egon arren, erabiltzai-
leak trenez edo autoz mugitzera 
behartuta daude. Euretzako ba-
tzuk langileen alde ere badaude. 
Oier Amezua Leioako unibertsi-
tateko ikaslea da horren adibi-
de. “Euren borroka da, eta ondo 
ikusten dut”. Ikasleek, prezioak 
garestiak direla protesta egin-
da, beharginak babestu dituzte. 
Leioara Durangotik ez dago au-
tobus bakar bat ere egun osoan, 
eta autoz joaten da Amezua, la-
gunekin batera. Egunotan autobus gutxi ikusten dira geltokietan.

Zaldai-Solabisker bidea 
konpontzen dabiltza
Otsaileko denboralean lur-jausia gertatu zen

 GARAI  M.O.
Joan zen otsailean izandako 
denboraleen eta euriteen ondo-
rioz, lur-jausia gertatu zen Zal-
daitik Solabiskerrerako bidean. 
Lurra leku bitan mugitu zen, 
eta arbola batzuk jausi ziren. 
Udalak diru-laguntza eskatu 
zion Bizkaiko Foru Aldundiari, 
eta ekarpen horri esker eroan 
dute aurrera proiektua. 50.000 
euro jaso zituen Garaiko Uda-
lak, aurrekontuaren %81 in-
guru. Udalak obra adjudikatu 

zuen, eta beharginak badabiltza 
lanean.

Horretaz gainera, beste bi-
de bi konpontzeko lanak ere 
egitasmo berean sartu dituzte. 
Hain zuzen ere, Arroitagane ba-
serrira eta Beratuazpira doazen 
bideak konpontzen dabiltza. 

Udal ordezkariek azaldu du-
tenaren arabera, obrak amai-
tzeko hilabete biko epemuga 
ezarri dute, baina, hala ere, 
hilabete bakarrean amaitzeko 
esperantza daukate.
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Esteibarlandako 
parkea estaliko 
dute, herritarren 
iritzia jaso ostean

 ELORRIO  Markel Onaindia
Eguraldi txarra egiten duene-
rako, aisialdirako gune estalia 
edukiko dute elorriarrek. Las-
ter izango da hori, udalak Estei-
barlandako parkea estaltzeko 
proiektua lehiaketara atera 
du eta. Gainera, prentsa ohar 
bidez azaldu dutenaren arabe-
ra, herritarren iritzia kontuan 
hartuko dute, zelako estalpe 
eredua jarri erabakitzerako 
orduan.

Egitasmorako 170.000 euro 
gorde ditu udalak. Parkean es-
talpea sortzeko, erresistentzia 
handiko olana ipini gura dute, 

eta, horretaz aparte, lurzorua 
ere berritu gura dute. 500 me-
tro karratu dauzka eremu ho-
rrek. Obragaz segurtasuna eta 
arauak bete gura dituzte, baita 
“balio ludiko zein estetikoa, eta 
erosotasuna handitu” ere. 

Estaibarlandako proiektua-
ren lehiaketara enpresek aur-
keztuko dituzten proposame-
nak jendaurrean erakutsiko 
dituzte, eta herritarrak izango 
dira, euren botoaren bidez, 
zein eredu aukeratuko den era-
bakiko dutenak.

Enpresek aurkeztuko 
dituzten proposamenak 
jendaurrean  
erakutsiko dituzte

Kanpandorreko obrak baliatuko dituzte 
tximistorratza eta erlojua konpontzeko 
Mallabiko kanpandorreko kanpaiari eusten dion oinarria indartzen ari dira 

 MALLABIA  Jone Guenetxea
Jasokunde elizaren kanpando-
rrea aldamioz inguratuta dago 
egunotan. Izan ere, irailaren er-
dian lanekin hasi zirenetik, kan-
paiari eusten dion oinarriaren 
egitura indartzen dabil apezpi-
kutza. Alex Gil Mallabiko parro-
koak azaldu duenez, egitura oso 
kaltetuta zegoen, eta, kanpaia 
oso astuna denez, beharrezkoa 
zen obra egitea. Gainera, heze-
tasunak eragin handia izan du 
kanpandorreko kanpaiaren egi-
turan ere.

Bizkaiko Foru Aldundia-
ren laguntza jasoko dute lanek. 
40.000 euro inguruko aurrekon-
tua duten lanetan, garestiena al-
damioak jartzea dela gogorarazi 
du Gilek. Obra hasita dagoenez, 
tximistorratza eta erlojua kon-
pontzeko momentu ona dela 
azaldu du. Bestela, beste edozein 
hobekuntza egiteko, berriro al-
damioak jarri beharko lirateke.  

Udalaren laguntza
Tximistorratza eta erlojua kon-

pontzeko parrokiak Mallabiko 
Udalaren laguntza ere eskatu 
du, hobekuntza horiek herri 
osoarentzat izango liratekeela 
uste duelako. 

Mila Mondragon Mallabiko 
alkateak azaldu duenez, tximis-
torratzaren konponketari baie-
tza eman dio udalak. Erlojuari 
dagokionez, erloju berria jarri 
beharrean, gaur egun dagoena 
konpontzeko aukera aztertzen 
dabil udala. Parrokia, ostera, er-
loju elektrikoa jartzeko aukera 
ere aztertzen ibili da.

Lokala erabilgarri
Era berean, Mallabiko Udalak 
aspaldi proposatu zion parro-
kiari elizaren beheko aldean da-
goen lokala konpontzea eta pu-
blikoari zabaltzea. Urtarrilean 
ahoz eta idatziz helarazi zion 
udalak lokala zabaltzeko eskae-
ra, eta apezpikutzaren erantzu-
naren zain dago orain. Espazio 
hori herritarrek aterpe moduan 
erabiltzea da udalaren asmoa; 
umeek zein nagusiek, batez ere.

Kautxuzko lurzorua ipini 
dute lau haur parketan
Udalak 50.000 euro bideratu ditu parkeak hobetzera

 ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Bestek beste, lurzoruan kau-
txuzko lauzak ipintzeko egin-
dako lanen ostean, haur parke 
berriztuak datorren asterako 
erabilgarri egotea espero du 
udalak. Gernikako Arbola, Jose 
Antonio Agirre, Zaldusolo eta 
Agarre parkeetan egin dituzte 
lanak, asteon. 

Haurrentzako lau haur par-
ke horietako lurzorua egokitze-
ko lanez gainera, Gernikako 
Arbola parkeko txikienen ere-
muan zabu berriak ipintzeko 
lanak ere egin dituzte. Bestalde, 
beharrizana ikusi den lekue-
tan mantentze lanak egiteko  
ere aprobetxatu dute. Arantza 
Baigorri alkateak azpimarratu 
du beharrizan handia zegoela 
umeentzako jolasgune horietan 
konponketak egiteko.

Udalak 50.000 euro bideratu 
ditu obra horiek finantzatzera. 
Inbertsio hori udal aurrekon-
tuan jaso barik egon denez, 
aurrekontuari kopuru horre-
tako diru izendapena gehitzea 
proposatu zuen Bilduren udal 
gobernuak joan zen egueneko 
ezohiko udal batzarrean. 

Udal gobernuaren, EAJren 
eta PPren ordezkarien aldeko 
botoekin onartu zuten diru 
izendapena gehitzea, eta abste-
nitu egin zen PSE-EE.

Gernikako Arbola, Jose 
Antonio Agirre, Zaldusolo 
eta Agarre parkeetan egin 
dituzte lanak, asteon

Kataluniako galdeketaren aurkako 
auzitegiaren erabakia gaitzetsi dute  
Udalak mozio bidez eskatu du katalanei “beren iritzia adierazten” uzteko

 ATXONDO  J. Derteano
Joan zen astean egindako udal-
batzarrean, Auzitegi Konstitu-
zionalak behin-behinean Kata-
luniako galdeketa bertan behe-
ra uzteko erabakia gaitzesten 
duen mozioa onartu zuten aho 
batez EH Bilduk eta EAJk.

Irailaren 29an, Espainia-
ko Gobernuak erabaki zuen 
Auzitegi Konstituzionalean 
konstituzio kontrakotasune-
ko errekurtsoa aurkeztea, eta, 
irailaren 29an bertan, Auzi-
tegi Konstituzionalak bertan 
behera utzi zituen, behin- 

behinekoz, bi arau testuak.“He-
rriek beren etorkizuna demo-
kratikoki erabakitzeko aska-
tasuna dutela” defendatzen du 
Atxondoko Udalak: “Etorkizuna 
ezin da inposizioekin eraiki: 
oinarri demokratikoen, eta he-
rriek eta pertsonek adierazitako 

borondate askearen gainean 
eraiki behar da”. Horregatik, 
udala “ez dago inola ere ados” 
Espainiako Gobernuak aur-
keztutako errekurtsoagaz eta 
Auzitegi Konstituzionalak har-
tutako erabakiagaz, “katalanek 
beren etorkizuna askatasunez 
erabakitzeko eskubidearen aur-
kakoak direlako”. Hori dela-eta, 
erabakian “atzera egiteko” es-
katzen dio onartutako mozioan, 
eta “aukera emateko katalanei 
2014ko azaroaren 9an beren iri-
tzia askatasunez adierazteko”. 

Aldamioz inguratuta dago Mallabiko Jasokunde elizako kanpandorrea. Ainara Petite Madariaga.
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SEI HANKAKO MAHAIA

JUAN JOSE 
GASTAÑAZATORRE

PP

Gizartearen eredu
Azken hamabost urteetan era-
kundeek ahalegin handia egin 
dute izugarrizko gaitz soziala den 
emakumeen aurkako indarkeria-
rekin amaitzeko. Azaroaren 25a 
da Emakumeen Kontrako Indar-
keriaren Aurkako Nazioarteko 
Eguna. Zoritxarrez, egun horrek 
indarrean jarraituko du ema-
kume izate hutsagatik abusuak 
jasotzen dituen emakume bakar 
bat dagoen bitartean.

Horregatik, oso garrantzitsua 
da emakumeek sufritzen duten 
indarkeria mota guztien aurkako 
konpromisoa berrestea, eta, ho-
rretarako, gizarte osoaren partai-
detza lortu behar da. Biderik se-
guruena hezkuntzan inbertitzea 
da, haurrei eta gazteei mezu argi 
eta zuzen bat helaraztea: indarke-
ria, giza eskubideen urraketa la-
rria izateaz gainera, emakumeen 
kontrako diskriminazio adieraz-
penik handiena da. Jarrera hori 
bidegabea da beti, eta aringarri-
rik gabe gaitzetsi behar da. 

Ez da isilik gelditu behar; izan 
ere, isiltasuna emakumeen aur-
kako abusuen konplize zuzena 
da. Salaketaren eta sentsibiliza-
zioaren bidez soilik amaituko 
dugu errealitate gogor honekin. 
Egoera honetatik irten daiteke. 

PPtik gure begirunea aitortu 
eta laguntza eskaini nahi diegu, 
euren adoreari eta kemenari 
esker, gorabehera guztiei aurre 
egin, eta euren bizitzako atal 
triste horri gaina hartu dieten 
emakumeen kontrako indarke-
ria jasan duten biktima guztiei 
eta euren familiei. Erabateko ere-
du, eta beste emakume batzuen 
aitzindari dira. Konpondiderik 
badela jakinarazten diete, eta, era 
berean, guztion laguntza dutela 
adierazi ere bai. 

Hau da PPk duen konpromisoa. 
Lanean jarraituko dugu emaku-
meek egoera horri aurre egin die-
zaioten, eta, beti izan behar zuen 
eran, euren askatasunaren eta 
autonomiaren jabe izan daitezen.

* Erredakzioan itzulia

Erorikoei aurrea 
hartzen ikasteko 
ikastaroa 
jubilatuen etxean

 IZURTZA  Joseba Derteano
Durangaldeko Amankomunaz-
kogoko Adinekoen Sailak anto-
latuta, erorikoei aurrea hartu 
eta eurak saihesteko ikastaroa 
abiatu dute Izurtzako jubila-
tuen etxean. Adin batetik gora 
gorputzean izaten diren alda-
ketek erorikoak zelan eragin 
ditzaketen azalduko dute gaian 
adituak diren eta ikastaroa 
emango duten Siel Bleu elkar-
teko irakasleek. Ikastaroko es-
kola bi azaroaren 5ean eta 12an 
izango dira, 16:30etik 17:30era, 
jubilatuen etxean. Ikastaroa 
doakoa izango da.

Siel Bleu irabazi asmorik 
gabeko elkartea da, eta Fran-
tzian sortu zuten 1997an. Ha-
rrezkero, nagusien dinami-
zazioaren arloko hainbat sari 
irabazi ditu.

Ikastaroko eskola bi 
azaroaren 5ean eta  
12an izango dira, 
jubilatuen etxean

Plan Orokorrari buruzko galdeketa  
egingo dute azaroaren 21ean eta 23an
Planerako landutako sei ereduak azaroaren 6an aurkeztuko dituzte

 MAÑARIA  Markel Onaindia
Hiri Antolamendurako Plan 
Orokorra (HAPO) aldatzeko 
prozesu parte-hartzailean mur-
gilduta daude iaztik Mañarian. 
Helburua, plan berri horren au-
rrerapena onartzea da, eta, ba-
tez ere, herrigunearen eraldake-
ta du helburu. Oinarri horregaz, 
herri osorako HAPO landuko 
dute gero. Hasierako batzar za-
balen ostean, emaitzak batu eta 
adostu, eta sei eredu landu di-

tuzte. Azaroaren 6an aurkeztuko 
dituzte, 19:00etan, pilotalekuan 
egingo den herri batzarrean. 
Gero, azaroaren 21eko eta 23ko 
herri galdeketan bozkatuko du-
te 16 urtetik gorako herritarrek 
euren eredu gustukoena. 24tik 
28rako astean ere botoa eman 
ahalko dute udaletxean. 

Etxebizitza, ekipemandu eta 
espazio publiko berriak jasotzen 
dituzte sei ereduek. Txikienak 
90 etxe egitea, eta ekipamendu 

eta espazio publiko bakarra 
eraikitzea dakar. Eredu handie-
nak, aldiz, 156 etxe altxatzea, eki-
pamendu bat sortzea eta espazio 
publiko berri bi ezartzea dakar. 
Endika Jaio alkateak esan du 
ahalik eta lur gutxien erabiltzea 
erabaki dutela, etorkizunari be-
gira; ingurumena errespetatuko 
dutela ere adierazi du.

Azaroaren 7an, 13an eta 14an 
informazioa aukeran edukiko 
dute herritarrek. 

Hainbat mañariarrek parte hartu dute HAPOren aurrerapena aztertzeko prozesuan.

