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Eñaut Uruburuk eta Enea Pinillosek buru-belarri 
dihardute Durangaldeko lehenengo Kopla Txapel-
keta antolatzen. “Durangaldeko bertsolariak eta ber-
tsozaleak batzea da helburu nagusia, batez ere, gu-
re arteko harremana indartu nahiko genuke”, azal-
du dute antolatzaileek. Aurreratu dutenez, Bizkaiko 
Bertsozale Elkartearen barruan, Durangaldeko ber-
tso eskolen elkartea antolatzeko bidean dago, “eta 
datorren barikurako Plateruenean antolatu dugun 
txapelketa hau litzateke elkarlan horren lehenengo 
emaitza”.

Kopla Txapelketa 
antolatuko dute lehen 
aldiz Durangaldean  9
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  JONE GUENETXEA
Durangoko gazte talde batek, 
Herria auzo elkarteagaz elkar-
lanean eta Durangoko Udalaren 
laguntzagaz, urritasunen bat du-
ten zortzi ume saharaui hartuko 

dituzte uda sasoian. Ekimen 
honen bidez, ume talde horrek 
Tindufeko kanpalekuak utziko 
ditu uztailean eta abuztuan, eta 
oporrak Durangaldean pasa-
tzera etorriko da. Proiektuaren 

alde dirua batzeko, Bailando 
el silencio musika eta dantza 
ikuskizuna taularatuko dute 
Rakel R.R. artistak eta Arymux 
konpainiak. Musika eta dantza-
rekin, zeinuen hizkuntza uztar-
tzen du emanaldiak. Bizkaiko 
antzerki eta dantza eskoletako 40 
abeslari eta dantzari –entzun de-
zaketenak zein gorrak– igoko di-
ra domekan Platerueneko taula 
gainera. Sarrerak salgai daude 
Iurretako Gauargi tabernan eta 
Plateruena kafe antzokian. 

Río de Oro-Durango 
bultzatzeko kontzertua
Gazte batzuk urritasun psikikoa duten zortzi 
ume saharaui udalekuan hartu gura dituzte

 M.O.
Bartolome Ertzilla Musika 
Eskolako prezioak igo egin di-
tu udalak. Batez beste %2,2ko 
igoera ezarri dute, eskolako 
gerentzia batzordeak proposa-
tuta. Martitzeneko udalbatza-

rrean landu zuten gaia. EAJk 
eta PPk babestu zuten, eta Bil-
du, PSE-EE eta Aralar absteni-
tu egin ziren. Prezio publikoen 
igoerak eztabaida eragin zuen.

Lau urtean ez da preziorik 
igo. Bilduren ustez, hori ezin 
da igotzeko justifikazioa izan. 
Arrazoia azterketa baten on-
dorio izatea eskatu zuen. Ara-
larrek esan zuen aurrekoetan 
neurri populistak ezarri direla, 
eta momenturik txarrenean 
igo dituztela.

Musika Eskolako 
prezioak gora, 
eztabaida 
artean

 MARKEL ONAINDIA
Datorren barikuan, ekainak 
7, Work Kafea egingo dute 
Zaindu programaren ba-
rruan. Durangoko Udalak eta 
Amankomunazgoak eratuta, 
mendekotasuna duten per-
tsonak zaintzen dituztenak 
batuko dituzte Plateruenean, 
17:30ean. Bizipenak trukatu 
eta euren lanaz hausnartzea 
izango da helburuetako bat. 
Gainera, aditu eta politika-
riek ere parte hartuko dute, 
herritar horien beharrizanak 
bertatik bertara ezagutzeko. 
“Ekintza sozialek gero eta 
gehiago eduki behar dituzte 
kontuan pertsonen beharriza-
nak”, esan du Oskar Zarrabei-
tia Amankomunazgoko pre-
sidenteak. Goiztidi Diaz Du-
rangoko zinegotzia eta Esther 
Alonso Zainduko arduraduna 
ere egon dira aurkezpenean. 

80 lagun batu gura dituz-
te mahaien bueltan, giro la-
saian. Dagoeneko 76k eman 
dute izena: 40 izango dira zain-
tzaileak, eta gainerakoak adi-
tuak, politikariak eta pertso-
na nagusiak.

Kafea hartuz 
hausnartuko 
dute zaintzaile 
lanaren gainean

 JONE GUENETXEA
ELA, LAB, ESK, EILAS, EHNE, 
Hiru, CNT eta CGT sindikatuek 
atzorako, maiatzaren 30erako,  
deitutako greba orokorrak “era-
gin handia” izan zuen Durangal-
dean. Eredu soziala jokoan dagoe-
la-eta, sindikatu deitzaileek “ka-
leak hartzeko” deia egin zuten.

Uribarri Irigoras ELAko ar-
duradunak jendeak mobiliza-
zioetan parte hartu izana nabar-

mendu du: “Eguerdiko Bilboko 
manifestaziora jendetza joan 
zen atzo Durangaldetik. Beldur 
ginen, jendeak greba egin arren 
mobilizatuko ote zen, baina pro-
testak oso jendetsuak izan ziren”. 

Gaineratu duenez, enpresa erre-
ferente guztiak itxi zituzten,  
Cemosa eta Estampaciones Biz-
kaia, esaterako. Deialdiak sek-
tore publikoan ere babes handia 
izan zuela dio ELAk: “Durango-
ko Udala guztiz itxita egon da”.

LAB sindikatuko Eulate Zi-
lonizaurrekoetxeak azaldu du 
Eroski eta merkataritza gune 
handiek zabaldu izana“salaga-
rria” dela, nahiz eta piketeak 
pasatu ostean itxi. Herrietako 
komertzio gehienak itxita egon 
ziren, salbuespenak salbuespen. 
“Durangon komertzio txikia 
itxita egon zen, eta egindako 
ahalegina eskertzekoa da, dau-
den egoera zailean egonda”, dio 
Zilonizaurrekoetxeak. Ostera, 
bankuak zabalik egon izana kri-
tikatu du LAB sindikatuak.

Protesta ekitaldiak
Euriari aurre eginez, protesta 
ekitaldi jendetsuak antolatu zi-
ren atzo arratsaldean, Durangon 
eta Elorrion. Goian, atzo, Elorrioko manifestazioa. Behean, Durangoko protesta ekitaldia.

Grebak jarraipen  
zabala izan duela  
diote sindikatuek
Greba orokorrak Durangaldean oso erantzun 
positiboa izan duela azaldu dute ELAk eta LABek

Euriari aurre eginez, protesta 
ekitaldi jendetsuak antolatu 
ziren atzo arratsaldean,  
Durangon eta Elorrion
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DURANGO

ABADIÑO

  M. O.
Bateginez Gobernuz Kanpoko 
Erakundeak hogei urte bete 
ditu beharrean, eta bertako 
kideek aurrera jarraitzeko 
asmoa daukate. Adibidez, eki-
men solidarioa egingo dute 
bihar, Ezkurdin: II. Pastel Ma-
ratoia. Iazko edizioaren arra-
kasta ikusita, aurten ere egitea 
pentsatu dute. Izan ere, 84 pas-
tel eman zituzten herritarrek 
dohaintzan. Biharko ere dei 
bera egin dute; 17:00etatik au-
rrera pastel zatiak euro batean 
saldu eta dirua Pochutan (Gua-
temala) dauzkaten proiektue-
tan erabiliko dute. 

Astelehenean prentsaurre-
koa eman zuten Bateginezeko 
hainbat kidek biharko ekime-
na aurkezteko. Adierazi zuten 
ilusio handiz oroitzen dituztela 
hasierako sasoiak, eta oraindik 
ere gogotsu daudela lanerako. 
Baina, bolondres gehiagoren 
laguntza behar dute: “Ideia be-
rriak proposatuko dituen jen-
dea behar dugu”.

Pochutan egoera sozial eta 
politiko gaitza bizi dutela ohar-
tarazi dute Bateginezekoek. 
Proiektu berri bat garatu gura 
dute han, emakumeek paira-
tzen duten indarkeriari aurre 
egiten lagunduko duena.

II. Pastel Maratoia  
egingo du Bateginezek 
bihar, Ezkurdin
Bateginezek hogei urte bete ditu, eta bertako 
kideek beharrean jarraitzeko asmoa agertu dute

Bateginez GKEko kideak, astelehenean, prentsaurrekoan.

Jose Mari Arrillaga martitzenean, Durangoko Artekalean.

  MARKEL ONAINDIA
Zelan gogoratzen dituzu 
DAZen hasierako sasoiak?
Xelebrea da ikustea hamar urte 
lehenago auzo mugimendu bat 
egon zela, baina ez zen elkarte 
bihurtu. Gure antzeko arrazoiak 
zeuzkaten: gaueko aisialdia, 
zaratak, karkabak [etxe biren ar-
teko espazioak dira karkabak]... 
Gero, peatonalizazioa etorri zen. 
Orduan hasi ginen, udalaren 
ideiak harritu egin gintuelako. 
Gure eskaera, egun osoan zama-
lanetarako sartu ahal izatea zen. 
Administrazioa iritziz aldatzera 
eroan zuen sinadura bilketa ba-
tek. Juan Jose Ziarrusta alkate 
ohiak proposatu zigun elkarte 
bat egitea, alde zaharreko bizila-
gunen eskaera guztiak bideratu 
ahal izateko. 

Kritika asko egin izan duzue.
Administrazioagaz hartu-eman 
erraz edo naturalagoa behar da. 
Idatzi bat bidaltzen badut, eran-
tzunen bat jaso beharko dut; ba-
tzar bat eskatzen badut, erantzu-
nen bat jaso beharko dut. Ez da 
polita beti komunikabideetara jo 
behar izatea kexak helarazteko. 
Elkarrizketa gehiago eskatzen 
dugu. Ez gaitezela beti gu izan 
administraziora goazenak es-
kaera edo kexekin; administra-
zioak deitu gaitzala balorazioak 
egiteko. Lagundu gura dugu, 
ideiak eman gura ditugu.

Zer dago hobetzeko?
Gure lehentasuna karkabak di-
ra. Asko beldurtu gara suteak 
egon izan direnean; dozena erdi 
bat eduki ditugu. Arin egin zen 

lana eta ez ziren gehiagora hel-
du. Baina Bermeora begiratuz 
gero... arriskua hor dago. Ia su-
kalde guztiek karkabara jotzen 
dute. Karkabak oso txarto daude 
bertara sartu ahal izateko. Eba-
kuazio plan bat behar da, eta 
suhiltzaileek ur-hartuneak edu-
ki ditzatela. Bestalde, lonjetan 
ura sartzen da, kakak daude... 

Alde zaharra gune bizia da...
Merkataritza bajatzen dabil, 

hainbat itxi beharrean daude. 
Aktibatu egin beharko genuke. 
Esaten dute, komertzio bako he-
rria bizitza bako herria dela. 

Ostalarien ordutegia ordubete 
luzatzean, kontra egin zenuten.
Gure poltsikoak ere badaude 
krisian. Nik hogei euro badauz-
kat, gura beste ordu ipini ditza-
kete, baina hogei euro dauzkat 
gastatzeko. Jendeari zera esan 
nahi genion: zuk baduzu eskubi-

dea aisialdirako, baina guk ere 
bai atsedenerako. Bietako zein 
gailendu behar da? Badirudi ba-
tzuek ez dutela galdera hori uler-
tzen. Patxi Lopez lehendakari ze-
nean elkarte batzuekin egindako 
batzar batean egon ginen. Gure 
eskaera zen dena ezin dela ordu-
tegia luzatzera bideratu. Gure 
harridurarako, handik lau-bost 
hilera ordutegia luzatu zuten. 
Guk, bizilagunen bizi-kalitatea 
dugu helburu.

“Asko beldurtu gara 
suteak egon izan 
direnean”
DAZ alde zaharreko auzo elkarteak hamar urte 
bete ditu; Jose Mari Arrillaga da presidentea

 M. O.
PSE-EEk aurkeztutako mozioa 
onartu zuen martitzenean udal-
batzarrak: Eusko Jaurlaritzari 
eskatzea Durangaldean anbu-
lantzia medikalizatu bat ipini 
dezala eta Landakoko arreta 
jarraituko gunean bigarren eri-
zain bat ezarri dezala. Sozialis-
tek adierazi zuten, neurri horiek 
Landakoko beharginen iritzia 
kontuan hartuta exijitu dituzte-
la. Bilduk, PPk eta Aralarrek ba-
bestu zuten; EAJ abstenitu egin 
zen. Goiztidi Diaz jeltzaleak esan 
zuen jakitun direla gabeziez, eta 
gehiago zehaztu barik hurren-
goa gaineratu zuen: “Hartu dugu 
konpromisoa zubia eraikitzeko 
eta konponbidea lortzeko”.

Gaur egun, anbulantzia me-
dikalizatua Gernikatik etor-
tzen da, gaixoa hartu eta eroan 
orduko denbora asko pasatuz.  
Anbulantzia berria Iurretako 
suhiltzaileen parkean ipintzea 
eskatu dute. Bilduren bi puntu 
ere gehitu zituzten: beharginen 
kezkagaz bat egitea, eta horiek 
Jaurlaritzari helarazteko kon-
promisoa hartzea. Aralarreko 
Dani Maeztuk esan zuen Lan-
dakokoa zerbitzu publikoa dela: 
“Lan baldintzak kaskartzen ba-
dira, zerbitzu publikoa ere bai”.

Beharginek sinadura bilke-
ta hasi zuten apirilean hainbat 
eskaera aldarrikatzeko. Legebil-
tzarrean ere landu da gaia, baina 
arazoa ez da konpondu.

Eskualderako 
anbulantzia  
medikalizatua  
eskatu du udalak

  ITSASO ESTEBAN
Biomasa galdaretarako erregai 
moduan erabiltzeko egurrezko 
pellet-ak erosteko, udalak bi 
hilabetean 15.000 euro ordain-
du dituela salatu zuen Bilduk 
martitzeneko udalbatzarrean. 
Udalbatzaren oniritzia jasotze-
ko gobernu taldeak ekarri zuen 
alkatetza dekretu baten harira 
mahaigaineratu zuen Saioa 
Zuazubizkar zinegotziak gaia. 
Hain zuzen, pellet (zerrauts 
prentsatua) hori erosteagatik 
15.000 euroko fakturari zego-
kion dekretu hori. 

