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Durangotik Gasteizera oinez, 
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Alsa enpresak kudeatzen duen Durango-
Gasteiz autobus lineako erabiltzaileak 
Madalenatik abiatuko dira gaur, 15:00etan, 
“diru publikoz finantzatutako autobus 
zerbitzu duina eskatzeko”   5

Joan zen martitzenean lan ituna sinatzea eskatzeko 
deitutako greban zeudela jakin zuten Mendiguren 
y Zarrauako beharginek zuzendaritzak likidazioa 
eskatu zuela. Abadiñoko eta Berrizko lantegietan 
256 beharginek dihardute. Administradore kon-
kurtsalak sindikatuei esan dienez, enpresaren 
egoera ezohikoa da likidazio fasean egoteko, beze-
roak eta lana badituzte-eta. Orain, enpresak eros-
lea topatzea dela bidea azaldu dute sindikatueta-
ko ordezkariek.

Mendiguren y Zarraua 
enpresa likidazio 
prozesuan sartu da  9
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IURRETA ELORRIO

GARAI

 A.B.
Ohitura den legez, donien-atxa 
igoaz hasiko dituzte jaiak, bihar, 
Amatzan. Horretarako hitzor-
dua 19:00etan jarri dute. Auzoko 
dantzarien azken entsegua, be-
rriz, 19:30ean hasiko dute. Dome-
kan eskainiko dute auzoko dan-

tzariek euren saioa, 12:00etan; 
gero, luncha egongo da. 

Tortilla txapelketa ere anto-
latu du Jai Batzordeak biharko. 
Parte-hartzaileek mozorrotuta 
aurkeztu beharko dute tortilla 
20:30erako, eta, gero afaltzeko 
aprobetxatuko dute. Bertsola-
riek eta erromeriak alaituko 
dute afalostea.

Domekan, trikitilarien kaleji-
ragaz hasiko da eguna, 11:00etan. 
Meza ere egongo da. Herri bazka-
ria, karta lehiaketa eta umeen-
tzako jolasak ere eratu dituzte.

Donien-atxa igo, 
eta mozorrotuta 
hasiko dituzte 
jaiak Amatzan

 MARKEL ONAINDIA
Justina Urizarren etxean batu 
dira Garaiko Ahotsak proiek-
tuan parte hartu duten lau la-
gun, egindakoa errepasatzeko. 
Urizar bera, Maku Negugor eta 
Uxune Martinez garaitarrak, 
eta Andere Gonzalez algortarra. 
Euskal Herriko  ahozko ondarea, 
ohiturak eta istorioak jasotzen 
dituzte Ahotsak-ekoek, gal ez 
daitezen. Gonzalez lan horretan 
ibili da Garain, eta Martinezen 
laguntza eduki du. Sei elkarriz-
keta grabatu dituzte, eta Urizar 
eta Negugogor dira protagonis-
tetako bi. 

Badute zer kontatua Uriza-
rrek eta Negugogorrek. 1917an 
jaio zen Urizar. “Gogorra izan 

zen gure bizimodua. Orain bai-
no konformismo handiagoa ze-
goen”. Lehengo ohituretan mur-
gildu dira hizlariak. San Joan 
pasa berri dela-eta, orain ia surik 
ez dela egiten dio 1945ean jaiota-
ko Negugogorrek, eta lehengoak 
dakartza akordura: “Jantokia 
egin duten lekuan, etxeetako 
traste zahar guztiak ekarri eta 
hor egiten zen sua”. Urizarrek 
jarraitu du: “Bezperan batanak, 
azeri-buztanak eta beste belar 
batzuk batzen genituen. Sabaian 
baztartxo batean gorde, eta hu-
rrengo San Joan egunean, solo 
bakoitzean eskubete. Sua isiotu 
eta kantatu”. Abesteari ekin dio 
Urizarrek, berba bakar bat ahaz-
tu barik: “San Juan, San Juan...”. 

Ohiturak, egunerokoan ere 
bazituzten. “Katarroak-eta osa-
tzeko, lehen enplastua zen dena”, 
gogoratu du Urizarrek. Negu-
gogorrek, gai beretik: “Sugeak 
haginka egin zion bati errosa-
riotara zetorrela. Gurera etorri, 
eta amak atoan errebotika egin, 
ipini, eta normal joan zen erro-
sariora. Kapelenekoak erakutsi 
zion amari”. Gonzalez sartu da 

solasaldian: “Horrek kontuok ez 
dira liburuetan agertzen”.

Orain, transkribatzera
Herriaz gehiago jakiteko balio 
izan dio Martinezi lanak: “Egu-
nerokoan ez da halako gauzetaz 
berba egiten; memoria kolekti-
borako jaso gura genituen”. Au-
zoka, gauza desberdinak topatu 
dituzte. “Berba bat, hemendik 

eta Momoitiora aldatu egiten 
da”, esan du Gonzalezek.

Felix Arestik, Mari Jakak, 
Matias Larrinagak eta Krispin 
Arregik ere parte hartu dute 
egitasmoan. Eurek esandakoa 
transkribatzea izango da hu-
rrengo pausoa, argitaratu ahal 
izateko. Behar horretarako, uda-
lari laguntza eskatu diote Aho-
tsak proiektukoek.

Herriko berbak eta 
ohiturak, herritarren 
ahotik jasota
Ahotsak proiektuan sei herritar elkarrizketatu 
dituzte; Justina Urizar eta Maku Negugogor dira bi

Ezkerretik eskumara, Urizar, Negugogor, Gonzalez eta Martinez.

Zabarte atxilotu zutenetik 28 urte beteko dira 
martitzenean; protesta deitu du Herrirak

Eroskiren 
eta Fagorren 
kaltetuen 
protesta, bihar

 M.O.
Martitzenean, 28 urte beteko 
dira Felix Zabarte elorriarra 
atxilotu zutenetik, ETAko ki-
de izatea egotzita. Geroztik 
preso egon da, eta Herrira mu-
gimenduak adierazi du, lege-
diaren arabera 2008tik libre 
egon beharko lukeela. 197/2006 
doktrina, Parot doktrina legez 
ezagutzen dena ezarri, eta zigo-
rra luzatu zioten. Anton Lopez 
elorriarrak ere neurri bera 
jaso du. Zabarteren atxiloketa-
ren efemeridea kontuan har-

tuta, protesta ekimena deitu 
du Herrirak martitzenerako; 
19:30ean izango da, plazan.

Doktrina etetea
Estrasburgoko epaitegia dok-
trinaren kontra agertu zen, 
baina Espainiaren errekur-
tsoaren ostean berriro aztertu-
ko dute. Herrirak esan du dok-
trina etetea beharrezkoa dela 
Euskal Herrian bizi den sasoi 
berriari lotuta, baita sakaba-
naketa amaitzea eta gaixorik 
dauden presoak etxeratzea ere.

 M.O.
Eroski eta Fagor enpresek ba-
tzar nagusia egingo dute bihar, 
10:00etan, Elorrioko Arriolan. 
Enpresa bien diru ekarpene-
kin kaltetuak izan direnek 
protesta egingo dute parean, 
iragarri dutenez. MCCk apor-

tazioak bankuen bidez saldu 
zizkien, baina ez zekiten diru 
hori enpresak likidatu arte ate-
ra ezingo zutenik. Elkartean 
batu dira kaltetuak, eta dirua 
berreskuratzeko ahaleginetan 
dabiltza. Durangaldean ehun 
kaltetu baino gehiago daudela 
uste dute.

Jende asko etorriko ei da 
protestara, Lourdes Okaranza 
kaltetuak azaldu duenez: “Gu, 
kaltetuok, bertan egongo gara 
euren aurrean, gure protesta 
eta ezinegona ikusi ditzaten”.

28 urteko kartzelaldia 
beteko du Felix Zabartek

Balendin Berriotxoa elorria-
rra duela 25 urte izendatu zu-
ten santu eta, horregatik, be-
rezia izango da aurtengo Be-
rriotxoa Eguna. Uztailaren 
4a jaiegun handia izan ohi 
da herrian. Eguenean, hiru 
meza egingo dituzte. Gaine-
ra, 18:00etan pilota partiduak 
egongo dira, 19:00etan Kriski-
tinen dantzak, eta 20:00etan 
abesbatzen emanaldiak.

Berriotxoa 
santu izendatu 
zutela 25 urte 
bete dira

30 lagun batu 
ziren EH Bilduk 
deitutako 
auzolanean
EH Bilduk auzolana deitu 
zuen joan zen zapaturako, eta 
30 lagun batu ziren. Angion, 
“Amazoniako oihana ematen 
zuena aisialdirako zelai po-
lit” bihurtu zutela esan dute. 
Gainera, Zumelegi errekatik 
zabor ugari atera zuten. “Ho-
nek guztiak argi eta garbi uz-
ten du bide honi jarraitu eta 
auzolan egun gehiago anto-
latu behar direla”, esan dute.

 AITZIBER BASAURI
Barrualdeko Eskualderako 
anbulantzia medikalizatu bat  
lortzeko lanean jarrai dezala 
eskatuko dio Iurretak ere Jaur-
laritzari, aurretik Durangon, 
Elorrion eta Berrizen egin lez. 
Gernikan dagoen anbulantzia-
gaz Durangalderako zerbitzua 
eskas geratzen dela diote. Bestal-
de, larrialdietan jarduteko beste 
erizain bat ere eskatuko dute. 
Mediku fakultatiboen euren es-
kariak direla nabarmendu du 
PSE-EEk mozioa aurkeztean. 

PPren eta Bilduren babesa izan 
dute. EAJ abstenitu egin da.

Falta bada, beste anbulantzia 
bat ez legokeela txarto dio PPk, 
“ardura politikoa” arrazoituz. 
Bilduk “premia” badagoela adie-
razi du, eta eskari “zentzuduna” 
dela: “Ez da gai politikoa, baina 
bai politikoki babestu daitekee-
na”. EAJk formak kritikatu 
ditu, edukiagaz ados egon arren. 
“Hala ere, gure erantzukizune-
tik ahalegin guztia egingo dugu 
izan baden premia horri eran-
tzuteko”.

PSE-EEk aurkeztutako mozioaren alde egin dute 
PPk eta Bilduk ere; EAJ, berriz, abstenitu egin da

Anbulantzia medikalizatu 
baten beharra berretsi dute
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MALLABIA DURANGALDEA

 JONE GUENETXEA
Aho zabalik. Horrela daude Men-
diguren y Zarraua enpresak 
Abadiñon eta Berrizen dituen  
lantegietako beharginak joan 
zen asteko gertaeren aurrean. 
Astelehenean, grebari ekin zio-
ten hitzarmena sinatzea eskatze-
ko, eta martitzenean enpresak ja-
kinarazi zien epaitegietan likida-
ziorako tramiteak hasi zituela. 
Administradore konkurtsalagaz 
bildu eta gero, sindikatuak bat 
datoz: “Mendiguren y Zarraua 
enpresak erosle bat behar du”. 
Horrela bada, 256 langileren 
lanpostuak arriskuan daude. Be-

rrizko lantegian 109 beharginek 
dihardute, eta Abadiñokoan 147 
langilek. 

Luis Torres ELA sindikatu-
ko ordezkariaren berbetan, “ez 
dugu ezer ulertzen. Enpresak be-
zero onen eskaerak ditu, bai eta 
proiektu berriak ere”. Behargi-
nek diotenez, aste eta erdian egi-
ten diren tramiteak bi egunean 
egin dira euren kasuan. Egoera 
horren aurrean, zapatuan gre-
ba bertan behera uztea erabaki 
zuten.

LABeko Marieli Urriolabei-
tiak esan duenez, enpresak li-
kidazioa “errebantxa” moduan 

hartu du: “Zuzendaritza ez da gai 
izan langileen eskaerei erantzu-
teko. Zuzendaritzak egin duena 
txarra da enpresarako, bai eta 
langileentzako ere”.

Tximi Lopez UGTko ordezka-
riak azaldu duenez, enpresak zor 
handia dauka: “2010ean konkur-
tso egoeran egon zen enpresa, 
eta hitzarmena sinatu zuen hor-
nitzaileekin. Heldu da diru hori 
ordaintzen hasteko momentua”.  

Zuzendaritzak egindako “ges-
tio txarrak” enpresa egoera ho-
netara eraman duela azaldu du 
Roberto Martin UGTko ardura-
dunak. 

Berbalaguneko partaideak, bolo jokoan.

 M.O.
Euskaldun berriak eta zaha-
rrak batzen dituen Berbalagun 
egitasmoak euskara praktika-
tzeko guneak sortzea du helbu-
ru. Ikasturte osoan hainbat fo-
ro sortzen dituzte, euskararen 
erabilera indartzeko asmotan. 
Eta, urtero antolatzen duten 
ekintzetako bat da bolo txapel-
keta. Durangaldeko berbala-
gunak batu, eta arratsaldepasa 
egiten dute. Berrizko bolato-
kian elkartu dira aurten ere, 
eta bost lagunegaz osatutako 
zazpi taldek parte hartu dute 
bertan. Elorriarrak izan dira 
garaile.

Baina, lehiaz gainera, esti-
loa ere saritu zuten. Zaldibarko 

taldekide Rosik eskuratu zuen 
izendapen hori. Sukaldaritza-
ren inguruko liburu bat eta 
Bertsolari dokumentalaren 
DVDa eman zizkioten opari.

Txapelketaren ostean, pin-
txo jana egin zuten Ganeko- 
etxe tabernan. Giro ona izan 
zutela esan dute antolatzaileek: 
“Arratsaldea giro ederrean 
igarotzeko aukera polita izan 
genuen ekitaldi honetan”.

Elorrioko berbalagunak 
garaile bolo txapelketan
Berrizko bolatokian elkartu dira berbalagunak

Ikasturte osoan hainbat 
foro sortzen dituzte,  
euskararen erabilera  
indartzeko asmotan

 JONE GUENETXEA
Mallabiko Udalak Plan Orokorra 
jendaurrean aurkezteko hitzor-
duak jarri ditu. Uztailaren 4an 
eta 9an, aurkezpena egingo dute 
kultur etxean, 18:00etan. Batzar 
horretan dokumentuaren non-
dik norakoak azalduko dituzte 

teknikarien laguntzagaz. Infor-
mazio gehiago jaso gura duenak, 
dokumentua ikusgai izango du 
udaletxean eta kultur etxean. 
Ondoren, alegazio epea zabaldu-
ko dute irailaren 6ra arte. Uda-
leko ordezkariek jakitera eman 
dutenez, Aholkulari Batzordeak 
alegazioak aztertu ondoren egin 
beharreko aldaketak egiteko 
aukera izango du. Udalbatzak 
behin-behineko onarpena egi-
teko udalbatzarretik pasako da 
plan proposamena. Prozesuare-
kin jarraitzeko, Plan Orokorra 
Bizkaiko Foru Aldundira bida-
liko dute, azken erabakia hartu 
dezan. 

 J.G.
Herritarrei Longaburu mendi-
tik erabilera propiorako pago- 
egurra hartzeko aukera eman 
die aurten, berriz ere, Mallabiko 
Udalak. Egurra eskuratzeko lan 
guztiak (moztea, garraiatzea, ja-
sotzea eta abar) interesdunaren 
kontura izango direla azaldu 
du udalak. Egur hori jaso gura 
duten mallabitarrek uztailaren 
12ra arte dute izena emateko au-
kera. 

Plan Orokorra 
aurkeztuko du 
udalak uztailaren 
4an eta 9an

Longaburu 
menditik  
pago-egurra 
hartzeko aukera

Aholkulari Batzordeak  
alegazioak aztertu ondoren 
egin beharreko aldaketak  
egiteko aukera du

Mendiguren y Zarrauako langileak greban egon dira asteon.

Mendiguren y Zarraua erosle bila 
dabil likidazioan sartu eta gero
Abadiñoko eta Berrizko lantoki bietan 256 beharginek dihardute

 J.G.
EH Bildu koalizioak prentsa 
ohar bidez jakitera eman due-
nez, Gerediaga-Elorrio errepi-
dea eraikitzen ari den enpresa 
hitzartutakoa urratzen ari da 
lanen exekuzioari eta inguru-
men kontrolari dagokienez. 
Koalizioak ohartarazi duenez, 
“inguruan eragindako kalteez 
gainera, hitzarmena ez bete-
tzeak irabazi gehigarriak ekar 
ditzake enpresa eraikitzailea-
rentzako”.

Aitor Torre batzarkidearen 
berbatan, besteak beste, “ez 
dira zarata neurketen txoste-
nak entregatu, ezta airearen 
eta uraren neurketenak ere. 
Errepide inguruetan zuhaitzak 
mozten hasi ziren, aldez aurre-
tik faunaren gaineko azterketa 
egitea beharrezkoa bada ere”. 
Neurri horiek aurrekontuan 
txertatuta daudela gogorarazi 
du.EH Bilduk azalpenak es-
katu dizkio Itziar Garamendi 
garraio diputatuari Batzar 
Nagusietan, eta elkarte ema-
kidadunari ere, dokumentazio 
osoa eskatuko diote. “Lanen au-
rrekontuak izan duen goraka-
darekin kezkatuta gaude”. 225 
milioi eurotik 318 milioi eurora 
igo dela diote. 

Abadiño-Elorrio 
errepidearen 
eraikuntzaz kexu 
da EH Bildu
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DURANGALDEA

OTXANDIOBERRIZ

Goian, Bilboko kontzentrazioa; behean, Alsa autobusa Durangotik irten orduko.

