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Larrialdiak gainezka

Goizeko 10:00etan irtengo dira Abadiñoko Iketz enpresatik, 
eta San Eloytik pasatu eta gero, 12:00etan Elorrioko plazara 
heltzea aurreikusi dute. Enpresa biak konkurtso egoeran dau-
de, eta inbertsoreren bat noiz agertuko zain daude egoera kon-

pontzeko. Abadiñoko Udalean Iketz eta San Eloyren inguruko 
mozioa eztabaidatu zuten atzoko ezohiko bilkuran. Behargi-
nek langileen lanpostuen alde eta itxieraren aurka egiteko es-
katzen diote udalari. Elorrion ere aurkeztu dute mozioa. 

Iketzetik San Eloyra martxa antolatu 
dute beharginek zapaturako  3

Duela bi urtetik hona lan karga 
handitu egin zaiela salatu dute 
Landakoko anbulatorioko beharginek, 
eta sinadurak batzeari ekin diote   3

San Eloy taldeko bi  
enpresetako 210 langileren 
postuak arriskuan daude
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DURANGO

 MARKEL ONAINDIA
Haserre eta kezkatuta. Horrela 
dabiltza Landakoko larrialdi zer-
bitzuetako beharginak. Azken 
urteetan lan karga handitu egin 
zaie, baina lan taldeagaz ez da 
gauza bera gertatu. Ondorioz, la-
nez gainezka dabiltzala esan du-
te. Horregatik eta beste hainbat 
arrazoirengatik, euren lan bal-
dintzak ez direla egokiak diote: 
“Guk ez dugu kaxekin lan egiten, 
pertsonekin baizik”. Osakidetza-
ko larrialdien zuzendaritzari sa-
rritan helarazi dizkiete euren es-
kaerak, baita sortutako 380 ara-
zoren aktak ere. Erantzunik ja-
sotzen ez dutela ikusita, protesta 
egitea erabaki dute. Sinadurak 
batzen hasi dira.

Duela urte bitik hona igarri 
dute lanaren igoera. “Egoera izu-
garri estresagarriak dira. Urrun 
gaude ospitaleetatik, eta larrial-
di kasu asko etortzen dira, gehie-
gi”. Euren ustez, egoera sozialak 
ere ekarri du gorakada hori, neu-
rri batean: biztanleen zahartzea, 
lanean baimena ez eskatzeagatik 
arratsaldez joatea... 

Txanda bakoitzeko, mediku 
bi, erizain bat, jagole bat eta gida-
ri bat egoten dira. Durangaldeko 
etxeetako abisuak ere hartzen di-
tuzte, eta irteera askotan erizai-
nagaz joaten da medikua. Horre-
la, Landakon ez da erizainik ge-
ratzen gaixoak artatzeko. Azken 
hilabeteetan, kasu hauetan, erre-
serban dauden erizain batzuei 
deitzen diete bertaratzeko. Den-
bora eskatzen du horrek: “Osa-
sunean denboragaz jokatzen da. 
Nolabaiteko konponketa da, ez 
da erantzun zuzena”. Errefortzu 
hau irailean jazotako egoera ba-
ten ostean ipini zuen zuzendari-
tzak; Berrizen gertatutako istri-
pu batera irten zuten, eta erizain 
barik zeudela, gaixo larri bi eto-

rri zitzaizkien. Bati bihotzekoak 
eman zion, itxarongelan.

Asteburuetan behargin gehia-
go egoten da, baina gaixoen ko-
purua ere asko igotzen ei da. “Ba-
taz beste 160 etortzen dira medi-
kuarengana, eta beste 70 erizai-
narengana”. Zapatuetako beste 
zentroetako pediatria zerbitzuak 
ere bertara aldatu zituzten, baina 
pertsonala gehitu barik.

Anbulantzia, Gernikatik
Lanerako baldintzek eragin han-
diagoa izaten dute kasu larrie-
tan. Gainera, anbulantzia badau-

kate, baina medikalizatua Gerni-
katik etorri behar izaten da. “40 
minutu horiek estuasun handiz 
bizitzen ditugu”. Aldarrikapene-
kin jarraituz, irteeretarako auto 
berri bat eskatu dute, oraingoa 
zaharra da-eta: “Aurrekoan ez 

zuen igo Mendiolako aldats bat”. 
Instalazioak txikiak direla esan 
dute, baina antza denez, obrak 
egitea onartu du zuzendaritzak.

Lan taldea ona dela diote, bai-
na egoerak zailtasunak sortzen 
dituela: “Ondorio zuzenak dauz-
ka zerbitzua jasotzen dutenen-
gan, herritarrengan. Kolabora-
zioa eskatzen dugu, zerbitzu pu-
bliko on bat eskaini ahal izateko”. 
Zentroan batzen dituzte sinadu-
rak, larrialdietako ordutegian.

Legebiltzarrean, EH Bilduk 
osasun sailburuaren agerraldia 
eskatu du, gaiaz galdetzeko.

Larrialdietako 
beharginen kezka  
eta protestak 
Lanez gainezka dabiltzala eta baldintzak ez direla 
egokiak esan dute; sinadurak batzen hasi dira 

Landakoko larrialdietako irudi bat, zerbitzutik kanpoko une batean.

Azken urteetan lan karga 
handitu egin zaie, baina  
lan taldeagaz ez da  
gauza bera gertatu

Asteburuetan behargin 
gehiago egoten da,  
baina gaixoen kopurua  
ere asko igotzen ei da

  M. O.
EAJk erantzukizuna eskatu 
zien publikoki gainerako al-
derdiei  mar txoaren 1ean, 
2013rako aurrekontu zirribo-
rroa aurkezterakoan. “Eran-
tzukizuna eskatu bai, baina 
deitu ere ez digute egin”, esan 
zuen Dani Maeztuk eguazte-
nean (Aralar), EH Bilduko zi-
negotziek emandako prentsau-
rrekoan. Gobernu taldeak, in-
b e r t s i o r i k  e z i n  e g i n  e t a 
aurreko urteetako soberakina 
erabiltzea proposatu zuen 
proiektuak garatzeko; tartean, 
San Faustoko zentro zibikoa 
eta Urki-Hegoalde saihesbidea. 
Bada, EH Bilduko zinegotziek 
adierazi dute eurei ez dietela 
soberakinaren inguruko datu-

rik eman. Eider Uribek (Bildu) 
irakurri zuen oharra euska-
raz: “Ezin daiteke onartu EAJk 
informazioa ezkutatzea”. Eu-
ren arabera, soberakineko zaz-
pi milioi euroez gainera, beste 
bost milioi ere eskuratuko ditu 
udalak lurzoru publikoaren 
salmentatik. “EAJk informa-
zio hori ezkutatu gura badu, 
guri iruzur egiten saiatzen da-
bilelako da. Ez guri bakarrik, 
baita herritar guztiei ere”.

Kritika hori egin ostean, 
azaldu zuten prest daude-
la EAJgaz berba egiteko. Jel-
tzaleekin batzarra egiteko es-
kaera erregistratu zuten uda-
letxean, eguaztenean bertan. 
Baina, “hausnarketa sakona” 

egiteko exijitu dute. Izan ere, 
euren iritziz, “EAJren propo-
samena kontuak koadratzeko 
eragiketa aritmetiko hutsa da”. 
Esan dute Durangoko Hiri An-
tolamendurako Plan Orokorra 
berraztertu behar dela, eta ho-
ri herritarren partaidetza sus-
tatuko duen dinamika bategaz 
egiteko eskatu dute. 

Negoziaziorako gaiak
Bestelakoak ere badauzkate ne-
goziaziorako. Soberakina, eki-
pamenduak herritarren beha-
rrizanen arabera egiteko era-
bili gura dute. Gainera, Landa-
koko igerilekuetan egondako 
gainkostuagatik erantzukizu-
na exijitzeko eskatu dute. Lur-
zoru ondarea etxebizitza poli-
tiketara osorik bideratzea, zer-
getan irizpide sozialak aplika-
tzea, zabor organikoa batzeko 
sistema adostea, energia be-
rriztagarria ekoiztea eta priba-
tizatutako udal zerbitzuak be-
rriro publiko izatea ere propo-
satu dute.

“EAJk informazioa ezkutatu” arren, 
berba egiteko prest dago EH Bildu
Bilduk eta Aralarrek esan dute EAJk ez diela aurrekontuko soberakinaren 
gaineko daturik eman; jeltzaleekin batzarra egiteko eskaera erregistratu dute

Bildu eta Aralarreko zinegotziak, eguaztenean, prentsaurrekoa eman ostean.

“EAJren proposamena  
kontuak koadratzeko  
eragiketa aritmetiko  
hutsa da”
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DURANGALDEA

  JONE GUENETXEA
Iketz eta San Eloy enpresetako 
langileek mobilizazioekin ja-
rraitzen dute. Biharko, martxa 
deitu dute Iketzetik San Eloy-
ra. Goizeko 10:00etan Iketz en-
presan hasiko da (Abadiñon), 
eta 12:00ak aldera, San Eloytik 
pasatu eta gero, Elorrioko pla-
zan bukatzea aurreikusi dute. 
Enpresa biak konkurtso egoe-
ran daude, eta 210 langileren 
lanpostuak arriskuan daudela 
azaldu dute LAB eta ESK sindi-
katuek. Une honetan inbertso-
reren baten bila dabiltza, en-
presa biak zabalik mantendu 
ahal izateko.

Mozioa Abadiñon
Atzo arratsaldean Anboto-
ren edizioa zarratu eta ge-
ro, ezohiko bilkura egin zu-
ten Abadiñoko Udalean Iketz 
eta San Eloy enpresen ingu-
ruko mozioa eztabaidatzeko 
helburuagaz. Dokumentu ho-
rretan, bi enpresetako langi-
leen ordezkariek Abadiñoko 
Udalari publikoki posiziona-
tu dadin eskatzen diote, “lan-
gileen lanpostuen alde eta 
itxieraren kontra”. Udaleko 
balkoian pankarta bat jartzea 
proposatzen dute. Horrez gai-
nera, Abadiñoko Udalari “da-
gozkion gestioak” egiteko es-
katzen diote itxiera gertatu ez 
dadin. Irtenbideak bilatzeko 
helburuagaz, udalak bere jar-
dunbidea zehazteko ere eska-
tzen dute.

Elor rioko Udalean ere 
Iketz eta San Eloyren inguru-
ko antzeko mozio bat eztabai-
datzea gura dute sindikatuek.

Iketzetik San Eloyra 
martxa antolatu 
dute langileek 
10:00etan Abadiñoko Iketz enpresan irtengo dira, 
eta 12:00etarako Elorriora heltzea aurreikusi dute 

  M. O.
Udaltzainek Tabira kalean 
abandonatuta dagoen Fundifes 
enpresako eraikina zigilatu zu-
ten martxoaren 27an. Hainbat 
lagun okupa legez bizi ziren, 
eta horiek irtenarazi zituzten 
lehenik. Segurtasuna lortu gu-
ra du udalak, “instalazioak ez 
dituelako bertan bizitzeko bal-
dintza egokiak betetzen”. Ber-
tan izandako gertaeren ondo-
rioz hartu dute erabakia. Iaz, 
maiatzean, emakume baten 

aurkako sexu erasoa egin zu-
ten, eta 2011ko ekainean beste 
andra bat hil zen bertan; geroa-
go, haren bikotekidea atxilotu 
zuten, hilketa egotzita. 

A n t z a  d e n e z ,  j a b e e n a 
–behargin ohiak– zen zigilatze-
ko ardura. “Eraikinaren ja-
beek ez zutenez erantzunik 
eman, kasuari zegokion espe-
diente administratiboa hasi 
zen Hirigintza batzordean”. 
Eraikina botatzea ere jabeei 
dagokie, baina udalak arris-
kua ikusten badu, tramiteekin 
hasiko da, esan dutenez. Uda-
lak esan du haizeagaz jausten 
zebiltzan xaflak kendu dituela 
momentuz.

Fundifeseko eraikina zigilatu dute, 
barruan zeudenak bota ostean
Hainbat lagun okupa legez bizi ziren Fundifesen; zigilatuta, segurtasuna lortu 
gura du udalak, “ez dituelako bertan bizitzeko baldintza egokiak betetzen”

Eraikina botatzea ere jabeei 
dagokie, baina, udalak  
arriskua ikusten badu,  
tramiteekin hasiko da

Fundifes enpresako eraikin zaharra zigilatu du udaltzaingoak.

Martxoaren 23an Elorrion egindako manifestazioa eta prentsaurrekoa.

Atzo ezohiko bilkura  
egin zuten Abadiñoko  
Udalean Iketz eta San Eloy  
enpresen inguruan

Trenbideko 
pasabideak 
premiazkoak 
direla dio PSEk

 JONE GUENETXEA
Durango zatitzen duen trenbi-
dean hiru pasabide zabaltzea 
“premiazkoa” dela azaldu du 
Pilar Rios zinegotzi sozialistak 
prentsa oharrean: “Lau hila-
bete igaro dira gobernu taldea-
ri (EAJ) hiru pasabide zabaltze-
ko dagozkion gestioak egin di-
tzala eskatu genionetik”. Riosek 
azaldu duenez, Aitziber Irigoras 
alkateak erantzun die Euskal 
Trenbide Saretik (ETS) ez due-
la erantzunik jaso. “Horrek era-
kusten du zer utzikeria eta ku-
deaketa txarra duen EAJk gai 
honetan, udalean zein ETSn”. 

Sozialistek diotenez, herria-
ren zatiketa mantentzen ari di-
ra horretarako beharrizanik ba-
rik, eta arriskutsua izan daite-
keela azpimarratu dute. “Gazte 
askok salto eginda pasatzen di-
tuzte hesiak, eta baten batzuek, 
bidea laburtzearren, trenbidea 
apurtu dute lekuren batean”. 
Udaleko brigadak behin-behi-
neko obra bat egiteko eskatzen 
du PSE-EEk. Hiru pasabide ho-
riek Uribarri eta Ibaizabal ka-
leen artean, Pedro Pablo Astar-
loa eta Ibaizabal kaleen artean, 
eta Fauste Bekoa-Untzillatz eta 
Fauste kaleen artean daude. 
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ZALDIBAR

ATXONDOBERRIZ ABADIÑO

Saibigaineko 
bataila gogoan 
hartuko dute 
domekan

 ITSASO ESTEBAN
Apirilaren 14an egingo dute 
Urkiolatik Saibigainera ir-
teera. Orain 76 urteko fran-
kisten altxamenduaren os-
tean, 1937ko udaberrian Sai-
bigain mendian izandako ba-
tailak oroituko dituzte. 

Ordu eta erdiko ibilaldian 
egingo dituzten geldialdietan 
mendi horretan gertatuta-
koen berri emango du Alber-
to Sardon Gerediaga Elkarte-
ko kideak.

Urkiolatik abiatuko dute 
ibilbidea, 11:00etan, eta auto-
busa ipini du antolakuntzak 
bertaraino joateko: Abadiñon 
eta Durangon batuko dituzte 
izena eman duten lagunak.

Kultura sustatzeko helbu-
ruz, iaz eratu zuten Barriz-
ten Elkarteak antolatu du ir-
teera, bigarrenez. Aurrera-
tu dutenez, Traña-Matienako 
jai egitarauko ekintzak anto-
latzen ere parte hartuko dute 
kultur elkarte horretakoek.

  JOSEBA DERTEANO
Ludoteka kudeatzeko eta he-
rriko aisialdi programa disei-
natzeko ardura Marixurrike 
aisialdi taldeari esleitu dio 
udalak, datozen urte bietara-
ko. Aisialdi taldeak 12 urtera 
arteko gaztetxoekin lan egiten 
zuen orain arte: 3-6 eta 6-12 ur-
te bitarteko talde banarekin. 
Aurten, 12 eta 16 urte artekoen 
talde berria sortu dute. Talde 
berri horretarako, 18 gazte-
txok eman dute izena dagoene-
ko (Abadiñokoak eta Elorrio-

koak tartean). Hileko bigarren 
eta laugarren asteburuetan 
batzartzen dira gaztetxean, eta 
ekainaren amaieran izango di-
ren herriko jai nagusietarako 
ekintzak lantzen dabiltza az-
ken asteetan. Futbito txapelke-
ta bat egiteko asmoa dute, bai 
eta umorezko antzezlan bat 
ere, besteak beste.Talde be-
rriagaz gazteei euren kezkak, 
nahiak eta sormena plazaratu 
eta garatu ahal izateko espa-
zioa eskaintzea dute helburu.

