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Mallabia  6
500.000 euro bideratuko dituzte 
zazpi inbertsio finantzatzeko
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Euskotrenek urteko bonua 
murriztu izana salatu dute

Mañaria  6
Hiri antolamendu plana 
herritarren parte-hartzeagaz

Abadiño  4 
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amaitzea espero du udalak

‘Playground26’ estalpeko skate gunea zabaldu 
dute Durangoko Aliendalde industrialdean     16

Kirola

Iheslariak itzulerari begira

Martitzenean prentsaurrekoan azaldu zutenez, lan taldearen 
erdiak greba mugagabeari ekin zion astelehen gauean. Langi-
leen arabera, lan erreformatik babestuko dituen hitzarmena 
negoziatzeko proposamena egin zioten enpresari abuztu hasie-

ran. Erantzunik ez dutenez jaso protesta egingo dute. Manifes-
taziorako deia egin zuten atzo arratsaldean, Elorrion. Lanean 
jarraitzen duten beharginak, berriz, kritiko agertu dira, eta en-
presa-batzordean ez direla ordezkatuta sentitzen diote. 

Greba mugagabea hasi dute Elorrioko 
Nanuk enpresako hainbat langilek  3

Imanol Jaio, Jon Irazola eta Pako 
Aranburu Durangaldeko iheslariek ‘Herria 
dugu arnas’ ekimenaren berri eman dute. 
Bizimodu publikoa daukate Ipar Euskal 
Herrian.    8

%4ko jaitsiera ezarri diete  
soldatetan, eta aparteko  
lansari bi kendu dizkietela 
diote beharginek



2       2013ko irailaren 6a, barikua |  anboto

Herririk herri
Anboto Komunikabideak

DURANGO

IURRETA

 AITZIBER BASAURI
Iraileko bigarren domeka urte-
ko diru kontuen berri emateko 
eguna izaten dute Iurretako 
kofradiek. Laixiarren elkartzen 
dira horretarako, eta hala egin-
go dute aurten ere. Gainera, Ko-
fradien Batzar Orokorra egiteko 
egun hori, herritar asko batzen 
dituen jai egun bihurtu da urte-
tik urtera.

Mezagaz hasiko dute XL. Ko-
fradi Eguna. Kofradien Batzar 
Orokorra egingo dute gero he-
rriko sei kofradiek: San Marko, 

Fauste, Santa Maña, Orozketa, 
Goiuri eta Iurreta; ekitaldi hori 
amaitzerakoan herriko dan-
tzari eta bertsolarien txanda  
izango da. Mikel Deuna dantza 
taldeko dantzariak sanmigele-

tarako entseguekin hasiko dira 
horrela.

Bazkaria eta erromeria
Bakoitzak etxetik eroandako 
jatekoagaz eta edatekoagaz 
mahaia bete, eta anai arteko 
bazkaria egingo dute Laixiar 
zelaira bertaratuko diren iurre-
tarrek. Arratsalderako ere pres-
tatu du ekitaldirik Iurretako 
Kofradien Batzordeak. Umeen-
tzako jolasak egongo dira, eta 
jai giroa berotzeko erromeria 
ere bai.

Kofradien Batzordeak antolatuta 
egun osoko jaia edukiko dute, etzi
XL. Kofradi Eguna ospatuko dute domekan Laixiarren; urteko batzarra egingo 
dute San Marko, Fauste, Santa Maña, Orozketa, Goiuri eta Iurretako kofradiek

Dantzariak eta bertsolariak 
ere izango dira goizean; 
arratsaldean, berriz, umeen 
jolasak eta erromeria

Jaurlaritzak esandakoa 
gezurtatu dute larrialdietan 

 MARKEL ONAINDIA
“Egoerak berdin jarraitzen du”.  
Hori adierazi dute Landakoko 
larrialdietako –arreta jarraitu-
rako gunea– beharginek. Eta 
berdin jarraitze horrek eurei 
egoera txarragoa sortzen diela 
salatu dute. Horrela, Eusko  
Jaurlaritzak duela aste batzuk 
esandakoa gezurtatu gura izan 
dute: arazoa konpondu dela. 
Gainera, hedabide batzuetan 
agertu denaren kontra, obrak 
Landakoko anbulatorioan egin-
go direla diote, ez larrialdi zerbi-
tzuetan.

Arazoa ez ei da soilik berena: 
“Guri ez digute kasurik egiten, 
baina jendeari ere ez”. Izan ere, 
sinadura bilketa egin dute euren 
eskaeren harira atxikimendua 
jasotzeko. Beharginek protestak 
hasi zituztenetik esan izan dute 
azken finean herritarrak direla 
kaltetuak, zentroko lan baldin-

tzak direnak izanik, zerbitzuan 
eragin ahal duelako. Besteak 
beste, erizain bakarra daukate 
mediku birentzat. Lehenengo, 
erizaina mediku bategaz bisiteta-
ra irtetean, zentroa erizain barik 
zegoela kritikatu zuten. Gero, 
maiatzean, erizain barik irteteko 
agindua jaso zuten. Etxean ego-
tean erizainaren beharra ikusiz 
gero, orduan deitzeko esan zieten. 
Baina, egoera gaitzak sortzen ei 
ditu horrek: “Aurreko astean, 
irteera batean, urgentzia emer-
gentzia bihurtu zen”, eta gaixoa 
gutxigatik ez ei zen hil. Egoera 
medikuaren esperientziari eske-
rrak konpondu zela esan dute.

Bestalde, alderdi politikoekin 
ere ez dira oso gustura agertu: 
“Udaletatik politika hutsa egiten 
dute”. Uda aurretik euren eskae-
rak babesteko mozioak eztabai-
datu zituzten udaletan, PSE-EEk 
aurkeztuta. 

Asier Aginako presoaren 
senideak zaurituta, istripuan

 A. B. / M. O.
Asier Aginako preso duranga-
rraren ama eta lehengusinak 
auto istripua eduki zuten aste-
lehenean, Aranjuezeko (Espai-
nia) kartzelara bera bisitatzera 
zihoazela. Guadalix de la Sierra 
udalerriaren parean gertatu 
zen ezbeharra. Errepidearen 
estugune batean lur orotako ibil-
gailu batek atzetik jo, eta bidetik 
atera ziren. Erietxera eroan 
zituzten biak; lepoko eta gerrial-
deko lesioak dauzkate. Euren au-
toak kalte handiak izan zituen.

Etxeratek sakabanaketan 
oinarritutako espetxe politika 
amaitzea, eta presoen nahiz eu-
ren senideen eskubideak erres-
petatzea eskatu du. 

Martitegiri, 7 urteko zigorra
Bestalde, Parisko Auzitegiak 
zazpi urteko kartzela zigorra 
ezarri dio Jurdan Martitegi 
durangarrari, ETAren aparatu 
militarrean ardurak egotzita. 
2009ko apirilean atxilotu zuten, 
eta aurten, zortzi urteko beste 
zigor bat ere jaso du.

Aranjuezeko kartzelara bisitan zihoazen senide 
bik lepoko eta gerrialdeko lesioak eduki dituzte

 JONE GUENETXEA
Tren erabiltzaile batzuek erre-
klamazioa jarri dute Euskotre-
nek Durangon duen bulegoan. 
Kexu dira konpainiak urteko 
bonua kendu duela-eta. Bizkai-
ko erabiltzaileen bederatzi erre-
klamazio jaso dituzte.

Bonua desagertzean egunero 
bidaiatzen dutenek ordaindu 
behar duten kopurua nabarmen 
igo dela dio ikasle baten amak: 
“Iazko irailean, Durangotik Bil-

bora trenez joateko, 388 euroan 
erosi zuen urteko bonua nire 
alabak. Aurten, bonu hori de-
sagertu eta hileko bonuak jarri 
dituzte, beraz, 26 urtetik behera-
koek hileko 44,15 euro ordaindu 
behar dituzte. Hau da, 539,80 eu-
ro urteko”. Urte batetik bestera, 
egunero trena hartu behar du-
ten 26 urtetik beherako gazteek 
150 euro gehiago ordaindu behar 
dituzte bonuekin hilabetero-hi-
labetero.

Euskotrenek jakitera eman 
duenez, “Gipuzkoan Mugi eta 
Lurraldebus, eta Bizkaian Ba-
rik txartelen tarifa koordinazio 
sistema berrian sartzearen on-
dorio da” urteko bonuaren desa-
gerpena.“Konpainiak, sistema 
horiek bultzatu dituzten era-

kundeekin batera, bidaia-txartel 
 bakarra bultzatzeko lurralde 
politiketara egokitzeko kon-
promisoa hartu du”. Helburua 
bonu sistema murriztea eta sin-

plifikatzea izan dela dio Eusko-
trenek. Gogoratu dutenez, Barik 
txartela “diru zorro” bezala era-
bili daiteke, eta urteko bonua, 
aldiz, urte osorako kontratatzen 
zen, “erabili zein ez erabili”. 

26 urtetik beherakoek urteko bonuagaz 388 euro ordaintzen zuten; hilabeteka 
ordainduta, orain, urtero 539,80 euro ordaindu behar dituztela diote

Euskotrenek urteko bonua 
murriztu izana salatu dute 

26 urtetik beherako gazteek 
150 euro gehiago  
ordaindu behar dituzte  
hilabeteroko bonuekin

Helburua bonuen sistema  
murriztea eta sinplifikatzea 
izan dela azaldu du 
Euskotrenek

Arazoa ez dela konpondu adierazi dute beharginek, 
eta larrialdietako egoerak berdin jarraitzen duela
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ELORRIO

ATXONDO

J. D.
Anbotoko Dama jubilatuen el-
karteak Karrantzara irteera 
antolatu du irailaren 21erako. 
Goizean Pozalagua kobazulo 
ezagunera joango dira. Txan-
goan parte hartu gura duenak 
irailaren 16a baino lehen eman 
behar du izena jubilatuen elkar-
tean bertan. Bazkide direnentza-
ko 25 euro izango da txangoaren 
kostua, eta bazkide ez direnen-
tzako, berriz, 28 euro. Autobusa 
08:15ean irtengo da Arrazolatik; 
bost minutu geroago Axpetik 
igaroko da eta 08:30 inguruan 
Apatatik.

Pozalagua kobazuloa Ar-
mañongo parke naturalean ko-
katuta dago. Kobazuloa ezaguna 
da bertako barrunbe batean 

(Versalles izenekoa) dagoen 
estalaktita exzentriko kopurua-
rengatik. Exzentrikoak urak 
milaka urtetan sortu dituen 
irudi bitxi eta bereziak dira, oso 
ikusgarriak. 

Kobazuloa bisitatu ondoren, 
14:00 inguruan, Garras jatetxean 
bazkalduko dute eta, ondoren, 
Atxondora bueltatu aurretik, 
arratsaldea Laredon emango 
dute. 

Karrantzara txangoa 
egingo dute hilaren 21ean

Txangorako izen-ematea 
irailaren 16a baino  
lehen egin behar da  
jubilatuen etxean 

Anbotoko Dama jubilatuen elkarteak antolatu du 
irteera; Pozalagua koba ere bisitatuko dute

 M. 0.
Ferixa Nausikoetako bigarren 
asteburuan murgilduko dira 
gaur elorriarrak. Jaietako azken 
txanpa izango da: Sukalki Egu-
na, bertsolariak, kontzertuak, 
Elkartasun Eguna... Joan zen 
asteburuan eguraldi ona eduki 

zuten, baina oraingoan euria 
dago iragarrita, eta biharko su-
kalkia prestatzeko aterpea ipini 
gura izan dute, badaezpada. Hori 
azaldu du Fernando Azkarate zi-
negotziak. 

Kainabera GKEak antolatzen 
duen Elkartasun Eguna plazako 

frontoian ospatuko dute dome-
kan. Herriko hamabi kulturak 
gonbidatu dituzte: Bereber edo 
amazigh herria, Uzbekistan, 
Portugal, Ekuador, Bolivia, Ni-
karagua, Kolonbia, Venezuela, 
Senegal, Mali, India eta Euskal 
Herria. Horien guztien gastrono-
mia dastatzeko aukera egongo da 
10:00etatik eguerdira bitartean. 
Jasotako dirua Bizkaiko Elika-
gai Bankura bideratuko dute.

2.000 lagun astelehenean
Azkaratek esan du ez dutela 
oraindino joan zen asteburuko 
balorazio ofizialik egin, baina 
lehenengo sentsazioen arabe-
ra oso ona dela. Astelehenean, 
Koadrilen Eguneko bazkarian, 
2.000 lagunen bueltan batu ziren. 
Birziklatzearen aldeko azoka 
“ustekabea” izan zen, harrera 
onagatik.

Bestalde, domekako ferian 
“jendetza itzela” elkartu zen, 
Azkarateren arabera. Datorren 
urtean, produktore gehiagori 
lekua egin, eta azoka handitzeko 
asmoa daukate, aurten hainbat 
kanpoan geratu dira-eta.

Munduko kulturak gonbidatu dituzte domekarako

Sukalkia eta Elkartasun 
Eguna, jaien azken txanpan

 MARKEL ONAINDIA
“Transportes Nanukeko langi-
leok ez genuen greba mugagabe 
hau egin nahi, baina gure esku-
bideen etengabeko zapalketak 
horretara behartu gaitu”. Berba 
horiek erabili zituzten enpresa 
batzordeko kideek –LABek lau 
ordezkari eta ELAk bat– marti-
tzen goizean eskainitako pren-
tsaurrekoan. Azaldu zutenez, 
lan talde erdiak ekin zion greba-
ri astelehen gauean, 00:00etan. 
Langileen arabera, lan errefor-
matik babestuko dituen hitzar-
mena negoziatzeko proposame-
na egin zieten enpresari abuztu 
hasieran. Baina erantzunik jaso 
ez, eta protesta eratu dute. 

Baina, akordio zabalagoa 
gura dute. Izan ere, %4ko jaitsie-
ra ezarri diete soldatetan, eta 
aparteko lansari bi ere kendu 
dizkiete. Beharginek gogoratu 

dute, soldata jaitsiera epaitegian 
salatu zutela, eta arrazoia eman 
zietela. Egoera ez ei da aldatu, 
ordea, eta uztailean berriro epai-
keta eduki zuten. Enpresak kri-
sia sufritu duela ez dute zalan-
tzan jartzen, baina gestioagaz 
ez daude ados: “Guri kendutako 
diruagaz hamabi kamioi berri 
erosi dituzte”. Eta diru hori 
bueltatzea eskatu dute.