Udaletxean egin ahalko dira 
trafikoko hainbat tramite
Udalak eta Trafiko Zuzendaritzak ituna sinatu dute

 ABADIÑO  Itsaso Esteban
Udal gobernuak jakinarazi due-
nez, EAEko Trafiko Zuzenda-
ritzaren Bilboko egoitzara joan 
beharrik barik, aurrerantzean, 
Abadiñoko udaletxean bertan 
egin ahalko dituzte herritarrek 
hainbat tramite. Aurreratu 
dutenez, autoaren datuak edo 
gidabaimenekoak aldatu ahal 
izango dituzte udaletxean, eta 
autoari baja eman ahalko diote.

Udalak eta Trafiko Zuzen-
daritzak sinatu duten hitzar-
menaren arabera, bestalde, 

Abadiñoko udaltzaingoak eta 
udaleko beste sail batzuek (Oga-
sun Sailak, esaterako) sarbidea 
izango dute, hemendik aurrera, 
ibilgailuen zergari eta bide se-
gurtasunari buruzko Trafiko 
Zuzendaritzaren datu-basera. 

Bere horretan mantenduko 
dituzte tasak eta zergak
Udal gobernuaren proposamenak EAJren babesa du

 ABADIÑO  I.E.
Abadiñoko Independenteak 
taldearen eta EAJren aldeko 
botoekin onartu zuten, marti-
tzenean, 2015erako udal tasa eta 
zerga gehienak ez igotzea. Zerga 
ordenantzak osotasunean az-
tertu behar liratekeela eta pro-
gresiboak izan behar luketela 
adierazi zuen, bestalde, Bilduk, 
eta abstenitu egin zen.

Antonio Serrano Ogasun 
zinegotziak azaldu zuen, “krisi 
ekonomikoan, herritarrenga-
nako presio fiskala ez gehitzea” 

izan duela helburu nagusi go-
bernu taldeak, tasa eta zerga 
gehienak ez igotzeko. Serranok 
azaldu zuenez, bestalde, 2015. 
urterako zerga ordenantzetan 
epigrafe bi sortu dituzte; San 
Blas azokan erakusmahaia 
ipintzeagatik udalak lehen ere 
tasa kobratu izan badu ere, 
orain arte ez da epigrafe berezi-
rik egon udal ordenantzan. 

2010. eta 2013. urteen artean 
ere ez zituzten igo udal tasak eta 
zergak, baina 2014rako %1,5eko 
igoera ezarri zuten, bataz beste. 

Besteak beste, 
autoaren datuak edo 
gidabaimenekoak aldatu 
ahalko dituzte udaletxean



Orozketan hasi dira etxeko ura 
ur hornidura berritik jasotzen
Garaizarreko depositutik ia hiru kilometroko hoditeria jarri dute Orozketara

 IURRETA  Amaia Ugalde
Mugarra aldeko iturburutik 
barik Garaizarreko ur depositu-
tik hartzen dute dagoeneko ura 
Orozketan. Ur Patzuergoaren 
depositutik ura jasotzeko lanak 
amaitu dituzte, eta astelehene-

tik ur hornidura berria dute. 
Ura Orozketara igotzeko ia hiru 
kilometroko hoditeria jarri du-
te, eta Gibelan depositu berria 
ipini dute, zaharraren ondoan.

Azaldu dutenez, aldaketagaz 
kalitatean eta kantitatean hobe-

tuko da ur hornidura. Orain ar-
te Orozketan ur edangarria izan 
badute ere, iturburuko urak mi-
neral asko ditu, eta galdarei kal-
te egiten die. Horretaz gainera, 
udan, batzuetan, ur gutxiago eta 
presio gutxigaz eduki izan dute, 
eta arazo hori konponduko dute: 
“Ez dakigu bihar-etzi ur falta be-
netako arazoa izan daitekeen”. 
Gibelako ur depositu berriak 
60 metro kubiko ditu, zaharrak 
baino hiru bider gehiago.

Ura Garaizarretik hartu, eta 
ponpaketa bidez igotzen da Gi-
belara. Guztira, 600.000 euroko 
kostua izan dute lanek, eta bide 
batez errepide zatiak konpondu 
dituzte. Prentsari atzo eman ziz-
kioten obraren inguruko azalpe-
nak udal ordezkariek, eta obran 
parte hartu duten Ur Patzuergo-
ko, Ingeplan aholkularitzako eta 
Provisa enpresako kideek.

Gibelan, udaleko eta obran parte hartu duten erakundeetako ordezkariak.
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      Iritzia 

DURANGALDEA ASTEON

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

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpideei 
jarraituta eta zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako testuak ezingo du 1.500 karaktere  
baino gehiago izan (tarteak barne). 

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

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

ZUZENKETA: 

Joan zen asteko 

ANBOTOren paperezko 

edizioan (563. alea) Idoia 

Agorriaren eta Gotzone 

Barandikaren kolaborazio 

testuak nahastu genituen. 

Barkatu eragozpenak.

Elkarlanean 
erreka garbitzeko 
deia egin du 
gazte asanbladak

 OTXANDIO  J. Derteano
Zapatu goizean Otxandioko 
Urkila erreka herritarrekin el-
karlanean garbitzeko deia egin 
du gazte asanbladak. 09:00etan 
ipini dute hitzordua udaletxe 
pareko plazan. 

Hainbat urte dira ekimen 
hori antolatzen dutela. Zaka-
rrak batzeko plastikozko pol-
tsak eta eskularruak udalak 
ahalbidetzen ditu, eta ez dago 
beste ezer eraman beharrik: 
errekan ibiltzeko botak edo oi-
netako egokiak bakarrik.

Jende nahiko batzen bada, 
talde bi osatuko dituzte, eta 
errekako alde banatatik hasiko 
dira zakarrak batzen, elkartu 
arte. Ondoren, 12:00 inguruan, 
ekimenean parte hartu dute-
nentzat luntxa egongo da gaz-
tetxean. 

Batutako zakar guztiak uda-
letxe pareko plazan ipiniko 
dituzte. Horrela, herritarren 
artean errekak garbi manten-
tzeko mezua zabaldu gura du-
te. Domekan, ostera, zakarrak 
sailkatu, eta dagozkien zaka-
rrontzietara botako dituzte. 

Urte hauetan denetarik aur-
kitu izan dute errekak garbi-
tzen zebiltzala; lantegietako 
pote handiak, ortuetan erabil-
tzen diren baldeak, jendeak bo-
tatako plastikoak –gozokienak, 
adibidez–. Inoiz etxetresnaren 
bat ere aurkitu izan dute erre-
kan, gazte asanbladako kideen 
esanetan.

Mikel Irizar, euskaltzalea. Nerea Mujika, Gerediaga Elkarteko presidentea. Edu Barinaga, ETBko zuzendaria.  
Maddalen Iriarte, kazetaria. Angel Valdes, disko ekoizlea. Paddy Rekalde, idazlea. Unai Iturriaga, bertsolaria.

Euskara, zilarra
Egungo Bolivian dago Potosí. Eta Potosin bazen mendi 
bat zilarrez betea. Zilarrak estimazio handia zuen abe-
ratsen artean, mende luzez metal preziatuetan metatu 
baita aberastasuna. Seguruenik Potosiko zilarra Du-
rangora ere iritsiko zen bueltan-bueltan, Durangoko 
plateruenera.

XXI. mendean Durangoko Plateruenean beste zilar 
bat erabiltzen da, euskara. Kasu honetan ez da esku gu-
txitan metatzen den aberastasun klasea, partekatzen 
dena baizik. Areago, partekatu ahala ugaltzen den abe-
rastasuna da euskararena.

Euskarak aberasten gaitu nortasuna ematen digula-
ko: gauza ederra da munduan eroso ibiltzea, nor garen 
jakinda. Gizartea justuago ere egiten du, euskal hiztu-
nen eskubideak babestean beste guztienak ere aldarri-
katzen ditugulako. Eta berdinagoa, edonondik gatoze-
la euskaldun ere izateak gure arteko koskak leuntzen 
dituen neurrian. Baita ekologikoagoa ere, hizkuntza 
ahuldu bat babesten eta suspertzen dugunean, espezie 

erasotuen zaintzarako jarrera indartzen zaigulako.
Horrela, euskararen alde egiteak gure elkarbizitza 

sendotzen du. Horregatik da euskara zilarra.
Eta zilar hori da Durangoko Palteruenean lantzen 

dena. Hamar urte eta hamaika eskarmentu, lorpen eta 
zailtasun. Nahia badago urte askotarako, zailtasunak 
gainditu behar. 

Zilarra berritzen eman da denbora, eskarmentuari 
etekina ateratze aldera. Eta jarduna indarberritu nahi 
da, eragina biderkatu, hedapena areagotu, boronda-
teak saretu... Euskararen zilarra partekatuz ugaldu.

Bere konpromisoa berritu du Durangoko Platerue-
nak, eta laguntzeko eskatzen dizu. Dirua edota den-
bora. Beste hamar urteko txanpa indartsu bati elka-
rrekin ekiteko, hasierako inbertsioen zama arinduta. 
Xehetasunak hemen: http://www.plateruena.net/
ekarpen-kanpaina/

Euskara zilarra da. Eta gaur Durangon dago Potosí.

Maspeko tuneleko lanak geldi daude, 
eta enpresa konkurtso egoeran dago
Lanen kontratua etengo du udalak, eta egiteko falta dena gremioka esleituko du

 IURRETA  A.U.
Maspe eta Bixente Kapanaga 
arteko tuneleko lanak astelehe-
nean amaitu behar zituzten, bai-
na amaitu barik daude. Enpre-
sak bi hilabeteko epea izan du 
lanak amaitzeko, eta oraindik 
zati handi bat geratzen da egite-

ko. Epea luzatzeko eskatu dute, 
baina legezko luzapenagaz –ha-
mabost egun– lanak amaitzeko 
astirik ez dagoela azaldu du 
Iñaki Totorikaguena alkateak. 
Gainera, duela egun gutxi kon-
kurtso egoeran sartu da obra-
ren enpresa arduraduna. 

Egoera ikusita, kontratua 
amaitzeko prozedura hasi du 
udalak. Orain arte egindakoa 
ordaindu, eta falta diren zatiak 
gremioka kontratatuko ditu. 
Elektrizitatea, lurreko baldo-
sak, eta hormetako eta sabaiko 
pladurra jartzea falta da. 

DURANGO  Durangoko Udalak 
udal hondakinen kudeaketari 
buruzko parte-hartze proze-
sua egingo du azaroaren 6an, 
19:00etan, Landako Elkarte-
gian. Bileraren helburua da 
hondakinen kudeaketa siste-
mei buruzko esperientziak par-
tekatzea gaian adituak direne-
kin, eta, ondoren, bertaratzen 
direnekin eztabaidatzea.

Hondakinen 
kudeaketa berbagai

ZORNOTZA  Azaroaren 8an 
sukalki txapelketa (gisatua) 
egingo dute Luis Urrengoetxea 
kaleko jaietan. Bertan parte 
hartzeko izen-ematea azaroa-
ren 7an amaituko da, eta Luis 
Urrengoetxea kaleko taberne-
tan egin daiteke. Izen-ematea 
kuadrillaka egin behar da, eta 
20 euroko fidantza utzi beharko 
dute kuadrillek.

Izen-ematea hasi da 
sukalki txapelketan

IURRETA  Frackingaren kontra-
ko mozioa onartu du Iurretako 
udalbatzak. Hidrocarburos de 
Euskadiri eskatu diote frackin-
ga egin ahal izateko azterketen 
baimenak bertan behera utzi 
ditzala, eta Iurreta frackingik 
gabeko udalerri izendatu dute. 
Bilduk eta EAJk alde bozkatu 
dute, PSE-EE abstenitu egin da, 
eta PPk kontra bozkatu du. 

Iurreta, frackingik 
gabeko udalerri
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OSASUN GIDA 

FISIOTERAPIA 
ETA ERREHABILITAZIOA

Iturriza, 44 - behea ezkerra 
48240 BERRIZ

Tel.: 946 225 593

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

FISIOTERAPIA 
OSTEOPATIA

Trañabarren 13, 4. blokea, 
behea eskuma 

48220 MATIENA-ABADIÑO

Tel.: 944 657 132 - 686 906 374

Ane Legorburu Munitxa

RP
S:

 11
9/

13

JON GERRIKAETXEBARRIA

Ermodo, 2 - 1 eskuma 
48200 DURANGO

Tel.: 946 201 100

Gaixotasunak - Ortopedia 
Oin kirurgia

IMQ - SANITAS - ARESA

RP
S:

 10
8/

13

B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Muruetatorre, 2C - behea 
48200 DURANGO

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

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

uecdental@gmail.com

RP
S:

 14
5/

13

JON ARRUABARRENA

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

PSIKOLOGO KLINIKOA 
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA

• Antsietatea, estresa, fobiak 
• Depresioa • Eskola arazoak

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK

Tel.: 946 033 246 - 629 245 728 RP
S:

 6
2/

11

Laser berria:

Txatxiena, 6 
48200 DURANGO

Tel.: 946 810 387

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

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

Adinaren kontrako tratamenduak: orbanak, botoxa...

RP
S:

 16
/0

9

ZENTRO OPTIKOA

Arkaraz, 3 
48240 BERRIZ

Tel.: 946 225 099

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

NAHIA ZABALA eta AITZIBER ZABALA
RP

S:
 16

2/
13

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!

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

Kiropodia, onikopatia, alterazio 
dermatologikoak eta ibilerako alterazioak

14
8/

13

GOIATZ MURUA

AINHOA ELORZA
PODOLOGOA

PODOLOGOA

UMEAREN 
GARAPENERAKO 

ZENTROA

Juan de Olazaran, 1 behea
48200 DURANGO

Laguntza goiztiarra, psikomotrizitatea, 
fisioterapia, logopedia

Tel.: 944 668 370 - 615 782 090 RP
S:

 6
3/

63

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

PSIKOLOGIA

ESTETIKA

ODONTOLOGIA OPTIKA

PEDAGOGIA

J.L. URRETA ZABALO

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk 
48200 DURANGO

Tel.: 946 812 200

MEDIKU ESTOMATOLOGOA 
IMQ, PADI (umeen hortz programa) 

Ortodontzia

RP
S:

 11
2/

13
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 MUSIKA  Itsaso Esteban
‘Every minute’ diskoa kaleratu 
berri duzu. Zer sentsazio duzu?
Disko bat kaleratzen dudan ba-
koitzean bezala, batetik, aben-
tura berri bat hastera doalako 
sentsazioa dut. Bestetik, disko 
honen produkzio lana oso han-
dia izan da, eta, aurrekoek baino 
arrasto handiagoa utzi didanez, 
lasaitze moduko bat sentitu dut. 

Mimo handiz eta autoekoizpe-
naren bidez kaleratu duzu dis-
koa. Zergatik autoekoitzi?
Nire obraren gaineko kontrola 
mantentzea ahalbidetzen didala-
ko, eta musika arloko negozioek 
eta guztiz gaitzesten ditudan in-
dustriaren mekanismoek zehaz-
ten duten bidetik kanpo ibiltzeko 
aukera ematen didalako.