Urtero legez, Marixurrikek 
askotariko ekimenak garatu-
ko ditu urtean zehar: gazte-
txoen ludoteka, udaleku fin-
koak eta irekiak,kulturarteko 
jaialdiari begirako ekintzak...

Bestalde, seigarren urteu-
rrena ospatuko dute apirila-
ren 27an, eta egun horretarako 
ekintzak prestatzen dabiltza.

Marixurrikek 12 urtetik 
gorakoei zuzendutako 
talde berria sortu du
Ekaineko jaietarako ekintzak prestatzen ari 
dira; umorezko antzezlan bat sortu gura dute 

Apirilaren 27an seigarren 
urteurrena ospatuko du 
Marixurrikek, eta ekintzak 
prestatzen dabiltza

 AMAIA UGALDE
Senegal eta Kamerundik etorri-
tako lagunekin batera, biharko 
egun osoko egitaraua antolatu 
dute Berrizko gaztetxeko kideek. 
Elkar ezagutzen ez zutela eta har-
tu-emanak hasteko gogoagaz sor-
tu da jai afrikarra egiteko ideia. 
Egunari hasiera emateko,  
12:00etan batuko dira Hiltegixen. 

Hasteko Thibulen izeneko baz-
karia zelan egin erakutsiko dute 
afrikarrek. Arroza eta arraina 
daukan platera da Thibulen. Guz-
tien artean jakia prestatzen ibili 
eta gero, 14:00ak aldera hasiko di-
ra bazkaltzen. Bazkalostean, Ta-
tan magoa izango dute, eta diges-
tioa egin eta gero, musikaren or-
d u a  i z a n g o  d a :  t i n b a l e k 
girotutako poteoari ekingo diote 
18:30ean.

Gaueko 21:00etan luntxa izan-
go dute gaztetxean, eta gero, 

22:30ean, Durangaldeko hainbat 
lagunek parte hartzen duen Batu 
taldeak doinu afrikarrak eskai-
niko ditu kontzertuan. Gauerdi-
tik aurrera ere giro ona egongo 
da; musika afrikarra ipiniko du 
DJ batek.

Egun osorako txartela 10 eu-
roan ipini dute salgai, Fonda eta 
Guzur tabernetan.

Batukada ikastaroa
Bestalde, batukada ikastaroa ha-
si dute duela gutxi, Hiltegixen. 
Aste batean barikuetan, eta hu-
rrengoan domeketan batzen di-
ra, 18:00etan. Parte hartu gura 
duenak gaur edo datorren dome-
kan, apirilaren 21ean, izango du 
hurrengo aukera. 

Tailerrean parte hartzeko 
bost euro ordaindu behar dira, 
eta Gaztetxetik azaldu dutenez, 
ateak zabalik daude. 

Elkar ezagutzeko jaia 
antolatu dute Hiltegixek 
eta herriko afrikarrek
Biharko jai afrikarrean ‘Thibulen’ bazkaria egingo 
dute elkarrekin, eta musika ugari egongo da

 ITSASO ESTEBAN
Udalak batzen dituen zuzeneko 
zergak modu eraginkorragoan 
betearazteko helburuagaz lotu 
du Zaldibarko Udalak Bizkai-
ko Aldundiagaz lankidetza-hi-
tzarmena. Udaleko lau alder-
diek bozkatu zuten hitzarmen 
hori sinatzearen alde, martxo-
ko ohiko udalbatzarrean.

Arantza Baigorri alkateak 
udalbatzar horretan azaldu 
zuenez, “Ogasuneko datuak 
ere eskura dauzkanez, zergak 
betearazteko udalak baino es-
kumen handiagoa dauka Al-
dundiak”. “Batzuetan udalak 
ez du izaten ordaintzen ez dute-
nak harrapatzeko modurik, eta 
uste dugu oso beharrezkoa dela 
hitzarmen hau”.

Dagozkien zergak ordain-
tzen ez dituzten herritar eta 
enpresei dagokiena ordaintze-
ko eskatzeko eskutitza bidali 

ohi du udalak, eta zenbaitetan 
zerga epeka ordaintzea eska-
tzen dute herritarrek. Beste ka-
su batzuetan, baina, dagozkien 
zergak ordaindu barik “desa-
gertzen” dira zordunak. 

Udaleko ordezkariek azal-
du dutenez, 2011 urtean, esate-
rako, Zaldibarko Udalak ez zi-
tuen jaso zerga bidez zegozkion 
30.000 euro.

Aldundiak eskura daukan 
norbanakoen diru kontuen in-
formazioa baliatuta, udalak lo-
kalizatu ezin dituen norbanako 
horiei dagokien zerga ordaina-
raziko die Bizkaiko Aldundiak. 
Kobratzea lortzen duen kopuru 
bakoitzaren %1 jasoko du ho-
rren truke.

Asteon bidali dute Zaldibar-
ko alkateak sinaturiko hitzar-
menaren alea Bizkaiko Aldun-
dira, eta gutxi barru izango da 
indarrean.

Zergak betearazteko hitzarmena 
sinatu dute udalak eta Aldundiak

Aldundiak eskura daukan norbanakoen diru kontuen informazioa baliatuko dute zergak betearazteko. 

Udaleko lau alderdiek aho batez bozkatu zuten hitzarmena lotzearen alde 
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MAÑARIA OTXANDIO IURRETA

Autozaintzan 
sakontzeko 
ikastaroa 
eskainiko dute

 J.D.
Menpekotasuna duten seni-
deak zaintzen jarduten duten 
lagunei zuzendutako doako 
ikastaroa eskainiko du uda-
lak. Ikastaroa maiatzetik 
ekainera izango da, eta ordu 
biko sei saiok osatuko dute. 
Apirilaren 22ra arte eman 
daiteke izena udaletxean. 
Ikastaro hau udalak aurten 
abiatu duen Nagusi Prozesua-
ren barruko ekimena da. Kur-
tsoa Sasoia Tercera Edad 
S.L.k emango du.

Ikastaroa zaintzaile ez-pro-
fesionalei zuzenduta dago, eta 
zaintzaileen bizi kalitatea ho-
betzeko zein jardunbide ho-
rretan sortu daitezkeen arris-
ku faktoreak detektatzen la-
guntzeko gakoak eskaintzea 
du helburu. Horrela, lehenen-
go saio bietan, besteak beste, 
zaintzan jarduteko planifika-
zio egoki baten garrantziaz 
ariko dira. Ondorengo hiru 
saioetan zaintzaileen bizi ka-
litatean eragiten duten fakto-
reak izango dituzte berbagai: 
atseden eta lo beharrak, an-
tsietatea, pentsamendu nega-
tiboen kontrola, isolamendua, 
hartu-eman sozialak… 

Azken saioan, zaintza plan 
indibiduala antolatzeko estra-
tegiak landuko dituzte; norbe-
ra zelan zaindu, ondoren bes-
teak zaintzeko.  

ELORRIO

 MARKEL ONAINDIA
Aurrerantzean, larrialdi kasu 
bat gertatzen bada, sistema be-
rri batek larrialdi hori jazo den 
ingurunea identifikatu eta ze-
lakoa den –sarbidea, bidearen 
zabalera...– esango die su-hil-
tzaile, anbulantzia edo poliziei. 
Horretarako, udalak, landa 
eremuen datu basea egin du, 
eta GIS sistema geografikoaren 

bidez lokalizatuko ditu. Horren 
helburua azaldu du Ana Otadui 
alkateak: “Larrialdi taldeek 
inolako denborarik galdu gabe, 
laguntza zehazki non behar 
den topatu dezaten”. 2013ko au-
rrekontuetan zehaztu zuen 
udalak proiektu hori, eta dato-
zen egunetan esleituko du. 

Gainera, landa eremuagaz 
lotutako beste proiektu bat ere 
esleituko du: auzo eta base-
rrien seinaleztapena. Bide-sei-
naleetan, auzoaren izena eta 
bertako baserriena agertuko 
dira. Herriko plazetan ere ipi-
niko dituzte panelak. Ideia ho-
rregaz, herriko zein kanpo-
koen joan-etorriak erraztu gu-
ra dituzte.  Proiektu biak 
batuta, 30.000 euro inguru in-
bertituko dituzte.

Landa eremuen datu 
basea, larrialdietan 
errazago topatzeko

Auzoetako informazioa batuko dute larrialdi taldeen kudeaketarako.

Zaintzaile diren 
amamentzako 
tailerra Emakume 
Eskolan

 M. O.
Ilobak zaintzen dituzten ama-
men bizi-kalitatea hobetzea. Hel-
buru horri begira jardungo du-
te Emakume Eskolan eskaini-
ko duten ikastaro batean. Gara-
pen pertsonala sustatuko dute, 
eta amama zaintzailearen rola-
ren inguruko hausnarketa kriti-
koa ere bultzatuko dute, esan du-
tenez. Maiatzaren 7an hasiko da 
ikastaroa.

Hilaren 22an ekingo diote Es-
kolako lehenengo ikastaroari. 
Elikadura eta autoestimua lan-
duko dituzte saioan. Beste tailer 
bat ere garatuko dute maiatza-
ren 3an eta 4an, maitasuna eta bi-
kote hartu-emanak ikuspegi kri-
tiko batetik aztertzeko. Bestalde, 
apirilaren 29an berbaldia eman-
go du Mari Luz Esteban antropo-
logoak, Iturri kultur etxean. 

Eskolan izena emateko auke-
ra dago dagoeneko, udaletxean 
zein udaleko webgunearen bidez.

Sistema berri bategaz, larrialdi bat gertatzean, 
ingurua zelakoa den jakingo dute larrialdi taldeek       

Udalak, landa eremuen 
datu basea egin du, eta 
GIS sistemaren bidez  
lokalizatuko ditu

570 kiloko 
harria mugituko 
dute ‘Isidro’ eta 
‘Turko’ astoek

 AITZIBER BASAURI
‘Isidro’ eta ‘Turko’. Iurre-
ta eta Berriatuako kintope-
ko asto biren arteko desa-
fioa antolatu dute domeka-
rako Munitibarren. ‘Isidro’k 
Iurretako gazteen eskutik 
(Partiliku elkartea) jardun-
go du, 570 kiloko harria mu-
gitu guran. ‘Turko’k, berriz, 
Alberto Plaza (Aizerdi elkar-
tea) izango du gidari. Desa-
fioa 18:00etan hasiko da.

1.200 euro bakoitzak
Asto bakoitzak 30 minutuko 
saioa egin beharko du, eta la-
guntzaile libre bi izango di-
tu. Bizkaiko Federazioak 
kontrolatuko du desafio ho-
ri, eta ordu bi lehenago pi-
satuko dituzte astoak, anto-
latzaileek azaldu duten mo-
duan. 

A s t o a k  3 5 0  k i l o  i z a n 
beharko ditu 570 kiloko ha-
rria mugitzeko. Hori baino 
pisu handiagoa badu, gain-
karga jarriko diote harriari, 
argitu dutenez. Bestalde, sa-
ri moduan 1.200 euro jarriko 
ditu talde bakoitzak. 

Partiliku elkarteko gazteen 
eskutik mugituko du 
harria ‘Isidro’ astoak

 M. O.
Apirilaren 20rako, haurrentzako 
tailerrak antolatu ditu Mañariko 
Udalak. Liburuaren Nazioarteko 
Eguna ospatuko da hilaren 23an, 
eta data horren harira egingo di-
tuzte tailerrak. Gurago izan dute 
asteburuan egin, ume gehiagok 
parte hartu ahal izateko. Txo-
txongiloak egin eta ipuinak sor-
tuko dituzte, azaldu dutenez. Hi-
ru eta zortzi urte bitarteko 
umeek parte hartu ahal izango 
dute tailerretan. 

Zornotzan dagoen Orue Es-
kolako ikasleek gidatuko dituzte 
tailerrak, eta eurak izango dira 
umeen begirale. Udaleko ordez-
kariek azaldu dutenez, ikaste-
txe horrek eratzen ditu tailerrak, 
bere ikasleek praktikak egiteko 

aprobetxatzeko. Hainbat herri-
tan egiten dituzte tailerrak.

Arratsaldeko 18:00etatik 
20:00etara batuko dira Mañariko 
umeak tailerretan. Apuntatu gu-
ra duenak udaletxera jo behar du 
goizeko 07:00etatik eta 11:30era, 
edota hango zenbakira deitu 
behar du: 94 681 89 98.

Kultur etxe berria 
Kultur etxe berriaren inaugura-
zio ekitaldia egingo dute hilaren 
26an, 18:30ean. Errekondo erai-
kinean egongo da kultur etxea, 
hainbat zerbitzu emateko. Fron-
toitik bertara aldatu dute liburu-
tegia, lehen solairura. Behean ta-
bernak jarraituko du, eta biga-
rren solairua tailerrak egiteko 
erabiliko dute, besteak beste.  

Umeentzako tailerrak 
egingo dituzte hilaren 20an
Hiru eta zortzi urte bitartekoek parte hartuko dute

PPk bilkura eta 
batzordeetara 
ez joatea egotzi 
dio alkateari 

 J.G. / A.B.
Iñaki Totorikaguena alkatea 
martxoaren 26ko eta apirila-
ren 5eko osoko bilkuretara, 
eta apirilaren 2ko urgentziaz-
ko batzordera ez joan izana 
kritikatu du Nacho Toca PPko 
zinegotziak: “Ez dakigu arra-
zoia lana eta familia batera-
garri egiteko, edo, alderdiki-
de eta lehendakari Urkulluk 
legez, oporrak hartzeko giza 
beharra den”. Hala ere, Tocak 
“lekuz kanpokoa” eta “bideba-
koa” deritzo udal arduradun 
nagusiak “pisuzko arrazoirik  
gabe” horietara huts egitea. 
Tocak jokaera are larriagoa jo 
du alkateak “lan handia” due-
nean zazpi milioi euroko au-
rrekontua ateratzeko. “Tama-
lez, EAJk kontuen luzapenera 
garamatza, ez baitu babesik 
lortu, ez eta beste alderdien zu-
zenketarik onartu ere”. 

“Zentzubako berbak”
“Harrituta” hartu ditut adie-
razpenok Totorikaguena al-
kateak. “Zentzubako berbak” 
direla uste du, eta lana eta fa-
milia bateragarri egiteko es-
kubideagaz “fribolizatzea” 
leporatu dio Tocari. Alkatea-
ren esanetan, “hor daude az-
ken bost urteetako konpromi-
soa eta lana, eta, ez dut uste 
ezertan justifikatu behar du-
danik”.  
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DURANGALDEA ASTEON

GARAI

IZURTZA MALLABIA

Liburuaren egileak goian, aurkezpena egin ostean, Garain. Behean, liburuan argitaratutako argazki zahar bat.

 MARKEL ONAINDIA
45 lagunek parte hartu zuten 
joan zen barikuan Garaiko 
Otea-Loran elkartean egindako 
liburu aurkezpenean. Garai: ohi-
turak, dantzak eta jaiak izeneko 
liburua argitaratu du Otea-Lo-
ran elkarteak, “herrian sustrai-
tutako usadio eta jaiak ezagutze-
ra emateko”. 2009an hasi ziren 
egitasmoa lantzen, eta orain iku-
si du argia.

Gerediaga elkarteko Txelu 
Angoitiak koordinatu du lana. 
Berak ateratako argazkiak, Usu-
ne Martinezen testuak, Iñaki 

Iriartek egindako ikerketa sako-
na eta Jon Gaminderen doku-
mental bat batzen ditu. Dagoene-
ko salgai dago liburudendetan, 
eta barikuko aurkezpenean doan 
eskuratu ahal  izan zuten 
Otea-Loran elkarteko bazkide 
zein garaitarrek.

Liburuan parte hartu dutenek 
barikuan azaldu zuten emaitza. 
Bultzatzaileek esan dute aurkez-
pena ondo atera zela, “jende piloa 
batu zen”. Garaiko eta ingurueta-
ko jendea egon zen bertan, baita 
Barakaldoko Laguntasuna dan-
tza taldekoak ere.