“Biomasako galdarak urte-
bete martxan daraman arren, 
aurreikuspenik barik” joka-
tzea egotzi zion Bilduk gobernu 

taldeari. Sistema ezarri au-
rretik galdarak zelan elikatu 
pentsatu barik, martxan ipini 
eta “esperimentuak egiten” ari-
tzea leporatu zion gobernuari. 

Jasangarritasunaren al-
de biomasa galdara ipintzeko 
apustua egin, eta sistema elika-
tzeko erregaia erosten ibiltzea 
helburu horren kontrakoa dela 
adierazi zuen Zuazubizkarrek. 
Legegintzaldi honetan Mendi 
eta Basoen Batzorderik ez du-
tela deitu ere esan zuen Bilduk, 
eta gaia gune horretan eztabai-
datu beharrekoa dela.

“Inprobisatzen ez, baliabi-
deak zelan kudeatu pentsatzen 
galbitza”, erantzun zuen Jose 
Luis Navarro alkateak.

Biomasa galdararen 
kudeaketa kritikatu dute
Alkatetza dekretu baten harira atera zuen Bilduk 
biomasa galdararen gaia, martitzeneko plenoan
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ZALDIBAR ELORRIO MALLABIA

Bihar, 17:00etan egingo dute Balendin Lasuenen omenaldia, frontoian

 ITSASO ESTEBAN
Bihar, 89 urte bete dituen egun 
berean, jasoko du Balendin La-
suenek herrikideen omenaldia. 
Besteak beste, idazle, ikertzaile, 
politikari, edo musikari lez, kul-
turari lotuta eta “nekerik barik 
musutruk herriaren alde egin-
dako lana” eskertuko diote.

Herrikideak, eta jorratutako 
arlo horietan guztietan Lasue-
nen aldamenean egondakoak 
batuko dira omenaldian. 

Arantza Baigorri alkateak, 
Labayru Ikastegiko Ander Man-
terolak, Eusko Ikaskuntzako Jo-
se Mari Velez de Mendizalek edo-
ta Gerediaga Elkarteko Nerea 
Mujikak hartuko dute ohorezko 
aurreskuaren ostean berba. Ba-
lendin Lasuen omenduak ere 
eskainiko du berbaldia. 1945ean 
sortu zen eta ia lau hamarkadaz 
Balendin Lasuen zuzendari izan 
zuen koralaren emanaldiagaz 
amaituko da ekitaldia.

Oso gazterik, 1932an, ekin 
zion Balendin Lasuenek Zaldi-
barko kultur dinamizazioari. 
Frankismo osteko lehenengo 
alkatea izan zen, eta herrigin-
tzan zein kulturgintzan jardun 
du bizitza osoan. Besteak beste, 
Herriko kondairak izenburuko 
30 liburuxkatan idatzita utzi ditu 
Lasuenek Zaldibarko historiako 
hainbat pasadizo. Azken urtee-
tan ere herri historia ikertzen 
jarraitzen du, nekaezin.

Arantza Baigorri alkatea, Blanca Onaindia, Rafa Urizar zinegotzia eta Fernando Garitonandia, aurkezpenean.

Herritarren esker ona jasoko du 
Balendin Lasuenek omenaldian

 M. ONAINDIA
Eskola Bidea egitasmoagaz, 
ikastetxeetarako bideak segu-
ruago egin eta umeen autono-
mia sustatu gura du udalak. 
Bilduk ohar bidez ohartarazi 
du, gobernu taldeak ezarri-
tako neurriak ez direla nahi-
koa, eta arriskua ez dela desa-
gertu. Koalizioaren arabera, 
autoei eskolarako sarbidea 
debekatu zaie ordu batzuetan: 
“Horregaz, aparkalekuan zeu-
den arriskuak kendu dituzte, 
baina askoz handiagoak sortu 
dituzte lehendik ere arrisku-
tsuak ziren leku batzuetan, 
adibidez, Goieta kalean”. An-
tza denez, ibilgailuak ilara 
bitan egoten dira, eta autoak 
zein pertsonak leku beretik 
doaz. Bilduren ustez, eginda-
koagaz ez da ezer aurreratu. 

Bilduk esan du aurre-
kontuetarako proposamena 
egin zuela hainbat guraso-
ren ideiagaz: eskola eremuak 
babestea eta Goietan oinez-
koentzako leku berezia egitea. 
Ideia horiek eta Eskola Bidea 
ekimeneko batzarretakoak 
ere ez onartzea kritikatu dute.

Bilduk esan du 
eskolara bideko 
arriskua ez dela 
desagertu  JONE GUENETXEA

Mallabiko sei baserritan 
ekoizten diren produktuei 
buruzko informazioa gida 
batean kaleratu du udalak 
asteon. Baserritik kalera, 
Mallabiko baserritarrak eki-
menaren helburua herriko 
baserrietan ekoizten diren 
produktuei zabalkundea ema-
tea da. Herriko bederatzi base-
rritarren produktuei buruzko 
informazioaz gainera, base-
rrien kokapena eta telefono 
zenbakiak eman dituzte gida 
honetan.

 AITZIBER BASAURI
Bizkaiko Epaitegiak 14 urte-
ko kartzela zigorra ezarri dio 
68 urteko Jaime Olañeta hil 
zuen 48 urteko emakumea-
ri. Martxoaren 9an azaldu 
zen gizonaren gorpua, Osma 
auzoan. Ertzaintzak eman zi-
tuen datuen arabera, gorpuak 
labanagaz egindako zauri 
ugari zituen.

Baserritarren  
eskaintza gida 
batean bilduta

14 urteko kartzela 
zigorra, Olañeta 
hiltzea leporatuta
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ATXONDO

IURRETA BERRIZ

IZURTZA MAÑARIA

AHTaren lanak daroazen enpresak prozedura baliogabe uzteko eskatu du

 AITZIBER BASAURI
Espainiako trenbide sarea ku-
deatzen duen Adif  enpresari 
224.000 euroko isuna jarri dio 
Iurretako Udalak. Hala ere, pro-
zedura hori baliogabe uzteko 
eskatu du Abiadura Handiko 
Trenaren (AHT) lanak daroazen 
enpresak. Sustapen Ministerioa-
ren menpeko den enpresak ETB-
ren egoitza izandakoaren azpie-
gituretan daroan “jardueraren 

azterketari traba egiteagatik” 
jarri diote isuna. 

Azken osoko bilkuran eska-
ria tramitatzea onartu zuten. 
Ahobatez hartu zuten erabakia, 
baina, “horrek ez du esan gura 
isuna kendu egingo dugunik”, 
argitu du Iñaki Totorikaguena 
alkateak. ETBren egoitza zena 
erabiltzen du Adif  enpresak, eta 
“jarduera hori aztertzeko ikerke-
ta egiteari uko egin ziotenean ja-

rri genion isuna”, argitu du udal 
arduradun nagusiak.

Trenbidea bikoizteko lanak
Bestalde, trenbidea bikoizteko 
lanak daroazen aldi baterako en-
presa elkarteak (ABEE) aurkez-
tutako deusezte errekurtsoa ere 
onartu du udalbatzak tramitera: 
udalak 45.000 euroko isuna jarri 
dio, bikoizte lanen barruan bide 
publikoa erabiltzeagatik. 

224.000 euroko isuna jarri dio  
Iurretako Udalak Adif enpresari

 JOSEBA DERTEANO
Gaur, 21:00etan, Txabolaku-
meak, Poliputos, Shock Waves, 
B.E.K. eta Ruina Total taldeek 
kontzertua eskainiko dute Izur-
tzako Gaztelekuan. Musika gaua 
Black and White fanzinea aur-
kezteko ere baliatuko dute. 

Orain urte batzuk, Mañariko 
lokal batean entseatu eta graba-
ketak egiteko aukera izan zuten 
hainbat taldek, Txabol izeneko 

proiektuaren barruan. Sasoi 
hartako grabaketei irtenbidea 
emateko bidea da fanzinea. Alde 
batetik, orduko taldeen elkarriz-
ketak jaso dituzte, eta horiekin 
batera euren gustuko beste talde 
ezagun batzuen elkarrizketak 
ere gehitu dituzte, beste fanzine 
batzuetatik jasotakoak: Ramo-
nes taldearena, esaterako. Beste-
tik, gordeta duten materialagaz,  
sasoi hartan Mañarian entsea-
tzen zuten taldeen bina abesti 
jaso dituzte CD batean.

Izurtzan fanzinea eta CDa, 
biak eskuratu ahal izango dira. 
Gaurko kontzertuetarako sarre-
rak lau euro balio du; sarrerak, 
fanzineak eta CDak, berriz, zazpi 
euro. Oraingoz 100 kopia atera  
eta euren kabuz saltzen dabiltza.

Kontzertuak eta fanzine 
berriaren aurkezpena, gaur 
gauean, gaztelekuan 
Hainbat talderen elkarrizketekin eta sasoi bateko 
grabazioekin fanzinea eta CD bat kaleratu dituzte

Kontzertuetarako sarrerak 
lau euro balio du; 
fanzineagaz eta CDagaz, 
berriz, zazpi euro

 M. O.
Korrikaren historian lehe-
nengo biderrez, aurtengo edi-
zioa Mañaritik pasatu zen. 
Martxoaren 20an zapaldu 
zituen Korrika 18k Mañariko 
kaleak. Gertaera berezia de-
la-eta, udalak bideo bat egin 
du egun horretan jasotako 
irudiekin. Bideo hori euro 
batean salduko dute, eta jaso-
tako dirua udal liburutegian 
inbertituko dute, materiala 
erosteko. 

Kopia bat eskatu gura due-
nak gaur du azken aukera. Ho-
rretarako, liburutegian eman 
beharko du izena, bertara joa-
nez edo 94 620 15 38 telefonora 
deituz. Behin eskaeren kopu-
rua jakinda, udalak kopiak 
egingo ditu, eta ekaineko in-
formazio orrian azalduko du 
zelan batu behar den bideoa.

Korrikako  
bideoen dirua 
liburutegian  
erabiliko dute

Igerileku bietan ur-ihesak konpondu dituzte aurten ere brigadako langileek

 JOSEBA DERTEANO
Igerilekuak zabaltzeko prest dau-
de. Aurten ere konponketa ba-
tzuk egin behar izan dituzte, bai-
na dagoeneko amaituta daude, 
eta igerilekua, urez beteta, ekai-
naren 15a heltzeko zain dago.

Iazko denboraldia amaitu eta 
ur-emaria geratu zutenean, apur-
ka ura galtzen zuela konturatu 
ziren. Beraz, iazko moduan, uda-
letxeko brigadako langileek az-
terketa sakona egin zuten ur-ihe-
sa nondik zetorren jakiteko. 
Batez ere ura ponpatzen zuten 
injektore bitan identifikatu zu-
ten ihesa eta horiek konpontzen 
jardun zuten. Ondoren, lauzak 
berriztatzen aritu ziren langi-
leak. Segidan, igerilekua urez 
bete eta egun batzuetan geldi utzi 
zuten. Berrikustera bueltatu zi-
renean, igerilekua beteta zegoen, 
ez zuen urik galdu. Beraz, ire-

kitzeko moduan dago. Hala ere, 
dena prest zegoela zirudienean, 
igerileku txikiak ere ura galtzen 
zuela ohartu ziren. Igerileku 
handiko isuriak konpontzeak 
baino lan gehiago eragin diela 
adierazi dute brigadako kideek. 
Baina igerileku txikia ere kon-
ponduta eta erabilgarri dago.

Bestalde, egunotan igerile-
kuan lan egingo duten behar-
ginak (atezainak, sorosleak eta 
garbitzailea) aukeratzeko pro-
zesuan sartuta dago udala. Uda-
letxean jasotako curriculumen 
artean aukeratuko dute.

Igerilekuak ekainaren 15ean zabalduko dituzte, denboraldia hasteagaz batera.

Konponketak eginda, igerilekuak 
ekainaren 15ean irekitzeko prest

Iazko denboraldia amaitu 
eta ur-emaria geratu  
zutenean ohartu ziren  
ura galtzen zuela

 AMAIA UGALDE
Ekainaren 24tik 30era, antzer-
kiari lotutako udalekuak es-
kainiko ditu Pagotxa aisialdi 
elkarteak. Astelehenetik dome-
kara goizetan izango dira uda-
lekuak, eta gorputz adierazpe-
na, ahots teknikak, eszenogra-
fia eta jolasak egingo dituzte.

LHn eta DBHn dauden ikas-
leek oporrak hartu eta hurren-
go astean parte hartu ahal izan-

go dute udalekuetan. Pago-
txako kide batzuk Karrikan 
dabiltza, eta azaldu dutenez, 
“umeak antzerkira hurbiltzea 
eta batez ere, euskaraz egitea” 
izango da helburua. Aste oso-
ko jardunaren ostean, domeka 
arratsaldean ikuskizuna eskai-
niko dute. 

Izena emateko, pagotxakul-
turelkartea@gmail.com-era 
idatzi ekainaren 16a aurretik.

Antzerki udalekuak 
antolatu ditu Pagotxak
Ekaineko azken astean antzerkiari buruzko 
kontuak ikasi eta antzezlana prestatuko dute 



‘Herritarren Boterea’ 
izeneko mahai-ingurua,  
M15 mugimenduak eratuta

Datorren eguenean, ekainak 6, 
aurtengo Berbalagun ekimenari 
amaiera emango diote Durangon. 
AEK-ko arduradunek azaldu du-
tenez, 19:00etan familia argazkia 
aterako dute Plateruena kafe an-
tzokian, eta ostean, pintxo-potea 
egingo dute trikitilariek lagun-
duta.

Datorren barikurako, ekainaren 7rako, Herri-
tarren Botorea izeneko mahai-ingurua eratu du 
Durangaldeko M15 mugimenduak. 19:00etan 
hasiko da, Durangoko Pinondo Etxean. Hizla-
riak EHUko Igor Ahedo, Desazkundeko Iñaki 
Valentín eta Berri-Otxoak plataformako Alfre-
do Castro izango dira. Jardunaldi horregaz, 
azaldu dutenez, mugimendua herritarrengana 
gehiago hurbiltzea dute helburu.

Sanfaustoetako  
kartel lehiaketan, 
800 euro jokoan

Deiadar Mendien 
Eguna ospatuko dute 
Oizen, domekan

Eguenean amaituko 
dute Berbalagunen 
ikasturtea

Durangoko Udaleko Jai Batzordeak 
aurtengo San Fausto jaietarako 
kartel lehiaketa iragarri du. Par-
te hartu gura dutenek, ekainaren 
21era arteko epea dute lanak aur-
kezteko. Herritarren Arretarako 
Zerbitzuan entregatu beharko dira 
kartelak. Irabazleak 800 euro jaso-
ko ditu.