Bidaiaren ideia da disko hone-
tako gai nagusia?
Bai, diskoko kanta guztiak azken 
zazpi urteetako nire joan-etorrie-
tan konposaturikoak dira: gaur 
egun naizena izatera bultzatu 
nauten gertakariak bizi nituen 
bitartean sorturikoak.

Zelakoa izango da Berrizko 
biharko kontzertua? 
Bira abiatuko dugu Berrizko 
kontzertu horregaz, eta disko 
berriko kantak ez ezik, aurreko 
lanetako kantaren batzuk ere 
joko ditugu. Ruben Martínez ba-
xu-jotzaileagaz (Maika Makovs-
ki eta Tokyo Sex Destruction 
taldeagaz jo izan du) eta Hector 
Bardisa bateria-jotzaileagaz (Fl-
yingpigmatanza musika taldeko 
kidea) etorriko naiz.

Azken urteetan atzerrian asko 
jo duzu. Berezia da bira Euskal 
Herrian abiatzea?
Etxera bueltatu, eta bira hemen 
abiatzea oso atsegina da. Berriz-
koaren ostean, domekan, Marki-
nan joko dugu, gainera.

Abenduan autogestio musika-
lari buruzko tailerra gidatuko 
duzu Berrizen. Zertan datza?
Zortzi orduko tailerra da, eta 
bertan nire esperientzia eta 

tresnak transmititzen ditut, au-
togestionaturiko proiektu bat 
gauzatu gura duenak informa-
zioa eskura dezan. Parte-har-
tzaileek baliagarri izan ditza-
keten ideiak eta alternatibak 
eskaintzen saiatzen naiz. 

Esperimentalagoak diren hain-
bat proiektu sortu dira azkenal-
dian gurean. Zer deritzozu?
Oso interesgarriak iruditzen 
zaizkit azken urteetan esperi-

mentazioaren arloan sorturi-
ko hainbat proiektu: Murse-
go, Amorante, Joseba Irazoki, 
IbonRG, Inazio Escudero eta 
Naiel Ibarrolaren lanak, esate-
rako. Rockean ere konbentzio-
nalenak ez diren proposamenak 
ditut gogoko: Lisabö, Borrokan, 
Inoren Ero Ni eta Akauzate. 
Bestetik, asko poztu nau Willis 
Drummond taldearen arrakas-
tak ere, eta oso hurreko senti-
tzen dut MobyDick, esaterako.

Hamarkada bi daramatzazu 
musikan. Zer oroitzen duzu 
hasierako urteez? Zelan ima-
jinatzen duzu zure burua eta 
musika hamar urte barru?
Hasierako urteetan ikasi nuen 
gauzak nola ez ditudan egin 
nahi: horrek eraman ninduen 
autoekoizpenera. Hemendik 
hamar urtera bakarrik ez, bizi 
osoan imajinatzen dut nire bu-
rua egiten dudanagaz gozatzen, 
eta egiten dudana maitatzen. 

Ainara Legardon | Musikaria | Bilbo, 1976

“Disko honen ekoizpen lana handia izan da; 
aurrekoek baino arrasto handiagoa utzi dit” 
Berrizko biharko kontzertuagaz abiatuko du Ainara Legardonek ‘Every minute’ diskoaren aurkezpen bira

Emakumeak eta gazteak, 
Kantuaren Kantoiaren erdigune
Azaroko lau eguaztenetan kantuaren kantoi bihurtuko da Durangoko Plateruena

 MUSIKA
Musikariak eta musikazaleak 
ohiko kontzertuetan baino ger-
tuago egongo dira elkarrenga-
dik, azaroko lau eguaztenetan, 
Durangoko Plateruenean. Izan 
ere, seigarren urtea da helburu 
horregaz Kantuaren Kantoia 
antolatzen dutena Platerue-
nean. Jonan Hernández kaze-
tariak gidaturiko jendaurreko 
solasaldia eta musikarien ema-
naldia tartekatuko dituzte lau 
hitzorduetan. 

Joan zen ikasturtean, Pla-
teruenean garaturiko Zilarbe-
rritzen partaidetza prozesuan 
jasotako ekarpenak hartu di-

tuzte 2014. urteko Kantuaren 
Kantoiaren programazioa osa-
tzeko oinarri nagusitzat: ema-
kumezko sortzaileen eta gazteen 
parte-hartzea bultzatu beharko 
litzatekeela esan zuten partaide-
tza prozesuan askok, eta profil 
horretako taldeak gonbidatu di-
tuzte Kantuaren Kantoira.

Kasernarat hirukote gipuz-
koarrak zabalduko du azaroa-
ren 5ean aurtengo Kantuaren 
Kantoia. Irungo eta Oreretako 
(Gipuzkoa) musikariek osatzen 
dute Kasernarat taldea: Eneritz 
Dueso Furya kantuan, gitarran 
eta soinu txikian; Mikel A. Pe-
dreño Kikiel baxuan; eta Ander 
del Sol baterian. 

Zaloa Urainen ahotsa buru 
duen eta hamabost urteko ibil-
bidea egin duen Kokein talde 
eibartarra, Maria Riverok gida-
tzen duen Siroka laukote bilbo-
tarra eta Berrizko Seiurte taldea 
ere gonbidatu dituzte aurtengo 
Platerueneko berbaldi musika-
tuetan aritzera. Azaroaren 12an 
ariko da Kokein; 19an Seiurte; 
eta 26an Siroka.

Aurreko bost urteetan bezala, 
doakoak izango dira Platerue-
neko Kantuaren Kantoiko ema-
naldi guztiak, eta 20:00etan ipini 
dute hitzordua.Eneritz Dueso ‘Furya’ abeslariak gidatzen du Kasernarat hirukotea. 

Azaroaren 12an ariko 
da Kokein Kantuaren 
Kantoian; 19an Seiurte; 
eta 26an Siroka

Kasernarat hirukote 
gipuzkoarrak zabalduko 
du Kantuaren Kantoia 
azaroaren 5ean

Dani Arrizabalaga.
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Udazkeneko San Martin...
Pasatu dira sanmigelak eta joa-
nak ditugu sanfaustoak. Lehe-
nagoko gure jai egutegian, azken 
horiekin bukatutzat ematen 
genuen apirilean Matienako San 
Prudentziorekin hasitako herri-
rik herriko jai-tourra. Baina… 
oraindik gelditzen dira. Azaroa-
ren 11 inguruan Tourseko San 
Martin deunaren jaiak dira. 
Santu horrek Mañarian, Ama-
tzan (Iurreta), Martzaan, Gazte-
luan (Abadiño) edo Otxandion 
ditu berari eskainitako ermitak. 
Gaur egun ez dakit zeinetan 
ospatzen duten egun hori. Adi-
bidez, Amatzan eta Gazteluan, 
jaia azaroan barik, uztailaren 
4an ospatzen dute. Nahiz eta 
euren santua Tourseko San Mar-
tin gotzaina izan, Akitaniako 
Langresko San Martin oroitzen 
dute egun horretan. Zer dela 
eta? Normalean azaroan baino 
denbora hobea izaten delako uz-
tailean? Baliteke. 25ean izango 
dugu Santa Katalina. Bera dugu 
Elorrion Berriozabal eta Iguria-
ko ermitetako etxandrea. Esan 
didatenez, lehenago erromeria 
antolatzen zuten, baina gaur 
egun meza bakarrik. Bukatzeko, 
azaroaren 30ean San Andres. 
Jaieguna Zaldibarko elizatean. 

San Martin egunez, orain 110 
urte, 1904an, hasi ziren euren 
ikasketak ematen Durangon 
Maristak. Urtearen hasieran 
zazpi irakasle izan zituzten. 
Kurtsoaren bukaeran 100 ingu-
ru ziren bildutakoak. Amaitze-
ko, eskolak direla eta berbetan 
gabiltzanez, gogoratu 1886ko 
azaroaren 21ean Iurretako uda-
letxea plazatik Montoiko taber-
nara aldatu zutela. Tabernako 
lehen solairuan kokatuta zegoen 
eskola, eta herriko tabernan 
ikusi eta ikasten zutena ez zela 
egokia eta, eskola plazako etxera 
eraman zuten. Zinegotziak segu-
ruenik denak ados.

JON IRAZABAL 

Gerediaga     
Elkartea

GEURE DURANGALDEA

 LITERATURA  Itsaso Esteban
Azaroaren 6an, Durangoko Hitz 
liburu dendan ariko da Pako 
Aristi idazlea (Urrestilla, Gipuz-
koa, 1963), argitaratu berri duen 
liburuko olerkiak errezitatzen. 
Susa argitaletxeagaz kaleratu 
du Pako Aristik Urari ostutako 
poemak izenburuko liburua, 

eta bertako poemak egilearen 
ahotik entzuteko aukera da 
Durangoko Hitz liburu dendan 
eskainiko dutena. 

Doako sarrera izango du Hitz 
liburu dendako ekitaldiak, eta, 
antolatzaileek jakinarazi dute-
nez, ordubete inguruko iraupe-
na izango du. Errezitaldiaren 
ostean, liburu dendako aurkez-
penetan ohi duten bezala, jan- 
edanerako eta solaserako auke-
ra ere izango dute bertaratzen 
direnek.

Idazle gipuzkoarrak azaldu 
duenez, Getariako ibilaldietan, 
itsasoari begira sorturiko oler-
kiak dira Urari ostutako poemak 
liburu berriko asko: “Itsasoari 
ostutako poemak dira, itsasoak 
emandakoak, zelanbait”, azaldu 
du Pako Aristi egileak. Hortik 
Durangon aurkeztuko duen 
liburuaren izenburua: Urari os-
tutako poemak.

‘Urari ostutako poemak’ liburuko 
olerkiak, Hitzen, Aristiren ahotik
Argitaratu berri duen liburua aurkeztuko du Pako Aristik Durangon 

Mikel Onandiaren 
arte liburu bat 
argitaratzen 
lagundu daiteke 

 ARTEA 
Hainbat komunikabidetan 
2009tik 2014ra arte euskaraz ar-
gitaratu dituen 120 arte kritika 
eta artearen inguruko artikulu 
argitara ematea da ANBOTOn 
ere kolaboratzaile den Mikel 
Onandiaren helburua. Arte 
paperak 2009-2014 izenburua 
izango du liburuak. Finantza-
keta kolektiboa erabiliko du 
egitasmoa gauzatu ahal izate-
ko, hau da, herritarren diru 
ekarpenen bidez argitaratu 
nahi du lana. Irabazi asmorik 
gabeko eta arte kritikan espe-
zializaturiko Sans Soleil argi-
taletxeagaz kaleratuko du lana. 
Azken bost urteetako Euskal 
Herriko panorama artistiko 
zabala islatuko du bertan: era-
kusketa eta arte gertakari ga-
rrantzitsuenen jarraipena eta 
dokumentazioa jasoko du 430 
orrialde inguruko liburuan.

Itsasoari begira sorturiko 
olerkiak dira, Pako Aristi 
idazleak azaldu duenez, 
liburu berriko asko

 AMAIA UGALDE
Txapelketarako elkarrekin 
entrenatzen ibili dira Gorka 
Lazkano eta Eneko Abasolo 
Abarkas. Gogor ekin diote, eta 
igarri zen zapatuan; orain arte-
ko kanporaketa bizienean par-
te hartu zuten Durangaldeko bi 
bertsolariek. 

Mungiako kanporaketan 
orain arte baino puntu gehia-
go banatu zituzten epaileek, 
eta gehien Abarkasek jaso zi-
tuen: 377. Agendan apuntatuta 
izango du hurrengo hitzordua: 
Etxebarrian, azaroaren 22an 
jokatuko du finalaurrekoa, Mi-
ren Amuriza, Fredi Paia, Iratxe 

Ibarra eta oraindik ezagutzen 
ez ditugun beste bi sailkatugaz 
batera. 

Gorka Lazkanok ez zuen 
hain egun ona izan. Zortziko 
nagusian ideia onekin, baina 
poto bategaz hasi zuen saioa 
bertsolari berriztarrak. Hasie-
rako agurrean kantatu zuen:  

“ia atzamarrak zulatu barik / 
pasetan dogun eguna”, eta tar-
tean perla batzuk bota bazituen 
ere, ez zen bere onenean ibili.

Abarkasek saio polita egin 
zuen, eta Joseba Artzagaz ba-
tera, bera ibili zen orekatuen. 
Kartzelako lanean bi bertsola-
riek egindakoa, adibide. “Ondo 
pentsatu eta gero, herentzia 
egitea pentsatu dozu”, zen gaia. 
Abarkasek ez zeukan laster 
hilko zela pentsatzeko arrazoi-
rik, baina testamentua egitea 
erabaki zuen “seme-alabak ez 
daitezen haserretu”. Artzak, 
berriz, osasun egoera makala 
deskribatu zuen eta, badaezpa-
da, testamentua egitera zihoala 
kantatu zuen, estilo freskoan.

Domekan, Mallabian izan-
go da laugarren kanporaketa, 
17:30ean, pilotalekuan. Arrate 
Illaro, Eneko Arrate, Gorka 
Ostolaza Potxis, Malen Amena-
bar, Nerea Ibarzabal eta Peru 
Vidal ibiliko dira kantuan.

   BIZKAIKO BERTSOLARI TXAPELKETA 2014, MUNGIAKO KANPORAKETA KRONIKA

‘Abarkas’ ere finalaurrekoetara
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EDERTASUN GIDA 
ILE APAINDEGIAK

ESTETIKA ZENTROAK

DIETETIKA eta NUTRIZIOA

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Iuniken, bisita 
atsegina
Zer da Iuniken bezeroari transmititu 
gura diozuena?
Iunikera eginiko bisita une atsegin 
bat izan dadila, eta ez nahitaezko 
zerbait. Irtetean, ondo sentitzea 
barrutik eta kanpotik. Arazoaren 
gainean eragiten duten krema eta 
indar-emaileak erabiltzen ditugu, 
eta energia txarrak askatzen lan 
egiten dugu.

Mundu mailako joerek eragiten du-
te estetikan ere.
Aldaketa sasoi batean bizi gara, eta 
barne mundura eroaten gaituen 
prozesu batean gaude. Kultura 
unibertsala, ekonomia jasangarria, 
osasuna eta zientzia, pertsonaren 
eta planetaren zerbitzura ipintzen 
dituen kontzientzia batera goaz. Ilea 
edertasun errealera eta 
osasungarrira bideratua dago.

Zelan egiten duzue lan?
Iuniken, produktu eta teknika 
erasokorrak erabili barik, naturak 
emandakoari probetxu handiena 
aterata egiten dugu lan. Estetika 
tratamendu naturalak erabilita eta 
gure filosofiari jarraituta, zerbitzu 
integrala eta pertsonalizatua 
ematen dugu. Gure prestakuntza 
jarraituari esker, behar dituzun 
soluzioak ematen dizkizugu.