Behargin bat kalera
Gainera, badaukate beste es-
kaera bat: joan zen barikuan 
kaleratutako behargina berriro 
onartzea. Greba deituta zegoen 
ordurako. “Bazekiten grebala-
ria izango zela. Hitzarmenaren 
proposamenari emandako eran-
tzuna da”, bota zuen batek.

Nanukek Eroskirentzat egi-
ten du ia lan guztia, eta martitze-
nean bertako zentralean sartzen 

ahalegindu ziren grebalariak. 
Susmoa zeukaten Eroskik beste 
enpresa batzuk azpikontratatu 
dituela eurek utzitako hutsunea 
betetzeko. Horregatik, euren 
greba eskubidea errespetatzeko 

eskatu zioten. Arduradunek ez 
zieten utzi barrura sartzen. 

“Ezin luxurik hartu”
Enpresako gerenteak adierazi 
du, beharginek lan erreforma 
alboratzea eskatu dietela, eta 
hori ezin dutela onartu: “Ezin 
dugu horrelako luxurik hartu; 
enpresaren osasuna lehenetsi 
behar dugu”. Bere arabera, 
98tik 32 daude greban, eta gai-
nerako batzuek bajak eskatu 
dituzte, “jasandako presioenga-
tik”. Presio horiek salatu dituz-

te greba egin ez duten behargin 
batzuek, “bai lan esparruan, 
bai esparru pertsonalean”. 
Grebalariek, ostera, grebarik 
ez egiteko enpresak presionatu 
egin dituela esan dute. Lanean 
daudenak grebagaz kritiko 
agertu dira, eta esan dute ez 
direla ordezkatuta sentitzen 
enpresa batzordean. Beharrean 
greban baino gehiago daudela 
adierazi dute. Euren arabera, 
hitzarmen proposamena aur-
keztu baino lehenagotik ezarri-
ta zegoen greba deialdia.

Besteak beste, hitzarmena negoziatzea gura dute

Nanukeko hainbat langilek 
mugabako greba hasi dute

%4ko jaitsiera ezarri  
diete soldatetan, eta  
aparteko lansari bi   
ere kendu dizkiete
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ABADIÑO

 I.E.
Gaur iluntzean hasiko dituzte 
Muntsaratz auzoko jaiak: Do-
nien-atxa altxatu ostean, ardi 
txakurren erakusketa, Kalitatea 
Fundazioaren laguntzagaz anto-
laturiko parrillada eta DJaren 
emanaldia izango dira. Bihar 
eta etzirako ere goiz, arratsalde 
eta gauerako ekitaldiak antolatu 
dituzte Muntsaratzeko jaietan.

Jaietako egun nagusia bihar 
ospatuko dute; mozorro eguna 
antolatu dute, eta jantzirik one-
na aukeratzeko lehiaketa egingo 
dute, besteak beste. 

Umeentzako askotariko eki-
taldiak ere izango dira bihar 
goizean zein arratsaldean: bu-
ruhandiak ibiliko dira 11:00eta-
tik auzotik, eta puzgarriak eta 
tailerrak ere egongo dira.

Gainera, paella eta tortilla 
lehiaketa ere egingo dituzte 
bihar. Bazkalostean, mus eta tu-
te txapelketak jokatuko dituzte, 
eta dantzaldiagaz biribilduko 
dute jai-egun nagusia.

Domeka goizean ere edonork 
gozatzeko moduko ekitaldiak 
izango dira Muntsaratzeko jaie-
tan; 14:30ean herri bazkaria 
egingo dute, ludoteka eta disko-
teka txikia atonduko dituzte, eta 
19:00etan, txokolatadagaz amai-
tuko dituzte jaiak.

Gaur, 19:00etan ipiniko dute Donien-atxa, eta bihar 
eta etzirako ere jai egitarau zabala prestatu dute

Datorren zapatura arte, 
jaiak Muntsaratzen

Jaietako egun nagusia bihar 
ospatuko dute; mozorro eguna 
antolatuko dute, eta jantzirik 
onena aukeratuko dute

 JOSEBA DERTEANO
Urteroko ohiturari eutsiz, Otxan-
dio eta Leintz Gatzaga banatzen 
dituzten 15 kilometroak oinez 
egingo dituzte otxandiarrek do-
meka honetan. 08:00etan ipini 
dute hitzordua Plaza Nagusian. 
Dorletako Amabirginaren ba-
selizan meza entzun ondoren, 
eguerdian ongietorria egingo 
diete gatzagarrek. Egunotan 
jaiak ospatzen ari dira. Urtero 
legez, pilotalekuan mahaiak eta 
aulkiak prest izango dituzte nork 
bere etxetik ekarritako bazkaria  
jateko. 

Antza denez, ohitura honen 
sorburua honako hau da: sasoi 
batean Leintz Gatzagak ez zuen 
musika bandarik, eta Otxandio-
koa gonbidatzen zuten herriko 
jaiak alaitu zitzan. Musika ban-

dak oinez egiten zituen herri 
bien arteko kilometroak. Urtea 
joan eta urtea etorri, herritarren 
artean bidelagun berriak aur-
kitu zituzten, bazkaria zorroan 
hartu, eta Leintz Gatzagaraino 
joateko prest zeudenak. Ohitura 
horrek gaur egun ere badirau.

Aurten egun hori asteburuan 
denez, etzi, herritar dezente 
batzea espero da. Oinez doaze-
nen eta kotxez doazenen artean  
150-200 lagun batu izan dira 
Leintz Gatzagan bazkaritara.

Otxandiarrek urteroko bisita 
egingo dute Leintz Gatzagara
08:00etan irtengo dira plazatik; bazkaritarako mahai 
eta aulkiak gatzagarrek atonduko dizkiete

Leintz Gatzagak sasoi 
batean ez zuen musika 
bandarik, eta Otxandio-
koa gonbidatzen zuten

 M. O.
Garaiko Udalak eta Gerediaga 
Elkarteak Zubiaurre anaiek 
egindako argazki erakusketa an-
tolatu zuten udan. Berez, joan zen 
astean amaitu zen epea, baina 
luzatzea erabaki dute, izan duen 
harrera ona ikusita. Margola-
riak ziren Ramon eta Valentin 
Zubiaurre, baina argazkigintzan 
ere egin zuten lanen bat edo beste. 
Horien artean, XX. mende hasie-
ran Garain atera zituzten argazki 
batzuk, aurrez margolanetarako 
erabilitako jendeari egindakoak. 
Hainbat eraikinetatik eskegita, 
hamabi argazkigaz osatu dute 
erakusketa.

Kultura mailan ospea lortuta-
ko familia izan zen Zubiaurreta-
rrena. Garaiko herriak euregaz 
lotutako ekintzak garatzen ja-
rraituko du. Esate baterako, aza-
roan kaleko pintura lehiaketa bat 
egingo dute.

Zubiaurretarren 
erakusketa ez 
dute kenduko

 ITSASO ESTEBAN
Gaur hasi behar zuten 2013-2014 
ikasturtea Abadiñoko Zelaieta es-
kolan: gaur ziren ikasturte berria-
ren aurkezpena egitekoak. Baina, 
besteak beste, eskolako jantokia 
edo gimnasioa handitzeko Eusko 
Jaurlaritzak udan egin dituen 
obrak amaitu ez dituztenez, aste-
lehenera atzeratu dute ikasturte 
hasiera. Horrela jakinarazi diete 
asteon, eskolako umeen gurasoei. 

Gober nu taldeak azaldu 
duenez, lanak astelehenerako 
amaitzeko, langile gehiago da-
bil azken egunotan Zelaietako 
eskolako obretan lan egiten, eta 
asteburuan ere lan egingo dute. 
“Jaurlaritzak gimnasioko, jan-
tokiko, saskibaloi zelaiko eta 
ikasgeletako lanak asteon amai-
tzea aurreikusten du” Abadiño-

ko Udalak, horrela, “ikasturtea 
astelehenean hasi ahal izateko”.

Gobernu taldeak ohar batean 
azaldu duenez, udan hainbat aldiz 
bildu dira udal ordezkariak Eus-
ko Jaurlaritzaren eta obrak egin 

dituen enpresagaz, “ikasturtea 
normaltasunez hasi ahal izateko, 
lanak aurrez ezarritako epearen 
barruan amaitu ditzatela eska-
tzeko”. Izan ere, lanak atzeratuz 
gero, “obrak eskolako ordutegiari 
eragingo liokeelako, epea betetzea 
behar-beharrezkoa” dela azpima-
rratu du Jose Luis Navarro Aba-
diñoko alkateak.

Zelaieta eskolako jantokian 
leku arazo larriak izan dira azken 
urteetan: txiki geratu da azpiegi-
tura, eta Abadiñoko Udaleko hiru 
alderdiak ados egon dira obra hau 
lehenbailehen egin beharragaz.

Lanok amaitzerakoan, Haur 
eta Lehen Hezkuntzarako erai-
kin berriak atontzeko abuztuan 
udalak abiatu zuen obrarekin ja-
rraituko dute. Lan horiek kurtsoa 
hasi eta gero egingo dituzte.

Astelehenerako Zelaieta eskolako 
obrak amaitzea espero dute
Eusko Jaurlaritzak udan eskolan egin dituen obrak amaitu ez dituztenez, 
astelehenera atzeratu behar izan dute Zelaietan, ikasturtearen hasiera  

Lanak astelehenerako 
amaitzeko, langile gehiago 
dabil azken egunotan 
eskolako obran lanean

Udan hainbat aldiz bildu da 
udala Eusko Jaurlaritzagaz 
eta obra burutu duen 
enpresagaz
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MALLABIA IZURTZA

MAÑARIA

JOSEBA DERTEANO
Jaiei agur esan aurretik, ekital-
diz betetako bigarren asteburua 
dute aurretik izurtzarrek. Bihar,  
12:30ean, Santo Tomas eguna 
ospatzeko, bertso saio interesga-
rria antolatu dute mezaren eta 
dantza saioaren ostean: Garikoitz 
Sarriugarte, Eñaut Uruburu eta 
Aitor Bizkarra ariko dira ber-

tsotan. 16:30ean, aldiz, urteroko 
mendi bizikleta martxari ekingo 
diote. Gauean, afari herrikoia-
ri jarraipena emanez, Luhartz 
taldeak erromeria eskaniko du. 
Domekan, umeak izango dira 
ekintzen erdigune: Kiki eta Koko 
pailazoak izango dira 17:30ean 
eta, ondoren, tailerrak, Etxeto-
rreko gazteek gidatuta. 

Bertso saioa eta erromeria 
jaietako bigarren asteburuan

Joan zen domekan Santa Ageda ermitan eskaini zuten dantza saioa.

 J.G.
Lau urterako hitzarmena sina-
tu du udalak AEK-rekin. Eus-
kaltegiak aurrera daraman 
lana bultzatzea eta laguntzea da 
helburua, Mallabiko biztanle-

ria heldua euskalduntzeko eta 
alfabetatzeko. Azaldu dutenez, 
helduen euskalduntze-alfabetze 
lana “funtsezkoa” da: “Helduok 
euskara ikasi, egin eta eginara-
zi gabe ez dago gazteen eta hau 

rren artean hizkuntza erabilpe-
nean aurrerapauso kuantitatibo 
eta kualitatiborik ematerik”.  

Hamarkada bi
Ermuko Kaltxango euskaltegi-
ko irakasleak duela 20 urte hasi 
ziren Mallabian eskolak ematen. 
“Hasieran eliza gaineko loka-
letan ematen genituen eskolak, 
eta gaur egun kultur etxean”. 
Iaz, 14 pertsona joan ziren Malla-
biko euskaltegira euskara ikas-
tera. Beste hainbat mallabiar 
Ermuko euskaltegira ere joaten 
direla azaldu dute Kaltxangoko 
arduradunek. Udalak 2013-2014 
ikasturtean euskara ikasta-
roak egiteagatik diru-laguntzak 
emango ditu, eta eskaerak Erre-
gistro Nagusian aurkeztu behar-
ko dira matrikula egin eta ondo-
rengo hilabetearen barruan.

Irailaren 24ra arte eman dai-
teke izena euskaltegian. Etorkin 
zein jubilatuentzako ikastaro be-
reziak emateaz gainera, Euskal-
tzaindiaren arauak azaldu eta  
IVAP-Irale Osakidetzako titu-
luak ateratzen lagunduko dute.

Helduen euskalduntze eta alfabetatze arloa 
garatzeko oinarriak finkatu gura dituzte

AEK-k eta udalak 
hitzarmena sinatu dute

IRAILAK 19 - Aurkezpena.
URRIAK 3 - Diagnostikoa.
URRIAK 24 - Balorazio mapa.
AZAROAK 14 - Lurrak aztertu.
ABENDUAK 12 - Proposatu.

* Guztiak 19:00etan.

TAILERREN DATAK

 MARKEL ONAINDIA
Mañariko Udalak Alkarregaz 
izeneko partaidetza prozesua 
aurkeztu du. Horren bidez, Hiri 
Antolamendurako Plan Oroko-
rra berrizten hasiko dira, datozen 
urteetarako herria zelan eraiki 
eta antolatu erabakitzeko. Hori, 
hirigintza, ekonomia, gizarte eta 
kultur ikuspegitik. Bide horre-
tan, herritarrak hausnarketa eta 
ideia berrien parte izatea gura 
dute udal ordezkariek. Endika 
Jaio alkateak (Bildu) eta Jabier 
Arteaga zinegotziak (EAJ) eman 
dituzte azalpenak; alderdi biek 
ere elkar hartu dute egitasmoan, 
beraz.

Irailaren 19an hasiko da proze-
sua. Udalak kontratatutako talde 
tekniko batek gidatuko du, eta 
bost tailer egingo dituzte. Lehe-

nengoan prozesua bera azalduko 
dute. Hurrengoetan, diagnosti-
koa, balorazio mapa, lurren azter-
keta eta proposamenen tailerra 
egingo dituzte. Jaiok azaldu du 
tailer dinamikoak izango direla, 
eta denbora muga ere edukiko 
dutela. Ulergarriak izango direla 
ere azpimarratu gura izan du. He-
rritarrei luzatutako dei horretan 
indar berezia egin dute ordezka-
riek. “Gure diagnostikoa egin du-
gu barruan, baina denon iritzia 
jakin gura dugu”, esan du Jaiok. 
Arteagak, hari beretik: “Zenbat 
eta jende gehiagok parte hartu 
aberatsagoa izango da”. 