Aldundiak antolatuta, Deiadar Men-
dien X. Eguna ospatuko dute dome-
kan, Oizen. Hainbat elkarteren la-
guntzagaz eratzen da irteera, tartean 
Durangoko Alpino. 09:00etan irtengo 
dute Garaitik. Gorbeia, Ganekogorta, 
Kolitza eta Sollube ere badira deiadar 
mendiak. Goian, Erdi Aroan legez, ba-
tzarrera deituko dute adarragaz.
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DURANGALDEA ASTEON

OTXANDIO

GARAI

 M. ONAINDIA
Urtarrilean, Goierritik herri-
gunera doan errepidean lurjau-
sia gertatu zen, denboralearen 
ondorioz. Ez zuten guztiz itxi 

bide hori, baina konpontzeko 
beharra zeukan. Udalaren es-
kumenekoa da zati hori, eta 
horregatik, obra egiteko proze-
suan daude. Bidea konpontze-

ko, enpresa lehiaketara atera 
dute obra. Ekainaren erdialde-
rako adjudikatuta egotea espe-
ro dute udal ordezkariek.

Obrarako dirulaguntza es-
katu du udalak. Izan ere, kostua 
ez da txikia. Aldundiak 110.000 
euro ipiniko ditu, eta udalak 
45.000. Kopuru hori inbertitze-
ko, aurrekontuetan kreditu 
aldaketa egin behar izan zuten 
joan zen asteko udalbatzarrean.

Goierritik herrigunerako 
bidea konponduko dute
Urtarrilean lurjausia gertatu zen, denboraleagatik

 JOSEBA DERTEANO
Joseba Kanpo, AEKko kidea, 
Korrikaren sustatzailea eta lehe-
nengo Korriketako antolatzaile 
eta arduradunetakoa, astelehen 
goizaldean hil zen gaixotasun 
baten ondorioz. Deustuko IMQ 
erietxean zegoen ingresatuta. 
Gaur, 19:00etan, hileta zibila 
egingo dute Mainondo eskolan 
azken agurra emateko.

Kanpo Bilbon jaio zen, baina 
familia Otxandiokoa zuen eta 

han egin zuen ia bere bizitza 
osoa. “Korrikaren alde ez ezik, 
euskararen alde ere lan oparoa 
egin zuen, erreferentea izan zen 
bere sasoian; galera handia da 
eta gure doluminak eman gura 
dizkiogu familiari”, adierazi du 
Gasteizko bulegotik Otxandioko 
AEKko klaseak kudeatzen di-
tuen Oskar Bustok.

Lehenengo Korrika 1980an 
egin zuten Oñatitik Bilbora, eta 
Kanpo sustatzaile zuzenetako 

bat izan zen lehen edizio hartan 
eta hurrengoetan. Euskararen 
aldeko ekimena lehenengoz an-
tolatu zuen taldeko partaidea 
izan zen. Azken Korrikan ere, 
Korrikaren lekukoa eroan zuen 
Getxoko Erromo auzoan. Kan-
pok euskararen aldeko lasterke-
ta erraldoiaren  beste sustatzaile 
batekin, Urtsa Erraztirekin, 
Lourdes Artetxe Uribe Kostako 
AEK-ko irakasle historikoaren 
omenezko kilometroan parte 
hartu zuen.

Hileta zibilagaz agur 
esango diote gaur 
Joseba Kanpori
Lehenengo Korrikaren sortzaileetakoa izan zen 
Joseba Kanpo astelehen goizaldean hil zen

Aurtengo Korrikan, Joseba Kanpo testigua hartuta kilometroa osatzen. AEK

 J.D.
Joan zen eguenean Otxandion 
egindako udabaltzarrean, Mo-
txotegi basoan udal jabetzako 
lurretan dagoen egurraren apro-
betxamendua esleitzeko pro-

zedura hasi zuten, baldintza- 
orria onartuta. Datorren aste-
tik aurrera eskuragarri egongo 
da. Motxotegiko zonalde hartan 
egiten den hirugarren garbiketa 
zela-eta, 1.700 bat zuhaitz (Law-
son altzifreak) daudela adierazi 
zuten. Zonalde hartako zuhai-
tzek 50 bat urte dituzte. Guztira, 
hamar bat hektarea hartzen ditu 
eremu hark eta 1.500 estereo in-
guruko materiala dagoela azaldu 
zuten.

Motxotegiko  
1.700 zuhaitzen 
aprobetxamendua 
esleituko dute

Azken Korrikan Lourdes  
Artetxe AEK-ko irakasle  
historikoaren omenezko  
kilometroan parte hartu zuen
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Berbaz
Karmen Amezua eta Jabier Azpitarte |  Berriztarrak. Kantxa Zati Bat ekimeneko kideak

  AMAIA UGALDE
“Euskal Herriak erabakitze-
ko eskubidea dauka”. Alda-
rrikapen horretan ideia as-
kotako herritarrek bat egiten 
dutela jakinda, Kantxa Zati 
Bat egitasmoa sortu dute Be-
rrizen. Idiazabalen egin zuten 
lehenengoz antzeko ekimena, 
eta haren berri ‘Gazta Zati 
Bat’ dokumentalean eman 
zutenetik, antzeko lana egiten 
hasi dira herri askotan. Gure 
Esku Dago ekimenean batu 
dira herri horiek.

Zelan sortu zen Kantxa Zati Bat?
Karmen Amezua: Gazta Zati 
Bat dokumentala Berrizen eman 
zutenean, esan genuen halako 
zerbait egin ahal zela Berrizen 
ere. Oinarria aurreko legegin-
tzalditik dator. Nahiz eta alderdi-
desberdinetakoak izan eta gauza 
askotan irizpide desberdinak 
eduki, gai izan ginen batzen gin-
tuzten kontuetan bat egiteko. 

Jabier Azpitarte: Ulertzen du-
gu erabakitze eskubidea eskubi-
de unibertsala dela, eta orduan, 
ez dugu ulertzen politikoki ideia 
desberdinak izanda ere, esku-

bide unibertsal baten aurrean 
hain ikuspegi desberdinak egon 
daitezkeenik. Erabakitze mo-
mentua heltzen denean, egongo 
dira era desberdinak herri konfi-
gurazio bat ulertzeko, kontua da 
herriak erabakitzeko eskubidea 
edukitzea.

Zelako harrera eduki duzue he-
rrian?
K. A.: Abenduan ituna kaleratu 
eta 140 lagun batu ginen Kantxa 
Zati Baten aurkezpenean. Hor 
zabaldu genuen gure sukaldeko 
lana herritarrengana. Fase hori 
polita izan zen. Berrizko nor-
banakoengana zuzendu ginen 
proiektua azaldu eta gonbidatze-
ra, eta egia esan, erantzuna nahi-
ko ona izan zen. 
J. A.: Leku guztietara gatazka-
ren kontrako jarrerarekin joan 
gara. Norbait deseroso senti-
tzen bada, haserretzen bada edo 
ikusten badu mamuren bat, utzi 
dezala. Bueltatuko gara, eta topo 
egingo dugu bidean beste batean.
K. A.: Ekimen honegaz bilatzen 
duguna batzea da. Batzea, hiru 
puntutan oinarritzen den ideia 
batean: lehenengoa, Euskal He-
rria nazio bat dela. Bigarrena, 

Euskal Herriak erabakitzeko es-
kubidea duela, eta hirugarrena, 
erabakitzeko subjektua euskal 
herritarrok garela. Horrekin 
ados dagoen edonor egon daiteke 
proiektu honetan. Hau batzeko 
gai bat da, ez banatzekoa. 

Adostasunetarako garai egokia 
dela ikusten duzue?
J. A.: Euskal Herriaren konpon-
biderako garai txarrik ez dago; 
garai guztiak eta aukera guztiak 
dira onak. Hitza gatazkaren gil-

tza bada, eta horretan sinisten 
badugu, hitz egiteko guneak 
behar ditugu, eta hori da Berri-
zen praktikan jartzen ari garena. 
Lehenengo ekimenetara ez dugu 
politikaririk gonbidatu, apro-
pos. Nahi duguna da herriak be-
rak eskatu diezaiela politikariei 
nahi duena, hori delako politika 
egitea, eta ez alderantziz, poli-
tikoek markatzea herritarren 
erritmoa eta pausoa. 
K. A.: Politikatik irten berri, jen-
deari egitasmoa azaltzerakoan, 
azpimarratu egin dugu herritar 
moduan gabiltzala bertan. Udal-
batzari ez genion gonbidapen zu-
zenik egin. Orain bai, batzar bat 
eskatu diogu udalari, aurkezpen 
publikotik denbora pasatu da, 
eta proiektua aurkezteko. Elkar-
teetara joaten ere hasiko gara 
bigarren fase honetan. 

Erabakitze eskubidearen in-
guruan galdetegia egin duzue. 
Zer ondorio atera duzue eran-
tzunetatik?
J. A.: Konturatu gara sarritan 
behar dugula hitzak definitzea. 
Nahastu egiten dugu eskubide 
bat, erabakitzea, independen-
tzia... Hemen aldarrikapena era-

bakitzeko eskubidea da. 
K. A.: Estatuekin zelan izango 
dugun hartu-emana, hori eraba-
kiko da gero. Guk nahi duguna 
da zalantzak dauzkatenekin hitz 
egin eta gure azalpenak eman. 
Zenbat eta talde anitzagoa izan, 
orduan eta hobeto. Ikusten dugu 
Europa mailan ere badagoela 
mugimendua: Eskozian 2014an 
egingo dute erreferenduma. 
Katalunian ere batu ziren des-
berdinak helburu horrekin... 
Badaude mugimenduak, eta guk 
ere hor egon behar dugu.

Beste udalerri batzuekin ba-
tera, Gure Esku Dago ekimena 
aurkeztu zenuten zapatuan. Zer 
helburu izango du?
K. A.: Erabakitzeko eskubidea-
ren alde mugitzen gabiltzan he-
rriak gaude bertan; Gure Esku 
Dago aterki bat da guretzako. 
Ekainaren 8an, ekitaldi baten 
elkartuko gara Ficoban, eta ber-
tan kontatuko dira gauzak, aur-
keztuko da abesti bat... Bakoitza 
bere herrian dabil gauzak egi-
ten, baina helburu berberekin. 
Batzuek, beharbada, ez dute edu-
kiko herri mailan halako ekime-
nik, baina bat egin gura badute, 
ekimen global bat edukiko dute 
parte hartzeko. Agian beste he-
rri batzuk ere animatuko dira. 

Ekainaren 8rako autobusa an-
tolatu duzue Berriztik.
K.A.: Ekimen honetan gau-
den herriak elkartuko garenez, 
bai gurako genuke Berriz he-
rri indartsu moduan agertzea. 
Lortuko bagenuke abenduan 
ituna sinatu zutenak autobusean 
igotzea eta Ficoban agertzea 
erabakitzeko eskubidearen alde 
dagoen berriztar moduan... Ede-
rra izango litzateke. Gustatuko 
litzaiguke harro egotea; gure he-
rrian ekimen hau martxan dago, 
ni partaidea naiz, harro nago, eta 
agertu nahi dut harrotasunez. 
Gu hala gaude, harro-harro. 
J. A.: 9:30 inguruan irtengo gara 
autobusean, eta 14:00 ingurura-
ko bueltatuko gara Berrizera. 
Autobusez joan gura ez duenak, 
kotxez joan eta egunpasa egin de-
zake. Baina abisatzea eskatuko 
genioke, jakiteko zenbat berriz-
tar egongo garen. 
K. A.: Uste dut ekitaldi polita 
izango dela, hunkigarria, eta be-
netan merezi duela.

“Erabakitzeko eskubidea desberdinak 
batzeko gai bat da, ez banantzekoa”
Aurreko legegintzaldian Azpitarte Berrizko alkatea izan zen EAJtik, eta Amezua EAE-ANVko zinegotzia. Politika utzi eta gutxira, 
‘Gazta Zati Bat’ dokumentala ikusi zuten. Erabakitze eskubidearen aldeko Kantxa Zati Bat ekimenaren bultzatzaileetako bi dira

Hitza gatazkaren 
giltza bada, hitz 
egiteko guneak 
behar ditugu, eta 
hori da Berrizen 
praktikan jartzen 
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BERTSOLARITZA

“Bertsozaleak batu 
gura ditugu: gutxi 
inporta du txapela 
zeinek jantzi”

  ITSASO ESTEBAN
Zer parte-hartze daukazue ba-
koitzak ekimen honetan?
Eñaut Uruburu: Bost lagune-
ko antolatzaile taldean gabiltza, 
bertso munduan elkar ezagutu-
takoak denak.

Zer helburugaz antolatu duzue 
Kopla Txapelketa hau?
Enea Pinillos: Durangaldeko 
bertsolariak eta bertsozaleak 
batzea da helburu nagusia, batez 
ere, gure arteko harremana in-
dartu gura genuke.
E.U.: Bizkaiko Bertsozale Elkar-
tearen barruan, Durangaldeko 
bertso eskolen elkartea antola-
tzeko bidean dago, eta datorren 
barikurako Plateruenean anto-
latu dugun txapelketa hau litza-
teke elkarlan horren lehenengo 
emaitza. Nagusiak eta gazteak 
batzen dituen formatuan.

Afaria, kopla txapelketa, musi-
ka... Eskaintza berezia da ekai-
naren 7ko Plateruenekoa. Eduki 
duzue ereduren bat?
E.U.: Bai, urteak dira Zarauzko 
gaztetxean, adibidez, Kopla Txa-
pelketa antolatzen dutena, eta 
dakigunez, giro ona sortzen da. 

Parte hartuko duten bertsola-
riak adin oso anitzekoak dira.
E.U.: Bai, hala da. Izan ere, adina-
ri begiratu barik, Durangaldeko 
bertsolariak elkartzea da asmoa. 
Txaber Altube eta Juan Mari 
Areitio izan daitezke aniztasun 
horren adibide.

Durangaldeko hainbeste ber-
tsolari oholtza beretik kantuan 
entzuteko aukera da.
E.U.: Bai, txapelketa kenduta, ez 
da ohikoa Durangaldeko horren-

beste bertsolari oholtza beretik 
kantuan entzutea.
E.P.: Txapelketetan ere ez dira 
hain adin eta kondizio anitzeko 
bertsolariak entzuten.