Jon Sopelana. Iunik.
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“Nagusien munduko 
ustelkeria umeen 
mundura ekarri dugu 
komiki honetan” 
Asteon aurkeztu dute ‘Haur Besoetakoa’ albuma

 LITERATURA  Itsaso Esteban
‘Udaberririk ankerrena’ libu-
rurako bezala, Alex Sanvigaz 
elkarlanean sorturiko lana da 
‘Haur Besoetakoa’, ezta?
Bai, duela zazpi urte hasi ginen 
Ikastolen Elkarteak kaleratzen 
duen Xabiroi komiki aldizkari-
rako Haur Besoetakoa pertso-
naiaren istorioak argitaratzen. 
Asteon aurkeztu dugun komiki 
album hau, aldizkarian argitara-
tutakotik egin dugun aukeraketa 
bat da. Sanvik eta biok Udabe-
rririk ankerrena argitaratu au-
rretik, bitartean, eta ostean ere 
egin dugu elkarrekin lan. Postaz 
aritzen gara, eta egia esan oso 
ondo moldatzen gara. Urtean 
gutxienez Haur Besoetakoaren 
hiru istoriotxo argitaratu ditugu, 
eta elkarlan erraza da.

Zelan hartu izan du orain arte 
irakurleak ‘Haur Besoetakoa’?
Xabiroi Ikastolen Elkarteak 
kaleratzen duen aldizkaria da, 
eta orain arte banaketa nahiko 
mugatua eduki du; ikastoletan 
bakarrik banatu izan da. Orain 
arte erantzun gehiegi ez dugu 
jaso, egia esan. Hemendik au-
rrera, baina, edozeinek izango 
du aldizkaria jasotzeko harpide-
tza egiteko aukera. Espero dut 
horrek oihartzuna ematen la-
guntzea. Oso kalitate handiko al-
dizkaria da; ez da horrelakorik 

egon Euskal Herrian Ipurbeltz 
desagertu zenetik. Dani Fanok 
lan handia egin du, literaturatik 
datorren jendea eta marrazkila-
riak harremanetan jartzeko eta 
elkarlanera bultzatzeko.

Zer irakurle profili zuzenduriko 
istorioak daude aldizkarian?
Xabiroi hamabi urtetik gorako 
gazteentzako aldizkaria da, bai-
na helduek eta umeek ere gustu-
ra irakurri dezaketela uste dut. 
Gogoan dudanez, Ipurbeltzen 
ere, esaterako, denetariko isto-
rioak zeuden, batzuk naifagoak 
eta beste batzuk gordinagoak.

Sortzerakoan, gidoian zentra-
tzen duzu zuk zure jarduna eta 
marrazkietan dihardu Sanvik?
Bai, kasu honetan, gidoilaria 
naiz ni, eta marrazkilaria Sanvi. 
Egia da azkenaldian ni ere bana-
bilela nire kontura marrazkiak 
egiten, baina Sanvi nigandik 
argi urteetara dago horretan. 
Oso marrazkilari ona da, profe-
sional bikaina.  

Gidoia sortzerakoan ez duzu 
marrazkirik egin?
Egia da sarritan ez dela erraza 
izaten gidoian berbaz azaltzea 
binetan zer ikusiko den, edota 
zer esango edo egingo duen per-
tsonaia bakoitzak. Batzuetan zuk 
buruan daukazuna besteak zelan 

ulertuko duen jakitea ez da erra-
za izaten. Horrelakoetan bai, zi-
rriborro bat gehitzen diet berbei. 
Baina ni marraztea gustatzen 
zaion pertsona bat naiz, eta Sanvi 
da hemen marrazkilaria.

‘Haur Besoetakoa’ nori gomen-
datuko zenioke?
Haur Besoetakoa hainbat ira-
kurketa geruza izan ditzakeen 
lana dela uste dut: gaztetxoei 
zuzenduriko lana da, pertsonaia 
nagusia ume bat da, eta umeen 
begiradatik aztertzen dira gure 

gizarteko gaurkotasuneko hain-
bat gai. Beraz, umeek irakurri 
dezaketen komiki bat da, baina 
helduentzat ere interesekoa izan 
daitekeena. Istorio guztietan da-
go atzealde bat, gizarte kritikara 
bideratutako zati bat.

Ariketa polita da umeen begira-
datik aritzea? 
Nagusien munduko ustelkeria 
eta mafia umeen mundura ekar-
tzea da lan honen oinarria. Eta 
bai, umeen begiradatik aritzea 
gozamen handia da, ahalbidetzen 

dizulako gauza agerikoak mo-
du gardenean esatea, gizartean 
darabiltzagun eufemismoak, ge-
zurrak eta estalkiak alboratuta. 
Mafaldak ere horixe egiten zuen. 
Haur Besoetakoa izenburua aita-
bitxi edo anaia handia berbekin 
egindako hitz jokoa da. 

Bertsolariak bezala, sintesi ahal-
mena behar al du komikilariak? 
Bi mundu dira bertsogintza eta 
komikigintza, baina egia da ba-
dutela zelanbaiteko antzik, eta 
bertsotarako eskarmentuak la-
guntzen duela batez ere istorio la-
burrak sortzerakoan: neurri bat 
ematen dizutenean, amaiera bat 
pentsatu behar duzu, logika bat 
eta indar bat duena, eta ondoren 
abiapuntu on bat bilatu.

Zure gidoia eta marrazkiak uz-
tartzen dituen proiektua gauza-
tzeko irrikarik ez daukazu? 
Nire umetako ametsa izan da 
egunen batean hori egin ahal 
izatea, baina marraztea bertso-
tan egitea moduan dela uste dut: 
asko egin behar da ondo egiteko. 
Nik ez dut asko egin, eta ez dau-
kat asko egiteko denborarik. 
Orain hasi naiz prentsan noizean 
behingo kolaborazioak egiten, 
baina badakit, sorkuntzako beste 
arlo batzuetan bezala, bizimodu 
gogorra dela komikigilearena: 
marraztea oso lan geldoa da, de-
dikazio handia eskatzen duena.

Unai Iturriaga | Durango, 1974 | ‘Haur Besoetakoa’ komiki albuma sortu du, Alex Sanvi marrazkilariagaz batera

Erreferentzia zinematografikoak 
eta metaforak, gizarte kritikarako  
Metaforen bitartez, gaurkotasuneko gaiez dihardute komikiaren egileek

Unai Iturriagak eta Alex San-
vik sortu duten hiri imajina-
rioaren jabe dira Haur Besoeta-
koa protagonista eta Lolita. Er-
di bana gobernatzen dute hiria. 
“Gure gizartean gertatzen den 
bezala, Haur Besoetakoa komi-
kiko fikzioan ere mafiaburuen 
aurrean daude politikariak, 
eta atzean daude enpresariak, 
merkatua, droga legal eta ile-
galak...”, azaldu du komikia-
ren gidoia osatu duen Unai 
Iturriagak. Metaforen bitartez, 

besteak beste, banku bihurtu-
riko aurrezki kutxen afera eta 
alderdien finantziazio ilegala 
ere agertzen dira komikiko is-
torioetan. Bestalde, egilearen 
berbetan, erreferentzia zine-
matografikoz josita dago Haur 
Besoetakoa: Reservoir Dogs, Ta-
rantino,The Godfather...

Laster argitaratuko duten 
Xabiroi aldizkariari dagokio-
nez, Haur Besoetakoa saila 
amaitu dela dirudiela aurrera-
tu digu Unai Iturriagak. Ikus-

teko dago, beraz, sailak jarrai-
penik izango duen. Baina Alex 
Sanvigaz elkarlanean jarraitu-
ko duela esan du Iturriagak.

Dani Fanok Xabiroi aldizka-
rirako gidoiak idaztea propo-
satu zionean, bere-berea duen 
eta umetatik gustuko izan duen 
mundu batera bueltatu zela kon-
tatu du Unai Iturriagak. Horri 
esker bueltatu zela garai batean 
alboratu zuen zaletasunera: 
komikiak pentsatu, idatzi eta 
marrazteko lanera. Komikiaren azala. 
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Berbaz

“Gaixotasun mentala duten pertsonei 
laguntzeko informatu egin behar da” 
Avifes elkarteak eguneko zentroa zabaldu du Muruetatorren; elkarteko batzordekidea da Zamakona

 BERBAZ  Jone Guenetxea
Avifes gaixotasun mentala du-
ten pertsonen eta senideen 
Bizkaiko elkarteak eguneko 
egoitza zabaldu du Murueta-
torren. Zornotzako Nafarroa 
zentroko lokala txiki gelditu zi-
tzaien elkarteko kideei, eta Du-
rangora lekualdatu dira. Anto-
latzen dituzten ekintzek buru-
ko gaitzak dituzten pertsonen 
autonomia eta bizi kalitatea 
indartzea dute helburu. Miren 
Zamakona Avifes elkarteko ba-
tzordekidea da. Hamasei urte 
daramatza elkartean.

Zelan ezagutu zenuen Avifes?
Orain hamasei urte ezagutu 
nuen elkartea. Orduan hasi zen 
nire semea arazoekin. Hasieran 
argi nuen laguntasuna behar 
nuela. Diagnosia nahiko beran-
du ematen dizute. Medikuek ere 
ez dute jakiten zer den. Sei hila-
betera esaten dizute. Momentu 
horretan mundua gainera jaus-
ten zaizu. Hala ere, garrantzitsua 
da gaixotasuna ezagutzea, gero 
lagundu ahal izateko. 

Elkartera zelan jo zenuen?
Orrialde horiak liburuxka begi-
ratu nuen. Antsietatea nuen. Ez 
nuen gaixotasuna ulertzen. Ez 
dakit ondo azaltzen ez zidaten 
edo ni nintzen ulertzeko prest ez 
zegoena. Orduan, Avifes elkartea 
ezagutu nuen.

Zein da elkartearen helburua?
Gaixotasun mentalak dituzten 
pertsonei eta beraien familiei 
bizitza osoan babes profesionala 
ematea. Gaixoak ahalik eta au-
tonomoen izatea, bizi kalitatea 
izatea eta gizartean integratzea 
da helburua.

Zelan eman zenituen lehenen-
go pausoak elkartean?
Elkartean oso informazio zabala 
eman zidaten. Izan ere, orienta-
zioan ere badabiltza. 

Zer arlotan zabiltzate lanean?
Urtero familia-eskola antolatzen 
dugu, eta urte bitartean sartzen 
direnentzat aurre-eskola dugu. 
Birziklapena ere egin dezakezu, 
eta tailer zehatzak ere bai.  

Zer baliabide duzue?
Besteak beste, zazpi eguneko zen-
tro eta tutoretzapeko hamahiru 
pisu ditugu. Gainera, Etxebest 
programa ere badugu, beraien 
etxean bizi diren eta autonomia 
handiagoa duten pertsonei zu-
zenduta. Bisitak egiten dizkiete 
etxera, eta behar dutenean babe-
sa jasotzen dute. 

Gazteei zuzendutako progra-
mak ere badituzue.
Gazte Hori programa 16 eta 30 ur-
te bitarteko gazteei zuzenduta da-
go. Aisialdirako egitasmoak ere 
baditugu. Orain, Gorantza kirol 
elkartea sortu dugu. Aurreraka 
proiektua, berriz, 25 urtetik gora-
koentzat da. Era berean, pertsona 
batzuei ez zaie eguneko zentrora 
joatea gustatzen, baina, hala ere, 
astean behin batzen dira, beraien 
egoeran dauden beste pertsona 
batzuekin hartu-emana izateko. 
Gauza ugari antolatzen dituzte, 
gainera. Esate baterako, batzuek 
Donejakue bidea egin izan dute, 
eta beste batzuek antzerki talde 
bat sortu gura dute.

Emakumeei dagokien arloari 
bultzada eman diozue.
Arlo hori aspalditik dabil mar-
txan. Gaixotasun mentalaren 
arloan, emakumeek estigma bi-
koitza dute, emakumeak izatea-
rren eta gaixotasuna izatearren.  
Sarritan emakumeak etxeko 
lanak egiten gelditzen dira, eta 
ez dira hainbeste irteten. Espazio 
honetan emakumeak biltzen di-
ra, beraien ardurez hitz egiteko. 

Buruko gaixotasunen bat du-
ten pertsonentzat, familiak ze-
lako garrantzia dauka? 
Familia babes eta zutabe ga-
rrantzitsua da. Horregatik, fa-

milia informatu egin behar da. 
Informatu ezean, sarritan pen-
tsa dezakezu alferrak direla. Mo-
tibazio eta kontzentrazio falta 
dutela. Hori guztia gaixotasuna-
ren eta medikazioaren ondorio 
izan daiteke. Beraz, oinarrizkoa 
da informatzea pertsonei lagun-
tza eskaintzeko. 

Gaixotasun mentala duten per-
tsonak estigmatizatuta daude 
gure gizartean?
Bai, badaude. Hala ere, apur-
ka-apurka aldatzen doa. Elkar-
teak ere ildo horretatik lan han-
dia du egiteko. Ezjakintasunak 
sortzen du estigma hori. Gaixo-
tasuna ezagutu gabe, pertsona 
biolentoak eta arriskutsuak di-
rela eman dezake, baina faltsua 
da uste hori. Alderantziz, sa-
rritan beraiek dira gizartearen 
mehatxuak jasan ditzaketenak. 

Sentsibilizazio aldetik, elkar-
teak zein lan egiten du?
Institutuetako 15 urteko gazteei 
zuzendutako tailerrak eskain-
tzen ditugu gaixotasun mentala 
zer den ezagutzeko. Gazteek egi-
ten dituzten galderengatik oso 
interesgarria da. 

Durangon eguneko egoitza 
zabaldu duzue. Aurrerapausoa 
izan da?
Egoitza hori Zornotzatik dator. 
Nafarroa zetroan udalak utzita-
ko lokal batean egon gara. Gela 
bakarra genuen, eta espazio 
gutxi zegoen. Leku gehiago gura 
genuen. Han 22 pertsona zebil-
tzan. Udalak ezin zigun lokal 
handiagorik utzi, eta pentsatu ge-
nuen lehen Emakumearen Sus-
tapenerako Zentroa zegoen lekua 
egokia izan zitekeela. BBKrena 
zen lokala, eta utzi egin digute. 
Espazio gehiago dugunez, 32 pla-
za izango ditugu. 

Erabiltzaileak pozik daude 
egoitza berrian?
Hasi dira lokal berria erabiltzen 
eta oso pozik daude. Oso leku 
onean kokatuta dago.