“Herrian sustraitutako 
usadio eta jaiak 
ezagutzera emateko”
Joan zen barikuan liburu berria aurkeztu zuten 
Garain; 45 lagunek parte hartu zuten ekitaldian

Azken egunetan Durangaldean 
izandako euriteek lur-jausia 
eragin zuten joan zen zapatuan 
Euskotreneko Bilbo-Donostia 
ibilbidean, Mallabia parean. 
Luizia trenbidera jausi eta ge-
ro, bertatik zihoan tren batek 
talka egin zuen lur-jausiaren 
kontra, 10:30 inguruan, 42,350 

km-an Euskotrenek jakinarazi 
duenez. Ez zen zauriturik izan 
gertaeraren ondorioz. Trena 
berriro eroan zuten Ermuara, 
eta han, trenean zihoazen 40 bi-
daiarientzako eta tren gidaria-
rentzako autobusa jarri zuen 
Euskotrenek. Ermua eta Zaldi-
bar arteko trenen joan-etorria 
eten egin zuten, eta horren or-
dez, autobusa jarri zuten ibilbi-
de hori egin gura zuten gaine-
rako bidaiarientzat. 

Gertatutakoa konpondu eta 
jausitako lurra erretiratu on-
doren, domekan berriro abiatu 
zuten tren zerbitzua Ermua eta 
Mallabia artean. 

Tren batek istripua izan du 
lur-jausi baten ondorioz
Zapatu goizean gertatu zen istripua Mallabia 
eta Zaldibar artean, eta ez zen zauriturik izan

Trenean zihoazen  
40 bidaiarientzako eta tren  
gidariarentzako autobusa 
jarri zuen Euskotrenek

 J.D.
Jubilatuen etxeko Eguenetako 
Klubaren hurrengo ikastaroak 
artileagaz puntua egiten ikaste-
ko aukera eskainiko du. Jubila-
tuek eurek proposatutako ikasta-
roa da. Aspaldian galtzen ari den 
ohitura dela-eta, horretan artis-
tak diren jubilatu bik gainera-
koei erakutsiko diete maiatzean.

Iazko azaroan hasi zirene-
tik ikastaro asko gauzatu dituz-
te. Oraintsu amaitu da kandelen 
gainekoa, eta finantzatzeko jaie-
tan errifak saldu zituzten. Aurre-
rantzean ere antzeko ekimenak 
prestatuko dituztela adierazi du 
Cristina Mora Bitaño kultur el-
karteko kide eta Eguenetako Klu-
beko sustatzaileetako batek.

Artileagaz puntua egiten 
ikasiko dute jubilatuenean
Eguenetako Klubaren ekintza berria izango da

Xaboigintza 
ikastaroa antolatu 
du Berbalagunek

Atxondoko elkarte 
gastronomiko batean 
lapurretan harrapatua

1990eko hamarkadara 
bueltatzeko gonbidapena 
egin du Intxaurre Elkarteak

Elorrioko Abizari euskaltegian 
xaboia egiten ikasteko tailerra 
egingo dute eguenean, apirilak 
18, arratsaldeko 18:30ean. Ikas-
taroan euskara ikasleek eta eus-
kaldun zaharrek parte hartu de-
zakete. Partaide kopurua muga-
tua denez, izena emateko 639 400 
786 telefonora deitu behar da.

Eguazten goizaldean Ertzaintzak 
36 urteko gizon bat atxilotu zuen 
Atxondoko elkarte gastronomiko 
batean. Lapurretan ibili zitezkeela 
sumatuta, auzokide batek Ertzain-
tzara deitu zuen. Atea eta zerraila 
manipulatuta zeuden. Ustezko lapu-
rra barruan harrapatu zuten, janto-
kiko banku baten azpian ezkutatuta.  

Biharko, 1990eko hamarkadan girotutako jaia 
antolatu du Intxaurre Elkarteak. Hamarka-
da hartako janzkeraz mozorrotuta, egitaraua 
12:00etan hasiko dute, 90eko hamarkadaren in-
guruko hitzaldiagaz. 15:00ak aldera, kupelak 
zabaldu eta bazkaritarako batuko dira eta arra-
tsalde-iluntzean giroa egongo da: tribiala, herri 
olinpiadak, mozorro lehiaketa eta garai harta-
ko musika taldeen playbackak izango dituzte.

Bonbardaketaren 
datu berriak 
Viñasen eskutik
Angel Viñas ikertzaileak Gerni-
kako eta Durangoko bonbardake-
ten inguruko dokumentu berriak 
ezagutzera emango ditu, gaur, 
19:00etan, San Agustin kulturgu-
neko berbaldian. Berlingo uniber-
tsitateko irakasle Stefanie Schü-
ler-Springorumekin aurkitutako 
dokumentuak dira.
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 JONE GUENETXEA
Enpresa berri bat martxan ja-
rri gura duen ekintzaile batek 
buruhaustez betetako bide lu-
ze bati jarraitu behar izaten 
dio bere jarduera hasi aurre-
tik. Ibilbide horretan aholku-
laritza eta babesa eskaintzen 
du Durangaldeko Behargin-
tzak. Iazko datuen berri eman 
dute Oskar Zarrabeitia Duran-
galdeko Amankomunazgoko 
presidenteak, Augusto Uriar-
te Behargintzako  zuzendariak 
eta Maria Jesus Ormaetxea tek-
nikariak.

2012an, 164 laguni eman zie-
ten aholku. Horietatik 81 gizo-
nezkoak ziren, eta 78 emaku-
meak. Guztira, 61 enpresa be-
rri jarri zituzten martxan, eta 
97 lanpostu sortu dituzte. Ahol-

kularitzak zein enpresak sor-
tzeko zerbitzuak 2011. urtean 
baino pertsona gehiago lagun-
du zituzten. Orain dela urte bi, 
146 laguni eman zieten aholku 
eta 58 enpresa berri sortu zi-
tuzten. Zarrabeitiak dioenez, 
“dauzkagun datuak ikusita, ba-
lorazio oso positiboa da zenbat 
enpresa txiki sortu diren kon-

tuan hartzen badugu”. Gainera-
tu duenez, “pertsona horiei guz-
tiei aurpegia jartzea erraza izan 
daiteke, hainbatean, batzuk geu-
re ezagunak edo herrikoak dire-
lako”. Zailtasun ekonomikoz jo-
sitako egoera honetan, proiektu 
berriak martxan jartzeko gogo-
tsu daude batzuk, eta Zarrabei-
tiak dioenez, Behargintzan, ho-
rrelako proiektuak aurrera ate-
ra ditzaten laguntzeko prest 
daude: “Egoera zail honetan, 
langabezia-tasaren joera gora 
doala ikusita, ezin ahaztu     ekin-
tzaileak direla enplegua sortzen 
dutenak. Admistraziotik enpre-
sa sortu, hazi eta garatzea ahal-
bidetuko duten baldintza ekono-
mikoak sortzen saiatuko gara 
enplegua berreskuratu ahal iza-
teko, hortxe baitago gakoa.”

Enpresa berriak
Durangarrak izan ziren zer-
bitzua gehien erabili zutenak, 
guztira 71 lagun (%43). Aba-
diño izan zen bigarren, 17 ekin-
tzailerekin; Elorriok 12 ekin-
tzaile izan zituen; Zaldibarrek 
3 eta Atxondok 2. Gainerakoak, 
Durangaldetik kanpoko herrie-

tatik etorri ziren. 
Behargintzara jo dutenen 

%46 lanean zebiltzan, eta au-
tonomo moduan enpresa sor-
tzeko informazio bila jo zuten 
Behargintzara. Gainerakoak 
langabezia egoeran zeuden. 

Adinari dagokionez, ekin-
tzaileen profila oso gaztea da, 
Lanbide Heziketa ikasketadu-
nak edota unibertsitateko ikas-
leak, 25 eta 45 urte bitartekoak 
eta teknologia berriak erabil-
tzen dituztenak.

Ekintzaileek gehien aukera-
tu zuten izaera juridikoa auto-
nomoarena izan zen (51 lagun). 
Bost enpresa sozietate muga-
tu moduan sortu zituzten, lau 
ondasun erkidego erara, eta 
kooperatiba bat ere eratu zu-
ten. Sektoreari dagokionez, 61 
enpresetatik 21 merkataritza-
koak izan ziren, 16 pertsonei 
zerbitzuak eskaintzera bidera-
tutakoak, eta beste 16 enpresei 
zerbitzuak eskaintzeko. Osta-
laritzan diharduten enpresak, 
berriz, 4 izan ziren eta eraikun-
tza, nekazaritza, garraio eta ar-
tisautza sektoreetako enpresa 
bana eratu ziren. 

Augusto Uriarte Behargintzako zuzendaria, Maria Jesus Ormaetxea teknikaria eta Oskar Zarrabeitia Amankomunazgoko presidentea, atzo emandako prentsaurrekoan.

61 enpresa berri sortu dira 2012an Durangaldean, 
Behargintzaren aholkularitza zerbitzuaren bidez
Gehienak gazteak izan dira, 25 eta 45 urte bitartekoak, Lanbide Heziketako edo unibertsitateko ikasketadunak

Oskar Zarrabeitia: 
“Egoera zail honetan 
ekintzaileak dira enplegua  
sortzen dutenak“

• 164 laguni eman diete    
    aholku

• 61 enpresa berri jarri  
   dituzte martxan

• 97 lanpostu sortu dituzte 

• Erabiltzaileen jatorria: 

           Durango :71 

           Abadiño: 17 

           Elorrio: 12 

           Iurreta: 7 

           Mañaria: 3 

          Zaldibar: 3 

          Atxondo: 2 

• Enpresa motak: 

          Autonomoak: 51 

         Sozietate Mugatuak: 5         

         Ondasun erkidegoak: 4 

         Kooperatibak: 1

EKINTZAILEAK 
2012
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Enpresak ez dira zenbaki hutsak. Izen eta 
abizenak dituzten ekintzaileen ilusioak di-
ra. Krisi sasoi honetan, lanean euren kontu-
ra aritzea erronka moduan hartu dute. Ilea-
paindegiak, tabernak, arropa dendak, ahol-
kularitza bulegoak, janari dendak eta beste 
hainbat jarduera abiatu dituzte honako ekin-
tzaile hauek. Dirulaguntza gehienek behera 
egitea oztopo handia izan dela diote denek. 
Egoera horretan, Behargintzaren babesa es-
kertu dute guztiek.

MINIgotes.com PaperToys edo paperezko 
panpinen diseinurako estudioa da. Interne-
ten denda zabaldu dute. 2012ko urrian enpre-
sari alta eman zioten arren, urtarrilean ekin 
diote ekoizpenari. Bizkaia Creaktiva saria 
irabaztea izan da orain arte izan duten lorpe-
nik handiena: “Bilboko Creativity Meeting 
Pointerako Meeti robotaren Papertoya egi-
teko aukera sortu zitzaigun”. Enpresa batek 
ematen dituen lehenengo pausoak zailak iza-
ten direla aitortu arren, nazioarteko merka-
tuetara heldu gura dutela diote.

Bea Garciak ileapaindegia zabaldu zuen 
2012ko maiatzean. Errentan hartu zuen ne-
gozioa, eta izan duen lorpen handiena beze-
roak mantentzea izan dela aitortu du. Diru-
laguntzak asko murriztu dituztela kritika-
tu du Garciak: “Ekimen bat martxan 
jartzerakoan dirulaguntzen falta igartzen 
da, batez ere, inbertsioren bat egin behar 
bada”. Durangaldeko Behargintzatik jaso-
tako laguntzagaz pozik agertu da ileapain-
tzailea. “Eman behar nituen lehenengo 
pausoak azaldu zizkidaten”.

Ostalaritza arloan murgildu ziren 2012ko 
uztailean, Traña-Matienan Keiran irlandar 
taberna zabalduta. Denbora honetan gain-
ditu beharreko zailtasun nagusia finantzia-
zioa izan dela azaldu dute: “Administra-
zioak ez du laguntzarik ematen”. Hala ere, 
Behargintzak salmentak handitzeko eta be-
zeroak erakartzeko aholkuak eman dizkie-
la diote: “Dirulaguntza barik, krisiaren mo-
mentu zailenetan enpresa bat martxan jar-
tzeko behar genuen babes moral eta 
psikologikoa eman digu Behargintzak”. 

Bizkaiko Auzitegietako prokuradorea da 
Idoia Gandiaga 2012ko azarotik. Urteetan 
bankuen arloan lan egin eta gero, arlo juridi-
koari berriro ere heltzea betegarria zaiola 
azaldu du. Ekimena martxan jartzerakoan, 
zalantza asko sortu zitzaizkiola gogoratu du 
Gandiagak: “Eman behar nituen pausoak  
oso ondo azaldu zizkidaten Behargintzan: 
zer dirulaguntza jaso nitzakeen eta zer pauso 
eman behar nituen”. Enpresa martxan jar-
tzea erabakitzean, dirulaguntzen falta igar-
tzen dela dio prokuradoeak.

Kontabilitate fiskal eta laboralean aholku-
laritza emateaz gain, Soraya Moraren en-
presan informatika zerbitzua eskaintzen 
dute. 2012ko urtarrilean zabaldu zuten en-
presa Elkartegian. Ekintzaile baten arazo 
nagusia finantziazioa dela azaldu du Mo-
rak. “Gaur egun, bankura joan eta finan-
tziazioa topatzea da zailena, eta honi gehitu 
behar zaio hornitzaile gehienek aurretiaz 
ordaintzea eskatzen dizutela”.  Prezioak 
doitzeaz gain, krisiari aurre egiteko berri-
kuntza garrantzitsuena dela dio Morak.

Kalitatezko produktuen elikadura denda 
zabaldu dute Mohamed Redak eta Nagore 
Olmok. Aurrez prestatutako jakiak eta deli-
katesen produktuak saltzen dituzte, bes-
teak beste. Hasierak zailak direla esan 
arren, euren produktuak probatzen dituzte-
nek errepikatu egiten dute. Norberaren la-
naren jabe izateak ere betetzen duela dio 
Redak. Negozioa martxan jartzeko jarraitu 
beharreko burokrazia izan ei da zailena: 
“Ezaguzten ez genituen gai askotan Behar-
gintzak zalantza asko argitu dizkigu”.

Umeentzako arropa denda bat zabaldu du 
Laura Pradok Durangon. Durangaldeko 
umeak janztea eta bere produktuak harrera 
ona edukitzea izan da Pradori poztasun 
handiena eman diona denda zabaldu due-
netik. El oso Mimosoko dendariak aitortu 
duenez, laguntza azkarragoen eta dirula-
guntzen falta igarri du admisnistrazioaren 
aldetik. Behargintzan, berriz, babes handia 
aurkitu du: “Eskerrik asko Maria Jesus Or-
maetxeari, bere inplikazioarengatik eta 
eman didan laguntzagatik”. 

Lander Balza, AsierAlburquerque 
eta Saioa Revilla
Minigotes.com

Bea García
Ileapaindegia

Joana Zuriturriza eta 
Imanol Iturriagaetxebarria
Keiran taberna

Idoia Gandiaga
Prokuradorea

Soraya Mora
Asesoria Landako

Nagore Olmo eta 
Mohamed Reda
Goxo Gourmet

Laura Prado
El oso mimoso

Behargintzak 
lagundutako zazpi 
enpresen esperientziak

“Nazioarteko 
merkatuetara heltzea 
dugu helburu”

“Ileapaindegiko 
bezeroak mantentzea 
lorpen handia izan da”

“Behargintzak babes 
psikologiko eta  
morala eman digu”

“Eman beharreko 
pausoak oso ondo 
azaldu zizkidaten” 

“Ekintzaile baten 
arazo nagusia 
finantziazioa da”

“Gure produktuak 
dastatzen dituztenek 
errepikatu egiten dute”

“Behargintzan  
babes handia  
aurkitu dut”
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Berbaz
ASCENSION BADIOLA  |  Ekonomialaria eta historialaria  |  ‘Martina la Guerrillera’ bere hirugarren nobela da

AMAIA UGALDE
Zelan eduki zenuen Martina 
Ibaibarriagaren berri?
Ekainean Gasteizko bataila-
ren bigarren mendeurrena  
dela-eta, istorio baten bila nenbi-
len, eta editoreak esan zidan ea 
ezagutzen nuen Martina. Hasie-
ran pentsatzen nuen Angela Te-
lleriari buruz berba egiten zebi-
lela. Durangarra zen Angela Te-
lleria, eta frantsesen preso ba-
tzuei ihes egiten lagundu zien. 
Harekin nahastu nuen. Gero,  
Martina Guerrilleraren biogra-
fia txiki bat topatu nuenVascos 
contra Napoleon liburuan, beste 
pertsonaia batzuen artean. 
 
Eta erakarri egin zintuen...
Imajinatu, garai hartan, Gasteiz-
ko batailan 50 gizon bere kargu 
eduki zituen! Harrituta geratu 
nintzen horrekin. 
 