Zergatik koplatan?
E.U.: Bertsolarien arteko di-
ferentziak biguntzen lagundu 
lezake formatu honek. Koplak 
informalitatea ematen dio; txa-
pelketa nork irabazten duen 
gutxienekoa da: bertsozaleak ba-
tzeko aitzakia da. Baina koplatan 
ondo egitea ez da erraza.

E.P.: Arina delako, saio bizia sor-
tzeko aukera ematen duelako ere 
aukeratu dugu. 

Bertsoekin tartekatuta musi-
ka ere izango da ekainaren 7ko 
Platerueneko saioan, ezta?
E.U.: Bai, saio berezia izango da. 
Txomin Magdalenak eta Markel 
Onaindiak aurkeztuko dute, eta 
Ghetto musika taldeak ere parte 
hartuko du. 21:00etan afaldu, eta 
gero, 23:00etan hasiko da emanal-
dia. Afaritarako sarrerak Plate-
ruenean eskuratu daitezke. 

Eñaut Uruburuk eta Enea Pinillosek aurkeztu 
digute Durangaldeko lehenengo Kopla Txapelketa 

Durangaldeko 
horrenbeste 
bertsolari entzuteko 
aukera berezia 
izango da”

Txaber Altube abadiñarrak jantzi du 14 urtetik gorakoen taldeko txapela

Bizkaiko Eskolarteko Bertsolari 
Txapelketaren finalean jardun 
ziren Durangaldeko bost bertso-
lari eguaztenean Bilbon jokatu 
zen finalean. Durangaldeko ber-
tsolari bi ailegatu ziren nagusien 
finaleko buruz burukora: Ander 
Gerrikaetxebarria eta Txaber 
Altube. Puntuei erantzuten oso 
ondo aritu zen Altube, eta gaz-

teen taldean kantatu zuen anaia-
ri dedikatu zion txapela. 

Lau laguneko bi taldetan ari-
tu ziren 14 urte arteko bertsola-
riak: Bizkaiko ekialdea, batetik, 
eta mendebaldea, bestetik. Du-
rangaldeko Bittor Altube aba-
diñarrak eta Iruri Altzerreka ga-
raitarrak kantatu zuten txapela 
irabazi zuen ekialdeko taldean.

Durangaldeko bertsolari gazteak 
txapeldun, Eskolarteko finalean

Durangaldeko bertsolari bi 
ailegatu ziren nagusien  
finaleko buruz burukora:  
Altube eta Gerrikaetxebarria
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JOSE JULIAN  
BAKEDANO 

Zinegilea

GEURE DURANGALDEA

Zeresan handia eman du Ma-
donnak azken ikuskizunean 
euskal elementuak erabili 
izanak. Nor hobe horiek azal-
tzeko, ikuskizunaren lekuko 
zuzena izan den norbait bai-
no? Nire iloba Pedro Olabarri 
Bakedanok hurrengo lerrook 
idatzi ditu horren harira:

“Bere bideari ekin zio-
nean, inortxok ez zuen ima-
jinatuko 30 urte geroago ere, 
Madonnak hoberen egiten 
dakien hori egiten jarraituko 
zuenik, alegia, berak sortuta-
ko irudi bat, produktu bat eta 
marka bat ustiatzen jarraitu-
ko zuenik. Bere lana zorrotz 
egin du estatubatuarrak, mol-
datzen jakin du (bere arloko 
espezialista onenen laguntza-
rekin, jakina), eta horren adi-
bide da MDNA bira 2012ko bi-
rarik errentagarriena izatea: 
296 milioi dolarreko irabaziak 
eta 1,6 milioi ikusle izan ditu. 

Kontuan hartzen badugu 
Madonna dela, horretan ez da-
go aparteko ezer. Baina, badu 
aipatzeko zerbait: Madonnak 
euskaraz abestu du kontzer-
tuetako une batzuetan.

Antza, duela uda bi, Ipa-
rraldeko Kalakan hirukoteak 
Madonnaren urtebetetze fes-
tan jo zuen, eta Madonna bera 
liluratuta geratu zen haien 
musikarekin. Bere ordezka-
riak hirukotearekin harrema-
netan ipini ziren, biran parte 
hartzera gongidatzeko, eta 
gainerakoa, gauza jakina da.

Ni bira horren lekuko izan 
nintzen. Londresko Hyde Par-
ken, 50.000 lagunen aurrean, 
Madonnak txapela jantzi eta 
Aldapeko sagarraren ada-
rraren puntan... abestu zuen. 
Jakina, nik ozen abestu nuen, 
anbizio ile-horia bera maku-
rrarazi zuen kultura horren 
parte izateaz harrotuta”.

* Erredakzioan itzulia

Madonna eta 
euskaldunak

Ekainaren 1ean, 17:00etatik aurrera egingo dute 
Reciclonk izeneko tailerra Turukutupa taldeagaz

Saharar baten eta kazetari baten arteko telefono 
elkarrizketa da Gorritiren narrazioaren haria

MUSIKA LITERATURA

Durangoko Bartolome Ertzilla 
musika eskolak Udaleko Agenda 
21en laguntzagaz antolaturikoa 
da musika-tresnak birziklatzeko 
tailerra. Bost eta hamabi urte 
bitarteko ikasleei zuzendurikoa 
da Reciclonk izeneko ekimena, 
eta ekainaren 1ean egingo dute, 
Durangoko musika eskolan. Tu-
rukutupa taldeak jardungo du 

dinamizazio lanetan. Tailerra-
ren bitartez, umeen sorkuntza 
plastikoa eta musikala sustatu 
gura dituzte.

Berrerabilitako materiale-
kin musika tresnak egitea eta 
umeak birziklapenera hurrera-
tzea da helburua. Tailerraren 
lehenengo partean, akustikaren 
eta musika tresnen berri eman-
go diete parte-hartzaileei, eta 
saio esperimentala egingo dute 
hurrengo ordubetean, ume ba-
koitzak tresna bat sortu dezan.

Hondakinekin egindako tres-
nekin, kontzertu bat eskainiko 
dute Turukutupa taldeko musi-
kariek, Durangoko musika es-
kolan. Ekainaren 1ean izango da 
saioa, 17:00etan. 

Gora bihotzak! Isiltasun harre-
siarentzako musuak idazlana 
aurkeztu zuen Iban Gorriti ka-
zetari durangarrak Sahara Li-
brearen aldeko Bigarren Lite-
ratur Lehiaketan, eta bigarren 
saria eman dio epaimahaiak. 

Saharar baten eta kazeta-
ri baten arteko telefono el-
karrizketa da narrazioaren 
haria. Gaueko ordu txikietan 
idatziriko istorioa da, Iban 
Gorriti egileak azaldu duenez. 
Idazteko dokumentatu egin 
behar izan duela dio Gorritik; 
izan ere, Amazigh herriarekin 
hartu-eman sakona izan duen 
arren, sahararrarekin ez du 
harreman zuzenik eduki. Guz-
tira, 27 lan jaso zituzten lehia-

ketan, eta Ebbaba Hameida 
saharauiaren Ezgarit, en las 
profundidades de la noche lana-
ri eman diote lehenengo saria.  
www.haiyusahara.wordpress.
com helbidean irakurri daitez-
ke 10 lan finalistak. 

Bartolome Ertzillan 
musika-tresnak 
birziklatzeko tailerra 

Sahara Libre literatur 
lehiaketako bigarren 
saria Iban Gorritiri

ANTZERKIA

 ITSASO ESTEBAN
Ekainaren 6an estreinatuko du-
te Banarte taldeak kudeatutako 
antzerki tailerrean ikasturte 
honetan prestatu duten antzez-

lana. Teatropiezos  du izena, eta 
Durangoko Plateruenean eskai-
niko dute lehenengoz, datorren 
eguenean. Bederatzi aktorek jar-
dungo dute obra antzezten: tai-

lerrean parte hartu duten lagun 
guztiek, eta Sardo Irisarri akto-
rea ibiliko da taldea zuzentzen. 
Banarteko antzerki tailerrean 
irailetik ari dira obra hori pres-

tatzen. Jose Luis Alonso de San-
tos antzerkigilearen Historias de 
amor y humor al fresco liburuko 
sei piezak osaturikoa da obra, 
eta “galtzaile maitagarrien isto-
rioak” kontatzen ditu.

Plateruenean estreinatu eta 
gero, Durangaldeko beste bi 
antzokitan ere eskainiko dute 
Treatropiezos: ekainaren 8an, 
Traña-Matienako Errota kultur 
etxean, eta 22an, Berrizen.

Bestelako proiektuetan ere 
badihardu Banartek. Batetik, 
antzerkiari buruzko ikastaroak 
eskainiko ditu datorren ikastur-
tean, eta bestetik, Guernica 1913 
obra estreinatuko du ekainean: 
Urdaibaiko industrializazioaren 
hasierako bi munduren arteko 
talka kontatzen du lan horrek.

Galtzaile maitagarriei buruzko 
sei istorio ‘Teatropiezos’ obran
Abadiñoko Banarte taldeak kudeatutako antzerki tailerraren azken fruitua da

Birziklapenera hurreratzea 
eta berrerabilitako 
materialekin musika tresnak 
egitea da helburua

‘Historias de amor y humor 
al fresco’ liburuko piezek 
osaturikoa da eguenean  
estreinatuko duten obra

‘¿...y lloverá?’ antzezlana aurkeztu zuten iaz, Banarteren antzerki tailerrekoek.
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Duela lau hilabetetik hona, Be-
rrizko 54 etxe gehiagotan hasi 
dira eurek sorturiko honda-
kin organikoak bereizten. Etxe 
horietan zein duela urtebete 
Berriziklatu proiektu pilotua 
martxan ipini zutenetik parte 
hartzen duten etxeetan, astean 
hirutan batzen dituzte hondakin 
organikoak atez ate. Guztira, 
114 dira dagoeneko Berriziklatu 
proiektuagaz bat egin duten fa-
miliak. Etxeetan ez eze, lau den-
da eta bi jatetxetako hondakin 
organikoak ere batzen dituzte.  

Etxe, denda eta jatetxeetan 
jasotako hondakin organikoak 
ongarri bihurtzen dira, Berriz-
buruko konpostegian burutzen 
den prozesu naturalagaz. 

Urtean 40 tona hondakin or-
ganiko jaso dituzte; 500 kilo hon-
dakin organiko egunean. Oso 
kalitate handikoa da Berrizko 
plantan sorturiko konpost hori. 
Izan ere, teknikariek nabarmen-
du dutenez, orokorrean, honda-
kinen bereizketa oso ondo egiten 
dute egitasmoaren barruan dau-
den herritarrek: noiz edo noiz 
agertzen dira konpostatu ezin di-
ren hondarrak ontziren batean, 
baina salbuespenak dira.

Bestalde, joan zen urte amaie-
ratik edukiontzi marroiak ere 

eskura dituzte berriztarrek, he-
rriko lau gunetan. Edukiontziko 
giltza eta poltsa biodegradarriak 
erabilita, hondakin organikoak 
bereizteko aukera hori ere badu-
te gurago dutenek. 

Orlan Isoird alkatearen berbe-
tan, ekimenak orain arte eman 
dituen fruituak oso positiboak 
izanda, proiektuaren etorkizune-
rako hausnarketa abiatzekotan 
da udala. Gainera, 54 etxe gehia-
gok ekimenagaz bat eginda, 
“konposta egiteko Berrizburun 
daukagun azpiegitura bete egin 

da, eta ez daukagu egitasmoa 
jende gehiagoregana zabaltze-
rik”. Etorkizunean, Berriziklatu 
zelan gauzatu hausnartuko dute 
udaleko alderdiek.

Urtean 40 tona hondakin organiko bildu, eta 
ongarri legez berrerabiltzen dituzte Berrizen
2012 hasieran ipini zuten abian hondakin organikoak etxez etxe jaso eta ongarri legez berrabiltzeko ‘Berriziklatu’ proiektu pilotua 

Berrizko 114 etxetan, lau 
dendatan eta jatetxe bitan 
bereizten dituzte 
hondakin organikoak 

‘Berriziklatu’ ekimenagaz, 
urtean 40 tona hondakin  
organiko jaso dituzte; 500 
kilo hondakin egunean

Hasieratik parte hartu 
du Silviak proiektuan. 
Kontatu digunez, Ita-
lia jaioterrian ere bir-
ziklatzen zuen, eta 
“bikaina” irizten dio 
konpostatzeko ideiari. 
Ontzi marroia dauka 
etxean, eta astean hi-
rutan batzen du uda-
lak bere etxeko ata-
rian. “Proiektua mar-
txan ipini eta hilabete batzuetara, udalak gure 
ekarpenari esker sorturiko ongarri poltsa bana 
ekarri zigun etxera, eta oso pozgarria da ekime-
naren fruituak ikustea”. “Erraza” egiten zaiola 
dio, sistema erosoa, “oso ondo antolatua” dela.

Silvia Biella   
- Etxeko erabiltzailea 

Berriziklatu ekimena 
martxan ipiniko zu-
tela astekari honetan 
irakurrita sartu zen 
Dia supermekatua ha-
sieratik egitasmoan. 
“Oso gauza erraza da 
guretzat: udalak utzita-
ko kutxetan ateratzen 
ditugu hondakinak, 
eta udala pasatzen da 
jasotzera”, dio Juan Ra-
mon Turrión supermerkatuko arduradunak. 
Ekimen honen parte izatearen onura handiena 
“guk sorturiko hondakinak beste nonbaiten on-
garri erabiliko direla jakitea” dela dio, eta oso 
balantze positiboa egiten du.

Juan Ramon Turrión  
- Dia supermerkatua

Bigarren fasean, bes-
te erabiltzaile berri 
batzuekin batera hasi 
ziren Ganeko Etxe ja-
tetxean ere hondakin 
organikoak bereizten. 
Iñaki Agirregomezkor-
tak kontatu duenez, 
“lehen ere ez genuen 
asko alferrik galtzen: 
animaliei jaten ema-
teko eroaten zituzten 
hondakin organikoak”. Berriziklatuk eskainiriko 
sistema “erraza, erosoa”, dela dio Agirregomez-
kortak. “Oso ideia ona da; ez dakit beste bideren 
bat egon daitekeen birziklatzeko, baina egia de-
na da, sistema honek ondo funtzionatzen duela”.