 JOSEBA DERTEANO
Durango-Gasteiz autobus linea-
ren kontzesioa Arabako Aldun-
diaren esku dago, eta hark kon-
tzesio hori Alsa enpresari emana 
izan dio 50 urterako. Orain, kon-
tsezioaren epea amaitzear dago. 
Horiek horrela, linea horretako 
erabiltzaileak, batez ere otxandia-
rrak, abagune hau aprobetxatzen 
ari dira linea horren inguruan 
dituzten kexak plazaratzeko, eta 
Bizkaiko zein Arabako aldundiei 
“diru publikoz finantzatutako au-
tobus zerbitzu duina” eskatzeko, 
Jone Gonzalez de Audikana era-
biltzailearen esanetan. 

Astelehenean Bizkaiko Foru 
Aldundiak Bilbon duen egoitza-
ren parean kontzentratu ziren, 
eta eskakizunak jasotzen dituen 
idatzia ere entregatu zuten.

Eskakizun horiek besapean 
hartuta, Arabako Aldundira ere 
joango dira. Autobus linearen 
ibilbide bera oinez egingo dute 
barikuan eta zapatuan. Bari-
kuan, 15:00etan ipini dute hitzor-
dua Durangoko Madalenan, Du-
rangotik Gasteizerako autobusa 
irteten den ordu berean. 16:00etan 
Izurtzatik igaroko dira eta 19:00 
inguruan Urkiolatik. Otxandio-
raino helduko dira lehen egu-

nean. Zapatuan, 08:30ean, Gastei-
zera abiatuko  dira.

Eskakizun nagusia linea hori 
diru publikoz finantzatzea da; 
hau da, linea hori nahieran ku-
deatuko lukeen enpresa pribatu 
baten esku ez uztea. Horrez gai-
nera, erabiltzaileek beste eska-
kizun nagusi bi dituzte : orduro 
autobus bat bermatzea, bai joate-
ko, bai bueltatzeko; eta zerbitzua, 
oro har, hobetzea: autobusen 
kalitatea, beteta doalako zutunik 
joan behar ez izatea, etab.

Durangotik Gasteizera 
oinez, autobus zerbitzu 
“duina” eskatzeko
Durango-Gasteiz autobus lineako erabiltzaileak 
Madalenatik abiatu dira gaur, 15:00etan

 J.D.
Otxandion bertan zein han-
dik kanpora (barnetegietan, 
ohiko ikastaroetan…), eus-
kara ikasten duten herrita-
rrek dirulaguntza eskatu de-
zakete udaletxean. Laguntza, 
gehienez, matrikula kostuaren 
%50erainokoa izango da, eta 
uztailaren 5ean amaitzen da 
eskaerak egiteko epea. Diru-
laguntzak eskatu ahal izateko, 

lau baldintza bete behar dira: 
Otxandion erroldatuta ego-
tea, eskoletarako asistentzia 
gutxienez %80koa izatea, ma-
trikula ordainduta izatea, eta 
zerga betebeharrak egunean 
izatea. Eskaera orria udalaren 
webgunean dago eskuragarri.

Ludoteka esleipenean
Bestalde, ludoteka zerbitzua-
ren kudeaketa lehiaketa publi-
kora atera du udalak. Esleipe-
na bederatzi hilabetekoa izan-
go da (2013ko urritik 2014ko 
uztailera), eta kontratua beste 
ikasturte batez luzatu daiteke 
alde biak ados badaude. Es-
kaintzak udaletxean aurkeztu 
behar dira hamabost egun na-
turalen barruan.

Euskara ikasten duenari 
matrikula ordaintzen 
lagunduko dio udalak 
Laguntza, matrikula kostuaren%50era artekoa 
da; uztailaren 5era arte egin daitezke eskaerak

Laguntza hartu ahal izateko 
baldintzen artean,  
asistentzia gutxienez 
%80koa izatea dago

 AMAIA UGALDE
Euriak tarteka jaian agertu gura 
izan bazuen ere, domekan giroa 
sortu zen Learreta Markina es-
kolan. Berrizen bizi diren hain-
bat kulturetako janariaz eta mu-
sikaz gozatzeko aukera egon zen, 
VIII. Kulturarteko Topaketetan.

Senegalgo arroza, Saharako 
kuskusa, Txileko dulce de leche, 

Errumaniako albondigak, Eus-
kal Herriko gatzatua... Guztira, 
zazpi kulturatako berriztarrek 
parte hartu dute. 

Henna eta trentza tailerrez 
gainera, perkusioan jardun zu-
ten senegaldarrek lehenengo, 
eta batukada tailerrekoek gero. 
Iremiñeko dantzariek ere parte 
hartu zuten, jaiaren hasieran. 

Domeka eguerdi partean batu ziren kultur topaketetarako.

Hainbat kulturaz busti dira 
berriztarrak, asteburuan
Kultura topaketetan giro ederra sortu zen domekan

 A.U.
Bertan daude San Pedro eta 
Santa Isabel jaiak. Gaur, 
17:00etan egingo dute jairako 
lehenengo deia. Bertso es-
kolako ikasleek aurten lehe-
nengoz egingo den pregoi 
txikia irakurriko dute. Ordu 
bi geroago, Berriz Bizikletari 
Elkarteak irakurriko du pre-
goi ofiziala.

Gaur, motorrak berotzen 
hasteko eguna izango da. Ho-
rretan lagunduko dute Drin-
dotsek plazan eta herriko mu-
sika taldeek txosnagunean.

Bihar egun osoko jaia 
egingo dute Koadrilen Egu-
nean. Gazteak mozorrotuta 
irtengo dira, eta ordu bietan 
dute paella lehiaketarako 
hitzordua. Gauean, Toundra 
eta Willis Drummond taldeen 
kontzertuak izango dituzte 
txosnagunean. 

Bertso eskolak 
pregoi txikia, 
txirrindulariek 
pregoi handia
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ABADIÑO

ATXONDO

 J.D.
Gaur hasi eta domekara bitar-
tean jai giroa nagusituko da Apa-
tako kaleetan. Donien-atxa jaso 
ostean, Marixurrikeko gazteek 
aldarrikapena eta jaia uztartzen 
dituen pregoia irakurriko dute 
gaur, 19:00etan. Segidan, flash-
mob bat eskainiko dute plazan, 
Mandoilek taldearen Urrutitik 
kantu abestia oinarri hartuta. 
Eguazten arratsaldean egin zu-
ten azken entsegu orokorra, eta  
40 bat lagun batu ziren plazan. 
Gura duena egunean  bertan ere 
batu daiteke dantzara.

Zapatuan, musika izango da 
protagonistetako bat. 19:30ean 
Luhartzek erromeria eskainiko 
du plazan; Gaztetxean, 22:30ean, 
Zakarrak, Iskanbila eta Turbo-
negro taldeen bertsioak joko 
dituzte, eta ondoren, Sermond’s 
taldeak zuzenekoa eskainiko du.

Entsegu guztiak eginda, 
dena prest jaiei ekiteko
Marixurrikeren pregoiagaz hasiko dituzte jaiak

Eguazten arratsaldean egin zuten flashmobeko partaideek azken entsegua.

ZALDIBAR

 I.E. 
Udaleko hiru alderdien adosta-
sunagaz onartu zuten, marti-
tzeneko osoko bilkuran, Incoc 
izeneko enpresari esleitzea 
haur eskola berria eraikitze-
ko lanak. Udalaren aurtengo 
aurrekontuko inbertsiorik ga-
rrantzitsuena da berau: 986.000 
euroko aurrekontua dauka. 
Udaleko hiru alderdien iritziz, 
“lehentasunezko obra da” Ze-
laieta eskolan egingo dutena.

Jose Luis Navarro alkateak 
azaldu duenez, enpresa horrek 
egin du eskaintzarik merkeena: 
“askoz merkeagoa”, azpima-
rratu duenez. Lanak enpresa 
horri esleitzeko arrazoi nagu-
sia ekonomikoa izan da, beraz.

Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailak joan zen barikutik dihar-
du Zelaieta eskolan jantokia eta 
gimnasioa handitzeko lanetan. 
Alkateak udalbatzarrean azal-
du duenez, udalak oraindik ez 

daki noiz ekin ahal izango dien 
asteon esleitutako lanei: alka-
tearen berbetan, Hezkuntza 
Sailak ez du obra biak elkarre-
kin burutzerik nahi, eta dato-
zen egunetan zehaztuko dituzte 
lan bakoitzaren epeak.

Laguntza progesiboagoak
Joan zen martitzeneko udal-
batzarrean, aho batez onartu 
zuten, baita, haur eskolako era-
biltzaileentzako dirulaguntzen 
ordenantza berria. Dirulagun-
tza hori era progresiboan —es-
katzailearen errentaren arabe-
ra— zehaztuko dute hemendik 
aurrera. Alkateak azpimarratu 
duenez, “justizia, edo behintzat 
ekitatea bilatzen dugu aldaketa 
honekin”. Euren egoera ekono-
miko eta soziala edozein izanda 
ere, laguntza bera jaso zeza-
keten herritar guztiek lehen; 
orain, beharrizan handiena 
dutenak babestuko ditu udalak.

Gaurko, biharko eta etzirako egitaraua eratu 
dute Eitzaga auzoan, San Pedro jaietarako

 I.E.
Adin eta gustu guztietarako 
egitaraua antolatu dute Eitza-
ga auzoan, asteburu honetan 
San Pedro jaiak ospatzeko. 
Gaur, 18:00etan abiatuko du-
te hiru eguneko egitaraua: 
umeentzako pintura eta idaz-
keta lehiaketa egingo dute, 
jaiei hasiera emateko. Ondo-
ren, 19:00etan, txokolate jana-
gaz indarra hartu ostean altxa-
tuko dute auzotarrek donien- 
atxa, eta auzoko jubilatuentza-
ko afariagaz itxiko dute, gaur-
koz, jai egitaraua.

Auzoko baselizan, 12:00etan 
egingo dute meza nagusia 
bihar, eta askotariko ekimenak 
izango dira ondoren egun guz-
tian. Besteak beste, paella eta 
tortilla lehiaketak, auzo bazka-
ria, bolo txapelketa, saiheski 
jana edota auzotarren afaria 
izango dira aukeran.

Domekan, 20:30ean emango 
dituzte jaiak amaitutzat, baina 
horren aurretik beste hainbat 
ekitaldi izango dira Eitzagan: 
Ermuko Txindurri taldearen 
dantza emanaldia, eta giza pro-
bak, esaterako.

San Pedro jaiak, gaurtik 
domekara, Eitzagan

Erromeria giroa 
nagusi, bihar 
eguerditik 
aurrera, Astolan

 I.E.
De Norte A Sur taldeak an-
tolatu du, bihar, Astola au-
zoan egingo duten erromeria. 
12:20an irakurriko dute jaien 
hasierako pregoia eta botako 
dute txupina, eta egun osorako 
egitaraua abiatuko dute.

De Norte A Sur herriko tal-
deko abesbatzaren Rocioko me-
zak zabalduko du egitaraua, 
eta bazkalordu aurretik, quad 
ibilaldiak izango dira, besteak 
beste, Astolako ermitaren in-
guruetan. Ondoren, 15:00etan 
batuko dira lagun arteko baz-
karian, eta kafe dastaketa egin-
go dute, bazkalostean.

Arratsaldean, umeentzako 
puzgarriak, Romero eta Rome-
ra hautaketa, dantza emanal-
dia, bits festa, eta disko festa 
izango dira, besteak beste.

Haur eskolako lanak 
Incoc enpresari esleitu 
dizkiote, aho batez
Udaleko hiru alderdien iritziz, “lehentasunezko 
obra da” Zelaietako eskolan egingo duten hau

 ITSASO ESTEBAN
Joan zen zapatuan egin zuten 
Zelaieta auzoaren eraberritzea-
ren inguruan herritarrek duten 
iritzia jasotzeko parte-hartze 
prozesuaren azkenengo tailerra. 
Udaberrian abiaturiko saioetan 
herritarrek agerturiko ideia eta 
proposamenen artean, adosta-
sun handiena lortu duten 20ak 
aukeratu zituzten zapatuko tai-

lerrean. Hain zuzen, gune hori 
eraberritzea markatu dute he-
rritarrek lehentasun moduan: 
Txanporta plazaren izaera be-
rreskuratzea eta eraberritzea. 
Zeletabe kalea eta Tornosolo 
ingurua eraberritzea, edo San 
Trokaz eta Ferialeku plazak 
konpontzea ere aipatu dituzte 
eginbehar garrantzitsuenen 
zerrendan. “Auzo bizi eta atsegi-

nagoaren alde, eta interes oro-
korrari begiratuta”, egin dituzte 
auzotarrek proposamenok, eta 
hurrengo faseetan ere helburu 
horregaz ekarpenak egiten ja-
rraitu gura dutela adierazi dute.

Herritarren ekarpenok txos-
ten batean jasoko ditu parte-har-
tze prozesua bideratzen jardun 
duen Urak Bide taldeak orain, 
eta udalari helaraziko dizkio. 

Auzoaren eraberritzeari loturiko 
lehentasunak markatu dituzte
Zelaieta auzoaren eraberritzeari loturiko iritzia zehaztu dute auzotarrek

Txanporta plazan egin zuten, zapatuan, herritarren parte-hartze prozesuaren azkenengo tailerra.

Joan zen barikuan, Txanporta 
kultur etxea bete zuten Zelaieta 
auzoaren berrantolaketarako 
parte-hartze prozesuan ibili 
diren eskolaumeek. “Euren pro-
posamenak aintzat hartzeko” 

eskatu zieten ekitaldi horretan 
udaleko ordezkari politikoei.

Urak Bide tokiko arkitektura 
eta ingeniaritza taldeko tekni-
karien gidaritzagaz astebetez 
egindako tailerretan, Zelaieta 

auzoaren hirigintza hobetzeko 
300dik gora ekarpen egin dituzte 
umeek, eta alkateari hiru CDtan 
helarazi dizkiote. Eskolako jo-
lastokian aterpe bat eraikitzeko, 
esaterako. “Irailetik aurrera, 
gauzatuta ikusiko duzue jolas-
tokiko aterpea”, esan zien Jose 
Luis Navarro alkateak. Eskariok 
ere aintzat hartuko dituztela ber-
ba eman zuen alkateak.

Umeen proposamenak jaso 
dituzte udaleko ordezkariek
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DURANGALDEA ASTEON

DURANGO

MAÑARIA IZURTZA

Maliarren elkarteak 
integrazio jaia eratu 
du biharko, Iurretan

Haurreskolarako laguntzen 
kopurua %20 igo dela 
jakinarazi du PSE-EEk
PSE-EEk oharra bidali du Haurreskolarako 
emandako dirulaguntzen kopurua %20 igo 
dela azaltzeko. Iaz 76 eskaera egin zituzten gu-
rasoek, eta 31 onartu ziren, %40. Aurten 61 aur-
keztu dira, eta 36 onartu, %60.

Laguntza horietarako partida, 18.000 euro-
tik 28.000ra igo da aurten, eta PSE-EEk esan du 
berari eskerrak gertatu dela hori. Gainera, ur-
te bikoak ere sartu zituzten partida horretan.

Euskal Herrian bizi diren maliarren 
elkarteak, Fasoden-ek, integrazio jaia 
egingo du bihar Iurretako plazan.  
Arratsaldeko 16:00etatik 20:00etara bi-
tartean, Maliko tradiziozko dantzak, 
jakiak eta edariak eskainiko dituzte, 
besteak beste. Euren kulturako ele-
mentu horiek ezagutzeko gonbita egin 
diete herritar guztiei.

Gaur herri bazkariagaz hasiko di-
tuzte Tabirako Sanpedroak. Ilun-
tzean, tortilla jana eta erromeria 
edukiko dituzte. Bihar, marmitako 
txapelketa eta herri lasterketa 
egingo dituzte goizean. Domekan 
ere egongo da jai giroa: Sapubike 
Martxa eta ardi txakurren erakus-
keta izango dira, besteak beste. 

Elorrion,   
txosnagunerako 
logo eta lelo bila

Tabiran asteburu 
betea izango dute 
San Pedro jaietan

Aurtengo Ferixa Nagusietan txos-
nen irudia egiteko, logotipo eta 
lelo lehiaketa antolatu du Elorrioko 
txosnaguneak. Uztailaren 1a ipini 
dute ekarpenak egiteko epemuga, 
eta ideia eta lanak elorrixokotxos-
nak@gmail.com helbidera bidal-
tzeko deia egin dute. Lehen aldiz 
antolatu dute halako lehiaketa bat.

  MARKEL ONAINDIA
Haustura hidrauliko edo frac-
kingaren inguruko eztabaida 
handitzen dabil. Gasa lurre-
tik ateratzeko praktika bat 
da, eta ekologistek diote ingu-
rumenerako kaltegarria dela. 
Jaurlaritzak ez dio debekurik 
ipini. Diego Ortuzar (Bilbo, 
34 urte) Bizkaiko Fracking Ez 
plataformako kideak berbal-
dia eman zuen martitzenean. 
Informazio falta kritikatu du.

Zer lortu gura da frackingagaz?
Gas naturala; lurrean, sakonta-
sun handiko geruza batean dago. 
Zulaketa bertikala egiten dute 

geruzaraino, eta han, horizon-
talean zulatzen dute. Ura presio 
handian sartzen dute hainbat 
gai kimikogaz, harria apurtu eta 
gasa ateratzeko.