Duela urte asko gaixotasun 
mentalak ezkutatu egiten ziren. 
Gaur egun, gizartean integra-
tzea da helburua.
Oraindik ere ezkutatzen duen 
jendea badago. Hasieran izaten 
da hori, kaltegarria dela kontu-
ratu arte. Geroz eta autonomoa-
goak eta independenteagoak 
izan, hobeto. Sarritan etxean 
asko babesten ditugu. Avifesen 
ikusten gabiltza tutoretzapeko 
pisuetan pertsonak askoz auto-
nomoagoak direla. Gauza asko 
egiten ikasten dute, ondoren be-
raien pisuetan bizitzeko. 

Miren Zamakona | Avifes elkarteko batzordekidea | Durango, 1948

Hasi dira lokal 
berria erabiltzen, 
eta oso pozik daude. 
Oso leku onean 
kokatuta dago” 



16            Publizitatea 2014ko urriaren 31, barikua  |  anboto

Plateruenak hamar urte betetzen ditu udazken honetan. Sasoi seinalatu 
eta aldakorrotan, urteurren osoa daramagu zilarberritzen: Durangaldeko 
sortzaile eta elkarteekin kultur egitasmoaz gogoetatu dugu, eta herri-
eragileen parte hartzea hobetzeko lantaldeak sortu; Durangoko 
Udalarekin ere partekatu dugu hausnarketa hori, kulturgunearen kudeaketa 
bideragarria izan dadin baldintza hobeak adosteko. Orain herritar guztiei 
dei egin gura dizuegu Plateruenean parte hartu dezazuen, kultur egitasmoak 
gauzatzeko borondatezko lanean jardunez zein kulturgunearen etorkizuna 
ziurtatzeko diru ekarpena eginez.

1 · ZERGATIK?
Azpiegitura eraikitzeko 
milioi eta erdi euroko 
zorra hartu genuelako 
gure gain, eta bankuei 
oraindik 250.000 euro 
itzuli beharrak bideraga-
rritasuna kolokan jartzen 
duelako.

2 · ZERTARAKO?
Ostalaritza zerbitzuare-
kin batera, bideragarria 
den Plateruenaren egu-
neroko kultur jarduera 
oparoarekin jarraitzeko, 
elkarte eta sortzaileekin 
batera.

3 · ZENBAT?
Urtean 50.000 euro 
ziurtatzeko besteko 
laguntza eskatzen 
dugu, zorra bost urtean 
ordaintzeko; baita egun 
eta ekintza jakinetan 
boluntario jardutea ere.

4 · NOIZ?
Kuota ordaintzeko konpro-
misoa bost urtekoa izango 
da, 2015ean hasi, eta  
2019ra arte; bideragarri-
tasuna ziurtatzeko beste 
kuota 2014 amaierarako 
lortu gura dugu.

5 · NON?
Webgunean argibideak 
jarraituz, eskuorriko  
kupoia bete eta 
Plateruenean utziz, edo 
aurrez aurreko arreta-
bulegoan (Plateruenean, 
aste barruan,11:00-13:00 
/ 18:00-20:00).

EKARPENA 60 euro 
urteko, bost urtean.

HOBARIAK 2 menu txartel 
+ ikuskizunetarako 2 sarrera.

Kooperatibako 
bazkide lehen urtetik.

EKARPENA 120 euro 
urteko, bost urtean.

HOBARIAK 4 menu txartel 
+ ikuskizunetarako 4 sarrera.

Kooperatibako 
bazkide lehen urtetik.

EKARPENA  
5 boluntario egun urteko.

HOBARIAK 2 menu txartel 
+ ikuskizunetarako 2 sarrera.

DIRU EKARPEN ETA BORONDATEZKO LAN KANPAINA

IZENA

1. ABIZENA

2. ABIZENA

TELEFONO ZENBAKIA

HELBIDEA

E-POSTA

SINADURA

PORTALA PISUA HERRIA

KONTU ZENBAKIA IBANBIC

Baimena ematen diot Plateruena Kafe Antzokia Koop. E.ri (F95220919), goian adierazitako kopuru eta epeetan kuota kobratu diezadan

ESKERRIK ASKO!

6 · NOLA?

Zilarberritzen
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 AGENDA
 FUTBOLA

BIGARREN B MAILA
Amorebieta - Real Unión
· Zapatuan, 17:00etan, Urritxen.
LEHENENGO ERREGIONALA 
(gizonak)
Ezkurdi - Astrabuduako
· Zapatuan, 17:00etan,  
Arripausuetan.
LEHENENGO ERREGIONALA 
(emakumeak)
Elorrio - Iurretako
· Zapatuan, 16:00etan, Eleizalden.
BIGARREN ERREGIONALA
Iurretako B - Lekeitio B
· Zapatuan, 18:00etan, Berrizburun.
HIRUGARREN ERREGIONALA
Zaldua B - Gernika Sporting B
· Zapatuan, 15:30ean, Solobarrian.
Elorrio B - Ermuko Anaitasuna
· Zapatuan, 18:00etan, Eleizalden.

 SASKIBALOIA

LEHEN ERREGIONAL BEREZIA
Zornotza - Unamuno
· Domekan, 20:00etan, Ixerbekoan.
LEHEN ERREGIONALA (gizonak)
Zornotza 2 - Barrena Berri 
· Domekan, 18:00etan, Ixerbekoan.
LEHEN ERREGIONALA  
(emakumeak)
Zornotza - Ugeraga Sopela 
· Domekan, 10:00etan, Ixerbekoan.
Julza-Zaldua - Mungia 
· Zapatuan, 17:30ean, 
Zaldibarko kiroldegian.
BIGARREN ERREGIONALA
Zornotza 2 - Tabirako Baqué
· Domekan, 12:00etan, Ixerbekoan. 

 ARETO FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA
Elorrioko Buskantza - Meatzari
· Domekan, 12:00etan, 
Elorrioko udal kiroldegian.
EUSKAL LIGA
Mallabia - Uxoa
· Domekan, 18:00etan, Zaldibarko 
kiroldegian. 
LEHEN ERREGIONALA
Presion Break B - Mazusberri
· Zapatuan, 16:45ean, Berrizburun.
Abadiñoko Gaztetxie - Beseka
· Zapatuan, 17:00etan,  
Traña-Matienako kiroldegian.

 ESKUBALOIA

EMAKUMEEN LIGA
Ibaizabal - Urduliz
· Zapatuan, 12:00etan, Landakon.

 PILOTA

OLAZAR TXAPELKETA
Lau t’erdian:
- Mendi / Arabio
Binaka:
- Urbieta-Erostarbe /  
Dorronsoro-Pérez
· Azaroaren 6an, 21:30ean,  
Zaldibarko pilotalekuan.

“Aspaldi eduki ez ditudan  
sentsazioak edukitzen nabil” 

Jokatzeko aukera lortu du Athleticeko atzelariak, eta, gainera, hiru puntu balio dituen gol bat sartu du

 FUTBOLA  Markel Onaindia
Cartagenan eta Elxen jokatu 
ostean, Athleticera itzuli zen 
iaz Xabier Etxeita. Orain arte 
aukera gutxi izan ditu jokatze-
ko, baina ondo aprobetxatu di-
tu izandakoak; tartean Almeria 
garaitzeko gola sartu du. Bizi-
modu normala egiten saiatzen 
da, baina solasaldiaren erdian 
andre bat etorri zaio zorion-
tzera. Zorioneko dago, gainera, 
gaur delako bere urteguna.

Zorionak Xabier. Opari polita 
azken bolada on hau, ezta?
Bai. Ez jokatzetik segidan parti-
du bi jokatzera igaro, Txapeldu-
nen Ligan debutatu, eta Almeria-
ren kontra hain garrantzitsuak 
ziren hiru puntuak lortzeko gola 
sartu izana pozik egotekoa da. 
Aspaldi eduki ez ditudan sentsa-
zioak ditut. Aurten gehiago sartu 
naiz entrenatzailearen planetan, 
eta erosoago sentitzen naiz. Go-
lak ere konfiantza eman dit.

Valverdek berak ere babestu 
zaitu prentsaren aurrean.
Egia esateko, eskertzekoa da. Ni-
re lana baloratzen duela ikustea 
garrantzitsua da.

Almeriari irabazi ostean, zelan 
ikusten duzu taldea?

Uste dut Almeriaren aurkako 
partidua ezin dela baloratu par-
tidu normal bat balitz bezala. Ez 
genuen egin normalean egiten 
dugun jokoa, emaitzagatik oso 
estututa egon ginen eta. Taldean 
normala ez den antsietate puntu 
bat igartzen zitzaigun. Espero 
dut partidu horrek inflexio pun-
tu legez balio izana, gure jokoa 
berreskuratu, eta emaitza one-
kin astiro-astiro gorantz joateko. 

Napoliren kontrako kanpora-
keta eta gero, zer gertatu da?
Berba asko egin da horretaz. 
Guretzat oso garrantzitsua izan 
zen kanporaketa hori pasa iza-
na; denboraldi-aurre osoa hori 
prestatzen igaro genuen. Oso 
lorpen garrantzitsua izan zen, 
eta ematen du taldea hustu egin 
dela. Gero, aste batzuetan bi par-
tidu jokatuta, nik uste ez ditugu-
la ondo prestatu psikologikoki. 
Fisikoki ondo egon gara, baina, 
beharbada, ez gara kapaz izan 
aste berean partidu biri aurre 
egiteko. Gainera, partidu bat 
galtzen duzunean, konfiantza 
beherantz dator, ez diozu berdin 
aurre egiten hurrengo neurke-
tari... Futbola mundu bat da, eta 
gauza askok dute eragina. Gel-
dialdiaren ostean erreflexio bat 
egin dugu, eta nik uste dut hor 

irten ahal garela dekadentziatik. 
Taldea bada kapaz, eta, gainera, 
gure taldearen ikur bat lana da. 

Txapeldunen Ligan, gutxi izan 
arren, badaukazue aukerarik. 
Zer esperantza daukazu?
Denboraldi oso baten sari bat 
da, Europako txapelketa onena 
jokatzen gaude eta. Badakigu 
hurrengo fasera sailkatzea oso 
gaitza izango dela, baina partidu 
guztiak %100ean jokatuko ditu-
gu. Ezin badugu sartu, ea Euro-
pa Leaguera sailkatzeko hiru-
garren postua lortzen dugun. Ez 
litzateke emaitza txarra izango. 

Txapeldunen Ligako debuta 
zelan?
Atera kontuak: orain dela urte bi 
Bigarren Mailan nengoen. Anek-
dota legez, partidua baino lehen 
Mikel Ricogaz egon nintzen, eta 
esan zidan: “Gogoratzen duzu 
orain hiru urte Bigarren Mailan 
elkarren kontra jokatu genuela? 
Orain Athleticen gaude, Txa-
peldunen Liga jokatzen!”. Nire 
ilusioa beti izan da Athleticen jo-
katzea, eta hona etorri izana lan 
askoren emaitza izan da.

Ligan, Sevilla dator domekan. 
Partidu gogorra izango da; oso 
momentu onean dago. Denbora 

asko da ez dugula San Mamesen 
irabazi, eta etxean irabaztea ga-
rrantzitsua da guretzat. 

Amorebietan hasi zinen futbo-
lean. Jarraitzen duzu taldea? 
Emaitzak astebururo ikusten 
ditut. Zaila egiten zait Urritxera 
joatea, baina duela aste bi egon 
nintzen, adibidez. Handik irten 
naiz, bizi osoa egon naiz bertan, 
eta bertan debutatu nuen hama-
sei urtegaz Hirugarren Mailan. 
Hortik eman nuen Bilbao Athle-
ticerako saltoa, eta gero Athleti-
cera. Beti baloratuko dut taldea.

Herriko saskibaloi taldea ere 
jarraitzen duzula entzun dut.
Bai! Batez ere giroa gustatzen 
zait, eta oso entretenigarria da. 
Lagun asko joaten gara ikuste-
ra. Domeka eguerdietan izaten 
da, eta joateko aukera gehiago 
edukitzen dut.

Eliteko futbolari batek bizimo-
du arrunta egitea ez da ohikoa.
Nik ezin dut egin nire kuadrilla-
koen bizimodu bera, baina saia-
tzen gara gure gauzak egiten. 
Duela aste bi, Zornotzatik ibili 
eta inor ez zen ohartzen; orain, 
leku askotan agertzen naizenez, 
desberdina da. Baina normalta-
sunez hartzen dut. 

Xabier Etxeita | Athletic futbol taldeko jokalaria | Zornotza, 1987
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Igoera fasera sailkatzea helburu dutela, derbia  
jokatuko dute bihar Elorriok eta Iurretakok
Iazko denboraldiko igoera fasean elkarren kontra jokatutako derbi biak berdinketagaz amaitu ziren

 FUTBOLA  Joseba Derteano  
Durangaldean emakumeen fut-
boleko ordezkaritza osatzen du-
ten Elorrio eta Iurreta derbian 
neurtuko dira bihar, 16:00etan, 
Elorrioko Eleizalde futbol ze-
laian. Ligako hiru jardunaldi 
bakarrik joan dira orain arte, 
baina talde biek iazko denboral-
di onak errepikatzea dute hel-
buru: lehen faseko bost onenen 
artean sailkatzea, igoera fasea 
jokatzea eta mailako talderik 
onenen aurka lehiatzea.

Elorrioko entrenatzaile Gon-
tzal Aranak derbi “parekatua” 
aurreikusi du biharko: “Der-
biak partidu biziak eta itxiak 
izaten dira normalean”.

Elorriok, oro har, iazko blo-
keari eusten dio. Hiru jokalari 
joan eta bost berri heldu dira; 
guztira, 21 jokalarik osatzen du-
te taldea. Orain arte partidu bi 
jokatu dituzte –lehen jardunal-
dian atseden hartzea egokitu zi-
tzaien– eta bietan berdindu egin 
dute. Hasiera ona da, aurkariak 
mailako talderik indartsueneta-
koak izan direla kontuan hartuz 
gero. Esaterako, joan zen astebu-
ruan, lider zegoen Mungiaren 
zelaia bisitatu, eta bana berdin-
du zuten, Itsasne Larruskain 
zelai erdiko jokalariaren golari 
esker.

Bestalde, emakumeen futbo-
lak aurrerapauso garrantzitsu 
bat eman du aurten, Elorrion. 
Elorrio Kirol Taldeak gazte 
mailako taldea sortu du hama-
lau jokalarigaz, eta Jabi Díez da 
entrenatzailea. Etorkizunean 
maila gehiagotan taldeak atera-
tzea da asmoa: “Oso albiste ona 
da. Orain arte kanpoko taldeeta-
ko jokalariak ekarri behar izan 
ditugu. Etorkizunari begira, 
etxean gazteen talde bat izatea 
oso garrantzitsua da guretzat”.

Min hartutako asko Iurretan
Iurretakok hemeretzi jokalari 
ditu aurten, eta horietako bost 
berriak dira. Taldea utzi duten 
sei jokalariek futbola utzi du-
te, eta taldera heldu direnek, 
aurretik futbolean aritu arren, 
denbora batean utzita izan dute 
futbola. Jokalari horiek espe-
rientzia emango diote taldeari, 
baina taldearen dinamikan sar-
tzen ari dira oraindino. Gauzak 
horrela, “berriro hasieratik has-
tearen parekoa da”, Jon Gallego 
entrenatzailearen esanetan. 

