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ELORRIO

Agintarien kalejira, Urkullu eta Otadui buru direla.

Aurten, 25 urte bete dira Balentin Berriotxoa 
santu izendatu zutenetik; atzo ospatu zuten

 M.O.
Atzo ospatu zuten Berriotxoa 
eguna. Urteroko jaia izan ohi da, 
baina atzokoa berezia izan zen. 
Izan ere, aurten 25 urte bete dira 
elorriarra santu izendatu zute-
netik. 1988ko ekainaren 19an era-
baki zuen Juan Pablo II.ak Balen-
tin Berriotxoa kanonizatzea.

12:30ean ospatu zen mezarako 
kalejira egin zuten agintariek, 
eta Iñigo Urkullu lehendakaria 
egon zen prozesioaren buruan, 
Ana Otadui alkateagaz batera. 
Meza ostean, lunchean batu zi-
ren herritarrak. Arratsaldean 
pilota partiduak jokatu ziren, 
eta Kriskitin dantza taldeak 
ikuskizuna eskaini zuen. Gero, 
Berrio-Otxoa abesbatzaren eta 
Lezamako orfeoiaren kontzer-
tuagaz amaitu zen egitaraua.

25 urte Berriotxoa 
santuaren eguna ospatzen

 JOSEBA DERTEANO
Herritarron Epaia izeneko eki-
mena Elorriora heldu zen mar-
titzenean. Felix Zabarteren (28 
urte daroaz kartzelan, eta 2008tik 
kalean egon behar luke) eta An-
ton Lopezen (26 urte kartzelan, 
eta 197/2006 doktrina aplikatu 
diote) egoera salatu ondoren, An-
ton Lopezek idatzitako gutuna 
irakurri zuten. Zabarteren koa-
drilakoek ere gutun bat irakurri 
zuten.

Lopezek, bere gutunaren bi-
dez, “errespetua” eskatu zuen 
irekitzen ari den aldi berrirako. 
Era berean, “espetxe politika be-
rria ahalbidetuko lukeen meka-
nismo egokiak aktibatzeko” deia 
egin zien horretarako “ahalmen 
politikoa edo juridikoa” dutenei. 
Dispertsioaren amaiera, gaixo 
dauden presoak kaleratzea eta 
197/2006 doktrinaren amaiera es-
katu zituen. Era berean, Aieteko 
protokoloaren harira, presoak 
gaur egungo eszenatoki politiko 
berriari “erantzukizunez lotu-

ta” sentitzen direla azaldu zuen: 
“Gure tokitik kultura politiko 
berri bat finkatzen lagundu gura 
dugu. Bide horretan, garrantzi-
tsua da urratsak egitea”.

197/2006 doktrinaren aurka
Ondoren eskainitako prentsau-
rrekoan gogorarazi zuten Estras-
burgoko Giza Eskubideen epai-
tegi gorena 197/2006 doktrinaren 
kontra agertu izan dela. Ostean, 
Espainiako estatuak helegitea 
ipini zuen, eta orain, erantzuna-
ren zain daude, “baina ez gaude 
prest itxaroteko, eta doktrina 
bertan behera uzteko exijitzen 
dugu”, adierazi zuten. Bizitza 
osoko espetxe zigorraren aurka 
agertu, larri dauden presoak 
aske uzteko eskatu eta sakabana-
keta salatu zuten.

Azkenik, Herritarron Epaia 
ekimenaren barruan herriz 
herri daroaten koaderno erral-
doian sinatzeko eta mezu bat 
uzteko aukera izan zuten ekime-
nean batu ziren 180 bat lagunek.

Zabartek eta Lopezek “kalean 
behar luketela” salatu dute
Herritarron Epaia ekimena Elorriora heldu zen martitzenean

Guztira, 180 bat herritar batu ziren Elorrioko Herriko Plazan, martitzeneko ekitaldian.

 JONE GUENETXEA
Goizean kamioia hartzera doa-
zen hainbat garraiolariren 
berbatan, sarritan sorpresa de-
satseginagaz topo egiten dute 
Elorrion. Lapurrek gasolina 
hartzen dietenez, ibilgailua isio-
tu ere ezin izaten dute egin. La-
purretak iaz hasi zirela diote, 
baina aurten nabarmen hazi de-
la kopurua: “Gau batean, 700 li-
tro ostu zizkiguten hiru kamioi-
tan”. Duela urtebete, Elorrioko 
Udalak eta Ertzaintzak hitzar-
mena sinatu zuten gauetan er-
tzainek herrian patruilatzeko: 
“Orain Elorrio seguruagoa dela 
esan ziguten, baina lapurren-
tzako abisu bat beharrean, kon-
trako efektua egin zuen, eta eu-
rentzako deia izan zela dirudi”. 

Azaldu dutenez, 10-15 salaketa 
jarri dituzte dagoeneko. “Uda-
letik berba onak entzun ditugu, 
baina ez dugu ekintzarik ikusi”. 
Egoera honen aurrean, gauetan 
patruilak jarri dituzte martxan.

Udalaren alternatiba
Joseba Mujika alkateordeak 
dioenez, “arazoa aztertu du-
gu, eta salaketa pare bat baino 
ez daudela ipinita ikusi dugu. 
Lapurreta gehienak Betsaide 
industrialdearen inguruan ger-
tatzen direnez, alternatiba bat 
eman diegu. Eroskiko aparka-
lekuan aparkatzea”. Mujikak 
dioenez, ez da onargarria esatea 
udalak ez duela ezer egin, astero 
Ertzaintzagaz egoeraren jarrai-
pena egiten baitute. 

Gauetan gasolioa lapurtzen dietela-eta, patruilak 
antolatu dituztela azaldu dute kamioi gidariek

Lapurreten aurrean 
garraiolariek patruilak 
egiteari ekin diote

Kamioiak, Elorrioko sarreran aparkatuta.

Bisita gidatuetan Tola jauregiko lorategia zabalduko dute interesdunentzat

 MARKEL ONAINDIA
“Eskaintza zabala, anitza eta in-
teresgarria”. Berba horiek era-
bili ditu Ana Otadui alkateak 
aurtengo udan Elorrion egongo 
den programazio kulturala des-
kribatzeko. Tola jauregia izan 
da aurkezpen gune, eta aurten 
protagonismo berezia edukiko 
du leku horrek. Izan ere, bisita 
gidatuetan bertako lorategia za-
balduko dute interesdunentzat. 
Horretaz gainera, urtero legez, 

Musikaireko kontzertu batzuk 
ere bertan eskainiko dituzte. 
Herria ezagutzeko aukeretan, 
Argiñeta ere bada interesgune. 
Indusketak martxan egonda, 
lurra altxatuta dagoela, eremu 
arkeologikoa ikusi eta haren 
inguruan gehiago jakiteko au-
kera emango dute.

Elorrioko Udak izenpean, 
Interneten eskuragarri dago 
egitarau osoa, www.elorrio.net 
atarian.

Azkenengo azoka, bihar
Elorrion hainbat azoka egin 
izan dituzte azkenaldian. Antzi-
nako ogibideena eta kulturala 
pasata, Elorrixak eratutako Du-
rangaldeko Azoka Ekologikoa 
egingo dute bihar. Hamazortzi 
ekoizle bizkaitarrek parte har-
tuko dute; erdiak Durangalde-
koak izango dira. Ortuari, gazta 
eta ohiko produktuez aparte, 
aurtengo nobedadea haragi 
ekologikoa izango da.

Udan herrian geratzeko eskaintza 
“zabala, anitza eta interesgarria”
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DURANGALDEA

 MARKEL ONAINDIA
Saharauienganako elkartasun 
ekimen berri bat jaio da Duran-
galdean. Urritasunak dauzkaten 
umeak ekarri dituzte lehenengoz 
uda pasatzera, Rio de Oro-Duran-
go ekimenaren bidez. Zortzi dira; 
gorreria, itsutasuna, autismoa, 
buruko paralisia, Downen sin-
dromea eta ezgaitasun intelek-
tuala dauzkate. Caritasen Izur-
tzako aterpetxean daude 24 orduz, 
hainbat begiralek zainduta. Ater-
petxean berdegune bat daukate 

denborapasarako: txin-txaune-
tan ibili, futbolean jolastu... Euria 
egiten duenerako pare bat jaima 
ipini dituzte. Ingurua ezagutzen 
ibili dira, eta irteerak prestatu 
dituzte; Senda Vivara joango dira 
Geu Be elkartekoekin, adibidez. 

Ez dira hemen dauden saha-
raui bakarrak. Aurten ere hain-
bat ume etorri dira, oporrak Tin-
dufeko (Aljeria) errefuxiatuen 
kanpamentuetatik kanpora pasa-
tzeko asmoz. Beroa saihestu eta 
bizi baldintza hobeak eduki gura 

dituzte; esaterako, elikadura ego-
kia jasotzea eta osasun azterketak 
egitea. Joan zen astean jaso zituz-
ten familiek, eta Durango eta Elo-
rrioko udalek harrera ofizialak 
egin dizkiete. Durangoko Herria 
eta Elorrioko Lajwad elkarteek 
sustatzen dute umeok etxean har-
tzeko kanpaina.

Bestalde, mugimendu berak 
Saharaui Eguna eratu du bihar-
ko. Tailerrak, bazkaria, ekitaldia 
eta kontzertuak egingo dituzte 
Durangoko Andra Marian.

2012ko urrian ekimena 
eratzen hasi zen Maider 
Caballero, Mikel del Arco 
eta Claudia Odriozolagaz 
batera. Espainiar estatu 
osoko 50 bolondres batu di-
tuzte hil biotan lan egiteko. 
Zortzi umeekin, itsutasuna 
daukan begirale bat etorri 
da: El Mami Sidi Brahim.

Zelan hasi da esperientzia?
M.C.: Emozio asko bizi izan 
dugu. Hasieran, ez genekien 
noraino heldu zitekeen ba-
koitzaren ezgaitasuna. Nik 
uste nuen gaitzagoa izango 
zela, baina hasi eta astebete-
ra, ondo ezagutzen ditugu. 
Zer gustatzen zaien, zer egin 
dezaketen... Azkenean, 24 or-
du gaude batera, eta denbora 
gehiago pasatu dela dirudi. 
Oso gustura gaude. Denbora 
asko iraun duen lan bat egin 
eta gero, eurak pozik daudela 
eta pertsonalki aurrerapau-
soak egiten dabiltzala ikustea 
oso esanguratsua da.

Zelan daude umeak?
E.M.S.B: Oso pozik ikusten 
ditut. Ilusio bat da, ideia itze-
la. Lan honetan parte hartu 
duten guztiak eskertu gura di-
tut: bolondresak, Durangoko 
Udala, Herria...

Zer onura jasoko dute?
E.M.S.B: Medikuekin ego-
ten dira, eta gainera, hilabete 
bi pasatzen dituzte berotik 
urrun. 50 gradukoa, ezin du-
zu imajinatu. Ondo daudenek 
txarto pasatzen dute, bada, 
pentsatu zailtasunak dauzka-
ten hauek.

Saharauiekiko elkartasuna 
indartsua da Euskal Herrian.
E.M.S.B: Elkartasuna han-
ditzen dabil uneoro. Asko es-
kertzen diogu Euskal Herria-
ri. Aurten 316 umek pasako 
dituzte oporrak bakean. Ume 
bakoitza bake enbaxadore bat 
da, eta politikoek egiten ez du-
tena egin ahal dute: familiak 
ezagutu, beste ume batzuekin 
jolastu... Herri saharauiareki-
ko elkartasuna handitzen da.

Ume saharauiak eta begiraleak, Izurtzako aterpetxean.

Rio de Oro: saharauienganako 
elkartasun keinu berri bat
Urritasunak dauzkaten zortzi ume saharauik Durangaldean igaroko dute uda
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DURANGALDEA BERRIZ

IZURTZA

MAÑARIA

ATXONDO GARAI

 M. ONANDIA/J. GUENETXEA
LABeko eta ESK-ko 50 afiliatu 
batu ziren astelehenean, Elo-
rrioko plazan emandako pren-
tsaurrekoan, Iketz (Abadiño) eta 
San Eloy (Elorrio) enpresetan 
gertatutakoaren inguruan duten 
iritzia emateko. Likidazio proze-
suan daude eta inbertsore berri 
batekin akordioak sinatu dituzte 
enpresa bietan. Adierazi zuten 
talde bereko enpresa bietan pro-
posamen bera egin zutela, eta 
hasieran plantilla biek onartu 
arren, gero desberdina izan dire-
la negoziazioa eta emaitza. “Ike-
tzen benetako negoziazioa egin 
zen”. Tarte horretan greba deitu 
zutela, eta horri esker, gutxieneko 

lan baldintzekin akordioa sinatu 
zela uste dute. San Eloyn, euren 
ustez, ez da benetako negoziazio-
rik egin: “ELAko eta CCOOko de-
legatuek bultzatuta, beldurraren 
diskurtsoa zabaldu da. Inbertso-
reagaz ezin zela negoziatu, beste-
la alde egingo zuela-eta”. Iketzen 
greba deialdia egin zenean, San 
Eloyko langile batzuek horren 
kontra egin zutela ohartarazi du-
te: “Dei eta mezu anonimoak egin 
ziren, tartean mehatxuak eta irai-
nak”. Prentsaurrekoan, kritika 
gogorra egin zuten: “LABeko eta 
ESK-ko delegatuak langabe-
zian geratu dira, baina, ELA eta 
CCOOkoek, ostera, inbertsorea-
gaz lanean jarraituko dute”.

ELAren erantzuna
Asteleheneko prentsaurrekoan 
LABek eta ESK-k plazaratutako 
adierazpenei prentsa ohar bi-
dez erantzun die ELAk. LABek 
Iketzen bere planteamenduak 
inposatu dituela kritikatu du 
ELAk “mehatxatzera helduz eta 
beraien iritzien kontra dauden 
langileak baztertuz”. Gaineratu 
duenez, “LABek 220 behargini 
lana emango zien lehenengo in-
bertsorearen proiektua huts egi-
tera eroan eta gero, informazioa 
ezkutatuta, San Eloyko langileek 
aho batez asanbladan erabakiak 
hartzea onartu zuten”. 

Langileen interesak asan-
bladan hartutako erabakiak 
errespetatuta defendatu di-
t u z t e l a  d i o t e  E L A k o e k : 
“San Eloyn 90 langilek baino 
gehiagok babestu dute inbertso-
rearekin akordioa, tartean LAB 
eta ESK-ko afiliatuek”. Audi en-
presagaz sinatutako akordioari 
esker, lan taldea laster handituko 
dela azaldu dute. Enpresa berria 
abuztuaren erdialdean hasiko 
da martxan. “Akusazio faltsuak” 
egiteari uzteko eskatu diote 
LABi, “Iketzeko afiliatuak kolo-
katzeko izandako negoziazioak 
eta hutsik geratu den pabilioi bat 
antza denez Iketzeko LABeko de-
legatu bati adjudikatzearen hel-
burua argitu beharko lituzke”. 