Iñaki Agirregomezkorta 
 - Ganeko Etxe jatetxea

K.Aginako
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 MARKEL ONAINDIA
Bizikletaren erabilera bultza-
tzea, autoen alternatiba legez. 
Hori da Elorrion garatzen da-
biltzan prozesuaren helburu 
nagusia. Herriko joan-etorri 
laburrak bizikletaz egin ahal 
direla uste dute, eta bide batez, 
herriko kutsadura gutxitzea ere 
lortu gura dute. Bizi-ohituretan 
eta ingurumenean eragitea nahi 
dute, beraz.

Estrategia zehazten
Sustatzaileen arabera, trafikoa 
gutxituz eta modu jasangarria-
goan mugituz, herria eraldatu 
egin ahal da. Bide horretan ari 
dira beharrean. Udalak ildo ho-
rren estrategia zehaztu gura du, 
eta lehenengo, herritarrekin 
azterketa egiten dabil. Joan zen 
astean egin zuten bigarren ba-
tzarra.

Azterketaren ostean, ekintzak 
pentsatzea eta plan bat idaztea 
izango dira hurrengo urratsak.  
Prozesuaren oinarrizko doku-
mentuan azaltzen dutenez, espa-
zio publikoa bizikletan ibiltzeko 
moldatzea izango da zeregineta-
ko bat.

Herriko trafikoa
Azterketa prozesu hau gara-
tzeko, hainbat aurrekari hartu 
dituzte kontuan: Durangaldeko 
mugikortasun plana, Eskola Bi-
dea proiektua, Hiri Antolamen-

durako Plan Nagusia, Elorrioko 
Mugikortasun Plana... Azken 
horren arabera, Elorrion 3.200 
joan-etorri dira herri barne-
koak; bidaia guztien %15. Inkes-
tan parte hartu zutenen %67k 
esan zuen ibilbide hori oinez 
edo bizikletaz egin zezaketela, 
autoagaz beharrean. 

Kopuru txikiak
Azkeneko urteetan bizikletaren 
erabilera gorantz joan da, da-
tuen  arabera. Baina, oraindik 
ere kopuru oso txikietan ager-

tzen da bizikleta. Esaterako, 
Eskola Bidea egitasmoa gara-
tzean, ikusi zuten ikasleen %3 
bakarrik joaten dela txirringaz 
ikastetxera. Ikasleen erdia oi-
nez joaten da, eta hori da esko-
lara joateko modu erabiliena. 
Baina, gainerako guztiek autoa-
gaz egiten dituzte ikastetxerako 
joan-etorriak. Horrez gainera, 
autoaren erabilera hazi egin da 
urterik urtera.

Planagaz, joera horiek guz-
tiak aldatzea izango dute hel-
buru.

Elorrion 
bizikletaren 
erabilera sustatu 
guran dabiltza
Ibilbide laburrak bizikletaz egin ahal direla uste 
dute; kutsadura gutxitzea ere lortu gura dute

Inkestan parte hartu 
zutenen %67k esan zuen 
ibilbide hori oinez edo 
bizikletaz egin zezakeela, 
autoagaz beharrean

Trafikoa gutxituz eta  
modu jasangarriagoan 
mugituz, herria  
eraldatu ahal da
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“Konposta 
prozesu natural 
bat da; lan gutxi 
eskatzen du”

 JOSEBA DERTEANO
Mañariko eta Izurtzako uda-
lek sustatuta, autokonposta-
ren inguruko egitasmo bat 
gainbegiratzen ibili da Ander 
Areitioaurtena herri bietan. 
Konpostagaz hasi aurretik 
zaborra egunero ateratzen 
zutenek, orain, nahikoa dute 
astean bi-hiru bider aterata. 
Horixe da atera duten ondo-
rioetako bat.

Zelako esperientzia izan da?
Durangalde mailan autokon-
postaren inguruan abiatu den 
lehenengo esperientzia izan da. 
Batez ere, baserrietan eta txale-
tetan bizi den jendeari zuzendu-
ta egon da, zaborrontziak etxe 
ondoan ez dituzten horiei.  Egia 
da parte hartu dutenetako askok 
bazutela aurretik ere konposta-
ren inguruko kontzientziazioa. 
Batzuentzat, hirugarren konpos-
tagailua izan da guregaz eduki 

dutena. Baina aurretik egiten 
ez zutenek onerako alde handia 
igarri dutela ere ikusi dugu. Ate-
ra dugun ondorioetako bat da 
aurretik zaborra egunero atera-
tzen zutenek orain astean bi-hiru 
bider aterata nahikoa dutela. 
Azkenean, hondakinen %40 in-
guru zabor organikoa da. Gaine-
ra, hatsa eragiten duen zati hori 
kentzen zabiltza konposterako 
erabilita. Beraz, igarri egiten da.

Zuk hartu-eman zuzena izan 
duzu konposta egin dutenekin. 
Erreparo asko topatu dituzu?
Ez, prozesu natural bat eta lan 
oso gutxi eskatzen du. Probatu 
dutenek ikusi duten oztopo ba-
karrenetakoa eulien ingurukoa 
da. Konpostagailua ireki eta euli 
asko irteten da. Hatsagatik ez 
da inor kexatu eta arratoienga-
tik ere ez. Dena dela, arratoiak 
hurreratzen badira, irtenbide 
erraza du; behealdetik bakarrik 

sartu daitezke eta egoera hori au-
rreikusteko nahikoa da beheal-
dean sare metalikoa ipintzea. 
Beharbada, autokonposta egiten 
jardun dutenekin gehien tema-
tu garen alderdia hezetasuna 
zaintzea izan da. Etxeko honda-
kinak hezeak dira, ur asko dute 
eta material lehorragaz nahastu 
beharra dago. Batzuek esaten zu-
ten: “Belarra ebaki eta hareagaz 
nahasten dut”. Baina belarrak 

ur asko du, sikatzen utzi behar 
da. Beste batek zioen: “Basoan 
hostoak batuko ditut”. Baina 
aurten egindako euri denagaz 
ezinezkoa zen. Konpostagailu as-
kok hezetasun handia zuten. Sa-
soi batean, zerrakina doan lortu 
zitekeen, baina orain merkatua 
du eta saldu egiten dute. Lastoa 
lortzea ere ez da hain erraza. Bai-
na, orokorrean, jendea gustura 
azaldu da.

Oro har, konposta egiten du-
tenen goranzko joera egon da 
aspaldian?
Bai, esaterako nekazaritza eko-
logikoari lotutako esparruan. 
Nekazaritza ekologikoan kon-
posta bai ala bai behar da, eta 
igartzen da. Dena dela, egoera 
bere osotasunean ezagutzeko ze-
ra jakin behar da: Europa maila-
ko zuzentarau batek dio 2020rako 
herri hondakinen %50 birzikla-
tzea lortu behar dela. 2010ean 
Euskadin %26an egon ginen. 
Europaren zuzentaraura heltze-
ko marjinarik handiena uzten 
duen esparrua hondakin orga-
nikoen birziklapena da; izan ere, 
2010ean birziklatutako hondakin 
organikoaren kopurua %1,5 zen. 
Horregatik, erakunde askok  di-
rulaguntzak atera dituzte arlo 
hori sustatzeko. Azken batean, 
2020 ez dago hain urrun. Argi 
dagoena da, herriguneetan za-
bor organikoen bilketan dagoela 
gakoa, eta baserri guneetan, 
berriz, autokonpostajea sustatu 

behar dela. Hori guztia, jakina, 
komunikazio plan egoki baten 
bidez bideratu behar da ,jendea 
kontzientziatu dadin, ohiturak 
hartu ditzan…

Has gaitezen komunikatzen. 
Zer esango zenioke dudatan 
dagoen bati?
Konpostaren tratamendua erra-
za da, eta ez du beharleku han-
dirik. Nahasketak astero egin 
beharrik ere ez dago. Pilo batean 
batuta utzi eta hilabete batzuen 
buruan, konposta bera bakarrik 
egina dago. Gainera, lortzen du-
zun emaitza produktu erabilga-
rri bat da. Baserri guneetarako 
abantaila bat: behiaren satsak 
haziak ditu, hortik belarrak 
irtengo du eta ortuan ez dugu be-
larrik gura. Konpostak satsaren 
ongarri denak edo gehiago ditu, 
eta gainera ez du hazirik. 

Baserrian konposta egitea ga-
restia da? Azpiegitura asko es-
katzen du?
Konpostagailuak salgai dau-
de, baina sare bat lau zutoinen 
bueltan batuta ere egin daiteke. 
Erraza da, norberak egin dezake 
baserrian arazo handirik barik.

Argibideak eman bai, baina 
zeuk konpostik egiten duzu?
Izurtzan eta Mañarian konpos-
tagailuak banatu genituenean, 
neuretzako bat erosi nuen, eta 
baserrian martxan ipini nuen. 
Pisuan ez dut aukerarik.

Autokonpostaren abantailei buruzko azalpenak 
eman ditu IK4 Azterlaneko teknikariak

ANDER AREITIOAURTENA  |  29 urte  |   IK4 Azterlaneko teknikaria

Beharbada 
autokonposta egiten 
jardun dutenekin 
gehien tematu garen 
alderdia hezetasuna 
zaintzea izan da”

Europa mailako 
zuzentarau batek 
dio 2020rako herri 
hondakinen %50 
birziklatzea lortu 
behar dela”
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Zalaparta, zalaparta...
kaosaren txalaparta
Trena orain dala 130 urte baino 
gehiago heldu zan gure urira. Or-
duko durangar guztiek ez eben begi 
onez ikusi: antza danez, animaliek 
ez eben horrenbesteko ekoizpe-
nik emongo (behien esne jarioa be 
txikiagoa izango zan) eta galera 
ekonomiko larriak egongo ziren, 
seguru. Alabaina, urteak joan, ur-
teak etorri, Bilbo-Durango-Donostia 
loturak onura ederrak ekarri deus-
kuz durangarroi. Badakigu, jakin 
be, gure udalerriak abantaila, balio 
eta altxor ederrak dituela, baina 
trenbideari jarraituz, besteak beste, 
mundu zabalari gure izena eta izana 
erakusteko gaitasuna izan dogu.

Azken urteetan, baina, trenbidea 
arazo bihurtu jaku: gure Duran-
go bitan zatituta egoan, trintxera 
zeharkaezin baten ondorioz; alde 
batetik bestera igarotzeko, pasabide 
zehatz batzuk baino ezin genduzan 
erabili; eta, trenen maiztasuna uga-
ria izanik, oinezkoen zein motordun 
ibilgailuen trafikoa lau aldiz eteten 
zan orduro gure uriko sei pasabi-
deetan.

Eusko Jaurlaritzaren eta uda-
laren arteko lankidetzari esker, 
posible izan zan trena lurperatzea, 
eta berau egitate bihurtu zan (zorio-
nez!), aurreko gobernuaren hainbat 
atzerapenen ostean, aurtengo urta-
rrilean. Eusko Trenbide Sareagaz 
izandako harremanei jarraituta, 
berriz be, posible izan jaku antzina-
ko trenbide zaharrean hiru pasabi-
de barri zabaltzea: Uribarri kaletik 
Landako Gunera, Astarloa kaletik 
Ibaizabal auzora eta San Faustotik 
Faustebekoara, gobernuak pasabi-
deak ahalbidetuz eta udalak lurzo-
rua oinezkoentzat atonduz. Eta hori 
guztia herritarren onurari begira 
egina, ez betikoen oihartzuna he-
dabide zehatz batzuetan goratzeko 
ekintza zentzugabe, politizatu, bu-
rubako zein hutsala erabilita. Zala-
parta beti ahoan eta lanari gustorik 
ez daukenek halakoak egiten dabez. 
Guk geureari ekingo deutsogu, ar-
duraz, erantzukizunez eta, batez be, 
herriaren ongizateari begiratuta.

Euskaraz pentsatu, amestu, eta itzartu arren, sarrie-
gitan ez da erraza pentsatu eta amestutako hori gero 
euskaraz bizitzea. Eta ez da erraza izango euskaraz 
bizitzea, sasi-ofizialtasun eta menpeko hizkuntza politi-
kak alde batera utzi eta euskarari lehentasuna emango 
dioten legedi eta politika burujabeak ezartzen ez badira. 
Baina, guk hartu dugu erabakia, eta inoren eta ezeren 
zain egon barik, euskaraz biziko den herrirantz bidea 
ibiltzen hasi gara. Auzolanetik, bakoitzak bere horre-
tan eta guztiok batera, bidea egin eta aldaketak eragin 
ditzakegula uste dugu, euskara ezagutu beharrekoa eta 
lehentasunezkoa izan dadin Durangon eta Euskal Herri 
osoan.

Libertate eskasia dagoen lurretan aske guneak era-
tzea beharrezkoa den bezalatsu, euskaraz bizitzeko zail-
tasunak dauden urteetan euskaraz bizitzearen aldeko 
hautua indartzeko egunak eratzea garrantzitsua dela 
deritzogu. Eta hau guztia dela-eta, datorren ekainaren 
8rako, herrikideekin elkarlanean, Euskaraz Bizi egun 
txikia antolatu dugu Durangon. Bertan, egitarau xume 
baina polit batekin, jaia eta aldarrikapena uztartuz, 
euskaraz bizi nahi dugula erakutsi gura dugu. Bai eta 
euskararen alde egoteaz harago, horren alde egiteko 
prest gauden herria garela ere. Horretarako, baina, zure 
eta gainerako herritarren parte-hartzea ezinbestekoa 
da. Anboto eta Oizeraino zabalduko dugu deiadarra: ez 
gara espaloitik jaitsiko, euskaraz bizi!

Durangoko Euskal Herrian Euskaraz

Euskaraz Bizi egun txikia

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia 
helarazteko helbideak:
Bixente Kapanaga 9, 48215
astekaria@anboto.org
• Izen-abizenak 
• telefonoa 
• helbidea 
• eta NAN zenbakiagaz batera bialdu behar dira.

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

-DATUOK BARIK, EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-

KLIK BATEAN

Ura goitik behera beharrean, behetik gora zerion eguazte-
nean Balbino Garitaonandia plazan, hodi baten matxura-
ren ondorioz. Gorka Madrazo Berbaroko lankideak infor-
matzaile lana eginez, argazkia bialdu du Anbotora.

