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Gorakada antzerki taldeak erakusketa antolatu du 
San Agustinen 25. urteurrena dela-eta   11

Kultura

Durango  2
Faustegoienako etxeek uste 
baino eskatzaile gutxiago dituzte

Berriz  7
Aurrekontuetan Legaño auzoa 
konpontzea aurreikusi dute 

Elorrio  2 
EBPN herritarren parte-
hartzeagaz osatu dute

Durangaldea  4 
Ikastaroetako partaideen 
gehiengoak tabakoa utzi du

Durangaldetik Saharara, 
kamioi bete elkartasun

Asturiasko Justizia Auzitegi Nagusiak balio gabe utzi du Lu-
kupeko Troka eta Luku Txiki ibarbideak lurrez betetzeko 
Eusko Jaurlaritzak emandako baimena. Goiuriko kofradiak 
eta auzokide batek aurkeztutako salaketak aintzat hartu di-

tu beraz, eta 2007tik aurrera emandako baimenak baliogabe-
tu ditu. Auzitegiak ebazpenean dioenez, “URA ur agentzia-
ko langileen aurkako errekusatzeak ez tramitatzeak legedia 
urratzen du”.

Goiuriko auzokideen salaketak 
aintzat hartu ditu epaitegiak   6

Euskal Herritik abiatuko den 
Elkartasun Karabanagaz 
bat egingo du, zapatuan, 
Durangaldean bildutako 
laguntzak    3

Lukupeko Troka eta Luku 
Txiki ibarbideak lurrez  
betetzeko Jaurlaritzaren  
baimena baliogabetu dute

K.Aginako
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DURANGO

 MARKEL ONAINDIA
San Fausto auzoan, Faustegoie-
nako proiektua fase bitan egi-
tea erabaki zuen udalak joan 
zen egueneko batzarrean, EAJ, 
PSE-EE eta PPren botoekin. Ba-
beseko 118 etxebizitza egitea da-
go aurreikusita; horietatik ha-
masei alokairu sozialean, eta 
gainerakoak kooperatiba erre-
gimenean. Bada, espero baino 
jende gutxiagok eman du izena, 
eta baldintzak ere ez dituzte bete 
askok. Horregatik, lehenengo fa-

sean 70 etxe emango dituzte soi-
lik. PSE-EEk esan du fase bitan 
garatzea bultzatu duela, proiek-
tua bertan behera geratu ez ze-
din. Bigarren faserako baldintza 

berriak ipiniko dituzte, eta lehe-
nengo faseko etxeen zozketa hi-
labete barru egingo dela aurrei-
kusi dute sozialistek.

Bildu eta Aralarren ustez, 
udalak gainontzeko etxeengatik 
jasoko lukeen diruagaz 35 etxe 
egin ahal izango lirateke alokai-
ru sozialean. 

EAJren ustez, horrenbeste 
etxe alokairu sozialean egitea 
zuhurtzia bakoa da, sortuko li-
tzatekeen gastua neurtzeko ara-
zoengatik.

Faustegoienako eremuan 118 etxebizitza egitea dago aurreikusita.

Faustegoienako etxeek, uste 
baino eskatzaile gutxiago
Faustegoienako proiektua fase bitan egitea erabaki dute; espero baino jende 
gutxiagok eman du izena, eta lehenengo fasean 70 etxe emango dituzte soilik 

Udalaren etxe hutsak 
alokairuan ipintzeko eske
Aralar: “Udalak hamar etxe dauzka; zazpi hutsik” 

Maeztu eta Urkiza, ezker-eskuma, prentsaurrekoan.

 M.O.
Aralarren arabera, gaur egun ja-
betzako etxeak ematea ez da ir-
tenbidea, eta Faustegoienako 
proiektua ipini du hori argudia-
tzeko adibide. Joan zen barikuan 
prentsaurrekoa eman zuten Da-
ni Maeztu eta Iker Urkiza zinego-
tziek, eta esan zuten krisi sasoi 
honetan EAJk ez duela ezer egin 
arlo horretan: “Horrez gainera, 
datu bat dago Durangon lotsaga-
bekeria erakusten duena: uda-
lak hamar etxebizitza dauzka ja-
betzan; horietatik hiru soilik 
daude okupatuta, eta zazpi hu-
tsik”. Hori kritikatu ostean, etxe 
huts horiek alokairu sozialeko 
zerbitzuan ipintzeko eskatu dio-
te EAJri.

Aralar alderdiko ordezkari- 
ek ohartarazi dutenez etxe ho-
riek biltegi legez erabiltzen da-
biltza. Etxe huts batzuk Intxau-
rrondon daude, irakasleentzako 
etxe zaharrean.

PSE-EEk esan du fase bitan 
garatzea bultzatu duela, 
proiektua bertan behera  
geratu ez zedin

Irigorasen eta Balierren 
aparteko soldata JAEDi 
Alkateak eta alkateordeak hartu dute erabakia

Abenduko aparteko ordainsa-
riari muzin egin eta JAED el-
karteari emango diote Aitziber 
Irigoras alkateak eta Mari Jose 
Balier alkateordeak.

Durangaldeko EAJk aben-
duan eman zuen aparteko sol-
data ez kobratzeko erabakiaren 
berri. Prentsaurrekoa egin zu-
ten liberatuta dauden eskual-
deko kargudunek. Espainiako 

gobernuak funtzionarioei eza-
rritako murrizketa dela-eta, 
EAJko liberatuek ez kobratzea 
erabaki zuten, eurek horreta-
rako aukera eduki arren. Pren-
tsaurreko horretan aurreratu 
zuten gizarte ekintza atalean 
inbertituko zutela. Bada, Irigo-
rasen eta Balierren soldata ho-
ri JAED elkarteari ematea era-
baki du gobernu taldeak.

Oarbeaskoa eta Irigoras, atzo, udaletxean.

  M.O.
Durangoko Udalak eta Den-
dak Bai merkatarien elkar-
teak (+Dendak eta Durango 
Bai elkarteen batura) hitzar-
mena lotu dute, eta atzo egin 
zuten sinadura ekitaldia uda-
letxean. Aitziber Irigoras al-
kateak eta Guillermo Oar-
beaskoa merkatarien elkarte-
ko ordezkariak sinatu zuten 
hitzarmena. Horrela, udalak 
38.000 euroko laguntza eta lo-

kal bat eman dizkio elkartea-
ri. Askatasun etorbidean 
egongo da hemendik aurrera 
Dendak Bai-ren egoitza. Oar-
beaskoak esker berbak izan 
zituen atzo: “Udala komer-
tzioan sinisten hasi dela diru-
di”. Urteetan hori ez dela ho-
rrela izan esan zuen merkata-
rien ordezkariak.

“Urte askoko lana”
Aitziber Irigoras alkateak 
adierazi zuen urte askoko la-
na egon dela bi aldeen parte-
tik. “Garrantzitsuena da har-
tu-eman zuzena dagoela, 
nahiz eta beti ados ez egon”. 
Bere ustez, eskertzekoa da el-
karte biek batzeko egindako 
prozesua. 

Dendak Bai: “Udala 
komertzioan sinisten 
hasi dela dirudi”
38.000 euro eta lokal bat eman dizkio udalak 
Dendak Bai elkarteari, hitzarmena sinatuta

Irigoras: “Garrantzisuena 
da hartu-eman zuzena  
dagoela, nahiz eta beti 
ados ez egon”
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DURANGALDEA

 JONE GUENETXEA
Abadiñoko Udalak Astolan duen 
biltegian bigarren eskuko ka-
mioia zain dago Tinduferako bi-
daiari ekiteko. Herria auzo elkar-
teko kideen ekimenez, Durangal-
dean batutako elikagai eta 
laguntza bertan bildu dute. He-
rriako Pedro Arebalo Perikok eta 
Angel  Longarte Gelak aurten ere 
badihardute atsedenik hartu ba-
rik, dena antolatzen. Azken mo-

mentuan kamioiaren sabaian 
zuloren bat topatu dute eta kon-
pontzeari ekin diote. Gasolinde-
gira joan gura dute depositua be-
te eta zapatu goizerako dena prest 
edukitzeko. 24 tona inguru ga-
rraiatuko dituzte.

Euskal Herriko Elkartasun 
Karabanagaz bat eginez, Duran-
galdeko laguntza zapatuan irten-
go da Bilboko udaletxearen au-
rretik. Anjel Alejo atxondarrak 
gidatuko du kamioia  Alacan-
teko portura arte. Itsasontzian 
sartu eta karabanak Oranera-
ko bidea hartuko du. Handik de-
sertuan barneratu eta Tindufe-
ra helduko da. Alejok bidaia hau 
egiten duen bederatzigarren al-
dia da. “Atxondon zinegotzi nin-
tzela hasi nintzen laguntzen, eta 

orain ere pozik dihardut”. Ez da 
kamioi gidari profesionala, bai-
na. “Cemosan egiten dut lan, bai-
na soldaduskan gidatzeko bai-
mena atera nuenez, kamioia gi-
datzeko prest nago”.  Berarekin 
batera Ramón Yébenes joango 
da laguntzaile. Gaua bidean egin 
eta domeka goizean kamioia Ala-
canten uzten dutenean, lagun-
tzaileak gidatuko du itzulerara-
ko hartutako autoa.

Kamioia Tindufeko kanpa-
mentuetan geratuko da. Hamai-
kagarren aldiz antolatu du kara-

bana Herria auzo elkarteak. Du-
rangon abiatu zuten egitasmoa 
eta urteotan Durangaldeko gai-
nerako herrietara zabaldu da. 
Herri saharauia 35 urtez dese-
rriratuta bizi da Aljerian, Tindu-
feko kanpamentuetako desertu 

idorrean. Saharauien egoera la-
rria da, nazioartetik geroago eta 
laguntza gutxiago bidaltzen die-
te-eta. Herria elkarteak dioenez, 
Euskal Herritik bidaltzen den la-
guntza geroago eta beharrezkoa-
goa da. 

Umeei harrera
Uda partean, kanpamentuetan 
bizi diren umeak Durangaldeko 
familietan oporraldia pasatzeko 
kanpaina antolatzen du Herriak, 
bai eta Elorrioko Lajwad elkar-
teak ere.

Durangaldeko 
Elkartasun 
Karabana 
Tindufera doa
Durangaldeko kamioikada bete elikagai zapatuan 
abiatuko da Tindufeko kanpamentuetara (Aljeria) 

Anjel Alejo eta Ramón Yébenes, Durangaldeko Elkartasun Karabanaren gidaria eta bere laguntzailea, hurrenez hurren. K.A. 

Euskal Herriko Elkartasun 
Karabanagaz bat eginez, 
Durangaldeko karabana  
zapatuan irtengo da Bilbotik

Anjel Alejo atxondarrak  
gidatuko du kamioia 
 Alacantera arte

Herria elkarteak bultzatzen duen 
karabanak 23.700 kilo elikagai 
eroango ditu aurten Durangalde-
tik Tindufera. Eguaztenean pren-
tsaurrekoa eman zuten Herriako 
kideek Abadiñon, diruz lagundu 
dieten udaletako ordezkariekin 
batera: Abadiño, Berriz, Duran-
go, Garai, Iurreta, Mallabia eta 
Zaldibar. Aurten, Amankomu-
nazgoak ere dirulaguntza eman 
dio Herriari, eta horregatik apur 
bat gora egin du jasotako diru ko-
puruak; 38.500 eurora ailegatu di-
ra. Horregaz, kamioia hartu dute, 
eta sobera geratu den diruagaz 
elikagaiak erosi dituzte. Horrez 
gainera, 300 kilo arropa eman di-
tuzte JAEDek eta Eroskik, eta es-
kola materiala eta konpresak ere 
eroango dituzte kamioian.

Aurten jasotako elikagai kan-
titateak ere gora egin du. Herria-
ko kideek balio handia eman dio-
te horri, krisi sasoia dela ikusi-

ta: “Ez genuen uste kantitate ho-
ri jasoko genuenik”.  Herritarrek 
6.200 kilo jaki utzi dituzte herrie-
tako komertzio eta ikastetxeetan 
dohaintzan. Pasta, lekaleak, ba-
bak, garbantzuak, arroza, azu-
krea, kontserbak eta tomatea bi-
daliko dituzte kamioian. 

Elkartasun keinuak
Herriak udalen eta Amankomu-
nazgoaren laguntza eskertu du, 
baita komertzio eta ikastetxeen 
ekarpena ere. Gainera, Elorrion 
Lajwad elkarteak sustatu du ja-
nari bilketa, eta Durangon Ande-
reak plataformaren eta HABE-
ren laguntza ere eduki dute. El-
kartasun keinuen artean, Aba-
diñoko Udaleko beharginena 
nabarmendu du Herriak: Gabo-
netako otzarari muzin egin diote, 
eta horretarako erabili behar zen 
diruagaz saharauientzako elika-
gaiak erostea eskatu dute.

23.700 kilo elikagai eta 300 kilo 
arropa, Durangaldetik Tindufera 
Aurten, Amankomunazgoak ere dirulaguntza eman dio Herria elkarteari 
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DURANGALDEA ELORRIO

IZURTZA

MAÑARIA

Euskara biziberritzeko, 
herritarren erabileran 

  MARKEL ONAINDIA
Euskara Biziberritzeko Plan 
Nagusia (EBPN) onartu berri 
du udalak. 2017ra arteko asmo 
eta ekintzak zehaztu dituzte, 
eta erabileran sakontzea izan-
go da helburu nagusia. Izan ere, 
herriko euskaldunen artean in-
koherentzia sumatu dute; eus-
karaz dakitenen kopurua han-
dia izan arren, erabilera oso txi-
kia ei da. Kezka hori agertu zen 
EBPN osatzeko udazkenean ga-
ratutako hausnarketa proze-
suan.  Hainbat herritarrek par-
te hartu zuten batzarretan, bai-

ta zenbait elkartetako kideek 
eta Ana Otadui alkateak (EAJ) 
eta Maite Peñakoba (Bildu) zi-
negotziak ere. 

Transmisioa lantzeko, etxe-
ko erabileran eragitea izango 
da EBPNren zereginetako bat. 

Partaideen arabera, gurasoek 
euskaraz egiten diete umeei, 
baina helduen artean gaztela-
nia erabiltzen dute. Horregatik, 
Gurasolagun bultzatuko du-
te, euskaraz jarduteko aita eta 
amen sareak sortzeko. Bestal-
de, Berbalagun ekimenean eus-
kaldun zaharren premia igarri 
dute. Gazteen atalean, partai-
deen ustez, euskara ez zaie era-
kargarri egiten. Motibazioan 
ere ikusten dute hutsunea.  

Hausnarketekin jarraitzeko, 
Euskararen Aholku Batzordea 
sortuko dute udalean.

Euskaraz dakitenen kopurua handia izan arren, erabilera oso txikia ei da

Hainbat elorriar, udazkenean, EBPN osatzen laguntzeko prozesuaren batzar batean.

Gurasoek euskaraz  
egiten diete umeei, baina  
helduen artean gaztelania  
erabiltzen dute

Batzar bat egingo dute  
aurkeztutakoekin, daten  
eta prezioen inguruko  
informazioa emateko

 M.O.
Herrian batukada ikastaroa egin 
guran dabiltza Kultura sailetik. 
Otsailaren 1ean, informaziora-
ko batzarra egin zuten, eta ha-
mabi lagunek agertu zuten parte 
hartzeko interesa. Baina, kopuru 

hori handitzeko asmoa daukate. 
Mañariarrez gainera, Durangal-
deko edozein biztanleri bertan 
parte hartzeko gonbita egin dio-
te. Horregatik, otsailean zehar 
izena emateko aukera egongo da. 

Hil amaieran batzar bat egin-
go dute aurkeztutakoekin, daten 
eta prezioen inguruko informa-
zioa azaltzeko. Interesdunek uda-
letxean eman behar dute izena, 
edo 94 681 89 98 telefonora deitu 
ahal dute. Bestalde, kultura.ma-
naria@bizkaia.org helbidera 
mezu elektronikoa bidaltzea ere 
posible da.

Batukada ikastaroan izena 
emateko aukera otsailean 
Durangaldeko edonori gonbita egin gura diote 

Larrea, Del Hierro 
eta Aristegiren 
aurkako epaiketa 
kritikatu dute

 MARKEL ONAINDIA
Astelehenean, Zunbeltz Larrea 
durangarra eta Agustin del Hie-
rro eta Adur Aristegi elorria-
rrak epaitu zituzten Audientzia 
Nazionalean. 2002an Gernikan 
jazotako istilu batzuetan parte 
hartzea egotzi die fiskalak, eta 
lau urte eta erdiko kartzela zigo-
rra eskatu du eurentzat. Hori de-
la-eta, Durangoko Ezker Aber-
tzaleak elkarretaratzea egin 
zuen astelehenean bertan, Epai-
keta politikorik ez. Irtenbide de-
mokratikoa orain lelopean. La-
rrea espetxean dago gaur egun, 
eta fiskalaren eskaera betetzen 
bada, kartzelan hogei urte pasa 
beharko dituela kritikatu du Ez-
ker Abertzaleak.