Iketz eta San Eloy enpresen auzia: 
sindikatuen ikuspuntu kontrajarriak
Hainbat ekintza leporatu dizkiote elkarri LAB eta ESK-k eta ELAk

Guztira, hiru proposamen aurkeztu dituzte 
udalak abiatu zuen jaietako kartel lehiaketara

 J.D.
Irailean Izurtzako jaiak iraga-
rriko dituen kartel irabazlea 
aukeratu dute dagoeneko. Uda-
lak irekitako lehiaketara hiru 
proposamen aurkeztu zituzten, 
eta udal ordezkariak batzor-
dean batu ondoren, Aitzol Biz-
karguenaga Belar durangarra-
ren kartela aukeratu dute.

Herriko jaien erakusgarri 
diren hainbat osagaiekin (dan-
tzariak, bertsolariak, eskupi-

lota eta frontenis txapelketako 
jokalariak, etab.) osatu du kar-
tela Bizkarguenagak. Egitura 
aldetik, gustura geratu dira 
kartelagaz, baina kolore alde-
tik moldaketa batzuk egiteko 
eskatu diote egileari. Izan ere, 
kartelean kolore nagusi bi ba-
karrik agertzen ziren: zuria 
eta berdea. Moldaketei esker, 
kartela koloretsuago eta era-
kargarriago geratuko dela 
adierazi dute.

Aitzol Bizkarguenaga 
irabazle, kartel lehiaketan

Maite Arginzonizek eta Iñigo Ariznabarretak egin zuten berba prentsaurrekoan. 

 AMAIA UGALDE
BME Berrizko Merkatarien 
Elkarteak bosgarren auke-
ra azoka atonduko du bihar, 
probalekuan. Aurten, zazpi 
saltokik parte hartuko dute 
eta 10:00etik 19:00etara egongo 
dira bertan.

Honako hauek izango dira 
parte-hartzaileak: Txaparro 
janari denda, Boutique Luisa, 
Ibaiondo burdindegia, Salkin 
kirol denda, Tipi-tapa eta Txi-
ki-txiki umeen arropa dendak 
eta Asibar moda denda. 

BMEko presidente Satur 
Blancak azaldu duenez, “jaien 
jarraipena” izaten da azoka, 
“jai txiki baten modukoa”. 
Aurten salmentak nahiko ma-
kalak izan dituztela esan du, 
“beste leku denen antzera”. 
Berriztar ugari hurreratzen 
dela eta erantzuna oso ona iza-
ten dela nabarmendu du. 

 A.U.
Lau urtetik gorako umeen-
tzako liburuak liburutegitik 
atera eta Urtiagako kioskora 
eroango dituzte datorren as-
tean. Berrizko liburutegiak 
eta Pagotxa elkarteak elkarla-
nean antolatu dute ekimena, 
Liburutegi Ibiltaria izenagaz.

Astelehenetik bariku-
ra, arratsaldeko 16:30etik 
20:00etara egongo da liburute-
gia kalean, eta Pagotxa elkar-
teko begiraleak arduratuko 
dira bertan umeekin egoteaz. 
Aste horretan, gainera, Lehen 
Hezkuntzako ikasleak udale-
kuetan egongo dira goizetan, 
eta liburutegia udalekuetako 
ekintzen osagarria izango da.

Eguraldi ona egiten badu, 
kioskoan egongo da liburute-
gia. Bestela, udalak probaleku 
alboan daukan lokala erabili-
ko dute.

Merkatariak 
probalekura 
irtengo dira 
aukera azokan

Datorren astean 
liburutegia 
aterako dute  
Urtiaga plazara

 JOSEBA DERTEANO
Arraindegia dagoen eraikinaren 
atzeko landan, kooperatiba ere-
duaren bidez zortzi etxebizitza 
eraiki eta kudeatzeko asmoa 
abiatu zuen iaz udalak.  Proiek-
tua egina dago, eta berau eza-
gutara eman eta herritarren 
interesa jakiteko batzarra deitu 
zuten. Harrezkero, kooperatiben 
ereduko hainbat aditu, elkarte 
eta abokaturekin batu dira sis-
tema horren gaineko jakintza 
aregotzeko.

Orain, berriro ekin diote as-
moari. Martitzenean herri batza-
rra deitu zuten, orain urtebete 
emandako azalpenak errepikatu 
eta herritarren interesa zein 
den ikusteko. Hainbat herritar 
batu ziren; “batzuk iazkoak eta 
beste batzuk berriak”, azalpe-
nak eman zituen David Cobosen 
arabera: “Antza, badago interesa. 
Jakina, ez da bost minutuan har-
tzen den erabakia, baina ezezko 
borobilik ez genuen jaso”. 

Beraz, asmoarekin aurrera ja-
rraituko dute. Interesdun dene-
kin zerrenda bat osatu gura dute, 
eta horretarako izena emateko 
epea irekiko dute irailean udale-
txean. Ondoren, izena eman du-
ten guztietatik nortzuk eta zelan 
aukeratu (puntuaketa bidez…) 
erabakiko dute: “Helburua pre-
mia handiena dutenei ematea 
da”. Horren ostean, beste batzar 
bat deituko lukete testigua eta 
ardurak aukeratutako koopera-
tibistei pasatzeko. 

Etxebizitza horien proiektua 
egina dago. Zortzi dira, bi eta 
hiru logelakoak, garaje eta tras-
telekuagaz. Lurra udalarena 
denez, espekulazioa saihestuko 
litzateke. Kooperatibisten esku 
geratuko litzateke proiektua 
gauzatzea zein egunean eguneko 
ondorengo kudeaketa. Etxebi-
zitzak kooperatibarenak izango 
lirateke, eta bizilagun bakoitzak 
etxebizitzen erabilera eskubidea 
izango luke.

Irailean zerrenda osatu gura dute interesdunekin

Kooperatiba bidezko bizileku 
proiektuari berriz ekin diote

 M.O.
Garaiko Udalak adjudikatu 
du Goierritik herrigunera 
doan bidearen obra. Azke-
neko osoko udalbatzarrean 
landu zuten gaia, eta eraba-
ki zuten Lasuen enpresari 
ematea proiektua. 130.000 
euroko aurrekontua dauka 
egitasmoak, baina 110.000 eu-
ro Bizkaiko Foru Aldundiak 
ipiniko ditu.

Aurtengo neguko denbora-
learen eraginez, errepide ho-
rretan lurjausia gertatu zen 
urtarrilean. Ez zuten bidea 
guztiz itxi, baina sortutako 
zuloa konpontzeko beharra 
zegoen.

Udalaren eskumenekoa 
da bidea, eta horregatik da-
bil kudeatzen konponketa. 
Oraindik ez dago zehaztuta 
zer epetan konponduko du-
ten kaltetutako errepide zati 
hori.

Adjudikatu 
dute Goierritik 
herrigunerako 
bidearen obra

Udaletxean edo liburutegian apuntatu behar da

 M.O.
Mañariko Udalak irteera kul-
tural bat eratu du uztailaren 
13rako: Añanako Gatz Hara-
nera bisita. Ekimenaren berri 
eman dute, esanez oraindik 
badagoela izena emateko auke-
ra; hilaren 10ean amaituko da 
epea. Udaletxean edo liburu-
tegian apuntatu beharko dute 
interesdunek.

Goizeko 09:30ean irtengo 
dute Mañaritik, autobus gel-

tokitik. 11:00etarako, Añanara 
helduko dira, eta bisita egingo 
dute. Amaitzean, Gasteize-
ra joango dira bazkaltzera. 
14:00etan batuko dira mahaia-
ren bueltan. Arratsalderako 
plan bi ipini dituzte aukeran: 
arratsaldepasa egitea Gastei-
zen, edota katedrala bisitatzea. 
Bisita horrek 8,5 euro balio du, 
eta izena ematean abisatzeko 
eskatu dute. Irteeraren prezio 
orokorra hogei eurokoa da.

Añanako Gatz Haranera 
bisita, hilaren 13an
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DURANGO

IURRETA

MALLABIA

 MARKEL ONAINDIA
2006tik Gertek enpresak kudea-
tzen du TAO zerbitzua. 2012an 
21.000 euro ordaindu zituen li-
zentziagatik eta, horrez gainera, 
kanon aldakor bat ere ezarrita 
eduki du: makinan bertan egin 
beharreko isunen ordainketen 
%30 udalari ematea. Pilar Rios 
zinegotziak (PSE-EE) esan du 
eztabaida ugari egon izan direla 
udalaren eta enpresaren artean; 
udalak ez zekien zenbat jasotzen 

zuen enpresak isunen bitartez. 
Antzekoa gertatu ei da gastue-
kin. Batez ere, aurreko geren-
tziagaz eduki dituzte tirabirak; 
aurten aldatu eta gauzak hobeto 
joan ei dira, “gardenago”.

Zerbitzuagaz etekina sortzen 
dela ikusi dute. “Enpresak beti 
esan izan du zerbitzua ez zela 
onuragarria. Aurten, 11.000 
euroko etekina aitortu dute”, 
adierazi du Riosek. Adjudikazio 
berrian kanon aldakorraren 

kopurua zein den uneoro jakin 
ahal izango dute. Baldintzen al-
daketan ikusten du arazoa kon-
pontzeko gakoa, ez enpresan.

Sistemari buelta bat ematea 
beharrezkoa dela uste du Rio-
sek, finantziazioan zein eremue-
tan. San Fausto, Juan Itziar, Txi-
bitena edo Aramotz auzuneetan 
aparkatzeko arazoak sortu dire-
la ohartarazi du, askok TAO ez 
ordaintzearren herri kanpoal-
dean utzi ohi dutelako autoa.

TAO zerbitzuaren kontrola 
handitzeko, adjudikazio berria
PSE-EEk esan du udalak ez zekiela enpresak zenbat jasotzen zuen isunen bidez

TAO ordaintzeko makina, Zumalakarregi kalean.

 M. O.
Bai Euskarari Ziurtagiriaren el-
karteak antolatzen duen sari ba-
naketa ekitaldia Plateruena kafe 
antzokian egin dute aurten. Pasa 
den barikuan izan zen. Aurretik, 
bazkaria egin zuten ehun lagun 
baino gehiagogaz. Ziurtagiridu-
nak euskararen normalizazioan 
eragiten dabiltzala esan zuen 
Gutiérrezek.

Galdakaoko Vusa Eraikun-
tzak enpresari eman zioten sari 
bat. Rober Gutiérrez elkarte-
ko zuzendariak azaldu zituen 

merituak: “Krisi garaian egon 
arren, euskara planarekin ja-
rraitzen du eta euskararekiko 
duten konpromisoa adierazteko 
Bai Euskarari Ziurtagiria urtez 
urte berritzen jarraitzen du. Gi-
zartearekiko konpromisoa ere 
aipagarria da, esate baterako 
Ibilaldia babesten”. 

Leitza, Areso, Goizueta eta 
Aranoko ziurtagiridunek sari 
kolektiboa jaso zuten. Antzuo-
lako Elay enpresako Anaje Nar-
baiza ere saritu zuten, euskara 
planagatik, besteak beste. 

Ziurtagiridunak euskararen normalizazioan 
eragiten dabiltzala esan zuen Gutiérrezek

Bai Euskarari sariak 
banatu dituzte 
Plateruenean 

Elkarteko ordezkariak eta sarituak, familia argazkian. Ziurtagiriaren elkartea

 AITZIBER BASAURI
San Kristobal jaiak ospatuko 
dituzte egunotan Arriandin.  
Ohiturari eutsiz, sardinak, go-
xokiak eta edariak banatuko 
dituzte San Kristobal egunez, 
eguaztenean. Aurretik, meza 
izango da Azkorran 19:00etan.

Zapatuan, berriz, afaltze-
ko elkartuko dira auzokoak, 
21:00etan. Aurretik, asto pro-
bak ikusteko aukera ere egon-
go da Amezketako eskola ingu-
ruan; 18:00etan hasiko dira.

Azaleko minbiziari buruz
Bestalde, Minbiziaren Aur-
kako Elkartearen eskutik, 
eguzkitik babestu eta azaleko 
minbiziari aurre hartzeko 
informazioa emango dute, uz-
tailaren 18an. Dantzari plazan 
izango dira 10:00etatik aurrera.

Edaria, goxokiak 
eta sardinak 
San Kristobal 
egunez

Ertzainek ere euren bertsioa 
onetsi dute: materialean ez 
zutela euren hatz-markarik 
topatu esan dute

 M.O.
Martitzenean Aitziber Coello 
eta Asier Aginako presoak 
epaitu zituzten Madrilen, 
ETAri laguntzea egotzita. 
Fiskalak hamasei urteko kar-
tzela zigorra eskatu du euren-
tzat, 2000n Galdakaoko etxe 
batean lehergailuak batzea 
leporatuta. Epaiketa amaitu-
ta, sententziaren zain daude.

Coellok eta Aginakok sasoi 
hartan ETAko kideak zirela 
onartu dute. Baina, etxea alo-
katu egin zutela bakarrik, ez 
zutela erabili. Etxearen erre-
gistroan parte hartu zuten 
ertzainek ere euren bertsioa 
onetsi dute: materialean ez 
zutela euren hatz-markarik 
topatu esan dute. 

Preso biek bete dute zigo-
rra Frantzian ETAko kide 
izateagatik. Hori dela-eta, ab-
soluzioa eskatu dute.

Coello eta 
Aginako 
presoak epaitu 
dituzte 

Martitzenean , haur parkea ipiniko dute  

JONE GUENETXEA
Eguzki babesaren eta azaleko 
minbiziaren inguruko kanpai-
na jarriko dute martxan uztai-
laren 9an, martitzena, 17:00eta-
tik 20:00etara. 

AECC Minbiziaren Aur-
kako elkarteak haur parkea 
ipiniko du herriko parkean. 
Eguzkiarengandik babesteak 
duen garrantzia umeen artean 
ezagutzera ematea eta infor-
mazioa zabaltzea da helburua. 

Elkarteak 60 urte egin ditu 
aurten gaitz horren aurka la-
nean. Udalak diruz laguntzen 
du elkartea.

Azaleko minbizia 
prebenitzeko kanpaina

AECC Minbiziaren  
Aurkako elkarteak  
haur parkea ipiniko  
du herriko parkean
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DURANGALDEA ASTEON

ZALDIBAR

ABADIÑOOTXANDIO

 I.E.
Zabor gehien sortzen dute-
nek tasa altuagoa ordaintzea 
arautzen duen ordenantza 
berria onartu zuten Abadiño-
ko Udalean joan zen astean, 
aho batez. Janari saltokiei 
eragingo die, batez ere, uda-
lak zaborren ordenantzan 
egindako aldaketa honek. 
Jose Luis Navarro alkateak 
adierazi duenez, “tasak bi-
dezkoago egitea” izan dute 
helburu tarifa aldaketa hone-
gaz. Batez ere, bankuek, hi-
permerkatuek eta industriak 
igarriko dute aldaketa.

 I.E.
Udaleko gobernu taldeak 
ohar batean jakinarazi due-
nez, 24 gazte kontratatu di-
tuzte udalekuetan eta udako 
ludotekan jarduteko zabaldu 
duten lan-poltsari esker. Guz-
tira, 92 gaztek eman dute ize-
na begiraleen lan-poltsa ho-
netan. Udalak azaldu duenez, 
aurkeztu direnetariko gehie-
nak Abadiñokoak bertakoak 
edota inguruko herrietakoak 
dira, baina eskualdetik kan-
poko hainbatek ere eman 
dute begiraleen lan-poltsa 
horretan izena.  