Interes orokorreko hausnarke-
tan adin guztietako herritarrek 
parte hartzea gura dute, baita 
umeek ere. Uste dute umeen ikus-
pegia eta irudimena baliagarriak 

izan ahal direla prozesuan. Ho-
rregatik, 19an saio berezi bat egin-
go dute eurekin, 18:00etan.

Industria, energia, ekipamen-
duak... Arloka sortutako ideiekin, 
planaren aurrerapena idatziko 
dute. Gero, plan definitiboa landu-
ko dute, baina ez dakite noiz; udal 
aurrekontuen araberakoa izango 
da. Gainera, Aldundiaren zein 
Jaurlaritzaren arauen galbahea 
ere pasa beharko du.

‘Alkarregaz’: etorkizuneko 
Mañaria antolatzeko prozesua
Herritarren partaidetzagaz, Hiri Antolamendurako Plan Orokorra berrizten 
hasiko dira; irailaren 19an egingo dute prozesuko lehenengo tailerra

Mila Mondragon alkatea eta Mertxe Mujika AEK-ko arduraduna sinaduran.

Javier Arteaga (EAJ) eta Endika Jaio, alkatea (Bildu).



 AMAIA UGALDE
Datorren eguaztenean 76 urte 
beteko dira Felipe Urtiaga, Be-
rrizko alkatea, eta Jose Agirre, 
guardia, fusilatu zituztela. Az-
ken urteotan, irailaren 11 fran-
kismoaren biktimei gorazarre 
egiteko egun bihurtu da Berri-
zen, eta eguaztenean ere horre-
la izango da. Lore eskaintza eta 
omenaldiaz gainera, iluntzean 
1937an filmatutako bost doku-
mental proiektatuko dituzte.

Berriz 1936 Gogoratzen kul-
tur elkarteak eta Berrizko Uda-

lak antolatu dituzte eguaztene-
ko ekitaldiak. 18:00etan hasiko 
dute omenaldia Urtiaga plazan. 
Musika, poesia eta lore eskain-
tza egingo diete frankismoaren 
biktima izan ziren berriztarrei.

Arratsaldeko 19:00ak aldera 
proiektatuko dituzte dokumen-
talak Kultur Etxean. Besteak 
beste, Gernikako bonbardaketa 
eta osteko erbesteratzea ardatz 
dituen Guernika filma ikusi 
ahalko da. Euzkadiko Gobernu-

ko Propaganda sailak ekoiztuta-
ko beste lan labur bi ere egongo 
dira ikusgai, eta frankistek gra-
batutako bi dokumental ere es-
kainiko dituzte: Frente de Viz-
caya y 18 de Julio eta Bilbao por 
España. Frankoren tropek Biz-

kaia hartu zuteneko irudiak eta 
horren osteko propaganda ikusi 
ahalko da bi film horietan. 

Proiekzioaren ostean, iaz 
hainbat berriztarren testigan-
tzekin grabatutako dokumenta-
laren DVDa banatuko dute. 
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DURANGALDEA ASTEON

BERRIZ

ZALDIBAR

1937ko filmak ikusgai 
Irailaren 11 dela eta
Kolpistek aginduta fusilatutakoak, eta, oro har, 
frankismoaren biktimak gogoratuko dituzte

Besteak beste, Gernikako 
bonbardaketa eta osteko 
erbesteratzea ardatz dituen 
filma ikusi ahalko da

 I.E.
Abuztuko oporrak orduko egin 
zuten 15 eguneko grebaren on-
doren, lanera bueltatu dira CMZ 
enpresa taldeko langileak, en-
presarekin negoziatzeko. 

Eneko Agirre enpresako LAB 
sindikatuko ordezkariak adiera-

zi duenez, oporrak hartu baino 
egun bi lehenago egin zieten en-
presaren arduradunek greban 
zeuden langileei lanera bueltatu 
eta negoziatzeko eskaintza. 

Agirreren aurreikuspenen 
arabera, aste honetan ekingo 
diote elkarrizketari. Uztailean 

70 langile greba egitera eraman 
zituzten eskakizun eta aldarri-
kapenak mahaigaineratuko di-
tuzte negoziazio horretan langi-
leek. Uztailaren 15ean hasi zuten 
greba mugagabea, “hitzarmen 
duina” eta “kaleraturiko langi-
leak berrartzea” aldarrikatuta.

Arduradunekin negoziatzeko, 
greba utzi dute CMZko langileek
LABeko ordezkariaren arabera, aste honetan ekingo diote negoziazioari

 ITSASO ESTEBAN
Gaur, 18:00etan hasiko den eki-
taldiagaz inauguratuko dute 
eskola eremu berritua. Herritar 
guztiak gonbidatu dituzte ekital-
di horretan parte hartzera, eta 
ikasturte berrirako prest dau-
den Haur Hezkuntzakoentzako 
eraikin berria eta Haurreskola 
ikustera. Baita biomasa bidez-
ko galdara berria bisitatzera 
ere. Udaleko ordezkariak, he-
rritarrak eta obra egin duten 
teknikariak elkartuko dira gaur 
ekitaldi horretan.

 Gaurko inaugurazio ekitaldi-
ra joan ezin dutenentzat, bihar 
ere zabalduko dute eskola eremu 
berritua; 10:00etatik 13:00ak arte 
izango dute herritarrek obraren 
emaitza bertatik bertara ikuste-
ko aukera.

Ikasturtea amaitu bezain las-
ter ekin zioten eskola eremuko 
obrari, eta epe barruan burutu 
dituzte lanak. Beraz, udan aton-
du duten eskola eremuan abiatu-
ko dute ikasturte berria. 

Bide luze eta korapilatsua
Bildu eta PSE-EEren aldeko 
bozkekin onartu zuten apirileko 
ohiz kanpoko udalbatzar batean 
herriko eskolaren berrikun-
tzarako behin betiko proiektua 
(EAJ eta PP abstenitu egin ziren 
bozketa horretan). 

Eusko Jaurlaritzaren 464.800 
eta Energiaren Euskal Erakun-
dearen 105.000 euroko dirula-
guntza izan du Zaldibarko Uda-
lak proiektua finantzatzeko. 
Guztira, 1.486.800 euroko au-
rrekontua izan du egitasmoak. 
Diru hori erabili dute, esaterako, 
Haurreskola eta Haur Hezkun-
tzarako eraikinak atontzeko.

 I.E.
Haur eta Lehen Hezkuntzako 
ume eta gaztetxoek euskara 
erabiltzea ziurtatzeko helbu-
ruarekin, berriro ipiniko dute 
martxan Zapatu Blai ekimena. 
Urriaren 5ean ekingo diote.

Udalak antolatzen du ekimen 
hau, eta hamabostean behin (za-
patuetan), 16:00etatik 19:00eta-
ra, burutzen dituzte saioak. 
Umeekin lanean eskarmentu 
handia duten gazte euskaldu-
nek gidatzen dituzte taldeak, eta 

gehienez ere, 10 ume elkartzen 
da talde bakoitzean.

Zaldibarko ume eta gazte-
txoen euskararen erabilera bul-

tzatzea da ekimenaren helburu 
nagusia, baina umeak lagunar-
teko giro jatorrean eta natura 
errespetatuz haztea zein ondo 
pasatzea ere badituzte jomuga.

Irailaren 9tik 16ra, Zaldibar-
ko udaletxean eman ahalko da 
izena Zapatu Blai ekimenaren 
2013-2014 ikasturterako. Uda-
laren 18-0 kontu zenbakian or-
daindu beharko da 30 euroko 
matrikula, eta izena emateko 
orriarekin batera ordainagiria 
ere aurkeztu beharko da.

Eskola eremua prest, 
ikasturtea abiatzeko
Amaitu dituzte eskolako obrak. Gaur arratsaldean 
ikusi ahalko dute herritarrek obraren emaitza

Urriaren 5ean berrartuko dute 
Zapatu Blai aisialdirako ekimena 
Irailaren 9tik 16ra, Zaldibarko udaletxean eman ahalko da ume eta gaztetxoek 
euskara erabiltzea ziurtatzea helburu duen ekimenean parte hartzeko izena 

Haur eta Lehen Hezkuntzako 
ume eta gaztetxoek euskara 
erabiltzea ziurtatzeko 
helburuarekin jardungo dira

Ikasturtea amaitu bezain 
laster ekin zioten eskola 
eremuko obrari, eta epe 
barruan amaitu dute

Eusko Jaurlaritzaren 464.800 
eta Energiaren Euskal 
Erakundearen 105.000 
euroko laguntza eduki dute

Iazko irailaren 11n egindako lore eskaintza.

Maila guztietarako euskara ikastaroak, 
autoikaskuntza, HABEren azterketa ofizia-
lak prestatzeko saioak, Internet bidezkoak, 
guraso taldeei zuzendutako saioak, Ber-
balagun... Euskara ikasi gura dutenentzat 
hainbat aukera prestatu dituzte Zaldibarko 
udalak eta AEK-k. Irailaren 20ra arte eman 
ahalko da izena udalaren Euskara zerbi-
tzuan edo AEK-n. 

Euskara ikasleek  
diru-laguntza eskatu  
dezakete Abadiñon

Garaiko jaietako  
errifa 3.083 
zenbakiak irabazi du

Ehiza baimenak 
eskuragarri Mañarian 
eta Izurtzan

Berbalagun eta 
euskara eskolak prest 
Zaldibarren

Joan den ikasturtean euskara ikas-
ten jardun duten abadiñarrek di-
ru-laguntza eskatu ahalko dute 
irailaren 30era arte, Errota kultur 
etxean edo Mediatekan. Gutxienez 
ikastaroko saioen %80ra joan izana 
eskatzen du udalak diru-laguntza 
jaso ahal izateko. Iaz 43 abadiña-
rrek jaso zuten diru-laguntza.

Eneko Txintxurretak irabazi du 
Garaiko jaietan urtero egiten 
duten errifaren zozketa. 3.083 zen-
bakiagaz lortu du errifaren saria. 
Baserriko produktuekin betetako 
otzara bat irabazi du Txintxurre-
tak. Oiz Egin egitasmoan parte 
hartzen duten baserritarren pro-
duktuak izan dira. 

Saibigain-Iturriotz eta Bitañoko pa-
se-lerroetako baimenak eskuratzeko 
aukera dagoela jakinarazi du Mu-
garra ateneo zinegetikoak. Baimen 
horiek irailaren 19ra arte eskuratu 
ahalko dira Mañariko Herriko Ta-
bernan, Mañariko Nagusien Etxean 
eta Izurtzako Antonio Txiki okinde-
gian. 
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> MARKEL ONAINDIA
Euskal Herriko gatazka politi-
koaren ondorio, ehunka lagu-
nek ihes egin izan dute urtetan, 
atxiloketen edo kartzelatzeen 
beldur. Munduan barreiatu-
ta bizi dira, eta Durangaldeko 
hainbat ere badaude egoera 
horretan. Euskal Iheslari Politi-
koen Kolektiboak gatazkaren 
konponbideari begira ekarpe-
na egin du, eta aurpegia eman 
dute horretarako. Euretako 
hiru dira Imanol Jaio (Aba-
diño, 1985), Jon Irazola (Elo-
rrio, 1956) eta Pako Aranburu 
(Mallabia, 1949). 3 urte daroaz 
ihesi Jaiok, 31 Irazolak eta 13 
Aranburuk. Bizimodu publikoa 
daukate Ipar Euskal Herrian, 
eta Ziburun batu dira beren ka-
suen berri emateko.

Zelan gogoratzen dituzue ihe-
seko lehen egunak?
J.I.: Banekien nire lagunak atxi-
lotu zituztela, eta posible zela 
nire bila etortzea. Lankideak 
etorri zitzaizkidan esanez: ‘Zure 
bila etorri dira lantokira’. Guz-
tiz paralizatuta geratu nintzen. 
Hor ohartu nintzen beste mun-
du batera pasatzear nengoela. 
Handik hilabete batzuetara Ipa-
rraldera heldu nintzen.
P.A.: Bizkar gainean 50 urtetik 
gora, eta beste bizitza batera pa-
satzea. Bizitza egina, familia... 
hasieran oso gogorra, uste dena 
baino gogorragoa. 50 urte eta ge-
ro bizitza horretan sartzea kolpe 
gogorra da. Gure borrokak hori 
eskatzen zigun, eta hori da ondo-
rioetako bat.
I.J.: Ni gaztea nintzen eta go-
goratzen dut azken urteetan, 
errepresioak eraginda, baldin-
tza txarretan bizi ginela militan-
tzian. Atxiloketa batzuk egon 
ziren, eta hurrengoa zu izango 

zarela uste duzu. Torturatzen 
zaituzte eta kartzelara; edo, bes-
tela, ezkutatu egiten zara. Akor-
datzen naiz arropa batzuekin 
alde egin nuela, eta Iparraldera 
heltzerakoan arropa berberare-
kin nengoela.

Zer dakar iheslari izateak?
P.A.: Bizitza berri batera egoki-
tu behar izatea suposatzen du. 
Bizitza hori bide luze batean eta, 
salbuespenak egon arren, preka-
rietatean oinarritzen da. Baina 
beste gauza batzuk ere badakar-
tza: koherentzia politiko batekin 
jokatu behar duzu.
I.J.: Norberak bere kontraesa-
nak dauzka, arazoak, familia... 
baina gaztetatik hasi den mili-
tantziako beste etapa bat baili-
tzan ulertzen saiatzen naiz.
J.I.: Militantziak denbora gehia-
go, eta buruan ere leku gehiago 
betetzen dizu. Egia da erantzu-
kizun handi bat ere badugula, 
nahi ala ez, zerbait errepresen-
tatzen dugulako besteen au-
rrean. Bestalde, epe ertain edo 
luzerako etorkizunik gabeko 
egoera batean bizi gara. Ezin 
duzu proiektatu zure bizitza he-
mendik 3 urtetara. Adibide bat 
emango dizut: 82an etorri nin-
tzen, eta 83an, GALekoak ihes-
lariak hiltzen hasi ziren. Etorki-
zunik ezin edukitze hori etsipen 
eta frustrazio ikaragarria da.