Berriozabal eta Aldasoro
Elorrion sinadura bilketa egin-
go du asteburu honetan Herrira 
mugimenduak, Inma Berrioza-
bal presoa etxeratzeko eskatze-
ko. Gaixorik, larri dago Berrio-
zabal Alamako (Galizia) kartze-
lan. Gaur plazan ipiniko dute 
mahaia, bihar auzorik auzo eta 
domekan plazan eta Urarkan.

Bestalde, Ramon Aldasoro 
otxandiarrari 197/2006  doktri-
na  –Parot doktrina legez ezagu-
na–  aplikatu diote. 2017an amai-
tu behar zuen zigorra, eta 2027ra 
arte luzatu diote. Castellón (Va-
lentzia) dago Aldasoro.

Eskaera betetzen bada,  
Larreak kartzelan hogei  
urte pasa beharko  
dituela kritikatu dute

Partaideen 
gehiengoak 
tabakoa uztea 
lortu du

Etxeko laguntza 
zerbitzua 
Servisarrek 
kudeatuko du

 M.O.
Durangaldeko Amankomu-
nazgoak erretzeari uzteko 
ikastaro berria antolatu du 
udaberrirako. Martxoaren 
21ean hasiko da, eta zortzi ba-
tzar eskainiko dituzte. Aditu 
batek gidatuko ditu saioak, 
eta amaitzean, jarraipen saio 
bat ere egingo dute. 

Hain zuzen ere, 2012ko 
urrian hasi eta 2013ko urta-
rrilean amaitu berri dira az-
kenengo ikastaroak. 24 lagu-
nek parte hartu dute horie-
tan, eta 17k bete dute amaie-
rako inkesta. Horien artean, 
16k tabakoa utzi dutela esan 
dute, Amankomunazgoko in-
formazio iturrien arabera.

 JONE GUENETXEA
Servisar Servicios Sociales, 
S.L. aldi baterako enpresa el-
karteari esleitu dio Amanko-
munazgoak etxeko laguntza 
zerbitzuaren ardura. Urte bi-
rako esleitu dute zerbitzua, 
eta urtean 1.350.000 euroko 
aurrekontua dute. Otsailaren 
1ean ekin zioten lanari. Zerbi-
tzuaren kostu orokorra 5,4 
milioi eurokoa da. “Orain ar-
te zeuden 43 langileak subro-
gatuak izan dira, eta beraien 
postuetan jarraitzen dute”, 
Oskar Zarrabeitia Amanko-
munazgoko presidenetak 
azaldu duenez.

Etxe kaleratzeak 
salatzen dituen 
mozio bi onartu 
dituzte

 J.D.
Azken udalbatzarrean etxe 
kaleratzeen kontrako mozio bi 
onartu zituen udalbatzarrak. 
Bata, gobernu taldeak aurkez-
tu zuen (Bildu), eta euren alde-
ko botoekin eta EAJren abs-
tentzioagaz onartu zuten. Gai 
beraren gainean EAJk aur-
keztu zuena jeltzaleen aldeko 
botoekin eta Bilduren absten-
tzioagaz irten zen aurrera.

Bilduren mozioak, besteak 
beste, etxe kaleratze denak 
denbora mugagabean bertan 
behera uzteko exijitzen du, eta 
etxebizitza politika propioa 
egiteko subiranotasun politi-
koa eskatzen du. 

EAJren mozioak hainbat es-
kaera egiten dizkio Espainia-
ko gobernuari: esaterako, le-
ge modifikazioekin jarrai de-
zala, etxe kaleratzeek kaltetu 
dituzten pertsonen babesga-
betasun egoerekin amaitzeko.

 JOSEBA DERTEANO
Azkenengo udalbatzarrean di-
rulaguntza bi onartu zituzten: 
herrian etxebizitza alokairuan  
dutenei eta seme-alaba eduki 
edo adoptatu dutenei zuzendu-
ta daude. Dirulaguntzak erre-
gulatzen dituzten ordenantza 
horiei alegazioak egiteko epea 
hasi dute orain. Alegaziorik ba-
dago, haiei erantzutean ipiniko 
dituzte indarrean laguntzak. 
Herrian alokairuzko etxebizi-

tza dutenei laguntzeko, 1.000 eu-
roko atala aurreikusi du uda-
lak. Gehienez hilabete bakoi-
tzeko 83 euroko laguntza 
emango zaio eskaera bakoitza-
ri.  Eskatzaileak bete beharreko 
baldintzen artean daude beren 
jabetzan beste etxebizitzarik ez 
edukitzea edo familia unitate-
ko bat Izurtzan erroldatuta ego-
tea, besteak beste.

Bigarren dirulaguntzak se-
me-alaba jaio edo adoptatu be-
rrien hazkuntzarako gastuei 
egiten die aurre. Hau da, gastua 
umeei zuzendutako artikuluak 
merkaturatzen diren saltokie-
tan egin beharko dira: arropa 
dendak, farmaziak, haur arti-
kuluen edo osagarrien dendak, 
esaterako. Aurten 500 euro bi-
deratu dituzte laguntza horre-
tara.

Alokairuzko bizilekua 
lortzeko dirulaguntza 
emango du udalak
Seme-alabak eduki dituzten gurasoentzako  
ere diru atal bat bideratu du udalak 

Herrian alokairuzko etxe-
bizitza dutenei laguntzeko, 
1.000 euroko diru atala 
osatu dute
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IURRETA

 AITZIBER BASAURI
Kenai ileapaindegiari eman dio 
Iurretako Udalak IV. Enpresa 
Proiektuen Lehiaketa.  Proiek-

tuaren sustatzailea den Naiara 
Arnelak  pozik jaso du  saria:  di-
ploma eta 9.000 euro. Lehenengo 
pausoak ematea zaila dela eta 
horrelako ekimenak garrantzi-
tsuak direla onartu du 26 urteko 
gazteak.  Areatzan jaioa da, bai-
na Iurretan bizi da Arnela. Irai-
lean zabaldu zuen ileapaindegia.

Hiru zatitan banatuta ematen 
du saria udalak: obra eta jardue-
ra baimenagaz %20; irekitzeko 
baimenagaz batera, beste %50, 

eta, azken %30a zabaldu eta urte-
betera. Lehenengo zati biak 
eman dizkiote atzoko sari bana-
ketan. Proiektu bi aurkeztu dira. 

Iurretako herriguneko enpre-
sen eta merkataritzaren birsor-
kuntza bultzatu gura du ekime-
nak.  2009an Durangaldeko He-

rri Komunikabideek lortu zuten 
saria eta, 2010ean, arkitektura 
estudio batek. Iaz hutsik geratu 
zen saria.

Kenaik irabazi du 
aurten enpresa 
lehiaketa

GARAI

ZALDIBAR

MALLABIA

Kudeaketa plana ere    
onartu zuten udaleko lau 
alderdiek, joan zen      
egueneko udalbatzarrean

“Determinatzailea” izan 
daiteke 2010eko jarduera 
eta obra lizentzia dekretua 
baliogabetzeko

URAko langileen aurkako 
errekusatzeak ez  
tramitatzeak “legedia  
urratzen” duela onartu du

ABADIÑO

 MARKEL ONAINDIA
Durangaldeko Amankomu-
nazgoaren eskutik berbaldia 
egongo da datorren eguazte-
nean, Garain. Adinekoen sai-
lak eta herriko nagusien el-
karteak lankidetzan eratuta-

koa da, eta lapurreten aurreko 
prebentzioa izango da gaia. Er-
tzaintzak talde berezi bat dau-
ka horrelako mintegietarako, 
eta eurek emango dute infor-
mazioa. 

Adinekoen saileko ordezka-
riek esan dute nagusi batzuek 
kezka agertu dutela kalean 
kartera eta antzekoak ostu diz-
kietelako. Horren harira eratu 
dute berbaldia, eta Durangal-
deko beste zenbait herritan ere 
egingo dute.

Lapurreten 
aurreko 
prebentzioa, 
nagusientzako 

160 ekarpen jaso dituzte 
aurtengo aurrekonturako
Inkesta bidez eman dute 160 herritarrek iritzia

 I.E.
Urte amaieran udalak etxeeta-
ra banatu zuen inkesta bete eta 
entregatuta, 2013ko udal aurre-
kontuaren inguruan duten iri-
tzia adierazi dute 160 zaldibar-
tarrek. Udalak lanpoltsa publi-
koak sortzea, edota etxe hutsen 
azterketa egitea dira, besteak 

beste, herritar gehienek mar-
katu dituzten aukerak. Ekar-
pen horiek kontuan hartuta 
egingo du gobernu taldeak au-
rrekontuen proposamena. 

Alkateak azaldu duenez, 
aurrekontu proposamena eta 
ekarpenok herri batzarrean 
azalduko du gobernu taldeak.

Etxerako 500  
ur murrizgailu 
banatuko  
ditu udalak

 JONE GUENETXEA
Abadiñoko Udalak etxerako 
500 ur murrizgailu banatuko 
ditu, ur kontsumoa gutxitu 
eta ingurumena zaintzen la-
guntzeko. Kare pilaketak mu-
rrizten dituzten teknopolime-
roekin egindako 500 murriz-
gailu horiek gailu konben-
tzionalek baino %50 azalera 
iragazle gehiago dute. Tresna 
horrekin, etxe bakoitzean ur-
tean 4.700 litro gutxiago kon-
tsumituko liratekeela azal-
du du Jose Luis Navarro al-
kateak. 

Murrizgailuak datorren 
astelehenean banatzen ha-
siko dira. Udaletxean zein 
Traña-Matienako udal bule-
goan jasotzeko aukera izan-
go dute interesa duten herri-
tarrek. Eskatzaile bakoitzari 
bat emango diotela adierazi 
dute. Udalak 2010ean horrela-
ko beste 1.000 gailu banatu zi-
tuen.  

 J.G.
Mallabiko Udalak II. Argaz-
ki Lehiaketa jarri du martxan. 
Ekimena Korrikaren aldeko 
kanpainaren barruan sartu 

dute antolatzaileek. Bigarren 
edizio honetarako aukeratu du-
ten gaia Beti zeozer eitten Ma-
llabixen da. 16 urtetik gorako 
argazkilariek parte hartu ahal 

izango dute, eta lanak zuri bel-
tzean zein koloretan aurkeztu 
ahal izango dituzte. Apirilaren 
19a da lanak aurkezteko azken 
eguna, kultur etxean. 

Maiatzaren 19an, azoka egu-
nean, aukeratutako argazkie-
kin erakusketa antolatuko du-
te frontoian. Eguerdian sariak 
banatuko dituzte. Irabazleak 
250 euro jasoko ditu, bigarre-
nak 150 euro, eta hirugarrenak 
50 euro. 

II. Argazki Digitalen 
Lehiaketa, korrikaren alde
‘Beti zeozer eitten Mallabixen’ da edizio 
honetarako aukeratu duten gaia 

Asturiasko Justizia Auzitegi Go-
renak balio gabe utzi du Lukupe-
ko Troka eta Luku Txiki ibarbi-
deak lurrez betetzeko Eusko 
Jaurlaritzak emandako baime-
na. Goiuriko kofradiak eta kalte-
tutako auzokide batek aurkeztu-
tako salaketak aintzat hartu ditu 
eta, honenbestez, 2007tik aurre-
ra emandako baimenak balioga-
betu ditu.

 Jaurlaritzaren menpeko URA 
ur agentziako bi langileren kon-
tra errekusatze-intzidente bana 
aurkeztu zituzten Goiuriko ko-
fradiak eta kaltetutako auzoki-
deak. Hala ere, Jaurlaritzak ez 
zituen tramitera eroan. Jardue-
ra baimenduaren ebazpena ema-
tean, errekurtsoak aurkeztu zi-
tuzten, kofradiaren eta auzoki-
dearen abokatuak esan lez:   
“Lehenengo, administrazio-isil-
tasunagaz errekusatzeak  deses-
timatu zituen Administrazioa-
ren kontra; ondoren, Asturiasko 
Justizia Auzitegi Gorenean erre-
kurtso orokorra aurkeztu ge-
nuen. Horrek arrazoia eman di-
gu azaldutako  23 arrazoietariko 
batean”. 

URAko langileen  aurkako 
errekusatzeak ez tramitatzeak 
“legedia urratzen” duela onartu 

du. Errekusatzeetan salatu zu-
ten, “zabortegiaren kokapen ego-
kiaz jarduteko interesatuekin 
batzartu zirela Administrazioko 
teknikariak, isurketak egiten zi-
ren bitartean”.

Auzia Asturiasko Auzitegira 
heldu da, Zaldairi eragiten dion 

erabaki administratiboa delako, 
hau da, Gaztela-Leonen isurtzen 
den Ibaizabalen ibaiadarrari. 
Ondorioz, Gestioa URAren esku 
egon arren, azken erabakia Kan-
tauriko Konfederazio Hidrogra-
fikoarena da (Oviedon du egoi-
tza). Sententzia irmoa Konfede-
raziora bidali dute, dagokion 
organoari jakinarazi  eta bete 
dadin.

Udal baimena
Lukupeko Troka eta Luku-Txiki 
ibarbideak lurrez betetzeko uda-
lak 2010ean emandako jarduera 
eta obra lizentzia dekretua balio-
gabetzeko  “determinatzailea” 
izan daiteke sententzia aboka-
tuaren ustez, “zati garrantzitsu 
batean konfederazio hidrografi-
koaren azalpenak dituelako  
oinarri”. Erabakiaren kontra 
prozedura administratiboak 
daude zabalik Bilboko 2.  eta 5. 
epaitegietan.  

Goiuriko auzokideen 
salaketak aintzat hartu 
ditu epaitegiak
Lukupeko Troka eta Luku Txiki lurrez betetzeko 
Jaurlaritzaren baimena balio barik utzi dute 

Naiara Arnelak bultzatutako ile-apaindegiak 
irabazi du IV. Enpresa Proiektuen Lehiaketa 

Udaletxeko udalbatzarren aretoan egin zuten, atzo, sari banaketa. 
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DURANGALDEA ASTEON

OTXANDIO

ATXONDOBERRIZ

Beste bost auzo batzar 
egingo dituzte martxoan

Atxondoko gobernu taldeak 
auzo batzarren bigarren txan-
da  egingo du martxoan. Mar-
txoaren 16an Axpen batuko 
dira, sasoi bateko udaletxeko 
eraikinean. Bigarren auzo ba-
tzarra Arrazolakoa izango da: 
ludotekan egingo dute mar-
txoaren 24an. Auzo batzarren 
lehenengo txandan egin zuten 
moduan, hiru batzar egingo di-
tuzte Apatan. Printzipioz, mar-
txoaren 9tik 16rako astegune-

tan daude aurreikusita Apata-
ko batzarrak. 

Batzar horietan herritarren 
premiak aurrekontuan zer mo-
dutara eta zer lehentasunekin 
jasotzen saiatu diren azaldu-
ko dute. Horrez gainera, lehen 
batzar txandatik hona auzoe-
tan egindako lan batzuen berri 
emango dute.

Lehenengo bost auzo batza-
rretan 120 pertsona inguru  
batu ziren.

Aurrekontuen proposamena aurkeztu eta auzoko 
premiak zelan jaso dituzten azalduko dute 

 J.D.
Otxandioko Herrira mugimen-
duak Ruben Garate gogoratze-
ko mendi martxa antolatu du  
biharko.  Garate orain 13 ur-
te hil zen, Madrilera preso bat 
bisitatzera zihoala auto istripu 
bat izan zuenean.

Goizeko 09:30ean ipini dute 
hitzordua. Plazatik abiatu eta 
Motxotegira  igoko dira men-
di martxako parte-hartzaileak. 
Tontor horretan Garate gogo-
ratzen duen monolito bat dago. 
Omenaldi ekitaldia egin ondo-

ren, mokadu bat jan eta herri-
ra jaitsiko dira, eta trikipoteoa 
egingo dute herriko taberne-
tan. Ondoren, 15:00etan, bazka-
ritara batuko dira Kementsu el-
kartean. Gaur ere erosi daitez-
ke bazkaritarako txartelak Ke-
mentsu elkartean.

Otxandioko Herrirak gogo-
ratu duenez, presoen disper-
tsioak 40 auto istripu eta 13 zau-
ritu eragin zituen 2012. urtean 
zehar. Dispertsioa hasi zenetik 
hona, 17 lagun hil direla ere sa-
latu dute.

Ruben Garate gogoratzeko 
mendi martxa egingo dute
Preso bat bisitatzera zihoala auto istripuz hil zen 
orain 13 urte. Motxotegira igoko dira bihar 

 AMAIA UGALDE
Auten inbertsiotarako 192.000 
euro edukiko ditu Berrizko Uda-
lak. Tartean, Legaño auzoa kon-
pontzeko 60.000 euro bideratuko 
dituzte. Iaz baino %6 txikiagoa 
izango da 2013ko aurrekontua, 
5.097.000 eurokoa. 