Zaborren tasa 
zehazteko 
baremo berriak

24 gaztek 
egingo dute 
udalekuetan lan

 ITSASO ESTEBAN
Espainiako gobernuaren hez-
kuntza erreformarako aurre-
proiektuaren kontra agertu ziren 
pasa den egueneko udalbatza-
rrean Bildu, EAJ eta PSE-EEko 
ordezkariak. Erreformak, “ra-
tioen igoera, ikasleen bereizketa, 
hezkuntzaren merkantilizazioa, 
pribatizazioa, curriculumaren 
uniformizazioa, euskara gutxies-
tea, edota erlijio katolikoaren in-

posaketa” dakartzala salatu dute 
hiru alderdi horiek. Erreforma 
defendatu eta mozioaren kontra 
bozkatu zuen, ostera, PPk.

“Erreformarekin Francoren 
garaira bueltatuko ginateke, eta 
Jaurlaritzari dagozkion konpe-
tentziak ez errespetatzea lekar-
ke”, azpimarratu zuen EAJko 
Nerea Garitonandiak. “Aurre-
proiektua atzerapauso handia 
da eta behar duguna kalitatezko 

hezkuntza publikoa da”, esan 
zuen Arantza Baigorri alkateak. 

Mozioa herriko hezkuntza-
ko eragileek bultzaturikoa iza-
tea goraipatu zuen Javier Tera 
PSE-EEko kideak. Izan ere, Zal-
dibarko herri eskolako guraso el-
kartearen, irakasleen, jantokiko 
langileen eta hezitzaileen babe-
sagaz aurkeztu zuten hezkuntza 
erreformaren kontrako mozioa 
udalbatzarrean.

LOMCE hezkuntza erreforma 
gaitzetsi du udaleko gehiengoak
LOMCEren kontra agertu dira udaleko hiru alderdietako zinegotziak, PPkoa 
kenduta ; mozioa herriko hezkuntzako eragileek bultzatu eta proposatu dute

 J.D.
Olazar inguruan ireki gura 
duten abentura parkeak zere-
sana eman du herrian. Ondo-
rioz, udalak batzar irekia egin 
zuen gai horren inguruan. 
Batzar horren ondoren, ho-
nako hau erabaki du udalak: 
uztailaren 10era arte, 20 bizila-
gunek gutxienez, Herritarren 
Kontseilua deitzeko eskaera 
egiten badute udaletxean kon-
tseilua deituko dute. Kasu 
horretan, kontseilua hilaren 
16an deituko lukete. Proze-
suan ahalik eta gehien sakon-
du arte, ez dute ezer esleituko. 

Herri eztabaida 
ireki da abentura 
parkea dela-eta

 JOSEBA DERTEANO
Pasa den barikuan eta zapatuan 
autobus zerbitzu “publiko eta 
duin” baten alde erabiltzaileek 
Durangotik Gasteizera egin zu-
ten martxan, 30 bat lagunek par-
te hartu zuten. Ondoren, Araba-

ko Foru Aldundiko egoitzaren 
parean kontzentratu ziren. Au-
rretik, Bizkaiko Aldundian ere 
kontzentrazio bat egina zuten. 
Orain erantzunaren zain daude: 
“Erantzunik jaso ezean, zarata 
ateratzen jarraituko dugu”.

Martxaren ostean, aldundi 
bien erantzunaren zain daude

Martxako kideak Gasteize, Arabako Foru Aldundiaren aurreko kontzentrazioan.

Domekan, bueltan 
datoz Ezkurdiko 
Udako Dantzaldiak

Eguaztenean, Pinondon 
batuko dira frackingaren 
kontra daudenak
Hainbat lagunek frackingaren –haustura hi-
draulikoa– kontrako taldea eratu gura dute Du-
rangaldean. Horretarako, batzarra deitu dute 
datorren eguaztenerako; Durangoko Pinondo 
etxean izango da, 19:00etan. “Ez dira data onak, 
baina Bernagoitin hasi dira jada lanean”, adie-
razi dute batzarra bultzatu dutenek.

Joan zen astean, berbaldia egin zen gai bera-
ren inguruan, Pinondon.

Durangoko Udaleko Adinekoen sailak 
Udako Dantzaldiak antolatu ditu aur-
tengo udarako ere. Antzinako dantzal-
dien erakoak dira, Txitxarrilloak. 

Domeka honetan izango da lehe-
nengoa, eta hilaren 14an, 21ean eta 
28an izango dira hurrengoak, azaldu 
dutenez. Duo Marfil taldeak ipiniko du 
musika saio guztietan.

Abadiñoko Gaztelu auzoko jaiak 
bihar amaituko dira, zapatuan. 
Eguaztenean hasi ziren, donien- 
atxa igota. Atzo meza eta dantza-
riak egon ziren, gainera. 

Bihar, umeentzako quadak 
egongo dira erabilgarri, eta ilun-
tzeko 20:30ean tortilla lehiaketa 
egingo dute.

Euskararen aldeko 
bosgarren iPadaren  
zozketa egin dute

Gazteluko jaiak 
amaituko dira bihar 
arratsaldean

‘Salerosketak be euskaraz’ kanpai-
naren barruan, hainbat iPad zoz-
katu dituzte urte osoan, eta asteon 
esan dute zein den bosgarrenaren 
zenbaki saritua. Lehen zenbakia 
197.261 da, eta Kaiala arropa den-
dan banatu dute. Bigarrena 169.832 
da, eta Metro kopistegian eman 
dute.

 JONE GUENETXEA
Zaldibarko jaietarako kartel lehia-
keta hutsik uztea erabaki du udalak 
plagio salaketa bat dela-eta. Aran-
tza Baigorri alkateak baieztatu 
duenez, “2010eko Hondarribiko 
jaietako kartel egilearen senitarte-
ko batek udalera deitu du, plagioa 
gertatu dela salatuz. Irabazleari sa-
ria ez ematea erabaki dugu”. 

Ainhoa Zabarte Zaldibarko kar-
telaren egileak bi kartelek antza 
dutela aitortu duen arren, berak ez 
duela kopiatu nabarmendu du. 

Jaietako kartel  
lehiaketa hutsik 
geratu da, plagio  
salaketagatik
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Berbaz
Santi Reyes | Bizkaidenda federazioko kudeatzailea eta Durango Bai elkarteko kidea | 35 urte, Durango

  AMAIA UGALDE
Zer egoeratan heldu dira Du-
rangoko merkatariak udako 
merkealdira? 
Egoera nahiko txarra da, eta 
beherapenekin egoera hobetzen 
den arren, oraingoan ez dira 
irtenbidea izango. Suposatzen 
dut beherapenak ez direla onak 
izango. Erostea grina bat iza-
ten da, eta egoera honegaz ez 
dira egoten halako bulkadak. 
Aurreko beherapenak nahiko 
txarrak izan dira, eta hauetan 
ere erosketak egongo dira, baina 
ez beste urte batzuetan moduan. 
Erosketak txarrak izan dira den-
boraldian, eta beherapenetan 
gehiago salduko bada ere, ez dira 
onak izango. 

Normalean baino beherapen 
handiagoak egongo dira?
Kalean %50eko deskontuak iku-
si ditut. Bai, beherapenak han-
diagoak izango dira, hasieratik. 
Normalean azken momentuan 
jaisten dira gehien prezioak, eta 
orain hasiera-hasieratik egin-
go dute denda askok. Likidezia 
behar da, dirua, irailean hasiko 
den denboraldi berrirako eros-
ketak egiteko. Lehenago salmen-
tak txarrak izan direnez, ahalik 
eta gehien saldu gura dute orain. 

Arropa sektorean, batez ere?
Sektore guztietan. Hasieran 

etxeko altzari eta ekipamendue-
tan igarri zen gehien, eta orain, 
nahiko kolpe handia izaten dabil 
arropa eta oinetakoen arloan. 
Sektore denetan igartzen da, 
elikaduran eta ostalaritzan gu-
txien, agian.

Denda asko zarratu dira? 
Batzuk bai. Aspalditik dauden 
dendek negozio egonkorragoa 
dute, baina berrientzako, batez 
ere, egoera gaitza da. Duran-
gon krisiaz gainera, beste arazo 
bat daukagu: errentak despro-
portzionalak dira, Bilbokoak 
bezalakoak. Zerbaitegaz hastea 
hemen... Adibidez, Montevideo 
etorbidea leku dotorea da denda 
bat edukitzeko, baina 1.000-1.400 
euroko errentak ordaindu behar 
dira, eta Durangoko salmenta 
fluxuekin ezin duzu alokairu ho-
ri ordaindu. Beste leku batzuei 
buruz ere berba egin dezakegu, 
baina Montevideon, dendak 
zabaldu eta ixten ari dira eten 
barik.

Elkartean gorabehera asko iga-
rri duzue?
Elkartean ia berrehun denda 
gaude, eta krisia hasi baino 
lehen ere antzeko kopurua ge-
neukan. Pasa den astean, alar-
ma piztu zuen datua atera zuen 
Ecobik: Bizkaian, 3-4 urtean, 
2.000 denda zarratu dira. Egia 

da, baina 1.700 eta piku zabaldu 
dituzte. Psikosi puntu bat ere 
badago.

Pasa den astean elkarteko ba-
tzar nagusia izan zenuten. Zer 
edo zer berririk erabaki zenu-
ten? 
Estatutuak hobetzeko proposa-
menak egin genituen. Tartean, 
gizarteratzeko enpresa bat sortu 
gura da. Langabetuei eta gizarte-
ratzea gaitz daukatenei aukerak 
ematea izango litzateke enpresa 
horren helburua. 

Durangoko tren geltoki ondoko 
merkataritza zentroaren ingu-
ruko zer berri duzue?
Oraindik bisitak egiten dabiltza 
azpiegituretara. BM supermer-
katua egongo dela badakigu, 
baina ez dakigu nor gehiago 
joango den. Esan digutenez, 

saiatuko dira arropa operadore 
nazional bat ekartzen, baina ez 
dakigu Inditex edo zein izango 
den. Guk pentsatzen dugu hala-
ko egitura bat ona izango dela 
Durangorako. Traktore lana 
egingo luke. Durangoko jendea 
Bilbora, MaxCenterrera joaten 
da Bershka eta Stradivarius la-
ko dendetan erosteko. Hemen 
egoten bada, hobeto. Jendea Du-
rangon geratuko da erosketak 
egiten. Hemen inguruan biztan-
le kopuru handia daukagu, eta 
nahiz eta denda asko eduki, gau-
za batzuk falta dira, eta gazteak 
batez ere, herritik kanpo joaten 
dira erosketak egitera. Hori iku-
si egiten da. Konturatzen bazara, 
Durangon jende nagusia egoten 
da arropa erosten. 

Durangoko dendarik egongo 
da tren geltoki ondoan?
Lehentasuna eduki dugu, in-
formazioa eman digute... Baina 
azpiegitura ikusita, bertako 
dendek beste zerbait gura dute. 
Errenta garestia da gainera, eta 
egoera ez dago halakoetarako.  

Zer erronka dauka Dendak Bai 
elkarteak?
Arazo handi bi ditugu: finan-
tziazioa eta merkatariek ondo 
erostea. Finantziazioaren gaian, 
orain, denboraldi berrirako 
arropa erosteko adibidez, oso 

gaitza da bankuek kredituak 
ematea. Ia dendari denak auto-
nomoak dira, eta kredituak lor-
tzeko, euren ondarea ipini behar 
dute, eta denda txarto badabil, 
ondare hori arriskuan egon dai-
teke. Baina noski, arropa gehia-
go erosi behar, bestela ezingo da 
saldu-eta. Iaz, abal finantzieroen 
programan 600 milioiko parti-
da zegoen sektore guztietarako, 
eta hortik 43 milioi baino ez 
ziren gastatu. Horrek ez dauka 
zentzurik. Arlo horretan hitzar-
menak egiten gabiltza. Bestalde, 
ondo erosi behar dugu. Batza 
Durangaldea erosketa zentroa 
sortu dugu Amankomunazgoaz. 
Oinarrizko gauzak denok bate-
ra erosteko eta elektrizitatea, 
aseguruak... merkatzeko balio 
du zentro horrek, eta hor, egiteko 
lan asko dago. 

Zer gomendio emango zenioke 
denda bat zabaldu gura due-
nari?
Lehenengo, informazioa jaso eta 
ikusteko ondo zer konpetentzia 
dagoen, zenbat jende pasatzen 
den leku horretatik... Jende asko 
bizi da Durangon, eta bezeroak 
egon badaude. Durango plaza 
ona da, leku dotorea denda bat 
edo taberna bat edukitzeko. Ga-
rrantzitsua da non ipini eraba-
kitzea. Ondo pentsatu behar da 
non eta zerekin hasi lanean.

“Aurten, beherapenak handiagoak izango dira 
hasieratik; dendek likidezia behar dute”
Beherapen garaia da. Lehen, merkatarientzako garai oparoa izaten zen hau, baina aurten ez da hain ona izango, Santiago Reyesen 
ustez. Dendak Bai merkatarien elkarteko kideek bizi duten egoerari buruz eta etorkizuneko erronkei buruz berba egin du Reyesek.

Durangon, 
krisiaz gainera, 
beste arazo bat 
daukagu: errentak 
desproportzionalak 
dira”
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Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!

EDERTASUN GIDA 

ILEAPANDEGIAK

ESTETIKA ZENTROAK

Jon Sopelanak Iunik 
ileapaindegia dauka Durangon. 

Udan sartuta, baduzue 
tratamendu berezirik?
Uda sasoia heldu da, eta kolore 
desberdinak nagusitzen dira gure 
bizitzan: arropan, osagarrietan, 
eta, noski, ilean ere bai. Natura 
jakintsuak, ilea argitu eta horitu 
egiten du apur bat, gure azal 
beltzaranagaz hobeto uztartuta. 
Baina, gertatu ahal da ilea lar 
argitzea, eta hori orekatu egin 
behar dugu. Iuniken, kolore horiek 
pertsonalizateko prest gaude. 
Bezero bakoitzaren gustuetara 
egokitzen gara. Kolorean 
lehenengo galtzen dena distira 
izaten da. Hori mantentzeko, oso 
garrantzitsua izaten da 
tratamenduak hartzea. Ilea 
sikatzen denez, ile-egokitzaileak 
ere beharrezkoak dira.

Abuztuan itxiko duzue?
Ez. Martitzenetik zapatura goizez, 
eta  eguenetan 21:00ak arte. 
Manikurak eta pedikurak egiteko 
une egokia da, eta horretarako 
ere prest gaude.