Urtetan ezkutuan egon den 
kolektiboa da zuena. Zergatik 
orain aurpegia eman?
J.I.: Historikoki iheslarien ko-
lektiboak oso egoera desber-
dinak bizi izan ditu. Espainia 
Europan sartu zen, eta arrazo-
namendu faltsu bat egin zuten: 
‘Europa demokratikoa da. Es-
painia Europan baldin badago, 
demokratikoa da. Beraz, ihes-

lariek ez daukate zentzurik’. 
Frantziak hartu zituen bere 
neurriak: GALi laguntzea, kan-
poratzeak, 87ko 100 laguneko 
sarekada, deportazioak... Ge-
roztik iheslariak ez ziren joaten 
estatutua emateko bulegora. 
Orduan, babesik gabeko paria 
batzuen antzeko bilakatu ginen. 
Paperik gabe. Gaur egun, eu-
roagindua dugu, tresna izugarri 
bortitza. Ekainaren 15ean, Mia-
rritzen agertu ginenean, onartu 
genuen. Gu argitara goaz, gure 
errealitatea agertzera, gure egia 

kontatzera. Bagaude, edo, behin-
tzat, egon nahi dugu fase erreso-
lutibo batean. Gonbita egin die-
gu gure etsaiei gauza bera egin 
dezaten. Egoera horrek ezin du 
horrela segitu. Are gehiago, due-
la bi urte ETAk bere adierazpe-
na egin zuenetik. Lehendabiziko 
aldiz kolektiboak badu gako bat. 
Espainiarrek eta frantziarrek  
ez dute esango noiz, nola eta 
zertarako itzuliko garen geure 
herrira. Guk erabakiko dugu; 
gainera, prozesuak aurrera egi-
teko. Konplexurik gabe gaude, 
eta erantzuna bortitza izan zen: 
bozeramaile bat atxilotu zuten. 

Errepresaliatuak etxera buelta-
tzeko sasoia dela diozue ekar-
penean. Horra bidean, urratsak 
emateko prest zaudetela.
P.A.: Ez da erraza izan. Bi urte 
pasatu dira Miarritzekora ar-
te. Sekulako sakabanaketa bizi 
dugu munduan zehar. Guk egin 
behar genuen lan bat zen. Baina 
gainditu dugu. Ireki den proze-
suarekin bat egiten dugu goitik 
behera. Eta bat egite horretan, 
argi duguna da aurrerapausoak 
bilatzen joango garela. Jauziak 
emateko prest gaude. Arazo po-
litiko bategatik etorri bagara, 
arazo hori konpondu behar da. 
Aurpegia ematea urrats positi-
boa izan da, eta horrela baloratu 
izan da.
I.J.: Sinesgarritasuna irabazi 
dugu herriaren aurrean, eta 
eskertu dute. Herria gure alde 
daukagu zentzu askotan, baina 
beste aldearen pausoak itxaro-
ten dabil, egiaren eta justiziaren 
bidean.

‘Herria dugu arnas’ da zuen le-
ma. Zer adierazi gura duzue?
P.A.: Aldebakarreko bide batean 
sartu gara. Estatuekin zerbait 
egin beharko da, noski baietz. 
Baina gu zuzenean herrira goaz. 
Herriak izan behar duelako 
egoera honi buelta eman behar 
diona. Ez soilik gure egoerari, 
Euskal Herriko egoera politiko 
osoari baizik.
I.J.: Herria da aktibo eta sub-
jektu nagusia. Herriaren babes 
hori lortuz gero, eta uste dut lor-
tu dugula maila batean, horrek 
erakutsiko du ezker abertzaleko 
militanteak izan garela, baina 
benetan herriaren militanteak 
izan garela.
J.I.: Gu herritik sortu ginen, 
oldartze sentimendu batetik. 
Eta gu herrira itzuliko gara. 
Presoen eta iheslarien defentsa 
fase horretan ezin du bakarrik 
egin ezker abertzaleak, edota 
giza eskubideen inguruan ar-
durak dauzkaten erakundeek. 
Konponketa baldin badago, adis-
kidetze maila bat lortu beharko 
da. Eta hori ez da ideologia edo 
alderdi politiko bati dagokiona. 

Horregatik esaten dugu ‘Herria 
dugu arnas’.
 
Familia eta lagunez aparte, zer 
da faltan gehien botatzen du-
zuena?
J.I.: Bizitza soziala. Badakit 
denborarekin aldatu ere aldatu 
dela, indibidualismoa eta kon-
tsumismoa ere leporaino sartu 
zaizkigula. Baina bizitza sozial 
hori, edozein momentutan ka-
rrikara atera, jendearekin egon, 
proiektuak elkarrekin munta-
tu... halako optimismo bat dago 
kalean. Baikortasuna badago 
gauzak aldatzeko, txispa, eta 
hori faltan botatzen dut. Hori ez 
dut bizi izan hemen.
P.A.: Gogo izugarria daukat An-
boto, Alluitz... horietara joateko. 
Kristorenak dira! Mendi horie-
tan asko ibilitakoa naiz.
I.J.: Gure inguruan rol batzuk 
jokatzen ditugu familia edo lagu-
nekin. Bateren bat txarto ikusiz 
gero, ezin laguntze horrek ba-
rrenak jaten dizkizu. Fisikoki, 
baina baita psikologikoki ere, 
badaude trabak. Gaur hona ego-
kitzen gara beste lagun edo fami-
lia batzuekin, baina ez da guztiz 
erreala.
J.I.: Oso gogorra egin izan zait 
beti, nik maite dudan jendearen 
bizitzako momentu ederrenetan 
hor ez egotea. Eta une txarre-
netan ere ez; norbait hiltzen de-
nean, hori gogorra da. 
P.A.: Ni hemen nagoela hil dira 
aita, ama, osabak, izebak, emaz-
tearen ama... gogorra da.

Herritarrak dira, zuen ustez, 
gauzak aldatzeko giltza.
P.A.: Guretzako oparirik ez da 
egongo. Olentzerorik ez dugu 
izango, Euskal Herriarentzako 
ere ez. Denok dakigu herri hau 
zapalduta dagoela. Herriko gau-
zetan jendeak inplikatu behar 
du, eta ea astiro-astiro goraka 
goazen.
J.I.: Azkenengo hauteskundee-
tan, mapan kolore bat hedatu 
zela ikusi genuen, eta ea Duran-
galdean ere kolore hori hedatzen 
den, abertzale eta ezkertiarren 
kolorea.

“Arazo politiko bategatik 
etorri bagara, arazo hori 
konpondu behar da”

Espainiarrek eta 
frantziarrek ez dute 
esango noiz, nola eta 
zertarako itzuliko 
garen geure herrira. 
Guk erabakiko 
dugu”
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Zenbait komunikabidetan berriki argitaratu den informa-
zioa dela-eta, zehaztapen hauek egin nahi ditugu Trans-
portes Nanuk SL-ko langileen gehiengoak:

• Grebarekin bat egin duten langileak enpresako langile 
guztien erdia baino gutxiago dira. Guztiz faltsua da, beraz, 
95 langile daudenik greban. 

• Lana ez etetea askatasun osoz erabaki duten langile ho-
riek gogorki, eta modu onartezinean hertsatu dituzte, bai 
lan-esparruan, bai esparru pertsonalean. 

• Bitarteko sindikalek egin dute grebarako deia, legez da-
gokion langile-batzarra egin gabe, eta ekintza hori berres-
teko inolako bozketarik egin gabe. 

• Enpresaren gehiengo kualifikatuak beren-beregi eskatu 
izan du enpresako langile guztien artean hitzartu dadin 
zer jokabide hartuko den, bai enpresaren aurrean, bai 
edozelako gertakizunen aurrean. Enpresa-batzordeak, or-

dea, ez du sekula eskaera hori aintzakotzat hartu. Aitzitik, 
erabakia dagoeneko hartuta zegoela erantzun izan du beti. 
Horregatik, ez dugu uste batzorde horrek ordezkatzen gai-
tuenik. 

• Gure ustez, enpresa-batzordea, Transportes Nanukeko 
langile-taldearen interesak zaindu baino areago, batzorde-
kideen sindikatuen interes propioak ari dira babesten.

• Enpresa-zuzendaritzari inolako proposamenik aurkeztu 
aurretik ere, dagoeneko ezarrita zegoen lan-etena hasteko 
data, aldez aurretik agerian utzita zein zen batzordearen 
asmoa. 

• Ez zaigu inondik ere arrotz gure inguruan bizi dugun 
egoera ekonomiko latza; horregatik, argi dugu hauek ez 
direla ez garai aproposak, ez modu eta bitarteko egokiak 
gure lanpostuak bermatzeko eta, are gutxiago, epe labur 
edo ertainean inolako hobekuntzarik lortzeko. 
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Durangoko 
saihesbideari 
bultzada
Pasa den abuztuan Durangoko Uda-
lak bide-zirkulazioaren inguruan 
eginiko zenbait lani buruzko in-
formazioa zabaldu zuten hedabide 
batzuek, dela apurka-apurka sema-
foroak kentzen ari direla, dela TAO 
zerbitzuaren gestioaz arduratuko 
den enpresa aukeratzeko plikak 
eman dituztela.

Alabaina, bestelako albiste batek 
ez du inolako oihartzunik izan, hau 
da, Durangoko gerrikoa edo saihes-
bidea amaitzeko beharrezkoa den 
Tabira -Ona biribilgunea- Simply 
loturaren bigarren zatiaren eslei-
penak. 

Izugarri tristatzen gaitu bukae-
ra-proiektuan aurreikusita dagoen 
lau zatietatik bigarrena baino ez 
izateak. Azpiegitura horrek hain-
bat urtetako atzerapena darama, 
eta Durangoko Udalak baliabide 
ekonomiko handiagoa zeukan ga-
raian lanean hasi ez izana da horren 
arrazoietako bat. Alderdi politiko 
batzuek obra horrek hiriarentzat 
daukan garrantzia ez zutelako iku-
si, edo ez zutelako ikusi nahi izan, 
gertatu da hori guztia. 

Urte asko dira beste herri batzue-
tatik etorri, eta, adibidez, Atxondo, 
Elorrio, Arrasate, edota Bergarara 
bidean doan trafikoak, neurri han-
di batean, behintzat, Durangoko 
erdigunea zeharkatzen duela. Eta 
horrek trafiko pilaketa handia era-
giten du, hirigunean sortzen den 
kutsadurarekin batera.

Errepide horrek duen garran-
tziaz ez ahazteko eskatu nahi diogu 
udal gobernuari lerro hauen bitar-
tez, eta datorren urteko aurrekon-
tuetan partida ekonomiko bat hiru-
garren zatia egitera bidera dezala. 
Luzaroan itxaroten egon behar ez 
dezagun, eta herritarren pazientzia-
rekin buka ez dezaten, espero dugu 
aintzat hartzea hainbeste desio du-
gun lan hori eta 2015erako amaituta 
egotea. 
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“Elkar ezagutzen 
joateko modu polita 
da bertsioak jotzea”

Hobo musika taldea | Maider Huerta, Eugenio Perez ‘Andi’, eta Jose Cerros 

Eugenio Perez ‘Andi’ mungiarragaz osatu dute Hobo hirukotea 
Maider Huerta eta Jose Cerros durangarrek: kontrabaxu, bateria 
eta gitarragaz rock eta country estiloko bertsioak jotzen dituzte

  ITSASO ESTEBAN
Taldeari dagokionez zelakoa izan da 
uda? Geldialdia egin duzue?
Jose Cerros: Bai, oporrak hartu ditugu 
udan, baina irailean topera hasi gara. 
Asteon egin dugu lehenengo entsegua, 
urriaren 13an, Durangoko txosnetan joko 
dugun kontzertua oso ondo prestatzeko.

Zelan elkartu zarete Hobo proiektuan?
Maider Huerta: Josek eta Andik denbo-
ra gehiago daramate elkarrekin jotzen: 
hiru-lau urte. Creedens taldearen ber-
tsioak egiteko, taldean sartzezea propo-
satu zidan Josek, eta iazko urri-azaroan 
sartu nintzen taldean. Kontrabaxua eta 
baxua jotzen ditut.
J.C.: Lau ginen hasi ginenean, eta utzi 
egin zuten bik. Taldekide berri bi batu zi-
tzaizkigun, eta horietatik batek utzi egin 
zuen. Hiru gara orain: lehen bi gitarra ge-
neuzkan, eta orain bakarra, baina orain 
kontrabaxua ere badaukagu.

Udaberrian Durangoko Intxaurre taber-
nan jo zenuten, ezta?
M.H.: Bai, hiru bat kontzertu eskaintze-
ko aukera izan dugu udaberri-udan. 

Zer eskaintzen duzue kontzertuetan?
M.H.: Gustuko taldeen bertsioak egiten 
ditugu: Creedens, Bruce Springsteen, 
Neil Young, edo The Animals-en kantak 
jotzen ditugu, esaterako. Jendeak segi-
tuan identifikatzen ditu kanta horiek, eta 
dantzagarriak dira! 
J.C.: Eta garesti dago zuzeneko musika 
dantzagarria Euskal Herrian! Hainbate-
kin proba egin eta gero, konturatu gara 
kanta horiekin gozatzen dugula gehien.

Zer berezitasun dauka Hobo talderaren 
zuzeneko eskaintzak?
M.H.: Bazkaloste baterako zein txosne-
tako jaialdi batean ondo geratzen diren 
kantak direla, esaterako. 

J.C.: Patata tortilla bezala, edozein modu 
eta unetan sartzen dela ondo!

Bertsioak jotzetik aparte, sorkuntza jo-
rratzeko asmorik badaukazue?
J.C.: Bai, noski, baina lehenengo jendau-
rreko kontzertuok ondo prestatu gura 
ditugu. Ez dakigu urduritasuna izango 
den, baina kontzertuetan ez dugu entse-
guetako maila ematen. Kontzertuak eta 
entseguak maila berean ipintzea lortzen 
dugunean hasiko gara gure kantak egi-
ten. Izan ere, horixe baita helburua: gure 
kantak sortzea.

Aurretik beste talde batzuetan jardun-
dakoak zarete?
J.C.: Nik ez daukat beste esperientziarik. 
Hasiberria naiz: 35 urterekin hasi nin-
tzen bateria jotzen.  
M.H.: Umetan solfeoa eta pianoa ikasi 
ostean, hainbat urtetan musika asko en-
tzun dut, baina jo barik egon naiz. Orain 
lau urte, bost neska hasi ginen Sokasalto 
taldean, eta baxua jotzen dut bertan. Kon-
trabaxua jotzen hiru urte daramatzat.
J.C.: Andi duela zazpi bat urte hasi zen gi-
tarra jotzen, eta 46 urte dauzka.