Udal ordezkarien berbetan, 
Espainiako gobernuaren aurre-
kontuetarako dekretuak muga-
tu egin ditu erabakiak. Sobera-
kinak ezingo direnez inbertsio-
tara bideratu, diru atal horretan 
diru gehiago jarri dute, oraindik 
egitasmo batzuk definituta izan 
ez arren.  

2012ko jarduna kontuan har-
tuta zehaztu dute, adibidez, gi-
zarte laguntzen arloa; 72.000ko 
diru ataletik 44.000 erabili ziren, 
eta aurten, 64.000 euro bideratu-
ko dituzte arlo horretara.

Bestetik, zinegotzien dietak 
%33,49 bajatzea adostu dute. 

Aurrekontuen bozkaketan, 
EAJk alde bozkatu du, eta Bildu 
eta PSE-EE abstenitu egin dira. 
Udala lantzekotan den prozedu-
ra parte-hartzaileago baten pre-
mia nabarmendu du Bilduk.

Legaño auzoa 
konpontzea, 2013ko 
egitasmoen artean
5.097.000 euroko aurrekontua onartu du Berrizko 
Udalak, iazkoa baino %6 baxuagoa                

Aurrekontuetan parte-hartzea zehazteko prozedura lantzekotan dira udal taldeak.

 A.U.
Enplegua sustatzeko Durangal-
deko ekintza planean parte har-
tzen hasiko da Berrizko Udala, 
Behargintzaren bidez. Horrela, 
udalarena izan den eskumena 
Amankomunazgora pasatuko 

da. Orland Isoird alkateak esan 
duenez, “ekonomia eta langabe-
zia datuak ikusita, eskualde mai-
lan lan egiteko premia dago”. 

Langileen kontratazioari bu-
ruzko auzia ere badago tartean. 
Orain arte, enplegua sustatzeko 

teknikari lanetan egon den per-
tsonari kontratua amaitu zaio, 
eta zuzeneko kontratazioz egon 
da beharrean. Espainiako gober-
nuak aurrekontuei buruzko de-
kretuan arautu  duenez, udalek 
ezingo dute orain zuzeneko kon-
trataziorik egin. 

Behargintzan sartzea aho ba-
tez onartu zuten eguazteneko 
osoko bilkuran. Lehenago, eus-
kara arloa eta kontsumitzaileen 
bulegoko zerbitzua ere utzi du 
udalak Amankomunazgoaren 
esku. 

Herriko enplegu arloa 
Behargintzak kudeatuko du
Amankomunazgoaren bidez emango dute  
orain arte udalak eman duen zerbitzua 

 

 A.U.
Argentinan hastear den fran-
kismoaren krimenen kontrako 
epaiketa babestu du Berrizko 
Udalak, talde politikoen eztabai-
den ostean. Mozioagaz egon den 
prozedura izan da eztabaidagai 
nagusia.

Urtarrilean Bilduren bidez 
aurkeztu zen mozioa, eta or-
duan, testua lantzeko denbora-
rik ez izana eta Berriz 1936 Go-
goratzen elkarteagaz batzartu ez 
izana leporatu zion EAJk Bildu-
ri. Talde politiko guztiak herri-
ko elkarteagaz batzartzekotan 
geratu ziren, eta  hainbat arra-
zoi tartean, gobernu taldeak ez 
du  horrelako batzarrik deitu. 

EAJk moldaketa batzuk egin-
dako testua onartu dute, azke-
nean, Berriz 1936 Gogoratzen el-
karteak babestuta. 

Eztabaiden 
ostean, onartuta 
frankismoaren 
kontrako mozioa

Pentsio erreforma 
dela-eta, aldaketak 
dokumentazioan

Elorrioko Udalaren 
zorra 2,5etik 1,3 milioi 
eurora jaitsi da

Nati Berrocalek irabazi du 
‘Salerosketa be euskaraz’ 
ekimeneko bigarren iPada

LABen esanetan, pentsioen 
erreforma dela-eta, hainbat do-
kumentazio entregatu behar da 
Gizarte Segurantzan martxoa-
ren 1a baino lehen. Bestela, pen-
tsioen lege zaharra aplikatuko 
zaie langile eta enpresei. LABe-
ra deitu daiteke informazio 
gehiagorako.

Joseba Mujika alkateordeak azal-
du duenez, 2012. urtearen hasieran 
2,5 milioi euroko zorra zeukaten, 
eta urtebetera 1,3 milioira jaistea 
lortu dute. Era horretan, udalaren 
zorpetze maila %16an ei dago: “Ho-
rrek oso garbi erakusten du udala-
ren kudeaketa ona”, azaldu du Mu-
jika alkateordeak.

Durangoko merkataritzan erosketak euskaraz 
egitera animatzen duen ITGren egitasmoak, bi-
garren iPada banatu du. Nati Berrocal izan da 
irabazlea eta Durangoko e-SOFT informatika 
dendak banatu du 87.107 zenbaki saritua. Orain-
go honetan, ordezko zenbakia izan duenari ego-
kitu zaio saria, zenbaki titularra ez delako ager-
tu. Irailera bitartean beste lau iPad banatuko di-
tuzte: hurrengoa martxoaren 1ean izango da.
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Berbaz
JOANNE GARATE ETA LUISA OLEAGA  |  18 urteko durangarrak  |  Sahararako liburuak batzen hasi dira 

AMAIA UGALDE
Herria elkartearen bidez 
ume saharauiak hartzen di-
tuzte etxean Joannek eta Lui-
sak. Koadrilako lagunak dira 
biak, eta kanpamentuak eza-
gutzeko aukera eduki dute. 
Hezkuntzaren arloak daukan 
garrantziaz jabetuta, hemen-
dik materiala bidaltzeko eki-
mena abiatu dute. 

Noiztik daukazue harremana 
herrialde saharaiuagaz?
Luisa Oleaga: Orain dela zortzi 
bat urte hasi ginen gure etxean 
ume saharauiak hartzen, He-
rriagaz. Sahara maratoian ere 
parte hartu nuen nik duela ur-
te bi, eta orduantxe joan nintzen 
bertara.
Joanne Garate: Gurera muti-
ko bat etortzen da, eta aurtengo 
udan etorriko da laugarrenez. 
Hamazortzi urte egin nituenean 
esan nion amari Saharara joan 
gura nuela, haren etxera. Lehen-
gusua eta hirurok joan gara aur-
ten hara. Oso gogorra egin zi-
tzaidan umeak horrela ikustea; 
ez dute   egiteko ezer, ez dute go-
saltzen... Bueltatutakoan, Lui-
sagaz berba egiten hasi nintzen, 

eta liburuak batzeko kanpaina 
egitea erabaki genuen.

Zelan doa liburuen bilketa?
L. O. : Pentsatzen genuena baino 
hobeto. Ikastetxeetara jo dugu, 
eta oso erantzun ona eman digu-
te. Herriari laguntzeko, hezkun-
tza oinarri argi bat dela ikusten 
dugu.
 
Zelakoa da hango hezkuntza-
ren egoera?
J. G.: Gurera datorren muti-
koaren ikastetxea bakarrik iku-
si dut nik. Berez, mailaka dau-
de gelak, baina hainbat edade-
tako jendea zegoela iruditu zi-
tzaidan. Ikastetxeak hemengo 
antzekoak dira, baina oso mate-
rial gutxi daukate. Liburu gutxi, 
asko koaderno barik zeuden... 
Etxera etortzen ziren etxerako 
lanekin, eta ikusten nuen hama-
bi urtegaz, eragiketa nahiko xu-
meak bidaltzen zizkietela. Ara-
bierazko eta gaztelaniazko esko-
lak izaten dituzte, eta oso mate-
rial gutxi daukate. Ikastetxeetan 
antolakuntza falta da: han egon 
garenean, umeak etxean egon 
dira ia denbora guztian. Esan zi-
guten egun batzuk jai zituztela 

gu han ginelako, baina gero ere 
etxean zeuden. Antza, irakaslea 
falta zen. 

Liburuak aisialdirako tresna ere 
badira.
L. O.: Nik pentsatzen nuen, den-
bora librea daukatenez, antzer-
kia eta horrelako kontuak egin-
go zituztela. Baina ez; gure umea 
egun guztian etxean egoten zen, 
tea hartzen. Jolastu bai, baina 
etxe ondoan. Pertsona nagusien-
tzako ere liburuak ondo egon 
daitezkeela ikusten dugu. 
J. G.: Gure etxera margotzeko li-
buruak eroan genituen, eta ikus-
ten genuen amek ere margoztu 
gura zutela, umeei kentzen-eta 
ibili ziren. 

Bueltatzeko gogoagaz zaude-
te? 
L. O.:  Ea hala den, behin aurrez-
tuta eta karrera amaitzen dugu-
nean... Orain egoera ez dago oso 
ondo. Aurten ez dute Sahara Ma-
ratoia egin, arrisku larregi da-
goela esan dute.
J. G.: Ni orain bertan joango 
nintzateke. Hezkuntzan lagun-
du ahal dugula uste dut, nahiz 
eta gazteak izan. Hezkuntza da 

oinarria egoera horretatik irte-
teko. Euren desertu horretatik 
ezin direnez irten, zarata han-
dia egin arren, ez diete entzun-
go; munduarentzako ez dira 
existitzen. Pasaporteak lortze-
ko Aljeriara joan behar dute, pi-
lo bat ordainduta... Ez da intere-
satzen. Egoera horrelakoa izan-
da, bertan hezkuntza bat eman 
behar dela ikusten dugu, gero 
eurek etorkizun hobe bat eduki 
ahal izateko.  Oso goiz uzten di-
tuzte ikasketak. Neskek batez 
ere, ezkondu eta umeak eduki-
tzeko. Mutilek ikasi dezakete, 
eta polizia izan han, baina hori 
ere gaitza da. 

Noiz bidaliko dituzue liburuak?
L.O.: Karabanan joango dira li-
buruak apurka-apurka. Ahal 
dugunean gu joatea eta materia-
la eskura ematea ere gustatuko 
litzaiguke. Gure etxeetara etor-
tzen diren umeen eskolara eroan 
gurako genituzke.

“Herri saharauiari laguntzeko, hezkuntza 
oinarri argia dela ikusten dugu” 

Ikastetxeetara 
jo dugu, eta oso 
erantzun ona eman 
digute. Herriari 
laguntzeko 
hezkuntza oinarri 
argi bat da”

Saharako errefuxiatuen kanpamentuak ezagutu ostean, bertara eroateko material didaktiko eta liburu bilketa egitea pentsatu dute  
Joanne Garatek eta Luisa Oleagak. Orain arte, Durangoko ikastetxeetara jo dutela azaldu dute, eta oso erantzun ona jaso dutela 

Zarata handia 
egin arren ez 
diete entzungo; 
munduarentzat ez 
dira existitzen”

Herria elkarteko tabernan 
batzen dituzte liburuak;  
informazio gehiagorako: 
lagundusahara@gmail.com
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Iritzia
GOIZTIDI 
DIAZ
EAJ

SEI HANKAKO MAHAIA

Urrutiko intxaurrak 
hamalau, gerturatu eta lau 
Etxebizitza duina izateko eskubidea 
beti izan da gauzatzeko zaila. Gure he-
rriko ekonomia sano egoanean ara-
zo ugari aurkitzen genduan salneu-
rri edo alokairu egokian etxebizitza 
bat erosi edo alokatzeko. Ez hori baka-
rrik. Udalek traba eta oztopo haundiak 
topatzen ebezan babes publikodun 
etxebizitzak eraikitzeko. Prozedura-
ri behar beste heldu ahal izateko kon-
ponbide zein ahalegin imajinatiboak 
topatzen ibiltzen ginen. Orain proze-
dura errazagoa da, baina gorabeherak 
bestelakoak dira. Gogorragoak herri-
tarrentzat. Egun, gure herrian, babes 
ofizialeko etxebizitzak egin eta jabe ba-
rik geratzeko arriskuan dagoz, kredi-
turik ez jakolako emoten herritarra-
ri. Barriro be urtenbide errealista eta 
baliagarriak topatzeko erronka dau-
kagu. Eta egiten ari gara. Aurreko as-
tean Durangoko Plenoak onartu eban 
Faustegoienako etxebizitza babestuak 
egiteko erabaki eragingarria: 160 etxe-
bizitzak hiru epetan egitea eta, dagoe-
neko, martxan dagoz lehenengo 70ak 
(euretariko 12 gazte-alokairuari zuzen-
duta). Eragozpenei aurre egin behar 
deutsegu aukera barriak topatuz.

Alabaina, erabaki honek ez eban ja-
so talde politiko guztien babesa, ez. Be-
tikoek ezetza emon eutsen, errazagoa 
baita, konponbideak aurkitzea baino, 
kexaka egotea norberaren jarrera al-
daezin eta zentzugabean. Ohituta da-
goz inori dan-dana kritikatzen ezertxo 
be egin barik. Halere, zorionez, egoe-
ra aldatuz doa. Betiko horiek gaur go-
bernatzen dabezan administrazioetan 
be arazoak sortzen dira, hau da, Espai-
niako bandera jartzeko agindua jaso 
eta betetzen da, aurrekontuak onar-
tzeko negoziazioak egin behar dira, 
esleipen tramitazio administratiboan 
arazo ugari sortu eta adjudikazio ba-
rik geratzen dira, diru-laguntzak gal-
du egiten dira… Oposizioan egonda 
axolagabekeriaz esandakoa eta gaine-
rako alderdiei leporatutakoa orain eu-
rei gertatzen ari jakee. Eta herriak al-
derdi guztiak maila berean aztertuko 
ditu, inolako salbuespenik barik. Ez 
dago hemen “sortzez garbirik”. Argi 
dago, “urruneko intxaurrak hamalau, 
gerturatu eta lau”.

gutuna@anboto.org 
eguazteneko 17:00ak arteko epeaGUTUNAK

Ez daukagu zalantzarik ordainketa irregular baten arduradun na-
gusia zarenik, eta hona hemen gure argudioak: 

1. Udal Batza Osoak, Bildu barne, aho batez onartu du erreklama-
zio bideak zabaltzea, zure kabuz unilateralki 2011ko ekainaren 9an 
hartutako erabakiaren ondoren.

2. Erabaki hori hartu ondoren, ondorioztatu ahal da, Bildu talde 
politikoak ere ez duela zure jarrera babesten eta ondorioz prest da-
goela Zuzenbide Administratiboak ematen dituen bide guztiak era-
biltzeko, modu irregular batean ordaindutako 100.900 euro  horiek 
berreskuratu ahal izateko.

3. Udaletxeko Zerbitzu Juridikoek egin duten txosten juridikoa-
ren arabera, ez dago inongo zalantzarik zuk hartutako erabaki par-
tidista horrek Emtesport enpresaren alde “bidezkoa ez den aberas-
te” bat eragin zenuela, eta ondorioz Elorrioko Udala zein Elorriotar 
guztien interesak kaltetu.

4. Emtesport enpresak erreklamazio bat aurkeztu izan balu, eta 
erreklamazio hori bidezkoa zela ikusi izan balitz, erabaki hori txos-
ten juridiko batean oinarrituta egon beharko litzateke, eta horrela 
balitz, kontratu aldaketa bat planteatu ondoren, eta Udal Batzak  be-
rretsi ondoren, beste kitapen bat onartua izango zen... Zergaitik ez 
ziren eman pauso horiek, ustezko erreklamazio hori bidezkoa ze-
la ikusi balitz?

5. Ez dugu ezagutzen udaletxean zuk aipatzen duzun erreklama-
zio hori, ez dugu horren berririk , ezta ere zuk berresten duzun ja-
rreraren aldeko txosten juridikorik ere, zertan eta non oinarritzen 
da ba zuk aipatzen duzun babes hori?

6. Zuk egin dituzun adierazpenen ondorioz garbi ikusten da zu-
re intentzio bakarra, udaletxeko langileak zipriztinduz eta inplika-
tu nahian, jarrera desegoki horren inguruan zure arduragabeke-
riak estaltzea dela.  

7. Hartu behar zenuen erabaki honen berri ez zenuen eman; ez 
zerbitzu juridikoei ezta idazkaritzari ere,  beraz, gezur hutsa da pa-
sa den asteko aldizkarian hain garbi adierazten zenuen baieztape-
na.

8. 2011ko urtea irizpide berdinarekin kitatzeak ez du esan nahi 
ondo egin zenik. Azaldu den bezala, 2011ko kitapena egin aurretik, 
inork ez zigun azaldu zer irizpide erabiltzen ari ziren kitapenak egi-
teko eta kontu-hartzailetzako txostenak aldekoak izan ziren. Ez da 
politikari baten ardura udaletxeko kontuak fiskalizatzea; politika-
ri baten ardura diru publikoen kudeaketa zuzena egitea da, eta ho-
rretan ari gara, guri dagozkigun ardurak hartuz.

9. Emtesport eta udalaren artean kontratu batean sinatutako 
klausula eta konpromisoak betearazi beharrean, zuk zeuk (inor in-
formatu gabe) erabaki zenuen Emtesport enpresari diru gehiago 
ordaintzea.