Gainera, min hartuta daude 
hainbat jokalari biharko derbia-
ri begira: “Hiru-lau min hartuta 
ditugu, eta hiru jokalari orain-
dik fitxa barik daude”. Hori gu-
txi balitz, joan zen asteburuan, 

Derioren kontra etxean jokatu-
tako partiduan epaileak jokalari 
bi egotzi zituen, eta ezin izango 
dute bihar jokatu.  

Beraz, biharkoa “partidu 
gaitza” izango dela uste du Ga-

llegok: “Baina borrokatzeko 
prest gaude”. Orain arte, hiru 
partidu jokatu, eta bat irabazi 
dute: Larrakozelaian 6-0 jipoitu 
zuten Bermeo, ligako bigarren 
jardunaldian.

Goian Elorrioko taldea; behean, Iurretakoko jokalariak. 

Burgos xehatu, eta lider 
jarri dira DRTko gizonak
Lehen minututik azkenera gehiago izan ziren: 39-8

 ERRUGBIA  
Liga hasiera bikaina osatzen 
ari da Durango Rugby Taldea gi-
zonetan. Joan zen asteburuan, 
Arripausuetan, 39-8 jipoitu 
zuen ordura arte lider zen Bur-
gos. Orain, Durangoko taldea da 
lider: lau garaipen eta berdinke-
ta bat. Zapatuan Oviedo izango 
du aurkari.

DRTk erritmo bizia markatu 
zuen hasiera-hasieratik. Lauga-
rren minutua bete orduko lortu 
zuen lehen entsegua; ondoren, 
beste sei etorriko ziren. Burgos 
bere mailatik behera aritu zen, 
DRTren presioak eta indarrak 
kokildu balute bezala. Partidu 
osoan DRTren defentsa sistema 
apurtu ezinik ibili zen.

García eta Bizkarra Murias 
taldean ibiliko dira
Kontinental mailako Murias taldera batu dira

 TXIRRINDULARITZA
Jon Odriozola sustatzaile eta 
zuzendari duen Kontinental 
mailako Murias talde euskal-
dun sortu berriagaz ariko dira 
datorren denboraldian Egoitz 
García (Atxondo, 1987) eta Mi-

kel Bizkarra (Mañaria, 1989). 
Txirrindulari biak lehengusuak 
dira, eta lehenengoz bat egingo 
dute talde berean.

 García Cofidis taldeagaz 
aritu da aurten, baina abuztu 
hasieran esan zioten ez zegoela 

hurrengo denboraldirako auke-
ratuen artean. Jon Odriozolak 
egindako eskaintza “ilusioz” 
hartu duela onartu du: “Etxeko 
taldea da, eta proiektu interes-
garria iruditzen zait”.

Bizkarra profesionaletara 
itzuliko da berriro, urtebete 
amateurretako Gomur taldean 
egin ondoren. Gomurregaz lau 
garaipen lortu ditu, eta oso mai-
la ona eskaini du: “Orain astebe-
te egin zidaten eskaintza, eta oso 
pozik nago”. 

Pronostikoak 
hautsi, eta Inhar 
Ugarte txapeldun 
Tornosolo Kopan

 PILOTA
Sopelako Kurene pilota elkar-
teko pilotariek eraman dituzte 
Tornosolo Kopako txapel biak: 
Inhar Ugarte algortarrak elite 
mailakoa eta Iker Gordon sope-
loztarrak promesen mailakoa.

Joan zen domekan, Aba-
diñoko trinketean jokatu zituz-
ten finalak, eta Ugartek pro-
nostikoak hautsi zituen, Ander 
Antxia faboritoari irabazita: 
40-32. Antxia jokoa nahasten 
saiatu zen, erritmo bizia jar-
tzen, aurkaria itoarazten, par-
tidua indarrez apurtzen… bai-
na ezin. Ugartek, kolpe gutxia-
go izan arren, bikain eutsi zion 
abadiñarrari, eta merezimen-
du osoz jantzi zuen txapela. Sa-
keak ere lagundu zion: hamahi-
ru tanto egin zituen sakez.

Aipatzekoa da promesen 
mailako Iker Gordonen garai-
pena ere (40-24). Faborito zen, 
baina hori erakutsi beharra 
egoten da, eta horrela egin 
zuen Joseba Bilbaoren aurka.

Txirrindularitzan 
berdintasuna 
eskatu dute 
emakumeek

 TXIRRINDULARITZA
“Nekatuta gaude emakumeok 
gure kirolean betetzen dugun 
paperagaz, eta gauzak alda-
tzeko sasoia dela uste dugu”. 
Esaldi horregaz hasten da ema-
kumezko txirrindulari askok 
sinatu, eta Bizkaiko Txirrin-
dularitza Federaziora bidali 
duten idatzia. Laudioko ziklo- 
kros proban protestak hasiko 
dituztela diote, eta Bizkaiko 
Federazioaren laguntza izatea 
espero dutela. 25 txirrindula-
rik sinatu dute idatzia, baina 
atzetik gehiago daudela diote. 
Sinatu dutenen artean daude 
Naia Alzola, Ziortza Isasi eta 
Aroa Gorostiza. Espainiako Fe-
derazioko lasterketa batean ba-
natutako sariak jartzen dituzte 
adibidetzat. Gizonen artean 
2.585 euro banatu ziren, eta 
emakumeen artean 748 euro: 
“Berdin ordaintzen ditugu li-
zentziak, gastuak… baina gero 
ez dugu tratu bera jasotzen, eta 
ez ditugu eskubide berak”.

ADITUAREN TXOKOA

Unai Zamalloa

Saskibaloia

Eskola kirola:  
gaztetxoenak hastear 
Datorren azaroaren 8an esko-
la kiroleko talde guztiak ha-
siko dira lehiatzen. Irailean 
hasi ziren entrenatzen, eta 
badago gogoa eta nahia parti-
duak jokatzen hasteko. 

Badira hainbat talde gure 
eskualdean, eta saskibaloia 
finkatzen dabil; nahiz eta, 
aurretik hausnartu eta esan 
bezala, talde gehientsuenak 
neskenak diren, eta mutilen 
partaidetza gure kirolean 
gero eta urriagoa den. Hala 
ere, talde handiak ditugu 
(Zornotza Saskibaloi Taldea, 
Tabirako Baqué, Bilbao Bas-
ket, Baskonia …), eta horiei 
esker partaidetza handia-
goa landu eta sortu beharko  
litzateke.

Denboraldi-aurrea luze 
egiten da, irailean hasi bai-
tziren talde guztiak entre-
natzen. Horrek lagunarteko 
partidu ugari dakartza. Ho-
rregatik, ikastetxeen arte-
ko partidu asko jokatu dira. 
Hausnartu beharrekoa da, 
benetan, urtero eskola kiro-
laren hasiera beranduago 
izatea. 

Beraz, gogoz itxaroten 
gaudena hastear dagoen ho-
netan, gogoratu dezagun sas-
kibaloia gozatzen, lantzen 
eta ikasten ari garela, eta ho-
rregatik disfrutatu eta talde 
osoa animatu behar dugula. 
Epaile lanetan arituko dire-
nen aipamena ere egin gura 
dut, horiek guztiak gabe ezin 
delako aurrera egin.

Bukatzeko, entrenatzai-
leei indarra eta eskerrak 
eman nahi dizkiet. Beraiek 
barik, denak boluntario, ez 
legoke ezer. Bakoitzari dago-
kiona eman behar zaio.

Aupa saskibaloia! Denbo-
raldi ona izan!
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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

Carmelo Irastorza zein herritako alkate izan zen?

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: Mercedes Soler, zorionak!

ÑAM!
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LOKALAK ETA ETXEBIZIZTZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 

www.inmoetxetxo.com

Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 

Otxandion, besteak beste.

ETXEBIZITZAK SALGAI: 
- MALLABIA: Baserria. Alokairuan. 
- GARAI: Baserria. Alokairuan. 950n.
- ABADIÑO. ZELAIETA: Alokairuan. 550n.
- ABADIÑO: Estreinatzeko. Alokairuan. 600n.
- IBAIZABAL: Apartamentua. Erdi berria. Trastelekua 

eta garajea. 
- MONAGOTORRE: 3 logela eta komuna. Terraza. 

Baserri estiloko sukaldea. Aukera.
- TABIRA: Etxebizitza altua. 3 logela, komuna, 

egongela eta terraza. Garaje pribatua. Eguzkitsua. 
176.000n.

- ZALDIBAR: Berriak. Garajea eta trastelekua. 
144.000n.

- ANDRA MARI: 140 m2. 4 logela, komun 2 eta 
egongela. Balkoia. Eguzkitsua. 155.000n.

- ZALDIBAR: Erdi berria. Logela 2 eta komunak. 
Igogailua. Trastelekua. 92.000n.

- BERRIZ: Logela 2, komuna eta egongela. Terraza 2. 
Trastelekua eta garajea. 160.000n.

- ELORRIO. Nizeto Urkizu: 3 logela, egongela eta 
sukaldea. Trastelekua. 140.000n.

- IZURTZA: Logela 2, komuna eta egongela. 
Ganbara. Berriztua. 96.000n.

- BERRIZ: Duplexa. Erdi berria. Logela, 3 komun eta 
egongela. Terraza. Garajea.

- ARAMOTZ:  85 m2. 4 logela, egongela eta 
sukaldea. Eguzkitsua. 120.000n.

- DURANGO: Txaleta. 330 m2. Lorategiarekin. 
550.000n.

- F.J. ZUMARRAGA: 110 m2. 4 logela, komuna, 
egongela eta sukaldea. Terraza. Igogailua. 
187.000n.

- ARTEKALEA: Apartamentua. Erdi berria. 136.000n.
- TXIBITENA: 3 logela, komun 2, egongela eta 

sukaldea.Terraza. Ganbara eta garaje itxia. 
255.000n.

- MATIENA: 3 logela, komuna, egongela eta 
sukaldea. Berriztua. 127.000n.

- ASK. ETORBIDEA: 3 logela, komun 2, egongela 
handia eta sukaldea. Balkoia. Garajea. 252.000n.

- S. ROKE: 3 logela. Eguzkitsua. 200.000n.
- MARTXOAREN 8KO KALEA: 3 logela, komuna, 

egongela, sukaldea eta esekitokia. Terraza. 
Ganbara eta garajea. 236.000n.

- IURRETA: Logela 2, komuna eta egongela. Terraza. 
Guztiz berriztua. 110.000n.

- IURRETA. Herrigunea: Lehen solairua. 3 logela eta 
komuna. Bizitzen sartzeko moduan. 93.000n.

- LANDAKO: Apartamentua. Trastelekua eta 
garajea. 140.000n.

- DURANGO. Ezki kalea: Duplexa. Logela 2. Bizitzen 
sartzeko moduan. Lorategiarekin. 185.000n.

- ASTEPE: 3 logela, komun 2 eta sukaldea 
esekitokiarekin. Terrazak. Trastelekua eta garajea.

- MIKELDI: 3 logela, komun 2 eta egongela handia. 
Terraza 2. Berogailua. Igogailua. Ganbara. 
186.000n.

- ARTEKALEA: 85 m2. Logela 2 eta komuna. 
Berriztua. 140.000n.

- FKO. IBARRA: 12 urteko etxebizitza. Logela 2, 
komuna, egongela handia eta sukaldea. Ganbara 
eta garajea. 235.000n.

- PLATERUEN PLAZA: 3 logela, komun 2 eta 
egongela handia. Garajea eta trastelekua.

- F.J. ZUMARRAGA: 110 m2. 4 logela, egongela eta 
sukaldea despentsarekin. Terraza. 169.000n.

- IURRETA. Uralde: 3 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela. Leiho berriak. Igogailua. Trastelekua. 
130.000n.

- BERRIZ. Zengotitabengoa: 120 m2. 4 logela eta 
komun 2. Terraza 2. 216.000n.

- ABADIÑO: Txaleta. 300 m2. Lorategiarekin.  

Inmobiliariak

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

alokagai. 500n hileko.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• MONTEVIDEO: 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
• 3.000 m2-ko 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. 

Landetxe izateko aproposa da. Ikuspegi politak 
ditu.

• 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 eta abar.

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

egongela, 2-4 logela eta komun 2.
• ANTSO ESTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, logela 

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

eta bainugela. Trastelekua.
• ARTEKALEA: Logela, sukalde-jangela eta komuna 

(logela 2 egiteko aukera).
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 

egongela eta komun 2. Balkoia. Trastelekua.
• ASTOLABIDE: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. 
• LANDAKO ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 

egongela eta komun 2. Balkoi 2. Garajea eta 
trastelekua. 

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

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

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

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

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

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

• 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 komun 
2. Garajea eta trastelekua.

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

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

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

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

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

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

ELORRIO
• Etxea salgai, 2.975 m2-ko lursailarekin.
ABADIÑO
• ANDRA MARI: 3 logela, sukaldea, egongela, 
komuna, despentsa eta bainugela. Balkoia.
• ARLOZABAL: Logela 2, egongela, sukaldea eta 
komun 2. Garajea eta trastelekua.  
• FERIALEKU: 3 logela, egongela, sukaldea  
eta komuna. Garajea eta trastelekua.
MATIENA
• LAUBIDETA: 3 logela, egongela, sukaldea eta 

komun 2. Esekitokiarekin.
• SOLAGUREN: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. Trastelekua.
• SOLAGUREN: 2 logela, egongela, sukaldea eta 

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

komuna.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO

DURANGO

DURANGO

• ASKATASUN ETORBIDEA. 3 logela, egongela 
handia, sukalde jantzia, despentsa eta komun 
jantzi 2. Balkoi 2. Trastelekua eta garajea. 
278.000n.

DURANGO

• MENDIZABAL. 3 logela, egongela, sukalde 
jantzia eta komun 2. Balkoia. Garaje itxia eta 
ganbara. 260.000n / Negoziagarria.

www.inmoduranguesado.com

• TABIRA. Duplexa 120 m2. 4 logela, egongela 
handia, sukalde jantzia jangelarekin eta komun 
2. 2 balkoi. 35 m2-ko garaje itxia. Etxe osoa 
kanpora begira dago. 320.000n / 
Negoziagarria.

• ASKATASUN ETORBIDEA. Askatasun etorbidea: 
Logela 2, egongela, sukalde jantzia eta 
komuna. Balkoia. Iturgintza-instalazio eta 
instalazio-elektriko berriak. Teilatua, fatxada 
eta igogailuak eginda. 210.000n.

• KURUTZIAGA. 2 logela horma-armairuekin, 
egongela handia, sukalde jantzia eta komuna. 
Igogailua. Berogailua. Balkoi handia. Etxe 
osoak kanpora ematen du. 210.000n.