Ingurumenean eta osasunean 
eragina izango du?
Akuiferoak kutsatzen badituzte, 
eta horiek biztanleentzako badi-
ra, eragingo dute. Gai kimikoek 
kutsadura dakarte airez ere, eta 
ikerketen arabera, osasunerako 
kaltegarriak dira, eragin kantze-
rigenoa daukate, esaterako.

Beste herrialde batzuetan de-
bekatuta dago frackinga.

Frantzian debekatuta dago, eta 
Ingalaterran atzeratu egin dute, 
lurrikaren ondorioz. Gainera, 
uste baino gas kantitate txikia-
goak atera izan dira. Bestalde, 
zergadunengandik datoz hasie-
rako diruak. Arabako putzu ba-
koitza 25 milioi euro kostako dela 
kalkulatu da. Etekinak enpresa 
pribatuek eroango lituzkete.

Durangaldea ere bada ustiake-
tarako gune posiblea.
Ikerketa sismikoak egiten dabil-
tza zonalde honetan. Durango, 
Saia izeneko baimen eremuan 
dago, eta esan dute gasa ohiko 
moduan aterako dela. Baina, ge-
ro oso erraza izango da modua 
aldatu eta frackingaren bidez 
egitea. Lehenik gasik badagoen 

aztertuko dute, eta gero, zelan 
atera. Prozesuaren hasierako 
fasean gaude, baina era indus-
trialean aurrera egiten bada, 
putzuen kopurua itzela izango 
da. Araban, hasierako putzu bi 
horien ostean 2.000tik gora egin-
go direla aurreikusi dute. Hori 
zabaltzen bada, lurra gruyere 
gazta bihurtuko dute.

Diego Ortuzar, martitzenean, Pinon Etxean emandako berbaldian.

“Ikerketa sismikoak 
egiten dabiltza  
zonalde honetan”
Gasa ateratzeko gune posiblea da Durangaldea; 
fracking metodoaren beldur dira ekologistak

 M.O.
Bihar Gipuzkoa aldera egunpasa 
joango dira hainbat mañariar. 
Herriko nagusien Ursula Donea 
elkarteak antolatu du ekintza, 
eta goizeko 09:30ean ipini dute 
txangorako hitzordua. Donos-

tiara ailegatzean, goiza libre 
edukiko dutela esan dute anto-
latzaileek; bakoitzak bere plana 
egin ahal izango du.

Eguerdian bazkaltzera joango 
dira guztiak, Aginaga sagardo-
tegira. Ostean, Zarautzen arra-
tsaldepasa egingo dute, azaldu 
dutenez.

Ursula Donea elkarteko baz-
kideek 25 euro ordaindu dituzte 
ekintzan parte hartu ahal izate-
ko, eta bazkide ez direnek, oste-
ra, 30 euro.

Donostiara eta Zarautzera, 
Ursula Donea elkarteagaz
Eguerdian bazkaltzera joango dira, sagardotegira

Ursula Donea elkarteak  
antolatu du ekintza, eta  
goizeko 09:30ean ipini dute 
txangorako hitzordua

Santoñako 
paduretara 
egunpasa 
antolatu dute

 J.D.
Erdoitzako Ama jubilatuen el-
karteak eta Izurtzako Udalak 
egunpasa antolatu dute uztai-
laren 6ko zapaturako. 09:00etan 
ipini dute hitzordua herriko 
plazan. Oraingo honetan, Kan-

tabriara joango dira, eta San-
toñako padurak batzen dituen 
parke naturala bisitatuko dute. 
Ondoren, inguru hartako ja-
tetxe batean bazkalduko dute. 
Guztira, 46 jubilatuk eman du-
te izena egunpasa horretarako. 
Santoñako Parke Naturalak 
6.678 hektarea hartzen ditu. 
Paisaiagatik ez ezik, bertako 
faunagatik ere oso ezaguna da, 
besteak beste, hainbat hegazti 
migratzaile bertan batzen di-
relako.
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Lala Mujika | Aldarte, lesbiana gay eta transexualen arreta zentroko kidea | 54 urteko bilbotarra

  AMAIA UGALDE
Lesbiana, gay eta transexua-
lei arreta zerbitzua eskaintze-
ko sortu zen Aldarte 1994an. 
Ordutik eta lehenagotik da-
bil Lala Mujika bilbotarra 
LGBTI kolektiboaren esku-
bideen alde militatzen. Elo-
rrion, azken urteetako erre-
paso historikoa egin eta gero, 
herri mailan zelako egoera 
dagoen eta zer egin daitekeen 
landu dute bere berbaldian. 

Aldarte zentroan ia hogei urte  
daroatzazue lanean. Asko alda-
tu da gizartea urteotan? 
Nahiko ibilbide interesgarria 
izan da. Hasi ginenean, 1994an, 
oraindik gizartean oso gutxi 
berba egiten zen LGTBI kolek-
tiboaren eskubideei buruz. Or-
duantxe hasi ziren aldarrikapen 
guztiak; izatezko bikoteak, adop-
zioa, ezkontza... Legeek aldarri-
kapen askori erantzuna eman 
diote orain, eta aurrerapen so-
zialak egon dira. Gizartea gay, 
lesbiana eta transexualak eza-
gutzen joan da, eta orokorrean, 
irekiagoa eta toleranteagoa egin 
da aniztasun sexualagaz. 

Aldarten zelan igarri duzue 
aldaketa hori? jendeak bes-
te behar batzuekin jotzen du 
zuengana?
Lehen, premiak dramatikoa-

goak ziren. Familia proiektu bat 
eduki eta legeen babesik ez zuen 
jendeak, joera sexuala sekretu-
pean zeukan beste jende askok... 
Arazo pertsonalekin etortzen 
ziren; homosexualtasuna be-
re inguruan oso txarto hartu 
zutelako, gurasoek ez zutelako 
onartzen... Hori aldatzen joan da 
gizartean, eta orain, norbanako 
mailan sufrimendu gutxiago 
dago. Aldartera gerturatzen den 
jende askok aukera sexuala ondo 
bizi du, eta jendea ezagutzeko eta 
debaterako espazio bila datoz. 
Informazio eta aholkularitza ju-
ridikoa ematen dugu; zelan adop-
tatu daitekeen, zeintzuk diren 
izatezko bikotearen eta ezkon-
tzaren arteko ezberdintasunak...

Zer profiletako jendea joaten 
da informazio eske?
Geroago eta anitzagoa da dato-
rren jendea. Etorkinak, adibi-
dez, geroago eta gehiago etortzen 
dira. Hemen duela hogei urte 
egondako sekretu, isolamendu 
eta bakardade egoerak bizi dituz-
te. Adinari dagokionez, lehen 25 
eta 45 urte bitartekoak ziren, eta 
orain gay eta lesbiana nagusiak 
eta gaztetxoak ere badatoz. Gai-
nera, elkarteak eta erakundeak 
informazio eske etortzen dira,  
hezkuntzan sentsibilizazio kan-
painak egiteko, edo Elorriokoa 
moduko hitzaldietara joateko. 

Sentsibilizazio kanpainen 
beharra badago, homofobia bi-
zirik dagoen seinale da? 
Homofobia ere aldatu egin da. Ez 
da 1994an modukoa. Orduan, gay, 
lesbiana eta transexual asko “ar-
mairuan” zeuden, eta ez ziren 
irtetera ausartzen. Eurentzako 
oso zaila zen euren sexualitatea 
modu naturalean bizitzea. Gi-
zartea ez da lehen bezain homo-
foboa, baina horrek ez du esan 
gura aurreiritzirik ez dagoenik; 
aurreiritzi horiek sotilagoak di-
ra orain. Aldartera, adibidez, oso 
jende gutxi etorri zaigu norbai-
tek jipoitu egin duelako. Orain, 
sotilagoa da. Atzo mutiko batek 
esaten zidan etxean homosexua-
la dela esan zuela, eta isildu egin 
zitzaizkiola.  Batzuetan izaten 
da; “ondo, homosexuala zara, 

baina izan zaitez isilean, ez zaigu 
gustatzen publikoki agertu deza-
zun edo Ekainaren 28an karroza 
batean parte hartu dezazun”. 
Egia da sektore batzuk oso atze-
rakoiak direla; eliza katolikoak, 
ebanjelikoak... Orain homose-
xualak ‘sendatzeko’ gida-libu-
ruak ateratzen dabiltza, duela as-
te bi entzun genuen albisteetan. 
Gaur egun, beharbada inork ez 
dizu kaletik iseka egingo, baina 
oraindik bigarren planoan da-
goen kolektiboa da, eta lan asko 
dago egiteko. 

Aste hauetan tira-birak egon 
dira Frantzian, homosexualen 
ezkontzak legeztatu berritan. 
Ikaragarria da. Aniztasun se-
xualaren kontrako sektoreek oso 
txarto hartu dute legea. Oso sek-
tore atzerakoiak daude oraindik, 
eta hemen ezin da esan “dena 
lortu dugu, eta hartu dezagun 
atsedena”. Aurrera egiten ja-
rraitu behar dugu, errespetua 
erreala izan dadin. Ez dadila to-
lerantzia hutsa izan: “nik tolera-
tzen zaitut; ez zaitugu joko, baina 
ez ezazu zarata askorik egin, 
oraindik ez dugulako sinistu zu 
gure berdina zarenik”. Horrela-
ko iritziak asko daude oraindik. 
Hezkuntzan dagoen bullinga, 
adibidez. Eskoletan, gazte asko 
ez dira ausartzen gay, lesbiana 
edo transexualak direla esaten. 

Esanez gero, askotan barreak, 
burlak eta erasoak jasaten dituz-
te ikaskideengandik. Homofobia 
ez da agertzen lehen bezain gor-
din, baina badaude esparruak. 

Elorrion, gaia herri mailan zelan 
dagoen planteatu duzu.
Trantsiziotik gaurdainoko ibil-
bideari buruz berba egin dut. 
Aurrerapausoak egon dira, eta 
horiek ez dira bakarrik hirietan 
igarri behar; herririk herri eta 
etxez etxe igarri beharko lirate-
ke. Elorrion gaia zelan dagoen 
eta aurreiritzi horiek zelakoak 
diren landu dugu, eta kolekti-
boari begira herrian zer lan egin 
daitekeen ere bai. 

Zer aldarrikatu gurako zenuke 
ekainaren 28 honetan?
Aurten, Aldarteko kideok, Eus-
kal Herriko beste eragile guztie-
kin batera, giza eskubideen ingu-
ruko hausnarketa kaleratzen ga-
biltza. Frantziakoa oso deigarria 
izan da, baina ez da hori baka-
rrik: Errusian, gay eta lesbianen 
elkarteak debekatzen dabiltza 
eta kalean manifestatzea debeka-
tzen. Ugandan heriotza zigorra 
onartzekotan dabiltza, Brasilgo 
parlamentuak homosexualak 
sendatzeko terapia psikologikoei 
buruzko egitasmo bat onartu 
du... Ankerkeri asko gertatzen 
dira oraindik. 

“Gizartea ez da lehen bezain homofoboa, baina 
badaude aurreiritziak; sotilagoak dira”
Gaur Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual eta Intersexualen (LGBTI) Harrotasun Eguna da. Lala Mujika Aldarte elkarteko kidea 
Elorrion izan da asteon. Kolektiboaren eskubideetan egin den ibilbidea, eta herrian egin daitezkeen ekintzak izan ditu berbagai.

Aurrerapausoak 
ez dira hirietan 
bakarrik igarri 
behar; kolektiboari 
begira Elorrion zer 
lan egin daitekeen 
jorratu dugu”
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JATETXE GIDA 

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

ÑAM!

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

ÑAM!

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

ÑAM!

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

ÑAM!

Profesional onenak  
zure zerbitzura!

JULIANTXU
Iturriza, 2 BERRIZ
Tel.: 94 682 40 77

ÑAM! MENU 
BEREZIA

Sarrerakoak (2 aukeran)
Entsalada
Patata frijituak
Zatitutako txuleta errea
Postrea
Ogia eta edaria

60E
bikoteko 
(BEZ barne)
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Kultura
@anbotokultura

PROGRAMAZIOA

 ITSASO ESTEBAN
Vieux Farka Touré malitarrak  
—aldameneko argazkiko musi-
kariak— itxiko du, uztailaren 
28an, aurtengo Musikaire jaial-
dia. Ordura arte, baina, mundu-
ko kulturen erakusleiho izango 
dira Elorrioko plaza eta jaure-
giak uztailean. Hamaika ema-
naldi eskainiko ditu Musikaire 
jaialdiaren programazioak: de-
nak doakoak eta herritar guztiei 
irekiak. Zortzi musika emanaldi, 
dantza ikuskizun bat eta musi-
kal eta antzerki emanaldi bana 
izango dira aurten.

Garikoitz Mendizabal txistu-
lariak zabalduko du, domekan, 
Musikaire, eta Kepa Junkera, Pe-
llo Ramirez, Mariano Santama-
ria, Xabier Zabala, Oihane Iger-
bide eta Iñaki Telleria musikari 
handiek lagunduta jardungo du 
Lariz jauregiko emanaldian. Ins-
trumentu tradizional horrekiko 

“aurreiritziak apurtzea” izango 
dute saio horretan helburu. 

Euskal Herriko beste hainbat 
musikari handik ere joko dute 
datozen asteetan, Elorrion: ba-
tetik, Oroimenaren oraina lana 
eskainiko du Benito Lertxundik 
uztailaren 13an, Elorrioko pla-
zan; eta bestetik, bi belaunaldi-
tako lau jazzlari euskaldunek 
lagunduta jardungo du Hasier 
Oleaga bateria jotzaileak, uztai-
laren 19ko emanaldian. Harekin 
batera, Iñaki Salvador, Jon Piris, 
Mikel Andueza eta Julen Izarra 
dira Hasier Oleaga Quintet.

Goi mailako musikari euskal-
dunez gainera, munduko beste 
txoko batzuetakoak ere bildu 
ditu Musikaire jaialdiak: flamen-
koa eta jazza uztartzen dituen 
Jerez Texas, Alondra Bentley, 
Diouke, Antonia Font... Estilo 
anitzekoak, eta kalitate handi-
koak den-denak.

Elorrioko jauregiak 
eta plazak munduko 
kulturen erakusleiho, 
Musikaireri esker
Domekan hasiko da Musikaire 2013, eta hamaika 
musika eta antzerki emanaldi dakartza Elorriora

Vieux Farka Touré musikari 
malitarrak itxiko du 2013ko 
Musikaire: uztailaren 28an 
eskainiko du kontzertua

Zortzi musika emanaldi, 
dantza ikuskizun bat, eta 
musikal eta antzerki 
emanaldi bana izango dira

Antzerkia, musikal bat eta 
dantza, egitarau berean
‘En el nombre de la rosa’ antzezlana, ‘Peter Pan’ musikala, eta 
Dantzaz konpainiaren emanaldia ere izango dira Musikairen

Umberto Eco idazlearen izen bereko 
nobelan oinarrituriko antzezlana dakar 
Ados Teatroa konpainiak, Musikaire-
ra. Uztailaren 12an, 22:30ean eskainiko 
dute. Intrigaz beteriko istorioa da En el 
nombre de la rosa lanekoa: abadetxe ba-
tean gertaturiko hilketa susmagarriak 

argitu nahian, Guillermo de Baskerville 
eta haren ikaslearen ibilerak kontatzen 
ditu. Karra Elejalde eta Juan José Ba-
llesta dira obrako antzezle nagusiak.

Arrakasta handiko Bergarako Musi-
ka Eskolako kideen Peter Pan musikala 
ere barne hartzen du Elorrioko 2013ko 
Musikaire jaialdiak. Musika eskola 
horretako ikasleen eta irakasleen talde 
instrumentalak eta umeen abesbatzak 
jardungo dute ikuskizun horretan.

Dantza garaikideko ikuskizuna 
dakar, bestalde, Dantzaz konpainiak, 
Elorriora: Itzik Galili eta Jacek Przyby-
lowicz koreografo ezagunak gonbidatu 
dituzte lan horretan parte hartzera.

Bergarako Musika Eskolako  
kideen ‘Peter Pan’ musikalaren 
emanaldia ere barne hartzen du 
Musikaireko egitarauak

Ekainaren 30ean, 20:00etan, 
Lariz jauregian
Garikoitz Mendizabal

Uztailaren 5ean, 22:30ean, 
Lariz jauregian
Antonia Font

Uztailaren 6an, 22:30ean, 
Lariz jauregian
Jerez Texas

Uztailaren 7an, 22:30ean, 
plazan
Peter Pan musikala

Uztailaren 12an, 22:30ean, 
plazan
En el nombre de la rosa

Uztailaren 13an, 22:30ean, 
plazan
Benito Lertxundi

Uztailaren 19an, 22:30ean, 
Tola jauregian
Hasier Oleaga Quintet

Uztailaren 20an, 22:30ean, 
Tola jauregian
Alondra Bentley

Uztailaren 26an, 22:30ean, 
plazan
Diouke

Uztailaren 27an, 22:30ean, 
plazan
Dantzaz konpainia

Uztailaren 28an, 22:30ean, 
plazan
Vieux Farka Touré

IKUSKIZUNEN
AGENDA
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SARIA MUSIKA

Amorebieta-Etxanoko kaleak 
musikaz bete dituen Haizetara 
lehiaketako publikoaren sa-
ria jaso du Durangoko Sugarri 
fanfarreak: 4.000 eurokoa. Le 
Bus Rouge talde frantziarrari 
eman dio epaimahaiak Haizeta-
ra jaialdiko sari nagusia.