10. Ez da EAJ-PNVren asmoa Ezker Abertzaleari ezer leporatzea. 
Ezker Abertzaleak Niko Morenok hartutako erabaki horrekin ados 
dagoen edo ez adierazi beharko du. Udal gobernuaren ardura eta as-
moa da Emtesport enpresari ordaindu zaion gehiegizko 100.900 eu-
ro horiek berreskuratzea, kudeaketa zuzena eginez. 

 Elorrioko EAJ 

Langileendako onurak lortzea ez da sekula erraza 
izan eta azken lan erreformak areagotu egin ditu zail-
tasunak, oztopo berriak ezarriz: hitzarmenen lehen-
tasun maila, beraien “kaduzidadea”, kaleratzeen 
erraztea, arbitrajea edota lanaldiari ezarri zaion ehu-
neko hamarreko malgutasuna dira honen adibide.

Enpresa handietan hitzarmenak negoziatzeko 
abantaila aurresuposatzen da, historikoki hauetan 
sakondu delako negoziazioan, sindikatuok presen-
tzia handi eta pisutsuagoa izan dugulako...Txiki eta 
ertainetan, ordea, eta orokorrean hitz eginda, pro-
bintzialaren “babespean” arautu dira, honen hobe-
tzea soilik soldatetara mugatuz.

Tamalez, legeak hitzarmen probintzialei gutxiene-
kotasuna kendu die, eta enpresako hitzarmenen es-
ku utzi du langileok erreformari mugak ezartzeko bi-
de bakarra. Ezer aldatu ez balitz bezala sektorekoan 
apustu egiten jarraitzea jendea engainatzea da.

Mugak gainditzeko, mugen ezagutza nahitaez-
koa bihurtzen da haietatik haratago joan nahi badu-
gu, eta hortik aurrera sindikalgintza lan serioa dago 
ETEetan egiteko. Langileok enpresa guztietan inda-
rrak batu eta bakoitzean lortu nahi dugun araudia bo-
rrokatu behar dugu, eta honetan parekatuta geratzen 
dira enpresa  handi, ertain eta txikiak.

Zailtasunak ez dira ezinezkotasunak eta eskualde 
honetan dauden  Troger, SA eta Soldaberriz, SL py-
meak, honen adibide argiak dira, bertako langileak 
enpresa hitzarmenen bitartez erreforma euren en-
presetan ez sartzea lortu ez ezik, euren baldintzak ho-
betzea lortu dutelako, besteak beste, euren erosahal-
mena bermatzeko KPIren gaineko igoerak adosten.

Enpresa txiki eta ertainetan negoziazio kolektiboa 
posible dala erakutsi digute, mugak gainditzeko ahal-
mena langileak ondo informatuak, kidetuak eta orga-
nizatuak egotean datzala egiaztatuz.

Ekin diezaiogun ba ahalegin honi, aukera bada-
go eta!

Ernesto Esparza eta Jon Etxebarria, ELA Sindikatuko Metal 
eta ETE etako arduradunak Gernika-Durango eskualdean) 

Niko Morenok gure ustetan, 
modu irregularrean ordainduta-
ko kopuruen inguruan

Enpresa txiki eta ertainak 
erreformaren kontra 
borrokatzen! 

Zure iritzia helarazteko helbideak:
Bixente Kapanaga 9, 48215 - astekaria@anboto.org

• Izen-abizenak • telefonoa • helbidea 
• eta NAN zenbakiagaz batera bialdu behar dira.

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta 
ANBOTOren irizpidean jarraituz zuzenduta publikatuko dira.

-DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-
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ANTZERKIA

Durangoko San Agustin kul-
turgunean ipini duten erakus-
ketan dago Gorakada antzer-
ki taldearen 25 urteko lana-
ren eta aberastasun kreatiboa-
ren emaitza: ikuskizunetarako 
sortutako txotxongiloak, karte-
lak, argazkiak... Denbora asko 
daramate taldekideek “memo-
ria egiten” eta Traña-Matiena-
ko lokalean gordetako materia-
lak batzen, eta otsailaren 24ra 
arte izango dira San Agustingo 
erakusketan. 

‘Munduari itzulia’
Kulturgune horretan eskaini-
ko du otsailaren 17an Gorada-
kak familia osoari zuzenduri-
ko azken antzezlana: Mundua-
ri itzulia. Mikel Gaztañaga pia-
nistak, eta Aritza Rodriguez 
eta Jose Cruz Gurrutxaga akto-
reek zuzeneko musika eskain-
tzen dute Euskadiko zein Es-
painiako antzokien sareak go-
mendatzen duen Willy Fogen 
bidaiei buruzko antzezlanean.

‘Munduari itzulia’ eta Gorakadaren 
historiari errepasoa San Agustinen
Gorakada antzerki taldea sortu zela 25 urte dira. Taldearen historiari buruzko erakusketa antolatu dute  

Zer alde dago duela mende 
laurdeneko Gorakadaren eta 
gaur egungoaren artean?
Handia: Euskal Herrian eta Es-
painian egonkortuta dagoen 
konpainia gara, gaur egun: pro-
gramazioan murrizketa han-
diak egiten ari diren arren, zir-
kuituetan sartuta gaude. Zorio-
nez, Euskadin lan asko egiten 
dugu: orokorrean, lehen egiten 
zenaren %60 egiten dugu he-
men, eta %30 Espainian. 

Zein da Gorakada antzer-
ki taldearen lantaldearen 
2013ko argazkia?
Urte asko daraman sorkuntza 
talde finkoa daukagu: Javi Ti-
radok, esaterako, 21 urte dara-
matza Gorakadan, eta azken ur-
teetan taldeko zutabe dira Jokin 
Oregi, Fran Lasuen, Aritza Ro-
driguez, Jose Cruz Gurrutxaga, 
Maida Zabala, Javi Ulla, eta Jon 
Chavez ere. Horixe izan da ur-
teotako gure helburua: Goraka-
daren inguruko lantalde finkoa 
osatzea.

Zelakoa izan zen hasiera?
Behin-behineko zerbait beza-
la jaio zen proiektua: Durangon 
bageneukan Geroa antzerki tal-
dea, eta Julio Perugorriak koor-
dinatzen zituen taldeak sortu zi-
ren Abadiñon eta Zaldibarren 

ere. Hainbat lagun elkartu ginen 
hor: Amaia Peña, Quique Ga-
go, Isabel Ruiz de Erentxun, Ri-
cardo Villalba... Proba egin gura 
genuen, eta egun batean, Juliok 
umeentzako ikuskizun bat sor-
tzea proposatu zigun. Horrela 
sortu genuen Ttartalo eta artzai-
na. Juliok oso zimendu irmoak 
ipini zituen Gorakadan, oso ga-
rrantzitsua izan da eta oraindi-
no ere bada gure taldearentzat:  
egun, gure banatzailea da. Jen-
de asko hasi zen taldera gertura-
tzen: 1997an sartu zen, esatera-
ko, ordutik gurekin diharduen 
Javi Tirado.  

Azken urteetan kolaboratzai-
le berriak ere gehitu zaizkizue 
ikuskizun bakoitzera, ezta?
Bai, esaterako Munduari itzu-
lia zuzentzen Portugalgo Cha-

pito taldeko Ze Garciak jardun 
du. Ikuskizun bakoitzaren ara-
bera moldatzen dugu lantaldea. 
Emaitzan igartzen da hori: oso 
apustu indartsua egin dugu. Pu-
bliko familiarrarentzako gure 
ikuskizunetara hainbat arlota-
ko profesionalak gehitzeak oso 
antzezlan profesionalak osa-
tzen lagundu digu, bai antzezla-
nen edukiari dagokionez, bai eta 
ikuskizunaren beste arlo batzuei 
dagokienez ere... 90 lagunek bai-
no gehiagok egin dute 25 urte 
hauetan Gorakadarekin lan. Ur-
te hauetan guztietan taldeari lo-
tuta jarraitu duen jendeak ema-
ten dio taldeari sendotasuna. 

Prozesu baten, lan egiteko 
eraren eboluzioaren emai-
tza da aipaturikoa, ezta?
Bai, noski. Eta hasi ginenean ba-
geneukan nora begiratu ere: Ge-
roa taldearengandik ikasi ge-
nuen zelan egin daitekeen an-
tzerki profesionala. Bestalde, be-
ti gura izan dugu kolaborazioen 
bitartez gure lana aberastea. Oso 
talde gutxi daude horrela fun-
tzionatzen dutenak, eta harro 
gaude. Zuzendari portugaldar 
batekin egindako lanak “Gora-
kada ikutua” edukitzea oso poz-
garria da. Izan ere, oso garran-
tzitsua da guretzat Gorakadaren 
identitatea ez galtzea.

‘Munduari itzulia’ sortzeko 
prozesua berezia izan da?
Berezia da, Ze zuzendariak an-
tzezlanari eman dionagatik, bai-
na lehenago ere irten izan gara 
kanpora: Cyrano lanarekin ere 
Lisboako zuzendari batekin jar-
dun genuen. Lisboara joan gi-
nen, bertan zegoelako behar ge-
nuen zuzendaria: umorea eta 
proposamen fisiko eta keinuka-
riagoa bilatzen genuen: antzer-
kia egiteko beste era bat. Ikuski-

zun bakoitzarekin esperimenta-
tzea da gura duguna: ez gara-eta 
torlojuak egiteko fabrika bat.

Etorkizunera begira, zer erron-
ka daukazue buruan?
Proiektu berri bati ekiteko go-
goa daukagu. Badauzkagu ideia 
batzuk buruan, eta ekiteko gogo-
tsu gaude. Bestetik, maiatzean 
bira hasiko dugu Galizian, Prin-
tzea eta ahatea antzezlanaren ga-
legozko bertsioa eskaintzeko.  

Ikuskizunekin 
esperimentatzea 
da gura duguna: 
ez gara torlojuak 
egiteko fabrika bat”

«Behin-behineko proiektua 
zirudien Gorakadak, jaio zenean»
Alex Diaz abadiñarra da Gorakada antzerki taldearen zuzendaria



12  |    Kultura 2013ko otsailaren 15a, barikua |  anboto

MIREN            
AMURIZA  
Bertsolaria

GEURE DURANGALDEA

Debekatuta dago
Azken asteotan kopeta zimur-  
tuek bete dituzte komunikabi-
deak: bateko Rajoy, besteko 
Urdangarin, eta azkenean, 
baita Aita Santua bera ere! Ma-
drilera eta Vatikanora begira 
itsutu beharrean, begiratu 
dezagun itsasoaz beste aldekoa 
erakusten diguten leihoetara; 
Txilera adibidez. Bertakoa zen 
Pablo Neruda; herrialdeak 
bizitako garairik gogorrene-
tan ere, berbak josiz mezu 
kritikoak eta indartsuak 
helarazten jarraitu zuen poeta. 
Gonzalez Videla presidentea-
ren agindupean, errepresioak 
markatutako sasoi ilunak bizi 
zituen Txilek, eta beste ekin-   
tzaile askorekin batera, 
Neruda ere erbesteratua izan 
zen 1949tik 1953ra. Txokorik 
txoko ibili ondoren, sorterrira 
itzuli zen, eta gerora ezagun 
egin diren hainbat lan idatzi 
zituen. 

Hain ibilbide oparoaren 
ondoren, 1973ko irailean 
zendu zen; Augusto Pinochet 
diktadoreak boterea lortu eta 
egun batzuetara, hain zuzen. 

Nerudaren heriotza min-   
biziak eragin zuela esan izan 
den arren, gorpua aztertzeko 
agindua eman du oraintsu 
epaile batek; poeta Pinocheten 
kideren batek erahil zuelako 
susmoak zabaldu baitira. 
Beste berrogehi urte baino 
lehen argituko ahal dira 
itsasoaz haranzko zein 
honanzko heriotza ilunak!

Bien bitartean, eta azken al-
dian guztiz kontrako mezuak 
jasotzen ari garen arren, ho-
natx Nerudaren aldarriak: 
“Debekatuta dago arazoei irri-
barrerik ez egitea, desio duzu-
nagatik ez borrokatzea, beldu-
rragatik dena bertan behera 
uztea, zure ametsak errealita-
te ez bilakatzea”. Debekatu-
ta dago.

MUSIKA

LEHIAKETA ZINEMA

 I.E.
Lehiaketa egingo dute Zugan 
Ni antzerki jaialdiaren aurten-
go edizioa iragarriko duen kar-
tela hautatzeko. Horixe jakina-
zi du jaialdia antolatzen duen 
Zornotzako Markeliñe antzerki 
taldeak. Martxoaren 15a baino 
lehen, zuganni@markeline.com 
edo markeline@markeline.com 
helbideetara bidali behar dituz-
te parte-hartzaileek euren lanak, 

eta martxoaren 20an emango du-
te jakitera jasotako guztietatik 
zein aukeratu duen epaimahaiak 
jaialdiaren kartela izateko. 

Hamabi eta hamazortzi ur-
te artekoek parte har dezakete 
lehiaketa honetan, eta irabazleak 
tablet bat jasoko du.

Seigarrenez antolatuko dute 
Zugan Ni aurten, hasierako hel-
buru beragaz: nerabeak antzerki 
mundura hurreratzea. 

 I.E.
Domekara arte Bilbon egin du-
ten Zinegoak zinema jaialdira 
(nazioarteko gay-lesbo-trans zi-
nema eta arte eszenikoen jaial-
dira) aurkezturiko lanen lagin 
bat ekarriko dute, otsailaren 
22an, Durangoko San Agustin 
kulturgunera. 

AEB, Belgika eta Espainia-
ko pelikulak izango dira ikus-
gai: hiru minutuko iraupene-

koa laburrena, eta ordu erdi-
koa luzeena. Gainera, Euskal 
Herrian ekoitziriko Folklori-
kas lesbianas film laburra ere 
emango dute, Durangoko San 
Agustinen. Bost film eskainiko 
dituzte, guztira: Quiet, Maska-
rak, Atomes, Love Wars, eta Des-
pierta izenekoak.

Aurten, hamargarren urteu-
rrena ospatu dute Bilboko zine-
ma jaialdian.

Abian da ‘Zugan ni’ 
jairako kartel lehiaketa

‘Zinegoak’ jaialdiko 
filmak San Agustinen

Martxoaren 15era arte bidali daitezke lanak, 
Markeliñe antzerki taldearen helbide bietara

Bilboko zine jaialdian aurkezturiko bost film 
emango dituzte barikuan, 20:30ean, Durangon

Inoren Ero Ni, Hotel eta Anari 
taldeekin 2006an sortu zuten Bi-
dehuts autogestio eta sormen li-
brerako kolektiboagaz 2011ko 
udazkenean kaleratu zuen Ani-
malia lotsatuen putzua diskoa 
Lisabok. Disko horren aurkez-
pen birako azken kontzertuak 
eskaintzen dihardu Irungo sei-
koteak, eta Elorrion eskainiko 
dute azken kontzertuetako bat, 

bihar, Arriola antzokian. Joan 
den asteburuan Castelló eta Bar-
tzelonan jo du Lisabok, eta oso 
harrera beroa egin die bertako 
entzulegoak. 

Elorrioko otsailaren 16ko 
emanaldiaren ostean, martxoan 
Madrilen eta Donostian, eta api-
rilean Zarautzen eta Bilbon es-
kainiko dituzte emanaldiak. 
Apirilaren 13an,  Bilboko Kafe 

Antzokiko kontzertuagaz eman-
go dute Animalia lotsatuen pu-
tzua diskoaren bira amaitutzat. 

Ibilbide oparoa
Hamabost urte daramatza talde 
Lisabok rock, post-hardcore eta 
noise doinuak lantzen eta zaleei 
disko zein kontzertuetan eskain-
tzen. Ibilbide horretan, 1999an 
taldearen izenagaz kaleratu zu-
ten lehenengo diskoaren ostean, 
beste bost atera dituzte. 

Karlos Osinaga, Javi Mante-
rola, Iban Zabalegi, Eneko Aran-
zasti, Xabi Zabala eta Joseba 
Ponce, Lisabo, zuzenean entzute-
ko aukera aproposa da Elorrioko 
antzokiko biharkoa.

Birako azken kontzertuetako 
bat Elorrion joko du Lisabok
Bihar, 22:30ean hasita joko du Irungo Lisabo seikoteak Elorrioko Arriolan

Bidehutsen zigiluagaz 
2011ko udazkenean kaleratu 
zuten diskoaren aurkezpen 
bira amaituko dute apirilean
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Museoan dago Madariagaren lana;   Gora Gora tabernan Aldekoa-Otalorarena

‘Lokaletik at’ ekimenari 
esker, Plateruenean joko 
dute, hiru taldek gaur 

Paisaiak eta zaldiak, Durangon 
zabaldu dituzten erakusketetan 

MUSIKA ARGAZKIAK

Argazki erakusketa bi izango di-
ra datozen asteetan, Durangon 
ikusgai. Batetik, Durangoko Ar-
te eta Historia Museora ekarri 
dituzte Jose Felix Madariaga 
Arrigorriagako argazkilariaren 
lanak, eta bestetik, Tabira auzo-
ko Gora Gora tabernan ipini di-
tu Goiuri Aldekoa-Otalora Du-
rangoko argazkilariak bere sei 
argazki ikusgai.