Durango

Ur-zorrotada Balbino  
Garitaonandia plazan
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MOTORRA

Nazioarteko V. Quad Opena 
bihar eta etzi, Abadiñon
Lasterketak, azoka, ibilbideak… Askotariko ekitaldiak prestatu dituzte

 JOSEBA DERTEANO
Quad mundua erdigune duen 
asteburua proposatuko du bihar 
eta etzi Abadiñoko Ende-Quad 
Motor Klubak. Aurten bosga-
rren aldia egingo duen ekime-
nak, 100 bat parte-hartzaile ez 
ezik, motor arloko enpresa ga-
rrantzitsuak ere ekarriko ditu 
Traña-Matienara (Yamaha, Su-
zuki…) euren nobedadeak era-
kusteko: quad-ak, buggiak…

Traña-Matienan, Inyecta-
metal enpresaren atzealdean 

dagoen zelaian atonduko dute ki-
lometro bat inguru duen zirkui-
tua. Zapatuan egun osoan, eta 
domekan eguerdira arte, hain-
bat txapelketatan (quad country 
openean, esaterako) parte har-
tuko duten 100 bat quad gidari 
batuko dira Abadiñoko auzoan. 
Espainiar estatu osotik eta Por-
tugaldik etorriko dira.

Domeka goizean, 100 bat quad 
zale Durangaldeko mendietatik 
ibiliko dira lau bat orduko ibil-
bidean, motor hotsa eskualde 
osora zabalduta. Bien bitartean, 
Traña-Matienako zirkuituan 
moto-kros lasterketak egingo 
dituzte.

Musika eta azoka
Urtero legez, quad openaren 
harira, Erdi Aroko azoka ere 
prestatu dute asteburu osorako 
Trañaetxoste kalean. Artisautza-

ri eta janariari lotutako askota-
riko produktuak salduko dituzte 
azokan.

Horrez gainera, domekan, 
12:00etan, De Norte a Sur dantza 
taldeak erakustaldia eskainiko 
du zirkuituaren inguruan aton-
dutako karpa batean.

Guztira, 100 bat parte-hartzaile ibiliko dira Traña-Matienan atondutako zirkuituan.

Domeka goizean 100 bat 
quad zale Durangaldeko 
mendietatik ibiliko dira lau 
bat ordutako ibilbidean

EGITARAUA
ZAPATUAN:
- 10:00 / 14:00: Sailkapen faseak
- 14:00: Bazkari herrikoia
- 16:00 / 20:00: Finalak
- 20:30: Sari banaketa
- 23:00 / 03:00: Musika eta  
bideoa eguneko irudiekin

DOMEKAN:
- 09:00 / 14:00: Quad ibilaldia
- 11:00 / 15:00: Moto-krosa
- 12:00: De Norte a Sur taldea

Gertasport kirol klubak fut-
bolaren inguruko lehen kon-
gresua antolatu du Durangoko 
Gran Hotelen, ekainaren 8rako 
eta 9rako. Izen handiko hizla-
riak ekarriko dituzte, futbola 
hamaika ikuspuntutatik jorra-
tzeko.

Guztira, 10 hizlari etorriko 
dira. Zapatuan, 09:00etatik au-
rrera, Jose Mari Amorrortu, 
Jon Pascua eta Jose Carras-
cosa ariko dira; arratsaldeko 
16:00etan, berriz, Felix Sarriu-
garte, Juan Iribarren eta Jo-
xean Lekue. Domeka goizean, 

alderdi praktikoa landuko dute 
Larrakozelaian (Iurretakoko 
jokalariekin), Mikel Etxarri eta 
Gonzalo Arkonadagaz. Ondo-
ren, berriro Gran Hotelen, Gari 
Fullaondo eta Jose Luis Mendi-
libarren txanda izango da.

Izen-ematea zabalik dago 
ekainaren 5era arte (90 euro, 
zapatuko bazkari barne). Mo-
du bitara egin daiteke: gertas-
port@gmail.com helbidearen 
bidez edo 717 166 845 telefonora 
deituta. Informazio guztia es-
kuragarri dago euren webgu-
nean : www.gertasport.com.

Durangoko Txirrindulari El-
karteak hamabigarren aldiz 
antolatu du datorren martitze-
nerako Durango-Durango ema-
kumeen klasika. Aurtengoa 
eta aurrerantzeko denak Juan 
Mari Balierren oroimenezkoak 
izango dira. Durangoko Txi-
rrindulari Elkarteko presiden-
te izandako Balier iaz hil zen.

Klasika 15:00etan hasiko da 
Ezkurdin. Iurreta, Abadiño, 

Berriz, Elorrio, Atxondo eta 
Muniketan zehar osatutako zir-
kuituari lau itzuli emango diz-
kiote (110 km). UCI rankingeko 
hamar onenetatik zazpi egongo 
dira irteera puntuan, tartean 
Marianne Vos.

Aurten, aspaldiko partez, ir-
teera eta helmuga leku berean 
egongo dira: Ezkurdin. Trena 
lurperatu izanak ahalbidetu 
du hori.

Izen-ematea zabalik hilaren 
8ko eta 9ko kongresurako

Durango-Durango klasika 
lehiatuko dute martitzenean

Mendilibar, Sarriugarte, Amorrortu eta Etxarri 
etorriko dira, besteak beste, Durangora

Antolatzaileak, Durangoko Gran Hotelen egindako aurkezpenean.

FUTBOLA

TXIRRINDULARITZA



14         Kirola           2013ko maiatzaren 31a, barikua |  anboto

Oihana Azkorbebeitia

EHko mendi lasterketen 
taldeko hautatzailea

Beste urtebetez, heldu da eta 
joan da egun handia, Zega-
ma-Aizkorri maratoia. Mendi-
ko lasterketen artean nagusia 
da, zalantzarik barik, korri-
kalari denek korritu nahiko 
luketen lasterketa magikoa. 
Mundu osoko lasterkaririk 
onenak etortzen dira Zegama-
ra egun seinalatu eta berezi 
honetan. Zoramena izaten 
da! Magikoa bezain gogorra 
da, baina. 42,195 kilometro 
ditu. Zegaman hasi eta Aratz, 
Aizkorri eta Andraitz men-
diak igaro ostean, Zegaman 
amaitzen da. Baina ez du go-
gortasunak bakarrik egiten 
berezi Zegama-Aizkorri men-
di lasterketa. Bertan sortzen 
den giroak egiten du magiko 
maratoi hau. Milaka ikusle ba-
tzen dira ibilbide osoan beren 
lagun eta familiartekoak ani-
matzeko. Batez ere, Aizkorri-
ko tontorrean biltzen da jende 
gehien. Ikusgarria eta zirrara-
garria da bertan bizitzen dena. 
Eta lasterketa ikustea zoraga-
rria bada, zer esanik ez korri-
tzeko aukera izatea, jende guz-
tia norbera animatzen, oihuak 
nonahi… Beste inon bizi ez 
diren momentuak. Eta berdin 
dio zenbatgarren aldiz korri-
tzen duzun, urte bakoitzean 
zirrara eta emozioa berdinak 
dira. Aurten ere hala izan da, 
eguraldi ezin hobearekin irten 
dira korrikalariak Zegamako 
irteeratik, eta ikuskizun polita 
eskaini digute. Goraipatzekoa 
Kilian Jorneten seigarren ga-
raipena, eta aurreneko bost 
neskek lortutako denborak, 
ikusgarriak denak. 

Aipamen berezia merezi du 
baita ere, gure Euskal Selek-
zioko kideen jardunak, maila 
handia eman baitute aurten-
goan. Zorionak guztiei!

ADITUAREN TXOKOA

Zegama-Aizkorri

Maiztegi Herri Eskolan egiten 
diren eskolaz kanpoko kirol 
jardueren erakustaldiak es-
kainiko dituzte gaur eta bihar 
eskolako gaztetxoek (Lehen 
Hezkuntzakoek). 

Barikuan, 17:00etatik au-
rrera, patinajea, ninjitsu eta 
herri kirol (giza proba, txinga 
eroatea…) erakustaldiak izan-
go dira. Ostean, jardunaldiei 
kultur ukitua emanda, euskal 
dantzak erakutsiko dituzte.

Zapatuan, 09:45ean, krosa 
egingo dute. Aurten ez dira 
errepideko asfaltora irten-
go, eta eskolako belardi bat 
aprobetxatuko dute zirkuitua 
osatzeko. 11:00etan, futbito eta 
saskibaloi partiduak hasiko 
dira. Guraso elkarteak eda-
riak eta pintxoak salgai ipini-
ko ditu egun osoan.

Aurten seigarren bider, 
Otxandioko Vulcano futbol 
taldeak Vulcano Eguna anto-
latu du zapaturako. 10:45etik 
aurrera futbol 7ko torneoa 
jokatuko dute futbol zelaian 
benjamin eta kimu mailetan. 
Benjaminetan, Lemoa, Zea-
nuri, Igorre, Artea eta Vulca-
no I eta II taldeak ariko dira. 
Kimuetan, berriz, Aurrera, 
Abetxuko, Lakua eta Vulcano 
taldeak ibiliko dira nor baino 
norrago. 

Pasealekun bazkaritara ba-
tu aurretik, trikipoteoa egin-
go dute jai giroa herri guztian 
zabalduz. 18:00etatik aurrera 
futbolin puzgarri bat atondu-
ko dute plazan. Ondoren, 20:00 
inguruan, falta jaurtiketa 
txapelketaren bigarren aldia 
egingo dute.

Maiztegi  
eskolan kirol 
jardunaldiak 
gaur eta bihar

Zapatuan,  
Vulcano eguna 
ospatuko dute 
Otxandion

JARDUNALDIAK

FUTBOLA

“Omenaldiko egunagaz 
akordatzen naiz gehien”
Juan Luis Elorza abadiñarrak profesionaletan debutatu zuela mende erdi bete 
da maiatzean; bigarren mailako txapela jantzi eta lehen mailan ere ibili zen

  JOSEBA DERTEANO
Batzuetan, ondo dator atzera 
begiratu eta egindako bideari 
erreparatzea. Gainerako kirolen 
antzera, gaur egungo esku pilo-
tak eta pilotariek asko zor diete, 
esaterako, orain 50 urte Abadiño-
ko pilotalekuan entrenamendua 
hasi aurretik, kantxan zerra-
kin bustia zabaldu eta erratza  
pasatu behar zuten pilotariei. 
“Horrela kontatuta gezurra di-
rudi, baina orduan horrela ziren 
kontuak”, gogoratu du Juan Luis 
Elorzak (69 urte, Abadiño), pro-
fesionaletan debutatu zuenetik 
mende erdia bete denean.

Beste anekdota batek ere argi 
islatzen du esku pilotak kantxa 
barruan zein handik kanpora 
izan duen garapena: “Orduan 
goitik behera zuriz jokatu behar 
genuen. Abarketak egiteari utzi 
ziotenean, zapatillak erosten ha-
si ginen, eta nire zapatilla pareak 
marra urdin bat zuen barrenean. 
Enpresari batek esan zidan hu-
rrengo partidurako marra hori 
zuriz pintatzeko. A ze aldea, gaur 
egun Irujo kolore denetako zapa-
tillekin jolasten ikustea”.

Elorzak 1963ko maiatzaren 
19an debutatu zuen profesiona-

letan, Astelena pilotalekuan. In-
txaurrondo arabarra aurrelari 
zuela, irabazi egin zuen Otxoa 
eta Llamaren kontrako partidua. 
Handik bost urtera, Astelenan 
bertan eta pronostikoak apurtuz, 
bigarren mailako buruz buruko 
txapela jantzi zuen Del Val errio-
xarra menderatuta. Belauneko 
lesio batetik errekuperatu berri-
tan, garaipen handia izan zen. 

Lehen mailan ere jokatu zuen: 
“Bigarren mailan puntan genbil-
tzanok sarritan jokatzen genuen 
lehenengo mailan. Orduko pilo-
tari denen kontra jokatutakoa 
naiz”. Jesus Garcia-Ariño atxon-
darra eta Hilario Azkarate elo-
rriarra ziren orduko izar batzuk. 
Lehen mailako buruz buruko 
txapelketan birritan parte hartu 
zuen. Lehenengoan, Bergara I.ak 
erraz irabazi zion Labriten. Biga-
rrenean, Andueza III.ari irabazi 
eta hurrengo fasean Tapia I.aren 
kontra galdu zuen. Eskuko mi-
nak ez zion bererik ematen utzi 
eta, hain zuzen, arrazoi horrega-
tik uko egin zion aurrerantzean 
buruz buru lehiatzeari.

Profesionaletan 17 urte egin 
eta 1980an erretiratu zen. Han-
dik urte bira, 1982an, omenaldia 

egin zioten Eibarko Astelenan, 
eta ordukoak ditu gomutarik 
ederrenak: “Beste denagaz bai-
no, egun horretaz akordatzen 
naiz gehien. Lagunengandik 
jasotako berotasuna betiko ge-
ratzen da, ez da ahazten”. Panpi 
Ladutxe eta Oreja anaiak izan zi-
ren omenaldi hartan parte hartu 
zuten pilotarietako batzuk.

Gaur egun, besteak beste, Za-
baleta, Olaizola II.a eta Irujo ditu 
pilotari gustukoenak: “Irujoren 
gaitasuna eta Olaizolaren burua 
batzen dituen pilotaririk balitz, 
hura bai behin betiko pilotaria!”, 
dio.

Juan Luis Elorza, Abadiñoko Tornosolo trinketearen aurrean; ondoko etxe blokean bizi da.

Elorza, 19 urtegaz.

PILOTA
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Aisialdia GAZTE GARA GAZTE!

“Seme-alaben Interneterako sarbidea modu 
erraz, argi eta seguruan mugatu daiteke”
‘Router’ honek antibirusa barneratuta du eta Interneteko mehatxuen kontrako babesa eskaintzen du; dena gailu berean batuta

Guraso eta enpresa txikiei zu-
zendutako router berri hau 
Interneterako sarbidearen 
‘zaindaria’ da.  Erabiltzailea 
non eta zertan dabilen kontro-
latu daiteke, eta mugak ipini, 
hala erabakiz gero. Gainera, 
segurtasun neurri denak (an-
tibirusa…) batzen ditu. Erraz 
konfiguratzen da. Munduan ez 
ei dago antzeko prestazioak es-
kaintzen dituen produkturik. 

Zertan datza ‘router’-ak?
Interneten eta erabiltzailea-
ren arteko hesi moduko bat da, 
erabiltzailea modu globalean 
babesten duena. Izan ere, gura-
soei seme-alaben Interneterako 
sarbidea kontrolatzeko aukera 

eskaintzen die, baina horrez gai-
nera, antibirusa barneratuta da-
kar, eta Interneteko mehatxuen 
kontrako babesa ere eskaintzen 
du. Dena gailu berean batuta. 