Durangoko Musika Bandako 
musikariek duela hiru hamar-

kada inguru lagunartean sortu-
riko taldea da Sugarri, eta gaur 
egun, Bizkai eta Gipuzkoako 
hainbat herritako 15 musikarik 
osatzen dute. Oso errepertorio 
anitza eskaini zuten Amorebie-
ta-Etxanon: Alaskaren, Xabier 
Leteren, AC/DCren edota Su ta 
Gar-en bertsioak eskaini dituzte, 
besteak beste.

Musikene Euskal Herriko goi 
mailako kontserbatorioan sar-
tzeko probak gainditu dituzte 
Durangoko Bartolome Ertzilla 
kontserbatorioko Ane Ibarra 
eta Elena Arbonies ikasleek. 
Datorren urtean, goi mailako 
klarinete ikasketak egingo 
ditu Ane Ibarrak Donostiako 
goi mailako kontserbatorioan, 
eta klarinete ikasketak egitera 
joango da Elena Arbonies. Atzo 

egin zuen proba, bestalde, Ka-
rol Argiarro txistulariak.

Espainiako eta Frantziako 
hautagaiak aurkezten dira, 
urtero, Musikenen sartzeko 
probetara, eta plaza gutxi da-
goelako, oso zorrotza izaten da 
azterketa: lehia handia izaten 
da bertara sartzeko.

Durangoko Bartolome Ertzi-
lla eskolako erdi mailako kon-
tserbatorioa 2007-2008 ikastur-
tean ipini zuten martxan, eta 
goi mailan ikasten jarraitu du-
ten musikari askoren harrobia 
izan da Durangon: Nafarroako 
goi mailako kontserbatorioan 
dabiltza Bartolome Ertzillan 
ikasle izandako Ekaitz Marda-
ras, Nerea Aizpurua eta Asier 
Elias, eta Musikenen dabil Da-
ni de Valle. 

Sugarri taldeari Haizetara 
jaialdiko publikoaren saria

Bartolome Ertzillatik 
Musikene kontserbatoriora

4.000 euroko saria jaso du Durangoko taldeak Musikene kontserbatorioan sartzeko probak 
gainditu dituzte Durangoko musika ikasle bik

Doinuzahar, Aula Boreal eta Los Tonos Humanos taldeak ariko dira zuzenean

 ITSASO ESTEBAN
Uda ostean ere, elkartearen ur-
teurrena ospatzeko bestelako 
ekimenak antolatuko dituztela 
aurreratu dute JAEDeko ardura-
dunek, baina momentuz, bihar-
ko Andra Mariko kontzertuagaz 
itxiko dute oporren aurretiko 
egitaraua: Los Tonos Humanos 
eta Doinuzahar abesbatzak eta 
Aula Boreal talde instrumentala 
ariko dira bertan. 

1982an Durangon sorturi-
koa da Doinuzahar abesbatza, 

hamarkada berean Galdakaon 
sortu zuten Los Tonos Humanos  
abesbatza eta Euskal Herriko 
Unibertsitatearen inguruan jaio 
zen Aula Boreal. Musika barro-

koan eta Errenazimentukoan 
espezializaturiko taldea da Aula 
Boreal, eta antzinako musiken 
ikerketan ere jardun dute berta-
ko kideek. Durangon, bihar, Da-

niel Garayren zuzendaritzapean 
ibiliko dira hiru taldeak. 

Andres de Algarabel y Arroyo 
XVII. mendeko konpositorearen 
obra bi interpretatuko dituzte: 
Gabon kanta bat eta Nunc dimí-
ttis sérvum túum meza. Mexiko 
DFko katedraleko artxibotik 
berreskuraturiko mezarako 
konposizioa da bigarren hori: 
klasizismoaren erakusgarri da, 
eta instrumentazio landua eta 
birtuosismoa uztartzen ditu. 

Musika barrokoa entzungai, JAED 
elkartearen eskutik, Durangon

KONTZERTUA

De Algarabel y Arroyoren 
konposizio bi interpretatuko 
dituzte bihar, Durangoko 
Andra Mariko kontzertuan

Goi mailan ikasten jarrai-
tu duten musikari askoren 
harrobia izan da Bartolome 
Ertzilla kontserbatorioa

LIBE MIMENZA 

Kazetaria

GEURE DURANGALDEA

1. izond. Ezaguna eta ageri-
koa dena; jendaurrekoa.

Maite Iturbek dio eitb.
com atariko langileak 20 di-
rela, baina M4F enpresako 
—EITBk berak bere burua 
azpikontratatzeko sortuta-
koa— 60 langile greba muga-
gabean daude, gezurra publi-
koki salatzeko.

EITBk aginduta, enplegu 
erregulazio espediente baten 
ondorioz, M4Fko 27 lagun 
kaleratuko dituzte, beste lau-
ri erdira murriztuko zaie 
lanaldia, eta geratzen diren 
gainerakoei soldata %25era 
arte jaitsi, prekarioa zena 
duintasunik gabe lagaz.
2. izond. Herritar guztiei da-
gokiena, pribatua ez dena.

Batzuek ahaztuta dute he-
rritar guztiona dena kudea-
tzea dagokiela. Eta ez eurena 
balitz bezala nahieran molda-
tzea. Erantzukizun handiko 
betebeharra da denona den 
hori zaintzea, eta erantzuki-
zuna ez da inondik inora age-
ri unean uneko bozgorailu 
politiko bihurtutako txirin-
gitotan.
3. iz. Toki batean bildurik, 
ikusle edo entzule gisa batez 
ere, dagoen lagun multzoa.

EITBk dituen itoginak 
erabaki (in)kontzienteek era-
ginak dira. Eitb.com kolokan 
jartzea anputazio larria da. 
Etxe berria eraiki zenuten, 
baina bizilagunik gabe xahu-
keta justifika ezina dela ahaz-
tu duzue.

P u bl i ko a  e z  d a  i k u s - 
entzule soila, ez du zertan to-
ki batean bildu, baina bilduta 
egiten du oihu. Langileak 
dira erantzukizunez jokatzen 
ari diren bakarrak, txalotze-
ko moduko borrokan, jo eta 
ke. Zentsura eta eskubide 
urraketak publiko eginez. 
Greba mugagabean, langile 
guztiak bat eginda, egunez 
egun euren egoera entzuna-
razten. Zuena bai dela borro-
ka eredua!
 

 

Publikoa
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Zaloa Fuertes | Querétaro (Mexiko), 1983. Abadiñon bizi da | Argazkilaria

  ITSASO ESTEBAN
Nondik sortu da Platerueneko 
instalazio hau paratzeko ideia?
Iaz, Begira jaialdiko tailer ba-
tean parte hartu nuen, eta bertan 
ezagutu nuen Leo Simoes Begi-
rako koordinatzailea. Abenduan 
erakusketa honetarako proposa-
menarekin etorri zitzaidan. Ha-
sieran ez nuen argi ikusi, erres-
petua ematen zidan, jaialdira 
oso jende ona etortzen delako... 
Baina animatu ninduten, eta az-
kenean, onartu nuen.

Lehenengo aldia da zure lana 
honelako formatuan erakusten 
duzuna?
Bai. Oso inpaktu handia izan da 
nire argazkiak tamaina honetan 
inprimatuta, eta gainera, fatxa-
da batean ikustea. 

Platerueneko terrazan kafea 
hartzen duten guztiengana zu-
re argazkiak helarazi ahal izate-
ko aukera polita da, ezta? 
Zorte handia da, bai. Kaleko zer 
edo zer kalera eroatea da: uste 
dut margo bat edo argazki bat 
ez dela zertan beti museo batean 
erakutsi, eta sozialagoa egiten 
zait aukera hau: askoz jende 
gehiagorengana ailegatzeko au-
kera paregabea da.

Zelakoa izan da abendutik ho-
nako sorkuntza prozesua?
Oso gogorra eta era berean, oso 
aberasgarria. Barruko sentsa-
zioekin lan egitea oso zaila izaten 
da, pentsamendu horiek oso abs-

traktuak izaten baitira askotan. 
Blokeo une asko bizi izan ditut, 
eta laguntzen eduki ditut bai Leo 
Simoes, bai eta Ricky Davila ar-
gazkilaria ere.  

Zer gomendio jaso dituzu ar-
gazkilari horiengandik?
Itxuraz polita denari barik, ba-
rrukoari, benetakoari, garran-
tzia ematera bultzatu naute. 
Asko ikasi dut, akuilu izan ditu-
dalako bilaketa horretan.

Zein da ‘Azala’ proiektuaren az-
piko oinarrizko ideia?
Barruan dagoena eta kanpokoa 
banatzen dituen muga da aza-
la. Kontzeptu horren inguruan 
egin dut gogoeta, eta hortik dator 
proiektuaren izenburua.

Ikusgai dauden lau lanak baino 
gehiago sortu dituzu?
Pentsa, 500 argazki inguru in-
primatu ditut, eta horien artean 
egin dut aukeraketa: zeintzuek 

daukaten indarra, zeintzuek 
adierazten duten ondoen kon-
tatu gura dudan hori, eta abar 
kontuan harturik. Kolorezko eta 
zuri-beltzeko 20 aukeratu ditut, 
eta horiek osatzen dute Azala 
proiektua. Horietariko lau dira 
hemen ikusgai daudenak.

Hau baino proiektu zabalagoa 
da, ‘Azala’, beraz?
Bai, epe luzerako proiektua da 
osatu gura dudana. Ehun bat ar-
gazki sortzea eta liburu batean 
biltzea da nire ideia, edo proiek-
zio bat egitea. Oso motibatuta 
nago lan honekin.

Instalazio honetan ipini dituzun 
lau argazki hauek zergatik au-
keratu dituzue?
Formatuagatik aukeratu ditut, 
batez ere. Beste argazki batzuk 
ere baditut ederrak, baina oihal 
batean inprimatu ditudanez, 
pentsatu nuen ezin zirela detaile 
askoko argazkiak izan. Oso gus-
tuko ditut beste argazki batzuk 
ere, baina kanpoan uztea eraba-
ki dut, oraingoan.

Beste eraren batean ere parte 
hartuko duzu Begiran?
Bai, Valbuenaren tailerrean par-
te hartuko dut. Iaz parte hartu 
nuen tailer batean lehenengoz, 
eta oso betegarria iruditu zitzai-
dan: besteen lanak ikusten ditu-
zu, eta zure proiektuari heltzeko 
bultzada jasotzen duzu. Oso jen-
de adituak zure lana kritikatze-
tik ere asko ikasten duzu. 

“Oso inpaktu handia izan da 
nire argazkiak tamaina 
honetan inprimatuta ikustea”
Lau argazkiko ‘Azala’ instalazioa ipini du Zaloa Fuertes argazkilariak 
Durangoko Platerueneko fatxadan ikusgai. Begira jaialdiaren ekimena da

Blokeo une asko bizi 
izan ditut, baina 
laguntzen eduki 
ditut Leo Simoes 
eta Ricky Davila 
argazkilariak”

Durangoko Plateruenean joko dute, 19:30ean hasita, musikari kubatarrek

Udako geldiadiaren aurretik, 
Durangoko Platerueneko azke-
naurreko kontzertua eskainiko 
dute Kubako Los Jubilados de 
Santiago taldekoek, etzi. 70 urte-
tik gorako musikariek osaturiko 
taldea da, eta Europan kontzertu 
bira eskaintzen dabiltza, ekain 
eta uztail honetan.

Kubako Santiagon, 1994an 
bi musikari belaunaldiren el-
kartzetik sorturiko zortzikotea 
da Los Jubilados de Santiago. 

40ko eta 50eko hamarkadetan 
Kubako musika mugimenduan 
aritutakoak dira denak, eta ur-
teetan musikatik aldenduta egon 
ostean, oholtzetara bueltatzea 
erabakitzean sorturiko proiek-
tua da domekan, Plateruenean, 
entzungai izango dena.

Son doinu tradizionalenak 
eta musika garaikidea uztartzen 
ditu taldeak, eta Durangon ere, 
guarachak, guaguancóak eta 
boleroak ere eskainiko dituzte 
zuzenean. Urteetan ahazturiko 
Kubako doinu tradizionalak bi-
ziberritzen dituzte Los Jubilados 
de Santiago-koek.

Europako hainbat txokotan 
hamasei kontzertu eskainiko 
dituzte ekain eta uztailean, eta 
Alemaniara joango dira dome-
kan, Durangoko kafe antzokian 
kontzertua eskaini eta gero.

Kubako doinuak eskaintzera datoz 
Los Jubilados de Santiago, domekan

MUSIKA

Guarachak, guaguancóak 
eta boleroak eskainiko   
dituzte Los Jubilados de 
Santiago-koek Durangon
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OSASUN GIDA 

Profesional  
onenak zure  
zerbitzura!

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

PSIKOLOGIA

FISIOTERAPIA 
OSTEOPATIA

Trañabarren 13, 4. blokea, 
behea eskuma 

48220 MATIENA-ABADIÑO

tel. 94 465 71 32 - 686 906 374

Ane Legorburu Munitxa

JON GERRIKAETXEBARRIA

Ermodo, 2 - 1 eskuma 
48200 DURANGO

tel. 94 620 11 00

Gaixotasunak - Ortopedia 
Oinaren kirurgia

IMQ - SANITAS - ARESA

JON ARRUABARRENA

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

PSIKOLOGO KLINIKOA 
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA

• Antsietatea, estresa, fobiak 
• Depresioa • Eskola arazoak

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK

tel. 94 603 32 46 - 629 245 728

FISIOTERAPIA 
ETA ERREHABILITAZIOA

Iturriza, 44 - behe ezkerra 
48240 BERRIZ

tel. 94 622 55 93

Erditze aurreko eta ostekoa, txizari ezin  
eustea, traumatologia, kirola, trafiko istripua, 
drenatze linfatikoa (masektomia ondoren),...

ESTETIKA

Laser berria:

Txatxiena, 6 
48200 DURANGO

tel. 94 681 03 87

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

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

Adinaren kontrako tratamentuak: orbanak, botox...

GOIATZ MURUA LETURIAGA

Monago Torre, 4 - behea 
48200 DURANGO

tel. 94 620 36 30

Kiropodia, Onikopatia, Alterazio 
Dermatologikoak, Ibilkerako alterazioak

PODOLOGOA

J.L. URRETA ZABALO

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk 
48200 DURANGO

tel. 94 681 22 00

MEDIKU ESTOMATOLOGOA 
IMQ, PADI (umeen hortz programa) 

Ortodontzia

B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Murueta Torre, 2 - C behea 
48200 DURANGO

tel. 94 681 99 51

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

ODONTOLOGIA
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ZALDIBARKO JAIEN EGITARAUA

Ekainaren 28a, 29a eta 30a

Eskualdeko XXIII. Areto-futbol Txapelketa, 
kiroldegian.

Ekainaren 30a, domeka 

08:30-14:00 XXX. Argazki Rallya. 

Uztailaren 4a, eguena  

18:30 Herriko jendeak donien-atxa ipiniko 
du, eta jaietako kartelen lehiaketako sari-
banaketa egingo da udaletxean.

19:00 Aurreskua. Jaien hasiera 
iragartzeko, udaletxetik txapligua jaurtiko 
dute Txosna Batzordeko partaideek. Gero, 
kalejira, Koral elkarteko txistulariekin eta 
buruhandiekin.

20:00 Trikibertsopoteoa, txosnetan hasita.

20:00 Odoloste-jana, Bekoetxe kalean.

21:30 Afizionatuen arteko pilota partiduak, 
Olazar pilotalekuan.

22:30 Dantzaldia: Guateque años 60, 
diskoteka mugikorra eta Disco Music Dj-a, 
Euskal Herria etorbidean, Helmugak 
antolatuta.

Uztailaren 5a, barikua

11:00-13:00 / 16:00-19:00 
Umeentzako parkea, eskolan.

16:30 Durangaldeko Eskolarteko VI. Pilota 
Txapelketaren finala, Olazar pilotalekuan.

16:30 Gazte mailako Bizkaiko txirrindulari 
itzuliko etapa: Zaldibar-Zaldibar.

17:00-19:00 Ginkana, gaztelekukoak.

17:30-20:00 Eskulanen erakusketa, 
Jubilatuen Etxearen azpiko solairuan.

18:30 Kalejira Elektrotxarangarekin, 
txosnetan hasita.

21:15 Afaria txosnetan eta bideo 
emanaldia:  “Txosnaguneak 10 urte”

23:00 Kontzertua: EZINEAN EUTSI.

03:00 Kulero eta galtzontzilo lasterketa.

Uztailaren 6a, zapatua

10:00-13:00 Arku tiroa ume eta 
nagusientzat, arku taldearen galerian.

12:30-14:00 Tortilla txapelketa,  
eskolan.

16:00-19:00 Saskibaloi partida 3x3, 
(mutilak eta neskak) eskolan. 

17:30-20:00 Eskulanen erakusketa, 
Jubilatuen Etxearen azpiko solairuan.

18:00 Elkarteen arteko VIII. Olinpiadak 
parkean, eta kale-animazioa.