Joan zen barikuan zabaldu 
zuten Durangoko Arte eta His-
toria Museoko Jose Felix Mada-
riaga argazkilariaren erakuske-
ta, eta martxoaren 3ra arte edu-
kiko dute erakusketa Durangon.

Hemendik izenburua du Ma-
dariagaren erakusketak, eta 
Euskal Herriko paisaien kolore-
tako argazkiak biltzen ditu: hon-
dartzan, hirian zein mendian 
hartutakoak dira erakusketan 
batutako argazkiak. 

Tartean, Oizko parke eoli-
koan egindako argazki bat ere 
badago. Kostako ilunabarrak 
zein mendiko neguko elurrak 
jantzitako paisajeak eskaintzen 
dizkio bisitariari Madariagak 
erakusketa honetan. 

Zaldiak erakusketa ipini du 
Goiuri Aldekoa-Otalora argaz-
kilari durangarrak, Tabirako 
Gora Gora tabernan. Mihise gai-
neko argazkiak dira erakusketa-
koak, egileak azaldu duenez, for-
matu txikikoak eta 2012an egin-
dakoak, gehienak. Zaldiak dira 
argazki guztietan protagonista. 
Bi hilabetez egongo da erakus-
keta Gora Gora tabernan.

Mendiko ibilaldietan topa-
tu eta argazkietan harrapatu di-
tu Goiuri Aldekoa-Otalorak zal-
diok: “Estetikoki oso animalia 
polita iruditzen zait”, azaldu du 

egileak zaldiak izatea argazki 
guztietako gaia. 

Argazkietan “ukitu mistiko, 
oniriko, magiko, ipuinetako mo-
dukoa” jaso gura izan duela kon-
tatu du Aldekoa-Otalorak.

Gora Gora tabernan ikusgai 
ipintzeaz gainera, bestelako ar-
gazkigintzako lanak ere egiten 
ditu Goiuri Aldekoa-Otalorak: 
erretratuak egiten ditu, bai eta 
bestelako enkarguak ere: www.
keixakloran.blogspot eta www.
flickr.com/photos/aldekoa-otalo-
ra helbideetan dago bere ibilbi-
dea ikusgai.

Elorrioko Pixontxis laukotea, Mutrikuko Kraussk 
taldea eta Drongenerds ariko dira Plateruenean

Platerueneko Lokaletik At eki-
menaren barruan joko du, Elo-
rrioko Pixontxis taldeak, gaur. 
Punk rock doinuak eskainiko 
dituzte elorriarrek, Plateruene-
ko talde gazteentzako hitzordu 
horretan. Elorriokoekin batera, 
Mutrikuko Kraussk, eta Onda-
rroako Drongenerds taldeek ere 
joko dute, gaur, Plateruenean.

Bertako talde hasiberri eta 
gazteei Durangoko areto horre-
tan zuzenean aritzeko aukera es-
kaintzen die Lokaletik At ekime-
nak. Plateruenean jotzeko au-
kera horrek, kontzertua presta-
tzeko soinu proba profesionalak 
egiteko aukera ematen die, bes-
teak beste, parte hartzaileei. 

Durangaldeko talde berrien-
tzako aukera izateko jaio zen Lo-

kaletik At, baina azkenean, Eus-
kal Herriko beste herrietako tal-
deei ere zabaldu dizkiete ateak. 

Parte hartzeko bidea
Platerueneko oholtzatik zuze-
nean jarduteko aukera aprobe-
txatu gura duten musika talde 
gazteek Durangoko Plateruene-
ra idatzita egin dezakete eska-
ria: kultura@plateruena.net hel-
bidean eman  daiteke izena.

Irailean egin zuten lehenen-
go emanaldia, eta Durangaldeko  
hainbat taldek jo dute dagoene-
ko, Lokaletik At saioan: Iurreta-
ko Krome, Berrizko The Greg’s 
Murder, Durangoko The Moc-
kers, Abadiñoko Zarraparra eta 
Elorrioko Sugoi eta Txabolaku-
meak taldeek.

Euskal Herriko paisaien     
koloretako argazkiak bildu 
ditu Madariagak: hondartzan 
zein mendian hartutakoak

LIBURU ETA DISKO AZOKA

Berriak “euskal kulturgintzan 
eragin duen kezkaren” jakitun 
da Gerediaga, baina  
erabakia errespetatzeko dio

“Boterekeria” egotzi dio Aiert 
Goenagak Gerediaga elkarteari
Durangoko Azokaren zuzendari izan da Goenaga; ez diote kontratua berritu

Eguazten goizean zabaldu zuten 
albistea: Aiert Goenaga Duran-
goko Liburu eta Disko Azokaren  
zuzendariaren kontratua ez be-
rritzea erabaki du Gerediaga El-
karteak. Iluntzean etorri zen Ge-
rediaga Elkartearen azalpena, 
eta atzo goizean zabaldu zuen 
Aiert Goenagak bere adierazpe-
na. Tartean, sare sozialetan ja-
rraipen zabala izan zuen albis-
teak. Hain zuzen, berriak “eus-
kal kulturgintzan eragin duen 
kezkaren” jakitun dela dio Ge-
rediagak. “Erabakia errespetuz 
hartzea” ere eskatu dute, baina. 

Durangoko Azokako guneeta-
ko kideek, bestalde, eurekin bil-
tzea eskatu zioten Gerediagari, 
eta atzo elkartu ziren.

Iaz zuzendari kargua hartu 
zuen Goenagak ez duela elkar-

teagaz “zintzo jokatu”, ere badio 
Gerediagak. Durangoko Azo-
ka “lan talde osoak” egiten due-
la azpimarratu, eta azken urtee-
tan “urratzen hasitako bideari 
eutsiko” diotela dio Gerediagak: 
“Elkarlanean jarraituko dugu 
kultur eragile guztiekin”. Iaz 
abiatu zuten, eta kultur eragi-
le horiek osatzen duten Koordi-
nazio Mahaiak jarraipena izan-
go duela segurtatu du elkarteak.

Gerediaga Elkartearen “aku-
sazio larria” erantzunez, orri 
biko idatzia helarazi zuen atzo 
Aiert Goenaga 2012ko Durango-
ko Liburu eta Disko Azokako zu-
zendariak. Besteak beste, Gere-
diaga Elkarteak bere kontratua 
ez luzatzearen arrazoia “botere-
keria” dela dio Goenagak. 

“Euskal kulturgintzaren ka-
te osoaren hausnarketa estra-
tegikoak hala eskatzen zuela-
ko bultzatutako eredu parte- 
 hartzaile horizontalaren eta ere-
du bertikal zaharkituaren talka” 
da, Goenagaren berbetan, be-
re kontratua eteteko erabakia-
ren arrazoia: “Gerediaga elkar-
tearen zuzendaritzak Azokaren 
kontrol osoa izatearen sentsa-
zioa berreskuratzeko hartu du 
erabakia”, esan du Goenagak.

Elorrioko Sugoi taldeak urtarrilean jo zuen ‘Lokaletik At’ ekimenaren barruan. 
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AisialdiaAUZORIK AUZO

Okango auzoa bitan zatitzeko 
puntuan izan zen orain 85 urte

ZER IKUSI

Berriz eta Zaldibarko herriguneak ezker-eskuin dituela, bien arteko gorune berdean dago 
Okango. Berrizko auzoko baserri batzuek Zaldibarrera batzeko saiakera egin zuten 1928an

 JOSEBA DERTEANO
Berriz eta Zaldibar alde banatara ditue-
la, Okangoko auzobideak herrigune bie-
tara du irteera. Belardi zabaletan ba-
rreiatutako baserri klasiko eta eraberri-
tuetako bizilagunek ia distantzia berera 
dituzte herrigune biak. Okango Berriz-
ko sei auzoetako bat da, baina orain 85 
urte auzoa bitan zatitzeko zorian egon 
zen, 14 baserrik Zaldibarrera pasatzeko 
ahalegina egin zutelako.

1928an gertatu zen, Espainian Primo 
de Riveraren diktadura indarrean ze-
goenean. Okango auzoko basetxe batzuk 
Berrizko udalerritik banantzeko proze-
sua prestatzen hasi ziren. Sasoi harta-
ko Juan Unzuetak, Luis Lazpitak eta Se-
gundo Oiartzunek hasitako espedien-
tearen helburua, hain zuzen, elizaz Zal-
dibarkoak ziren 14 baserri eta bertako 
141 biztanleak Berriztik banantzea izan 
zen. Balendin Lasuen zaldibartarrak ja-

so du istorioa, herriko historia eta ku-
riositateak batuz argitaratuta duen bil-
dumako 13. liburuxkan, Auzoetako base-
txe eta sendiak izenekoan.

Sasoi hartako Berrizko Udalak ba-
nantzearen aurka agertzeko honako ar-
gudio hau erabili zuen: hori gertatzen 
bazen, herriko biztanle kopurua 2.000tik 
behera geratuko zela, eta, ondorioz, 
ezingo zituztela jaso estatuak biztan-
le kopuru horretatik gorako udalerrei 
ematen zizkien hobariak. Baina garai 
hartan, Berrizek 2.213 biztanle zituen, 
eta banatu gura zuten 14  baserrietako 
141 biztanleak kenduta 2.072an geratuko 
zen, legeak eskatutako kopurutik gora, 
hain zuzen.

Beraz, Lasuenek kontatzen duenez, 
banantzea saihesteko, “banaketa eska-
tzen eben basetxeen jabeengana joan 
ziren, bertan bizi ziren maizterrak bil-
durtzeko”. Azkenean, “presioen” ondo-

rioz, hainbat maizterrek euren sinadu-
ragaz ezetz esan zioten banantzeko egi-
tasmoari. Hala ere, Zaldibarko herriak 
Okangoko umeei Zaldibarko eskoleta-
ra joaten uzten jarraitu zuen, aspalditik 
egiten zuten moduan, Bizkaiko Aldun-
diak 1935ean Uribeko auzo eskola erai-
ki zuen arte.

Baseliza eta jaiak
Berrizko Udaleko iturrien arabera, 
Okango auzoak 166 biztanle ditu gaur 
egun, eta kuriositate moduan aipatu 
emakumeen zein gizonen kopurua ber-
dina dela: 83na. 

Okangoko baselizak San Migel du ize-
na, eta gotiko sasoiko arrasto gutxi ba-
tzuei eusten die oraindik. Auzoetako 
ohiko baselizak baino handiagoa da ta-
mainaz eta eraberritua dago. Auzoko 
jaiak irailaren 29an, San Migel egunez, 
ospatzen dituzte. 

San Migel baseliza

San Migel baselizako bolatokia.

Okango auzoko larreak eta baserri bat.
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Kirola
SASKIBALOIA

KROSA

Ane Garitagoitia kenduta, gainerako jokalari guztiak Bera Beraren aurka jokatzeko moduan ditu Alberto Molina entrenatzaileak.

Azken urteetako boladarik onenean 
dabiltzala bisitatuko dute lider ahaltsua

JOSEBA DERTEANO
Pazientzia bere fruituak ema-
ten ari da. Jokalari berriekin eta 
gazteekin talde lehiakorra egite-
ko denbora eskatu zuen Alberto 
Molina entrenatzaileak denbo-
raldi hasieran. Lehenengo itzu-
lian, bolada onak eta txarrak tar-
tekatu zituzten, harik eta aben-

duan DPI Cambio menderatu  
(58-51) zuten arte. Harrezkero, 
jokatutako partidu guztiak ira-
bazi egin dituzte: guztira, sei ga-
raipen erreskan. Tabirako Ba-
quek une honetan duen konfian-
tzaren adibide garbia izan zen 
joan zen asteburuan Ardoiren 
kontra jokatu zuten norgehia-

goka. Partidu osoan irabazten 
joan ostean Ardoik berdintzea 
lortu zuenean, Tabirakoko jo-
kalariak ez ziren kokildu, eta or-
duan erakutsi zuten zehaztasu-
nik handiena: “Sarritan atzetik 
datorrenak harrapatzen zaitue-
nean, besoa uzkurtu egiten da, 
baina une honetan taldea kon-

fiantza askogaz dabil”, adierazi 
du Alberto Molinak. 

Sailkapeneko laugarren 
postuan daude orain. Multzo-
ko play off-a jokatzeko aukera 
emango liekeen aurreneko bost 
postuetan geratzea dute helbu-
ru. Asteburuan, Bera Beraren 
kontra, “ez dugu zer galdurik”. 

Orain arteko 16 partiduak ira-
bazi dituen taldearen kontra 
amore eman behar izatea nor-
mala litzateke, baina “despista-
tzen badira, gu aprobetxatzeko 
gogoz gaude”. 

Tabirako Baqueko junior tal-
dea ere maila handian dabil. 
Lau garaipen daramatzate se-
gidan. Talde horretako lau joka-
lari (Gorane Urain, Mirari Al-
dekoa, Ainhoa Baque eta Ane 
Garitagoitia) nagusiekin entre-
natzen ari dira eta, txandaka, 
partiduetara ere joaten dira. Zo-
ritxarrez, Garitagoitia menis-
kotik lesionatu egin zen eta as-
telehen honetan egin diote eba-
kuntza.

Gizonek, kontrako bidea
Emakumeen kontrako norabi-
dea darama gizonen talde nagu-
siak. Lehen itzuli ikusgarri ba-
ten ostean, 2013a hasi denetik 
burua jaso ezinda dabiltza: lau 
porrot segidan. 

Lesioak, jokalarien laneko 
konpromisoak, jaurtiketa li-
breetan asmatu ezinak (azken 
partidu bietan %60 inguruko 
portzentajeetan ibili dira arlo 
horretan)… Hainbat faktorek 
eragin dute,  tartean “apur bat 
erlaxatu” egin direla ere uste du 
Tomas de Castro talde nagusiko 
entrenatzaileak.

Lekunberri kros luzeko 
Euskadiko txapeldun
Amorebieta-Etxanoko lasterketan gazte mailan 
irabazi zuen. Izaro Telleria podiumean sartu zen

Jauregiberria inguruko zirkui-
tu lokaztua ez zen espero bezain 
emankorra izan Durangaldeko 
klubentzat.  Emakumeen jube-
nil mailan lortu ziren emaitza-
rik onenak. Bidezabal klubeko 
Garazi Lekunberri Euskadiko 
txapeldun geratu zen, eta Izaro 
Telleria (Durango Kirol Kluba) 
hirugarren. Laster, Espainiako 
txapelketa jokatuko da, eta biek 
ala biek sobera meritu egin di-
tuzte Euskadiko selekziorako 
hautatuak izateko. 

Emakumeen kadete mailan, 
Bidezabalek taldekako sailkape-
na irabazi zuen Olaia Lekunbe-
rri (laugarren), Naroa Martinez 
(bosgarren) eta Nerea Costaren 

(zazpigarren) lanari esker. Az-
pimarratzeko moduko lasterke-
ta osatu zuen Alejandro Bilbaok 
ere, eta hirugarren sailkatu zen 
gizonen kadete mailan.

Garcia eta Solar
Emakumeen elite mailan Iraia 
Garcia (Bidezabal) Euskadiko 
azpitxapeldun geratu zen, Be-
lit Solar taldekidearen aurre-
tik. Gizonetan David Garciak  
(Durango Kirol Kluba) lasterke-
ta utzi egin behar izan zuen, su-
karraren ondorioz. Ustekabeko 
emaitza txar horrek ez lioke era-
gotzi behar Espainiako txapel-
ketarako partaidetza, goi mai-
lako denboraldia osatu duelako.

Tabirako Baqueko emakumeek sei garaipen daramatzate segidan. Alberto Molinak taldea gidatzen 
duen lau urteetako boladarik onena da, eta Bera Beraren aurka ezustea emateko prest daude

A. Molina: “Bera Beran ez 
dugu zer galdurik. Aprobe-
txatzeko gogoz gaude, des-
pistatzen badira” 
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Garazi Boveda
Futbol jokalaria

Itxura aldaketak
Urteak joan, urteak etorri, gi-
zartean gauzak aldatuz doazela 
inork ez du dudan jartzen, ho-
rien artean janzteko moda. Adi-
bidez, pentsaezina zaigu gure 
gurasoek gaztetan janzten zu-
ten arropa egun geuk eroatea. 
Aldaketa kirol jantzi eta osaga-
rrietan ere gertatu da.

Orain dela urte batzuk igeri-
lariek eramaten zituzten bai-
nujantzi txiki haiek ia gorputz 
osoa estaltzen duten eta mate-
rial ultrarinez eginiko jantziez 
ordezkatu dira. Futbolariek 
praka labur-laburrak ia aldake-
taraino igota jolasten zuten ga-
raiak jendearen memorian eta 
zuri-beltzeko argazkietan baka-
rrik geratzen dira jada.  Atezai-
nek eurek, orain dela urte ba-
tzuk ekipazio beltzera konde-
natuak, diseinu askotariko ko-
loretako elastiko eta jertseak 
darabiltzate. Nork imajinatu-
ko luke, adibidez, gure Txo-
poa gaur egun beste atezain ba-
tzuek erabiltzen dituzten elasti-
ko arrosaz jantzita. Teknologia 
eta material berriek dakartza-
ten hobekuntza eta erosotasu-
nak eta gaur egun itxurari ema-
ten zaion garrantziak kirol 
arroparen merkatu zabala eka-
rri du.