Jon Sopelana

Uda sasoiko  
koloreak

6 AHOLKU ZURETZAT

Udan, gertatu ahal da ilea lar argitzea, eta 
hori orekatu egin behar dugu

Kolore horiek pertsonalizatzeko prest 
gaude, bezeroen gustuetara egokituta

Distira mantentzeko, oso garrantzitsua 
izaten da tratamenduak jasotzea

1 4

2 5

3 6

Ilea sikatzen denez, ile-egokitzaileak  
ere beharrezkoak dira

Udan hobeto da ile luzea edukitzea; itxura 
freskoa emateko, batuta eroan

Estetikoki ere hobe da ile luzea; biluzik 
geratzen den sama estaltzen du
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GOIZTIDI 
DIAZ
EAJ

SEI HANKAKO MAHAIA

Parte hartu Duran20-n
Hasia da, jada, etorkizuneko Duran-
go irudikatzeko prozesua. Aspal-
dian martxan jarrita dagoz pertso-
na asko eta asko, nekez eta gogoz, 
hurrengo urteetan abian ezarri 
beharreko proiektuak pentsatzen, 
zehazten eta neurtzen, bai epeen al-
detik, baita aurrekontuaren aldetik 
be. Bai, jaun-andreok, Tokiko Agen-
da 21eko prozesu parte-hartzaileari 
buruz ari naz, noski. Batzarrak guz-
tiz zabalak dira, herritar oro dago 
gonbidatuta, ondo etorria, eta iritzi 
guztiak dira baliagarriak zein balio-
tsuak. Oraingoan Durango 2020an 
zelakoa izango dan irudikatzen 
ari gara. Gure herriak hainbat eta 
hainbat eraldaketa bizi izango ditu 
hurrengo urteetan: bai arlo ekono-
mikoan, bai gizartean, baita eremu 
fisikoan be (egitaterik esangura-
tsuena trenbidearen desagerpena 
da, baina badagoz beste batzuk be). 
Eta horiek guztiak neurriz, seriota-
sunez eta soseguz aztertu beharra 
dago, danon artean, guztion artean 
(parrokiaren batera bilduriko parte 
hartze itxurakeriatik oso urrun da-
goen ahalegina, noski).

Berau da abian jarritako pro-
zesuaren helburua, eta berau da 
EAJko Gobernu Taldeak bultzatu 
daben lan parte-hartzailea. Erres-
petu osoz, eta sendotasun osoz. Bai 
eta malgutasun osoz be, hau da, 
esku hartzeko bide barriak bilatu 
eta egikarituz be. Horretara sortu 
dira estalpe berean babesturiko 
beste ekimen herritar parte hartzai-
le batzuk: trenbide zaharrean zer 
irudikatu ahal dan zehaztu daben 
neska-mutilen taldeak (parte hartu 
daben ikastetxeei mila esker!) edo-
ta hirigintza alorrean Durangoko 
plangintza orokorra (hau da, zer, 
noz eta zelan eraikiko eta ezarriko 
dogun gure herrian etorkizunean) 
eratzeko herritarren esku-hartze 
taldea sortzea.

Hauxe da, zalantza barik, herri 
ekimena, herri lana, herritarren 
lankidetza, behar serio eta zentzuz-
koa, kontuan hartu beharrekoa. 
Beraz, gonbidapen zabala danori: 
parte hartu Duran20 ekimenean!

Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitakoen eta iritzien erantzukizunik.
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Iritzia gutuna@anboto.org 
eguazteneko 17:00ak arteko epeaGUTUNAK

Durangaldeko Gazte Komunisten Batasunak honako hausnarketa 
hau egin du lan hitzarmen kolektiboen defentsaren inguruan:

Patronalak edozein preziotan ezarri nahi du lan-erreforma. Ho-
rregatik, lanpostua eta etorkizuna bermatzeko langileok dugun bide 
bakarra borroka bateratua da. Langileok defendatzen dugun hitzar-
men kolektiboa defendatzea soilik pauso bat da burgesiaren nahien 
kontrako erresistentzian.

Enpresariek langileon kontra jo dute lan-indarraren esplotazioa 
handitzeko eta langileok lortutako eskumenak ezabatzeko, modu 
hori baita kapitalismoak daukan bide bakarra krisi estrukturalari 
aurre egiteko.

Kapitalismoaren pean gutxi batzuk aberasten dira gehiengoaren 
lanaren bizkarrera. Krisi honetan, haiek gero eta aberatsago bihur-
tzen ari dira, eta gu, langileak, gero eta pobreago. Langabeziaren 
igoera, lan-prekarietatea eta bizi-kostu altuak dira burgesiak erabil-
tzen dituen tresnak etekin gehiago ateratzeko. Klase sozialen arteko 
borrokan, argi dago haiek ala gu garela, ez dagoela erdibiderik.

Sindikatuen desadostasunak langileen posizioak ahuldu ditu 
azken urteetan. Desadostasun hori sindikatuen kupulen izaera opor-
tunistengatik izan da. Zentzu honetan, gizarte klase berdinekoak 
garenez, denok bat eginez aurre egin behar diegu gure etsaiei. Gure 
kolpeak norabide berean joan behar dira. Gazte Komunisten Batasu-
netik honako hau proposatzen dugu: langileak bateratzeko oinarri-
tik hasi behar gara, lantoki bakoitzean, ekintzak eta egin beharreko 
helburuak antolatuta. Denok batera, antolakuntza ereduak eraiki 
ditzakegu borroka goi mailetara bultza eginez; horrela, gure gizarte 
mailako intereseko helburuetara jo ahal izango dugu.

Guztion erantzukizuna da klase sindikalismo borrokalaria be-
rreskuratzea, Itun Sozialaren diskurtsoa bertan behera utzita, eta 
gure posizioak indartuta, oligarkiaren aurrean. Langileok elkartuta, 
borroka partzial guztiak bat eginda soilik egin ahal izango diogu au-
rre burgesia aseezin eta krudelari.

Borroka da bide bakarra estatu sozialista eraikitzeko.

Durangaldeko Gazte Komunisten Batasuna

Lanpostuak defendatu. 
Etorkizuna irabazi

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

• Izen-abizenak • telefonoa • helbidea  • NAN zenbakia

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

-DATUOK BARIK, EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-

KLIK BATEAN

Elorriar batek argazki hau bidali du Anbotora. Herriko 
historiaren informazioa daukaten paneletako bat baten 
batek apurtu duela-eta kexu agertu da Anbotoko irakurle 
hau:  “Ez dut ulertzen zelan bururatu zaien horrelako gau-
za bat apurtzea. Oso panel sendoak dira gainera. Jendea ka-
lera motozerragaz irteten da ala?”  

Elorrio

Zelan izan daiteke?
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Ndiaya Gueye, ‘Njaaya’ | Dakar (Senegal). Lyonen (Frantzia) bizi da. | Musikaria

  ITSASO ESTEBAN
Azkenengo diskoa aurkeztera 
zatoz Durangora, ezta?
Bai. Social living izeneko nire 
lehenengo diskoa aurkeztera 
joango naiz zuenera, baina Se-
negalen eta Frantziaren elkar-
lanetik sorturiko bigarreneko 
kantak ere eskainiko ditut.

Lehenengoa izanda, zer esan 
gura du ‘Social living’ diskoak 
zure musikako ibilbidean?
Social living diskoak aukera 
eskaini dit, batetik, musikan le-
kutxo bat egiteko; eta bestetik, 
baita pertsona bezala hazteko eta 
irekitzeko ere. 

Zer proiektu dauzkazu orain es-
ku artean? Nondik zabiltza? 
Frantzian daramat urte eta erdi. 
Beste artista batzuekin elkarlan 
musikalean jarduteko asmoagaz 
joan nintzen bertara, eta hortik 
sortutako hartu-emanek auke-
rak zabaldu dizkidate Frantzian 
zehar hainbat kontzertu eskain-
tzeko ere.

Zelakoa izan zen zure musika 
ibilbideko hasiera?
Hasieran, batez ere aitarekin 
(goian bego) ez zen batere bide 
erraza izan, berarentzako ikas-
ketak baitzeuden beste edozeren 
aurretik.

Zelan dago ikusita Senegalen 
emakume batek rapa egitea?
Hasieran arazoa zen gurean, bai-
na gaur egun, ez da txarto ikus-
ten. Izan ere, pentsakerak aldatu 
eta aurrerapausoak egon dira. 
Positiboa iruditzen zaie orain.

Zergatik esaten duzu musika 
parte-hartzerako eta toleran-
tziarako bidea izan daitekeela?
Uste dut gizartean parte har-
tzen lagundu dezakeela arteak.
Musika da nire artea, eta horrek 
ahalbidetzen dit errealitateak 
ezagutzea eta transmititzea. Ho-
rrek gizarte eragile bihurtzen 
nau ni neu ere.

Rapean hasi zinen arren, jazz 
musikara gerturatu zara gehia-
go azkenaldian, ezta?
Bai, izan ere, musikarekiko du-
dan maitasunak eta grinak ez 
diete mugarik ipintzen nire ins-
pirazio eta sentsazio artistikoei. 
Irekitasun horri esker hurreratu 
naiz jazzera.

“Nire herrialdeak eta hango musikek 
oso eragin nabarmena dute nigan”
Beat Salad ekoiztetxeak eta JAPPOO senegaldarren elkarteak antolatu dute Platerueneko biharko 
kontzertua. Ndiaya Gueye ‘Njaaya’ musikariaren ahotsa izango da Senegalgo musiken erakusgarri

Beste artista 
batzuekin elkarlan 
musikalean 
jarduteko joan 
nintzen Frantziara”

Senegalgo Dakar hiriburu-
ko La Medina auzoan hazi-
tako Ndiaya Gueye Njaaya 
abeslari eta gitarristak era-
karriko du, bihar, Duran-
goko Platerueneko musika 
jaildira jende gehien. 

Senegalgo emakumez-
koen lehenengo rap taldean 
jardundakoa da Ndiaya 
Gueye Njaaya. Duela sei ur-
te talde hori utzi zuenetik, 
bestelako musika estiloen 
bilaketan aritu da: Senegal-

go doinu tradizionaletik, 
souletik eta jazzetik gertua-
go dauden doinuei lotuta 
dihardu orain.

Durangoko Beat Salad 
ekoiztetxearen inguruko 
hiru artistaren emanaldia 
ere izango da bihar: Eneko 
eta Itsua anaiek eta Omar 
Omzo hip-hoplarik ere kan-
tatuko dute, Plateruenean.

Hip Haf Entertainment 
ekoiztetxearen eskutik

Zer harreman daukazu zure he-
rrialdeko, Senegalgo, musika 
tradizionalarekin?
Nire herrialdeko musika tra-
dizionalarekin harremanik ez 
edukitzea nire sustraiak moz-

tea litzakete. Nire herrialdeak 
eta bertako musikek oso eragin 
nabarmena dute nigan. Lotura  
horri esker egon naiteke, esa-
terako, bihar, nire sorkuntzak 
erakusten Durangon: Omar Om-

zoren eta Durangoko senegal-
darren elkartearen laguntzari 
esker. Plazera da niretzat bertan 
egon ahal izatea, eta zuek ere 
Senegalen eta munduan zehar 
bidaiatzera gonbidatzea.
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JON IRAZABAL 

Gerediagako  
kidea

GEURE DURANGALDEA

Azaroaren 22an beteko di-
ra 50 urte Mexikon hil ze-
la Ricardo Gutierrez, arte 
munduan Juan de la Enci-
na gaitzizenarekin ezaguna. 
1883. urtean Bilbon jaio zen 
Espainiako arte kritikaririk 
onenetarikoa. Euskal artean 
ere aditua zen. 1919an argita-
ratu zuen La trama del arte 
vasco liburua, eta oraindik 
euskal artea ulertzeko oina-
rrizkotzat jotzen da. 

Zubiaurre margolariei es-
ker, hauen arreba Pilar ezagu-
tu zuen, eta harekin ezkondu 
zen 1922. urtean. Pilar kultur 
ekintzailea zen. Madrilen oso 
famatuak ziren berak antola-
turiko Los sábados de los Zu-
biaurre tertuliak. 

Ricardo Madrilgo Arte Ga-
raikideko Museoko –gaur 
egungo Reina Sofiaren aitzin-
dariaren– zuzendari izenda-
tu zuten 1931n. Gerra heldu 
zenean, lan oparoa egin zuen 
bere museoko altxorrak ba-
besten. 1939an Mexikora er-
besteratu zen bere emazteare-
kin eta seme Leopoldorekin.

Mexikoko arkitektura 
eskolako eta unibertsitate 
autonomoko irakasle izan 
zen. Bere amaren heriotza 
zela-eta, Espainiara bidaiatu 
zuen 1951n Pilarrek, eta Ga-
raira hurbildu. 1955ean, gogo 
handirik gabe berak utzitako 
lurra eta gizartea ez zuela 
aurkituko jakinda, Ricardok 
Europara bidaiatu zuen. Pa-
risen Negrin, bere lagun han-
dia, azken aldiz bisitatu zuen, 
eta ondoren, Bilbo eta Garaira 
joan zen. 1963an eroriko ba-
ten ondorioz femurra apurtu 
zuen, eta ebaketaren zain ze-
larik hil zen, 80 urterekin, Ri-
cardo Gutierrez jauna.

Oraingoz Mexikon dago 
hobiraturik. Pilarren eta Leo-
poldo bere semearen ametsa 
eta nahia, familia oparo ho-
rren beste senideena bezala, 
Ricardoren aztarnak Garaiko 
hilerrian ehortziak izatea da. 

R. Gutierrez

MUSIKA

Duela urte bi Durangon es-
treinatu zuten Bereterretchen 
oinatzak lana eskainiko dute 
Khantoria taldekoek, eguenean, 
Durangoko Bartolome Ertzilla 
musika eskolako lorategian. 
Uda Kalean Bizi programazioa-
ren barrukoa da emanaldi hori, 
eta, lehenengoz erabiliko dute 
musika eskolako lorategia pro-
gramazio horretako emanaldi 
baten kokapen moduan. 

Ander Berrojalbiz Khantoria 
taldeko kide durangarrak Uda 
Kalean Bizi programazioaren 
aurkezpenean adierazi zuenez, 
Erdi Aroko musiken zuzeneko 
interpretazioa eta kantuen his-
toriari buruzko azalpen labu-
rrak uztartuko dituzte egueneko 
emanaldian. Izan ere, musika-
riok euskal musika herrikoia-
ren jatorriaren inguruan azken 
urteetan egindako ikerketa da 
emanaldiaren ardatza. 

Taldearen ohiko formazioari 
—Ander Berrojalbiz, Maider Lo-
pez eta Virginia Gonzalo– beste 
musikari bi —Kerstin Ansorge 
eta José Menéndez— gehitu, eta 
boskote moduan jardungo dute 
Durangon. Biolina, biola, orga-
nettoa, harpa gotikoa, edota txi-
rula bikoitza joko dituzte. 

Bartolome Ertzilla eskolako 
lorategia estreinatzeko 
Khantoria boskoteak joko du eguenean, lorategian

Formatu handiko bost erretratu ipini dituzte 
Durangoko udaletxe pareko eraikinaren fatxadan

 ITSASO ESTEBAN
Ivan Urarte, Goiuri Aldekoa- 
Otalora, Iñaki Folgado, Alba 
Castrillo eta David Vilanovaren 
argazkiak daude Durangoko pos-
tetxea izandako eraikinaren fa-
txadan, udaletxe plazan. Begira 
argazki jaialdiaren barruko eki-
mena da: antolatzaileek herritar 
guztiei zabaldu zieten erretra-
tuak bidaltzeko deialdia, eta ja-
sotakoen artean aukeraturikoak 
dira bost hauek. Uztailaren 14ra 
arte egongo dira Durangoko uda-
letxeko plazan ikusgai.