19:30 Afari-merienda Olea kalean: 
solomoa (1 euro) eta sardinak (2 euro).
Giroa berotzeko, Mariskal Dj-a.

19:30 Mojito-poteoa, 
Elektrotxarangarekin.

22:00 Rock kontzertua: SKAKEITAN eta 
LAKET. Erromeria txosnetan.

Uztailaren 7a, domeka

10:30 Eskolarteko Txirrindulari Proba. 
Kategoriak: hasiberriak, kimuak eta haur 
kategoriakoak.

11:00 Kalejira dultzaineroekin eta 
Errotxapea konpartsarekin.

12:00 Euskal dantzak Zaldua  
plazan.

16:00-18:00 Kalejira dultzaineroekin  
eta Errotxapea konpartsarekin.

17:30-20:00 Eskulanen erakusketa, 
Jubilatuen Etxearen azpiko solairuan.

18:00 Bertsolariak, Zaldua Elizateko 
plazan. Balkoitik balkoira: Jon Martin, 
 Odei Barroso eta Oihane Perea. 

22:00 Jaietako bideoen emanaldia.

23:00 Su artifizialak Autonomia kalean.

Uztailaren 13a, zapatua

08:00 Mendi ibilaldi neurtua. Irteera: 
Zaldua plaza.

18:00 XXX. Argazki Rallya: sari-banaketa 
liburutegi zaharrean.

Uztailaren 14a, domeka

12:00 Euskal dantzak San Martinen.
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 JOSEBA DERTEANO
Aurten aurrekontua murriztu 
beharrean izan direla azaldu 
zuten Rafa Urizar jaien arloko 
zinegotziak eta Arantza Baigo-
rri alkateak jaiak aurkezteko 
egindako prentsaurrekoan. Iaz 
udako jaiak eta San Andres jaiak 
antolatzeko 69.000 euro erabili zi-
tuzten; aurten helburu bererako 
55.000 euro bideratu dituzte. 

Hala ere, ekitaldiz betetako jai 
egitaraua aurkeztu dute. Hain-
bat nobedade izango dituzte aur-
tengo jaiek. Uztailaren 4an, egue-
nean, donien-atxa ipini ostean 
Helmuga elkarteak dantzaldi 
berezi bat proposatuko du: 60ko 
hamarkadako goatekea. Diskote-
ka mugikorragaz eta Disco Mu-
sic DJagaz 60ko hamarkada gaur 
egunera ekartzen ahaleginduko 
dira. Era berean, datorren zapa-
tuan, sardina eta solomo janaren 
ostean, erromeria antolatu dute 

Mariskal DJagaz: “Hasierako ur-
teetan egiten zen, ondoren ohitu-
ra galdu genuen, eta aurten erro-
meria berreskuratzea erabaki 
da”, azaldu zuen Rafa Urizarrek. 

Musikari dagokionez, erro-
meriez gainera, rock jaialdi bi 
izango dira. Uztailaren 5ean, 
Ezinean eta Eutsi taldeek joko 
dute txosnagunean; biharamu-
nean, berriz, Skakeitan eta Laket 
taldeen txanda izango da. Urtero 
jende asko batzen duen ‘Balkoi-
tik Balkoira’ bertso saio bere-
zian, berriz, aurten Jon Martin, 
Odei Barroso eta Oihane Perea 
bertsolariak gonbidatu dituzte.

Kartel lehiaketa
Aurtengo kartel lehiaketako 
irabazleen berri ere eman zu-
ten prentsaurrekoan. Nagusien 
lehiaketa Ainhoa Zabarte zaldi-
bartarrak irabazi du, eta gaztee-
na Enina Mohammedek.

Ekitaldiz betetako 
jaiak, aurrekontua 
doitu duten arren
Musikari dagokionez, Ezinean, Eutsi, Skakeitan 
eta Laket taldeak etorriko dira Zaldibarrera

 J.D.
Jaietako kirol eskaintza anitza-
ren barruan, gazteen mailako 
Bizkaiko Bira txirrindularitza 
itzuliko etapa bat Zaldibarren 
hasi eta amaituko da. Uztailaren 
5ean, 180 bat txirrindulari ibiliko 
dira lehian. Zaldibarren hasi, 
Berriz, Elorrio eta Abadiñotik 
bueltan etorri, eta Areitio eta 
Trabakutik igarota, Zaldibarren 
helmugaratuko dira (75 km).

Pilotari dagokionez, datorren 
barikuan Eskolarteko VI. Pilota 
Txapelketako finalak erabakiko 

dituzte Olazar pilotalekuan. Ar-
ku tiro taldeak tradizio handia 
du herrian eta, ohi legez, jaietan 
kirol mota hori probatzeko au-
kera eskainiko diete gaztetxoei 
zein nagusiei pilotaleku azpian 
duten lokalean. 

Zaldua saskibaloi taldeak 
tortilla txapelketa eta 3x3ko sas-
kibaloi txapelketa antolatu ditu 
datorren zapaturako. 

Azkenik, uztailaren 13an, 
08:00etan, mendi martxa bat 
abiatuko da Zaldua plazatik Zal-
dua mendi taldeak antolatuta.

 J.D.
Uztailaren 7an, 11:00etan, 
Nafarroako Errotxapeako 
erraldoi eta buruhandien 
konpartsarekin eta dultzai-
neroekin kalejira hasiko dute 
udaletxeko plazatik. Arratsal-
dean ere, 16:00etatik aurrera 
giroa alaitzen ibiliko dira. Iaz 
ekarri zituzten lehenengoz, 
eta jendea gustura utzi zute-
nez, aurten berriro ekartzea 
erabaki dute. Eurekin batera, 
azken hiru urteetan Euskal 
Herriko Trikitilari Txapel-
keta irabazi duten Elizagoien 
ahizpak (Etxalar, Nafarroa) 
ere etorriko dira. Kalez kale 
jai giroa ipiniko dute.

Gazte mailako Bizkaiko 
Birako etapa bat lehiatuko 
dute Zaldibarren

Kalejira trikitilari 
txapeldunekin eta 
Errotxapeako 
konpartsagaz

Euskal Herria kalean hasi eta amaituko da;  
guztira, 180 bat txirrindularik parte hartuko dute
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Txosnagunean ospatzen diren olinpiaden aurreko edizio bateko irudi bat; aurten erakundeek hartuko dute parte, koadrilek beharrean.

 MARKEL ONAINDIA
Txosna Batzordeko kideak izan-
go dira aurten Zaldibarko jaie-
tako txupinazoa botatzeko ardu-
radunak. Hamar urte bete ditu 
batzorde horrek, eta efemeride 
horren aitzakian emango diote 
hasiera jaiei. Gaur egun, Gaz-
tetxeak, Herrirak eta Ernaik 
osatzen dute batzordea; eurek 
ipintzen dute txosna jaietan.

Txosna batzordekoek esan 
dute hamar urtean aldatu egin 
dela batzordea, eta orain ere 
erreleboa egon dela. Gogoan 
dauzkate hasierako une haiek. 
Alternatiba legez hasi zuten ibil-
bidea. “Gazteoi gustatzen zitzai-
gun ezer ez zen egoten jaietan”, 
azaldu dute. Behar horri aurre 

egiteko hasi ziren eurek ere jaiak 
antolatzen. 

Ekimenak proposatu eta, gai-
nera, udaleko Jai Batzordean 
parte hartzen ere hasi ziren ge-
roago. 

Bideoan batuta
Euskal Herria etorbidean ko-
katzen dute txosnagunea, ia 
udaletxearen ondoan. Jaietan 
erreferentzia esanguratsua 
da gune hori. Esaterako, herri  
afaria antolatu ohi dute urtero, 
eta 100 lagundik gora batzen 
direla adierazi dute batzordeko 
kideek. Aurten, uztailaren 5ean 
izango da afari hori, 21:15ean 
hasita. Gainera, txosnaguneak 
hamar urteotan eduki duen bi-

lakaera islatzen duen bideo bat 
ere eskainiko dute afari bueltan. 
Izan ere, batzordeko kide izan-
dako hainbat lagunekin batu eta 
euren iritzi zein akorduak graba-
tu dituzte.

Olinpiadetan, nobedadea
Zaldibarko jaietako beste ekital-
di arrakastatsu bat olinpiadak 
izaten dira. Urterik urte, koadri-
len artean jokoak egin dituzte. 
Parte hartzeko ekimen polita 
dela uste dute, “baita ikusteko 
ere”, aitortu dute umoretsu. 
“Olinpiadek arrakasta daukate, 
herri osoa etortzen da ikusten”.

Aurten, nobedade bat dakarte 
olinpiadei dagokienez: koadrila-
ka barik, erakundeka jokatuko 

dute. Txosna Batzordeak taldea 
osatuko du, baita Castetek, Gari 
Rock elkarteak, jubilatuek eta 
udalak ere. Talde bakoitzak zaz-
pi kide edukiko dituela  azaldu 
dute.

Hasiera, gogoz
Bestalde, txosnaguneak hartuko 
du Zaldibarko eskaintza musika-
la, bertan dago-eta eszenatokia. 
Ezinean, Eutsi, Skakeitan eta 
Laket taldeak egongo dira, bes-
teak beste, rocka eta erromeria 
eskaintzen.

Uztailaren 4an jaurtiko dute 
txupina Txosna Batzordeko ki-
deek, eta euren gogo eta ilusioa-
gaz hasiko dira aurtengo Zaldi-
barko jaiak.

Hamarkada bat beteta, Txosna Batzordeak 
botako du aurtengo jaietako txupinazoa
Hamar urte bete ditu Txosna Batzordeak eta, horren aitzakian, bertako kideak izango dira txupinazoa botatzeko arduradunak

“Gazteoi gustatzen zitzaigun 
ezer ez zen egoten jaietan”, 
azaldu dute Txosna  
Batzordeko kideek

Txosna Batzordeak taldea 
osatuko du olinpiadetarako, 
baita Castetek, jubilatuen 
elkarteak eta udalak ere
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DANI 
MAEZTU
Aralar

SEI HANKAKO MAHAIA

Sexu askapena
Lesbiana, Gay, Transexual 
eta Bisexualen kolektiboen 
aldarrikapenek bidea egiten 
jarraitzen dute. Badirudi 
erritmo ezberdinak dara-
matzagula, ordea, Euskal 
Herrian edo beste herri ba-
tzuetan. Iparraldetik heldu 
zaigun azken albistearen 
arabera, esaterako, batzuk 
urrats batzuk atzerago dabil-
tzala ematen du; Estatu Ba-
tuetan, garrantzitsua izan da 
azken egunetan presidenteak 
ezkontza homosexualen alde 
egin duen adierazpena.

Erritmo ezberdinak, bai-
na guztiak norabide batean: 
eskubideen errekonozimen-
dua, gizarte osoaren ones-
pena eta berdintasuna; sexu 
askapena onartzea azken 
finean. Ezin delako giza es-
kubideen aurka legerik egin, 
giza eskubideak ez direlako 
legeekin aldatu, baizik eta 
ahalbidetu. Giza eskubidee-
tan atzera egiten saiatu izan 
dira, hain zuzen, historiako 
pasarte ezberdinetan gober-
nu totalitarista asko, baita, 
bere modura, eliza katolikoa 
ere.

Eta oztopo guztien gaine-
tik, sexu askapenaren mugi-
menduak aurrera jarraitzen 
du, goraipatzea merezi duen 
lana egiten. Aldarrikapen 
horiek zilegitasun osoa dute. 
Alferrik da eskuin kontser-
badoreak egiten duen saiake-
ra, askatasun pertsonalaren 
errekonozimenduan atzera 
egiteko daukan joera, hemen, 
han eta mundu osoan.

Durangon ere merezi du 
egindako bidea eta lana erre-
konozitzea eta horrengatik 
zorionak ematea. Batzuek 
testigua pasatu dizuete beste 
batzuei, eta lanean jarraitu 
duzue. Kontzientziazio lan 
ederra egin duzue, guztion es-
kubideak direnen defentsan. 
Eskerrak eta aurrera bolie!
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Gure eguneroko bizitzan, nahi ez diren gertakizun asko izaten di-
tugu, eztabaidak, haserreak eta abar, eta bakoitzak bere izaeraren 
arabera bilatzen dio irteera... Batzuetan, hala-holakoa. Egoerei 
aurre egiteko, hiru jarrera daude.

Jarrera bat pasiboa da, ez dut ezer jakin nahi, utzi bakean eta 
halako irteerak bilatzen dituena. Batzuetan, norbere nortasunari 
edo iritziari kontra egiten diona.

Beste jarrera bat aurrekoaren guztiz kontrakoa da: agresiboa 
hain zuzen ere, erasoz erantzuten duena. Batzuetan, besteei erres-
petua ere galduta, gure barruko deabrua pizten da.

Pasibo eta agresibo jarreren artean dago jarrera asertiboa. 
Norbere ideiak besteei transmititzeko trebetasuna da, besteak 
mindu eta haienganako begirunea galdu gabe, era baketsuan eta 
errespetuz.

Lehen aipatu dudan bidetik, arazoen aurrean jarrera bat hartu 
orduko, hausnartu egin beharko genuke, eta egoera zail guztietan 
biderik egokiena hartu. Ziur egon hiru jarrerak aplikatu ahal di-
tugula edozein egoeratan. Hau ulertzeko, pare bat adibide emango 
ditut.

Eman dezagun etxe batean, familian, asteburuan bazkaldu eta 
gero, bikoteen arteko eztabaida sortu dela, kide bat goizean goiz 
jaiki delako eta nekatuta dagoelako.

1.- Nekatuta nago lo kuluxka bat egingo nuke, baina liskarrik 
ez sortzeko, mahaian geratuko naiz isil-isilik telebista ikusten 
(pasiboa).

2.- “Aizu! Goiz guztian firin-faran ibili zara, eta zuk ha-
rrikoa egiten duzun bitartean, nik lo kuluxka egingo dut 
(agresiboa).

3.-Maitea, gaur goiz ibili naiz eta ondo baderitzozu, zuk harri-
koa egiten duzun bitartean, nik lo kuluxka egingo dut, gero ontzi-
garbigailua hustu eta alabari etxeko lanak egiten lagunduko diot   
(asertiboa).

Beste kasu bat: ikasle batek eskola orduetara huts asko egin du, 
eta oso nota txarrak atera ditu. Maisuaren joerak:

1.- Honako hauek dira zure hutsak, hemen dituzu zure azterke-
tak, eta begiratu emaitzei (pasiboa).

2.- Begira nolako notak! Huts pilo bat izan duzu! Zigortuta gera-
tuko zara, eta etxera deituko dut. Hemendik aurrera akabo jaiak,   
bideojokoak eta lagunekin lokalean egotea, egunero lau ordu 
emango dituzu ikasten (agresiboa).

3.- Nota txarrak atera dituzu, hutsegiteak ere egon dira; horrela 
ezin izango duzu ikasturtea gainditu, gurasoekin hitz egingo dut 
eta aurrerantzean, askoz gehiago saiatu beharko duzu, etxeko 
ikastorduak zorrotzago bete beharko dituzu (asertiboa).

Gure eguneroko harremanetan bi elementu agertzen dira 
nahasturik: arrazoiak eta emozioak; eta hortik dator gure ko-
munikazioetan transmititzen duguna. Alde batetik, pentsatzen 
duguna, eta bestetik, sentitzen duguna. Bien arteko oreka lortzen 
dugunean asertibo izaten hasiko gara, eta beste trebetasun batzuk 
ere lantzeko aukera izango dugu, adibidez, entzute aktiboa edo 
enpatia.

Praktikatu nahi izanez gero, hona hemen laguntza bat: 
ASERTIBOEK pentsatzen dutena esaten dute, sentimenduak eta 
adierazpenak bat datoz, besteenganako errespetua nabari da, eta 
honako esaldi hauek dira adierazle: Badugu hitz egiterik? Egin 
dezagun... Nola konpondu ahal dugu hau? Zer iruditzen zaizu .... ?

Ea egunero praktikan jartzen saiatzen garen.

Jabier Lekerika Larrabe - Zaldibar

“Ez dugu sinisten emakumeok aske izango ez garen Palestina estatu 
independente eta laiko batean”, Soraida Hussein militante feminis-
taren adierazpenek indarrez eta gogoz hartu gaituzte Palestinan. 
Borroka feminista, nazio askapen borroka eta gatazka politikoaren 
irtenbidearen aldeko lanarekin uztartzen dabiltzala gaineratu di-
gu Husseinek. Nahiz eta zehaztu digun, okupazio israeldarrak eta 
egun bizi duten blokeo egoerak borroka feministan eztabaida zein 
espazio propioak eraikitzerako orduan oztopo bat diren maiz. “Oso 
zaila egiten zaigu emakumeon eskubideen aldeko borrokan mar-
katutako agendari jarraitzea okupazio/zapalkuntzaren ondorioz, 
bihotza Gazan dugulako” gaineratu du militante feministak.

Hala, banaketa geografiko, politiko eta sozialak ere eragin zuze-
na duela nabarmendu du feminismoaren bidean.

Adierazpenak, hitzak, begiradak eta besarkadak jaso eta ematen 
gabiltza aste honetan Euskal Herriko Mugimendu Feministako 
hainbat kide Palestinan, UNRWA Euskadi elkarteak ahalbidetuta-
ko bidaian. Bertako emakume eta talde feministen praktika politi-
koa ezagutzeko, harreman eta elkartasun zubiak eraikitzeko, eta 
emakume palestinarren egoera gertutik ezagutzeko asmoz gaude 
bertan. 