20 urtegaz aldatu zitzaion bizi-
tza Martinari... 
Bai. Orduan Bilbon zen Marti-
naren familia, Zazpi Kaleetan. 
Berrizen jaio zen, bai, baina he-
rririk herri ibili ziren Bilbon 
amaitu arte. 1808an, frantsesek 
hiria hartu zutenean, bere ai-
ta eta neba hil zituzten familia-
ren botikan, eta Martinak men-

dira jo zuen, gerrillara. Horrela 
hasi zen bere abentura. Gero, es-
painiar armadan ibili zen, eta te-
niente koronelaren gradua har-
tu zuen.

Orduan, mendeku goseagatik 
sartu zen gerrillara?
Ez ditugu ezagutzen benetako 
arrazoiak, baina nik horrela in-
terpretatu dut. Zelan irten zen 
gazte hura etxetik betirako men-
dira? Bere familia goi-mailakoa 
zen, eta bizimodu nahiko erosoa 
zeukan... Aitaren eta nebaren he-
riotzak zerikusia izan behar zue-
la pentsatu nuen. Fikzioan, hil-
tzailearen aurpegia ikusten du 
Martinak, eta haren atzetik joa-
ten da bengantza hartzeko.

Dokumentazio lanean infor-
mazio oso gutxi topatu duzula 
adierazi izan duzu.
Benetan, ez dago ia-ia ezer. Une 
honetan doktorego-tesia egiten 
nabil kartzelei eta kontzentrazio 
esparruei buruz, eta horregatik, 
banekien Segoviako artxiboe-
tan militarrei buruzko espedien-
te pertsonalak zeudela. Hara ida-
tzi nuen galdezka, eta ez dago 
Martinari buruzko ezer. Beste 
izen bat ere eman nien, Manuel 
Martinez, bere ezizena. Gasteiz-

ko batailan Espainiako arma-
dan ibili zenean, gizon baten ize-
na eman behar izan zuen soldata 
kobratzeko. Izen harekin ere ez 
zuten ezer topatu Segovian. Az-
kenean, Bizkaiko Foru Aldundi-
ko artxiboan espediente bi topa-
tu nituen. Bat, Martinaren ahiz-
paren gainekoa da, Madalenare-
na. Frantsesek harrapatu zuten, 
galdeketa egin eta Martina non 
zegoen jakiteko, eta kartzelan 
egon zen egun batzutan. Beste es-
pedientea Belar gerrillariari bu-
ruzkoa da. Gerrillan Martinaren 
buru izan zen. Informazio horri 
tira eginda eta irudimena erabi-
lita osatu dut nobela.

Hasieratik emakume bezala ibili 
zen soldadu?
Hainbat interpretazio topatu 
ditut. Batzuek diote gizon mo-
duan joan zela, eta beste batzuek 
ezetz. Nik bertsio biak erabili di-
tut. Hasiera batean, beste gizone-
kin joateko, bere nebaren arro-
pak hartu zituela. Baina, zenbat 
egunean ibili zaitezke horrela, 
besteek jakin barik? Denbora gu-
txira, harrapatu egin zuten. Ho-
rrela kontatu zuen bere iloba ba-
tek Madrilgo egunkari batean. 
Ez dakigu kondaira den edo ez. 
Ez da ezagutzera eman, baina ge-

rra hartan emakume ugarik par-
te hartu zuen. Gasteizko batai-
lan hainbat egon ziren. Batzuk 
bikotekideagaz joan ziren, pros-
titutak ere bazeuden... Gerrilla-
ri moduan ez horrenbeste, baina 
egon egon ziren. 

Zelan batu dituzu egiazko da-
tuak eta fikzioa?
Lehenengo pertsonan idatzi dut 
nobela, Martinaren barruan 
sartuta. Historiako datuak aha-
lik eta zehaztasun handienagaz 
zaintzen saiatu naiz. Berari bu-
ruzko informazio asko ez dut to-
patu, baina bai berekin egon zi-
ren gerrillarien dokumentazioa, 
kide izan zen Division Iberia-
koa... Bibliografia potoloa dago. 
Gero abenturak eta maitasun is-
torioak nik ipini ditut. Amodioz-
ko istorio bi agertzen dira: bat, 
benetakoa, bere senarragaz edu-
ki zuena, eta bestea fikziozkoa. 

Liburuaren aurkezpenean, 
emakumeek gerran izan duten 
papera aldarrikatzeko gogoa 
azaldu zenuen.
Emakumeen papera, baina ez ge-
rran bakarrik. Emakumeen la-
na garrantzitsua izan da eta his-
toriako liburuetan ez dira inoiz 
agertzen, erreginak ez badira. 

“Ez da ezagutzera eman, baina gerra hartan 
emakume ugarik parte hartu zuen”

Gerrillara joateko 
aitaren eta nebaren 
heriotzak zerikusia 
izan behar 
zuela pentsatu 
nuen; fikzioan 
hiltzailearen 
aurpegia ikusten du”

Berrizen jaio zen Martina Ibaibarriaga, 1788an. Gaztetan, Napoleonen aldeko soldaduek bere aita eta neba hil zituzten. Gerrara joan zen 
orduan, eta soldaduak gidatu zituen Gasteizko batailan. Beragan oinarrituta ‘Martina la Guerrillera’ nobela idatzi du Ascension Badiolak.

Gasteizko batailan 
gizon baten 
izena eman zuen, 
armadako soldata 
kobratzeko”

Argazki Press
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Aurrekontuak airean 
Urkullu lehendakaria eta ha-
ren gobernua ez dira aurrekon-
tuak onartzeko arazoak dituz-
ten bakarrak. Zoritxarrez, Du-
rangoko EAJk ere, udalaren 
buruak, iazko kontuak luza-
tzeko asmoa du 2013 honetan. 
Hain zuzen, 2011ko kontuetatik 
luzatutako aurrekontu bera.

Aurrekontuak oinarrizko 
tresna dira edozein gobernuk 
–berdin maila nazionalean, au-
tonomikoan, foralean zein udal 
mailan– bere politikak ezartze-
ko eta egitasmoak burutzeko. 
Gure udalari dagokionez, bis-
takoa da EAJ ez dela kapaz be-
re proiektu ekonomikoa apro-
betxatzeko, eta orain ere, hala-
beharrez bultzatu gaituzte au-
rrekontuak berriro luzatzera.

Oposizioko gainerako tal-
deekin alderatuta, Alderdi Po-
pularrak garaiz eta behar be-
zala bidali ditu zuzenketa par-
tzialak, eta oinarrizko helbu-
ru batzuk lortzeko funtsezkoak 
direla uste dugu, hala nola en-
plegua sortzeko, tokiko eko-
nomia bultzatzeko eta krisial-
diak gehien eragin dien pertso-
nei eta behar gehien dutenei la-
guntzeko.

Hamar zuzenketa aurkeztu 
ditugu, eta guztira, 400.000 eu-
roko balioa dute. Esate batera-
ko, haurreskola edota zergak 
eta tributuak ordaintzeko di-
rulaguntzak proposatzen ditu-
gu. Eta gainera, partidak bide-
ratuko genituzke enpresekin 
kontratuak errazteko eta susta-
tzeko, baita enplegu-planak eta 
komertzioa bultzatzeko diru 
kopuru jakin bat ere.

Argi dago gobernu taldea-
ren proiektua hobetzeko pro-
posamenak direla. Gure harri 
koxkorra jarri nahi dugu, Du-
rango krisialditik irteten den 
lehenengo udalerria izan da-
din. Baina jakina, ikusiko du-
gu ea EAJ gai den kontuak 
onartzeko, edota horren ordez, 
aurrekontuak hirugarrenez lu-
zatzen dituen.

*Erredakzioan itzulia

(...) Honako proposamen hau egin gura dugu, betiere, asmo 
bakarrarekin: gizarte honetako inork ez dezala bizi trafiko-is-
tripu baten ondoriozko tragediarik. Behar baino lehenago 
joan eta pedalei eraginez zerurako bidea hartu duten guztien 
oroimenez, Euskaltel Euskadiko txirrindularriek neurri ba-
tzuk proposatzen ditugu.

Gomendioak baino ez dira, jakina, baina benetako boron-
datea egonez gero, berehala eta zuzenean aplika daitezke, eta 
batzuek, gainera, ez dakarte aparteko zailtasunik. (...) 

- Sentsibilizazioa: komunikabideetan sentsibilizazio kan-
painak sustatzea gustatuko litzaiguke. Gure alboan 1,5 m-ko 
tartea utzi beharra azpimarratzea, baita bidean urrakorra-
goak garela ere.
- Seinalizazioa: seinalizazio espezifikoa eta errepikakorra 
ikusi nahi dugu errepideetan, hots, txirrindularien igarobi-
deak markatzeko seinaleak ezartzea, eta ehunka kilometro-
ro errepika daitezela, gidariek gogoan izan gaitzaten. Horrez 
gain, eremu horiek espezifikoki zaintzen direla nabarmen-
tzea, bai eta errespeturik ez duten gidariak zigortu egingo di-
rela ere.
- Gunerik arriskutsuenak identifikatzea: gunerik arrisku-
tsuenak argi eta garbi identifikatzea nahiko genuke, eta gune 
horietan neurriak hartzea, esaterako, tarte horietako abia-
dura murriztea edo bizikletetarako errei alternatiboak ezar-
tzea. 
- Abiadura murriztea: asteburuetan abiadura-mugak ezar-
tzea gustatuko litzaiguke, asteburuetan baitago txirrindula-
ri gehien errepideetan. Oro har, herrigune barruko zein kan-
poko bideetan azkar ibiltzen dira ibilgailuak, baina astebu-
ruetan, mugak are gehiago murriztu beharko lirateke. Horre-
taz aparte, asteburuetan autobideetako bidesariak merkatu 

beharko lituzkete, kamioi eta pisu handiko ibilgailuen joan- 
etorriak horietatik egiteko.
- Garbitasuna: bide bazterrak garbitu beharko lituzkete. Eta 
puntu hori berebizikoa da, hartara, horietatik ibili ahal izan-
do dugulako, gurpilik zulatu gabe. 
- Zabalguneak: aukera ematen duten zonetan, eta txirrindula-
ri ugari dabiltzan eremuetan horrelakoak ipintzea.
- Errepidean marra bat egin daiteke, txirrindulariaren muga 
markatzeko, edota errei hori egokitzeko.
- Idealena, baina, bidegorri gehiago egotea da, bai herri ba-
rruan, bai herritik kanpo. Etorkizunari begira, neurri hori 
hartu beharko litzateke.
 - Zaintza eta segimendua, txirrindulariekiko errespetua lor-
tzeko. Sakelako telefonoen edo alkoholemiako kontrolak egi-
ten diren modu bertsuan, txirrindulariekiko errespetua zain-
tzeko kontrolak ere egitea. 
- Lehentasuna: txirrindulariok lehentasuna izan beharko ge-
nuke biribilguneetan. Apenas dute gurekiko errespetua, eta 
biribilgune batzuk gurutzatzea oso arriskutsua izaten da. 
- Bizkortzeko eta astirotzeko erreiak oso arriskutsuak dira 
txirrindulariontzat, kotxeak parean gurutzatzen zaizkigula-
ko. 
- Sarritan, tunelek argiztapen eskasa dute, edo bat-batean bi-
dea estutu egiten da; beraz, errepide erdialdera jo behar iza-
ten dugu. 
- Istripuak egoteko edo harrapatzeko arriskua dagoenen, gu-
re ustez, lehenbizi txirrindularien eskubidea murrizten du-
te, gidariena murriztu beharrean. (...)

Espero dugu proposamen hauek kontuan hartzea eta balora-
tzea, guztion artean eta guztion onerako, errepidea leku se-
guruagoa izan dadin. Eta nola ez, guk ere gure harri-kosko-
rra ekarriko dugu, badakigulako geuk ere badugula erantzu-
kizunaren zati bat. Bada ordua zerbait egiteko eta errespe-
tua eskatzeko. 

 Euskaltel Euskadiko Txirrindulariak 

Hego Euskal Herriko negoziazio kolektiboa galtzeko arris-
kuan dugula diogunean, inork gutxik ulertuko du zertaz ari 
garen. Aldiz, esaten baldin badugu, laster erremediorik jarri 
ezean, beste eremu batean, estatukoan alegia, negoziatu eta 
hitzartutako lan hitzarmenek arautuko dituztela euskaldu-
non lan baldintzak, argiago geratzen da. Esan gabe doa Ma-
drilen negoziatutako lan hitzarmen orok lanordu gehiago, sol-
data baxuagoak, baldintza txarragoak… jaso dituela.
Badira azken lan erreformetako hainbat atal, esaterako gizar-
teratzea, lortu ditugunak, eta egun jendartearen arduren zu-
tabe eta oinarri bilakatu direnak (osasun eta hezkuntza ar-
loko murrizketak, babes sozialaren aurkako erabakiak, pen-
tsioen ez eguneratzeak...). Jendartearen kontzientzia-hartze 
horrek aipatu erreforma horien aurkako greba orokor, protes-
ta eta mugimendu desberdinak sortu ditu, mezua behar beza-
la, edo hainbestean behintzat, helarazi delarik gizarteko atal 
eta maila guztietara.

Ez daukagu horren argi, baina, helburu bera lortu dugu-
nik Euskal Herriko negoziazio kolektiboriari dagokionean. 
Orain arte, lan hitzarmenen iraupena beste berri bat nego-

ziatu arte luzatzen zen. Azkenengo lan erreformen ondorioz, 
2013ko uztailaren 7rako adostu gabeko lan hitzarmenak desa-
gertuko dira, eta enpresak eskumena izango du sektoreko es-
tatuko lan hitzarmena aplikatzeko, eta halakorik ez badago, 
Langileen Estatutuak zehazten dituen gutxienekoak (9.000 eu-
roko soldata, 1826 lanordu...) ezarri ahal izango lituzkete.
Lan erreformen oinarrizko helburua, babes soziala ezaba-
tzeaz gaindi, lan mundua ahalik eta gehien desarautzea da, 
eta tokian tokiko lan hitzarmenen desagertzea bide horre-
tatik doa, hots, gutxieneko batzuk ezarriko dituen aterki bat 
jarri (estatu mailako hitzarmenak), berdin Extremadurako 
zein Euskal Herriko langileentzako, eta gainontzean “oihane-
ko legea” ezarri.

Arazoa larria eta denona da, soldatapeko zein autonomo 
zein enpresari txiki… Lan merkatuaren desarautzeak enpre-
sa handiei egiten die mesede soilik. Beste guztioi, miseria bes-
terik ez dakarkigu.

Defenda ditzagun gure hitzarmenak eta negoziazio ere-
mua!

 Durangaldeko LAB sindikatua 

Bide-segurtasunari buruzko  
Euskaltel Euskadiko  
txirrindularien gutuna

Arrisku larrian
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MUSIKA

John Hiatt musikariaren kan-
ta biren bertsioak ere jaso di-
tu Anje Duhalde kantariak Ibi-
lean diskoan. 

Kantari horri buruz ere 
egin digu berba: “Kantautore 
amerikar oso ona da, bai doi-
nuei bai letrei dagokienez. Az-
ken urte eta erdi honetan bi al-
diz entzun dut zuzenean, eta 
oso gogoko dut. Gertatzen de-
na da, hemen, Bruce Springs-
teen ezagutzen dugula eta John 
Hiatt ez. Nire poza izango litza-
teke bertsio horien bitartez jen-
deari John Hiatt ezagutaraz-

tea: jakinmina piztea”, azpima-
rratu du Anje Duhaldek.

Musika sorkuntzan zein mo-
mentutan dagoen galdetuta, 
“izan ditut une oparoagoak”, 
erantzun digu: “Gauzak egin, 
egin, eta egin, eta momentu ba-
tean konturatzen zara hori au-
rretik ere eginda zeneukala”. 
Hala ere, “saiatzen” dabil An-
je Duhalde beti: “Zerbait egin 
nahiez”: euskarri berriei da-
gokienez gogoetan, zalantzan.. 
Zerbait adierazteko beharriza-
na duenean heltzen dio gitarra-
ri, eta sortzen du.  