Jende askok musika taldeak uzten di-
tuen adinean zuek burubelarri sartu za-
rete proiektu berri batean.
M.H.: Bai, horrela da. Jotzen zutenek 
utzi egiten dute behin adin batera ailega-
tuta, eta gutxik planteatzen dute horre-

lako proiektu batean sartzea. Baina gure 
mezua zera da: zergatik ez?

Zer onura eskaintzen dizue taldeak?
M.H.: Nire kasuan, entseguak egitea bur-
buila batean sartzea lakoa da: arazo edo 
buruhauste batekin sartu arren, desko-
nektatzea lortzen duzu.
J.C.: Oso kontzentratuta egon behar 
duzu, beste dena ahaztu, eta betetzen 
zaituen zer edo zer egitearen asetasuna 
ematen dizu, footinga egiten duenari be-
zala. Korrika egiteak, baina, ni ez nau 
betetzen.

Talde batean hasteko modu polita da 
bertsioak jotzea, ezta?
J.C.: Taldea egiten joateko, elkar ezagu-
tzeko modu polita da bertsioak jotzea. 
M.H.: Josek eta nik duela urte askotik 
ezagutzen dugu elkar, baina nik Andi en-

tsegu lokalean ezagutu nuen. Gure kan-
tak sortzeko pausoa emateko, lehenbizi 
elkar ezagutzea oinarrizkoa da, bakoitza-
ri zer gustatzen zaion jakitea. 

Epe luzera zer helburu daukazue?
J.C.: Ametsak badauzkagu, noski! Ba-
koitzak bereak: Andik Estatu Batuetara 
joan nahi du, niri zahartzaroan Nueva 
Orleans-eko taberna batean bluesa jotzea 
gustatuko litzaidake... eta denbora badau-
kat ametsa betetzeko! Ondo pasatzea da 
helburu nagusia, eta horretan gabiltza.

Zein da taldearen izenaren historia?
J.C.: Izen horrekin izendatzen dituzte 
AEBetan trenean bidaiatzen duten eska-
leak. Martxan dagoen tren batera igo ,eta 
aukera bat ikusten dutenean bajatzen 
direnak. Hor gura dugu guk ere ibili: au-
keren arabera, trenak hartzen.

Bazkaloste batean zein 
txosnetako jaialdi batean 
ondo eman dezaketen 
kantak dira jotzen 
ditugunak”



 ITSASO ESTEBAN
Irail, urri, azaro eta abendurako 
hamabi kultur emanaldi lotu di-
tuzte, dagoeneko, Berrizko Kul-
tur Etxean. Horietatik hamaika 
antzerki emanaldiak dira; bost 
haurrei edo publiko familiarrari 
zuzendutakoak, beste bi kalean 
egiteko pentsatutakoa, eta hel-
duentzako beste hiru. Besteak 
beste, Euskal Herriko sortzai-
leen obrak ere ikusi ahal izango 
dira Berrizko Kultur Etxean: 
Teatro Paraiso, Gorakada, Glu 
Glu, Kalika Teatroa, edota, Arte-
dramarenak, esaterako.

Shakespeare bikoitza
Azaroaren 23an, Shakespeare
-ren Hamlet klasikoaren molda-
keta ekarriko du Artedramak 
Berrizera: Xabier Mendigure-
nek egokitutako testuan oinarri-
tutako obra da, eta Ximun Fuchs 
da zuzendaria. Azaroaren 1ean 
estreinatu berri eskainiko dute 
Le Petit Theatre de Pain, Dejabu 
eta Artedrama taldeek euren az-
ken elkarlan hori Berrizen.  

Idazle ingelesaren eragina 
agerikoa da azaroaren 16an Be-
rrizko Kultur Etxean jardungo 
duen Producciones Sexpeare 
talde madrildarraren izenean 

bertan. Sexpearemente obra es-
kainiko du: kulturaren eta an-
tzerkiaren egoerari buruzko 
komedia kritikoa. 

Abuztuan estreinatutako Hi-
ru obrarekin egingo du Txalo 
Produkzioak-ek, urriaren 5ean, 

Berrizera bisita, Loli Astoreka, 
Miren Gojenola, Ana Elordi eta 
Zuhaitz Gurrutxaga aktoreekin.

Umeentzako ikuskizunak es-
kainiko dituzte Durangaldeko 
Gorakada taldeak eta Glu Gluk. 
Lehenengoak, Munduari itzulia 

eskainiko du, urriaren 11n, eta 
bigarrenak, Ahatetxo itsusia, 
azaroaren 8an. 

Urte bat eta hiru urte arteko 
txikienentzako Teatro Paraiso-
ren Lorategia dakar Kultur Etxe-
ko programazio berriak.
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MIKEL
ONAINDIA
Arte 
historialaria

GEURE DURANGALDEA

Zinema onena telebistan ikus-
ten dela esatea topiko bihurtu 
bada ere, bada egiarik baiez-
tapen horretan. Zabor ugari 
ikus badezakegu ere, izaera 
zinematografikoa duten fikzio 
lan bikainak aurki ditzakegu 
pantaila txikian, batez ere, 
AEBetatik datozenen artean.

Besteak beste, Six Feet Un-
der (HBO, 2001-05) –kontser-
badorea formetan, iraultzai-
lea edukietan–, The Sopra-
nos (HBO, 1999-07) –mafiaren 
erretratu bikaina–, The Wire 
(HBO, 2002-08) –hiri kapitalis-
ta garaikidearen erradiogra-
fia–, Mad Men (AMC, 2007-13) 
–60ko hamarkadari begirada 
idealizatu bezain iluna–, Ho-
meland (Showtime, 2010-13)      
–egungo geopolitika zalan-
tzan jartzen duen thrillerra– 
zein Bordwalk Empire (HBO, 
2010-13) –giza pasioen gaineko 
testigantza aparta– nabar-
menduko nituzke. 

Telesailaren formatua 
zaharra bada ere, horiek au-
rrekontu itzelak, lehen maila-
ko aktoreak, intertextualitate 
nabarmena eta sekulako gi-
doiak dituzte. Filmekin alde-
ratuta, denboran luzatzeko 
gaitasunak konplexutasuna 
eta protagonisten garatzea 
ekarri du, askok Shakespeare 
edota tragedia grekoekin ere 
konparatzeraino. Don Dra-
per, Omar Little, Tony Sopra-
no, David Fisher zein Nucky 
Thomsonen nortasun psikolo-
gikoa sakona da oso, haiekiko 
–asko gaizkile hutsak badira 
ere– enpatia garatzera heltze-
raino. 

Duda barik, fikziozko 
ikus-entzunezkoen esparruan 
mendebaldeko historiako pro-
dukzio literario eta zinema-
tografiko handienen mailan 
daude, eta horregatik merezi 
du horiengana hurbiltzea.

Telebista berria

Irailean hasi eta abendura arte, adin eta gustu guztietarako antzerki obrak

Era guztietako ikusleak asetzeko moduko 
egitarau kulturala prestatu dute Berrizen 

ANTZERKIA

Urte amaiera baino lehen kaleratuko duten 
diskorako sortutako kantak joko dituzte Elorrion

MUSIKA

Pixontxis taldearen kanta 
berriak, jaietan, Gaztetxean

Ferixa Nausiko jaien harira,  
Gaztetxean dute hitzordua Pi-
xontxis taldekoek gaur gauean. 
Elorrioko hiru musikarik eta 
Etxebarriko batek osatzen dute 
Pixontxis musika taldea. 

Urtea amaitu baino lehen ka-
leratuko du laukoteak iraupen 
luzeko lehenengo diskoa, eta 
azken aldian eskaini dituzten 
kontzertuetan bezala, kanta be-
rri horiek joko dituzte Elorrioko 
Gaztetxean, gaur. 

Liher Larrañaga taldekideak 
azaldu duenez, “orain arte jo-
rratu dugun punk-rock oinarria 
mantendu dugu, baina kañeroa-
goak eta landuagoak dira kanta 
berriak”. Zortzi kanta grabatu 
dituzte disko berrirako. Lehen-

dik, 2010ean, lau kantako maketa 
kaleratu zuten, eta oraingoan ere 
Elorrioko Iheskide taldeko Sagu 
izan dute grabazio lana gidatzen. 

Duela hiru urte egin zuten lan 
horrekin alderatuta, lortutako 
esperientziari esker “garapena” 
begibistakoa dela uste dute Elo-
rrioko musikariek.  

Abenduan hasi zuten gra-
bazioa, baina hiru hilabeteko 
geldialdia egin behar izan zuten 
tartean. Lana berrartu, eta maia-
tzean amaitu zuten grabazioa. 

Taldekideen berbetan, “amai-
tzeko presarik barik” jardun 
dute diskoa grabatzen, baina 
datozen asteetan azken ukituak 
eman, eta urtea amaitu orduko 
kaleratuko dute. 

Azken aldiko kontzertuetan 
bezala, disko berrirako sortu 
dituzten kantak joko dituzte 
Elorrioko Gaztetxean, gaur

“Orain arteko punk-rock  
oinarria mantendu dugu, 
baina ‘kañeroagoak’ dira 
disko berriko kantak”
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 JOSEBA DERTEANO
Athletic-egaz liga bi eta Erre-
ge Kopa bat irabazi zituen 
taldeko jokalaria izan zen 
Patxi Bolaños. Orain, aurre-
tik duen erronka ez da hain 
sonatua izango, baina bai 
garrantzitsua, Durangoko 
Kulturaleko kirol zuzendari 
berria delako. 

Zelan izan zen zure fitxaketa 
Durangoko Kulturalagaz?
Egia esan, modu bere zian 
gertatu zen. Fernanek [Fernando 
Bilbao, Kulturaleko presidentea] 
denbora zeraman nire atzetik, 
baita aurreko presidenteak ere 
[Jose Luis Espiau]. Baina, lan 
kontuak zirela, edo gertaera 
pertsonalak zirela,  asmoa 
sekula ez zen gauzatu. Aurreko 
presidenteak dimititu zuenean, 
Fernanek berriro deitu zidan 
eta batzartu egin ginen. Futbol 
gosea nuenez, eta Fernanegaz 
ur teetako har tueman ona 
dudanez, eskaintza onartzea 
erabaki nuen. 

Kirol zuzendari bakoitzak 
bere lan egiteko modua du. 
Zeintzuk dira zure lan ildoak?
Kirol  arloari  dagokione z, 

ideiak argi ditugu. Durangoko 
futbolariak futbolean dibertitu 
daitezen nahi dugu, eta zaleek 
partiduen amaieran zera esan 
dezaten: “Partidu entretenitua 
izan da”. Izan ere, gogoan dut 
gaztea nintzenean Tabiran 
giro oso ona egoten zela. Giro 
hori asko galdu da. Gaur egun, 
talde asko daude, eta, bestalde, 
t e l e b i s t a z  f u t b o l  p a r t i d u 
asko ikusi daitezke etxetik 
mugitu gabe. Garai batean 
Tabiran zegoen espiritu hori 
berreskuratu gura dugu, eta 
horretarako errezeta futbola da, 
asterik aste zelaian erakusten 
d e n  j o ko a .  H o r i  l o r t z e ko 
baloiaren tratua zainduko dugu, 
gerora, horrek markatuko 
dituelako diferentziak. 

Au r r e ko  e n t r e n at z a i l e 
batzuen ideia ere hori zen, 
aurten arte Amorebietan ibili 
den Axier Intxaurragarena 
esaterako.
E z  n i t u e n  s a s o i  h a r t a ko 
p a r t i d u a k  i k u s i ,  b a i n a 
aipatutako hori kirol proiektu 
askoren ideia izaten da. Beste 
kontu bat da asmoak gauzatzeko 
ahalmena izatea: jokalariak 
horretarako egokiak diren, 

entrenatzaileak ideia bera 
duen… Liga hasten denean, 
e m a i t z e k  a u s a r t a g o  e d o 
koldarrago bihurtzen zaituzte. 
Orduan eutsi behar diogu guk 
gure ideiari: emaitzak direna 
direla ere, futbolean ondo 
jokatzera zelairatu behar dugu, 
beti. Ez dugu ez galtzera irten 
gura, irabaztera baizik. Ideia 
hori azpi-azpitik txertatuta 
badago, gazte mailako taldeetatik 
bertatik, urte batzuen buruan 
denek asimilatuta edukiko duten 
kontzeptua izango da. Hori 
guztia, jakina, klubaren izaera 
galdu barik: gauza bat da beti 
baloia jokatu nahi izatea, eta 
beste gauza bat hori noiz egin 
behar den eta noiz egin behar ez 
den jakitea. 

Filosofia hori txertatzeko 
aldaketa asko egin behar dira 
gaur egungo egituran?
Ez.  Entrenatzaileek ondo 
ikusten dute gure bidea, eta 
hori da garrantzitsuena. Gero, 
entrenatzaile bakoitzak bere lan 
egiteko modua du, eta hori dena 
bateratzea korapilatsuagoa da. 
Baina mezu orokorrak berbera 
izan behar du. Jokalari gazte 
asko ditugu lehen taldean, eta 

gure helburua da hemendik 
denbora batera jokalari horiek 
goragoko mailan jokatu dezatela. 

Kulturalean bertan?
Ez derrigor. Balizko igoera 
helburu bat beharrean, lan 
onaren ondorio dela ikusten 
dugu. Ondo jokatzea lortzen 
badugu, partiduak irabazteko 
aukera handiagoa edukiko dugu. 
Sailkapeneko goialdean egotea, 
entrenamenduetan e giten 
den lan onaren eta lan hori 
partiduetan gauzatzeko dugun 
abileziaren ondorioa izango 
da azken batean. Seguruenik 

urteak beharko ditugu helburu 
horiek lortzeko.
 
Beraz, zein da aurtengo 
helburua?
Partiduz partidu ekitea eta 
domekarik domeka gero eta 
hobeto jokatzen joatea.

Lehen taldeko entrenatzaile 
Imanol de la Sotak oso ondo 
ezagutzen du harrobia.
Ni klubera batu nintzenerako 
fitxatuta zeukaten. Aurreko 
urteetatik ezagutzen dut, eta bera 
ekarri zutela esan zidatenean 
oso pozik jarri nintzen. Gure 
ideia gauzatzeko entrenatzaile 
aproposa dela uste dut. 

Jabier  Uria  Athlet icen 
presidente zen sasoian, 
Andoni  Zubizarretaren 
bigarrena izan zinen.
Zubizarreta kirol zuzendaria 
zen, eta ni bere laguntzailea izan 
nintzen. Esperientzia positiboa 
eta gogorra izan zen. Oporrik 
gabeko urte bi izan ziren.