DURANGO

DURANGO

• SAN IGNAZIO. 90 m2. 50 m2-ko terraza. 3 
logela, egongela handia balkoiarekin, 
sukaldea esekitokiarekin eta komun 2. Garajea 
eta trastelekua. 290.000n.



Higiezinak
ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Durango. Errotaritxuenan pisua
alokatzen da. Bikote euskalduna.
Logela 2, bainugela 2, garajea eta
trastelekua. 580 euro. Guztiz 
hornituta. Tel.: 635-70 06 90.

Durango. Madalenan pisu bat
alokatzen dut, oso ondo kokatuta.
5. pisua. Oso argitsua eta ederra.
4 logela, egongela handi bat,
sukalde handi bat eta bainugela
bat. Igogailua ere badu. 
Tel.: 696-92 12 75 (Amaia).

Zaldibar. Zaldibarko herrigunean
atiko bat alokatzen dugu terraza
handi batekin. Logela 2, goiko 
solairu bat ikasteko edo lan 
egiteko gune batekin eta altzariz
horniturik. Pisua berria da. 
Tel.: 616-24 30 53 / 639-21 01 39.

PISUA KONPARTITU
PISUKIDE BILA

Abadiño. Abadiñon dagoen
baserri batean logelak alokatzen
dira. Tel.: 628-88 82 63 (Unai).

Iurreta. Iurretan pisukide 
euskaldun baten bila nabil, logela
alokatzeko. Tel.: 626-15 68 17.

LOKALAK
ERRENTAN EMAN

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

GARAJE / TRASTEROAK
ERRENTAN EMAN

Durangaldea. Madalenan garaje
partzela bat alokatzen da. 55 
euro hilean. Tel.: 618-17 97 57.

GAINERAKOAK
ERRENTAN EMAN

Berriz. Eitua industrialdean 
pabiloia alokatzen da. Errepide
ondoan, autopistatik kilometro
erdira. Bi solairukoa. 600 metro
karratu ditu. Uragaz eta argiagaz.
Tel.: 616-17 71 91.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK
Durangaldea. Emakume 
arduratsua prest dago baserrietan
etxeko lanak egiteko. Barneko
langile gisa, orduka, gauetan eta
asteburuetan. Ordutegi malgua. 
Erreferentzia onak. 
Tel.: 632-67 49 72.

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Neska arduratsua
naiz, eta lan bila nabil. Pertsona
nagusiak zaintzeko eta garbitasun
lanetan aritzeko gertu. Orduka
edo gauez ere egingo nuke lan.
Tel.: 651-34 12 38.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua lan bila dabil. Barneko
edo eguneko langile gisa lan 
egiteko prest. Orduka edota 
asteburuetan ere jarduteko prest.
Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Garbitasunean ere
lan egiteko gertu. 
Tel.: 631-20 31 24.

Durangaldea. Lan bila nabil,
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Garbiketan ere 
jardun dezaket. Paperak egune-
ratuta. Barneko edo eguneko
langile gisa, zein orduka. Errefe-
rentzia onak. Esperientziaduna. 
Tel.: 620-25 87 08.

Durangaldea. Lan bila nabil,
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Garbiketan ere 
jardun dezaket. Paperak egune-
ratuta. Barneko edo eguneko
langile gisa, zein oduka. Errefer-
entzia onak. Esperientziaduna. 
Tel.: 631-79 67 40.

Durangaldea. Neska 
arduratsua lanerako prest: 
pertsona nagusiak zaindu, 
tabernak garbitu eta abar. 
Tel.: 620-35 43 66.

Durangaldea. Lan bila nabil,
barneko langile gisa, asteburuetan
edo gauez, pertsona nagusiak
zaintzen. Paperak ditut. 
Erreferentzia onak. 
Tel.: 679-53 01 60.

Durangaldea. Neska ardu-
ratsua naiz, eta prest nago
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzeko, baita garbiketan 
aritzeko ere. Edozein ordute-
gitan. Tel.: 631-61 13 70.

Durangaldea. Neska ardura-
tsua prest dago pertsona na-
gusiak eta umeak zaintzeko.
Berehala lanean hasteko
prest. Tel.: 666-90 87 37.

Durangaldea. Etxeko langilea 
esperientziarekin pertsona
nagusiak zaintzen eta gar-
biketan. Tel.: 620-76 65 22.

IRAKASKUNTZA
Durangaldea. Bateria 
ikastaroak ematen ditut. 
Tel.: 628-88 82 63 (Unai).

Durango. Irakurketa,
idazketa,  ulermena ,ikas
teknikak (lan ohiturak,
motibazioa, planfikazioa...).
Banaka edo taldeka. LH,
DBH, batxilergoa. Esperi-
entzia. Tel.: 656-79 15 99.

GAINERAKOAK
Durangaldea. Lan bila nabil, 
eta lan egingo nuke bai base-
rrian, bai pertsona nagusiak
zaintzen, bai fruta denda
batean. Tel.: 631-41 80 14.

Elorrio. Durangaldeko 
enpresa bat gara. Egoitza
soziala Elorrion dugu. 
Honako zerbitzu hauek 

eskaintzen ditugu: etxeko lanak,
telelaguntza, adinekoen zaintza
etxean zein ospitalean, irakurke-
tak eta abar. Bizkai osoan,
Bergaran eta Arrasaten egin izan
dugu lan. Ordutegi malgua eta
talde profesionala ditugu.
karmelomimixu@yahoo.es. 
Tel.: 690-28 60 71.

Elorrio. Durangaldean lan egiteko
enpresa berri bat. - Garbiketa
orokorrak.- Garbiketa bereziak. 
- Etxeko laguntzak pertsona na-
gusientzat edo mendekotasunen
bat dutenentzat. - Oso prezio
egokietan. Tel.: 688-68 74 61.

LAN ESKAINTZAK
PERTSONAK ZAINDU

Elgeta. Emakume euskalduna
behar da Elgetako baserri batean
etxeko lanak egin eta pertsona
nagusiak zaintzeko. 
Tel: 678-32 44 36.

GAINERAKOAK
Iurreta. Iurretan pertsona bat
behar da mekanizazio lanetan 
aritzeko. Automozioari eta 
soldadurari buruzko ezagutza.
Tel.: 656-79 67 80.

Denetarik
SALDU / EROSI

Aire-girogailua salgai.
300 euro. Hotza eta beroa.  
Tel.: 626-15 68 17.

Astarra salgai. Abadiñon.
Tel.: 630-03 56 87.

Elorrion aurtengo belar fardoak
salgai. Tel. 615-71 25 80.

Txakurrak garraiatzeko trans-
porting maleta. Maleta moduko
kutxa bat salgai. Ekonomikoa.
Tel.: 600-66 64 17.

Zukugailu profesionala salgai.
150 euro. Tel.: 626-15 68 17.

EMAN / HARTU
Akuria oparitzen dut, kaiola eta
guzti. Tel.: 626-95 81 00 (Mikel).

GAINERAKOAK
Durangoko Igor eta Paulerekin
hartu-emanean jarri nahiko nuke,
1999an Kenya-Tanzania bidaian
ezagutu zituzten Nano eta Victo-
ria bikotearen izenean. 
Tel.: 98 370 03 13.

Aisia - kirola

SALDU
Spinningeko bizikleta salgai.
BH SB2. Oso gutxi erabilia. Kolore
gorria. Tel. 605-71 53 25.

GAINERAKOAK
Eskarmentua duen txalapartari
bila gabiltza. Ostegunetan arra-
tsaldeko 19:00etatik aurrera. 
Tel.: 634-49 25 91.
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ETXEBIZITZA  
FAMILIABAKARRA  

ALOKATZEN DA 
ELORRION 

2.500 m2-ko lursailarekin.

Tel.: 616 936 351

Izen-ematea 
zabalik Elorrioko 

Haurreskolan

Tel.: 946 584 907

Goieta, 20

SALGAI
· ELORRIO
REF.499 . 70 m2-ko pisua, 2 logela, bainugela 1, 

sukalde amerikarra. 155.000n.
TABERNA BI SALGAI. KONTSULTATU.
REF. 579. 200 m2-ko etxea eta 1.700 m2 inguruko 

lursaila. 390.600n.
REF 582. 76 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

egongela eta sukaldea. 93.300n.
REF. 472. 65 m2-ko PISU BERRIA, 2 logela, 

bainugela 2, sukalde amerikarra. 132.000n.
REF. 547. 50 m2-ko apartamentua, logela 1 eta 

bainugela. 154.500n.
REF.474. Pisua. 95 m2. 3 logela. 2 bainugela. 

Garajea
Lokalak, dimentsioak: 250 m2, 170 m2, 140 m2, 

121 m2, 101 m2, 62.5 m2 eta 105 m2.
REF. 473. 65 m2-ko PISU BERRIA, 2 logela, 

bainugela 2, sukalde amerikarra. 161.000n.
REF. 407. 65 m2, 2 logela, bainugela 1, sukaldea 

eta egongela. Garaje itxia barne. 148.600n.
REF.550. 95 m2-ko pisua, 3 logela, 2 bainugela, 

sukaldea eta egongela. 185.300n.
REF. 565.- 75 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

egongela eta sukaldea. 125.000n.
REF. 568.- 115 m2-ko pisua, 4 logela, 2 bainugela. 

40 m2-ko trastelekua 155.000n.
Lursailak: Unifamiliarra eraikitzeko eta 

bifamiliarra eraikitzeko. 230.000n / 330.000n.
BI LOGELAKO ETXEBIZITZA. 60.000n.
70 m2-ko pisua, 2 logela, bainugela 1, egongela 

eta sukaldea. 40 m2-ko trastelekua. 84.000n.
· ATXONDO
REF.495. Pisua. 95 m2. 3 logela, 2 bainugela, 

sukaldea, egongela eta terraza. Garaje itxia 
(prezioan ez dago barne) 200.000n.

REF.469. Adosatua. 200 m2. 5 logela, 4 
bainugela, egongela-sukaldea, 
terraza-lorategi. 2 garaje. Kontsultatu.

Ref.428. Baserria. 383 m2, 3 logela, bainugela, 
egongela-sukaldea. Lursaila. 385.000n.

Ref.427. Baserria. 900 m2, 9 logela, 2 bainugela, 
egongela, sukaldea. Lusaila. Kontsultatu.

Ref.333. Pisua. 75 m2, 3 logela, bainugela, 
egongela, sukaldea. 180.000n.

· ABADIÑO
Txaleta, 4 gela, 2 bainugela, sukaldea, egongela. 

Berri-berri dago. 570.000n.
Ref.372. 83 m2-ko pisua, 3 gela, 2 bainugela, 

egongela eta sukaldea. 246.000n.
Ref.325. Pisua, 90m2, 3 gela, bainugela 2, 

sukaldea eta egongela. 105.000n.
· BERRIZ
Ref. 393. Pisua, 80 m2, logela 2, bainugela, 

egongela, sukaldea, balkoia. 162.000n.
60 m2-ko pisua, 2 logela, bainugela, egongela, 

sukaldea. 126.000n.
Ref. 401. Pisu ia berria, 65 m2, 2 logela, bainugela 

1, sukaldea eta egongela. 204.000n.
Lursailak: 4 lursail salgai, eraikitzeko aukerarekin. 
REF. 540.- TXALET BERRIA 1.200 m2-KO 

LURSAILEAN ERAIKIA. 600.000€.
Ref.373. 68 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

egongela, sukaldea. Aukera paregabea
· ZALDIBAR
Ref. 378. 90 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

sukaldea eta egongela. 158.000n.
Ref. 391. Pisua, 70 m2, 3 logela, bainugela 1, 

sukaldea, egongela. 125.000n.
Ref. 392. Pisua, 75 m2, 3 logela, bainugela 1, 

sukaldea, egongela. 150.000n.
REF. 570. Pisua, 3 logela, bainugela 1, sukaldea, 

egongela eta garajea. 159.000n.

Sartu gure webgunean
www.inmobiliariaetxelan.com



:: DURANGO | ZUGAZA 

Caminando entre  
las tumbas
• barikua 31: 19:30/22:00 
• zapatua 1: 19:30/22:30 
• domeka 2: 18:45/21:00                     
• astelehena 3: 18:30/21:00               
• martitzena 4: 20:00

Tortugas Ninja
• zapatua 1: 17:00 
• domeka 2: 16:30 

Boyhood
• eguena 6: 20:30 

2. ARETOA
Vamos de polis
• barikua 31: 19:30 
• zapatua 1: 17:00/19:30 
• domeka 2: 16:30/18:45                                 
• astelehena 3: 18:30             

Relatos salvajes
• barikua 31: 22:00 
• zapatua 1: 22:30 
• domeka 2: 21:00 
• astelehena 3: 21:00  
• martitzena 4: 20:00             

:: ELORRIO | ARRIOLA

La isla mínima

• zapatua 2: 22:30 
• domeka 3: 20:00 
• astelehena 4: 20:00

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA

El protector
• barikua 31: 20:15 
• zapatua 1: 19:30/22:30 
• domeka 2: 20:00 
• astelehena 3: 20:15

La leyenda del 
martillo mágico
• zapatua 1: 17:00  
• domeka 2: 17:00

Alabama Monroe
• martitzena 4: 20:00  
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Zinema

ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

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

AGENDA

AZAROKO AGENDA
3 IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 

18:15 Emakumeen literatur tailerra.

5

AZALERAKO IPUINAK
17:00 0 eta 18 hilabete bitarteko haurtxoak.
18:00 18 eta 36 hilabete bitarteko haurtxoak.

IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA  
GIZARTE ONGIZATEA
19:00 Zinekluba. Moderatzailea: Eztizen Miranda.
‘Egiaren hazia’ (27 minutu) 
‘Lekukoen oroimena’ (25 minutu)

6 IURRETAKO UDALA 
09:00 Iurretako kale azoka.

7
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA
Ipuin kontalariak: ‘Saharako ipuinak’
18:00 Dorleta Kortazar (5 urtetik gorakoentzat, euskaraz).
20:00 Maryan Jdira Mehandi – Idoia Sánchez (helduentzat, 
elebiduna erderaz eta arabez).