Bizipen hauek guztiek benetan hunkitu gaituzte, ikaragarria 
baita bizitzako arlo guztietan palestinar herriak, eta bereziki ema-
kumeek, bizi dituzten errepresio bide eta egoera ezberdinak. Izan 
okupazio israeldarraren edo izan bertako instituzio eta agintari 
patriarkalen eraginez. Hala eta guztiz ere, ez zaie indarrik falta, eta 
gogotsu dabiltza emakumeon eskubideen aldeko borrokan.

Horrela, Palestinako emakumeen eskubideen aldeko lana oso 
anitza dela esan dezakegu, errealialitateak bezain anitza. Hauexek 
dira lantzen dituzten gai eta aldarrikapen nagusiak: besteak beste, 
gaur egun indarrean dituzten lege berri eta zaharren (otomano eta 
egipziarrak) inguruko irakurketak eta horien gaineko aldaketen 
exijentziak; emakumeen jabekuntza; indarkeria sexistaren inguru-
ko sentsibilizazioa, sozializazioa, prebentzioa eta asistentzia zerbi-
tzuak sortzea; emakumeen eskubideen inguruko informazioa eta 
aldarrikapenak kalean eta etxeetan ezagutarazteko bitarteko des-
berdinen sorrera; adin txikikoen arteko ezkontzen aurkako lanketa; 
herentzia eskubidea eta justiziarako irismena bermatzea.

Bukatzeko, Zienab Al-Ghonaimi Hayak zentroko militante femi-
nistaren hitzekin agurtzen gara: “ez dut zuen hizkuntza ulertzen, 
baina bai emakumeon hizkuntza”.

Norone Bizkarra, Euskal Herriko Mugimendu 
Feministako hainbat kideren izenean -  
Gazan, 2013ko ekainaren 25ean

Jarrera asertiboa Palestina eta Euskal Herria, 
elkartasun feministarekin bat
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Aisialdia MENDI IBILBIDEAK

Sapubike, mendi bizikletarien bilgunea

ZER IKUSI

Tabirako San Pedro jaien barruan, bihar egingo dute Sapubike martxaren bigarren edizioa

Bihar egingo dute Sapubike 
Martxaren bigarren edizioa. 
Durango MTB-Sapubike tal-
deak antolatzen du ekimena, 
eta Mugarra mendiaren altzo-
tik garatuko da. Ibilbide bi pres-
tatu dituzte, luzea eta laburra. 

Luzeak 35 kilometro dauzka 
gutxi gorabehera, eta lau bat 
ordu iraungo duela aurreikusi 
dute. Laburra 25 kilometrokoa 
izango da, bi edo hiru ordukoa. 
Goizeko 09:00etan irtengo dute 
Tabiratik; izan ere, Tabirako 

San Pedro jaien barruan eratu-
tako martxa da Sapubike. Lehia 
bakoa, azaldu dutenez. Mendi 
bizikletaz gozatzea izango da 
helburu nagusia.

Ia jaio berri dagoen ekimena 
izan arren, jende askok parte 

hartzea espero dute antolatzai-
leek. 400 mendi bizikletarik 
eman ahal izango dute izena, 
zaletu horien guztien bilgune 
izan gura du Sapubikek.

Mugarra, erreferentzia
Mugarra mendia erreferen-
tzia legez hartuta egingo du-
te ibilbidea. Tabiran hasi eta 
amaituta, honako hauek izango 
dira tarteko guneak: Orozketa, 
Neberondo, Izurtza, Bitaño, 
Landaederra eta Larriganatxu. 
Ibilbide laburraren kasuan, ez 
dira Landaederratik pasako. 
Antolatzaileek esan dute kalita-
tezko martxa bat eskaini gura 
dutela, eta zale guztientzako 
modukoa izatea gura dutela. 
Datuak www.sapubike.com 
webgunean daude eskuragarri.

Durango MTB-Sapubike 
51 lagunek osatzen dute gaur 
egun, eta Durangon dagoen 
mendi bizikletako talde baka-
rra da.

Iazko Sapubike martxaren irudi bat, Mugarra atzean dela.

Neberondo

Larrinagatxu

Landaederra
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Kirola
@anbotokirola

 JOSEBA DERTEANO
Bere ibilbideko lehenengo 
Frantziako Tourraren ata-
rian dago Egoitz Garcia (Co-
fidis). Navarro eta Taaramae 
taldeko liderrei laguntzea da 
bere zeregina, baina aukera 
duenetan, ihesaldiak hartzen 
ere saiatuko dela adierazi du.

Noiz konfirmatu zizuten Fran-
tziako Tourrera joateko hauta-
tuen artean zeundela?
Joan zen asteko eguenean. Ba-
nekien aurrehautatuen artean 
nengoela, baina erabateko kon-
firmazioa eguenean eman zidan 
taldeak.

Oso denboraldi ona egiten ari 
zara. Esperantzarik izango ze-
nuen, ezta?
Taldeko managerrak hasieratik 
esan zidan Tourreko taldean gu-
ra ninduela. Baina harrezkero, 
eroriko batzuk izan ditut, eta 
horregatik azken unera arte za-
lantzak izan dituzte: guztiz erre-
kuperatuta ote negoen, zein zen 
nire sasoi fisikoa… Luxenbur-
goko Itzulia lehiatu nuen orain 

gutxi, maila onean ibili nintzen, 
eta taldeak hautatuen artean ni 
ere sartzea erabaki du.

Zure lehen Tourra izango da.
Bai. Apur bat urduri nago. Lehe-
nengo Tourra dut, eta errespetua 
diot. Talde denak euren bedera-
tzi txirrindulari indartsuenekin 
joango dira, eta tentsioa egongo 
da, seguru.

Tourretik zer da errespeturik 
handiena eragiten dizuna?
Beharbada abiadura. Ohituta 
gaude kilometroak pilatzera, 
iaz Espainiako Itzulian ere par-
te hartu nuen, baina Tourreko 
erritmoa oso bizia izaten da. De-
nek aurrean joatea nahi izaten 
dute, eta erorikoak izaten dira. 
Adi ibili beharra dago.

Zein izango da zure zeregina? 
Taldeak zer eskatzen dizu?
Sailkapen nagusiari begira, Da-
ni Navarro eta Rein Taaramae 
ditugu. Esperientziadun txirrin-
dulariak dira. Euren ondoan 
egoten saiatuko naiz. Behar du-
tenean laguntza eskaintzen saia-

tuko naiz, tropelean ondo kokatu 
behar dutenean, esaterako. 

Taldelanagaz gainera, zeure-
tzako aukerak sortzen ere saia-
tuko zara?
Hiru-lau etapek aproposak ema-
ten dute ihesaldiak sortu eta hel-
mugaraino heltzeko. Ihesaldiak 
hartzeko askatasun apur bat 
izango dudala esan dit taldeak, 
eta egun horietan saiatu egingo 
naiz. Etapa horiek apur bat go-
rabeheratsuak dira, kota batzue-
kin, eta horietan saiatuko naiz.

Cofidis taldea bera zer helburu-
gaz doa?
Sailkapen on bat lortzea dugu 
helburu. Taaramae txirrindula-
ri gaztea da, eta Tour ona egin-
dakoa. Taldeak asko espero du 
berarengandik. Navarro ere 
egundoko denboraldia egiten ari 
da; Dauphine Liberen Alberto 
Contadorren aurretik geratzea 
lortu zuen, eta sasoi onean dago. 

Aipatu izan duzu zure etorkizu-
na klasiketan ikusten duzula. 
Bai, gehienbat klasiketan. Beti 

Egoitz Garcia Apatako plazan, martitzen eguerdian, taldeagaz Frantziako Tourrera bidaiatu aurretik

gustatu izan zaizkit. Iaz hasi nin-
tzen klasiketan parte hartzen, 
eta apurka-apurka esperientzia 
hartzen saiatu naiz. Lasterketa-
ren batean aurrean eta onenen  
artean ibiltzea ere lortu dut eta, 
bai, batez ere, klasiketan ikusten 
dut nire etorkizuna. 

Aurten hainbat klasiketan par-
te hartu duzu. Zer balorazio egi-
ten duzu?
Ona. Klasiketan parte hartzen 
joan ahala, ikasi egiten duzu. 
Izan ere, mota horretako laster-
ketetan aurrean egoteko alderdi 
asko hartu behar dira kontuan.

Iaz lehenengoz irabazi zenuen 
profesionaletako lasterketa bat. 
Aurten gutxienez lasterketa bat 
irabazteko behar hori sentitzen 
duzu?
Beti nahi izaten da irabaztea, bai-
na kontuan hartu behar da laster-
keta bakoitzean ia 200 txirrindu-
lari ibiltzen direla, eta bakarrak 
irabazten duela. Denboraldia au-
rrera joan ahala garaipenik lortu 
ezean, urduritasuna handitzen 
doa. Baina alderdi horretatik la-
sai nago.

Bigarren denboraldia duzu Cofi-
disen. Zelan sentitzen zara?
Ondo egokitu naiz. Taldea ere 
gustura dago nigaz. Nire dohai-
nak kontuan hartuta, Frantzia 
inguruko lasterketak niretzako 
egokiagoak direla uste dut Es-
painiakoak baino. Kontratua 
eskaini zidatenean, ez nuen asko 
pentsatu behar izan sinatzeko.

Samuel Sanchez ez joatera, Eus-
kaltel-Euskadik zer maila eskaini 
dezakeela uste duzu?
Ez dakit zer sasoita helduko den 
Igor Anton Tourrera. Beharbada, 
ez da beretzako itzulirik apropo-
sena; gehiago ikusten dut Italiako 
Giroan eta Espainiako Itzulian. 
Hala eta guztiz ere, maila handi-
ko txirrindularia da. Gorka eta 
Ion Eizagirre ere beti hor egoten 
dira, ihesaldien ehizan eta etapa 
bila. Batak zein besteak etapa bat 
irabazteko dohainak dituztela 
uste dut. 

“Ihesaldiak hartzeko askatasun 
apur bat badudala esan didate”
Cofidis taldeko txirrindulari atxondarrak bere lehenengo Frantziako Tourra lehiatuko du

Apur bat urduri 
nago. Lehenengo 
Tourra dut, eta 
errespetua diot. 
Denak txirrindulari 
indartsuenekin doaz”

Klasikak beti 
gustatu izan zaizkit. 
Batez ere klasiketan 
ikusten dut nire 
etorkizuna”

Jaioteguna: 
1986ko martxoaren 31
Jaioterria: Atxondo (Apata)
Ibilbidea: 
- 2010/11: Caja Rural
- 2011/13: Cofidis 
Profesionaletan garaipenak  
- 2012an Paris-Correze txirrin-
dularitza proban sailkapen 
nagusia irabazi zuen. 

DATUAK

EGOITZ GARCIA  |  27 urte, Atxondo  |   
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MENDI BIZIKLETA

Lejarretaren bideak zirenak, 
denonak bihurtuko dituzte
Abuztuaren 31n eta irailaren 1ean Euskal Herri osoan zehar diseinatutako 
‘Iñakiren Bideak’ mendi bizikleta ibilbidea inauguratuko dute 

 JOSEBA DERTEANO
“Iñaki Lejarreta modu berezian 
gogoratu gura genuen. Eta zer 
modu hoberik pedalei eragiten 
baino?”. Aitor Idigoras araba-
rraren berbak dira, ‘Iñakiren 
Bideak’ ibilbidea sortzeko ideia 
izan duten lau lagunetako bate-
nak. Abuztuaren 31n eta iraila-
ren 1ean, Lejarretaren senideen 
eta tokian tokiko mendi bizikleta 
zaleen laguntzagaz, Euskal He-
rri osoko lurrak zeharkatuko 
dituen ibilbidea inauguratuko 
dute.

Berrizen hasi eta amaituko 
da ‘Iñakiren Bideak’, eta, Bizkai, 
Gipuzkoa, Araba zein Nafarroa-
tik ibiliko dira. Dena jarraian 
egiteko asmoa dute, gauez geratu 
barik, 40 ordu inguruan, eta ho-
rregatik erreleboka jardungo du-
te. Tokian tokiko mendi bizikleta 
taldeen (Altsasuko Burunda klu-
ba, Iturriotz taldea…)  edo zaleen 
artean banatu dituzte ibilbideko 
350 bat kilometroak. Ez da mar-
txa bat izango: “Ibilbide baten 

estreinaldi moduan planteatu 
dugu. Ondoren, ibilbideetako 
track-ak ekimen honetarako sor-
tu dugun blogean ipiniko ditugu 
eskuragarri, gura duenak gura 
duenean egiteko”. Hau da bloga: 
inakirenbideak.blogspot.com.es.

Aitor Idigoras mendi bizi-
kleta zale arabarra, Valentin 
Tejero ‘Tinin’ Lejarretaren fi-
sioterapeuta izandakoa, Ekaitz 
Barrenkua mendi bizikleta zale 
durangarra eta Mikel Isasi Le-
jarretaren laguna daude ekime-
naren atzean. Denek Lejarreta-
ren bidez elkar ezagutzen dute: 
“Behin laurok genduela, ideiak 
botatzen hasi eta ibilbidearena 
aproposa iruditu zitzaigun, be-

tiko geratuko den zerbait izango 
delako”. Senideei komentatu eta 
ondo iruditu zitzaien. Urtarri-
lean hasi ziren lanean, eta dagoe-
neko lan handiena egina dute. 
Ibilbidea Berrizen hasi eta Anbo-
to ingurutik sartuko da Araban. 
Gasteiz eta Ozaeta igaro eta Tre-
biñu ondotik Izkira joango dira. 
Ondoren, Nafarroan, Urbasa igo, 
Izkuera jaitsi eta Belate mendate 
(Baztan) ingurutik ibiliko dira. 
Gipuzkoako zatia kostaldetik 
egingo dute Oiartzun, Zarautz 
eta Deba zeharkatuta. Azkenik, 
Bizkaian sartu eta Oiz atzetik Be-
rrizera joango dira. 

Ibilbidean Lejarretarentzako 
esanguratsuak ziren hainbat 
tokitatik igaroko dira: “Oizen 
entrenatu ohi zuen. Gasteizen 
ere sarritan ibiltzen zen gugaz. 
Durruma Kanpezuko martxa 
urtero egiten zuen, eta Izkueko 
lasterketa bost-sei aldiz irabazi 
zuen”. Lejarretaren leku kuttu-
nak zirenak, bizikleta zale dene-
nak izango dira irailetik aurrera.

Lejarretagaz batera, ekimeneko sustatzaile bi: Aitor Idigoras eta Valentin Tejero ‘Tinin’.

Ibilbidea prestatzeko  
orduan, tokian tokiko zaleen 
eta mendi bizikleta taldeen 
laguntza izan dute

PILOTA

Orain asteburu bi, Atxondoko 
pilota eskolako gazteek Biz-
kaiko Herri Arteko finala jo-
katu zuten. Orozko izan zuten 
arerio, eta herri biek iazko fi-
nala errepikatu zuten. 2012an 
Atxondok irabazi zuen herri 
artekoa, baina aurten Orozko 
gehiago izan da.

Umetxoen mailako parti-
dua 12-18 galdu zuen Enekok 
eta Fabelek osatutako biko-
teak. Kimuen mailako parti-
duan finala berdindu zuten 
Egoitz eta Peio Axpe bikiek 
(18-6). Markagailuak besterik 
aditzera eman dezakeen arren, 
final gogorrak izan ziren.

Haur kategoriako partidu 
erabakigarrian, Josu Egu-
renek eta Dani Rodriguezek  
16-18 galdu zuten. Partidu er-
dira heldu aurretik, Rodrigue-
zi eskua mindu zitzaion, eta 
hori izan zen finalaren gakoa.

Atxondoko 
gazteek ezin 
izan dute herri 
artekoa berritu

SPINNINGA

Zapaturako II. Spinning Ma-
ratoia antolatu du Abadiñoko 
Udalak 10:00etatik 13:00etara. 
Guztira, 60 bat lagunek parte 
hartuko dute Astolako igeri-
leku kanpoaldean antolatu 
duten ekimenean. Eguraldi 
txarra egiten badu, Zelaieta-
ko probalekura lekualdatuko 
dute ekimena. Izen-ematea 
bost euro da igerilekuko baz-
kideentzat, eta zortzi euro baz-
kide ez direnentzat.

Iazko abenduan antolatu 
zuten lehenengoz spinning 
maratoia, eta haren harrera 
onak bigarren bat prestatzera 
animatu ditu antolatzaileak. 
Iazkoa Traña-Matienako pilo-
talekuan egin zuten. Aurtengo 
kokalekuak hainbat abantaila 
ditu: aldagela gehiago, esate 
baterako.

Bihar spinning 
maratoia 
egingo dute 
Abadiñon

Eneritz Iturriaga

Txirrindularitza

Bai, seguruenik dagoeneko 
nazkatuta gaude berba hone-
kin. Lanik ez dagoela, aurpegi 
ilunak, hipotekak, urdurita-
sunak, sasoi bateko bizimo-
dua ezin bizi, desesperazioa, 
bai! Eta hori ez da txarrena, 
telebista ‘zoragarri’ honetan, 
politikari guztien ustelkeriak, 
dirua desbideratzeak, horrek 
eraman gaitu hitz famatu 
honen heinera. Baina lasai, 
denek egiten dutenez, “nor-
mala” da-eta! Hau dau hau 
panorama!