Zelan gogoratzen dituzu 
Athletic-egaz liga bi eta 
Errege Kopa bat irabazi 
zenituen sasoia?
Ezinezkoa zirudien guk liga bi 
eta Kopa bat irabaztea. Baina 
horrelakoak gertatu egiten 
dira. Orduan ere talde handiek, 
Bartzelonak eta Real Madrilek, 
esaterako, jokalari onak zituzten. 
Lortu genuena ikaragarria izan 
zen guretzako. Urteak joan ahala 
konturatu naiz zer garrantzitsua 
eta zaila izan zen egin genuena. 
Harrezkero ere talde onak izan 
ditu Athleticek, baina titulu 
barik. Ea laster bat irabazteko 
aukera duten.
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PATXI BOLAÑOS  |  51 urte, Durango (gaur egun Berrizen bizi da) |   Durangoko Kulturaleko kirol zuzendaria

“Emaitzak direnak direla, ondo 
jokatzera irten behar dugu beti”
Patxi Bolañosek Rikardo Txintxurretaren tokia hartuko du Kulturaleko kirol zuzendari karguan

Imanol de la 
Sota gure ideia 
gauzatzeko 
entrenatzaile 
aproposa dela  
uste dugu”

Kulturalaren aurtengo fitxaketak
Aritz Alberdi,
· 28 urte, atezaina, 
Iurretako taldetik dator.

Xabier Infante
· 20 urte, defentsa, 
Iurretakotik dator. 

Asier Nuñez 
· 19 urte, defentsa, 
Portugaletetik dator.

Xabier Garces
· 24 urte, defentsa, 
Santutxutik dator.

Ekaitz Molina
· 22 urte, erdilaria, 
Iurretakotik dator.

Aitor Bilbao
· 23 urte, erdilaria, 
Iurretakotik dator.

Lander Olaetxea
· 20 urte, erdilaria, 
Iurretakotik dator.

Beñat Alberdi
· 20 urte, erdilaria, 
Iurretakotik dator.

Gorka Llona
· 19 urte, erdilaria,  
Arenas taldeko  
gazteen taldetik dator.

Xabier Cortezon
· 20 urte, aurrelaria, 
Somorrostro taldetik 
dator.

Mikel Aperribai
· 22 urte, aurrelaria, 
Iurretakotik dator.



16          Kirola        2013ko irailaren 6a, barikua |  anboto

Kepa Arroitajauregi

Pilota teknikaria

Atzo zela dirudien arren, 
aspaldiko kontua da Bera-
saluze II.a lesionatu zene-
ko eguna. Ia-ia ordudanik, 
Durangaldeko pilotazalea 
umezurtz dabil profesional 
mailako partiduen jarraipe-
na egiterakoan.

Gabezia areagotu egin 
da udako torneoei begira 
jartzean. Maila goreneko 
partiduetan Aimar, Oinatz, 
Irujo eta Xala aurrelariak 
bakarrik ikusteak gehienoi 
Pablito-ren irudia ekartzen 
izan digu gogora, bera hor 
izan beharreko pilotaria 
baitzen. Joko itzela emango 
zuen, gainera. 

Ikuslearengana heltzeko 
sen berezia du berriztarrak, 
bai jokoz, bai izaeraz. Hori 
argi geratu zen baita pasa 
den astelehenean ere, Lekei-
tioko Santi Brouard pilotale-
kuan (bertan izan nintzen); 
Pablo, bere lagun Mikel 
Urrutikoetxearen finalau-
rrekoa ikustera hurreratu 
(bere hutsunea ‘nolabait’ 
betetzen duen zaratamozta-
rra), eta jendea bere egoeraz 
galdezka hurreratzen zi-
tzaionean.

San Mateo torneoaren 
zain, eta San Antolin tor-
neoa bukatuta, negu gogorra 
etorriko da, pilotazale denek 
Berasaluze VIII.a kantxan 
nahi dugu berriz. Hala ere, 
itxaron beharra dago orain-
dik. Berriztarra lanean ari 
da dagokion bide luze ho-
rretan, baina hilabete horie-
tan guztietan entzundako 
galdera honakoa izan da 
pilotazaleen artean: aurreko 
mailarik hartuko ote du? Ea 
posible den, denok gozatuko 
baitugu bere jokuaz.

ADITUAREN TXOKOA

‘Pablito’-ren zain

 JOSEBA DERTEANO
Playground26 estalpeko skate 
gunea maiatzean ireki zuten du-
rangar biren (Virginia Guillen 
eta Alex Guillen) eta zaragozar 
baten (Carlota Diez) ekimenez. 
Aliendalde industriaguneko 
pabilioi bi batu, eta 500 metro 
karratutan skate munduko as-
kotariko modalitateak prakti-
katzeko aukera eskaintzen dute. 
Baina ireki zutenetik Donostia, 
Gasteiz eta Iruñeako skatelariak 
etorri badira, ez da askotariko 
arrapalengatik bakarrik, kul-

tura eta mugimendu oso bati 
batzeko, elkarrekin egoteko eta 
ideiak partekatzeko aukera es-
kaini dietelako ere bada. Skate 
zaleen topagune bihurtu da.

Adin guztietako skate zaleei 
zuzenduta, azpiegiturak gune 
bitan banatuta daude. Batean 
arrapalak dituzte: mini ramp-a, 
olatu estilokoa, spine deritzena, 
eta foam pit arrapala. Azken ho-
ri da gune horretako arrapala 
nagusia. Akrobazia egin ostean, 
edozein posturatan erori daiteke 
belakiz betetako igerilekura, ba-
tere minik hartu barik. Euskal 
Herrian horrelako gutxi daude: 
“Gure erreklamu nagusieneta-
koa da”, azaldu du Carlota Die-
zek. Gune horietan skate estilo 

libreko edozein modalitate prak-
tikatu daiteke: skate-a, skate roo-
ler-a, BMX bizikletak, mountain 
board-a eta eskulekudun scoo-
ter-ak. Azken modalitate horrek 
jarraitzaile asko batu ditu azken 
urteetan. “Iraultza bat izan da”, 
dio Alex Guillenek: “Ez genuen 
ezagutzen, eta orain bete-betean 
sartu gara. Hemen batzen diren 
gazteen %80k modalitate hori 
praktikatzen du”. 

Bigarren gunea aisialdirako 
bideratu dute. Sofak, ohe elasti-
ko bat, futbolin bat, aldizkariak, 
eta bestelakoak dituzte 250 me-
tro karratutan banatuta. “Pati-
natzea ez da derrigorra. Gura 
duena etorri daiteke lagunekin 
egotera, edo arratsalde pasa ai-
sialdi gunera”. Aisialdi gunera-
ko sarrera doakoa da. 

Urritik aurrera, nobedade 
moduan, klase bereziak eskain-
tzeko asmoa dute. Horrez gai-
nera, gune biak alokatu egiten 
dituzte, esaterako, urtebetetzea 
bertan ospatu gura duenaren-
tzat. 

Skate gunerako eguneko sa-
rrera 3 euro da; hilekoa, 20 eu-
ro. Urritik aurrerako ikastaro 
bereziak 35 euro izango dira. 
Izen-ematea playground26@
hotmail.es posta elektronikoan 
egin daiteke. Gaur egun, esku-
lekudun scooter talde bat sortu 
guran dabiltza. Xehetasunak 
euren web orrialdean daude:  
www.playground26.es.

SKATE

‘Playground26’: skate zaleek estalpeko 
topagune berria dute Durangaldean 
Maiatzean inauguratu zuten 500 metro karratudun eremua Aliendalde industriaguneko pabilioi bi batuta 

Ruben Perez: “Sorpresa 
handia eta atsegina izan da”
Entrenatzen zebilela, atseden hartzeko geratu, 
mugikorra hartu, eta albistea irakurri zuen 

TXIRRINDULARITZA

 J.D.
Entrenatzen zebilela, freskaga-
rri bat hartzeko geratu, eta mu-
gikorragaz interneten begira ari 
zenean irakurri zuen Fernando 
Alonsok Euskaltel-Euskadiren 
lizentzia erosi zuela. “Sorpresa 

handia eta atsegina izan da”, 
adierazi du zaldibartarrak, “ia 
langabezian egotetik lana izate-
ra igaro naiz goizetik gauera”. 
Ruben Perezek 2014ko abendura 
arteko kontratua dauka Euskal-
tel-Euskadigaz.

Azpiegiturak gune bitan  
banatuta daude: asialdirako 
gunea eta askotariko skate 
arrapalez osaturikoa 

Skate guneko hiru sustatzaileak askotariko arrapalen erdian, gaztetxoz inguratuta.

Ruben Perez, Euskaltel Euskadigaz lehian. orbea.com.
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TRIATLOIA

Gurutze Frades iurretarrak 
(MugarraTT) distantzia erdiko 
triatloien Espainiako txapelketa  
irabazi du orain asteburu bi Po-
sadas herrian (Kordoba). Gaur 
egun, bera da distantzia luze-
ko  triatloien Espainiako txapel-
duna ere. Eta hilabetez, gutxie-
nez, txapel biei eutsiko die. Izan 
ere, distantzia luzeko txapelketa 
urriaren 6an jokatuko dute Cale-
llan (Bartzelona). Fradesek ira-

bazten badu, hirugarren urtez 
jarraian jasoko luke distantzia 
luzeko onenaren garaikurra.

Posadasen jokatutako txapel-
ketan, igeri eta bizikletan ibi-
li ostean, bigarren tokian ha-
si zuen korrikako azken tartea. 
Zirkuituko bigarren itzulian li-
der ipini, eta postu horri eutsi 
zion azkenera arte. Domeka ho-
netan Narbonne-ko (Frantzia) 
Extreme Man-a lehiatuko du.

Espainiako txapelketa 
biren jabe da Frades 
Gurutze Frades distantzia luzeko Espainiako 
txapeldunak distantzia erdikoa ere irabazi du  

FUTBOLA

Jose Luis Mendilibar (1961, Zal-
dibar) Osasunako entrenatzaile 
kargutik kendu dute. Hiru den-
boraldi oso eta laugarreneko hi-
ru partidu eman ditu Iruñeako 
taldean. Hasi berri den denbo-
raldiko hiru partiduak galdu os-
tean, zuzendaritzak entrenatzai-
lea aldatzea erabaki du.

Eguztenean eskainitako pren-
tsaurrekoan Osasunan bizita-
ko hiru urteak “paregabeak” 
izan direla adierazi zuen, eta 
“oso gustura” zegoela taldean: 
“Baina horrelako gauzak gerta-

tu egiten dira. Zuzendaritza Ba-
tzordearen erabakia izan da, eta 
onartu egin behar dut. Nik ez ja-
rraitzea erabaki dute, eta ez da-
go besterik”. 

Jokalarien lanagaz gustu-
ra dagoela dio: “Konpromiso 
handia dute, eta daukaten dena 
eman dute. Egoera zailari aurre 
egitea espero dut. Euren esku  
dago”. 

Bere gomutarik onenak lehen 
denboraldikoak dira: “Etxean 
jokatutako partidu denak ikara-
garri onak izan ziren”.

Mendilibar kargutik 
kendu dute Osasunan
“Egunean egunean hemen bizitakoa paregabekoa 
izan da. Oso gustura nengoen taldean”, esan du 

FUTBOLA

Bederatzi urte artekoentzako 
futbol eskola sortu dute

 JOSEBA DERTEANO
Gertasport elkarteak futbol esko-
la sortu du inguruko jokalari gaz-
tetxoei zuzenduta. Lau eta bedera-
tzi urte artekoei bideratuta dago, 
eta irailaren 20tik aurrera, astean 
birritan batuko dira. Eguazten eta 
barikuetan, 17:00etatik 18:30era.  
Jarduera Iurretako azpiegitura 
bitan garatuko dute: Larrakoze-
laia futbol zelaian eta Maiztegi es-
kolako arteo-futbol kantxetan. 

Futbol eskolak hainbat alderdi 
landuko ditu gaztetxoekin (hiru 
adin tartetan banatuta), baina 
helburu nagusiak bitan labur-
bildu daitezke. Batetik, futbola-
ren alderdi teknikoa landuko du-
te: buruz buruko teknika, talde 
lana, oinarrizko trebetasun mo-
torrak… Horregaz batera, adis-
kidetasuna, esfortzua eta elkar-
tasuna lako baloreak txertatzen 
saiatuko dira: “Balioak lantzeari 
garrantzi handia ematen diogu, 

futbolean ez ezik, bizitzan ber-
tan ere eragiten duen alderdia 
delako”, dio Jon Gurutz Vazquez 
arduradunetako batek.

Futbol eskolan parte hartu 
ahal izateko adin tartea bedera-
tzi urtera mugatzeak ere baditu 
bere arrazoiak. Batetik, futbol 
klubak, normalean, adin tarte 
horretatik gora hasten dira tal-
deak sortzen, eta eskolaren lana 
kluben lanarekin bateragarria 
omen da: “Inguruko klubek gure 
lana aprobetxatu dezakete, esko-
lako gaztetxoek bost urteko for-
mazioa eginda luketelako”. Era 
berean, inguruko ikastetxeekin 
“eskutik helduta” lan egiteko 
asmoa dute: “Batzuetan kezka-
tuta agertzen dira jokalari gaz-
teak arin joaten direlako futbol 
klubetara. Guk formazioa eskai-
niko diegu, baina hori ez da era-
gozpen izango euren ikastetxean 
futbolean jokatzen jarraitzeko”

Gurasoentzako hitzaldiak
Gaztetxoen heziketa prozesuan 
gurasoentzako baliagarriak 
izan daitezkeen hitzaldiak anto-
latzeko asmoa ere badute. Athle-
tic Fundazioaren bidez, noizerik 
noizera, Athletic-eko psikologoa 
edo nutrizionista ekarriko dituz-
te gurasoak informatzeko.

Izen-ematea webgune bidez 
egin daiteke: gertasport.com. Gaz-
te bakoitzarentzako beharrezko 
materialak 110 euro balioko du 
hasiberrientzat, eta 85 edo 70 
euro kanpusean parte hartu zu-
tenentzat, arropa batzuk orduko 
berdinak direlako. Horregaz 
batera, irailetik aurrera kuota 
ordaindu beharko dute. Urritik 
aurrera, berriz, kuotak hiruhi-
lerokoak izango dira: 120 euro 
asteko klase biak aukeratzen 
dituztenentzat, eta 90 euro zazpi 
egunean behin klase bat besterik 
gura ez dutenentzat.