Geuk ere, beharbada telebis-
tan ikusten ditugun izarren eta 
publizitatearen  eraginez, ze-
laira irtetean gehiago edo gu-
txiago gure itxura zaintzen du-
gu. Kamiseta praken kanpotik 
edo barrutik eraman, zer bota 
erosi, ilea batuta edo solte era-
man…

Garaiak aldatuz doaz ,eta ga-
rai berrietara egokitzen gara. 
Hori bai, kalean zein zelaian 
gure itxurak beti erakusten di-
tu gure izaeraren ttanttakak.

ADITUAREN TXOKOA

FUTBOLA TXIRRINDULARITZA

 JOSEBA DERTEANO
Ustaritz Aldekoa-Otalora futbol 
jokalari abadiñarra Georgia-
ko Dinamo Tbilisi taldeagaz en-
trenatzen ari da. Dena ondo ba-
doa eta gustura sentitzen bada,  
eurekin sinatuko du kontratua: 
“Dinamo Tbilisigaz entrena-

tzen nabil, baina oraingoz ez dut 
kontraturik sinatu”, adierazi du 
Aldekoa-Otalorak. Athleticekin 
zuen kontratua alde bien arte-
ko adostasunagaz bertan behe-
ra geratu zenetik (2012ko abuz-
tuan), kontraturik barik zegoen 
bihar 30 urte beteko dituen aba-
diñarra. 

Ustaritzek Baskoniatik eman 
zuen Athleticerako saltoa. Bil-
boko klubarekin 157 partidu jo-
katu zituen hainbat urtetan. 
2011/12 denboraldian Betisen 
jokatu zuen, utzita.

 JOSEBA DERTEANO
Bizkaiko Txirrindularitza Fe-
derazioak 250 zigilu aterako di-
tu, abenduan auto batek harra-
patuta hil zen Iñaki Lejarreta 
gogoratzeko. Zigiluek Lejarre-
taren irudia dute, eta gutxigo-

rabehera astebete barru hel-
duko zaizkie. Dagoeneko egin 
daitezke eskariak Federaziora 
deituta eta bertako webgunera 
sartuta: www.febici.org. Eska-
ria handia bada, zigilu gehiago 
aterako dituzte.

Dinamo Tbilisi 
taldeagaz 
entrenatzan dabil 
Ustaritz jokalaria

Lejarreta gogoratzeko 
250 zigilu egin dituzte 
Bizkaiko Txirrindularitza Federazioak 250 zigilu 
atera ditu Iñaki Lejarretaren omenez  

Maila gorenean talde bat igoko da, eta Elorrioko taldea bigarren dago, liderrarengandik 1,5 puntura. 
Zapatuan, etxean, Sestao azken sailkatuari irabazten eta Rey Ardidi presioa sartzen saiatuko da 

Joan zen asteburuan, Bilbon, Rey Ardiden aurka Zaldi Baltzak jokatutako partidetako irudia. Zaldi Baltza 

XAKEA

Bidearen erdira igotzeko aukera 
handiekin heldu da Zaldi Baltza

 JOSEBA DERTEANO
Euskadiko eta Bizkaiko kluben 
arteko xake liga bigarren itzu-
lian sartu berri denean, Elorrio-
ko Zaldi Baltza da indartsuen da-
bilen Durangaldeko taldea. Den-
boraldi hasieran mailari eustea 
zuten helburu, baina mailaz igo-
tzeko aukera garbiekin heldu di-
ra bide erdira.

Maila gorenean garesti dago 
igoera. Alde batetik, talde baka-
rra igoko da. Bestetik, puntu eta 
erdiaren barruan daude bost tal-
de. Beraz, Zaldi Baltzak Rey Ar-
did liderrean du begi bat, eta 
atzetik orpoz orpo dituzten aur-
karietan bestea.

Hain liga estuan, puntuak ba-
tzeko edozein aukera ahalik eta 

gehien aprobetxatu beharra da-
go. Zapatuan, Sestao azken sail-
katuak bisitatuko du Elorrio-
ko kirol etxea, eta helburua ez 
da irabaztea bakarrik. Ahal den 
punturik gehien batzen saiatu 
behar dira, Rey Ardidi presioa 
egiteko eta atzekoekiko aldea 
areagotzeko. Esatea errazagoa 
da egitea baino: “Sestao azke-
nengo dago, baina gure ligan pa-
rekotasun handia ikusten dugu. 
Edozein talde da ezustekoa ema-
teko kapaz. Kontzentrazio osoz 
jokatu beharko dugu”, adierazi 
du Aitor Arabiotorre Zaldi Bal-
tzako xakelariak.

Elorrioko taldea maila dene-
tan dabil fin. Zaldi Baltza B bi-
garren erregionaleko lider dago, 

eta puntu biko aldea du  Gurutze-
ta eta Zornotza Brekiko. Alde po-
lita da, baina ez lo hartzeko mo-
dukoa.

 
Abadiño, taularen erdian
Abadiño da Durangaldean mai-
larik altuena  duen xake taldea.  
Lehenengo mailan gorengoen 
borrokan egotea dute helburu, 
eta momentuz aurreikuspenak 
ez dituzte bete. Hamar taldeko 
ligan seigarren postuan daude, 
eta nahiko urrun dituzte igoera 
postuak.

Azkenik, Durangoko Larraso-
loeta sailkapenaren erdian dago, 
lehenengo erregionalean. Maila 
horretan ere puntu gutxiren ba-
rruan daude hainbat talde.

Aitor Arabiotorre: “Gure ligan 
parekotasun handia dago. 
Edozein talde da ezustea 
emateko kapaz”

Zaldi Baltzak Rey Ardid  
liderrean du begi bat,  
eta orpoz orpo dituen  
arerioetan bestea
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MENDI LASTERKETAK AUTOMOBILISMOA

Igor Urien auto gidari abadiña-
rrak bihar gidatuko du laster-
keta batean lehenengoz, F3-ko 
aurtengo autoa. Lehiaketa ofi-
ziala apirilean hasiko bada ere, 
bihar eta etzi Winter Series las-
terketan parte hartuko du Fran-
tzian, eta auto berriagaz lehian 
zelan moldatzen den ikusi ahal 
izango du. Prestaketarako las-
terketak izango dira, eta mar-
txoko lehenengo asteburuan 
ere gauza bera egiteko auke-

ra izango dute Xerezen. Gero, 
F3-ko European Opena hasiko 
da apirilean. Urienek esan du 
hasteko irrikaz dagoela: “Us-
te dut European Openean par-
te hartzea jauzi garrantzitsua 
izango dela nire ibilbidean”. 

Aurten Emilio de Villotaren 
taldean ibiliko da Urien, eta hi-
ru denboralditan aurrerapau-
soak ematen joatea du helbu-
ru, F3-ko maila gorenera aile-
gatzeko.

F3 txapelketarako 
lehen testa Urienek

 MARKEL ONAINDIA
Zornotza Mendi Taldeak ir-
teera berezia eratu du otsai-
laren 24rako. Zigor Iturrie-
ta mendiko korrikalariagaz 
batera Urkiola zeharkatzea 
proposatu dute. 30 kilometro-
ko ibilbidea izango da, Otxan-
dion hasi Zornotzan amai-
tuko dena. Goizeko 07:30ean 
Zornotzan elkartuko dira las-
terkariak, eta autobusez joan-
go dira Otxandioraino. Nor-
berak eroan beharko ditu ura, 
jatekoa eta beharrezko beste 
gauzak. 

Antolatzaileek azaldu dute 
erritmo lasaian egingo dutela 
korrika saioa. Laster hasiko 
da mendi lasterketen aurten-
go denboraldia, eta horren au-
rretik taldeko irteera bat egin 
gura izan dute.

Iturrieta ibilbide luzeeta-
ko mendi korrikalaria da, eta 
gaur egun, The North Face 
taldean dabil. Ultratrailei da-
gokienez, onenen artean dago 
mundu mailan.

Iturrietagaz 
batera, Urkiola 
korrika 
zeharkatzeko Asteburuan hasiko da F3-ko kotxeagaz Urien, 

bihar eta etziko Winter Series lasterketan 
 JOSEBA DERTEANO

Martitzenean, Puerto Operazioa-
ren  epaiketaren barruan, Da-
vid Etxebarriak, Joseba Belokik 
eta Unai Osak deklaratu zuten. 
Etxebarria abadiñarrak adie-
razi zuen berak ez zuela seku-
la ezelako traturik eduki Eufe-
miano Fuentesegaz, eta ez ziola 
egundo odolik atera. Gehitu zue-
nez, 2006an, Puerto Operazioa ha-
si zenean, bere ADNaren lagina 
emateko prest zegoela ere jaki-
narazi zien UCIri eta Espainiako 
Txirrindularitza Federazioari. 
Puerto Operazioak eztanda egin 
zuenean, Liberty taldean zebilen 
txirrindulari abadiñarra.

Osa eta Beloki
Joseba Beloki txirrindulari 
ohiak ere ezeztatu egin zuen Eu-
femiano Fuentes ezagutzen zue-
nik, eta ondorioz, inoiz odolik 
atera zionik ere bai. Azkenik, 
bide bereko adierazpenak egin 
zituen Unai Osa txirrindulari 
ohiak ere, eta Fuentes ez zuela 
ezagutzen adierazi zuen. 

Fuentes ez zuela 
ezagutzen 
segurtatu du 
Etxebarriak

PILOTA

“Aimar eta biok gero eta hobeto elkar 
hartzen dugu kantxa barruan”
Txapelketa erdia joan denean, Ibai Zabala eta Aimar Olaizola sailkapenaren goiko aldean daude 

JOSEBA DERTEANO
Binakako pilota txapelketako bi-
garren itzuliari ekin berri diote-
nean, Ibai Zabala eta Aimar Olai-
zola  sailkapenaren goialdean 
daude. Berriztarrak lehenengo 
aldia du txapelketa nagusian, eta 
gustura dago bere jardunagaz. 
Sailkapenean gorabeherak izan 
dituzte, baina jokoan maila erre-
gularra erakusten dabiltzala de-
ritzo. Eta markagailuei errepara-
tuz gero, arrazoia du. Galdutako 
hiru partiduetatik bitan, gutxie-
nez, 19 tanto egin dituzte. Irujo 
eta Zabaletaren aurkakoan  16an 
geratu ziren. Garaipenak heltzen 
joan diren heinean, aldeko tan-
to kopuruak balioa hartu du. Be-
rriztarrak eta goizuetarrak alde-
ko 33 tanto dituzte, eta garaipene-
tanberdinduta dauden  Bengoe-
txea VI.ak eta Beroizek kontrako 
lau. Bikote bien artean 37 tantoko 
aldea dago egun, eta hori alde ede-

rra da berdinketaren kasua gerta-
tuko balitz.

Zapatuan, Titin III.a eta Meri-
no izango dituzte aurkari. Eguaz-
tenean baztertu zituzten pilotak: 
“Guk azpitik ibiltzen direnak au-
keratu ditugu, eta beraiek azka-
rragoak. Gustura gaude saskian 
aurkitu genuenarekin”, dio Zaba-
lak.

Txapelketa hasieran “urduri-
tasunak eta presioak” eragin zio-
la onartu du, baina apurka asenta-
tzen joan da eta orain konfiantzaz 
dabilela dio.

Aimarrekin ez du batere arazo-
rik: “Oso pertsona eramangarria 
da. Kantxa barruan beragaz joka-
tzea luxua bat da, kantxatik kan-
pora ere bai. Eskua lesionatu nue-
nean, deitu egin zidan zelan nen-
goen galdetzeko. Gainera, orain 
partidu batzuk elkarrekin jokatu 
ditugunez, gero eta hobeto elkar 
hartzen dugu kantxan”.

Ibai Zabala, txapelketako une batean.

“Zapaturako azpitik ibiltzen 
diren pilotak aukeratu ditugu. 
Gustura gaude saskian aurki-
tu dugunarekin”

“Kantxan barruan beragaz 
jokatzea luxua bada, handik 
kanpora ere bai. Oso  
pertsona eramangarria da”

HIRUGARREN MAILA

Durangoko Kulturala- 
Portugalete
· Zapatuan, 17:00etan,  
Tabira futbol zelaian

OHOREZKO MAILA

Elorrio-Moraza
· Zapatuan, 17:00etan, Eleizalden

LEHENENGO ERREGIONALA 
(gizonak)

Abadiño-Ugeraga B
· Zapatuan, 16:15ean, Astolan

HIRUGARREN ERREGIONALA

Zaldua B- 
Lipa Amorebieta
· Zapatuan, 16:00etan, Solobarrian

Iurretako B-Ermua B
· Zapatuan, 17:45ean, Larrakozelain

LEHENENGO ERREGIONALA 
(emakumeak)

Iurretako- 
Erandioko Betiko neskak
· Zapatuan, 15:30ean, Larrakozelain

HIRUGARREN MAILA

Mallabia-Egintza
· Domekan, 17:00etan,  
Zaldibarko kiroldegian

EUSKAL LIGA

Abadiñoko Lagun- 
Saltzaileak Alkideba
· Domekan, 11:50ean,  
Berrizko kiroldegian

Kurutziaga-Uxoa
· Zapatuan, 19:00etan,  
Landako kiroldegian

MAILA GORENA

Presion Break-Iturritxu
· Zapatuan, 17:15ean, Berrizburun

LEHENENGO ERREGIONALA

Elorrioko B-Freunde
· Zapatuan, 18:00etan,  
Elorrioko udal kiroldegian

Sapuberri-Sumi Muguru
· Zapatuan, 16:00etan,  
Landako kiroldegian

Dantzari-Abadiñoko Gaztetxie
· Zapatuan, 17:30ean,  
Iurretako Lanbide Heziketa Institutuan

BIGARREN ERREGIONALA

Racing Tolosto- 
Egartsuak
· Zapatuan, 17:30ean,  
Landako kiroldegian

EMAKUMEEN LIGA

Sasikoa-Goiztiri
· Domekan, 11:00etan,  
Landako kiroldegian

FUTBOLA

SASKIBALOIA

ARETO FUTBOLA

LEHENENGO ERREGIONAL 
BEREZIA

Tabirako Baque-  
Askartza
Zapatuan, 16:45ean,  
Landako kiroldegian

LEHENENGO ERREGIONALA

Anbotopeko- 
Balmaseda
Zapatuan, 18:00etan,  
Tabirako kiroldegian

ERRUGBIA

ERRUGBI ESKOLAK

14 urtez azpikoak:
Zapatuan, 10:00etan,  
Durangoko Arripausuetan
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Inmobiliariak

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO
• 2, 3 eta logela bakarreko hainbat etxebizitza 

alokairuan

MATIENA-ABADIÑO
• 3 logela, sukaldea, egongela-jangela eta 

2komun. 2 terraza.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• ASTXIKI: 2 logela, komuna, egongela 

balkoiarekin eta sukaldea. Ganbara eta 
garajea. 190.000 E.

• ARTEKALE: 8 etxebizitzen eraikuntza hastera 
goaz. 2 logela eta logela bakarrekoak. 
Trastelekuarekin. 140.000 E-tik aurrera.

• SAN INAZIO AUZUNEA: 3 logela, 2 komun, 
sukaldea eskegitokiarekin eta egongela 
balkoiarekin. Etxe osoak kanpora ematen du. 
Garajea eta trastelekua. Igerilekuarekin.

• DURANGO: 2 logela, egongela, komuna , 
sukaldea eta despentsa. Berriztatzeko. 
114.000euro.

• ERDIALDEAN: 2 logela, 2 komun, egongela eta 
sukaldea. Berria eta guztiz jantzia. Garajea eta 
trastelekua.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea balkoiarekin. 
Trastelekua eta garajea.

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

• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora 
ematen du. Berriztatzeko. Zonalde onean 
kokatua.

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

• BARRENKALE: Duplexak. Eraikuntza berria. 
Berehalako banaketa. 2 logela, 2 komun, 
egongela eta sukalde amerikarra.

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. 
Igerilekua eta frontoia.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarra, sukalde amerikarra, 

egongela, komuna eta eskegitokia. Ganbara, 
garaje bikoitza eta trastelekua.

• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela 
eta eskegitokia. Garajea, trastelekua eta 
ganbara. Ikusgarria.