“Oso eroso sentitu izan naiz beti 
jendearen aitzinean: zuzenean”
Durangoko Plateruenean joko du Anje Duhalde lapurtarrak, 22:30ean, gaur. Berrogei urteko musika 
ibilbideko kantak eskainiko ditu: iaz, ‘Ibilean’ diskoan kaleratu zituenak. Etxek jardungo du aurretik 

 ITSASO ESTEBAN
Zer prestatu duzue Plateruene-
ko gaurko kontzerturako?
Iaz kaleratu nuen Ibilean disko 
berriko kantak gabiltza kontzer-
tuetan eskaintzen. Disko horre-
tan oinarritzen gara, baina, erre-
pertorioa moldatu egiten dugu: 
“zaharberrituriko” hainbat kan-
ta joko ditugu Durangon ere. Ene 
bizitzan ehundik gora kanta gra-
batu ditut, eta horietatik oso gu-
txi eskaini ditut zuzenean: hori 
guztia berrikusten ari naiz.

Zer ikuspuntutik zaharberritu 
dituzue kantak?
Batetik, moldaketei dagoekie-
nean dago berritasuna, eta bes-
tetik, kantei beste interpretazio 
molde bat ere eman diegu: kanta 
batzuk oso akustiko grabatu ge-

nituen, eta horiek molde elektri-
koagoan joko ditugu. Dena alda-
tzen du horrek. 

‘Ibilian’ zuzeneko bat grabatu-
ta egin duzun laugarren diskoa 
da. Zergatik duzu formatu hori 
hain gustuko?
Ez naiz oso eroso sentitzen estu-
dio batean, baina derrigor pasa-
tu behar da hortik. Aldiz, oso ero-
so sentitu izan naiz beti jendea-
ren aitzinean, zuzenean. Horixe 
da beste kantariengan gustatzen  

zaidana: zuzeneko disko batean 
agertzen da kantariaren bizita-
suna. Jendearen aurrean kanta-
tzea da gure funtzioa. Beti esan 
izan dut: “Zer nintzateke ni pu-
blikoan kantatuko ez banu?”. 

Presio edo urduritasun berezia-
gaz bizi dira zuzeneko horiek?
Lehenengoan izaten da urdurita-
sun handiena, baina, kontzertu 
guztiek daukate saihestu ezinez-
ko presio bat: kantariren batek 
esana da, hori galtzen duzunean 

arima galdu duzula. Eta arrazoi 
osoa daukala uste dut.

Zuk bezala esperientzia zaba-
la edukitzeak ez du urduritasun 
hori kentzen, beraz.
Esperientziak ematen duena, se-
gurtasuna da, batez ere. Bestalde, 
eragin handia dauka une bakoi-
tzean zelan zauden, zer giro sor-
tzen den... Horiek ezin daitezke 
aurrez menderatu. Horrek eman 
diezaioke xarma kontzertu ba-
ti, edo bilaka dezake “katastrofi-
ko”. Aldioro gauza berria da kon-
tzertu bat. 

Ez da Platerueneko zure lehe-
nen aldia. Zer oroitzapen dau-
kazu aurreko kontzertuez?
Hiruzpalau aldiz eskaini dut 
kontzertua Plateruenean. Az-
kena, aurreko Korrika Kultura-
laren barruan egin genuela us-
te dut... Eta oso oroitzapen poli-
ta daukat: giro ona sortu zen. Es-
pero dut gaur ere horrela izatea!

Egongo dira kanta batzuk jo ba-
rik ezin zarena joan, ezta?
Bai, badira kanta batzuk: ez badi-
tut jotzen “moskeatu” egiten da 
jendea! (barrez). 

Kanta horiekiko nekerik?
Batzuk gorroto ditut! (barrez). 
Baina egia da jendearen aurrean 
hori guztia ahazten duzula: ez 
naiz sekula akonplexatua izan 
kanta bat eskatu didatelako jo-
tzean. Etxera natorrenean edo 
entseguetan esaten dut: “Gorroto 
dut kanta hau!”.

40 urteko perspektibatik, zelan 
ikusten duzu gure eszena?
Teknika, baldintza eta egitura al-
detik, asko hobetu dira gauzak. 
Egoera sozialari lotuta, baina, 
kultura da lehena beti krisiaren 
ondorioak pagatzen. Gure agin-
tari politikoek hala ikusten ez 
duten arren, hain justu, kultura 
da behar duguna.

John Hiatt musikariaren 
bertsio bi ere egingo ditu

Kanta batzuk 
oso akustiko 
grabatu genituen, 
eta horiek molde 
elektrikoagoan joko 
ditugu”

Jendearen aurrean 
kantatzea da 
gure funtzioa: 
“Zer nintzateke 
ni publikoan 
kantatuko ez banu?”
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ARGAZKIGINTZA

 ITSASO ESTEBAN
Javier Fernandez argazkilari 
abadiñarraren lana biltzen du 
astelehenean Traña-Matienako 
Errota kultur etxean zabaldu 
zuten erakusketak. Benetako 
berbak du izena Abadiñoko ar-
gazkilariaren proiektuak, eta 

Geu Be elkarteagaz urtebetean 
egindako lana islatzen du.

Durangaldeko beharrizan 
bereziko familiek osatutako 
Geu Be elkartearen hamarga-
rren urteurrenaren harira ipi-
ni zuen martxan ekimena Fer-
nandezek, eta elkarte horren 

inguruko lagunak dira prota-
gonistak. Guztira, 75 erretra-
tu dira erakusketan bilduta-
koak. Testu batek lagunduta he-
larazten digu argazkia egileak, 
“ikuslea protagonistarengana 
gehiago hurreratzea” errazte-
ko, Fernandezen berbetan.

“Hasieran, elkartearen ha-
margarren urteurreneko opa-
ria egiteko sortu zen proiektua, 
baina azkenean, neu izan naiz 
oparia jaso duena”, dio Fernan-
dezek: “Argazkiak egitera joan 
natzaien bakoitzean, energia 
karga ikaragarria jaso dut eu-
rengandik”.

Errota kultur etxean ha-
si du Benetako berbak honek 
ibilbidea, baina maiatzera-
ko beste hitzordu bi ere baditu 
Fernandezek lotuta: maiatza-
ren 6tik 10era, Iurretako kul-
tur etxean egongo dira erretra-
tuok; eta 13tik 26ra, Durangoko 
San Agustinen.

Geu Be elkartekoen erretratuak, 
Javier Fernandezen eskutik
‘Benetako berbak’ du izena Fernandezek Abadiñon ipini duen erakusketak

Javier Fernandez: “Energia 
karga ikaragarria jaso dut 
argazkiak egitera joan   
natzaien bakoitzean”

Guztira, 75 erretratu dira 
erakusketakoak. Testu batek 
lagunduta helarazten digu 
egileak irudi bakoitza

ARGAZKIGINTZA

Ekain eta uztailean,  hiruga-
rren edizioa egingo du Begira 
Photo argazki jaialdiak, eta ar-
gazkigintzari buruzko berbal-
di, tailer eta erakusketak eka-
rriko ditu Durangora. Hitzordu 
horri begira, argazkizaleei par-
te hartzeko gonbita luzatu die-

te Kinua elkarteko jaialdiaren 
antolatzaileek. Argazkizaleek 
bidalitako lanekin erretratuen 
erakusketa bat egin gura dute 
Begira jaialdiaren barruan.

Jasotzen dituzten argazkien 
aukeraketa egingo dute antola-
tzaileek, eta Durangoko udale-
txeko plazako Correos-en erai-
kinean proiektatuko dituzte 
ekainaren 25etik uztailaren 
14ra arteko Begira Photo jaial-
dian.

Ekimenean parte hartu gura 
dutenek, info@begiraphoto.com 
helbidera bidali ditzakete euren 
argazkiak.

Begira jaialdian parte har 
dezakete argazkizaleek
Argazkizaleen erretratuen erakusketa egingo dute

Parte hartu gura dutenek 
‘info@begiraphoto.com’ 
helbidera bidali ditzakete 
euren argazkiak

LIBE MIMENZA
Kazetaria

GEURE DURANGALDEA

Ez daukagu tiranoekin aka-
batzeko gogorik, ezta ausar-
diarik ere. Batzuek esango 
dute beldurrak jota gaudela, 
shock egoeran, eta horrega-
tik ez daukagula pentsatzeko 
askatasunik.

Badago pentsatzeko aska-
tasunik gabe, adierazteko as-
katasunak baliorik ez duela 
dioenik. Horixe zioen bat hil 
da asteon; begiak itxi dituen 
beste batek, aldiz, berunezko 
mundua sortu zuen eta aska-
tasun ororentzat fundizioak 
eraiki. Hilotzak biak; prezio 
ezberdineko hilotzak.

Beste hilotz batzuk ez ditu 
inork titular bihurtzen, eta 
idatzi beharko liratekeen epi-
tafio asko, berriz, ez dira 
idazten, hilda hobe leude-
keen horiek hil ez direlako 
oraindik. Hiltzeko lizentzia 
asko daude. Ez du berdin hil-
tzen goseak, Matxitxako pa-
rean itsaspetik atera duten 
gerrako obusak, finantza
-presioak edo ero haizeak.

Dena den, zenbakiak ez 
ditu hego haizeak erotzen, 
itsuek ere argi dute ekua-
zioa: hautsez betetako sukal-
de asko dago inguruan, eta 
hauts horiek harrotzeko fa-
milia asko kalean.

Baina betikoentzako, ara-
zoa ez da matematika, ez 
etxegabetzeen auzia, ez... 
Arazoa eskratxea da, 300 me-
trotara eutsi beharreko bu-
ruhaustea. Politikoen etxee-
tako tinbreak jotzea eskanda-
lua da, gazteak borra kolpeka 
atxilotzen jarraitzea ez, nos-
ki; bizikidetza.

Eta espektakulu honen 
aurrean, zer egingo dugu?
a) Saiatuko gara sistema us-
tel honen suizidioa Privalian 
erosten.
b) Gure artilleria guztia kale-
ra atera eta elkarrekin era-
ginda sistema ustel hau aka-
batzen ahaleginduko gara. 
Saiatu ezean, erosi palomitak 
datorren asteko zirkurako.

PINTURA

Durangaldeko Artisten Elkar-
teak antolatu du bertako ar-
tisten erakusketa kolektiboa. 
Apirilaren 14ra arte Durango-
ko Ezkurdi aretoan izango da 
erakusketa hori zabalik. El-
karteko artisten aniztasuna-
ren isla da bilduma: askotari-

ko estiloetako koadroak dau-
de Ezkurdiko aretoan ikusgai: 
inpresionistak, figuratiboak 
zein abstraktuagoak.

Durangaldeko Artisten El-
karteko 30 eta 70 urte bitarteko 
hamabost kideren koadroak 
dira erakusketarako batu di-
tuztenak. Jose Luis Antoñana 
elkartearen presidenteak azal-
du duenez, 45 kidek osatzen 
dute, egun, elkartea. 

Gonbidapena luzatu die es-
kualdeko artistei elkartean 
izena eman dezaten: “Oso onu-
ragarria da artistari elkarteak 
ematen dion babesa”.

Durangaldeko artisten 
lanak Ezkurdi aretoan
Hamabost artistaren koadroak bildu dituzte

Durangaldeko Artisten  
Elkartearen aniztasunaren 
isla da bilduma: askotariko 
estiloetako lanak daude

Hilotzak



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

DANTZA

Elorrioko Arriola kulturgu-
neak Bilbon antolatzen duen 
Break On Stage jaialdira joa-
teko doako autobusa ipiniko 
dute aurten ere. Apirilaren 
20an, 20:30ean hasiko da jaial-
dia Bilboko Miribilla auzoko 
Bilbao Arena kirolgunean, eta 
19:00etan aterako da autobusa 

Elorrioko plazatik. Arriola an-
tzokira deituta edo arriola@
arriolaka.com helbidera mezua 
bidalita eman daiteke autobu-
serako izena.

Kultura urbanoaren na-
zioarteko jaialdia da Break On 
Stage, eta 12. edizioa beteko du 
apirilaren 20ko hitzorduan. 

Hip hop kulturarekin lotu-
riko adierazpenen erakusleiho 
izateko sortu zuten Break On 
Stage Elorrion, eta azken urtee-
tan erakarri duen ikusle kopu-
ru handiak bultzatu ditu Biz-
kaiko hiriburuan areto han-
diagoak betetzera: 4.000 ikusle 
joan dira azken edizioetara.

Break Dance lehiaketaz gai-
nera, bizikletako akrobazien, 
mapping-aren eta video-joc-
key-en erakustaldiak ere jaso-
tzen ditu egitarauak. Gainera, 
CPV El Club de los Poetas Vio-
lentos espainiar rap taldeak 
kontzertua eskainiko du. 

Break On Stage jaialdirako 
doako autobusa Elorriotik
Arriolara deituta edo ‘arriola@arriolaka.com’ 
helbidera mezua idatzita eman daiteke izena

LITERATURA

 ITSASO ESTEBAN
Zelan elkartu zarete Lauaxeta-
ren testuen inguruan?
A.M.Aldekoa-Otalora: Orain 
hamar urte inguru, berriketal-
di bat izan genuen Xabier Bove-
dak eta biok, eta iazko urtarri-
lean heldu genion berriro gaiari: 
Lauaxeta fusilatu zutela 75 urte 
bete zirela gogoan hartuta. 

Zerk bultzatu zaituzte?
A.M.Aldekoa-Otalora: Oso za-
balduta dago Lauaxetak euskara 
zaila erabiltzen zuela: goi maila-
ko euskara zerabilen, zaila, gaur-
ko irakurlearentzat. Gure poe-
ta nazionaletako bat da Lauaxe-
ta, baina gure ikasleek ez dute 
bere lana ezagutzen: irakurketa 
erraztu guran jardun dugu.

Xabier Boveda: Lauaxetaren 
hilketaren 75. urteurrena gogo-
ratu gura zuen Labayru Ikaste-
giak ere, eta eurekin argitaratu 
dugu liburua. Adolfo Arejita La-
bayruko zuzendaria asko inpli-
katu da proiektuan, eta Sebas-
tian Gartzia Euskaltzaindiko Li-
teratura Batzordeko kideak ere 
lan handia egin du. 

 

Urtebeteko lana izan da?
Alberto Errazti: Bai. Lana ba-
natu eta aldiro-aldiro batzarrean 
batu gara, Durangoko liburute-
gian. Batzar horietan adostu di-
tugu lanaren irizpideak: zer for-
ma lehenetsi, metrika zelan lan-
du... Osotasun bat eman diogu 
horrela liburuari.

Zeintzuk dira lanerako zehaztu 
dituzuen irizpide nagusiak?
Xabier Boveda: Moldaketa bat 
egin dugu: Lauaxetaren lana 
gaurko irakurleari hurreratzea 
izan da helburu nagusia. Gaur-
ko idaztarauak kontuan hartu-
ta moldatu dugu, eta bizkaiera 
arautuaren moldera ekarri du-
gu. Asko errespetatu dugu, bai-
na, jatorrizkoa. Poesia neurtua 
eta errimatua izanik, oso inpor-
tantea da neurria, eta hori ere 
zaindu dugu: ez dugu aldatu gu-
ra izan. Tipografiaren bidez edo 
oharren bidez ematen ditugu 
hainbat azalpen.

Neologismozalea zen Lauaxe-
ta. Zelan landu dituzue horiek?
Alberto Errazti: Hiztegiaren 
eta sinonimoen bidez azaltzen 
dizkiogu irakurleari. 
Xabier Boveda: Izan ere, idaz-
learen estiloa mantentzea izan  
da hirugarren irizpidea: neolo-

gismoak ere Lauaxetaren ekar-
penaren parte direla uste dugu.

Zer olerki landu dituzue?
Alberto Errazti: Bide barrijak 
eta Arrats Beheran liburuak, eta 
Espetxekoak laneko olerki ba-
tzuk aukeratu ditugu.
Xabier Boveda: Lehen esan du-
gu samurrago eman gura izan 
dugula Lauaxetaren poesia. Bai-
na ez da erraza. Izan ere, lehe-
nengo liburuaren izenburuak 
ere esaten du: bide berriak jorra-
tu nahi zituen Lauaxetak. Mo-
dernismoa esaten zaiona eus-
kal literaturara ekarri nahi izan 
zuen: euskal olerki berria sortu.  
A.M.Aldekoa-Otalora: Hai-
ze berriak ekarri zituen Laua-
xetak: bera bezala fusilatu zuten 
Garcia Lorcarekin harreman es-
tua zeukan, esaterako. Mundu 
horrekin lotura zeukan, eta hori 
euskarara ekarri gura zuen.