Nork garatu du?
Cyberoam enpresak garatu du 
Netgenie izeneko gailu hau. Se-
gurtasunaren arloan enpresa 
erreferentea da. Orain arte, en-
presa ertain eta handiei zuzen-
dutako irtenbideak eskaini izan 
ditu. Orain, etxebizitzetara eta 
bulego zein enpresa txikietara 
zabaldu du eskaintza.

Zer abantaila eskainiko die gu-
rasoei?
Laster, gazteek oporrak hartu 

eta ordu libre asko izango di-
tuzte, gurasoak lanean dauden 
bitartean. Router honek seme- 
alaben Internetarako sarbidea 
mugatzeko aukera eskaintzen 
du. Oso erabilerraza da, eta bost 
minutuan argi eta erraz konfi-
guratu daiteke. Ordenagailua 
Internetera konektatzean, auto-
matikoki agertzen da konfigu-
ratzeko modua. Hainbat aukera 
daude. Esaterako, adin tarteetan 
banatutako zerrenda aurredefi-
nituak eskaintzen ditu. Bertan, 
seme-alaben adina aukeratu, eta 
adin horri begira sortu duten 
zerrenda agertzen da. Zerrenda 
moldatu egin daiteke, jakina, 
gura diren webguneak, sare so-
zialak edo atalak gehitu edo ken-

duta. Beste aukera bat da, adin 
tarteez gainera, konfigurazioa 
ordutegiaren arabera definitzea. 
Esaterako, ordu jakin batzuetan 
Interneta moztu daiteke, edo 
gauerditik aurrera… Gura den 
moduan. Erabiltzaile bakoitzak 
bere konfigurazioa izango du 
eta, gura izanez gero, erabiltzaile 
bakoitzaren mugimendu guztiak 
txosten batean jaso ditzake. Rou-
terra dudak argitzeko gidaliburu 
batekin eta telefono zenbaki ba-
tekin dator. 

Enpresa txiki eta bulegoei begi-
ra, zer abantaila du?
Familientzako router bat sortu 
dute, eta enpresa txiki edo bu-
legoetarako beste bat. Bi dira, 

baina oso antzekoak. Enpresei 
begira sortutakoak bestearen 
abantaila denak ditu (antibiru-
sa, Interneterako sarbiderako 
kontrola…) eta, horri guztiari, 
beste bat gehitu diote: edonondik 
hamar gailu momentu berean 
konektatu daitezke, segurtasun 
neurri guztiekin. Beraz, etxetik 
lantegira konektatzeko aukera 
eskaintzen du.

Sistema denentzako bateraga-
rria da?
Bai. Egun erabiltzen diren gailu 
gehienak konektatu daitezke: 
ohiko ordenagailuak, ordena-
gailu eramangarriak, Smartpho-
neak, Tabletak… Gainera, sis-
tema operatibo denekin bate-
ragarria da: Windows, Mac OS, 
Linux... Beste hainbeste nabiga-
tzaileekin ere: Safari, Internet Ex-
plorer, Mozilla… Beste abantaila 
bat da 3G USB bidez konekatzeko 
aukera eskaintzen duela.

Zelan eskuratu daiteke?
Dagoeneko eskuragarri dago 
www.elaia.es/netgeniehome 
webgunean, eta zuzenean etxean 
jaso dezakezu. Prezioa 124,50 
euroan  (BEZ barik) dago, baina 
gure bidez —enpresetan tekno-
logia berriak txertatzen dituen 
Elaia enpresa— 109 euroan erosi 
daiteke (3 urterako balio duen 
lizentziagaz). Horretarako, nahi-
koa da gure webgunean sartu eta 
erreserba egiterakoan ‘ANBOTO’ 
kodea jartzea dagokion kutxan. 
Behin erreserba eginda, geu ja-
rriko gara hartu-emanetan.

WEBGUNEA:
www.elaia.es
TWITTER KONTUA:
@elaiait

GARI ELUSTONDO  |  Elaia informatika enpresako zuzendaria
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Inmobiliariak

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO
• 2, 3 eta logela bakarreko etxebizitzak 

alokairuan

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• ARTEKALEA: 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.

• BARRENKALEA: 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
• 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.

LURSAILAK SALGAI
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila. Sarbide ona.

IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko 

aukera dago.

MATIENA-ABADIÑO
• 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta fruta-arbolekin.

OLETA (OTXANDIO)
• 2.300 m2. Fruta-arbolak eta abeletxea ditu.

Erreka ondoan kokatuta dagoen lursaila.

EUBA
• 3.000 m2 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.

BASERRIAK SALGAI
IZURTZA
•Baserria salgai lorategi itxiarekin. Ortu eta 

lursailekin. Durangotik 5 minutura.

ERAIKUNTZA BERRIA
• DURANGO-ERRETENTXU: Adosatuak salgai, 

familia bakarrekoak eta bikoak.
• ABADIÑO, OTXANDIO, etab…

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ALLUITZ KALEA: Halla, sukaldea, 

egongela-jangela, 4 logela eta 2 komun. 
Ganbara eta garaje itxia.

• ANDRA MARIA: Halla, sukaldea, jangela, 
egongela, 2, 3 edo 5 logela, 2 komun eta 
egongelatxoa.

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

• ARKOTZA: Halla, sukaldea, egongela, 4 logela, 
bainugela, komuna eta ganbara.

• ARTEKALEA: Halla, sukalde amerikarra, 
egongela, logela eta komuna.

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

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

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

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

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

• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla, sukalde 
jantzia, 1 edo 2 logela, egongela eta 2 komun. 
Eskegitokia. Ganbara eta garajea aukeran.

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

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

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

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

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

• GOIENKALEA: Halla, egongela, sukaldea,  
3 logela, komuna eta trastelekua.

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

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

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

• KOMENTUKALEA: Halla, sukaldea, 
egongela-jantokia, 3 edo 4 logela eta komuna. 
Ganbara.

• MONTEVIDEO: Halla, egongela-jangela, 5 logela 
eta 3 komun. Terraza eta 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, 3 logela eta 2 komun. Garajea 
eta trastelekua.

• TXATXIENA: Halla, sukaldea, despentsa, 
egongela-jangela eta 3 logela. Balkoia. 
Ganbara eta garajea.

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

• SAN FAUSTO: Halla, egongela-jangela, 2 logela 
eta komuna.

• SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, jangela- 
egongela, 3 logela eta komuna. Balkoia.

ETXEBIZITZAK SALGAI
MADALENA

• Estreinatzeko. 1, 2 edo 3 logelako etxebizitzak. 
Askotariko azalera eta orientazioak.  Garajea 
barne. 166.000E-tik aurrera.

 INTXAURRONDO

• Inguru ederrean kokatutako etxebizitza 
ikusgarria. 2 logela, sukaldea, bainugela eta 
trastelekua. 149.000E

MARTXOAREN 8A

• Etxebizitza ikusgarria salgai. Erdi berria. 
Kanpora ematen du. Eguzkitsua. 2 logela. 
Garajea eta ganbara. 235.000E

MONTEVIDEO

• 80 m2 erabilgarri zure gustura apaintzeko. 
Trastelekua eta igogailua. 110.000E

EZKI

• Txaleten ingurunea. 90 m2. 3 logela. Kanpora 
ematen du. Eguzkitsua. Ikuspegi ikusgarriak. 
Txokorako aukera beheko zonaldean.  
187.000E. 

Aipatutako etxebizitzez gain, Durangalde 
osoan etxebizitzen aukera zabala dugu, 

50.000 eurotik aurrera. 
 www.inmoduranguesado.com

ERAIKUNTZA BERRIA
• ZALDIBAR: Kurutzezar plaza/Solonagusia. 

%100-eko finantziazioa. Nafarroako Rural Kutxa. 
Garaje eta trastelekuarekin. BEZ barne. Logela 
bakarrarekin: 118.000E. 2 logelarekin: 
138.000E. 3 logelarekin:178.000E. 

• MAÑARIA: Etxebizitzak estreinatzeko. 189.500E.
• IBAIZABAL: 3 logela. Terrazak. Garajea eta 

trastelekua barne. 247.000E-tik aurrera.
• DURANGO: ETXEBIZITZAK TERRAZAREKIN. 

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

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

• IURRETA: estreinatzeko. 1, 2 eta 4 logela. 2 eta  
3 komun. Ganbara. Trastelekua. Garajea 
aukeran. 180.000E BEZ barne.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ARANDOÑOTORRE: 100 m2. 3 logela. Terraza.
• MADALENOSTE: 3 logela, 2 komun eta 

egongela. Trastelekua. 256.000E.
• IURRETA: Maspe. 3 logela eta egongela. 

Terraza. Eguzkitsua. Igogailua. AUKERA 
PAREGABEA!

• ASKATASUN ETORB.: 90 m2. Ia berria. 3 logela, 
egongela-jangela eta eskegitokia. Trastelekua. 
2 autorako garajea.

• IZURTZA: 2 logela, komuna, egongela. 
Ganbara. Berriztua. 124.000E.

• TABIRA: 3 logela eta 2 komun. Ikuspegi ederra.
• ASTEPE: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. 

Trastelekua. 208.000E.
• MATIENA: 3 logela eta komuna. Eguzkitsua. 

Berriztua. 155.000E.
• ANBOTO: 3 logela. Igogailua. 146.000E. 

Negoziagarria.
• ERDIGUNEAN: 2 logela, komuna eta egongela. 

Igogailua. Bizitzen sartzeko prest. 116.000E.
• SAN ROKE: 3 logela eta egongela. Terraza. 

Trastelekua eta garajea. Eguzkitsua. Ikuspegi 
ederra.

• UNTZILLATX: 108 m2. 3 logela eta 2 komun. 
Ganbara.

• BARRENKALEA: 3 logela eta egongela. Berriztua. 
156.000E.

• ZALDIBAR: 3 logela eta egongela. Etxe osoak 
kanpora ematen du. 84.000E.

• BERRIZ: 2 logela. Berriztua. 136.000E.
• MURUETATORRE: 95 m2. Erdi berria. 3 logela  

eta 2 komun. Etxe osoak kanpora ematen du. 
Garajea aukeran. 240.000E.

• ARTEKALEA: 78 m2. Erdi berria. 2 logela eta 
egongela. 210.000E.

• ALLUITZ: 2 logela. Bizitzen sartzeko prest. 
Ganbara. Garaje itxia. 198.400E.

• IURRETA: 3 logela. Aparkaleku pribatua. 
50.000E.

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

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

• 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.

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

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

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

• MURUETATORRE: azkeneko pisua. 3 logela eta  
2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea. 

• TABIRA: erdi berria. Apartamentua. Terraza 
handia. Garaje itxia.
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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: 65 m2. 2 logela, komuna, sukaldea 
eta egongela. Aukera paregabea.

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

• Lursailak: Familia bakarreko eta familia biko 
etxebizitzak eraikitzeko aukera.

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

• Erref. 420: 65 m2-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: 90 m2-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. Berri-berria. 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 

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

Altzariekin jantzia. 650E.
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:: DURANGO

Maiatzaren 30ean, 
19:00etan, Re-cuerdos, San 
Agustinen. Adinekoen 
V. jardunaldia.

Maiatzaren 31n, 19:00etan, 
La Bodeguilla, San Agustinen. 
Adinekoen V. jardunaldia.

Ekainaren 2an, 19:00etan,  
La Bodeguilla, San Agustinen. 
Adinekoen V. jardunaldia.

Ekainaren 6an, 21:30ean, 
Teatropiezos, Banarte antzer-
ki taldearen emanaldia, Plate-
ruenean.RIZ

:: DURANGO

Ekainaren 7an, 21:00etan, 
Durangaldeko I. Kopla 
Txapelketa, Plateruenean.

:: DURANGO
Maiatzaren 31ra arte,  
Iñigo Garaturen ‘Body & 
Landscape’, Arte eta Historia 
Museoan.

Ekainaren 2ra arte,  
Ikastetxeen arteko V.  
marrazketa eta eskulan 
lehiaketako lanak, 
Ezkurdiko udal aretoan.

:: DURANGO

Maiatzaren 31n, 19:30ean, 
Cómo afrontar el duelo, He-
rri Bibliotekan.

:: BERRIZ

Maiatzaren 31n, 20:00etan, 
Khantoria, Kultur Etxean.

:: DURANGO

Maiatzaren 31n, 19:30ean, 
Ganbera musikako ikasleen 
kontzertua, Plateruenean.

Maiatzaren 31n, 22:00etan, 
AZ/DZ eta Blues Thorpes, 
Plateruenean.

Ekainaren 1ean, 22:00etan, 
Zain + Cohen + Eskean 
Kristo, Plateruenean.

:: ZORNOTZA 

Maiatzaren 31n, 18:00etan, 
Piano ikasleen entzunaldia,  
Zelaietako auditorian.

dia, Andra Mariko elizpean.

Ekainaren 3an eta 4an, 
09:30ean, Irakasle gaiztoak 
antzezlana, San Antonio-San-
ta Ritan.

Ekainaren 5ean, 20:00etan, 
Aizkora hotsak goi mendie-
tan mendi erreportajea, San 
Agustin kulturgunean.

Ekainaren 6an, 09:30ean, 
Arrantzaleen jolasak, Andra 
Mariko elizpean.

Ekainaren 7an, 19:00etan, 
Kalejira. 19:30ean, IV. Peter 
esku pilota jaialdiaren 
finalerdiak, Ezkurdi Jai-Alai 
pilotalekuan.

:: 

:: DURANGO

Ekainaren 2an, 19:30ean, 
Isiltasuna dantzatzen,  
Plateruenean.

:: DURANGO

Maiatzaren 31n, 19:30ean, 
Peter eskupilota jaialdia,  
Ezkurdi Jai-Alai pilotalekuan.

Ekainaren 1ean, 17:00etan, 
XII. zesta punta txapelketa, 
Ezkurdi Jai-Alai pilotalekuan. 
19:40an, XXXI. euskal 
dantzen jaialdia, Andra 
Mariko elizpean. 20:00etan, 
txistu kontzertua Durangoko 
Hiria eta Gasteizko udal fol-
klore akademiaren ikuskiz-
na, San Agustinen.

Ekainaren 2an, 12:40an, 
XXXI. euskal dantzen jaial-

Antzerkia

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

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

AGENDA Ekainaren 1ean, 22:00etan,  
Durangoko Plateruenean

Zain
Estreinatu berri duen ‘Egunsenti berri 
baten bila’ diskoa aurkeztuko du 
Berrizko laukoteak Durangoko 
Plateruenean. Urnietako Cohen eta 
Arratiako Eskean Kristo taldeek ere 
joko dute biharko Durangoko kafe 
antzokiko zuzeneko horretan. 