9

IURRETAKO KIROL TALDEA - FUTBOLA Larrakozelaia
17:00 IURRETAKO A – GURUTZETA

ELKARTASUN MENDI IBILALDIA Iurreta - Sahara
09:00 Irteera-Helmuga: Olaburu pilotalekua. Ibilaldi bi: laburra (15 
km) / luzea (23 km). Izena ematea beharrezkoa: Ibarretxe kultur 
etxean (946 200 342) edo ‘www.zaldaimenditaldea.org’ web orrian. 
Azaroaren 9an: goizeko 08:00etatik aurrera. 
EUROPAKO ONDAREAREN JARDUNALDIA
BASERRIA: EUSKAL GIZARTEAREN ARDATZA
10:00 Bisita gidatua, plaza mugatuak (gaztelaniaz). 
11:30 Bisita gidatua, plaza mugatuak (euskaraz).  
Informazio gehiago: 688 613 537 - ‘ejardunaldiak@gmail.com’

Urriaren 31n, Durangon, eta azaroaren 
7an, Zornotzan

NOT (never on time)
Khea Ziater taldearen ‘NOT (never on time)’ lana ikusteko 
aukera izango dugu Durangaldean, datozen egunetan: 
Gaur, Durangoko San Agustinen, eta, datorren barikuan, 
Zornotza Aretoan. Isabelle 40 urteko emakumearen 
istorioa du oinarri Alex Gerediagak zuzenduriko obra 
honek. Antzerkia eta zinema uztartzen dituen formatu 
berritzaileko ikuskizuna da ‘NOT (never on time)’.

Antzerkia

:: DURANGO

URRIAREN 31n

20:00etan, ‘NOT (never on 
time)’, San Agustinen.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 7an

21:00etan, ‘NOT (never on 
time)’, Zornotza Aretoan.

Musika

:: BERRIZ

AZAROAREN 1ean

20:00etan, Ainara LeGardon, 
Kultur Etxean.

:: DURANGO

AZAROAREN 5ean
20:00etan, Kantuaren 
Kantoia: Kasernarat.

AZAROAREN 6an

21:00etan, Paxkal Irigoien eta 
Larrazken Orkestra.

Bakarrizketa

:: DURANGO

AZAROAREN 7an

22:30ean, bertako 
bakarrizketak, Plateruenean.

Errezitaldia

:: DURANGO

AZAROAREN 6an

19:00etan, Pako Aristi, ‘Urari 
ostutako poemak’ aurkezten.

Jaia

:: DURANGO

URRIAREN 31n

19:00etatik aurrera, 
Plateruenaren 10. 
urteurreneko jaia: 
kantulagun eta argi soinu 
ikuskizuna, dantza, musika... 
Plateruenean.

Lehiaketaren oinarriak:   
www.gerediaga.com. 

:: ELORRIO

URRIAREN 31n
00:00etan, ‘24 ordu 
digitalean’ film laburren 
lehiaketa, Arriolan.

 
Erakusketa

:: DURANGO

AZAROAREN 2ra arte
F-Stop argazki taldeak 
antolaturiko San Fausto jaiak 
2014 argazki lehiaketako 
lanen erakusketa, San Agustin 
kulturgunean.  

AZAROAREN 2ra arte
Baroja Collet artistaren 
eskulturak eta margolanak, 
Arte eta Historia Museoan. 

Bertsolaritza

:: MALLABIA

AZAROAREN 2an
17:00etan, Bizkaiko 
Bertsolari Txapelketako 
laugarren kanporaketa, 
Mallabiko pilotalekuan. Parte-
hartzaileak: Arrate Illaro, 
Eneko Arrate, Gorka Ostolaza 
‘Potxis’, Malen Amenabar, 
Nerea Ibarzabal eta Peru 
Vidal.

Dantza

:: ELORRIO

URRIAREN 31n

22:00etan, N.A.N., Arriolan.

Filmak

:: BERRIZ

URRIAREN 31n

18:00etan, Hurrak eta 
lapurrak, Kultur Etxean.

AZAROAREN 2an

17:00etan, Hurrak eta 
lapurrak, Kultur Etxean.

AZAROAREN 7an

18:00etan, ‘Guardianes de la 
galaxia’, Kultur Etxean.

:: ERMUA

URRIAREN 31n
22:15ean, Bertso jaialdia: 
Maialen Lujanbio, Uxue 
Alberdi, Alaia Martin, Onintza 
Enbeita, Iratxe Ibarra eta 
Andoni Egaña, Ermua 
Antzokian.

AZAROAREN 8an
25. San Martin azoka. 
12:30ean, euskal dantzak, 
plazan, eta joaldunen kalejira. 
13:00etan, herri kirolak, 
komentukuan. 18:00etan, 
Luhartzegaz erromeria

Berbaldia

:: DURANGO

URRIAREN 31n
19:00etan, ‘Adolescencia 1: 
cómo nos comunicamos’, 
Udal Liburutegian.

Proiekzioa

:: OTXANDIO

AZAROAREN 7an
19:00etan, ‘Mariposas en el 
hierro’ dokumentala, kultur 
etxean.

Kontalaria

:: IURRETA

AZAROAREN 7an
17:30ean (3-4 urte), 
18:00etan (5etik gora), 
Dorleta Kortazarren 
‘Saharako ipuinak’, Herri 
Bibliotekan.

Tailerra

:: ELORRIO

URRIAN ETA AZAROAN
Makillaje eta karakterizazio 
tailerra; akrobazia eta zirku 
tailerra; eta ahotsarekin 
jolasteko tailerra. Izen 
ematea, Arriolan. 

Lehiaketa

:: DURANGALDEA

AZAROAREN 22ra arte
Juan Ramón de Iturriza 
mikroistorio lehiaketa. 



zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epea

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

 27º 25º
12º 13º

7º7º

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 .............................................        

Taxi auzunea  ............688 618 690
Berrizko auzo taxia  ....620 022 800

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK
BARIKUA, 31 - 09:00-09:00

• Campillo (Montevideo 
etorb. 24 - Durango)
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo 4 - Abadiño)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
22:00-09:00
• Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
(Txiki Otaegi 3 - Zornotza)

ZAPATUA, 1 - 09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 
9 - Durango)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
22:00-09:00
• Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
(Txiki Otaegi 3 - Zornotza)

DOMEKA, 2 - 09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 
2C - Durango)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
22:00-09:00
• Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
(Txiki Otaegi 3 - Zornotza)

ASTELEHENA, 3 - 09:00-09:00

• De Diego (Intxaurrondo 
22 - Durango) 
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

MARTITZENA, 4 - 09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 
plaza 8 - Durango) 
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

EGUAZTENA, 5 - 09:00-09:00
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

EGUENA, 6 - 09:00-09:00
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)
09:00-22:00
• Bengoa (Jose Antonio 
Agirre 1 - Atxondo)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

BOTIKAK TELEFONO INTERESGARRIAK

19º 14º
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ZORION AGURRAK

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

  Zorionak, guapa! Neskatilarik 
politenari, musu handi-handi 
bat. Ondo-ondo pasatu zure 
urteguna!

  Zorionak hirukote, eta patxo 
potolo handi bat amatxoren 
partez.

  Atzo Bidartek 5 urte bete 
ebazan. Ijorretako Helenek, 
Urkok eta  famili guztiak ospatu 
eben urteguna: kandelak isiotu 
genituen, txokolatez ase ginen 
eta Zorionak kantatu genuen.

  Zorionak Uxue! Begirada 
horregaz etxeko danak 
sorgintzen jarraitu 
aurrerantzien be! Ta 
martitzenien belarriek zaindu, 
Anartz gogotsu dau ta! 

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

Denborapasak

1

2

SUDOKUEN
SOLUZIOAK



 AKUILUA  Jone Guenetxea
Izurtza barru-barrutik eza-
gutzen du Carmelo Irastor-
zak. Alkate izan zen legegin-
tzaldi batez, Izurtzako He-
rritarrok alderdiaren buru. 
Politikagintzak oroitzapen 
onak utzi dizkiola aitortzen 
du. Orain, jubilatuen elkar-
teko presidentea da. 

Zenbat urtean izan zinen 
Izurtzako alkate?
Legegintzaldi batean 
izan nintzen alkate, 
1991tik 1995era. 

Zelako esperientzia 
izan zen?
Sasoi polita izan zen 
alkatetzan igarotakoa. 
Uste dut herritar guztiek 
pasatu beharko luketela al-
katetza kargutik, zer den 
ikusteko. Batzuen ustez, ondo 
egiten duzu, eta, beste batzuen 
ustez, ez hain ondo. Egin nuena-
gaz pozik gelditu nintzen. Gaine-
ra, laguntzen zidaten pertsonak 
izan nituen aldamenean. Juan 
Luis Azkarraga, esate baterako. 

Alderdi independentea sortu 
zenuten.
Izurtzako Herritarrok zuen 
izena. Gure taldea, gehienbat, 
jubilatuen etxea dagoen erai-
kina bultzatzeko sortu genuen. 
Herriko jendea elkartzeko topa-
gune bat sortzea zen asmoa. Au-
rreko gobernu taldeak gazteen-
tzako zer edo zer egin nahi izan 
zuen, baina guk gazteentzako 
eta nagusientzako lekua sor-
tu gura genuen. Sasoi hartan 
eraikin hau egitearen kontra 
bozkatu zutenak, gaur egun, el-
kartean egoten dira. 

Ondoren, politikan jarraitu ze-
nuen, baina ezker abertzalean. 
Aldaketa hori zelan bizi izan 
zenuen?
Hurrengo legegintzaldi biak 
oposizioan egin nituen. Elkar-
tearen eraikina egitea lortu ge-
nuenean, alderdi independen-
tea desegin egin genuen. Jen-
dea aspertu egin zen. Orduan, 
oposiziora pasatu nintzen.

Herri txiki batean alkate iza-
teak izango ditu bere zailta-
sunak.
Jendeak kalean topatzen zai-
tu, eta edozer gauzagaz etor-
tzen zaizu. Pilar Ardanza zen 
sasoi hartan Durangoko al-
katea, eta zera pentsatzen 
nuen: “Sekula ez dut inor 
Pilar gelditzen ikusten”.

Familiak zelan bizi zuen zu 
alkate izatea?
Etxean udaleko gaiak alde ba-

tera uzteko esaten nien. Galde-
tu ere ez zidaten egiten. 

Politikan gustura ibili zinen?
Diputaziora joaten ginen, eta 
baietz esaten ziguten, eta gero 
ezetz. Horrela ibiltzen ginen. 
Gure artean, baina, ez genuen 
haserrerik izan. Amankomu-
nazgoko beste alkateekin ere 
beti ondo konpondu izan naiz. 
EAJko batek esan zidan behin 
nigaz bere alderdikoekin baino 
hobeto konpontzen zela [ba-
rrez].

Jubilatuen elkarteko presiden-
tea zara orain. 
Urte bi izaten dira karguan, 
eta urtebete daramat oraingoz.  
Ondo gabiltza, ez da arazorik 
izaten.

Zenbat jubilatu zarete elkar-
tean?
28 jubilatuk dihardugu, eta 
horietatik zazpi-zortzi gara gi-
zonezkoak. Eta gazteena neu 
naiz. Gaur egun jende asko 
dago erretiroa aurreratuta edo 
erretiratuta, gazteak dira, eta 
elkartean sartu beharko lukete. 
Dei egin gura nieke beraiek ere 
elkartean parte hartu dezaten.

Urtean barrena zelako ekin-
tzak antolatzen dituzue?
Astean behin gimnasia antola-
tzen dugu. Hainbat hitzaldi ere 
izaten ditugu. Eta urtean bazka-
ri bi ditugu.

Izurtzan zer aldatuko zenuke?
Errepideari buruzko proiektua. 
Errepidea erreka ostetik pasa-
tuko nuke. Egitasmo hori hain-
bat gobernu taldek bultzatu du-
te, baina onartu behar dutenek 
ez dute onartzen. Orain kamioi 
handiagoei Urkiolatik pasatze-
ko baimena eman diete, eta tra-
fiko igoera nabaritu dugu.

Zure osteko alkateek ondo jar-
dun dute?
Bai. Inguru honetan guk etxe-
bizitza sozialak planteatu ge-
nituen, eta beraiek txaletak 
eraiki gura zituzten. Ez dut 
beste kexarik. Txaletak eraikiz 
gero, jendea lo egitera baino ez 
da etortzen, batzuk herrira egin 
diren arren. Gazte asko kanpo-
ra joan dira bizitzera.

Politikari izan aurretik kirolaria 
izan zinen.
Eskubaloian jokatu nuen Lo-
groñon eta Zaragozan, lau ur-
tez. Peritu-ikasketak Logroñon 
egin nituen.

LAUHORTZA

ARITZ 
MALDONADO 
Kazetaria

Akuilua

#EtaUrteAskotarako!
Hamargarren urteurrenaren 
kariaz, Plateruenean bizitako 
momenturik onena zein izan 
dudan galdetu didate astea has-
tearekin batera. Errenkadan 
etorri zaizkit oroitzapenak, 
hasi inaugurazioko lehenbiziko 
zerbezatik eta joan den asteko 
bazkarira arte. Zenbat ordu 
barraren ezkerraldeko trintxe-
ran? Zenbat egunsenti kanpoko 
atetik irteteko beldurrez?

Guztia ez da parranda, baina. 
Hamarkada bakarrean mota 
guztietako ekitaldi-kontzertu-o-
tordu-kantaldi-hitzaldietara 
hurbildu naiz (eta gara) bertara, 
eta durangarron (eta inguru-
koen) bizitzen parte izatera iri-
tsi da hiltegi zaharra; zuetako 
bakoitzak izango du bere pieza 
kutxatxoan gordeta, ziur.

 EHko aretoen (bere garaian, 
Europa hegoaldeko esatera 
ausartuko nintzake) artean na-
barmendu zen hasieratik, eta 
puntako taldeekin batera izerdi-
tu dut bertan. Lisabörekin, Ani-
malia lotsatuen putzua aurkez-
tu zutenean, edo Anestesiaren 
Terapiarekin, bi bereiztearren. 
Memorian iltzatuak ditut, era 
berean, Edan talde handiare-
kin bertan eginiko kadenetak. 
Sarrerekin eginiko bildumara 
ere jo dut, baten bat ahaztu du-
dan beldurrez. Baghdadek ere 
bertan urratu zuen bidea lehen-
bizikoz.

Laguntzarako deia ere egina 
dute berriki, eta gaur 10. urteu-
rren hori gogoraraziko dugu, 
ekarpen kanpaina betean. Txa-
kalaldiak ere igaro egin behar 
dira, eta hiltzen ez zaituenak 
indartsuago egiten zaitu. Gaitza 
zait urte hauetan bizitakotik 
une bakarrarekin geratzea, eta 
argi dut, gainera, onenak bizi-
tzeko ditudala/ditugula. Eutsi 
Plateruena, eta urte askotarako!

Lagun egiteko 3 aukera dituzu
Urtean 20 euroko diru-laguntza emateko prest nago!

Anboto komunikabideak - DHK  
Bixente Kapanaga, 9  ·  48215 IURRETA

Izen-deiturak

Helbidea

Posta kodea

Telefonoa

946 
816 
558

anboto@
anboto.org

PARTE HARTU  
GURE ZOZKETETAN!

Herria

Carmelo Irastorza | Izurtzako alkate ohia | Izurtza, 1947

“Herritar guztiek pasatu beharko lukete 
alkatetza kargutik, zer den ezagutzeko”

Izurtzako Erdoitzako Ama jubilatu elkarteko presidentea herriko alkate izan zen 1991tik 1995era