Beraz, imajinatu kirolean 
daukan eragina. Orain arte, 
Aldundiak zein udalerriek 
beti lagundu izan diete kirol 
arloko talde ia guztiei... Baina 
orain, “mozketak” direla eta 
ez direla, ez dago dirurik. Tal-
de asko kolokan daude. Ber-
tan daukagu Euskadi taldea, 
14 gazteren ilusioa aurrera 
eramaten saiatzen... Baita 
saskibaloiko taldeak ere. Eta 
zer esanik ez nesken taldeei 
buruz mintzo bagara, ezin 
mutilen soldatetara iritsi. 
Asko desagertzen ari dira, 
eta daudenak ezin dute laster-
ketarik korritu edo kanpora 
joan behar dira diru faltaga-
tik. Beti esan izan da, bai ha-
rro, euskalduna izanda kirola 
beti zainetan eraman dugula, 
baina orain zer?

Galdera edo gogoeta bat 
botako dut: zer nahiko zenu-
kete zuen seme-alabentzako, 
kirolarekin pertsonalitatea, 
bizitzaren balioak eta euren 
ilusioak aurrera eramatea, 
edo ustel bihurtzea (telebistan 
ikusten den moduan), drogan 
edo alkoholaren menpean 
sartzea?

Argi daukat, gaur egun ki-
rolariok dauzkagun balioak 
ez dira kalean aurkitzen.

ADITUAREN TXOKOA

Kirola eta krisia
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MENDI BIZIKLETA

Iaz, euren ibilbideko lehen 
rallysprinta irabazi bazuten 
(Aramaion), joan zen zapatuan 
rally batean lehenengoz gailen-
tzea lortu zuten Iban Tarsicio pi-
lotu abadiñarrak eta Iñigo Peña 
kopilotuak, etxean eta zaleen au-
rrean gainera. Euskal Herriko 
Rally Txapelketari hasiera ema-
ten zion Balcon de Bizkaia laster-
ketan nagusitu ziren Mitsubishi 
Lancer EVO IX baten barruan. 
“Probatzeko parte hartu genuen. 
Orain, lasterketa hori ere ira-
bazi dugunez, txapelketa bietan 
jarraitzea hausnartzen gabiltza. 
Momentuz, hurrengo rallyan ere 
parte hartuko dugu”, adierazi du 
Tarsiciok. Une honetan, Euskal 
Herriko Rallysprint Txapelke-
tako zein Euskal Herriko Rally 
Txapelketako lider da Durangal-
de Racing Elkarteko bikotea. 

Balcon de Bizkaia rallyko bi-
garren postua Durangaldeko Ra-
cing Elkartean dabilen Xabier 
Lujuak lortu zuen.

Etxean lehen rallya irabazi 
dute Tarsiciok eta Peñak
Iban Tarsicio eta Iñigo Peña bikoteak Balcon de 
Bizkaia rallya irabazi du; euren ibilbideko lehena

Galizian jokatuko den Espai-
niako Txapelketan euskal 
selekzioko partaide izango 
dira Abadiño Xake Taldeagaz 
dabiltzan Jon Lagos eta Alber-
to Gartzia, haur kategorian. 
Gaur egun, maila horretan 
Euskal Herrian dauden bi xa-
kelari onenak dira. Lagosek 
banakako Euskadiko eta Biz-
kaiko txapelketak irabazi ditu 
aurten, eta Gartzia bigarren 
geratu da txapelketa bietan. 

Lagosek egin moduan Eus-
kadiko eta Bizkaiko txapelke-
tak irabazi dituen beste xake-
lari bat da Adrian Martinez; 
kimu mailan lortu ditu txapel 
biak Abadiño xake taldeko 
gazteak.

Uztailean, Granadan, ba-
nakako Espainiako Txapel-
keta jokatuko dute Lagosek, 
Gartziak eta Martinezek, eta 
eurekin batera Maitane Varas 
eta Manex Reguillagak.

Ziklo kros denboraldia pres-
tatzeko, errepideko eta mendi 
bizikletako hainbat lasterketa 
lehiatzen dabil Egoitz Mur-
goitio abadiñarra. Joan zen 
asteburuan bigarren amaitu 
zuen Caja Rural Kopako men-
di bizikleta proba, Lizarran. 
Patxi Cia izan zen irabazlea. 

Orain urte bi Mendatako 
proban parte hartu zuenetik, 
BTT proba ofizialetan lehiatu 
barik egon da Murgoitio. Aur-
ten, ordea, ziklo kroserako 
prestaketa moduan, batean 
baino gehiagotan aritu da. 
Esaterako, Bilboko BTT las-
terketan Bizkaiko txapeldun 
geratu zen maiatzean.

Bestalde, errepidean, Hi-
rumeteko Jonathan Lastra 
hirugarren sailkatu zen To-
losako lasterketan. Bost txi-
rrindulari ihes eginda heldu, 
eta esprintetan erabaki zen 
irabazlea.

Lagos eta 
Gartzia 
Espainiako 
txapelketan

Mendi bizikletan 
maila onean 
jarraitzen du 
Murgoitiok

Tarsicio eta Peña, Landako Guneko podiumean. Manu Rodriguez MRFoto.es

TXIRRINDULARITZA

Domekan hasi eta uztailaren 
7ra arte Italiako Giroan parte 
hartuko du Bizkaia-Durango 
taldeak. Joan zen asteburuko 
lorpenekin “animoz beteta” 
doazela adierazi du Jon Elo-
rriaga zuzendariak. Izan ere, 
Anna Sanchisek erlojupeko 
Espainiako txapelketako iraba-
zi zuen, eta Ane Santestebanek 
errepideko Espainiako txapel-
keta. Horrela, aurrez markatu-
tako helburuak bete zituzten.

Sanchis eta Santestebane-
kin batera, Polona Batagelj, 
Ruth Corset, Dorleta Eskamen-

di, Maialen Noriega, Irene San-
testeban eta Joanne Hoganek 
osatuko dute Giroko taldea.

Etapa baten ehizan joango 
dira. Mendiko etapetan Ruth 
Corset eta Anna Sanchis dituz-
te armarik nagusiak. Corset 
oraintxe batu zaie taldera, eta 
ikusi egin beharko da zer sasoi 
puntutan dagoen. 

S a i l k a p e n a r i  b e g i r a , 
Sanchis hamar onenen artean 
sartu daitekeela uste du Elo-
rriagak, eta Santestebanek 
hogei onenen barruan sartzeko 
aukerak dituela.

Espainiako txapeldun 
biekin “animoz beteta”  
doaz Italiako Girora 
Espainiako txapelketa irabazi duten Santesteban 
eta Sanchis Girora joango direnen artean daude

Bizkaia-Durango txirrindulari taldea.

ARETO FUTBOLA

Laino beltzetik zeru urdinera 
aldatu da Mallabiaren egoera
Hirugarren Mailako taldeari eutsi eta talde berriak sortuko dituzte

 JOSEBA DERTEANO
Ezinezko zirudiena egia bihurtu 
da. Mallabia areto futbol taldeak 
Hirugarren Mailan jokatzeari 
uko egin zion, ezin zutelako au-
rrekonturik batu, eta Bigarren 
Erregionalean hastekotan ziren 
datorren denboraldia. Laino 
beltzak, ordea, desagertu egin 
dira eta zerumuga urdina ageri 
zaio orain. Hirugarren Mailako 
taldeari eutsi egingo diote, eta, 
Bigarren Erregionaleko eta ka-
dete mailako talde bana sortuko 
dituzte. Hau da, talde nagusiari 
eutsi eta behetik gorako egitura 
bat sortzea lortuko dute.

Miraria izen biren bueltan 
gorpuztu da: Geronimo Ugarte 
eta Ibai Urien. Iaz Sasikoako 

entrenatzaile izan zen Ugartek 
(areto futboleko lehen mailan 
Astorga eta Valentzia taldeak 
entrenatu ditu), eta Urien lagun-
tzaileak taldea utzi zuten denbo-
raldia amaitu aurretik. Zuzenda-
ritzagaz izandako desadostasun 
batzuengatik gertatu zen. 

Orduan, Mallabiko areto fut-
bol taldeko presidente Juan Car-
los Perezegaz batzartu ziren: 
“Berba egin ondoren, Hiruga-
rren Mailako taldearen kargu 
egingo zirela adostu genuen, eta 
beharrezko aurrekontua batze-
ko prest zeudela azaldu zuten. 
Hainbesteko gogoa eta ilusioa 
erakutsi zuten ze, baiezkoa eman 
genien”, gogoratu du Perezek. 
Hirugarren Mailako taldeak 

aurrekontu indartsua behar du, 
eta gehiena batuta dute Tabira 
Color eta Simply babesleei es-
ker. Horrez gainera, urteroko 
ekintzetan ahaleginak bibidertu 
egin beharko dituztela aitortu 
du Perezek 2014an egitura osoari 
eutsi gura badiote. Iaztik jarrai-
tzen duten jokalariei, Sasikoatik 
etorriko bost-sei batuko zaizkie.

Orain urte bi, gazteen taldea 
zuen Mallabiak, baina iaz ezin 
izan zuten atera, diru faltagatik. 
Aurten, besteak beste, jokalari 
horiekin Bigarren Erregiona-
leko taldea ere osatuko dute. 
Horrez gainera, kadete talde 
berri bat aterako dute eta gazte 
mailako futbol 11ko bat ere bai, 
Zalduak utzitako jokalariekin.

Mallabia azken denboraldiko partidu batean.Zaloa Fuertes
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ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

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

AGENDA Ekainaren 29an, 23:00etan,  
Berrizko jaietako txosnagunean.

Toundra
Madrilgo laukotearen kontzertua 
izango da zapatuan, Berrizko San 
Pedro eta Santa Isabel jaietan. Rock 
instrumentala egiten duen laukote 
horregaz batera, Willis Drummond 
lapurtarren emanaldia ere izango da, 
bihar, Berrizko txosnagunean.

:: DURANGO | ZUGAZA

1. aretoa:
After earth
Zuzendaria: M. Night 
Shyamalan

• barikua 28: 19:30 
• zapatua 29: 19:30/22:30  
• domeka 30: 19:00/21:15 
• astelehena 1: 18:30/21:00  
• martitzena 2: 20:00

 
Monstruos  
university 2D
• zapatua 29: 17:00   
• domeka 30: 16:45 

2. aretoa:
Los becarios  
 Zuzendaria: Shawn Levy 

• barikua 28: 19:30/22:00   
• zapatua 29: 19:30/22:30  
• domeka 30: 19:00/21:15  
• astelehena 1: 18:30/21:00  
• martitzena 2: 20:00

After earth
Zuzendaria: M. Night 
Shyamalan

• zapatua 29: 17:00  
• domeka 30: 16:45   

:: ZORNOTZA 
After earth
Zuzendaria: M. Night 
Shyamalan   
    
• barikua 28: 22:00 
• zapatua 29: 22:30   
• domeka 30: 20:00    
• astelehena 1: 20:00

El hombre de acero
Zuzendaria: Zack Snyder  
    
• barikua 5: 20:00

 

Musika

:: DURANGO

Ekainaren 28an, 18:30ean, 
Funes Van, udaletxeko plazan. 
(Euria egiten badu, San Agus-
tin kulturgunean).

:: DURANGO

Ekainaren 30ean, 19:30ean, 
Los jubilados de Santiago,  
Plateruenean.

:: ELORRIO

Ekainaren 30ean, 20:00etan, 
Garikoitz Mendizabal,  
Lariz jauregian.

Uztailaren 5ean, 22:30ean, 
Antònia Font,  
Lariz jauregian.

:: DURANGO

Uztailaren 14ra arte, Za-
loa Fuertes argazkilariaren 
‘Azala’, Plateruenean. Begira 
jaialdia.

Uztailaren 14ra arte, Juan 
Diego Valeraren ‘Coma’, 
Arte eta Historia Museoan. 
Begira jaialdia. 

Uztailaren 14ra arte, ‘Erretra-
tuak’ erakusketa kolektiboa, 
udaletxeko plazan. Begira 
jaialdia.

:: ELORRIO

Uztailaren 28ra arte, 
Txelu Angoitia, Segun Laz-
kano eta Jesus Mari Arrua-
barrenaren ‘Noctis Laby-
rinthus’, Casajara jauregian. 
Barikuetan, 19:00-21:00; zapa-
tuetan, 19:00-22:30, eta domeke-
tan, 13:00-14:30 eta 19:00-21:00.

:: DURANGO 

Ekainaren 28an, 19:00etan, 
Liburuak egiten, Juan 
Valbuena argazkilariaren 
hitzaldia, Arte eta Historia 
Museoan. Begira jaialdia.

Ekainaren 29an, 19:00etan, 
Ca I’Isidret edicions, Aleix 
Plademunt, Juan Diego Valera 
eta Roger Guausen hitzaldia, 
Arte eta Historia Museoan. 
Begira jaialdia.

:: DURANGO

Uztailaren 2an, 3an, 4an eta 
5ean, 19:00etan, hainbat 
autoreren lanen proiekzio 
saioa, Arte eta Historia Mu-
seoan. Begira jaialdia.

:: ABADIÑO  
(Erromeria Astolan)

Ekainaren 29an, 12:20an, 
Pregoiaren irakurketa eta 
txupinazoa. 12:30ean, Ro-
cioko meza. 13:20an, Quad 
ibilaldiak. 15:00etan, lagun 

:: BERRIZ

Uztailaren 28an, 17:00etan, 
pregoi txikia, udaletxetik. 
19:00etan, pregoia eta 
txupinazoa, udaletxetik. 
20:00etan, Donien-atxa 
altxatzea eta Dantzari Dan-
tzaren entsegua, Elizondo 
plazan. 22:00etan, Drin-
dots taldeagaz dantzaldia, 
Elizondo plazan. 22:00etan, 
frontenis txapelketa, Berriz-
buru kiroldegian. 23:00etan, 
kontzertua, txosnagunean.

Uztailaren 29an, 12:00etan, 
meza nagusia eta Dantzari 
Dantza, Elizondo plazan. 
14:00etan, paella lehiake-
ta, udaletxeko lorategian. 
16:30ean, Arno eta bere 
animaliak, Elizondo pla-
zan. 17:30ean, karta joko 
lehiaketa. 18:00etan, 3x3 
saskibaloi txapelketa, Ins-
titutuko patioan. 19:30ean, 
igel txapelketa. 20:00etan, 
Dantzari Dantza. 21:00etan, 
Boston Jai taldeagaz 
erromeria, Elizondo plazan. 
21:30ean, karta jokoen sari 
banaketa. 23:00etan, Willis 
Drummond eta Toundra 
taldeen kontzertua, txos-
nagunean. 00:00etan, bolo 
txapelketa. 

Uztailaren 30ean, 
12:00etan, Poxpolo eta kon-
painia, udaletxeko lorategian. 
13:00etan, Xabier Amuri-
za eta Jon Maia, Elizondo 
plazan. 14:00etan, bakai-
lao lehiaketa, udaletxeko 
lorategian. 16:30ean, Oizpe 
pilota txapelketa, Olakueta 
frontoian. 17:00etan, bizikle-
ta martxa herrikoia, udaletxe 
parean hasita. 18:00etan, 
tiragoma txapelketa, uda-
letxeko parkean. 19:30ean, 
Do not disturb, Berrizburu 
kiroldegian.

arteko bazkaria. 16:00etan, 
kafe dastaketa eta gaztelu 
puzgarriak. 17:00etan, Ro-
mero eta romera hautaketa. 
17:45ean, De Norte a Sur 
eta Txo Sevilla taldeen dan-
tza emanaldia. 18:30ean, 
bits festa. 19:15ean, ka-
pelu dantza txapelketa. 
19:45ean, Disko festa Onda 
Futura taldeagaz. 01:30ean, 
txokolatada.

:: ATXONDO

Uztailaren 28an, 11:00eta-
tik 14:30era eta 15:30etik 
17:00etara, haur eta gaz-
tetxoentzako puzgarriak, 
Ziarreta auzoan. 19:00etan, 
Donien-atxa altxatzea 
eta pregoia, udaletxetik. 
20:30ean, tortilla eta bakai-
lao txapelketak. 23:00etan, 
gau kubatarra. 00:30ean, 
karaokea, gaztetxean.

Uztailaren 29an, 10:30ean, 
txistularien kalejira. 
11:00etan, Trialsin akro-
bazia ikuskizuna, plazan. 
14:30ean, paella lehiaketa, 
ondoren, clown ikuskizuna. 
16:30ean, koadrilen arteko 
olinpiadak. 17:30ean, poteo 
herrikoia. 19:30ean, Luhartz, 
plazan. 22:30ean, kontzer-
tuak, gaztetxean. 06:30ean, 
gaupaseroen argazkia, gaz-
tetxean.

Uztailaren 30ean, 10:30ean, 
txistularien kalejira. 
13:00etan, Andasto tal-
dearen dantza emanaldia. 
16:00etan, Irrien Lagu-
nak, puzgarriak, bits festa 
Marikalanbreren irripuina, 
plazan. 16:30ean, pilota 
partiduak. 18:00etan, igel 
txapelketa. 19:00etan, Ote-
hitza gure artean, plazan.   
20:00etan, Saiheski jana 
eta jaien amaiera.