ATXONDO
• 2 logela, komuna, sukaldea balkoiarekin, 

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

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

LUR SAILAK SALGAI
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila.
IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko 

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

Erreka ondoan kokatuta dagoen lursaila.
EUBA
• 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lurzati  

bakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin.
ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila 

salgai.
DURANGO
• Lursail erdia bifamiliarra eraikitzeko. Proiektua 

barne.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak 

eraikitzen.
• ABADIÑO, OTXANDIO, etab…
• ANDRA MARI: Halla, sukaldea, jangela, 

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

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

• ANTSO EZTEGIZ: Halla, sukaldea, 
egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. 
Ganbara eta garajea. Guztiz berriztatua. 
Estreinatzeko.

• ASTOLA BIDEA: Halla, sukaldea, egongela, 2 
logela eta komuna. Balkoia.

• ALLUITZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 4 
logela eta 2 komun. Ganbara eta garaje itxia.

• BARRENKALEA: Halla, sukaldea, egongela, 
komuna eta 2/3 logela. Ganbara.

• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, 
egongela, 2 logela eta komuna. Guztiz 
berriztatua.

• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, 
egongela, 3 logela, komuna eta despentsa.

• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukalde 
jantzia, logela bakarra edo 2 logela, egongela, 
2 komun eta eskegitokia. Terraza. Garajea 
aukeran. 

• GALLANDA: Estreinatzeko. Halla, sukaldea, 
egongela, logela bakarra edo 3 logela, komun 
bakarra edo 2 komun eta balkoia. Ganbara eta 
garajea.

• GALLANDA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
3 logela eta 2 komun. Terraza. Garaje aeta 
trastelekua. 

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

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

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

• GASTEIZ BIDEA: Halla, egongela, 3 logela, 
sukaldea eta komuna. Despentsa eta balkoia. 
Garajea aukeran.

• INTXAURRONDO: Halla, egongela, sukaldea, 
logela eta komuna. Trastelekua.

• IPARRAGIRRE: Duplexa. Halla, sukaldea, 
egongela-jangela, 4 logela, 2 komun eta 
terraza. 2 kotxerentzako garajea eta 
trastelekua.

• JUAN DE ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 2/3 
edo 4 logela eta komuna. 2 despentsa/
trasteleku eta sotoa. 

• KALEBARRIA: Halla, egongela, sukaldea, 3 
logela eta komuna. Despentsa. ( Guztiz 
berriztuta).

• KOMENTU KALEA: Halla, egongela-jangela, 
sukaldea, 2 logela horma-armairuekin eta 
komuna. Ganbara. ( Guztiz barriztuta eta erdi 
jantzia ). 

• KOMENTU KALEA: Halla, sukaldea, egongela- 
jantokia, 4 logela eta komuna. Ganbara.

• KURUTZIAGA: Halla, sukaldea, 
egongela-jangela, 3 logela eta komuna. 
Despentsa handia. Ganbara.

• LAUBIDETA: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 
2 logela eta komuna. Terraza.

• MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, 
sukaldea, 5 logela eta 3 komun. Terraza. 
Ganbara. 150 m2. 

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

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

• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela, 
sukalde jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea 
eta trastelekua.

• TXATXIENA: Halla, sukaldea, despentsa, 
egongela-jangela eta3 logela. Balkoia. 
Ganbara eta garajea.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ASKATASUN ETORBIDEA: promozio berriak. 1,2,3 

eta 4 logelakoak. 
Logela bakarra garajea eta ganbararekin 
185.000euro + BEZ 
2 logela garajea eta ganbararekin  
233.000euro + BEZ 
3 logela garajea eta ganbararekin  
290.000euro + BEZ

• EZKURDI: Estreinatzeko. Viviendas de Vizcaya. 
Azkeneko etxebizitza salgai. 3 logela. 
268.000euro. Garajea eta ganbara. 

• MARTXOAREN 8KO: erdi berria. 93 m2. Atikoa. 3 
logela. 75 m2-ko terraza. Ikuspegi ederra.

• MARTXOAREN 8KO: erdi berria. Beheko solairua 
90m2-ko terrazarekin. 2 logela. Garaje itxia.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 108 m2. Erdi berria. 3 
logela, egongela, sukaldea guztiz jantzia,2 
komun, garajea eta ganbara. Balkoi oso 
haundia etxebizitza guztian zehar.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 83 m2. 3 logela, 
egongela, sukaldea eta 2 komun. Balkoia. 
Garajea eta ganbara. Erdi berria.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 74 m2. EZINHOBEA. 
ETXE OSOAK KANPORA EMATEN DU. 2 logela. 
Garajea eta ganbara.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 80 m2. 3 logela, 
egongela, sukaldea eta komuna. 2 balkoi. 
Ganbara. Prezio onean.

• ZABALE: 99 m2. 4 logela, egongela, sukaldea 
eta eskegitokia.Balkoia eta garajea. Trastelekua 
aukeran.

• ZABALE: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea, 
esekitokia eta balkoia. Garajea eta ganbara. 
Etxe osoak kanpora jotzen du. Zatoz ikustera!

• SAN ROKE: 80 m2. 3 logela, egongela eta 
sukalde jantzia balkoiarekin. Beste balkoi bat 
hegoaldera. Ganbara handia. Guztiz 
berriztatua.

• HERRIKO GUDARIEN: 140 m2. 3 logela. 3 terraza. 
2 komun. Garajea. Azkeneko solairua. 
Eguzkitsua. Ikuspegi politak.

• ANDRA MARI: 180 m2. 4 logela, 2 komun, 
bainugela, sukaldea eta jangela. Ganbara eta 
garajea. 

• EZKURDI: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 komun. Ganbara. Prezio ona.

• EZKURDI: 175 m2. 4 logela, egongela, sukalde 
jantzia eta 4 komun. Trastelekua.

• PLATERUEN PLAZA: 97 m2. 3 logela, egongela, 
sukaldea eta 2 komun. Garajea, trastelekua eta 
ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du.

• MURUETA TORRE:(Viviendas de Vizcaya) 83 m2. 
3 logela, egongela eta sukaldea 
esekitokiarekin. Balkoia. Garajea eta 
trastelekua. Etxe osoak kanpora jo du.

• MURUETA TORRE: 120 m2. 4 logela. Garajea eta 
trastelekua. Balkoia. 

• LANDAKO: 80 m2. 2 logela, egongela 
balkoiarekin, 2 komun, sukaldea eta jangela. 
Ganbara eta garajea.

• LANDAKO: 134 m2. 3 logela, egongela, sukalde 
jantzia eta 2 komun. Balkoi handia. Ganbara. 
Garajea aukeran.

• TABIRA: erdi berria.  50m2. Logela,egongela, 
sukalde jantzia, komuna, balkoia eta ganbara.

• TABIRA: 90 m2. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta komuna. Eguzkitsua eta ikuspegi ederrekoa.

• ALLUITZ: erdi berria. Logela, egongela, sukaldea 
eta komuna. Balkoia. Ganbara. Bizitzen 
sartzeko moduan.

• MADALENA: erdi berria. 50 m2. Logela, 
egongela, sukalde jantzia eta komuna. 
Eskegitokia.

• ARKOTZA: 4 logela, egongela, sukalde jantzia 
eta 2 komun. Balkoia. Ganbara.

Aipatutako etxebizitzez gain, Durangalde 
osoan etxebizitzen aukera zabala dugu, 

66.000euro-tik aurrera. 
 www.inmoduranguesado.com

ETXEBIZITZAK SALGAI
• MURUETA TORRE: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. 

Terraza. Garajea aukeran. 190.000 €.
• MATIENA: Laubideta. 3 logela eta komuna.  

2 terraza. 205.000 €.
• ALDE ZAHARRA: 2 logela eta egongela. 

Berriztuta. 190.000 €.
• OÑITURRI: Erdi berria. 80 m2. Eguzkitsua. 

Ganbara eta garajea.
• F.J. ZUMARRAGA: 100 m2. 3 logela eta 

egongela. Terraza. Igogailua. 156.300 €

• ASKATASUN ETORBIDEA: Erdi berria. 3 logela,  
2 komun eta egongela. Terraza. Ganbara eta 
garajea. 276.000 €.

• ZABALE: estreinatzeko. 100 m2. 4 logela eta  
2 komun. Terraza. Eskegitokiarekin. Trastelekua 
eta garajea.

• LANDAKO: 3 logela eta 2 komun. Ganbara. 
Garajea. Ikuspegi ederra.

• UNTZILLATX: Etxebizitza handia. 3 logela eta  
2 komun. Ganbara.

• SASIKOA: Trenbide. 95 m2. 3 logela, 2 komun 
eta egongela terrazarekin. Ganbara eta 
garajea. Eguzkitsua.

• MURUETATORRE: 95 m2. Erdi berria. 3 logela eta 
2 komun. Etxe osoak kanpora ematen du. 
240.000 €.

• TXATXIENA: 3 logela, 2 komun, sukaldea 
eskegitokiarekin eta egongela terrazarekin. 
Ganbara eta garajea.

• LANDAKO ( Txibitena): 3 logela, 2 komun, 
sukaldea eskegitokiarekin eta egongela 
terrazarekin. 22 m2-ko terraza. Ganbara eta 
garajea.

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

• MATIENA: 3 logela eta komuna. Eguzkitsua. 
Berriztatua. 155.000 €.

• MADALENA: Erdi berria. 3 logela eta 2 komun. 
Terraza.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 4 logela eta 2 komun. 
Terraza. Ganbara eta garajea.

• ERDIGUEAN: 2 logela, komuna eta egongela. 
Bizitzen sartzeko prest. 126.000 €.

• MONTEBIDEO: 3 logela eta egongela. Igogailua. 
Ganbara. 140.000 €.

• ABADIÑO: (Etxeazpia). 2 logela eta 2 komun. 
Terraza. Garajea eta trastelekua.

• ABADIÑO: aukeran. 2 logela, 2 komun eta 
egongela. 65 m2-ko terraza. Trastelekua eta 
garajea.

• IURRETA (Dantzari): 80 m2. 3 logela eta 
egongela. Berogailua. Igogailua. 

• MURUETA TORRE: azkeneko pisua. 3 logela  
eta 2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea. 
Ikuspegi ederra.

• OÑITURRI: Erdi berria. 80 m2. Eguzkitsua.  
1. mailako materialak. Ganbara eta 2 
autorentzako garajea.

• TABIRA: erdi-berria. Apartamentua. Terraza 
handia. Garaje itxia.

• SAN ROKE: 80 m2. 3 logela eta sukalde handia. 
2 terraza. Ganbara. Eguzkitsua.

• SAN IGNAZIO: 85 m2. 3 logela. Terraza handia. 
Garajea eta igerilekua.

• IURRETA: 3 logela eta egongela. Balkoia. 66.000 €.
• EZKURDI: 175 m2. 4 logela eta 4 komun. 

Trastelekua. Bizitzen sartzeko moduan. 
Ikuspegiekin.

• MAÑARIA: 110 m2. 3 logela eta egongela 
handia. Terraza. Etxe osoak kanpora ematen 
du. Eguzkitsua. 156.000 €.   

• ALLUITZ: erdi berria. 2 logela. Ganbara eta 
garajea.

• LANDAKO: 5ª solairua. 90 m2. 2 terraza. 
Ganbara eta garajea. Polita. Altuera ona. 
312.500 €.

• DURANGO: txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• DURANGO:(Tabira). 300 m2. Lorategia. Solairu 

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

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

AGENDA Otsailaren 22an, 22:00etan, 
Elorrioko Arriolan

Mexikotik
Elorrioko Arriolara datoz Los 
Guggenheim taldeko Mexikoko 
antzerkilariak, otsailaren 22an, ‘Más 
pequeños que el Guggenheim’ lana 
eskaintzera. Porrotari umoretik 
begiratzen dion antzezlana da. 

Otsailaren 16an, 22:30ean, Berrizko Gaztetxean 

PORCO BRAVO + B.C.BOMBS
Gaztetxearen 14. urteurrena ospatzeko, kontzertua  antolatu dute bihar 
gauerako, Berrizen. Barakaldoko Porco Bravo eta B.C. Bombs bilbotarrak 
gonbidatu dituzte Berrizko Hiltegixe gaztetxeko jaira. 

  :: BERRIZ

Otsailaren 16an, 20:00etan 
Ez Dok Hiru Bikoteatroaren 
‘Lingua Nabajorum’, 
Kultur Etxean.

Otsailaren 22an, 18:00etan 
La Baldufa taldearen 
‘Printze zoriontsua’, 
Kultur Etxean.

  :: DURANGO
Otsailaren 17an, 18:00etan 
Teatro Gorakada taldearen 
‘Munduari itzulia’,  
San Agustin kulturgunean.

  :: ELORRIO
Otsailaren 22an, 22:00etan 
Los Guggenheim taldearen 
‘Más pequeños que el  
Guggenheim’,  
Arriolan.

  :: ZORNOTZA
Otsailaren 22an, 21:00etan 
Azar teatro taldearen 
‘El juicio de Dayton’,  
Zornotza Aretoan.

  :: ZORNOTZA 

  :: BERRIZ
Otsailaren 21era arte,  
’Ilargia esnatu da’,  
Iraia Okinaren ilustrazioak, 
Kultur Etxean.

  :: DURANGO
Martxoaren 3ra arte,  
Jose Felix Madariagaren  
argazkiak, Museoan.

  :: IURRETA
Otsailaren 22ra arte,  
‘Kafetako umeak. Eskola dute 
ihesbide’ argazkiak,  
Ibarretxen.

  :: DURANGO 

Otsailaren 15ean, 22:30ean 
Lokaletik at: Drongenerds + 
Kraussk + Pixontxis, 
Plateruenean.

Otsailaren 22an, 22:30ean 
Rafa Rueda eta Xabier Montoia, 
Plateruenean. 

  :: ELORRIO

Otsailaren 16an, 22:30ean 
Lisabo, Arriolan

  :: BERRIZ

Otsailaren 16an, 22:30ean 
Porco Bravo + B.C. Bombs, 
Hiltegixe gaztetxearen.

  :: ABADIÑO 
Otsailak 21ean, 19:00etan 
Espeleologiaren dibulgazioa 
eta bi asteburuko espeleologia 
ikastaroaren aurkezpena, 
Errota kultur etxean.

  :: DURANGO 
Otsailaren 21ean, 20:00etan 
Berbertan: Urko Aristik Iñaki 
Perurenari, Plateruenean

  :: IURRETA
Otsailaren 22an, 18:30ean 
‘Cafe amargo-La vida de los 
trabajadores del cafe en 
Guatemala’, Ibarretxen.

 :: DURANGO 
Otsailak 21 eta martxoa 7, 14 
eta 21, 17:00etatik 18:30era 
Haur masaje ikastaroa, 
Amazulo denda (688 86 08 45).

Otsailaren 23an, 
10:00etatik 19:00etara 
‘Bizitzaren soinuaz esnatzea’, 
Dharananda Yoga Zentroan.

 :: DURANGALDEA

Martxoaren 8ra arte,  
Maketa Lehiaketa. Parte 
hartzeko, hiru kanta bidali 
ditzakete taldeek: maketa.
udalgaztedi@gmail.com.

  :: DURANGO 
Otsailaren 15ean, 20:00etan 
Virginia Imazen ‘Historias de 
Euskal Herria’, eta Ernesto 
Aguirreren ‘Cuentos fa 
sostenido’ helduentzako  
ipuin saioak,  
udal liburutegian.

::DURANGO | ZUGAZA

 1. aretoa:
    La jungla 5
 Zuzendaria: John Moore  

	 •	barikua 15: 19:00/22:00 
 • zapatua 16: 19:30/22:30 
 • domeka 17: 19:00/21:00 
 • astelehena 18: 19:00/22:00
 • martitzena 19: 20:00
 
 2. aretoa: 
    Un plan perfecto
 Zuzendaria: Mike Barker

	 •	barikua 15: 19:00 
 • zapatua 16: 17:00/19:30/22:30 
 • domeka 17: 17:00/19:00/21:00 
 • astelehena 18: 19:00/22:00                       
 • martitzena 19: 20:00

 UMEEN ZINEMA
 1. aretoa: 
     Amigos para siempre
  Zuzendariak:  T. Loeser eta  
 J. Mølle

	 •	zapatua 16: 17:00
 • domeka 17: 17:00
 
 
:: ELORRIO | ARRIOLA
 
     Infancia clandestina
  Zuzendaria: Benjamín Ávila
 • domeka 17: 20:00
 • astelehena 18: 20:00

 UMEEN ZINEMA
     El origen de los guardianes
  Zuzendaria: Peter Ramsey 
 • domeka 17: 17:00

:: ZORNOTZA 
    Un plan perfecto
  Zuzendaria: Mike Barker  

      • barikua 15: 22:00 
 • zapatua 16: 19:30/22:30
 • domeka 17: 20:00
 • astelehena 18: 20:00

 UMEEN ZINEMA
     El corazon del roble
  Zuzendaria: Ricardo Ramón  
 eta Ángel Izquierdo
 • zapatua 16: 17:00
 • domeka 17: 17:00

 ZINEFORUMA
    Tropic thunder
  Zuzendaria:  Ben Stiller
 • martitzena 19: 20:00

  OTSAILEKO AGENDA
16,17,23,24 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA 

10:00 Hainbat ibilbide (70-80 km).