Uztailaren 14an amaituko da 
Begira argazki jaialdiaren hiru-
garren edizioa. Egun horretan 
kenduko dute Platerueneko fa-

txadatik ere Zaloa Fuertes argaz-
kilariaren Azala lana. 

Oraindik bisitatu ez duenak, 
uztailaren 14ra arte du aukera, 
baita, Juan Diego Valera Argen-
tinako argazkilariaren Duran-
goko Arte eta Historia museoko 
erakusketa ikusteko. Coma du 
izena, eta egilearen berbetan, 
“etenbako aldaketa, eboluzio, 
dekonposizio eta desagertze pro-
zesuan dagoenari buruzkoa da”.

Hiru proiekzio saio egin di-
tuzte, bestalde, Begira jaialdia-
ren barruan, Durangoko Arte 
eta Historia museoan, asteon. 
Txileko argazkilari talde batek 
euren herrialdean zehar egin-
dako bidaiaren argazkiak era-
kutsi dituzte lehenengo saioan; 
BlankPaper eskolari buruzkoa 
izan da bigarrena; Guatemala-
ko GuatePhoto jaialdiko parte- 
hartzaileen lanen selekzio bat 
ere eman dute; eta Ingalaterrako 
Bristol eta Birmingham hirietan 
garaturiko IC Visual Lab kolek-
tiboaren lanak erakutsi zituzten 
atzoko proiekzioan.  

Begira argazki jaialdia 
udaletxeko plazan ere, 
herritar denen bistara   

ARGAZKIGINTZA

Uztailaren 14ra arte egongo 
da Juan Diego Valera 
argazkilariaren ‘Coma’ 
Arte eta Historia museoan 

Taldearen ohiko formazioari 
beste musikari bi gehitu eta 
boskote moduan jardungo 
dute Durangoko kontzertuan
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DANTZA

Gaur, 19:30ean hasita eskainiko 
du Deabru Beltzak konpainiak 
bere azken lanaren emanaldia, 
Berrizko Olakueta plazan. Leioa-
ko Umore Azokan aurkeztu zuen 
Deabru Beltzak taldeak Drum-
break lana, eta Iurretako Kalez 
Kale jaialdiaren barruan ere 
izan da hil honetan ikusgai. Api-
rilean, Break On Stage jaialdian 

aurkeztu zuten, eta asteon Bilbo 
burutu duten Kalealdia jaialdian 
ere erakutsi dute.

Perkusioa eta break dance-a 
uztartzen ditu Deabru Beltzak 
taldeak ikuskizun berri hone-
tan, eta perkusioaren erritmoen 
eta koreografien mugimenduen 
arteko “borroka” da ikuskizuna-
ren ardatza. 

Lau antzezlek jardun dute 
Deabru Beltzak konpainiaren 
ikuskizun berri honetan. Ikusle 
guztiei zuzenduriko espektakulu 
harrigarria da Drumbreak, eta 
ordu erdiko iraupena dauka. 

Deabru Beltzak kale atzerkiko 
taldea 1996an sortu zen, eta es-
perientzia eta ospe handia lortu 
ditu urteotan.

‘Drumbreak’: perkusio 
eta dantza ikuskizuna
Berrizko Olakueta plazan eskainiko dute, gaur

Musikaire jaialdiaren barruan, 22:30ean eskainiko dute emanaldia domekan, Elorrioko plazan

 ITSASO ESTEBAN
Iaz Bergarako musika eskolaren 
25. urteurrena ospatzeko sor-
turiko ikuskizuna da domekan 
berriro Elorriora dakarten Peter 
Pan musikala. Bigarren aldiz 
eskainiko dute emanaldia Elo-
rrion, baina Musikaire nazioar-
teko jaialdiaren barruan datoz 
oraingoan. Domekan, 22:30ean 
hasita eskainiko dute emananal-
di, Elorrioko plazan. 

Bergarako musika eskolaren 
urteurreneko ospakizunerako, 
umeak protagonista izango ziren 
zerbait berezia sortu gura zutela, 
eta horrela abiatu zutela Peter 
Pan musikala azaldu du Marije 
Ugalde Bergarako musika esko-
lako zuzendariak. Ordutik hona, 
eta urte biko lanaren ostean, 
musikal handia sortu dute. Elo-
rrioko plazako etziko emanal-
dian, 85 partaidek jardungo dute 
oholtzan, kantuan eta antzezten. 

Eskolako zuzendariak azal-
du duenez, Bergarako eskola 
osoa inplikatu da azken hileetan 
proiektu honetan: ikasleak, ira-
kasleak eta gurasoak elkarla-
nean aritu dira ikuskizuna pres-
tatzen. Lan borobil hori izango 

da uztailaren 7ko Musikaireko 
hitzorduan ikusgai.

Batez ere, umeek ikuskizu-
nean egiten duten lana azpima-
rratu gura izan du Marije Ugalde 
musika eskolako zuzendariak: 
“Antzezpenean zein kantuan, ha-
si ginenetik orain arte, izugarri 
hazi dira umeak”. 

Ugalderen berbetan, herriko 
kolaboratzaileek egindako deko-
ratuak ere ikuskizunaren ezau-
garri nabarmenak dira: “Lan  
bikaina egin du talde teknikoak 
ere eszenografian”. 

Eskolako zuzendariaren ber-
betan, “musika zoragarriko 
ikuskizuna da” Peter Pan: es-

kolako irakasle eta ikasle ohien 
26 partaideko orkestrak jardun-
go du musika eskaintzen. 

Bergaran eskaini zituzten hi-
ru emanaldigaz estreinatu zuten 
lana, eta Elorrion eta Bilbon ere 
egin izan dituzte emanaldiak. 
Urrian, Donostiako Kursaalen 
eskainiko dute. 

Bergarako musika eskolako umeak 
protagonista, ‘Peter Pan’ musikalean

EMANALDIA

Iaz Bergarako musika   
eskolaren 25. urteurrena  
ospatzeko prestatu zuten  
‘Peter Pan’ musikala

Ikusle guztientzako 
espektakulu harrigarria da 
‘Drumbreak’, eta ordu 
erdiko iraupena dauka

Elorrioko plazako etziko 
emanaldian, 85 partaidek 
jardungo dute oholtzan: 
umeak gehienak

Urrian Kursaalean eskainiko 
du Bergarako musika 
eskolak ‘Peter Pan’ 
musikalaren emanaldia

Joseba Leturia
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Kirola

 JOSEBA DERTEANO
Sorian zazpi urte eman ondo-
ren, abentura berri bati ekin 
dio Egoitz Jaiok Austrian. 
Aukera horri ezin ziola alde 
egiten utzi adierazi du: “Ezetz 
esanez gero, hiru-lau urtean 
buruari bueltak ematen ibili-
ko nintzen: ‘onartu izan banu, 
onartu izan banu’…”.

Zelan sortu zitzaizun Aus-
trian jokatzeko aukera?
Zazpi urtean egon naiz Soriako 
Numantzia taldean. Klubagaz 
batu eta bion artean erabaki 
genuen nik ez jarraitzea. Nire 
asmoa zen etxera hurreratzea, 
etxeko talde batean jokatzeko 
aukerarik sortzen bazen, aukera 
hori aztertzea. Ideia hori nuen, 
baina beti izan dut buruan na-
zioartera joatea jokatzera. Dena 
apur bat kasualitatez gertatu 
zen. Austriako talde horretan 
Iñaki Bea amurrioarrak jokatu 
zuen orain urte bi; hemen ingu-
ruan (Austrian) bizi da, eta erdi 
ordezkari lanetan dabil. Orain 
aste bi deitu eta taldera batzea 
gustatuko ote zitzaidan galdetu 

zidan. Bera oso gustura egon ze-
la esan zidan, bai taldean, baita 
herrian ere. Esan zidan ez nuela 
diru askorik irabaziko, baina 
neuk ere banekien etxean zein 
kanpoan egonda, ez nuela diru 
askorik irabaziko. Egia esanda, 
ez nuen uste 32 urtegaz horrela-
ko aukera bat irtengo zitzaida-
nik. Baina pentsatu nuen ez du-
dala galtzeko ezer, ze futbolean 
ez zait urte askorik geratzen. 
Hartara, aproba egitea erabaki 
nuen. Martitzen batean proposa-
tu, bariku hartan baiezkoa eman 
eta hurrengo astelehenean hartu 
nuen hegazkina. Kontuan hartu 
behar da hemen hamabost egun 
barru hasten dela liga. 

Beraz, esperientzia berri bat 
bizitzea da helburua?
Alderdi ekonomiko hutsagatik 
bakarrik mugitu izan banintz, 
ez nintzen Austriara etorriko.  
Kasualitatez sortu zait aukera, 
32 urtegaz. Berandu da, badakit, 
normalean 28 bat urtegaz joatea 
komeni da. Baina aukera heldu 
den moduan heldu da, eta apro-
betxatzea erabaki dut.

Zenbat urterako kontratua si-
natu duzu?
Momentuz, urtebeterakoa. Urte-
beteko abentura da printzipioz. 
Denboraldi amaieran balorazio 
bat egin eta orduan erabakiko 
dut zer komeni zaidan: hemen 
jarraitzea edo bueltatzea. 

Beste talderen baten eskain-
tzarik izan duzu?
Zer edo zer komentatu zidaten 
etxe inguruko talde batean, bai-
na hurrengo egunean hona etor-
tzeko aukera sortu zitzaidan eta 
talde horri deitu eta Austriako 
proposamena onartuko nuela 
esan nien, bestela damutu egin-
go nintzela-eta. Ezetz esanez 
gero, hiru-lau urtean buruari 
bueltak ematen ibiliko nintzen: 
“onartu izan banu, onartu izan 
banu…” .

Zer moduz doa hor daroazun 
lehenengo astea?
Klubeko jendearekin zein talde-
kideekin nahiko ondo konpon-
tzen naiz. Pozik nago. Okerrena 
hizkuntza da. Denek egiten dute 
berba alemanez. Baina ingelesez 

Egoitz Jaio Austriako Wacker Innsbruck  taldearen kamiseta jantzita.

moldatzen gara. Aleman apur bat 
ikasten badut, hori gehiago. 

Zer eskatzen diozu denboral-
dia berriari?
Azken batean lan bat da, eta dena 
ondo irtetea gustatuko litzaidake: 
Ahalik eta ondoen jokatzea eta 
taldeari laguntzea. Gainera, lau 
urteko alaba eta emaztea hemen 
ondo egotea ere gurako nuke. 
Futbolean neurea emateko auke-
rarik badut, eta emaztea eta alaba 
gustura badaude, horregaz pozik 
egongo naiz.

Zer dakizu zure talde berriari 
buruz?
Austriako lehen mailako taldea 
da. Hemengo liga hamar taldek 
osatzen dute, eta iaz azken jardu-
naldian lortu zuten mailari eus-
tea. Suposatzen dut aurten mai-
lari eustea izango dela helburua. 
Espainiako ligarekin alderatuta, 
bigarren maila bat-edo izango 
litzateke. Ez da erraza neurtzea, 
astebete bakarrik daroadalako.  

Numantzia taldean zazpi urte 
eman dituzu. Tartean igoera 
bat 2008/09 denboraldian.
Erdi ahaztuta ere badut. Bizi-
tzan bertan gertatzen den lez, 
futbolean ere egunean egunekoa 
bihurtzen da erdigune; baina, 
bai, gomuta onak ditut. Denbo-
raldi hartan ez nuen askorik 
jokatu, baina urte berezia izan 
zen. Egia esanda, Sorian eman 
ditudan zazpi urteak oso onak 
izan dira. Lehen mailan ezin izan 
dugunok biderik egin, bigarren 
eta bigarren B mailako nomadak 
izaten gara sarritan. Nik zortea 
izan dut. Sorian zelanbaiteko 
egonkortasuna izan dut. Gainera, 
futbolean jokatzea gustatzen zait, 
baina ez naiz futbolzale amorra-
tua. Futboletik kanporako lagu-
nak ere egin ditugu, eta pozik 
egon gara.

Tarragonagaz ere lehen mai-
lara igo zinen.
Bai. Urtebete bakarrik egin nuen 
han, baina futbol ikuspegitik, oso 
ona izan zen partidurik gehienak 
jokatu nituelako.  

“Beti eduki izan dut buruan 
nazioartera joatea jokatzera”
Egoitz Jaiok Austriako Wacker Innsbruck taldean jokatuko du datorren denboraldian

Martitzen batean 
proposatu, 
bariku hartan 
baiezkoa eman eta 
astelehenean hartu 
nuen hegazkina”

Alderdi ekonomiko 
hutsagatik bakarrik 
mugitu banintz, ez 
nintzen Austriara 
etorriko”

Jaioteguna: 
1980ko abuztuaren 13a 
Jaioterria: Abadiño
Ibilbidea: 
- 1998/2002: Bilbao Athletic
- 2002/03: Ferrolgo Racing
- 2003/04: Algeciras
- 2004/05: Ferrolgo Racing
- 2005/06: Tarragona
- 2006/13: Numantzia
- 2013/14: Wacker Innsbruck

DATUAK

EGOITZ JAIO |  32 urte, Abadiño  |   
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TRIATLOIA

Garaiko triatloian Euskadiko 
txapelduna erabakiko dute 
Euskadiko triatloilari onenetakoak datoz; ibilbidean aldaketa batzuk egin dituzte

 JOSEBA DERTEANO
Garaiko Triatloi Taldeak iron-
man distantzia erdiko hiruga-
rren triatloia antolatu du zapa-
turako. Aurreko aldietan legez, 
Saturraranen egingo dute igeri 
egiteko tartea (14:00etan hasiko 
dute), eta bizikletaz etorriko dira 
Garaira, korrika egin beharreko 
21 kilometroak bertan egitera. 
Beraz, triatloia urteroko tokian 
hasi eta amaituko da, baina ibil-
bidean hainbat aldaketa egin 
dituzte.

Aldaketarik handiena korri-
kako tartean egin dute. Ibilbi-
deak metro gehiago izango ditu 
herri barruan. Horretarako, he-
rritik kanporako ibilbide zatia 
kilometro bat inguru laburtu du-
te: Oizerako bidegurutzean har-
tuko dute buelta. Herri barruan 
triatloilariak hilerri parera arte 
joango dira eta han hartuko dute 
buelta. Bizikletatik korrikarako 
trantsizioa, berriz, aparkale-
kuan egingo dute eta ez pilotale-
kuan orain arte moduan.

Bizikletako tarteko aldaketa na-
gusia honako hau da: aurten ez 
dira Zaldibarreraino joango. Ho-
rren ordez, Iurretatik Mañarira 
joango dira. Igeri egin beharreko 
2.000 metroak, ostera, kostatik 
hurrago egingo dituzte. Aurreko 
aldi bietan baino gertuago ipi-
niko dute baliza, eta joan-etorri 
bat beharrean, bi egingo dituzte 
parte-hartzaileek.

Aurten, Garain erabakiko 
da Euskadiko txapelduna (iaz 
Bizkaiko txapelketa egon zen jo-
koan), eta horregatik eta urterik 
urtera gero eta hitzordu finka-
tuagoa delako, aurreko aldietan 
baino parte-hartzaile gehiago 
egongo dira: 90 gutxi gorabehera.