Gertasport elkarteak sortu du, eta 4 eta 9 urte artekoei zuzenduta dago; astean 
birritan Iurretako Larrakozelaian eta Maiztegiko azpiegituretan batuko dira

ARETO FUTBOLAULTRA TRAILA

Mont Blanc-eko ultra trail pres-
tigiotsuak zapore mikatza utzi 
dio Zigor Iturrietari (Euba, 1974; 
Durangon bizi da), eta oso goxoa 
Silvia Triguerosi (Barakaldo, 37 
urte; Abadiñon bizi da). Iturrie-
tak ezin izan du lasterketa amai-
tu; Trigueros bosgarren izan da. 

Triguerosen esanetan “urte-
ko hitzordurik garrantzitsuena 
nuen, eta urduri nengoen”. An-
tolakuntzak faboritoen artean 
sartu zuenez, aurreko multzoan 
ekin zion lasterketari. Kilome-
tro gutxiren ostean bosgarren 

zegoen. Ondoren, hain lasterke-
ta gogorrean ohikoak diren pa-
ttalaldiei aurre egin, eta “oso ne-
katuta, baina oso pozik” helmu-
garatu zen. Iturrietak 167 kilome-
tro dituen ultra traileko ibilbide 
osoa lehenengoz osatu gura zuen. 
Izan ere, parte hartu zuen aurreko 
hiru aldietan (horietako batean 
hirugarren amaitu zuen) egural-
di txarraren ondorioz ibilbidea 
laburtu egin zuten. Aurten egu-
raldia alde izan du, baina gorpu-
tza ez. Botaka aritu zen, eta 90. ki-
lometro inguruan utzi egin zuen.

Trigueros bikain aritu da; 
Iturrietak ez du amaitu

Mallabia Areto Futbol Taldeak 
urteroko torneoa antolatu du as-
tebururako Zaldibarko kirolde-
gian. Zapatuan, 16:00etatik au-
rrera, sailkapen partiduak jo-
katuko dituzte. A multzoan Sasi-
koa Durango, Abadiñoko Lagun 
eta Soloarte taldeak egongo di-
ra, eta B multzoan Saltzaileak 
(Ermuako taldea), Debabarrena 
(Elgoibarko taldea) eta Mallabia 
Tabirakolor. 

Sailkatzen diren taldeek do-
mekan, 16.00etatik aurrera joka-
tuko dute finala.

Sei talde lehian, 
Mallabiak 
antolatu duen 
torneoan

Silvia Trigueros bosgarren sailkatu da Mont 
Blanc-en; Zigor Iturrietak ez du amaitu

Gertasport-ek antolatutako futbol kanpuseko irudia. 

Silvia Trigueros irudiaren eskuinaldean. 
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Aisialdia

Oscar Parra

AUZORIK AUZO

Gaztelua auzoa, ermita eta baserrietan 
zehar, oinezkoen pasealeku ohikoa da

ZER IKUSI

San Martin ermita eta askotariko baserri interesgarriekin batera, bertatik egunero ibiltzen 
diren ibiltari kopuruarengatik bereizten da Abadiñoko Gaztelua auzoa

 JOSEBA DERTEANO
Zelaietatik Astolarako bidea Gaztelua 
auzotik egitea oinezko ibiltari askoren 
ohitura da. Eguraldiak laguntzen badu, 
eguneko edozein ordutan ibiltzen dira 
oinezkoak zein bizikletariak, Gazteluak 
bisitaria arazo mundutarretatik alden-
du, eta buruari atsedena eskaintzeko 
ezaugarri hori duelako. Bertan dago, 
baina, aldi berean, hiriguneetatik apar-
te. Gerediagatik Elorriorako errepide 
berriko obrek ere ez diote kendu xarma 
hori. Udalak lan horien ondorioz zir-
kuitu alternatiboak prestatu ditu, eta 
hainbat tokitan (Astolan, Gazteluarako 
bidegurutzean, esaterako) ipini ditu ho-
rien gaineko informazio panelak.

Gazteluak oso ezaguna den ikur bat 
baldin badu, hori San Martin ermita 
da. Astolatik Zelaietarako ibilbidearen 
erdian dago, asfaltuzko bidearen go-
rengo puntuan. Abadiñoko toponimia; 
ahozko iturburuak iturri dokumentalak 

eta bibliografikoak liburuak jasotzen 
duenez, sasoi batean San Martin izeneko 
ermita bi egon ziren Gazteluan: “Bata 
Aranekoa (zutik dagoena), bestea Gaz-
teluarriaga baserriaren inguruan. Bie-
tan Sanmartinbasoak daude. German 
Abarrategik dio bere aitari entzunda 
daukala, inoiz ikusi zuela teila zatiren 
bat Sanmartinbasoan, eta oraindik gal-
tzada ere geratzen da”. Gaur egungo 
ermitak hainbat eraberritze izan ditu. 
Horietako bat 1702an izan zen. Liburu 
berean, Felipe Belarrek idatzitako His-
toria de la Parroquia de Santorcuarto 
de Abadiano lanari egiten dioten erre-
ferentzia jasota jakinarazten dutenez,  
“...Gaztelu kofradian aurretik egondako 
ermita biren materialekin eraberritu 
zuten, zeintzuek elizbarrutiko Probiso-
rearen lizentziagaz eraitsi zituzten”.

Baserri interesgarriak
San Martin ermitaz gainera, hainbat ba-

serri interesgarri daude Gazteluan. Bur-
guieta-Atzekua eta Gaztelugoya base-
rriak, esaterako, XVI-XVII. mendekoak 
dira. Burgieta-Atzekuako aurrealdean 
egurrez eta adreiluz osaturiko egitura 
dotorea ikusi daiteke. Bizileku bateko 
baserria da, eta ateburudun ataria du. 
Baserri horiez gainera, Etxebarria, Itu-
rriaga-Etxebarria eta Gaztelu-Goitia, 
arku bakarrekoak, zein Arezti, arku bi-
koitzekoa, azpimarratu daitezke, denak 
XVIII-XIX. mendekoak.

Askotariko paisaiak
Baserri eta ermita konkretuez gainera, 
Gazteluako goialdetik paisaia ederrekin 
gozatu daiteke. Bideko une batzuetan, 
zelai eta basoen bestaldean, Traña-Ma-
tienaren panoramikagaz gozatu daiteke,  
eta begirada harago bideratuz gero, Du-
rangoko hainbat eraikin ere bistaratzen 
dira. Anboto mendizerrako tontorrak 
ere gertu daudela dirudi Gazteluatik.

Traña-Matienaren ikuspegia Gazteluatik.

Zirkuitu alternatiboen panela Astolan.

San Martin ermita ondoko iturria.
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EDERTASUN GIDA 

ILEAPAINDEGIAK

ESTETIKA ZENTROAK

Laser 
depilazioa

Gorputzeko ilea denbora luzerako 
kentzen duen teknika da 
laser-depilazioa. Ilea ez da 
ateratzen edo erauzten; sustraia 
bera hiltzen da laser-izpien 
eraginagatik. Baina, adituen 
arabera, ez du azaleko beste 
elementurik kaltetzen, eta orbanik 
ere ez du uzten. Edozelan ere, ez 
du minik egiten, azkura sortu ahal 
du gehien jota. Kolorearen kausa 
den melaninak hartzen du 
laserraren argia, eta 60 graduko 
beroagaz sustraian eragiten du. 
Ilea ez da desagertzen, baina 
luzaroan berriro ez irtetea 
ahalbidetzen du. 

Denbora pasa ahala, gero eta 
saio gutxiago egin beharko da. 
Batez ere emakumeen artean 
zabalduta dagoen arren, gero eta 
gizon gehiagok egiten dute  
laser-depilazioa.

Eguzkiaren eragina
Udako oporraldia amaitu da 
gehienontzat. Egun horietan 
eguzki asko hartuz gero, ez da 
sasoi onena era horretako 
depilazioa egiteko. Egun batzuk 
itxarotea komeni dela diote 
adituek. Izan ere, 
despigmentazioa pairatzeko 
arriskua sortu dezake. Bestalde, 
depilazioa egin ostean ere ez dute 
eguzkia hartzea gomendatzen.

6 AHOLKU ZURETZAT

Gorputzeko ilea denbora luzerako kentzen 
duen teknika da laser-depilazioa

Denbora pasa ahala, gero eta saio 
gutxiago egin beharko da

Ilea ez da ateratzen edo erauzten; sustraia 
bera hiltzen da

Udan eguzki asko hartuz gero, egun 
batzuk itxarotea komeni da

Ez du minik egiten, azkura sortu ahal du 
gehien jota

Depilazioa egin ostean ere ez dute 
eguzkia hartzea gomendatzen

1

2 5

3 6
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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.

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

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. 
Igerilekua eta frontoia.

ABADIÑO
• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela 

eta eskegitokia. Garajea, trastelekua eta 
ganbara. Ikusgarria.

ATXONDO
• 2 logela, komuna, sukaldea balkoiarekin, 

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

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

LUR SAILAK SALGAI
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila. Sarbide ona.

IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko 

aukera dago.

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

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

Erreka ondoan kokatuta dagoen lursaila.

EUBA
• 3.000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lur zati, 

bakoitzean familia biko etxebizitza eraikitzeko 
aukerarekin.

ABADIÑO
• Familia biko etxebizitza eraikitzeko 1.100 m2-ko 

lursaila salgai.

DURANGO
• Lursail erdia familia biko etxebizitza eraikitzeko. 

Proiektua barne.

BASERRIAK SALGAI
IZURTZA
•Baserria salgai lorategi itxiarekin. Ortu eta 

lursailekin. Durangotik 5 minutura.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak 

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

egongela, 2/3 logela, 2 komun eta egongelatxoa.
• ANTSO EZTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea,  

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

komuna eta 2/3 logela. Ganbara.
• BERNARDO GABIOLA: Halla, sukaldea, 

egongela, 2 logela eta komuna. Guztiz 
berriztatua. Terraza. Garajea aukeran. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 logela eta komuna. Jantzia eta berrikuntza 
askorekin.

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

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

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

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

• SALGAI: BASERRIA LUR EREMUAREKIN 
MENDATAN ETA BERRIZEN.

• SALGAI: TXALET ADOSATUA LUR EREMUAREKIN 
MAÑARIAN.

BESTE ESKAINTZA BATZUK BULEGOAN. 

ETXEBIZITZAK SALGAI
MADALENOSTE

• Etxebizitzak estreinatzeko
1-2-3 logela. Garagearekin 166.000E

 gainazal ezberdinak.

ASKATASUN ETORBIDEA

• Berria estreinatzeko. Logela, egongela, 
sukaldea eta komuna. Garagea. 200.000E 
BEZa barne.

ASKATASUN ETORBIDEA

•Etxe osoak kanpora ematen du. 3 logela, 
egongela, sukalde jantzia, despentza eta 2 
komun. Garagea eta ganbara. 
Eguzkitzua.265.000E.

ABADIÑO

• Aukera! Bifamilientzako txaleta Abadiñon. 
Bizitatu konpromezu barik. 

JUAN DE ITZIAR

• 2 Logela, egongela, sukalde jantzia eta 
komuna. Berogailua. 75.000E

Aipatutako etxebizitzez gain, Durangalde 
osoan etxebizitzen aukera zabala dugu, 

50.000euro-tik aurrera. 
 www.inmoduranguesado.com

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ANBOTO: 3 logela eta egongela. Berriztuta. 

143.600E.
• TABIRA: Apartamentua. Erdi berria. Ganbara. 

160.000E.
• ERDIGUNEAN: Lehen solairua. Bizitzen sartzeko 

prest. 108.000E.
• IURRETA: Estreinatu gabea. Alokairua 550E. 

Erosteko aukerarekin.
• IURRETA: 3 logela, egongela eta sukaldea. 

Trastelekua eta terraza. 139.000E.
• MATIENA: 3 logela eta komuna. Berriztuta. 

126.000E.
• TXALETA ABADIÑON: Bi bizitzako etxea. 380 m2. 

3 solairu eta atikoa. 520.000E.
• TABIRA: 3 logela eta komun 2. Ikuspegi ederra. 

Garajea eta trastelekua.
• MATIENA: Trañabarren etorbidean. 3 logela, 

komun 2 eta egongela zabala. Ganbara. 
Eguzkitsua. 195.000E.

• ABADIÑO: Arlozabal plazan. Logela 2 eta 
komun 2. Garajea eta trastelekua. 155.000E.

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

• TXATXIENA: 3 logela, komun 2 eta sukaldea. 
Esekitokia. Egongela terrazarekin. Ganbara eta 
garajea.

• TXALETA GARAIN: Familia bakarreko etxea. 
2.900 m2-ko partzela.

• ARANDOÑOTORRE: 100 m2. 3 logela. Terraza.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. Erdi berria. 3 

logela, egongela, esekitokidun sukaldea. 
Trastelekua. Kotxe birentzako garajea.

• IZURTZA: Logela 2, komuna eta egongela. 
Ganbara. Berriztuta. 124.000E.

• BARRENKALE: 3 logela eta egongela. Dena 
berria. 156.000E.

• BERRIZ: Logela 2. Guztiz berriztuta. 136.000E.
• M.TORRE: 95 m2. Erdi berria. 3 logela eta  

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

• ALLUITZ: Logela 2. Bizitzen sartzeko prest. 
Ganbara eta garaje itxia. 198.400E.

• IURRETA: 3 logela. 50.000E.
• F.J. ZUMARRAGA: 100 m2. 3 logela eta 

egongela. Terraza. Igogailua.
• OIÑITURRI: Erdi berria. 80m2. Eguzkitsua. 

Ganbara eta garajea.
• SASIKOA (trenbidea): 95m2. 3 logela, komun 2 

eta terrazadun egongela. Ganbara eta garajea. 
Eguzkitsua.

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

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

• MURUETA TORRE: Azkenengo pisua. 3 logela eta 
3 komun. Terraza. Ganbara eta garajea.

• TXALETA DURANGON: 400m2. Garajea eta lorategia.
• BASERRIA: 421 m2. 7.500m2-ko lursaila. 390.000 E.
• TXALETA ATXONDON: 200m2. 2 solairutan 

banatuta. 4.000m2-ko lursaila.
• TXALETA BERRIZEN: Abeletxe. Egin berria. 362 m2. 
• BASERRIA BERRIZ-ELORRIO: Etxebizitza 2.  