16,17,23
EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO K.E. 
16-17, 10:00 Anoetako belodromoan, juniorrak 
23an, Tafallako belodromoan Torneoko 1. proba.

16,23 IURRETAKO KIROL TALDEA 17:00etan.  
16an, Iurretako-Ugeraga, 23an Elorrio-Iurretako

18-22,22
GIZARTE ONGIZATEA 
18tik 22ra Argazki erakusketa “Kafetako umeak-
eskola dute ihesbide”, Bateginez 
22an, 18:30 Hitzaldia “Cafe amargo-la vida de los 
trabajadores del cafe de Guatemala”, Bateginez 

18-28 
18,23

ANDEREBIDE EMAKUMEEN ELKARTEA 
18tik 28ra, Martxoaren 8aren inguruko ekintzak 
18an, 18:30 Ikastaroa: Refuerzo del suelo pélvico 
23an, 10:30 Sagardotegira irteera. 616 490 506

18,19
20,22

HERRI BIBLIOTEKA 
18an, 18:15 Emakumeen literatur tailerrak 
19an, 17:00/18:00 Haurren irakurketa kluba 
            18:30 Helduen irakurketa kluba, gazteleraz 
20an, Helduen irakurleen txokoa, euskaraz 
22an, Helduentzako ipuin kontalaria 

OHARRAK
Otsailaren 18tik 22ra “Oinarrizko Interneta” 
ikastaroa, KZgunean. 11:00-13:00 
Otsailaren 25etik 28ra Internet mintegiak, 
KZgunean: gmail, google docs/maps/calendar
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Denborapasak zorionak@anboto.org 
eguazteneko 17:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

 Enekok otsailaren 20an 3 urte 
beteko dauz. Zorionak eta mosu 
handi-handi bat etxeko  
guztien partez!

 Zorionak Sebastian Erdoiza. Atzo 
97 urte bete ebazan. Zorionak eta 
mosu handi bat familia osoaren 
partez. Jarraitu umore horrekin!

 Otsailaren 13an Yaizak 19 urte bete 
zituen. Zorionak eta mosu handi 
bat danon partez! Irribarretsu nahi 
zaitugu ikusi beti!

 Otsailaren 11n jaio zan Hugo. 
Ongietorri eta zorionak aitatxo eta 
amatxori! Mosu handi bat zuen 
lagunen partez!

 Konfiantza dagoenean, dena arazo! 
dio Iñakik. Prestatu jubilazioa, 
badaezpada. Zorionak Bernardo 
Matienako danon partez!

 Ongi etorri Katrin! Urte barrixek 
eurixe eta edurraz gain gure etxien 
eguzki disdiratsue sartu da betiko. 
Orain izartxo bi dekuz! Ama, aita, 
Lur eta amama-aititen partez! 

 Hona hemen Elorrixoko Skandalo 
taldeko hippyak!

 Zorionak Laia, aita, ama, Izaro eta 
Malenen partez. Ondo pasa gaurko 
txokolatadan eta ia gustoko 
opariak jasotzen dituzun!

 Urko Iza Aldekoa-Otalorak gaur, 
otsailak 15, 5 urte betetzen dauz. 
Zorionak “bakero”! Nun itxi dozu 
zaldixe ba! Mosu handi bat!

  Urtarrilak 6an Unaxek 3 urte bete 
zituen eta Amalurrek, atzo, urtetxo 
bat! Zorionak etxekoen partez!

 Duda barik 4x4 todoterreno bat 
zara, baina gaurtik aurrera 
gehiago! Zorionak potxola! Berriz, 
Bilbo, Dima, Durango eta Eibartik!

BARIKUA, 15
 09:00-09:00

• NAvARRo (ArtekAle 6 - DurAngo)
 ZAPATUA, 16
09:00-09:00

• SAgASTIZABAl (Ask. etorb. 19 - DurAngo)
09:00-13:30

• NAvARRo (ArtekAle 6 - DurAngo)
• gAZTelUmeNdI (J.A. AbAsolo 2 - DurAngo) 
• CAmPIllo (MontebiDeo 24 - DurAngo)
• SANRomA (uribArri 5 - DurAngo)
• BAleNCIAgA (ezkurDi plAzA 8 - DurAngo) 
• UNAmUNZAgA (MuruetAtorre 2C - DurAngo)
• de dIego (intxAurronDo 22 - DurAngo)
• IRIgoIeN (bixente kApAnAgA 3 - iurretA) 
• URIZAR (gAbiolA 2 - berriz) 

09:00-22:00
• JAIo-olABARRIeTA (errekA 6 - elorrio)

domeKA, 17
 09:00-09:00

• gAZTelUmeNdI (J.A. AbAsolo 2 - DurAngo) 
ASTeleHeNA, 18
 09:00-09:00

• eTxeBARRIA (MontebiDeo 2 - DurAngo)
mARTITZeNA, 19
 09:00-09:00

• IRIgoIeN (bixente kApAnAgA 3 - iurretA)
09:00-22:00

• URIZAR (gAbiolA 2 - berriz)
egUAZTeNA, 20
 09:00-09:00

• SANRomA (uribArri 5 - DurAngo)
egUeNA, 21
 09:00-09:00

• UNAmUNZAgA (MuruetAtorre 2C - DurAngo)
09:00-22:00

• lARRAñAgA-BAleNTZIAgA (b.otxoA 6 - elorrio)

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

BOTIKAK AZOKA-BASERRITIK-PLAZARATELEFONO INTERESGARRIAK

sos DeiAk .................................... 112
gurutze gorriA .............94 681 09 49
osAkiDetzA  .................. 94 600 72 00
ertzAintzA  ...................94 466 93 00

AbADiño  .......................94 621 55 30
AtxonDo  ......................94 682 10 09
berriz  .........................94 682 45 84
DurAngo  .....................94603 00 00
elorrio  ........................94 658 27 12
gArAi  ..........................94 681 63 93
iurretA  .........................94 620 12 00
izurtzA  ........................94 681 35 48
MAllAbiA  ........................943 17 14 61
MAñAriA  ......................94 681 89 98
otxAnDio  ....................945 45 00 20
zAlDibAr  ......................94 682 70 16

euskotren  ....................902 54 32 10
bizkAibus  .....................94 448 40 80
pesA  ............................. 902 10 12 10
ContinentAl Auto  ..........945 286 466

AbADiño  .......................94 621 55 33
berriz  .........................94 682 40 36
DurAngo  ....................94 603 00 00
elorrio  ........................94 682 02 18
iurretA  ........................94 620 08 88

AbADiño  .......................94 681 44 70
MAtienA  .......................606 459 988
DurAngo geltokiA  .......... 94 681 10 01
elorrio geltokiA  ...........94 682 00 40
       J.l. uriArte  .............670 402 002
       i. estebez  ................. 670 678 273
M. gAleAno  .................670 409 330
iurretA  .........................94 620 15 65
      tAxi AuzuneA  .............688 618 690
berrizko Auzo tAxiA  ........620 022 800

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK

EGURALDIA

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

ASTEARTEA

16º

15º

16º

15º

 4º

 7º

 7º

 6º

Abadiño (Traña-Matiena)
 Eguaztenetan 10:00etatik aurrera
Durango
 Zapatu goizetan
Zornotza
 Domeka goizetan

ASTEKO SALNEURRIAK: 

SUDOKUEN
SOLUZIOAK

Zorionak Asier! Hamabostean 
behin zotz egin dugun tarta zuei 
egokitu zaizue. Oparia eskuratzeko 
txartela gura duzuenean jaso 
dezakezue, Iurretako gure 
egoitzan: Bixente Kapanaga 9an. 
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JATETXE GIDA 

PEDRO JUAN
San Antonio, 1 BERRIZ
Tel.: 94 682 62 46
Eguneko menua. Karta. Domeka, 
astelehen eta martitzen gauetan itxita.

ÑAM!

HURI BARRENA

NERE JATETXEA

Huribarrena, 8 OTXANDIO
Tel.: 945 45 01 25
Karta. Ardoak. Eguneko menua. 
Asteburuetan menu berezia.

San Agustinalde, 4 DURANGO
Tel.: 94 620 39 10
Eguneko menua. Eguerdietan: entsaladak, 
razioak eta plater konbinatuak 
Ostegunetik igandera karta berezia gauero.

ÑAM!

ÑAM!

JULIANTXU
Iturriza, 2 BERRIZ
Tel.: 94 682 40 77
Karta. Txuleta errea.
75 lagunentzako jangela.

ÑAM!

PLATERUENA kafe antzokia
Landako etorbidea 4-a
Tel.: 94 603 03 00
Eguneko menua astelehenetik zapatura.
Taldeentzako menu adostuak. Askariak.

ÑAM!

Profesional onenak  
zure zerbitzura!



Akuilua GOTZONE 
BARANDIKA
EHUko 
irakaslea 

LAUHORTZA

Txertoak 
Berrogei urte baino gutxia-
goko denboraldian bizi-itxa-
ropen mundiala hamar ur-
tez luzatu da, eta horretan au-
rrerakuntza zientifikoak dira 
“errudun” nagusiak. Zer esa-
nik ere ez, aurrerakuntzak 
aplikatu dira gaixotasunen 
diagnosi eta tratamenduetan, 
baina baita prebentzioan ere. 
Eta txertoak prebentziorako 
ezinbesteko erremintatzat jo-
tzen dira; batez ere, umeen-
gan. Egun, gaixotasun askota-
rako txertoak daude. Izan ere, 
herrialde aurreratuetan osa-
sun publikoaren ardura nagu-
sienetako bat da umeentzako 
txertatze-programa egokiak 
garatzea. Horiei esker erradi-
katu dira antzina hilkorrak zi-
ren gaixotasun asko.

Hala ere, azken boladan, ge-
ro eta txertoen aurkako jen-
de gehiago dago, eta are gehia-
go, batzuek ez dituzte txerta-
tzen haien seme-alabak. Hots, 
txertatuta ez egotearen arris-
kuak onargarriak dira ingu-
rukoak txertatuta egon daude-
nean. Hots, gizabanako bakar 
bat babestuta dago talde handi 
batean, gaixotasunaren trans-
misioak txertatu gabeko giza-
banakoen kopuru minimo bat 
behar baitu. Zoritxarrez, txer-
tatu gabekoen kopurua zenbat 
eta altuagoa izan, gaixotzeko 
arriskua orduan eta handia-
goa da. Honen gaineko lehen 
datu kezkagarriak azaldu dira 
dagoeneko. Esate baterako, el-
gorriaren berragertzea detek-
tatu da Europan bertan.

Noski, txertoen aurkako 
joeraren sendotzea herrialde 
aurreratuenetan baino ez dau-
ka ulertzerik. Horietan, gaixo-
tasun batzuk erradikatutzat 
jo dira denbora luzean, eta ba-
tzuek pentsatu dute ezin zutela 
itzuli. Datuek, ordea, erakus-
ten digute talde-babesa erraz 
gal daitekeela. Beraz, kontuz 
ibili behar gara. Txertoen aur-
kako moda hau egungo kimi-
fobiarekin dago harreman es-
tuan, eta, tematia banaiz ere, 
hemen izango nauzue, jo-ta-ke, 
horri aurre egiten.

 

 AMAIA UGALDE
Durangon bizi den abadiñar 
honek hainbat herri ezagu-
tu ditu bildotsaren kontura. 
Kasualitatez, behin Urkiolan 
bildots erretzaile faltan zeu-
dela erre zuen lehen bildo-
tsa, duela urte asko. Prakti-
katik eta maisu bati entzun-
dako berbetatik asko ikasi du 
urteotan. Sanblasetako Bur-
duntziko Bildots Txapelke-
tan ibiltzen da ‘chef ’, eta pa-
sadizo ugari ditu kontatzeko.

Abadiñoko lehiaketan huts egin 
barik parte hartzen duzu urtero.
Lehenengo urtean ez nintzen 
egon,  operatuta nengoelako os-
pitalean, baina bai. Aurten 25 ur-
te egingo ditut, eta uztekotan na-
go, besteei ere lekua utzi behar 
zaie. Beno, hori diot, baina ez da-
kit. Gero pixka bat bultzatzen ba-
naute...

Nondik dator zaletasuna?
Orain dela 40 bat urte, lehenen-
go bildotsa Urkiolan erre nuen. 
Koadrila bat elkartu ginen, eta 
tabernakoari bildotsak presta-
tzeko esan genion, baina erre-
tzailerik ez zuela topatu esan zi-
gun, eta guk erretzeko. Egin ge-
nuen sua, idia erretzeko beste-
koa! Erdiagaz nahiko genuela 
esan zigun tabernakoak. Han 
ibili ginen buelta eta buelta, eta 
jan genuenean hain txarrak ez 
ginela ikusi, eta han hasita, Men-
diolan tabernan ere ibili nin-
tzen, eta hainbat bildots erre di-
tut harrezkero!

Oloten, behinola, pilo bat bil-
dots erre zenituen...
65 bildots. Abadiñoko sokatira-
ko taldeak laguntasuna egina du 
Oloteko talde bategaz, eta geroz-
tik Matienako jaietara-eta etor-

LORENZO ZIARSOLO  |  Bildots erretzailea |  66 urte       

“Begiratu batez igarri daiteke zer 
bildotsek irabazi dezakeen saria”
Zapatuan Abadiñon ibiliko da Lorenzo Ziarsolo, bildots artean, lagun-koadrila alboan.  Urtero parte hartzen du 
Sanblasetako Burduntziko Bildots Txapelketan, eta sari ugari irabazi ditu. Badauka sekretutxoren bat...

tzen dira. Sanblasetara etorri zi-
ren duela hiru urte, ikusten zer 
zen burduntzian bildotsa erre-
tzea. Sinistu ere ez zuten egiten: 
“Gero hau jan? Zelan baina?” 
Ederto jan zuten, eta gero Olote-
ra joatera gonbidatu ninduten. 

Eta 65 bildots erre! 
1.200 lagunentzako afaria zen. 
Txerri okelagaz jaia egiten dute 
han. Irlandatik ekarritako bildo-
tsak ziren haiek, eta astoen lako 
bildotsak ziren, handiak eta go-
gorrak. Sei lagun ibili ginen han. 
Oso pozik geratu ziren.  

Praktikatzen ikasten da, ala tru-
kuren bat badaukazu? 
Praktikak asko egiten du, baina 
hor faktore asko dago: bildotsak 
eurak zelakoak diren, zelako le-
kua den... Haizetsua bada, kon-
tuz ibili behar! Pentsatu deza-
kezu ederto eginda dagoela, bai-
na gero... Behin, Burgosen erre 
nuen txahal bat, goizeko bede-
ratziak inguruan hasi, eta ilun-
tzeko zazpiak arte, eta atzeko iz-
terren zati handi bat egin barik!  
Haizeak eta hotzak ez dute bate-
re laguntzen.

Urteetan ikasitako kontuak dira.
Abadiñoko lehiaketan lehenen-
goz parte hartu nuenean,  Laspi-
llak irabazi zuen. Hemen ingu-
ruan Laspilla onena zen bildo-
tsak erretzen. Bigarren urtean 
epaile egon zen. Atera kontuak 
zelan ikusten zituen bildotsak, 
kutxillo bat hartu, bildotsenga-
na joan, eta hiru aukeratu zitue-
la. Ikusteagaz bakarrik bazekien 
hiru bildots horietako batek har-
tuko zuela saria. Horietako bat 
neurea izan zen, lehenengo sa-
ria. Hurrengo urtean, Abadiñon 
sozietate batean elkartu nintzen 
Laspillagaz, bera bildots bategaz 

eta ni beste bategaz. Berbe-
tan geundela, ardo apurtxo 
bat ere edan genuen, eta 
esan nion: “Lotsatu egi-
ten naiz zu ondoan egon-
da ni bildotsa erretzen ibil-
tzeaz. Joan eta emaiozu zuk 
buelta”. Berarekin joa-
teko esan zidan, eta 
bildots ondoan ge-
ro: “Bildotsa holan-
txik eta holantxik 
eitten da, eta ein bi-
xok hauxe, hauxe 
eta hauxe”. 

Jaramon egin ze-
nion?
Ez nion egin-
go ba! Hurren-
go bildotsa ho-
rrela egin nuen, 
eta ordutik hona, 
berdin. Ardo boti-
lak kulpa osoa! Hi-
ru lagunen artean 
botila bat ardo 
edan genuen, eta 
han kontatu ziz-
kidan truku guz-
tiak! 

Zeuk ere orain 
segituan igarriko 
duzu bildots bat 
ondo edo txarto 
dagoen.
Alde handia ego-
ten da. Begiratu 
batez igarri daite-
ke zer bildotsek iraba-
zi dezakeen saria.  Ba-
tzuek egin bako zatiak 
edukitzen dituzte. One-
na hozkailutik kan-
po denboratxoa 
ematea da. Aba-
diñon ikatza har-
tu eta su handia 
egiten dute batzuek, 

baina horrela ez da 
egin behar. Kanpoa 

erretzen da horre-
la, baina barrua 
ez da egiten. Tru-

kutxoak!  