Zergatik irakurri beharko genu-
ke Lauaxetaren poesia?
Xabier Boveda: Askorentza-
ko, eredu bat da Lauaxeta. Ira-
kurri barik ere mitifikatua izan 
da, gudaria izan zelako, abertza-
lea, gazterik fusilatu zutelako... 
Hortik harago, baina, poeta ona 
izan zen. Gerrak guztiz zapuztu 
arren, oso ahalegin polita egin 
zuen: euskal kulturaren barruan 
zerbait modernoa egitea. Eta ka-
litate handiko poesia egin zuen, 
irudi oso ederrak sortuaz.
A.M.Aldekoa-Otalora: Mitoa-
ren bila dabilenak, amaieratik 
hasi dezake irakurketa —Espe-
txekoak ataletik— eta hortik ha-
si Lauaxeta deskubritzen.

Estepan Urkiaga ‘Lauaxeta’ren lana “samurrago” emateko prestatu dute Ludi honen bestaldez liburua 

“Kalitate handiko poesia egin zuen 
Lauaxetak, irudi oso ederrak sortuaz”

Alberto Errazti, Antton Mari Aldekoa-Otalora, Xabier Boveda (argazkian), Sebastian Gartziak eta Adolfo Arejita aritu dira lanean.
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Aisialdia MENDI IBILBIDEAK

Durangotik Axpera, ingurune 
ikusgarria bisitatzeko

ZER IKUSI

DISTANTZIA                IRAUPENA    IGOERA METATUA   ZAILTASUNA
     30 km                    2 ordu 15 min    493 m                   Erraza

Mendi bizikletaz egiteko ibilbide hau egokia da hasiberri 
direnentzat, eta ikuspegi natural ederra eskaintzen du

Durangoko Andra Marin 
hasten da BTT ibilbide hau. 
Teknikoki erraza da, eta ho-
rregatik da egokia hasibe-
rrientzat. Andra Maritik Ta-
birarantza jo eta Ibaizabal 
ikastolatik pasatuz Artasola 
auzorantz eman behar dira 
hurrengo pedalkadak. Erre-
pide albotik doan auzobide-
tik Abadiñora ailegatuko 
da txirrindularia. Mendio-
larako bidea hartu eta gero, 
beharrezkoa da Sagastara 
igotzea. Sagastako bidegu-
rutzean eskumara hartu eta 
Axpera jaistea izango da hu-
rrengo lana. Atxondoko au-
zo ikusgarria da Axpe, ingu-
rune natural ederrean da-

goena. Anbotoren magalean 
egongo da txirrindularia. 
Axpen, frontoi albotik Arra-
zolarako bidean joango da bi-
zikletaria. Arrazolara jo eta 
goraino helduta, ibilbidea-
ren erdia egina izango du da-
goeneko.

Apatamonasteriora jai-
tsi, eta Elorriorantza joatea 
eskatzen du ibilbide honek. 
Baina, 200 metro egin eta au-
zobide batek Abadiñoko Gaz-
telurantza eroango du. Gaz-
telu zeharkatu, eta Astolara 
jaistea izango da hurrengo 
pausoa. Handik, bidegorrian 
sartu eta Durangora buel-
tatzeko azkeneko metroak 
izango dira.

Durangotik Axperaino bizikletaz joateko ibilbidea erraza da.

Andra Mari.

Arrazola.
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Kirola

TXIRRINDULARITZA

Ainara Sanz Vaz bigarren dago Euskal Challenge-eko sailkapenean.

Domekan, Txorierriko VI. Sari 
Nagusia jokatuko dute Larrabe-
tzun, eta gazte mailetako Bizkai-
ko txapelak egongo dira jokoan. 
Iurretako CAF Transport Engi-
neering taldeak hautagai sen-
doak ditu mailaz maila. Kadetee-
tan Amaia Leon irabazteko fabo-
ritoen artean dago. Gazte mailan 
talde indartsua eroango dute eta 
Ziortza Isasi, Olatz Agorria zein 
Arantza Villa irabazteko borro-
kan egongo dira. Euren taldeki-

de Ainara Sanz Vazek, berriz, 
‘Euskal Challenge’-aren sailka-
peneko lidertza hartzeko aukera 
handiak ditu.

Bizkaia-Durango taldeak 
ere parte hartuko du nagusie-
tan, eta Bizkaiko txapelketa ez, 
baina lasterketa bera irabazte-
ko aukera handiak ditu Anna 
Sanchis, Ane Santesteban, Dor-
leta Eskamendi, Lourdes Oiar-
bide eta Joanne Hogan txirrin-
dularien bidez.

Bizkaiko txapelaren bila 
irtengo da CAF taldea
Larrabetzun lehiatuko dute Bizkaiko Txapelketa

AGENDAPILOTA

Atxondo, Mallabia eta Iurretari Elorrio 
batu zaie aurten, Bizkaiko herri artekoan 
Bost urteren ostean, Elorriok berriro parte hartuko du herri artekoan; Mallabiak eta Atxondok bigarren 
txandan ekingo diote txapelketari; Berrizek eta Durangok aurten ez parte hartzea erabaki dute 

 JOSEBA DERTEANO
Asteburu honetan hasiko da Biz-
kaiko Herri Arteko Pilota Txa-
pelketa. Esku pilotan lau ordez-
kari izango ditu Durangaldeak: 
Iurretak eta Elorriok behe-behe-
tik ekingo diote, eta Mallabia eta 
Atxondo bigarren kanporake-
tan sartuko dira. Zestan, Duran-
go izango da eskualdeko ordezka-
ri bakarra.

Urtero legez, kanporaketa sis-
temaren bidez eta joan-etorri-
ko jardunaldietan jokatuko du-
te txapelketa kadete, gazte eta na-

gusi mailetan. Finalak ekaina-
ren 6an eta 16an jokatuko dituzte. 
Iaz txapelketan aritu ziren Berri-
zek eta Durangok aurten ez dute 
parte hartuko esku pilota txapel-
ketan. Eta Elorriok, kontrara, be-
rriro jokatuko du, bost urteko pa-
rentesiaren ostean. Sasoi batean 
herri arteko hiru txapelketa ira-
bazi zituen herriak Lekeitio izan-
go du arerio lehen kanporaketan. 
Asteburuan Lekeition jokatuko 
dute joanekoa. Elorriok nagusie-
tan du bikoterik indartsuena Igor 
Azpiri eta Jon Landaburugaz. 

Iurretak Lezamari aurre egin-
go dio lehen kanporaketan. Na-
gusietan, Manex Solozabalek eta 
Unai Badiolak osatuko dute biko-
tea; gazteetan, Gorka Otaduik eta 
Iker Larrazabalek; kadeteetan 
erabaki barik dute Ekaitz Andue-
zaren laguna. Mikel Bereinkua 
gazteak ezingo du asteburuan jo-
katu eskuko minez dagoelako.

Mallabiaren nagusietako bi-
kotea Andoni Aldapek eta Ander 
Martinezek osatuko dute. Behar 
izango balitz, Mikel Garcia ere jo-
katzeko moduan dago. Gazteetan 

Aitor Elordiren eta kadeteetan 
Ioritz Gisasolaren bikoteak era-
baki barik dituzte.

Atxondok nagusitako bikotea 
du erabaki barik. Kadeteetan Re-
nato Nuñezek eta Dani Rodrigue-
zek eta gazteetan Jon Bernasek 
eta Arkaitz Diezek jokatuko du-
te. Rodriguez bigarren urteko in-
fantila da, baina kadeteetan joka-
tuko du.

Oro har, herri denek pare bat 
kanporaketa gainditzea eta final 
zortzirenetara heltzea dute hel-
buru, ezeri muzin egin barik.

Iaz, Markinak irabazi zuen Bizkaiko Herri Arteko Txapelketa; Mallabiak kanporaketa bi gainditzen baditu, final zortzirenetan topatuko luke Markina indartsua.

HIRUGARREN MAILA

Durangoko Kulturala - Bermeo
· Domekan, 11:30ean, Tabiran

OHOREZKO MAILA

Iurretako - Loiu
· Zapatuan, 17:00etan, Larrakozelain

LEHENENGO ERREGIONALA 
(gizonak)

Berriz - Fruiz
· Zapatuan, 17:00etan, Larrakozelain

Zaldua - Etxebarri
· Zapatuan, 16:00etan, Solobarrian

BIGARREN ERREGIONALA

Ezkurdi - Salesianos
· Zapatuan, 18:00etan, Arripausuetan

HIRUGARREN ERREGIONALA

Zaldua B - Elorrio B
· Zapatuan, 18:15ean, Solobarrian

LEHENENGO ERREGIONALA 
(emakumeak)

Iurretako - Ariz
· Zapatuan, 19:15ean, Larrakozelain

FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA 

Mallabia - Sestao
· Domekan, 17:00etan,  
Zaldibarko udal kiroldegian

EUSKAL LIGA

Sasikoa - Arabako EHU
· Domekan, 12:00etan,  
Landako kiroldegian

MAILA GORENA

Sasikoa Durango B -  
Atxure Bakio
· Zapatuan, 19:45ean, 
Landako kiroldegian

Presion Break -  
Astraburuko
· Zapatuan, 17:15ean,  
Berrizburu kiroldegian

LEHENENGO ERREGIONALA

Gu Lagunak -  
Arabella
· Zapatuan, 18:30ean,  
Landako kiroldegian

Elorrioko Buskantza B -  
Beseka
· Domekan, 12:00etan,  
Elorrioko udal kiroldegian

ARETO FUTBOLA

LEHENENGO ERREGIONALA

Anbotopeko -  
Muskiz
· Zapatuan, 18:00etan, Tabiran

SASKIBALOIA

EUSKAL LIGA

- Elorrio RT Parra taberna -  
Uribealdea
· Zapatuan, 16:30ean, 
Elorrioko errugbi zelaian

ERRUGBIA

HITZALDIA

KIROL ELIKADURA

- Patxi Gimeno eta Ainhoa 
Lizardui
· Hizlari biek kirol elikadurari buruz 
jardungo dute. Apirilaren 12an eta 
19an, 19:00etan, Landako Elkarte-
gian. Durangoko Sapubike taldeak 
antolatuta.
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Gotzon Gomez
Errugbia

Modan jarri zaigu historiako 
talderik onenak izendatzea. 
Futbolean Peleren Brasil edo 
gaur eguneko Bartzelona ai-
patzen dituzte; saskibaloian 
Magic Johnsonen Lakers, edo 
Jordanen Bullsak , Dream 
Teama...  Ezagun batek gal-
dera berdina luzatu zidan 
errugbiaren inguruan.

Galdera zaila aurrean nue-
na. Hasiera batean, Zeelan-
da Berria botatzea otu zitzai-
dan, azken hogei urteetan jo-
ko itzela erakutsi du, ikusga-
rria, bizia, indartsua. Hala 
ere, ezaugarri horiek ez zien 
txapelik bermatu.

Burua astinduz, etxean bi-
deo zahar batzuk nituela go-
goratu nuen, 70. hamarka-
dakoak. Oraindik errugbia 
amateurra zen, eta sasoi ho-
rretan galestarrek sekula-
ko belaunaldia zuten. Ez zu-
ten gaur egunekoen indarra, 
gorputzak zein arerioa atzera 
bultzatzeko gaitasuna, gim-
nasioetara joatearena ez ze-
goen hain zabaldurik, bai-
na bazituzten beste hainbat 
dohain: abilezia, abiadura, 
talde zein herri sentimendua, 
oso garrantzitsua.Gareth Ed-
wards, Barry John, JPR Wi-
lliams lako izarrek baloia es-
kuetan zutela korrika egitea 
baino gehiago, dantza doto-
rea burutzen zuten: magia.

Errugbiarekin benetan go-
zatu nahi baduzue, youtuben.
com gunean 1973. urtean Bar-
barians eta All Blacken arte-
ko partida ikusgarria ikuste-
ko aukera izango duzue. Bes-
te sasoi bat da, baina badu be-
re xarma. Hainbaten iritziz, 
historiako partidarik onena 
izan daiteke, batek daki! He-
mendik besarkada handi bat 
Tatarentzat. 

ADITUAREN TXOKOA

Historiako onenak

FUTBOLAARETO FUTBOLA

Areto futboleko lehenengo erre-
gionalean, igotzeko borrokan 
dabiltza Durangaldeko Sapube-
rri, Dantzari eta Elorrioko B. 
Zamudio liderraren ostean da-
go Durangoko Sapuberri gaur 
egun, igoera lortuko luken biga-
rren postuan, baina puntu baka-
rrera du Iurretako Dantzari eta 
puntu bira Elorriko C.

Sapuberrik Zamudio liderra 
bisitatuko du zapatuan. Irabaziz 
gero, lider egon daiteke. Lehen 
itzulian 2-3 galdu zuten etxean 
Zamudioren kontra. 

Durangoko Gu Lagunak, os-
tera, ez jaisteko borrokan dabil 
maila berean. Jaitsieratik pun-
tu bira daude. Zapatuan, Arabe-
lla taldea hartuko dute etxean.

Sapuberrik Zamudio 
liderra bisitatuko du
Irabaziz gero, lider egongo litzateke 

Sapuberri lider egon daiteke, Zamudiori irabazten badio. Zaloa Fuertes

Azken aurreko jardunaldian etxean partidurik galdu ez duen Larramendi bisitatuko du Iurretako Bk

Iurretako eta Kulturaleko gazteen taldetik eta Abadiño zein Berriztik etorritako jokalariekin talde gazte eta sendoa osatu dute. 

ARETO FUTBOLA

Iurretako B bigarren erregionalera 
igo daiteke zapatuan, Mungian

 JOSEBA DERTEANO
Taldekako liga denboraldiak 
azken txanpan sartu dira, eta 
Durangaldeko talde asko dau-
de edo igotzeko aukerekin, 
edo jaisteko arriskuan. Futbo-
lean eta Hirugarren erregiona-
lean, Iurretako B izan daiteke 
Durangaldeko taldeen artean 
igoera lortzen aurrenekoa, as-

teburu honetan bertan. Horre-
tarako baldintza bi bete behar 
dira: Iurretakok Larramen-
di menderatu behar du etxe-
tik kanpora, eta sailkapenean 
puntu bira dituen San Anto-
niok eta Ermua Bk berdindu 
egin behar dute zapatuan el-
karren kontra jokatuko duten 
partiduan. 

Larramendi menderatzea 
gaitza izango da, aurtengo den-
boraldian ez dutelako partidu-
rik galdu etxean: 11 garaipen 
eta berdinketa bat lortu dituz-
te. Karmelo Alonso entrena-
tzailea itxaropentsu dago, eta 
taldea “sendo eta ilusioz” ikus-
ten duela dio. Gainera, aurten 
kasik Larramendi etxean be-
zain indartsu dabil Iurretako B 
etxetik kanpora: hamar garai-
pen, berdinketa bat eta porrot 
bakarra dituzte bizkarrean. 
Partidua irabazteko aukerak 
izateko, garrantzitsua izango 
da Jon Tinocok azken asteetan 
galdu duen gol usaina berres-
kuratzea; Tinocok eta Asier Ze-
nikaonandiak 19 gol sartu di-
tuzte bien artean.

Hainbeste talde hain pun-
tu gutxiren barruan egoteak 
egun batetik bestera aldatu de-
zake taldeen egoera. Iurretako 
Bk bere esku du igoera orain, 
badaki geratzen diren partidu 
biak irabazita igoera segurta-
turik duela, baina Larramen-
diren kontra porrot egiten ba-
du, beste emaitzen mende utzi 
dezake azken jardunaldira be-
gira. Azken partiduan Zaldua 
Bren kontrako derbia jokatuko 
dute Larrakozelain.

Larramendi eta Iurretako B 
etxeko eta etxetik kanporako 
talderik indartsuenak dira, 
hurrenez hurren

Bidezabalek Iurretan antola-
tuko duen XXXIII. Hiri Proba 
domeka honetarako zegoen 
aurreikusita, baina maiatza-
ren 26ra atzeratu dute.

Apirilean Durangon beste 
herri kros bat ere egongo de-
nez, ekimen biak ez pilatzeko, 
Durangoko atletismo klubak 
Hiri Proba atzeratzea erabaki 

du. Hala ere, goi mailako atle-
tak etortzea itxaroten dute. 

Bestalde, Bidezabalek klu-
ben arteko Euskadiko Txapel-
ketan parte hartuko du bihar, 
Donostian. Nesken taldeak 
iazko txapela berritzea izan-
go du helburu. Iaz igoera lor-
tu zuen gizonen taldea, aldiz, 
mailari eusten saiatuko da. 