:: DURANGO | ZUGAZA

1. aretoa:
Resacon 3
Zuzendaria: Todd Philips
• zapatua 1: 19:30/22:30 
• domeka 2: 19:00/21:15 
• astelehena 3: 18:30/21:00 
• martitzena 4: 20:00

A todo gas 6
Zuzendaria: Justin Lin
• zapatua 1: 17:00 
• domeka 2: 16:30

2. aretoa:
La venganza del hombre 
muerto
Zuzendaria: Niels Arden Oplev 
• barikua 31: 18:00 
• zapatua 1: 19:30/22:30 
• domeka 2: 19:00/21:15 
• astelehena 3: 21:00   
• martitzena 4: 20:00

Plumíferos
Zuzendariak: Daniel de Felippo 
eta Gustavo Giannini

• zapatua 1: 17:00 
• domeka 2: 160:30

:: ELORRIO
La caza
Zuzendaria: Thomas 
Vinterberg
• zapatua 1: 22:30 
• domeka 2: 20:00 
• astelehena 3: 20:00

:: ZORNOTZA 
El gran Gatsby
Zuzendaria: Baz Luhrmann 
• barikua 31: 22:00 
• zapatua 1: 19:30/22:30   
• domeka 2: 20:00    
• astelehena 3: 20:00

 

Berbaldia

Erakusketa

Musika

Maiatzaren 31n, Durangoko San Agustinen 

LA BODEGUILLA
Emanaldi bi eskainiko ditu Durangaldeko Gora Ta Gora antzerki 
taldeak, Adinekoen V. antzerki jardunaldian. Maiatzaren 31n eta 
ekainaren 2an eskainiko dute emanaldia, Durangoko San Agustinen. 

Euskal Astea Dantza

Bertsoak



Denborapasak

   BARIKUA, 31
 09:00-09:00

• UnAmUnzAgA (Muruetatorre 2C - Durango)
zAPATUA, 1

   09:00-09:00
• BAlencIAgA  (ezkurDi plaza 8 - Durango) 

    09:00-13:30
• cAmPIllo (MontebiDeo 24 - Durango)
• UnAmUnzAgA 

    (Muruetatorre 2C - Durango)
• nAvARRo (artekalea 6 - Durango)
• SAgASTIzABAl 

    (askatasun etorb. 19 - Durango)
• De DIego (intxaurronDo 22 - Durango) 
• BAzAn DIAz (uribarri 5 - Durango)
• IRIgoIen (bixente kapanaga 3 - iurreta)
• JAIo-olABARRIeTA (erreka 6 - elorrio) 
• URIzAR (gabiola 2 - berriz)
DomeKA, 2 
 09:00-09:00
• cAmPIllo (MontebiDeo 24 - Durango)
09:00-22:00
• BengoA (Jose antonio agirre 1 - atxonDo) 

   ASTeleHenA, 3
09:00-09:00
• mUgIcA (anDra Maria 9 - Durango)
mARTITzenA, 4

  09:00-09:00
• De DIego (intxaurronDo 22 - Durango) 

   09:00-22:00
• JAIo-olABARRIeTA (erreka 6 - elorrio) 
 egUAzTenA, 5

 09:00-09:00
• nAvARRo (artekalea 6 - Durango)
 egUenA, 6

 09:00-09:00
• SAgASTIzABAl  
   (askatasun etorb. 19 - Durango)

Letxuga  ....................................... 0,80 euro
Letxuga haritz ostoa  .......................... 1 euro
Azelga  .........................................2 euro/kg
Espinaka txorta  ........................ 1,20 euro/tx
Berakatz freskoa  ..................... 1,50 euro/tx
Ilarrak  ..........................................6 euro/kg
Tomate kontserba ........................ 3,90 euro
Arrautzak  ...............................3,80 euro/dz
Idiazabal gazta ...........................17 euro/kg
Gari integraleko ogia  ................... 3,30 euro

zorionak@anboto.org 
eguazteneko 17:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

BOTIKAK AZOKA-BASERRITIK-PLAZARATELEFONO INTERESGARRIAK

sos Deiak .................................... 112
gurutze gorria .............94 681 09 49
osakiDetza  .................. 94 600 72 00
ertzaintza  ...................94 466 93 00

abaDiño  .......................94 621 55 30
atxonDo  ......................94 682 10 09
berriz  .........................94 682 45 84
Durango  .....................94603 00 00
elorrio  ........................94 658 27 12
garai  ..........................94 681 63 93
iurreta  .........................94 620 12 00
izurtza  ........................94 681 35 48
Mallabia  ........................943 17 14 61
Mañaria  ......................94 681 89 98
otxanDio  ....................945 45 00 20
zalDibar  ......................94 682 70 16

euskotren  ....................902 54 32 10
bizkaibus  .....................94 448 40 80
pesa  ............................. 902 10 12 10
Continental auto  ..........945 286 466

abaDiño  .......................94 621 55 33
berriz  .........................94 682 40 36
Durango  ....................94 603 00 00
elorrio  ........................94 682 02 18
iurreta  ........................94 620 08 88

abaDiño  .......................94 681 44 70
Matiena  .......................606 459 988
Durango geltokia  .......... 94 681 10 01
elorrio geltokia  ...........94 682 00 40
       J.l. uriarte  .............670 402 002
       i. estebez  ................. 670 678 273
M. galeano  .................670 409 330
iurreta  .........................94 620 15 65
      taxi auzunea  .............688 618 690
berrizko auzo taxia  ........620 022 800

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK

EGURALDIA

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

ASTEARTEA

14º

 17º

15º

 18º

11º

 9º

10º

 9º

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

ASTEKO SALNEURRIAK: 

SUDOKUEN
SOLUZIOAK

Zorionak Esther! Hamabostean 
behin zotz egin dugun tarta zuri 
egokitu zaizu. Oparia eskuratzeko 
txartela gura duzuenean jaso 
dezakezue, Iurretako gure 
egoitzan: Bixente Kapanaga 9an.
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 Zorionak izeko Irantzu! Musu 
handi bat zure loba Aritzen partez 
eta nire gurasoen partez. Jarraitu 
etxera etortzen Wiira jolastera!

 Andyk 6 urte bete zituen atzo, 
maiatzaren 30ean. Zorionak eta 
musu potolo-potoloak denon 
partez! Aupa Athletic!

 Maiatzaren 25ean Unaxen urtebe-
tetzea izan zen. Zorionak eta musu 
handi bat gure etxeko txikiaren-
tzat! Norentzako motorra...?

 Amarratzakoak zure pazientziaren 
inguruko txistearen zain dituzu! 
Zorionak Leocadio atzo urteak bete 
zenituelako! Peñako denon partez!

 Zorionak Ekain! Ondo pasau zure 
bigarren urtebetetzean, mosu 
handi bat Aramaixotik, batez be 
Amaiur eta Uxuen partez!

 Gure etxeko printzesak 9 urte bete 
zituen atzo. Zorionak eta musu po-
tolo bat Izaro! Aiur, aita eta amaren 
partez. Asko maite zaitugu!

 Zorionak Zaldibarko mutilik 
guapoenari! 26 belarri tirakada eta 
musu potolo bat laztana! Padillatar 
guztion partez!

 Zorixonak bihurritxo pare honi! Anerrek eta Izadik gaur, maiatzak 31,  
7 urte bete dabez. Mosu erraldoi bat Haizearen eta gurasoen partez!

 Zorionak Amets! Maiatzaren 28an urtetxo bat bete duzulako! Ixorre-
tatik Txilera musu handi bat eta besarkada potolo bat lehengusu eta 
etxekoen partez!



Akuilua
JOXE   
GARAIZABAL
Irakaslea

LAUHORTZA

Entzun, irakurri,...
Entzun. 

Entzunaren entzunaz hiz-
kuntza ikasten dogu.

Entzun, irakurri. 
Laupabost urtegaz mun-

du guztiak irakurri gura 
dau. Eta gauza guztien zer-
gatiak galdetu. Askotan 
ingurukoak gogaitu arte. 
Irakurtzen ikasiz gero, zer-
gatien erantzunak liburue-
tan edo sarean topatu leikez. 

Egokia izan leike gura-
soek eta inguru hurbilekoek 
irakurtzea, zer ikusi hura 
ikasi.

Baina irakurtzerakoan 
onartu behar da, gura dogu-
na, gura dogun moduan eta 
irakurtzen hasi eta amaitu 
barik uzteko eskubidea.

Irakurtzeak onura hauek 
dakarz: geure buruari gal-
derak egitea, dakigunare-
kin erlazionatzea eta egiaz-
tatzea, ez dakigunaz jabe-
tzea, pentsatzea, arreta eta 
oroimena garatzea eta ea 
irakurtzen jarraitu nahi du-
gun jakitea.

Entzun, irakurri, jakin.
Irakurtzearen indarraz 

gauzak ulertzera heldu 
geinkez, eta ulertuz gero ez 
da bat be nekeza jakitea.

Bizitzan beste arlo asko-
tan moduan ezin da gaurtik 
biharrera gauza pila bat ika-
si eta jakin.

Garrantzi handikoa da 
entzutea, eta horrekin bate-
ra aditzea, galdetzea, eta ge-
ro aditutako horren eskema 
egin eta idaztea, gero lasai 
noizbehinka irakurtzeko 
eta irakurriaren indarraz 
ikasteko eta jakiteko. Ahal 
den luzaroen iraun daian 
gure buruan.

Entzun, irakurri, jakin, 
bizi.

Ikasturtea ondo amaitu 
duzuenoi: zoriontsu bizi 
zaitie!. 

Zoli entzun! Errime ira-
kurri! Eurrez ikasi! Ugari 
jakin! Eta zoriontsu bizi 
gurpilak bere horretan ja-
rraitu daian.

 

NESTOR BERRIOTXOA ETA ONDITZ MENDIZABAL | Gizarte hezitzaile abadiñarrak 

“Guk astebururo gozatzen duguna 
eskaini gura diegu gazteei”

 AMAIA UGALDE
Lagun bat bisitatzera joan zi-
renean ezagutu zuten Revilla 
de Herrán (Burgos) Onditz 
eta Nestorrek. Leku hark sor-
ginduta, bertan etxea atondu 
eta familiagaz joaten hasi 
ziren. Beste bikote bategaz, 
kanpamentua eta auzolan-
degia atondu dituzte bertan 
udarako.

Zelan topatu zenuten Revilla?
Nestor Berriotxoa: Han Arra-
saten jaiotako lagun bat bizi da, 
eta hura bisitatzera joanda, le-
kua gustatu eta etxe bat konpon-
du genuen familia osoa joateko. 
Kanpamentuaren ideia hango 
beste bikote bategaz etorri zi-
tzaigun. Eraikin bat erdi jausita 
zegoen, eta garbitu eta berrerai-
kitzen hasi ginen.

Ingurua berezia da, ezta? Herri 
txiki-txikia.
O. M.: Itzela da. Valderejo par-
kea ondoan dago, leku lasaia da, 
ez dago dendarik ez tabernarik, 
ez beste ezer... Aukera asko di-
tuen lekua iruditu zitzaigun. 
N. B.: Inguruan badago, adi-
bidez, La Montañuela izeneko 
ekimen indartsu bat. Nekaza-
ritza ekologikoko proiektua da, 
eta Bilbo aldean ehun kaxatik 
gora banatzen du astero. Gure 
lagunek, gainera, zaldiak eta 
behorrak dituzte; bioeraikun-
tzan dabilen jendea ere badago...

Naturagaz berriro topatzeko 
lekua dela diozue blogean...
N. B.: Naturagaz, norberagaz 
eta taldeagaz... Hainbeste Wha-
tsapp, hainbeste Tuenti, Twit-
ter... Hiperkonektatuta gaude. 
Baina azkenean, ez gara behar 
beste egoten elkarregaz. Eta 
han, afaloste batean ez dago 
ezer egiteko, eta berba egingo 
dugu. Bertako jendearekin ere 
egongo gara. Han aitita-ama-

mak bizi dira, eta aparte, herri-
txo bakoitzean badago familia 
bat edo bi, bertakoak ez direnak 
baina joan direnak halako leku 
bat topatzera. Euregandik asko 
ikasi daiteke.

Zer jarduera egongo dira kan-
pamentuan? 
N. B.: Auzolandegian, goize-
tan “lan” egingo da; nekazaritza 
ekologikoa, animalien zaintza... 
O. M.: Inguruko txokoak kon-
pontzen ere ibiliko gara, eta 
bioeraikuntza ere landuko du-
gu. Arratsaldetan, bainua, bi-
zikletak, irteerak... Astebu-
ruro gozatzen duguna es-
kaini gura diegu gazteei.

Den-dena zuek presta-
tutakoa da.
N. B.: Diru asko eduki 
ez, eta gainera, gastatu 
ere ez genuenez egin gu-
ra, hor ibili gara materia-
la eskuratzen; jende askok 
lagundu digu.

Internet bidez, ‘crowdfun-
ding’-arekin proiektua babes-
teko dirua lortu duzue.
O. M.: Zabaldu dugu ate bat, 
eta zenbat aukera berri! Ezagu-
tzen ez dugun jendeak gu babes-
tea, animo hori sentitzea itzela 
izan da.

Elorrioko Amalurren begirale 
izan zineten. Honek zer eduki-
ko du berezia garai haiekin al-
deratuta? 
O. M.: Oso desberdina da. Ar-
dura handiagoa dugu orain. 
Gazteekin saltseatzeko go-
goaz gain, urteotan kale he-
zitzaile eta begirale lanetan 
egin dugun lana, eta guraso 
perspektiba ere badauzka-
gu. Zertan kontzientziatu 
gura dugun badakigu.
N. B.: Iazko udan, adibi-
dez, oso euri gutxi egin 

zuen. Ia ur barik pasatu genuen 
uda, eta horrek erakutsi zigun 
urak daukan garrantzia, ur gu-
txigaz bizi ahal dela...
O. M.: Ohituta gaude txorro-
ta zabaldu eta 
ura ikuste-
ra. Ura isur-

bidera barik, balde batera joan-
go da auzolandegian, eta ura ze-
lan aprobetxatu ikusiko dugu.

Bloga: http://reencontrandono-
senlarevilla.blogspot.com

Burgosko herri txiki batean auzolandegia eta kanpamentua atondu dituzte; naturagaz topatzeko lekua da