Irabazteko faboritoak
Euskadiko txapela janzteko 
hainbat faborito daude. Mikel 
Otaegi da horietako bat; iaz dis-
tantzia luzeko ‘Quebrantahue-
sos’ triatloia irabazi zuen. Javier 
Anton (distantzia luzeko duat-
loien Euskadiko txapelduna) eta  

Borja Jubera (erdi distantziako 
Espainiako txapelduna, 25-29 
adin tartean) ere faborito nagu-
sietakoak dira. Eurekin, Gorka 
Bizkarra mañariarra bereiztu 
daiteke: iaz bigarren sailkatu 
zen Garain, eta aurten zazpiga-
rren amaitu du Donostiako na-
zioarteko triatloia. 

Garai triatloi taldeko Ander Azpitarte, iazko triatloian helmugara heltzen.

IGERIKETA

Joan zen asteburuan, Biz-
kaiko igeriketa txapelketa 
jokatu zuten Santurtzin, eta 
Durangaldeko talde bitako 
igerilariek bost domina iraba-
zi zituzten. Durangoko Tabira 
Igeriketa Taldeak lau domina 
lortu zituen, horietako hiru 
Aitor Alañaren eskutik. Haur 
kategorian (lehen urtekoa) 
Alañak zilarrezko domina 
bana jantzi zuen 200 metroko 
bizkar-igeriketan eta 100 me-
troko bular-igeriketan, eta, 
brontzea eskuratu zuen 100 
metroko bizkar-igeriketan. 
Talde bereko Imanol Irizarrek 
brontzea eskuratu zuen txi-
meleta-eran haur kategoriako 
bigarren urtean. 

Bosgarren domina Aba-
diñoko Astola Igeriketa talde-
ko Olaia Zuberok irabazi zuen, 
100 metro librean eta haur- 
kategorian. 

Alañak hiru 
domina irabazi 
ditu Bizkaiko 
txapelketan

MENDIA

Uztailaren 20an eta 21ean Pi-
rineotara joateko irteera an-
tolatu du Atxondoko Asuntze 
mendi taldeak. Uztailaren 
20ko zapaturako 14 kilome-
troko ibilbidea prestatu dute: 
Lintzan irten, eta Petrache-
ma eta Lapaquizatik bueltan, 
berriro Lintzara bueltatuko 
dira. Hurrengo egunean zazpi 
kilometroko beste ibilbide bat 
egingo dute.

Apatako plazan irtengo du-
te, zapatu horretako goizeko 
06:00etan. Buelta, berriz, do-
mekan egingo dute, 19:00etan. 
Zapatu gaua Izabako aterpe-
txe batean igaroko dute.

Izen-ematea 25 euro da 
(furgoneta, aterpetxeko gaua 
eta gosaria) eta kontaktu-
rako telefono bat utzi dute:  
659 974 714.

Pirinioetara 
irteera antolatu 
du Atxondoko 
Asuntzek

Juan Carlos Perez

Areto futbola

Euskal talde bi estatu mailako 
Bigarren B Mailako lehenen-
go postu bietan geratu dira. 
Elgoibarrek eta Zierbenak 
kantxan irabazi dute maila 
horretan jokatzeko eskubi-
dea. Biak kokatu dira 32 talde 
onenen artean, munduko 
ligarik onenean. Bada, azke-
nean, talde bietako batek ere 
ezin izan ditu igotzeko esku-
bide hori gauzatzeko 200.000 
euroak bildu. Ez erakundeek 
(politikoek zein kirol arlo-
koek), ez enpresa pribatu han-
diek ez dute batere intere-
sik erakutsi Euskadin futbol 
11aren itzalean ahultzen doan 
kirolarekiko.

Hala, erreferentziazko tal-
de baten faltan, euskal areto 
futbolak estatu mailakoaren 
atzeko puntan jarraituko du 
luzaroan.

Futbolean, Errealak eta 
Athleticek Euskadiko era-
kunde eta enpresen ia babes 
osoa erakartzen dute. Ondo-
ren, gainerako futbol 11ko 
taldeak datoz, eta areto futbo-
lak hondarrak jasotzen ditu. 
Ez Euskal Federazioak, ez 
lurralde mailakoek ez dute 
areto futbolarekiko interesik; 
areago, traba egiten duela di-
rudi. Kirol hau biziberritzeko 
iniziatiba guztiak kluben-
gandik sortutakoak dira. Jo-
kalariak eta entrenatzaileak 
dira aurrera egiteko denbora, 
grina eta dirua eskaintzen di-
tuztenak. Azkenean, ikusiko 
duzue, politikoak eta buruza-
giak emaitzak eurenak balira 
lez saltzen saiatuko dira.

Zer kostatuko litzaieke Ath-
letici eta Errealari 300.000 euro 
bideratzea areto futboleko atal 
bat sortzeko euren egitura 
barruan? Oso gutxigaz, Eus-
kadik areto futbolean errefe-
rente bat izatea lortuko luke.

ADITUAREN TXOKOA

A ze amorrua!

- Igerian: 2.000 metro  
Saturraranen (itzuli bi)
- Bizikletan: 90 kilometro. 
Mutriku (Saturraran), Ondarroa, 
Berriatua, Mendexa, Lekeitio, 
Amoroto, Gizaburuaga, Aulesti, 
Munitibar, Mendata, Ajangiz 
(180 graduko itzulia biribilgu-
nean), Mendata, Muniketa, 
Iurreta, Durango, Izurtza, 
Mañaria, Abadiño, Garai.
- Korrika: 21 kilometro Garain.  
Hiru itzuli ibilbideari.

IBILBIDEA
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FUTBOLA

 J.D.
Uztailaren 19an Abadiño Kirol 
Kluba gidatzeko presidentea 
eta zuzendaritza batzordea 
aukeratzeko hauteskundeak 
egingo dituzte. Guztira, 132 
bazkidek dute bozkatzeko es-
kubidea. 

Asteon amaitu da gura due-
nak bere hautagaitza aurkez-
teko epea. Gaurtik datorren 

astelehenera, erreklamazioak 
aurkezteko epea irekiko du-
te. Erreklamaziorik badago, 
martitzenean bertan izango 
du erresoluzioa. Hilaren 19ko 
barikuan egingo dituzte hau-
teskundeak. Ondoren, beste 
erreklamazio saio bat ireki eta 
haiei erantzunda, hilaren 26an 
izendatuko dute presidente eta 
zuzendaritza batzorde berria.

Uztailaren 19an hautatuko 
dute presidentea Abadiñon
Zuzendaritza aukeratzeko prozedura hasi dute

MOTORRA

Bizkaiko Atletismo Txapelketan 
hainbat domina irabazi dituzte 
Bidezabal eta Durango Master 
Kirol taldeko atletek. Azpima-
rratzekoa da salto hirukoitzean 
David Izkarak (Bidezabal) eta 
Joseba Ogiza elorriarrak (Du-

rango Master Kirol) erakutsi 
zuten maila. Maila absolutuko 
txapelketa zen arren, modalitate 
batzuetan, salto hirukoitzean 
kasu, gazteagoak ere parte har-
tu dezakete. Eta horixe izan zen 
15 urteko Izkararen eta 14 urteko 

Ogizaren kasua. Izkarak urrea 
irabazi zuen (12.10) eta Ogizak 
zilarra (12.09). Zentimetro bakar 
batek banatu zituen atleta gazte 
biak. Gainera, Ogizarentzako 
bere ibilbideko markarik onena 
izan zen.

Bidezabalgo Ander San-
tos (400 metrotan), Belit Solar 
(400 metrotan) Andrea de la To-
rre (800 metrotan), Iraia Gar-
cia (3.000 metro oztopoetan) eta 
Arantza Morenok (mailu eta 
xabalina jaurtiketan) ere urrea 
jantzi zuten. 

Gaztetxoak nagusien mailan 
aritu dira Bizkaiko txapelketan
David Izkarak 15 urtegaz salto hirukoitza irabazi 
du; Joseba Ogiza bigarren sailkatu da, 14 urtegaz

 J.D.
Joan zen asteburuan Espainia-
ko Abiadura Txapelketako las-
terketa bat lehiatu zuen Aitor 
Martinez abadiñarrak Albace-
ten. Irteerako ordena erabaki-
tzeko bigarren entrenamendu 
saioetan, ‘pole’rako borrokan 
zebilela, pneumatikoa aldatu 
eta bihurgune azkar batean ir-
ten egin zitzaion. Erorikoaren 
ondorioz, egun osoa motorra 
konpontzen eman zuten. 

Lasterketako ondorio oke-
rrena da motorra konpontzeko, 
berez estua zen aurrekontuko 
zati handi bat gastatu zutela. 
Hurrengo lasterketa bietan 

parte hartzeko adinako aurre-
kontua badu. Txapelketako 
azkenengo biak ditu kolokan: 
“Ezbehar honengatik atseka-
betuta nago. Fisikoki ondo na-
go, baina eroriko honek kolpe 
gogorra eman dio gure aurre-
kontu estuari. Motorra erabat 
konpontzeak geratzen zaigun 
aurrekontu ia osoa gastatzea 
eragingo du, eta horrela oso 
zaila izango da denboraldia 
amaitzea”. Gaur egun, hiruga-
rren dago sailkapen nagusian 
(Superstock 600 kategorian), 
baina “aurrera jarraitzeko ba-
besle pribatu bat eta laguntza 
instituzionala behar ditut”.

Aitor Martinez babesle 
bila dabil denboraldia 
amaitu ahal izateko
Eroriko batean motorra kaltetu eta aurrekontuko 
zati handia eraman dio hura konpontzeak

Aitor Martinez motor gainean lehian.

TXIRRINDULARITZA

Lehenengoz ibiliko da Bizkaiko 
Itzulia Durangaldean zehar
Gaur Zaldibarren eta bihar Elorrion hasi eta amaituko dira etapa bi

 JOSEBA DERTEANO
Gazte mailako Bizkaiko Itzulia-
ren 19. aldiak lehenengo bider 
zapalduko ditu Durangaldeko 
lurrak. Lau etapatik bik Zaldi-
barren eta Elorrion izango dute 
hasiera eta amaiera. 

Balmasedako Txirrindulari 
Elkarteak antolatzen duen itzu-
liak eskualdeko hainbat udalen 
laguntza jaso du, eta horregatik 
ekarri dituzte etapa bi hona. 
Atzo Balmasedan izan zen lehen 
etaparen ostean, gaur, 16:30ean,  
Zaldibarren ekingo diote biga-
rrenari. Berriz, Elorrio eta Aba-
diño igaro ondoren, Areitio gai-

na birritan eta Trabakua behin 
gainditu beharko dituzte txirrin-
dulariek, 18:30ean Zaldibarren 
helmugaratu aurretik.

Bihar, 11:00etan, Elorrioko 
Santa Ana kalean hasiko da itzu-
liko azken aurreko etapa. Erletxe-
ra (Galdakao) joan-etorria egin 
ondoren, Intxorta igoko dute Elo-
rriora bueltatu aurretik. 

Parte-hartzaileei dagokie-
nez, “oso maila handia” dagoe-
la deritzo Agus Ruiz Bizkaiko 
Txirrindularitza Federazioko 
presidenteak. Iazko aldia iraba-
zi zuen Iban Garcia (Gijón-Las 
Mestas) asturiarra da garaipena 

berritzeko hautagai nagusia. 
Bera da Espainiako txapelduna, 
eta pasa den domekan Lena Des-
tino klasika irabazi zuen. Iosu 
Angoitia (Fundación Contador)  
da Garciari aurre egin diezaioke-
neetako bat. Maila handian dabil 
markinarra. 

Beste-Alde Orue eskolak ho-
nako seikote hau eroango du: 
Adrian Sainz, Aritz Hernandez, 
Markel Arbulu, Jon Munitxa, 
Gartzen Elejabarrieta eta Mar-
kel de la Fuente. Bizkaiko one-
naren maillota irabaztea eta au-
rreneko euskaldun lez sailkatzea 
izango dute helburu.

Beste Alde-Orue eskola taldeak Bizkaiko onenaren maillota eta euskaldun onenarena lehiatzea ditu helburu.

ATLETISMOA
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Aisialdia AMALURRA

Kontainer zuria ipiniko dute, 
Amankomunazgoak onartuta

 MARKEL ONAINDIA
Orain arte arropa batzeko egon diren 
kontainerrak kendu eta berriak ipini-
ko dituzte Durangaldean: edukiontzi 
zuriak. Arropaz gainera, beste hainbat 
gauza ere utzi ahal izango dira horietan, 
liburuak kasurako. Baina ezingo dira bo-
ta mozteko arriskua sortzen duten gau-
zak, ezta toxikoak ere: garbitasunerako 
produktuak, disolbatzaileak, pinturak...

Amankomunazgoak hitzarmena si-
natu du Aldundiagaz instalazioa egiteko 
eta zerbitzua garatzeko. Azkeneko osoko 
bilkuran aho batez onartu zuten. Ele-
mentuak berrerabili ahal izateko trata-
mendua Amankomunazgoak ordaindu-
ko du, eta edukiontzien instalazioa zein 
kudeaketa Aldundiak. Garbiker enpresa 
arduratuko da bilketaz. “Hemendik 
aurrera arropa, oinetakoak, liburuak, 
aparatu elektrikoak eta elektronikoak 
bertan utzi ahal izango dira”, azaldu du 
Oskar Zarrabeitia Amankomunazgoko 
presidenteak.

Batzeko maiztasunak
Abadiñon, Iurretan eta Elorrion edu-
kiontzi bi ipiniko dituzte, eta bilketa 
astero egingo dute, adierazi dutenez. Ga-
rain, Izurtzan eta Mañarian edukiontzi 
bana egokituko dute, eta aste birik behin 
batuko dituzte gauzak; Zaldibarren ere 
kontainer bakarra ipiniko dute, baina 
astero-astero batuko dutela azaldu dute.

Tratatu eta berrerabili
Kontainer zurietan batutakoa tratatu 
egingo dute fabrika automatizatu ba-
tean, azaldu dutenez. Arroparen kasuan, 
Ekorropari –Birziklatutako arropa 
saltzen duen izaera sozialeko dendari– 
emango diote, Durangoko Artekalean 
daukan dendan saltzeko. Nazioarteko 
kooperaziorako ere erabiliko dutela gai-
neratu dute. 

Kontsumoaz kontzientzia hartzeko 
eskatu du Oskar Zarrabeitiak: “Produk-
tuak berrerabilgarriak badira, gero eta 
hondakin gutxiago izango dugu. Kontsu-

mo arduratsuaren aldeko apustua egin 
behar dugu”.

Hondakinen batzordean aldaketa
Bestalde, hiri hondakinen tratamendu-
rako jarraipen batzorde bat sortu dute 
Aldundiaren eta Amankomunazgoaren 
artean. Erakunde bakoitzetik hiru or-
dezkari egoten dira, eta 2009an izendatu 
ziren azken ordezkariak. Orain, kideak 
berritu dituzte, eta Amankomunazgoak 
bilkuran onartu du haien izendapena. 
Bilduk ordezkari bi edukiko ditu: Endi-
ka Jaio –Mañariko alkatea– eta Luis Jose 
Ballarin –Izurtzako alkatea–. Oskar Za-
rrabeitia presidentea izango da EAJren 
ordezkaria. 