Antzerkia

Erakusketa

Berbaldia

Jaiak

Proiekzioak

Asteburuan, Amorebieta-Etxanon 

PINTXOEN IBILBIDEA
Ekainaren 26an, 27an, 28an, 29an eta 30ean egingo dute Jan Alai 
ekimenaren bigarren edizioa Amorebieta-Etxanon. Herriko 37 
jatetxek parte hartuko dute, aurten, Pintxoen Ibilbidea izeneko 
lehiaketa honetan. Herritarrak zein epaimahaiko kideak, tabernarik 
taberna ibiliko dira jatetxe bakoitzean lehiaketarako prestaturiko 
pintxoak dastatzen. Pintxorik berritzaileena aukeratuko du 
epaimahaiak, eta 500 euroko saria emango diote; herritarrek 
aukeraturikoekin, pintxorik onenen Top Ten-a osatuko dute. 



ETXEBIZITZAK SALGAI
ASKATASUN ETORB. - SAN ROKE

• 1, 2 eta 3 logelako eraikuntza berriko 
etxebizitzak. Garaje itxiarekin. 215.000E  

 PLATERUEN PLAZA

• 90 m2 erabilgarri. Durangoko erdialdean. 3 
logela, tximiniadun egongela zabala, 2 
bainugela, garajea eta trastelekua. Prezio 
negoziagarria. 290.000E

MONTEVIDEO

• 4 logela, egongela handia, sukalde handia,  
2 bainugela, garajea eta ganbara. Ikuspegi 
ederra eta eguzkitsua. 377.000E

SAN AGUSTIN

• Durango erdialdean kokatutako etxebizitza 
zabala. 135 m2 erabilgarri. Kanpoaldera 
ematen du. 4 logela, 2 bainugela, komuna, 
sukaldea eta officea. Horma-armairuak. Zure 
gustura dekoratzeko etxebizitza ezin hobea! 
Aukera asko. Garajea aukeran. 330.000E

ABADIÑO

• GUZTIZ BERRIZTATZEKO ETXEBIZITZA, 
ERDIALDEAN. 2 solairu eta teilatupea.  
139.000E. 

Aipatutako etxebizitzez gain, Durangalde 
osoan etxebizitzen aukera zabala dugu, 

50.000euro-tik aurrera. 
 www.inmoduranguesado.com
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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.

ERAIKUNTZA BERRIA
• ZALDIBAR: Kurutzezar plaza/Solonagusia. 

Garaje eta trastelekuarekin. Logela eta komuna: 
118.000E. 2 logela eta 2 komun. 138.000E.  
3 logela eta 2 komun.178.000E. BEZ barne. 

• MAÑARIA: Etxebizitzak estreinatzeko. 189.500E.
• IBAIZABAL: 3 logela eta 2 komun. Terrazak. 

Garajea eta trastelekua barne. 247.000E-tik 
aurrera.

• DURANGO: ETXEBIZITZAK TERRAZAREKIN.  
1, 2, 3 eta 4 logelako etxebizitzak. Ganbara  
eta garajea.

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ABADIÑO: Txaleta. Bizitza bikoa. 280 m2.  

3 solairu eta atikoa. 540.000E. €
• IURRETA: 3 logela, egongela, sukaldea eta 

despentsa. Terraza.139.000E.
• ELORRIO: 3 logela eta egongela. Trastelekua. 

Ikuspegi ederra. 104.000E.
• ANBOTO: 3 logela. Igogailua. 146.000E. Prezio 

negoziagarria.
• ARANDOÑOTORRE: 100 m2. 3 logela. Terraza. 
• IURRETA: Aukera. Maspe. 3 logela eta egongela. 

Terraza. Eguzkitsua. Igogailua. 
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. Erdi berria.  

3 logela, egongela, sukaldea eskegitokiarekin. 
Trastelekua eta 2 kotxerako garajea.

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

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

Trastelekua. 206.000E.
• MATIENA: 3 logela eta komuna. Eguzkitsua. 

Berriztatua. 155.000E.
• ANBOTO: 3 logela. 146.000E. Prezio 

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

Igogailua. Bizitzen sartzeko prest. 116.000E.
• BARRENKALEA: 3 logela eta egongela. 

Berriztatua. 156.000E.
• ZALDIBAR: 3 logela eta egongela. Etxe osoak 

kanpora ematen du. 84.000E.
• BERRIZ: Berrizpeitia. 2 logela. Berriztatua. 

136.000E.
• MURUETATORRE: 95 m2. Erdi berria. 3 logela eta 

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

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

• IURRETA: 3 logela eta egongela. Balkoia.  
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 ETORBIDEA: 4 logela eta 2 komun. 
Terraza. Ganbara eta garajea.

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

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

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

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

390.000E.
• ATXONDO: Txaleta. 200 m2, 2 solairutan 

banatuta. 4.000 m2-ko lursaila.
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Denborapasak zorionak@anboto.org 
eguazteneko 17:00ak arteko epeaZORION AGURRAK
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 Zorionak txabalote! Mosu pilo 
bat eta besarkada haundi bat 
zure loba Alex, arreba Zaloa 
eta koinatu Robertoren partez!

 Zorionak Manex! Zapatuan 5 
urte beteko dozuz. Mosu pilo 
bat Abadiñotik, batez be zure 
lehengusina Magaliren partez!

 Zorionak familia! Amatxo Ainhoak 20an bete 
zituen urteak, Iredek 26an eta Martinek 28an. 
Zorionak aitatxoren partez!

 13an 88 urte bete zenduzen.  Bazkarian Joanes 
falta zen bakarrik. Beste asko ospatzeko prest, 
segi holako martxosa! Mosu piloa amama Kresen!

 Iratik 4 urte beteko ditu bihar, ekainak 29. 
Zorionak eta mosu potolo-potoloak etxeko danon 
partez!

 Bittor, 4 urte bete dozuz! Zure arrebatxo Madale-
nen eta familia osoaren partez patxo handi bat! 
Aire tun txikitun!

 Zorionak Izei! Bihar 3 urte 
beteko dozuz. Pirata bihurria 
eginda zagoz! Mosu handi bat! 
Maite zaitugu, laztana!

 Endika Rodriguez Tazok 24 urte 
bete ditu gaur. Zorionak eta 
besarkada handi bat Matienako 
jendearen partez!

 Zorionak Oihan! Bihar, ekainak 
29, zure urtebetetzea da-eta. 
Mosu potolo bat etxekoen 
partez!

 Zorionak Elene! Atzo urtetxo 
bat bete zendun! Mosu pilo 
bat Malen, Magali eta etxeko 
guztien partez!

 Ekainaren 23an Anerrek 3 
urte bete zituen. Zorionak  
gurasoen eta lagunen partez! 
Zure indarra gure arnasa!

 Gure txapeldunak 5 urte bete 
ditu uztailaren 1ean. Zorio-
nak Amets eta ondo pasa! 
Mosu pilo bat danon partez!

 Mille kilo zorion, mosu eta 
belarri tirakada Iratitxu! Egun 
ilunek kolorez betetako, ha-
men gaittuzu polittoi!  
21 mosu hippie handi!

   BARIKUA, 28
 09:00-09:00

• SAgAStIzABAl (AskAtAsun Etorb. 19 - DurAngo)
zAPAtUA, 29 
09:00-09:00
• BAzAn DIAz (uribArri 5 - DurAngo)
09:00-13:30
• EtxEBARRIA (MontEbiDEo 2 - DurAngo)
• SAgAStIzABAl (AskAtAsun Etorb. 19 - DurAngo)
• CAmPIllo (MontEbiDEo 24 - DurAngo)
• nAvARRo (ArtEkAlEA 6 - DurAngo)
• BAlEnCIAgA (EzkurDi plAzA 8 - DurAngo) 
• UnAmUnzAgA (MuruEtAtorrE 2C - DurAngo)
• DE DIEgo (intxAurronDo 22 - DurAngo) 
• IRIgoIEn (bixEntE kApAnAgA 3 - iurrEtA)
• lARRAñAgA-BAlEntzIAgA  
   (bErrio otxoA 6 - Elorrio)
• URIzAR (gAbiolA 2 - bErriz)
DomEKA, 30 
 09:00-09:00
• SAgAStIzABAl (AskAtAsun Etorb. 19 - DurAngo)
 09:00-22:00
• EgUREn, ISABEl (trAñAbArrEn 15 - AbADiño)
AStElEHEnA, 1
09:00-09:00
• IRIgoIEn (bixEntE kApAnAgA 3 - iurrEtA)
mARtItzEnA, 2

  09:00-09:00
• BAzAn DIAz (uribArri 5 - DurAngo)

   09:00-22:00
• loPEz DE AREtxAgA (torrEsolo 4 - AbADiño)

   EgUAztEnA, 3
 09:00-09:00

• UnAmUnzAgA (MuruEtAtorrE 2C - DurAngo)
EgUEnA, 4

 09:00-09:00
• BAlEnCIAgA (EzkurDi plAzA 8 - DurAngo) 

    09:00-09:00
• EgAñA (bEkoEtxE 4 - zAlDibAr)

 

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

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

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK

EGURALDIA

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

ASTEARTEA

18º

 22º

19º

 21º

12º

13º

13º

13º

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

ASTEKO SALNEURRIAK: 

Zorionak Izar Ogiza! 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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Akuilua
JOSE LUIS 
LIZUNDIA
Euskaltzaina 

LAUHORTZA

Duela 34 urte, “La Gaceta del 
Norte” egunkarian artikulu 
bat idatzi nuen Durangalde-
ko errepide berriez, zeinetan 
aipatzen nuen  horietako bat 
Goiuritik Oromiñorakoa izan 
zitekeela. Diputazioaren plan-
gintzaren arabera, Artatza-
tik Lukuarreta punturaino 
egingo zen. Garaiko Udalak, 
bere aldetik, lehenago eska-
tuta zeukan Duñatik Goiuri-
ra. Gogoratzen dut nola esan 
zigun Maribona Diputazioko 
bide-ingeniariak, errepide 
berriak eskatzerakoan zirkui-
tua burutzen zutenek izango 
zutela lehentasuna. 1983-1991 
foru agintaldietan gauzatu zi-
ren hamar urte lehenago pla-
nifikatutako zenbait errepide, 
hala nola Duñatik Goiurira-
koa, horrela Gerediaga-Ga-
rai-Iurreta zirkuitua burutuz. 
Goiuriko Lukuarretatik Oro-
miñoko Artatzara oraindik 
ere egin gabe dago eta, ikusten 
denez, horrela jarraituko du 
betiko, zeren eta, une honetan, 
Aldundia udalen esku uzten 
ari da erramal mailako errepi-
deak, Artatzatik Oromiñora-
koa, Garaiko Santa Katalina-
tik San Juan Momoitiorakoa, 
Muntsaraztik Mendiolarakoa 
eta abar. Foru errepide saretik 
kentzen ari dira.

Lehen aipaturiko Maribo-
na berak 80 hamarkadaren 
hasieran esandako beste hura 
ere gogoan dut: Oromiñotik 
Goiurirako errepidea egin ga-
be baldin badago, Durangoko 
Udalak interes handirik jarri 
ez duelako izan da, bestela, 
Duñatik Goiurirako errepidea 
bezala plangintzan sartuko 
zen, Lukuarreta bide gurutze 
bihurtuz. Hain zuzen, Garaiko 
Udalaren iniziatibaz hamar-
kada horretan burutu zen 
errepideak zirkuitu eder bat 
ekarri zuen “Gerediaga-Ga-
rai-Iurreta” . Eta, ondorioz, 
Iurretako herriguneak, bere 
kofradietariko bat, zuzenean, 
komunikazio barik eta, N-634 
Donostia-A Coruña errepide 
nagusitik bueltan ibili behar 
barik. Iurretar herri haute-
tsiak ere ez ziren enteratu?

 

“Plazetan irabazitakoagaz magia 
egiteko gauza gehiago erosten dut”

 AMAIA UGALDE
Berrogeita hamar bat liburu 
dauzka magiari buruzkoak, 
karta-sortak ehun inguru... 
eta badabil plaza batzuetan 
ikuskizunak eskaintzen. Du-
rangon, Juan Itziarko jaietan 
izan da azkenengoz Ibon del 
Olmo; pozik dabil magiaren 
saltsan.

Txikitatik zara magia zalea?
Aitak txikitan betiko trukuak 
egiten zizkidan; “Begira Ibon, 
hartu karta bat...”. Betiko jo-
koak, eskasak. Gero, liburuak 
irakurtzen hastean, gauza asko 
topatzen dituzu. 

Zelan hasi zinen mago bihur-
tzen?
14 urtegaz, Youtuben ikusi nuen 
bideo bat, Criss Angelena: zotz 
bat hartu eta desagerrarazi egi-
ten du. Eta pentsatu nuen, “ze-
lan ote da?”. Tutorial batean ze-
lan egiten zuen irakurri nuen. 
Aitari egin nion, eta harrituta 
gelditu zen! Geroago, Interneten 
kartak eta materiala erosten ha-
si nintzen. AVI Bizkaiko ilusio-
nisten elkartean eman nuen ize-
na, eta han hitzaldiak izaten di-
tugu. Adibidez, Juan Tamariz 
etorri izan da, eta bere liburuak 
eta jokoak erakutsi dizkigu.

Trikimailuak erakusten dizki-
zuete? 
Beno, trikimailuak ez, baina bai 
teoria. Magia teoria ere bada. 
Psikologia dauka... Publikoak 
guk gura duguna ikus dezan zer 
pauso egin-eta... Ezku-
tuan dagoena ondo 
zaindu behar 
dugu. . .

Zelako trikimailuak egitea 
gustatzen zaizu?
Kartak asko gustatzen zaizkit. 
Sekulakoa da, metro batera 
egon zaitezke, eta ezer ikusi ez!

Publikoa harrituta ikustea 
izango da ona zuenean...
Bai. Txaloak entzutea baino, ba-
tzuetan “ooooh!” batek gehia-
go esan gura du. Geroago eta 
gehiago eta hobeto egin gura 
izaten duzu. Plazetan irabazten 
dudanagaz, magiarako gauzak 
erosten ditut, eta haiekin ira-
bazitakoagaz, beste zer edo zer 
erosten dut. Sorgin gurpila da; 
aurrekoa hobetu guran zabiltza 
beti. 

Ingurukoekin egingo dituzu 
probak... 
Bai. Berrogeita hamar liburu 
inguru dauzkat etxean, eta lan-
tzean behin bat hartu eta pro-
bak egiten ditut. Gero, amari 
deitu eta hark esaten dit, “iga-
rri egiten zaizu” edo “nahiko 
ondo, hori apuntatu”. Ispilu 
aurrean probak egin, aita-
ri esan, lagunei gero...  

Egunero entsea-
tzen duzu?
Irakurri agian 
ez, baina karte-
kin bai. Etxean 
ehun karta sor-
ta inguru dauz-
kat,  eta beti 
hartzen dut ba-
ten bat 

kartak nahasteko, apaindurak 
egiteko, jokoak praktikatzeko...

Magia ikuskizun askotara joa-
ten zara?
Gustatzen zaizkidan magoak 
badatoz, joaten naiz ikustera. 
Dani de Ortiz pila bat gustatzen 
zait, Juan Tamariz ere bai, Luis 
Piedrahita... Gasteizen kongre-
su bat egoten da, eta munduko 
magorik onenak joaten dira 
bertara. Egoten dira hitzaldiak, 
ikuskizunak, denda... Astebete 
magoz inguratuta! Asko goza-
tzen eta ikasten dugu.

Ikusle zarela, gozatu egiten 
duzu ala trikimailuei adi-adi 
egoten zara?
Beti zabil-
tza zelan 
e g i t e n 
d u t e n 
ikusten, 
z e u k 

egiteko ideiak hartzen... Ez ba-
duzu ikusten, bueltak ematen 
dizkiozu: “nik ikasi egin dut 
hori, eta ez dut ikusi”, baina be-
ti gozatzen duzu magia ikusten. 
Sekretua jakinez gero, agian 
zuek ez duzue disfrutatuko, bai-
na guk bai. Esaten dugu: “hara, 
zer ona den hori egiten!” Beste 
modu batean ikusten da. 

Zein da ikusi duzun trikimailu-
rik liluragarriena?
Criss Angeli ikusi nion behin... 
harena ikaragarria da. Egon 
daiteke Las Vegasen jendez 
inguratuta, eta pertsona bat er-
dibitu egiten du. Agian hankak 
geldi geratzen dira, eta gerritik 
gorakoa mugitu... Jendeak es-
kua pasatzen zuen, eta han ez 
zegoen ezer! Bertan, ondoan 
egotea itzela izango da; fisikoki 
ezinezkoa da. Gero ikusi nuen 
zelan egiten duen...

Horren trukua badakizu?
Bai. Urtebete ibili nintzen be-

gira, Internetetik artxiboak 
jaisten, DVDak erosten...  
Pirateria ez dago txarto iku-
sita magiaren munduan. Az-
kenean, dena magoen artean 
geratzen da, eta gure artean 

trukuak partekatzeko ez 
da arazorik egoten. 

Duela lau urte zotz batekin egin zuen lehen magia trikimailua. Orain, bere showa dauka Ibon del Olmok

IBON DEL OLMO | Magoa | 18 urteko durangarra 

Oromiño-Goiuria-Iurreta