Iurretako Hiri Proba 
maiatzera atzeratu dute
Apirilean barik, maiatzaren 26an egingo dute

ERRUGBIA

Durango Ilarduyak Sevillako 
Helvetia taldearen aurka jo-
katuko du Ohorezko B maila-
ko jaitsiera promozioko au-
rreneko kanporaketa.  Joane-
ko partidua domeka honetan 

jokatuko dute Arripausuetan, 
12:00etatik aurrera. Itzuliko 
neurketa, seguruenik, apirila-
ren 28an izango da. Kanpora-
keta hau gaindituz gero, nazio-
nal mailako —maila bat behe-

ragoko— talde baten kontra 
jokatuko lukete bigarren kan-
poraketa definitiboa.

Hasieran, Madrilgo Las Ro-
zas taldearen aurka jokatu 
behar zuten. Baina Helvetiak 
eta Las Rozasek elkarren kon-
tra jokatutako partiduan Sevi-
llako taldeak jokatu ezin zuen 
jokalari bat erabili zuen. Gai-
nera, entsegu bi lortu zituen. 
Las Rozasek arauz kanpoko 
hamabostekoa zela salatu eta 
Federazioak arrazoi eman dio.

Sevillako Helvetia mailari 
eusteko lehen koska
DRTk Sevillako taldea hartuko du etxean etzi
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Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!

ILEAPANDEGIAK

ESTETIKA ZENTROAK

EDERTASUN GIDA 

Zertan oinarritzen zarete 
koloreak ematerakoan?
Koloreak pertsonalizatu egiten 
ditugu. Bakoitzari, norberak 
egokien ikusten duena ipintzen 
diogu. Edozelan ere, gure 
ikuspuntutik, naturagaz 
konektatuta dauden kolore, distira 
eta kontrasteak ditu modaren 
joerak ezaugarri. Iunik-en, eredu 
hau jarraituta, bizitasuna ematen 
diogu ileari, koloreen bitartez.

Zelako estiloak daude orain? 
80. hamarkadakoak, 
kanpoalderantz eta gorantz 
eroanda, bolumenak emanda. 
Kontraste handiak; alde bat 
motz-motz edo batuta, 
gogortasuna adieraziz, eta beste 
aldean kaskada erromantiko bat 
jarriz. Autokonfiantzak eta estilo 
baten sofistikazioak, estilo horren 
erosotasuna, harmonia eta 
egonkortasuna dituzte oinarri. 

Promozio bat daukazue orain.
GHDko plantxak %20 edo %30eko 
deskontuagaz dauzkagu, eta 
erabiltzen ikasteko saioak ematen 
ditugu, doan.

Jon Sopelana

Modako koloreak eta 
estiloak

6 AHOLKU 

Udaberriko egun berezietan, zu ere berezi 
sentitzea gura dugu

Kontraste handiak eroaten dira, alde bat 
motz-motz eta bestea ez, adibidez

Berezi sentitzeko estiloa gura baduzu, jaso 
gure aholkua debalde

GHDko plantxak dauzkagu promozioan, 
%20 edo %30eko deskontuagaz

80. hamarkadako estiloak daude orain 
modan, bolumenak emanda

Plantxa horiek erabiltzen ikasteko saioak 
eskaintzen ditugu, doan

1

2 5

3 6

4
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Inmobiliariak

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO
• 2, 3 eta logela bakarreko etxebizitzak 

alokairuan

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• ARTEKALE: 8 etxebizitzen eraikuntza hastera 

goaz. 2 logela eta logela bakarrekoak. 
Trastelekuarekin. 140.000E -tik aurrera.

• SAN IGNAZIO 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. 
114.000E

• 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.

• FRANTZISKO 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. Sarbide ona.
IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko 

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

Erreka ondoan kokatuta dagoen lursaila.
EUBA
• 3.000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lur zati, 

bakoitzean familia biko etxebizitza eraikitzeko 
aukerarekin.

ABADIÑO
• Familia biko etxebizitza eraikitzeko 1.100 m2-ko 

lursaila salgai.
DURANGO
• Lursail erdia familia biko etxebizitza eraikitzeko. 

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak 

eraikitzen.
• ABADIÑO, OTXANDIO, etab…
ETXEBIZITZAK SALGAI
• ANDRA MARIA: Halla, sukaldea, jangela, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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 eta 3 logela. Balkoia. 
Ganbara eta garajea.

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

• IBAIZABAL: Halla, sukaldea, egongela, logela 
eta komuna. Ganbara eta garajea.

• ASKATASUN ETORBIDEA: Halla, sukaldea, 
egongela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. 
Ganbara eta garajea. 

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

• ABADIÑO-SAN TROKAZ: Halla, sukaldea,  
2 logela, egongela eta komuna. Lorategia. 
Trastelekua eta garajea.

• ABADIÑO-MUNTSARATZ: Halla, 
egongela-jangela, sukalde jantzia, 2 logela eta 
2 komun. Balkoia. Garajea eta ganbara. Berria. 
Egoera onean.

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

• ELORRIO: Halla, sukaldea, 2/3 logela, egongela 
eta komuna. Balkoia. Trastelekua eta garajea.

• ELORRIO: Berreraikitzeko etxea,lursailduna. 
• IURRETA: Halla, egongela, sukalde jantzia,  

3 logela eta komuna. Jantzia eta berrikuntza 
askorekin.

• IURRETA: Halla, egongela, jangela, 3 logela eta 
2 komun. Balkoia. Ganbara.

• IURRETA: Arriandi auzoa. Halla, sukaldea, 
egongela, 3 logela eta komuna dutxarekin.

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

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

• SALGAI: BASERRIA LUR EREMUAREKIN 
MENDATAN ETA BERRIZEN.

• SALGAI: TXALET ADOSATUA LUR EREMUAREKIN 
MAÑARIAN.

ETXEBIZITZAK SALGAI
ASKATASUN ETORBIDEA

• Eraikuntza berriko etxebizitzak. 1, 2 eta 3 
logela. Garaje bikottza. 215.000E -tik aurrera

 MENDIZABAL

• 4 logela, egongela, sukalde ekipatua, 2 
bainugela. Kanpora ematen du. Ezinhobea, 
erdi berria. Bizitzera sartzeko. Garaje eta 
trastelekuarekin. 275.000E

SAN MARTIN ATARIA

• AUKERA. Durango erdialdean kokatutako 
etxebizitza ezinhobea. Kanpora ematen du, 
eguzkitsua eta bista ederrekin. 3 logela, 
egongela, sukalde ekipatua, bainugela, 
bainua, 2 balkoi. 200.000E

ASKATASUN ETORBIDEA

•  Aukera ezinhobea! Etxebizitza ikusgarria: 3 
logela, egongela, sukaldea, bainugela, 
balkoia eta ganbara. Erreformatzeko. 
180.000E

JUAN DE ICIAR

• 100.000E. 2 logela, egongela. sukaldea eta 
bainugela. Gas naturaleko berogailuekin!.

Aipatutako etxebizitzez gain, Durangalde 
osoan etxebizitzen aukera zabala dugu, 

50.000euro-tik aurrera. 
 www.inmoduranguesado.com

  ERAIKUNTZA BERRIA
• ZALDIBAR: Kurutzezar plaza/Solonagusia. 

Garajea eta trastelekuarekin.  
Logela eta komuna: 517E hileko.  
2 logela eta 2 komun. Terraza: 637E€ hileko.  
3 logela eta 2 komun. Terraza: 748E€ hileko. 

• IURRETA: estreinatzeko. 1,2 eta 4 logela.  
2 eta 3 komun. Ganbara. Trastelekua. Garajea 
aukeran. 190.000E.

• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak. 
Garajea eta trastelekua barne.  
247.000E-tik aurrera.

• MAÑARIA: Etxebizitzak estreinatzeko. 189.500E.
• DURANGO: Eraikitzen. ETXEBIZITZAK 

TERRAZAREKIN. 1,2,3 eta 4 logelako etxebizitzak. 
Ganbara eta garajea.

• ABADIÑO: Berehala banatzeko. 2 eta 3 logela. 
30 m2-ko terraza. Garajea eta trastelekua.  

 ETXEBIZITZAK SALGAI
• BARRENKALEA: 3 logela eta egongela. 

Berriztatua.
• MURUETA TORRE: 95 m2. Erdi berria. 3 logela 

eta 2 komun. Etxe guztiak kanpora ematen 
du.240.000E.

• ERDIGUNEAN: 2 logela, komuna eta egongela. 
Igogailua. Bizitzen sartzeko prest. 116.000E.

• ASTEPE: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. Garajea 
eta trastelekua.

• MADALENOSTE: 3 logela, 2 komun eta 
egongela. Trastelekua. 256.000E.

• ALLUITZ: 2 logela. Ganbara. Garaje itxia. 
198.400E.

• IURRETA: 3 logela eta egongela. Balkoia.  
66.000 E.

• EZKURDI: 175 m2. 4 logela eta 4 komun. 
Trastelekua. Bizitzen sartzeko moduan. Ikuspegi 
ederra.

• BERRIZ: Iturriza. 920 m2. 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. Terraza. Despentsa. 
Igogailua eta berogailua. Ganbara eta garajea. 
211.200E.

• F.J.de ZUMARRAGA: 100 m2. 3 logela, egongela 
eta terraza. Igogailua.

• MATIENA: Laubideta. 3 logela eta komuna.  
2 terraza. 205.000E.

• OÑITURRI: Erdi berria. 80 m2. Eguzkitsua. 
Ganbara eta garajea.

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

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

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

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

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

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

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

• 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.

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

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

• DURANGO: txaleta. 400 m2. Garajea. Lorategia.
• BASERRIA: 421 m2. 7.500 m2-ko lursaila. 

390.000E.



2013ko apirilaren 12a, barikua |  anboto    |  21

ETXEBIZITZAK SALGAI
• Erref. 405: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

egongela eta sukaldea. Prezioa kontsultatu. 
• Eraikuntza osoa salgai berriztatzeko.
• Lokalak salgai toki paregabean, dimentsioak; 

121 m2, 101m2, 62,5 m2 eta 105 m2.
• Apartamentu berria. 60 m2. Logela eta 

komuna. Terraza eta lorategia. 130.000E. 
• Erref. 473: Estreinatzeko dagoen pisua. 70 m2.  

2 logela, 2 komun eta sukalde amerikarra. 
Kontsultatu.

• Erref. 468: 88 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. Garajea. Kontsultatu.

• Erref. 474: 95 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. Garajea. 239.000E. 

• Erref. 407: 65m2. 2 logela, komuna, sukaldea 
eta egongela. Aukera paregabea.

• Erref. 448: 65 m2-ko pisua. 2 logela eta  
2 komun. Berria, estreinatzeko. 179.000E. 

• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarra 
eraikitzeko aukera.

• Erref. 419: 78,25m2-ko pisua proiektuan.  
2 logela, 2 komun, sukaldea eta egongela.

• Erref. 420: 65m2-ko lokala etxebizitza edo lokal 
komertzial gisa jartzeko aukerarekin. 90.000E.

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

DURANGO
• Erref. 349: 62 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

sukaldea eta egongela. 216.000E.
• Erref. 347: 90m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 

sukaldea eta egongela. 294.000E.
• Erref. 362: 40 m2-ko apartamentua. Logela, 

komuna, sukaldea eta egongela. 185.000E.
• Erref. 450: Txaleta toki paregabean. 340 m2.  

6 logela eta 4 komun. Kontsultatu.

ABADIÑO
• Erref. 475: 90 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

egongela eta sukaldea. 135.000E. 
• Erref. 325: 90 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 

egongela eta sukaldea. Kontsultatu.
• Etxebizitza berriak. 1,2 eta 3 logelakoak.  

161.400E-tik gora.
• Txaleta. 4 logela, 2 komun, bainugela, sukaldea 

eta egongela. Berria dago. 570.000E.

BERRIZ
• Erref. 393: 80 m2-ko pisua. 2 logela, egongela, 

sukaldea eta komuna. Balkoia. 162.000E.
• Erref. 373: 68 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

egongela eta sukaldea. Aukera paregabea.
• Erref. 401: 65 m2-ko pisu erdi berria. 2 logela, 

komuna, egongela eta sukaldea. 204.000E.
• Lursailak: 4 lursail salgai eraikitzeko 

aukerarekin.
• 60 m2. 2 logela, komuna, egongela eta 

sukaldea. 155.000E.

ZALDIBAR
• BANKUKO PISU BERRIAK SALGAI. KONTSULTATU. 

ORAIN MERKEAGO. AZKEN AUKERAK.
• 15 m2-ko garaje irekia. 12.500E.
• Erref. 378: 90 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

sukaldea eta egongela. 158.000E.
• Erref. 392: 75 m2. 3 logela, komuna, egongela 

eta sukaldea. 150.000E.
• Erref. 390: 3 logela, komuna, egongela eta 

sukaldea. Garajea. 162.000E.
• Erref. 391: 70 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

egongela eta sukaldea. 125.000E.
• Berriztatzeko dagoen apartamentua. 70.000E.

ALOKAIRUAN
• ELORRIO: 3 logela eta 2 komun. Altzariekin. 

Garajea. 600E.
• ELORRIO: Duplexa. 2 logela eta 2 komun. 

Altzariekin. 650E.
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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 Apirilaren 12an, 23:00etan,   
Zaldibarko Gaztetxean

Cobra 
Herriko Protokukaratxa punk rock 
taldeak zabalduko du gaua, gaur, 
Zaldibarko Gaztetxean. Ondoren, 
Cobra laukotearen rock eta metal 
doinuak izango dira entzungai. Gari 
Rock elkarteak antolatu du kontzertua, 
eta sarrera doan izango da.

  :: BERRIZ
Apirilaren 20an, 20:00etan 
La Chana Teatro taldearen 
¡Gaudeamus! El Licencia-
do Vidriera, Kultur Etxean.

  :: DURANGO
Apirilaren 13an, 20:00etan 
El Óbolo Produciones tal-
dearen Nuestra señora de 
las nubes, San Agustinen.

  :: ELORRIO
Apirilaren 12an, 17:00etan 
Pirritx, Porrotx eta Ma-
rimotots, Arriolan.

  :: ABADIÑO
Apirilaren 13ra arte,  
Javier Ferdo argazkilariaren 
‘Benetako berbak’, Geu Be 
elkarteko lagunen 
erretratuak, 
Traña-Matienako kultur 
etxean.

  :: BERRIZ 
Apirilaren 25era arte,  
Garikoitz Arregi ‘Say’-ren 
grafitiak, Kultur Etxean.

 

 :: DURANGO 

Apirilaren 14ra arte, 
Durangaldeko Artisten lanak, 
Ezkurdiko aretoan.

  :: ELORRIO 
Apirilaren 29ra arte, 
Antzinako iragarkiak 
Bizkaiko prentsan, Iturrin.

  :: DURANGO 

Apirilaren 12an, 22:30ean  
Anje Duhalde + Etxe, 
Plateruenean. 

Apirilaren 13an, 22:30ean  
Parrita, Plateruenean. 

Apirilaren 19an, 21:30ean  
Fermin Muguruza + Zuloak, 
Plateruenean.

  :: ZALDIBAR
Apirilaren 12an, 23:00etan  
Protokukaratxa + Cobra, 
Gaztetxean.

  :: BERRIZ

Apirilaren 13an, Jai afrikarra 
Hiltegixe gaztetxean. 
14:00etan Bazkari afrikarra. 
16:00etan Tatan magoa. 
18:30ean Tinbalekin  
giroturiko poteoa.  
21:00etan Luntxa.  
22:30ean Batu  
taldearen kontzertua.  
00:00etan Dj-a: musika 
afrikarra.

  :: BERRIZ 

Apirilaren 14an, 19:00etan 
El cuarteto, Berrizko  
Kultur Etxean. 

  :: DURANGO 

Apirilaren 12an, 17:00etan, 
Patricia McGill (Uruguay), 
Cuentos a la cazuela. 

Apirilaren 12an, 20:00etan, 
Alfredo Becker (Txile), Cuentos 
de aquí o de allá. Udal 
Bibliotekan.

  :: ELORRIO 
Apirilaren 12an, 22:00etan, 
Munduko ipuin kontalariak, 
Ateneoan. 

Apirilaren 14an, 17:00etan, 
Maite Arreseren Amamaren 
magalean, Arriolan. 