Durangok bere kabuz egiten du zabo-
rren kudeaketa, eta horregatik ez zuen 
Amankomunazgoko bozketan parte 
hartu. Horren ondorioz dauzka Bilduk 
EAJk baino ordezkari gehiago, Duran-
goko ordezkariak kenduta gehiengoa 
dauka-eta.

Arropa batzeko kontainerrak kendu egingo dituzte kaleetatik, eta horien ordez, edukiontzi zuriak ipiniko dituzte.

Durangaldeko Amankomunazgoak hitzarmena sinatu du Aldundiagaz instalazioa egiteko  
eta zerbitzua garatzeko;  azkeneko osoko bilkuran onartu zuten hitzarmen hori

Zaldibarren ere kontainer  
bakarra ipiniko dute, baina 
astero-astero batuko dutela  
azaldu dute

Garain, Izurtzan eta Mañarian 
edukiontzi bana egokituko 
dute, eta aste birik behin  
batuko dituzte gauzak

Abadiñon, Iurretan eta Elorrion 
edukiontzi bi ipiniko dituzte, 
eta bilketa astero egingo dute, 
adierazi dutenez
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GREMIOEN GIDA 
DEKORAZIOA AROTZERIA ITURGINTZA

ELEKTRIZITATEA
ARGIZTAPENAGARBIKETA

LOREZAINTZA

Profesional  
onenak zure  
zerbitzura!
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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.

TXALETAK
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak, 

etxebizitza bakarrekoak eta bikoak.
• ABADIÑO, OTXANDIO, etab.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ALLUITZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela,  

4 logela eta 2 komun. Ganbara eta garaje itxia.
• ANDRA MARIA: Halla, sukaldea, jangela, 

egongela, 2/3/5 logela, 2 komun eta 
egongelatxoa.

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

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

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

• ASKATASUN ETORBIDEA: halla, sukaldea, 
egongela, 3 logela eta 2 komun. 

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

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

• ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla. Sukalde 
jantzia, logela 1 edo 2, egongela eta 2 komun. 
Eskegitokia. Terraza. Garajea aukeran.

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

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

• F.J. ZUMARRAGA: Halla, egongela, sukaldea, 
logela eta komuna. 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, 
egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. 
Ganbara eta garajea.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETXEBIZITZA BERRIAK 
ESTREINATZEKO

• ZALDIBAR: Kurutzezar plaza/Solonagusia. 
Garaje eta trastelekuarekin. Prezio bereziak.

• IURRETA: estreinatzeko. 1, 2 eta 4 logela.  
2 komun. Ganbara. Trastelekua. Garajea 
aukeran. 160.000E.

• ATIKOA: berria. Estreinatzeko. 3 logela eta  
2 komun. Terrazak. Trastelekua eta garajea 
aukeran. 212.000E. BEZ barne.

AUKERA
• DURANGO: 2 logela, egongela eta komuna. 

Igogailua. Bizitzen sartzeko moduan. 116.000E.
• BERRIZ: Iturriza. 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 

Terraza. Despentsa. Berogailua eta igogailua. 
Ganbara eta garajea. 211.200E.

• MATIENA: 3 logela eta egongela. Ganbara. 
Altuera ona. 126.000E.

• SAN ROKE: 3 logela eta 2 komun. Terraza. 
Igogailua. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua. 
206.000E.

• IURRETA: 70 m2. 3 logela eta egongela. 
Igogailua. Garajea aukeran. 186.000E.

• MURUETATORRE: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 
Terraza. 180.000E.

• DURANGO: Berriztatua. Ikuspegi ederra. 
106.000E.

• DURANGO: 4 logela, egongela, sukaldea eta 
komuna. Trastelekua. 132.000E.

• ZALDIBAR: 3 logela. Eguzkitsua. Trastelekua. 
84.000E.

• IURRETA: 3 logela. Eguzkitsua. 50.000E.
• OIZ: 3 logela, egongela eta sukaldea. 3 balkoi. 

Igogailua. 150.000E.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• BERRIZ: Txaleta. 365 m2. Estreinatzeko. 1.270 

m2-ko lursaila.
• ATXONDO: 90 m2. 3 logela, 2 komun, egongela 

eta sukaldea despentsarekin. Terraza. Ganbara. 
Eguzkitsua. 186.000E.

• FRANCISCO IBARRA: 2 logela, komuna eta 
egongela. Eskegitokia. Ganbara eta garajea. 
235.000E.

• SAN IGNAZIO: 105 m2. Erdi berria. 3 logela eta  
2 komun. Ganbara eta garajea. 260.000E.

• TABIRA: Erdi berria. 2 logela eta 2 komun. 
Trastelekua eta ganbara. 252.400E.

• GALLANDA: apartamentua. Trastelekua eta 
garajea. 166.000E.

• F.J. ZUMARRAGA: 2 logela eta 2 komun. Terraza. 
186.000E.

• SAN IGNAZIO: 3 logeLa, 2 komun eta egongela. 
Terraza. Ganbara eta garajea. Igerilekua. 
Eguzkitsua. 240.000E.

• KOMENTUKALEA: 4 logela eta egongela. 
Terraza. Berriztatua. 211.000E.

• TXIBITENA: 3 logela eta 2 komun. 2 terraza. 
Sukaldea eskegitokiarekin. Ganbara eta 
garajea. Ikuspegi ederra. 278.000E.

• ASKATASUN ETORBIDEA: erdi berria. 3 logela eta 
2 komun. Terraza. Ganbara eta garajea. 
276.000E.

• DURANGO: Duplexa. Erdi berria. 3 logela eta  
2 komun. Garajea.

• SAN IGNAZIO: garaje itxia. 21.000E.
• IURRETA: Garaje itxia.

LOKALAK
• LANDAKO: 180 m2. Egokitua. Alokagai.
• LANDAKO: 50 m2. Alokagai.
• J.A. AGIRRE: 125 m2. Alokagai edo salgai. 

Negozioa martxan. 900E.
• IPARRAGIRRE: Lokal komertziala. 33 m2.  

49.000E.
• ARTEKALEA: 80 m2. Alokagai.

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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ETXEBIZITZAK SALGAI
• Erref. 499: 70 m2-ko pisua. 2 logela, komuna 

eta sukalde amerikarra. 155.000E.
• Erref. 492: 70 m2-ko pisua. 2 logela, komuna, 

egongela eta sukaldea. 96.150E.
• Erref. 472: 65 m2-ko pisu berria. 2 logela,  

2 komun eta sukalde amerikarra, 161.000E.
• Erref. 474: 95 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 

egongela eta sukaldea. Garajea. 239.000E. 
• Lokalak salgai toki paregabean, dimentsioak; 

250 m2, 170 m2, 140 m2 121 m2, 101m2, 62,5 
m2 eta 105 m2.

• Erref. 389: 60 m2-ko apartamentua. Logela eta 
komuna. Terraza eta lorategia. 130.000E.

• Erref. 246: 130 m2-ko pisua. 4 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. Garajea. 315.000E.

• Erref. 140: 76 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 
sukaldea eta egongela. 149.300E.

• Erref. 473: 65 m2-ko pisu berria. 2 logela,  
2 komun eta sukalde amerikarra. 164.000E.

• Erref. 407: 65m2. 2 logela, komuna, sukaldea 
eta egongela. 154.500E.

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

• Lursailak: etxebizitza bikoa ala bakarra 
eraikitzeko aukera.

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

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

ATXONDO
• Erref. 495: 95 m2-ko pisua. 3 logela 2 komun, 

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

• Erref. 469: 200 m2-ko adosatua. 5 logela,  
4 komun eta egongela-sukaldea. Terraza, 
lorategia eta 2 kotxerako garajea. Kontsultatu.

• Erref. 428: 383 m2-ko baserria. 3 logela, 
komuna, egongela eta sukaldea. Lursaila. 
385.000E.

• Erref. 427: 900 m2-ko baserria. 9 logela,  
2 komun, egongela eta sukaldea. Lursaila. 
Kontsultatu.

• Erref. 333: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 
egongela eta sukaldea. 180.000E.

ABADIÑO
• Txaleta. 4 logela, 2 komun, bainugela, sukaldea 

eta egongela. Berri dago. 570.000E.
• Erref. 372: 83 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 

egongela eta sukaldea. 246.000E.
• Erref. 325: 90 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 

egongela eta sukaldea. Kontsultatu.

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

sukaldea. 155.000E.
• Erref. 373: 68 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

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

komuna, egongela eta sukaldea. 204.000E.
• Erref. 393: 80 m2-ko pisua. 2 logela, egongela, 

sukaldea eta komuna. Balkoia. 162.000E.
• Lursailak: 4 lursail salgai eraikitzeko 

aukerarekin.

ZALDIBAR
• BANKUKO PISU BERRIAK SALGAI. KONTSULTATU. 
• Erref. 378: 90 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

sukaldea eta egongela. 158.000E.
• Erref. 391: 70 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

egongela eta sukaldea. 125.000E.
• Erref. 392: 75 m2. 3 logela, komuna, egongela 

eta sukaldea. 150.000E.

 ALOKAIRUAN
• ELORRIO: Erref. 471: Duplex berria. 2 logela eta  

2 komun. Altzariekin. 650E.
• AXPE: Erref. 429: Baserri guztiz berriztatua. 



22            2013ko uztailaren 5a, barikua |  anboto

Uztailaren 5ean, 22:30ean, Elorrioko Lariz jauregian 

ANTÒNIA FONT
Musikaire jaialdiko bigarren hitzordua da Antònia Font boskotearena. Gaur, 
22:30ean hasita, Lariz jauregian eskainiko du Mallorcako taldeak kontzertua. 
Iaz kaleratu zuen ‘Vostè és aquí’ diskoa aurkeztuko dute. 

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

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

AGENDA Uztailaren 6an, 20:00etan,  
Durangoko Ezkurdi plazan.

Cabaret
Hamar aktore musikari dira Le Petit 
Théâtre de Pain taldeagaz ‘Cabaret’ 
ikuskizuna eskainiko dutenak, bihar, 
Ezkurdin. San Agustin kulturguneak 
ekarrita datoz euren ikuskizuna 
Durangon eskaintzera, Uda Kalean 
Bizi programazioaren barruan.

:: DURANGO |  
    ZUGAZA

1. aretoa:
Gru 2 3D
Zuzendaria: Pierre Coffin, 
Chris Renaud

• barikua 5: 19:30 
• zapatua 6: 17:00  
• domeka 7: 17:00 
• astelehena 8: 18:30   
• martitzena 9: 20:00 

 
Star Trek. En la 
oscuridad   
Zuzendaria: J.J. Abrams

• barikua 5: 22:00 
• zapatua 6: 19:30/22:30  
• domeka 7: 20:00 
• astelehena 8: 21:00   

2. aretoa:
Gru 2 3D
• barikua 5: 22:00 
• zapatua 6: 19:30/22:30  
• domeka 7: 20:00 

Star Trek. En la 
oscuridad 3D  
• barikua 5: 19:30 
• zapatua 6: 17:00  
• domeka 7: 17:00 
• martitzena 9: 20:00  

 

:: ZORNOTZA 
El hombre de  
acero 3D
Zuzendaria: Zack Snyder  
• barikua 5: 20:00 
• zapatua 6: 22:30   
• domeka 7: 20:00    
• astelehena 8: 20:00

Musika

:: DURANGO

Uztailaren 6an, 20:00etan, 
Cabaret, Ezkurdiko plazan.

:: ELORRIO

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

Uztailaren12an, 22:30ean, 
En el nombre de la rosa, 
plazan. 

:: DURANGO

Uztailaren 5ean, 23:00etan, 
Hobo, Intxaurre tabernan.

Uztailaren 6an, 22:30ean, 
Njaaya, Plateruenean.

Uztailaren 11n, 20:00etan, 
Khantoria, musika eskolan.

:: ELORRIO

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

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

:: DURANGO

Uztailaren 14ra arte,   
Zaloa Fuertes argazkilaria-
ren ‘Azala’, Platerueneko  
fatxadan. Begira jaialdia.

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

Uztailaren 14ra arte,  
‘Erretratuak’ erakusketa   
kolektiboa, udaletxeko   
plazan. Begira jaialdia.

dearen galerian. 12:30etik 
14:00etara, tortilla txapel-
keta, eskolan. 16:00etatik 
19:00etara, saskibaloi par-
tidua 3x3, eskolan. 17:30etik 
20:00etara, eskulanen era-
kusketa, jubilatuen etxearen 
azpian. 18:00etan, elkar-
teen arteko VIII. olinpiadak, 
parkean. 19:30ean, afari 
merienda, Olea kalean. Ondo-
ren, Mariskal Dj-a. 19:30ean, 
mojito poteoa. 22:00etan, 
Skakeitan + Laket taldeekin, 
erromeria, txosnetan. 

Uztailaren 7an, 10:30ean, 
eskolarteko txirrindulari 
proba. 11:00etan, Kalejira 
dultzaineroekin eta Erro-
txapea konpartsarekin. 
12:00etan, euskal dantzak, 
Zaldua plazan. 16:00etatik 
18:00etara, eskulanen era-
kusketa, jubilatuen etxearen 
azpian. 18:00etan, bertso-
lariak balkoitik balkoira, 
Zaldua plazan. 22:00etan, 
jaietako bideo emanaldia. 
23:00etan, Su artifizialak, 
Autonomia kalean.

 :: BERRIZ

Uztailaren 5ean, 19:30ean,  
Drumbreak,    
Olakueta plazan. 

:: 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.

:: ZALDIBAR

Uztailaren 5ean, 11:00etatik 
13:00etara eta 16:00etatik 
19:00etara, umeentzako 
parkea, eskolan. 16:30ean, 
Durangaldeko eskolarte-
ko VI. pilota txapelketaren 
finala, Olazar pilotalekuan. 
16:30ean, gazte mailako 
Bizkaiko txirrindulari itzuliko 
etapa. 17:00etatik 19:00eta-
ra, ginkana. 17:30etik 
20:00etara, eskulanen era-
kusketa, jubilatuen etxearen 
azpian. 18:30ean, kalejira 
Elektrotxarangarekin, txos-
netan hasita. 21:15ean, afaria 
eta bideo emanaldia, txos-
netan. 23:00etan, Ezinean 
eutsi taldearen kontzertua. 
03:00etan, kulero eta gal-
tzontzillo lasterketa.

Uztailaren 6an, 10:00etatik 
13:00etara, arku tiroa ume 
eta nagusientzat, arku tal-

Antzerkia

  UZTAILEKO AGENDA
6,7,13,14 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA 

08:00 Hainbat ibilbide (88-125 km).

10 SAN KRISTOBAL EGUNA, ARRIANDIN 
19:00 Meza Santua. Jarraian, sardinak, goxokiak  
eta edariak banatuko dira

13 EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO K.E 
10:30 Karmengo Saria, Larrabasterran

17 ODOL EMOTEA 
16:00-21:00 Txonpolo elkartean.

18 IURRETAKO AZOKA  
09:00 Iurretako Kale Azoka 

18 MINBIZIAREN AURKAKO ELKARTEA  
10:00 Eguzki Babesaren eta Azaleko Minbiziaren 
Prebentzio Kanpaina 

18
SANTA MAÑAKO JAIAK  
SANTA MAÑAKO BASELIZAN 
11:30 Meza. Jarraian, guztiontzako tortillak, goxokiak, 
karramarroak eta edariak banatuko dira. 
Santa Mañako XXXVI.Tortilla txapelketa (10e bikoteko) 
Santa Mañako XXIX. Igel Txapelketa (3e pertsonako) 
AMEZKETAKO ESKOLAN 
18:00 Santa Mañako XLV. Briska txapelketa (6e biko-
teko). 18:30 Umeentzako jolasak

OHARRA

IBARRETXEKO UDAKO ORDUTEGIA 
Ekainaren 24tik irailaren 6ra Ibarretxe Kultur Etxea 
goizez irekiko da 8:30etik 13:30era.

GIZARTE-ONGIZATE SAILA 
2013. urtean Garapenerako Lankidetzarako proiektuei 
ematen zaizkien dirulaguntzak jasotzeko deialdia eta 
oinarri arautzaileak, epea zabalik uztailak 19ra arte 

Erakusketa Jaia

Dantza
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   BARIKUA, 5
 09:00-09:00

• CAmpIllo (Montebideo 24 - durango)
ZApATUA, 6 
09:00-09:00
• IRIgoIen (bixente Kapanaga 3 - iurreta)
09:00-13:30
• CAmpIllo (Montebideo 24 - durango)
• BAlenCIAgA (ezKurdi plaza 8 - durango) 
• BAZAn DIAZ (uribarri 5 - durango)
• lARRAñAgA-BAlenTZIAgA  
   (berrio otxoa 6 - elorrio)
• URIZAR (gabiola 2 - berriz)
DomeKA, 7 
 09:00-09:00
• mUgICA (andra Maria 9 - durango)
ASTeleHenA, 8
09:00-09:00
• nAvARRo (arteKalea 6 - durango)
09:00-22:00
• BengoA (Jose antonio agirre 1 - atxondo) 
mARTITZenA, 9

  09:00-09:00
• SAgASTIZABAl (asKatasun etorb. 19 - durango)

    egUAZTenA, 10
 09:00-09:00

• gAZTelUmenDI (J.a. abasolo 2 - durango) 
   09:00-22:00

• JAIo-olABARRIeTA (erreKa 6 - elorrio) 
egUenA, 11

 09:00-09:00
• eTxeBARRIA (Montebideo 2 - durango)

 

Abadiño  
(Traña-Matiena)

 Eguaztenetan  
10:00etatik aurrera

Durango
 Zapatu goizetan
Zornotza
 Domeka goizetan

SOS Deiak  ................................. 112
Gurutze Gorria  ......... 94 681 09 49
Osakidetza  ...............94 600 72 00
Ertzaintza  ................ 94 466 93 00

Abadiño  ................... 94 621 55 30
Atxondo  ................... 94 682 10 09
Berriz  ....................... 94 682 45 84
Durango  ................... 94603 00 00
Elorrio  ....................... 94 658 27 12
Garai  ........................ 94 681 63 93
Iurreta  ...................... 94 620 12 00
Izurtza  ...................... 94 681 35 48
Mallabia  .....................943 17 14 61
Mañaria  ................... 94 681 89 98
Otxandio  ................. 945 45 00 20
Zaldibar  ................... 94 682 70 16

Euskotren  ................. 902 54 32 10
Bizkaibus  ................. 94 448 40 80
Pesa  ...........................902 10 12 10
Continental Auto  ...... 945 286 466

Abadiño  ................... 94 621 55 33
Berriz  ....................... 94 682 40 36
Durango  .................. 94 603 00 00
Elorrio  ....................... 94 682 02 18
Iurreta  ..................... 94 620 08 88

Abadiño  ................... 94 681 44 70
Matiena  ................... 606 459 988
Durango Geltokia  .......94 681 10 01
Elorrio Geltokia  ........ 94 682 00 40
       J.L. Uriarte  ...........670 402 002
       I. Estebez  ............670 678 273
M. Galeano  ...............670 409 330
Iurreta taxi auzunea  .. 688 618 690
Berrizko auzo taxia  .. 620 022 800

BOTIKAK AZOKA-BASERRITIK-PLAZARATELEFONO INTERESGARRIAK

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK

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

EGURALDIA

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

27º

27º

26º

 26º

15º

17º

15º

16º

ASTEKO SALNEURRIAK: 

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

 Hamabostean behin jasotako zorion agurren artean tarta bat 
zozkatzen dugu. Horretarako, beharrezkoa da zorion agurra-
rekin batera kontakturako datuak bidaltzea. 

 Zorionak Ainara, zure guraso, 
osaba-izeben, amama-aititen 
eta lehengusuen partez. Bi 
urtetxo bete dituzu jada. 
Zorionak, maitea!

 

 

 Endika Akizu Fernandez. 
Zorionak egunero ema-
ten diguzun sinpatia eta 
poztasunagatik. Amaren eta 
aitaren partez, zorionak! 

 Gotzon Sanpedro. 26 mosu 
potolo Zaldibarko mutil 
katxarro honentzat bere nes-
katxen partez. Formal ibili 
herriko jaixetan!

 Zorionak Unax! Uztailaren 
9an 5 urtetxo beteko dituzu. 
Musu handi bat zure anai-
arreba Urko eta Joneren 
partez.

 Bihar amonak urteak beteko ditu, eta Iratik aspaldi bete zituen. 
Zorionak bioi. Mosu potolo pilo bat bakoitzarentzako. Mua, 
mua, mua!

 Zorionak Aitzi eta Ander. Ekainaren 22an sorpresaz eta barrez 
beteriko egun borobila pasatu gendun. Eskerrik asko eta 
zoriontsu izan! Milaka mosu familiaren partez!

 Ester Arrieta. Belaunaldi bi, 
Amak atzean, baina belaunal-
di biak batera Kira eta Dana, 
auzoko poztasuna. Zorionak 
denon partez.

 Elorrioko Zeatzek bi urte be-
teko ditu uztailaren 6an. Ea 
opari asko jasotzen dituzun. 
Zorionak, eta mosuak Haizea 
eta Aratzen partez.

 Iurretako Ekaitzek urtetxo 
bat beteko du uztailaren 9an. 
Ondo pasatu, eta zorionak eta 
mosu potoloak Haizearen eta 
Aratzen partez!

 Nahia Ortiz de Apodakak  ur-
tetxoak bete ditu gaur. Zorio-
nak gure printzesari! Mosuak 
aitatxo, amatxo, Maialen eta 
Pauleren partez!

 Anek 5 urte bete zituen uztai-
laren 3an. Zorionak laztana! 
Mosu handi bat danon 
partez, eta bereziki Aialaren 
partez. Maite zaitugu!

IK4-Azterlanen bisita berezia eduki dute. Durangoko 22 pertsona nagusik Montorreta industriaguneko eraikina eta bertan egiten 
den lana ezagutu dute. Durangar horiek udaleko zahartze aktiboa programan parte hartu dute. 

 Oihan Antxia. Gure etxeko 
txikitxoak urtetxo bat bete du 
ekainaren 30ean. Zorionak eta 
mosu potolo bat bere arreba-
txo Izar eta familiaren partez.



Akuilua
MARISA 
BARRENA

LAUHORTZA

Ba ote du zikinkeriak kultura-
rekin zerikusirik? Behin baino 
gehiagotan egin diot galdera 
hau neure buruari. Agian, al-
dagai bat baino gehiago daude 
tartean. Edozelan ere, espazio 
publikoaren erabilerarekin 
badu zerikusia, baita besteen-
ganako errespetuarekin ere.

Garbitasunaren arloan, ni-
re haurtzarotik hona pauso 
garrantzitsuak eman diren 
zalantzarik ez dago. Txikiak 
ginenean “prohibido escupir 
al suelo” kartelak zeuden auto-
busetan eta beste zenbait leku-
tan. Horrek garbi adierazten 
du jendeak txistua botatzen 
zuela. Ez zen salbuespena iza-
ten gizonek (emakumerik ez 
zitzaidan inoiz suertatu) ka-
lean lurrera gorro edo karkaxa 
botatzea; orain aldiz,  horrela-
korik nekez ikusten da. Egun, 
gorrorik ez, baina ohikoa iza-
ten da txakur kakak aurkitzea. 
Zuhur ibili behar izaten da zen-
bait lekutan, mokordoren bat 
zapaltzetik libratzeko. Horri 
aurre egiteko Durangon “pipi-
can” izeneko txakur-komunak 
ipini zituzten, baina egia esan, 
ez dut horietan inoiz txakurrik 
ikusi. Ez dakit zergatik. 

Hori gutxi balitz, badago 
ohituta gauden baina, gure 
herrietara etortzen diren kan-
potar askori deigarria egiten 
zaien beste zikinkeria mota 
bat: tabernetako mostrado-
re ingurukoa. Jende askok 
lurrera botatzen ditu azukre-
zorro, oliba-hezur, paper eta 
enparauak. Gainera, taberna 
barruan erretzerik ez dagoe-
netik terrazetan ere areago-
tu egin da halako zikinkeria. 
Egia esan, ez dakit zikinkeria 
ekiditerik edo garbitasuna ira-
kasterik dagoen. Uste dut lehe-
nengo baliabideak jarri behar 
direla, eta horrekin batera 
kontzientziatze lana eta jarrai-
pena egin. Horretan herritar 
guztiok gara erantzule;  herri 
agintariek, berriz, neurriak 
hartu beharko lituzkete gure 
herrietako berdegune, taber-
na, kale eta inguruak garbi 
egon eta atseginago suerta dai-
tezen. Gure osasunerako zein 
bizi kalitaterako mesedegarria 
izango litzateke.

 

Zikinkeria

“Danborra jotzean, tentsio 
piloa askatzen da; terapia da”

 AMAIA UGALDE
Ofizioz irakaslea da Garazi 
Magunagoitia, eta afizioz... 
hamaika kontu; batukada 
irakaslea, artisaua, Txiri- 
Txirin dabil soinujole, Ka-

rrikan aktore... Granada-
ra ikasten joan zenean 
sartu zen batukadaren 
munduan, eta handik 
bueltan, danborra jo-
tzen jarraitu gura... 
Atxondoko eta Berrizko 

gaztetxeetan dabil tai-
lerrak ematen. 

Atxondoko batuka-
dakoek Apatako 

txupinazoan jo ze-
nuten. Zer moduz 
esperientzia?
Oso ondo. Ondo 
irten zen, eta jen-
dea pozik. Asko 
etorri zitzaizki-
dan zorionak 
ematera. Hila-
bete bi bakarrik 

egin ditugu ikas-
ten eta entseatzen, 
jaietan jotzeko pen-
tsamenduagaz... Ea 
jaietan ikusi gaituz-

tenak animatzen 
diren datorren 

ikasturterako!

Berrizen ere 
tailerra ema-
ten zabiltza. 
Berrizen, gai-
nera,  maia-

tzean jada ka-
lera irten gi-

nen, eta ondo 
irten zen. Az-
kenean, oso 
erritmo sin-
pleak dira, eta 
erraz ikasten 
da. Ni ere ze-

rotik hasi nin-

tzen Granadan, eta hasieran 
galduta ibili nintzen, sekula 
danborrik hartu barik, baina 
hartu nuen soltura.

Han asko mugitu zineten? 
Bai, nik Andaluzia danborraga-
tik ezagutu dut. Batukada han-
di bat dago, Sambiosis, eta Sam-
biosisek dauzka hiru proiektu: 
Yemanja nesken batukada, eta 
Sambiosisen bi ikuskizunak, 
kalekoa eta taula gainekoa. 
Yemanjan sartu nintzen lehe-
nengo, eta gero, Sambiosisen 
kaleko espektakuluan. Erritmo 
desberdinak dira; Yemanjarena 
samba-reggaea da gehiago, eta 
Sambiosisena afroa. Granada-
ko nire familia ziren bai hango 
etxekoak, bai batukadakoak.  

Trikitia ere eroan zenuen Gra-
nadara.
Bai. Lehenengo urtean edu-
ki nuen dirua aurreztuta, eta 
ondo, baina bigarrenerako ia 
amaitu ziren denak, eta ez nuen 
beharrik topatzen... Bartzelo-
nako lagun batek esan zidan 
biok zerbait egin behar genue-
la. Beste bi lagunekin ere entse-
guak egin genituen. Azkenean 
bi geratu ginen, biok irteten 
ginen, eta ederto! Kalean, txo-
txongiloekin ibiltzen zen tipo 
bat ezagutu genuen, eta esan 
zigun gure musika polita irudi-
tzen zitzaiola txotxongiloetara-
ko, eta ikuskizun bat prestatu 
genuen  elkarrekin. Granadan 
ikasi dudana da kaleak itzelez-
ko jokoa ematen duela.  

Granadatik bueltan, zure sal-
tsan jarraitu duzu. 
Granadan, azken urtean batez 
ere, oso sartuta egon nintzen ba-
tukadan, eta hona etortzean a 
zelako gogoa! Abstinentzia sin-
dromea? Hori neukan nik. Du-
rangon bazegoela esan zidaten, 

eta han hasi nintzen. Gero Be-
rrizkoek eta Apatakoek esan zi-
daten ea batukada egingo ge-
nuen gaztetxean, eta ni pozik. 

Engantxatu egiten du, ezta?
Droga baten modukoa da. Gai-
nera, tentsio piloa askatzen du-
zu. Granadako tailerra domeke-
tan izaten zen. Ni desiatzen ego-
ten nintzen domeka heltzeko, 
danborkada batzuk eman, eta 
hantxe joaten ziren aste osoko 
estres guztiak. Erabateko tera-
pia zen. Tailerretan geroago eta 
solteago ikusten zarenean, dis-
frutatu egiten duzu, orduan da 
ona. Hasieran esaten zidaten, 
“muevete chiquilla”. Kontzen-
tratuta egoten nintzen, dantza 
egin edo jo bai, baina biak ba-
tera... Instrumentua domina-
tzen duzunean eta mugitu ahal 
zarenean, orduan oso polita da 
eta gehiago gura duzu. Uste dut 
musika tresna guztiekin gerta-
tzen dela hori. 

Artisau lanak egiten dituzu... 
Bai, Granadan postutxo bate-
gaz irtetzen nintzen. Hemen, 
pisukideak eta biok tailertxo 
bat atondu dugu etxean; berak 
telazko gauzak egiten ditu, eta 
nik alanbrezkoak. Oporretan 
horrela joateko asmoa dauka-
gu; hartu mahaia eta hondar-
tzarik hondartza. Andaluziara, 
eguzki bila.

Orain batukadetan oporrak 
hartuko dituzue?
Bai, laster bai. Gaur Berrizko 
eta Atxondoko taldeak batera 
ibiliko gara Zaldibarko jaietan. 
19:00etan hasiko gara jotzen.  

Arrazolako jaietan ere egongo 
da batukada?
Ni bertan egongo naiz. Jendea 
badago, berdin da bi, hiru, lau... 
egin genezake!

Berrizen eta Atxondon batukada tailerrak ematen ditu Garazi Magunagoitiak; batukada 
talde biek batera joko dute gaur, Zaldibarko jaietan. 19:00etan hasiko da euren emanaldia
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