  :: MALLABIA 

Apirilaren 19ra arte,   
Argazki lehiaketa. 
 Udalaren webgunean  
daude oinarriak: 
www.mallabia.org-en. 
Gaia: Beti zeozer eitten 
Mallabixen. Sariak: 250, 150 
eta 50 euro.

  :: ZORNOTZA 

Apirilaren 13an, 18:00etan  
Spaceko zarama, San 
Agustin kulturgunean. 

  :: BERRIZ 

Apirilaren 13an, 12:00etan 
Anton Borja ekonomia 
doktorea, Euskal Herriak 
burujabetza eskuratzeak 
ekomikoki edukiko lituzkeen 
ondorioei buruz, Kultur 
Etxean. 

  :: DURANGO 
Apirilaren 12an, 19:00etan 
Angel Viñasen, Alemania e 
Italia y la guerra civil 
española, San Agustinen. 

Apirilaren 17an, 15:30ean 
Marije Goikoetxearen,  
Respetados en nuestra igual 
dignidad y en nuestras 
diferencias como mayores,  
Behargintzaren 
Intxaurrondoko lokaletan. 

  :: DURANGO 
Apirilaren 12an, 18:30ean 
Josune Muñoz (Skolastika), 
Emakumeak eta Literatura 
zikloa. ¿Sabes por qué lees lo 
que lees?, kultur etxean.  

Apirilaren 16an, 18:30ean, 
Josune Muñoz. 50 sombras 
de Grey y otros fenómenos 
extraliterarios, Ibarretxen.

::DURANGO | ZUGAZA

 1. aretoa:
    Oblivion
 Zuzendaria: Joseph Kosinski   
 • barikua 12: 19:00/22:00 
 • zapatua 13: 19:30/22:30 
 • domeka 14: 18:30/21:00
 • astelehena 15: 19:00/22:00   
 • martitzena 16: 20:00

 UMEEN ZINEMA

 Los Croods 2D
 Zuzendaria: Kirk De Micco   
 • zapatua 13: 17:00
 • domeka 14: 16:30  

 2. aretoa:
    Efectos secundarios
 Zuzendaria: S. Soderbergh   
 • zapatua 13: 19:30 
 • domeka 14: 16:30/21:00 
 • astelehena 15: 19:00

 Anna Karenina
 Zuzendaria: Joe Wright  
 • barikua 12: 19:00 
 • zapatua 13: 22:30   
 • domeka 14: 18:30 
 • astelehena 15: 22:00   
 • martitzena 16: 20:00 

 Oblivion
 • zapatua 13: 17:00   

 The Doors. Live at the 
     Bowl ‘68
 • barikua 12: 22:00   
  

:: ELORRIO 
    Amor
  Zuzendaria: Michael Haneke
      • zapatua 13: 22:30   
 • domeka 14: 20:00
 • astelehena 15: 20:00 

    :: ZORNOTZA 
    For greater glory
  Zuzendaria: Dean Wright 
      • barikua 12: 22:00   
 • zapatua 13: 19:30/22:30
 • domeka 14: 20:00   
 • astelehena 15: 20:00  

 UMEEN ZINEMA
     Yoko
  Zuzendaria:  Franziska Buchs
 • domeka 14: 17:00   
 

 ZINEFORUMA
     Un asunto real
  Zuzendaria:  Un asunto real
 • eguena 18: 20:00   
 

Antzerkia

Musika

Ipuin kontalaria

Lehiaketa

Jaiak

Erakusketa

Berbaldia

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

   BARIKUA, 12
 09:00-09:00

• SAgAStIzABAl (AskAtAsun Etorb. 19 - DurAngo)
zAPAtUA, 13

   09:00-09:00
• gAztelUmendI (J.A. AbAsolo 2 - DurAngo)  

   09:00-13:30
• etxeBARRIA (MontEbiDEo 2 - DurAngo)
• SAgAStIzABAl (AskAt. Etorb. 19 - DurAngo)
• nAvARRo (ArtEkAlEA 6 - DurAngo)
• BAlencIAgA (EzkurDi plAzA 8 - DurAngo) 

   09:00-22:00
• UnAmUnzAgA (MuruEtAtorrE 2C - DurAngo)
• de dIego (intxAurronDo 22 - DurAngo) 
• BAzAn dIAz (uribArri 5 - DurAngo)
• IRIgoIen (bixEntE kApAnAgA 3 - iurrEtA)
• lARRAñAgA-BAlentzIAgA (bErrio otxoA 6 - Elorrio)
• URIzAR (gAbiolA 2 - bErriz)
domeKA, 14 
    09:00-09:00
• etxeBARRIA (MontEbiDEo 2 - DurAngo)
09:00-22:00
• URIzAR (gAbiolA 2 - bErriz)

   ASteleHenA, 15
 09:00-09:00

• IRIgoIen (bixEntE kApAnAgA 3 - iurrEtA)
    mARtItzenA, 16
  09:00-09:00

• BAzAn dIAz (uribArri 5 - DurAngo)
   09:00-22:00

• lARRAñAgA-BAlentzIAgA (bErrio otxoA 6 - Elorrio)
   egUAztenA, 17
 09:00-09:00

• UnAmUnzAgA (MuruEtAtorrE 2C - DurAngo)
 egUenA, 18
 09:00-09:00

• BAlencIAgA (EzkurDi plAzA 8 - DurAngo) 

Abadiño (Traña-Matiena)
 Eguaztenetan  

10:00etatik aurrera
Durango
 Zapatu goizetan
Zornotza
 Domeka goizetan

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

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

BOTIKAK AZOKA-BASERRITIK-PLAZARATELEFONO INTERESGARRIAK

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK

 Martxoaren 21ean nire anaia 
jaio zan. Ongi etorri Aiur! 
Mosu handi bat zure anaia 
Aratzen partez!

 Apirilaren 2an 10 urte bete 
ziñuan! Apurka-apurka 
aurrera. Mosu handi bat eta 
10 belarri tirakada familian 
partez. Zorionak Maialen!

 Aupa txapeldun! Oihanek 4 
urte bete zituen apirilaren 
4an. Oso ondo pasatu gendun. 
Beti bezain alai jarraitu! 
Mosu piloa danon partez!

 Zorionak Paula! Apirilaren 
15ean, astelehena, 11 urte 
betetzen dituzulako. Musu 
handi bat zure lehengusuen 
partez!

 Danielek 8 urte beteko ditu 
apirilaren 14an. Zorionak eta 
musu piloa aittite-amama, 
aita-ama, osaba-izeko, Lara 
eta Ainararen partez!

 Zorionak bikote! Ondo pasa 
zuen urtebetetze egunean! 
Domekan ospatuko dogu 
bazkari eder batekin! Mosu 
handi bat etxekoen partez!

 Igandean, apirilak 14, 
Fernandok urteak beteko 
ditu. Zorionak Fer! Inforengo 
familiaren partez!

 Zorionak pitxin! 8 urte 
beteko dituzu igandean. 
Egun ederra pasatuko dogu 
txokolatadarekin! Mosu pila! 
Izaro, Laia, aita eta ama. 

 Zorionak aitatxo, Aitor 
Ugaldea, gaur, apirilak 12, 
zure eguna delako! Musu 
handi bat Elene, Auritz eta 
Leiren partez!

 Zorionak osaba Gaizka! 
Apirilaren 6an urteak bete 
zenituen, ta ze ondo 
oporretan! Musu handi bat 
Elene eta Auritzen partez!

 Zorionak aita Jose zure urtebetetzeagatik! Eta zorionak 
aitite-amama, Jose eta Lourdes, zuen ezkontzaren urte-
urrenagatik! Zenbat urte elkarrekin! Mosu piloa danon partez! 

 Zorionak Inhar! Apirilaren 
9an 4 urte bete zenituen. 
Ondo pasatuko zenuen,ezta? 
Horrela jarraitu. Musu 
handi bat etxekoen partez!

 Apirilaren 8an Iratik, etxeko 
printzesak 3 urte bete ebazan. 
Mosu potolo bat  familiaren 
partez ta bereziki ondoan 
dauen nebaren partez! Paaa!

 Apirilaren 10ean, Idoia 
Garitanok 26 urte bete 
zituen. Musu potolo bat 
familia osoaren partez! 
Amatxu.

 Bihar, larunbata, Uxuek 
urteak beteko ditu. Zorionak 
zure 7. urtebetetzean ama, 
aita eta batez ere Enararen 
partez!

 Baionako festan primeran pasatu genuen. Eskerrik asko AEK, 
18. Korrikarekin Euskal Herri osoa martxan jartzeagatik! 
Peio, Unai, Irati eta Malen.

 Zorionak Lidetxo! Bihar 26 
urte beteko dozuz eta egun 
zoragarria eduki deizule 
espero dogu! Mila mosu 
familia eta lagunen partez!

 Anek 20 urte bete zituen 
apirilaren 7an. Zorionak 
guapisima! Segi horrela, alai 
eta jator! Mosu piloa Karmen 
eta etxekoon partez!

 Zorionak Txaber! Gure 
mutikoak 2 urte bete ebazan 
martitzenean, apirilak 9. 
Mosu handi bat etxekoon 
partez!

 Zorionak izeko Araitz! Eguaztenean urtetxo bat gehiago, neska 
handixe zara zu be! Ia alkartzen garen eta ospatzen dogun! Patxo 
handi bat danon partez eta bereziki zure iloba Haizearen partez!

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

EGURALDIA

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

21º

17º

25º

17º

12º

11º

12º

 9º

ASTEKO SALNEURRIAK: 



Akuilua
JOSE LUIS   
LIZUNDIA
Euskaltzaina

LAUHORTZA

III. Errepublika 
noiz?
Etzi  beteko dira 82 urte 
II. Errepublika eraiki zela. 
Horren ospakizunez, gomuta-
men hauek idaztera noakizue. 
Erregimen horri esker, Espai-
niako erresuma zaharkitua 
erorita, urrats garrantzitsuak 
eman ziren: emakumeari, bo-
to eskubidea eman; dibor-
tzioa, legeztatu;  nekazal erre-
formari hasiera eman Andalu-
zia, Extremadura eta Gaztela 
Berrian; Eliza Katolikoa eta 
Estatua separatu; Ejerzitoa, 
prejubilazio eta beste neurri 
batzuekin, indar gutxitu; es-
tatu barneko nazioei, autogo-
bernatzeko aukera eman: Ka-
talunia, Euskadi eta Galizia-
ri, beste herrialde batzuetan 
ere bide horretako mugimen-
duek sortu zirelarik: Andalu-
zia, Valentzia eta Aragoin. Es-
kuindar, latifundista, banka-
ko oligarkia,   eliz hierarkia, 
militar kolpista eta gaztelau 
zentralistentzat, GEHIEGI! 
Ezin zuten jasan, inondik ino-
ra eta hiritarrak bozkatuta-
ko konstituzio demokratiko 
batean eraikitako erregime-
na arma indarrez, bortizki eta 
errepresioz gerra “inzibil” ba-
tez bota zuten.

Tartean,  euskal autogober-
nua ere martxan hasia zen. Li-
zarran, 1931ean, aurreproiek-
tuak porrot egin zuen. Hu-
rrengo urtean, Nafarroako 
udalbatza gehiengoak,  apez 
karlisten eraginez, tranpaz,  
kontra bozkatu zuten. Esan 
behar da, C. Salinas, Nafarroa-
ko Diputazio buru  sozialista 
zena, udal ordezkarien biltzar 
buru legez, argi eta garbi min-
tzatu zela lau probintzien au-
togobernuaren alde. Alferrik.

Hau guztiagatik, ene ustez, 
III. Errepublikak bakarrik 
finka dezake  euskal nazioa-
ren eraikuntza politikoa. Gai-
nontzeko estrategia “mirari-
tsuak”, politikan ere, mirarie-
tan sinesten ez dugunontzat,  
“salto mortal hirukoitz” antzu 
batera garamatza. 

 

LUIS BLASCO | Ingurumen hezitzailea. Langabezian dago | Elorriarra da

“Kontsumitzeko beste era batzuk 
daudela erakusten diegu umeei”
Bigarren eskuko merkatuak eta truke azokak maite ditu; pasa den domekan, Elorriokoa antolatu zuen

 AMAIA UGALDE
Errekakaleko jaien amaie-
ra. Domeka goiza. Kaleak 
bete-bete eginda bigarren es-
kuko merkatuan. Luis Blas-
co aurrera eta atzera ibi-
li zen antolaketa lanetan. 
Birziklapen arloan mur-
gilduta ibili da urtee-
tan. Gaur egun, fami-
liak lagunduta, truke 
azoketan parte har-
tzen du Bizkaia 
osoan barrena. 

Domekan, 165 postu ipini zeni-
tuzten azokan. Arrakasta, ezta?
Bai. Gainera, Elorrioko dendek 
outleta ipini zuten, eta baserri-
tarrak eta bertako artisau ba-

tzuk ere animatu ziren. 
Salmentak ez doaz 

ondo arlo denetan, 
eta eskatu egin 
zuten parte har-
tzea. Euria egin 
izan balu, ez da-
kit zer egingo ge-

nukeen!

Noiztik zabiltza halako merka-
tuetan parte hartzen?
Orain dela lau urte hasi ginen. 
Gauza gutxigaz: ume batek jos-
tailu bi, besteak beste bi, eta nik 
motxilan gauzatxo batzuk sar-
tu eta truke merkatuetara joaten 
ginen. Orain material pilo bat 
daukat sotoan! Merkatura joan, 
eta gero herrian buelta bat ema-
teko ohitura daukagu, turismo 
apur bat egiteko plana izaten da. 
 
Zuen postuan saldu edo truka-
tzeko aukera ematen duzue... 
Saldu, trukatu edo boronda-
tea emateko aukera ematen du-
gu. Jendeagaz tratua eduki-
tzea da aberasgarriena. Dome-

kan, itsulapiko bat ipini ge-
nuen postuan, liburuen 

truke borondatea emate-
ko, eta kuriosoa, 98 eu-
ro batu genituen! Ha-
mabi truke egin ge-

nituen, eta postuan 
seme-alabak egon 
zirenez, dirua er-
di bana egin du-
te. Umeei kontsu-
mitzeko beste ere-

du batzuk daude-
la erakusteko 
balio du mer-
katuak. 

Bizkaitik as-
ko mugitzen 
zarete.
Bai, eta geroa-

go eta gehiago 
antolatzen dira 
horrelakoak. 
Batzuk ekolo-
giagatik, bes-
te batzuk mer-
kataritza sus-
t a t z e ko,  U r-

d u ñ a n , 
t u r i s -
mo bu-
legoak 

antolatzen du... Mungian ego-
ten da handiena, 300 postu in-
gurukoa.

Durangaldean badago mugi-
mendurik, ezta?
Elorrion, postuen %85 duran-
galdekoak ziren. Ekimenak 
egin dira, eta holakoetan egin-
dako harremanetatik etorri da 
jendea. Atxondon egin zuten, 
Abadiñon, Berrizen ere bai... 
Durangon, hilaren 27an egingo 
dute Murueta-Torren, eta Zaldi-
barren ere antolatzekotan dira. 

Zure ustez, egoera ekonomi-
koagatik da?
Geroago eta premia handia-
goa dago, langabezia handia-
goa... Apurka-apurka aldatzen 
doa mentalitatea. Trukea ez da 
orain asmatutako zerbait. Gu-
re etxean ere, ni erdiko semea 
izanda, nagusiaren arropa be-
rrerabili dut. Errege egun ba-
tean, aitak anaiari txiki gera-
tutako bizikleta margotu zuen 
niri oparitzeko. Lehen horre-
lako kontuak egiten ziren. Opa-
roaldia egon denean aldatu di-
ra horiek kontuok. Bizkaian ba-
dabiltza kooperatibak bigarren 
eskuko gauzekin lanean: Cari-
tasen Koopera, Emaus, Remar...   

Zein da egin duzun trukerik be-
reziena?
Pello okindegian dagoen San 
Balentinen figura? Kanposan-
tu ostean topatu nuen, kontai-
ner batean. 150 euroan ipini eta 
merkatu askotara eroan nuen. 
Okindegikoak interesa zeukan, 
eta azkenean lau hilerako ogia-
ren truke aldatu nion. Egunero 
ogi bi hartzen nituen, eta han 
apuntatzen zuen, -2 euro. La-
gun batzuei emateko San Ba-
lentinen erlikiak hartu nituen, 
hantxe apuntatu zuen. -18... Lau 
hilean kontu librea eduki nuen.