420 m2. 22.000 m2-ko lursaila. 

ETXEBIZITZA BERRIAK
• ZALDIBAR: Kurutzezar plaza/Solonagusia. 

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

• MAÑARIA: Estreinatzeko dauden etxebizitzak. 
189.500 E.

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

• ABADIÑO: Estreinatzeko. 2 eta 3 logela. 30 
m2-ko terraza. Garajea eta trastelekua. 
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ETXEBIZITZAK SALGAI
• Erref. 405: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 

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

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

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

2 logela, 2 komun eta sukalde amerikarra. 
Kontsultatu.

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

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

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

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

• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarra 
eraikitzeko aukera.

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

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

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

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

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

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

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

6 logela eta 4 komun. Kontsultatu.

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

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

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

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

eta egongela. Berria dago. 570.000E.

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

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

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

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

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

sukaldea. 155.000E.

ZALDIBAR
• BANKUKO PISU BERRIAK SALGAI. KONTSULTATU. 

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

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

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

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

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

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

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

Altzariekin. 650E.
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ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

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

AGENDA Irailaren 7an, Elorrioko   
Txosnagunean

Ska
Jendea dantzan ipintzeko 
helburuarekin dator Vendetta talde 
nafarra Elorrioko Ferixa Nausiko 
jaietara. ‘Fuimos, somos y seremos’ 
hirugarren diskoa aurkeztuko dute 
Txosnagunean. Elorrioko Sugoi taldeak 
joko du nafarren aurretik. 

:: DURANGO | ZUGAZA

1. aretoa:
Riddick
Zuzendaria: David Twohy

• barikua 6: 19:30/22:00 
• zapatua 7: 19:30/22:30  
• domeka 8: 19:00/21:30 
• astelehena 9: 18:30/21:00    
• martitzena 10: 20:00  

 
Epic 2D

Zuzendaria:  Chris Wedge

• zapatua 7: 19:30 
• domeka 8: 16:45   

2. aretoa:
Kick-ass 2

Zuzendaria:   Jeff  Wadlow

• barikua 6: 19:30    
• zapatua 7: 17:00/22:30  
• domeka 8: 19:15/21:30   
• astelehena 9: 18:30   
• martitzena 10: 20:00

El llanero solitario

Zuzendaria:  Gore Verbinski

• barikua 6: 22:00    
• zapatua 7: 19:30   
• domeka 8: 16:30    
• astelehena 9: 21:00   

:: ZORNOTZA 
El llanero solitario
Zuzendaria: Gore Verbinski

• barikua 6: 22:00 
• zapatua 7: 19:00/22:30  
• domeka 8: 20:00 
• astelehena 9: 20:00    
 

:: DURANGO

Irailaren 8ra arte,  
Javier Sotoren artelanak,  
Arte eta Historia Museoan.

:: ELORRIO

Irailaren 30era arte, Enrique 
Larramendiren lanak,   
Katxarro jatetxean.

    
    
    
    
   :: DURANGALDEA 
 
Irailaren 14an, egun osoan 
zehar, III. Durangaldeko Ardi 
Jaia.Durangon eta Atxondon.

 
 
 

   :: BERRIZ 
Irailetik abendura,  
Emakumeen jabekuntza-
rako Eskola 2013: Emakume 

ahotsak euskal literaturan; 
Jendaurrean hitz egiteko tekni-
kak; Nola konpondu gatazkak 
nire eguneroko bizimoduan; 
Ai nire maitea, maite nazazu 
gutxiago baina hobeto;  Topa-
keta kontatuz eta munduko 
emakumeen literatura. Zabalik 
dago izen-ematea, udaletxean.

    
:: DURANGO

Irailaren 7an, 22:30ean,  
Jai senegaldarra,   
Plateruenean.

Irailaren 13an, 21:30ean,  
Markinako senegaldar 
elkartearen 10. urteurrena,  
Plateruenean.

    
    
    
    
:: DURANGO

Irailaren 21ean, 22:00etan,  
Dani Mateo, Plateruenean.

    
    

jolas parkeak, frontoian, 
Urarkan eta Kanpokalen. 
17:30ean eta 19:00etan, 
areto-futbol partiduak, kirol-
degian. 19:00etan, erromeria 
eta dantza txapelketa, Alda-
tsekuan. 19:30ean, Diskofesta  
mitologikoa, plazan. 
21:00etan, Paris Cabaret 
musikala, Arriola antzo-
kian. 22:00etan, idi-proba 
txapelketa, probalekuan. 
22:15ean, Suzko zezena, 
plazan. 22:30ean, Pixontxis 
eta D-Pintxos, Gaztetxean. 
00:00etan, DJ Flyiu, txosna-
gunean. 23:00etan, Golden 
Apple Quartet.

Irailaren 7an, 08:00etan,  
Sukalki Eguna, Aldatsekuan. 
11:30ean, jolas parkeak, 
frontoian, Urarkan eta Kanpo-
kalen. 13:00etan, animazioa,  
plazan. 17:30ean eta 
19:00etan, areto-futbol 
partidak, kiroldegian. 
17:00etan, Taberna ibiltaria, 
Aldatsekuan. 17:30ean,  
mozorro eta karrozen jai-
tsiera. 18:00etan, txoko-
latada, plazan. 18:45ean, 
Oihan Vega DJa, plazan. 
19:00etan, Taberna ibiltaria, 
Urarkan. 22:00etan, idi-
proba txapelketa, probale-
kuan. 22:30ean, Korrefok 
kale animazioa, hirigu-
nean. 23:00etan, Sugoi eta 
Vendetta, Txosnagunean. 
00:00etan, DJ Tron/P, Gazte-
txean. 22:30ean, The Coun-
try Revival Farmers, Urarkan.

   :: IZURTZA       

Irailaren 6an, 18:00etan, 
frontenis txapelketa. 
22:00etan, antzerkia, fron-
toian.

Irailaren 7an, 10:00etan, 
Jaizale kalejira. 11:00etan, 
Meza, baselizan. 12:00etan, 
Mendigain dantza taldea-
ren saioa. 12:30ean, Bertso 
saioa Garikoitz Sarriugarte, 
Eñaut Uruburu eta Aitor  
Bizkarragaz. 13:30ean, 
Gorriti eta bere abereak. 
16:30ean, mendi-bizikleta 
txapelketa. 18:00etan, igel 
txapelketa. 19:00etan, tor-
tilla txapelketa. 20:45ean, 
Marokoko janarien dastake-
ta. 21:30ean, herri-afaria. 
23:00etan, Luhartz. Goizal-
dean, txokolatada.

Irailaren 8an, 10:00etan, 
Jaizale kalejira. 11:00etan, 
Meza, Erdoitzako baselizan. 
12:00etan, Mendigain dant-
za taldearen emanaldia. 
12:30ean, pilota partiduak. 

:: BERRIZ

Irailaren 11n, 18:00etan,  
Frankismoaren biktimei 
gorazarrea, Urtiaga plazan. 
Ondoren, 1937ko dokumen-
talen emanaldia, Kultur 
Etxean.

    
    
    
:: ELORRIO       

Irailaren 20an, 22:00etan,  
Lingua Nabajorum,   
Arriolan.

:: ABADIÑO (Muntsaratz)  

Irailaren 6an, 19:00etan, 
Donien-atxa altxatzea. 
19:15ean, ardi-txakurren 
erakusketa. 20:30ean,  
parrillada. 21:30ean, DJa.

Irailaren 7an, 10:00etan, 
areto-futbol txapelketaren  
finalaurrekoak. 11:00etan, 
buruhandiak. 11:45ean,  
mozorro lehiaketaren hasie-
ra. 12:00etan, umeentzako 
puzgarriak. 14:00etan, pae-
llen aurkezpena. 16:00etan, 
mus eta tute txapelketak. 
17:30ean, Azoka Txikia. 
18:00etan, umeentzako 
tailerrak. 21:00etan, tortillen 
aurkezpena. 22:00etan, 
Kanp festa dantzaldia. 

Irailaren 8an, 11:00etan,  
Zelai-Alai hipikako pone-
yak eta motor ibilaldia. 
11:30ean, buruhandiak. 
12:00etan, aldibereko xake 
partidak. 13:00etan, moto-
rren erakustaldia. 14:30ean, 
herri-bazkaria. 16:30ean, 
Igel-toka lehiaketa eta ludo-
teka. 17:00etan, Diskoteka 
Txikia. 19:00etan, txokolata-
da.

Irailaren 14an, 11:00etan,  
areto-futbol txapelketa. 
17:00etan, areto-futbol txa-
pelketaren finala. 19:30ean, 
Donien-atxa kentzea.

   :: ELORRIO  

Irailaren 6an, 12:00etan, 
Meza. 13:00etan, mokadua, 
Aldatsekuan. 16:00etan, 

Jaiak

14:30ean, jubilatuen bazkaria. 
16:00etan, umeen jolasak. 
17:00etan, mus txapelketa, 
Argintxu elkartean. 17:30ean, 
Kiki eta Koko pailazoak. 
18:30ean, umeentzako taile-
rrak.

Musika

Erakusketa Omenaldia

Bakarrizketa

Erakustaldia

Tailerra

Antzerkia

  IRAILEKO AGENDA

7,8,14 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA 
07:00/08:00 Hainbat ibilbide (89-92 km).

8
IURRETAKO KOFRADIEN EGUNA 
Laixiar zelaian.
ZALDAI MENDI TALDEA 
Laixiarrera mendi irteera.
Aitte San Migel Plaza. Goizeko 10:00etan.

16
HAURREN IRAKURKETA KLUBA 
Herri Bibliotekan 17:00 - 17:45. 
Aurkezpena. 

18
ODOL EMOTEA  
Txanpolo Elkartea Iurreta 16:30 - 21:00 

19 IURRETAKO UDALA
9:00 Iurretako Kale Azoka

20
AITTE SAN MIGUEL JAI BATZORDEA
SAN MIGEL JAIAK Euskararen Eguna
18:00 Pirritx eta Porrotx pailazoak:
’Sentitu, Pentsatu, ekin!’ Olaburu frontoian
Sarrerak: Ibarretxe Kultur Etxean.



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  .................. 94 603 00 00
Elorrio  ....................... 94 658 27 12
Garai  ........................ 94 681 63 93
Iurreta  ...................... 94 620 12 00
Izurtza  ...................... 94 681 35 48
Mallabia  .....................94 317 14 61
Mañaria  ................... 94 681 89 98
Otxandio  ................. 94 545 00 20
Zaldibar  ................... 94 682 70 16

Euskotren  ................. 90 254 32 10
Bizkaibus  ................. 94 448 40 80
Pesa  ...........................90 210 12 10
Continental Auto  ...... 94 5286 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

ZAPATUA18º
13º DOMEKA 14º

18º

ASTELEHENA 13º
20º

MARTITZENA 12º
20º

ASTEKO SALNEURRIAK:

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

   BARIKUA, 6
 09:00-09:00

• BAzAn DIAz (Uribarri 5 - DUrango)

   zAPATUA, 7
09:00-09:00
• UnAmUnzAgA (MUrUetatorre 2C - DUrango)
09:00-13:30
• BAlencIAgA (ezkUrDi plaza 8 - DUrango) 
• BAzAn DIAz (Uribarri 5 - DUrango)
• cAmPIllo (MontebiDeo 24 - DUrango)
• nAvARRo (artekalea 6 - DUrango)
• SAgASTIzABAl (askatasUn etorb. 19 - DUrango)
• De DIego (intxaUrronDo 22 - DUrango) 
• IRIgoIen (bixente kapanaga 3 - iUrreta)

DomeKA, 8 
 09:00-09:00
• BAlencIAgA (ezkUrDi plaza 8 - DUrango) 

ASTeleHenA, 9
09:00-09:00
• cAmPIllo (MontebiDeo 24 - DUrango)

mARTITzenA, 10
  09:00-09:00

• De DIego (intxaUrronDo 22 - DUrango) 
   09:00-22:00

• egURen, ISABel (trañabarren 15 - abaDiño)

    egUAzTenA, 11
 09:00-09:00

• mUgIcA (anDra Maria 9 - DUrango)

egUenA, 12
 09:00-09:00

• nAvARRo (artekalea 6 - DUrango)
    09:00-22:00

• loPez De AReTxAgA (torresolo 4 - abaDiño)

Alfredo Lopezek irailaren 3an urteak bete ditu 
Zorionak eta musu potolo bat denon partez.

 Zorionak Xixili eta Inaxio etxeko danon 
partez.

 Gai batzuetan ez dira ados egongo, baina ez 
euren urtebetetze urtea, ez hilabetea, ez 
eguna, ez dira eztabaidagai izango: 1960ko 
irailaren 7a. Zorionak denon partez.

 Zorionak Mandu, orain dela gutxi 
aita berria izan zarelako, eta ondo 
pasa zure zorion egunean.Famili 
guztiaren partez, eta bereziki 
Danielaren partez!

  Joan zen domekan jaio zen Danel Larrinaga 
Lizarralde, Gorka eta Juleneren semea. 4,1 
kilogaz etorri da mundura, hori da 
morroskoa hori! Besarkada handi bat 
hiruroi lagunen partez.
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Denborapasak

Hamabostean behin 

jasotako zorion 

agurren artean 

tarta bat zozkatzen 

dugu. Horretarako 

beharrezkoa da zorion 

agurrarekin batera 

kontakturako datuak 

bidaltzea. 

SUDOKUEN
SOLUZIOAK

1

1

2

2



Duela hiru urte hartu zenuten 
anaiak eta biok ganadutegia-
ren ardura.
Bai, aita jubilatu zenean sozie-
tatea eratu genuen, eta hau de-
na berria egin genuen. Esan ge-
nuen, edo aurrera edo atzera. 
Hasieran, lursail nahikorik ez 
geneukala-eta, Agurain aldean 
begira ibili ginen, baina azke-
nean partzela bat saldu ziguten, 
eta bertan geratu ginen. 

Aita jubilatutakoan, behintzat, 
ez zenuten zalantzarik izan.
Bai, ez zegoen dudarik. Etxean 
ez gaituzte derrigortu, ezta an-
tzekorik ere, e? Bokaziozkoa izan 
da. Anaiari, agian animaliak ho-
rrenbeste ez, baina makina kon-
tua asko gustatzen zaio, eta he-
men beti behar da hori, zer edo 
zer konpondu behar bada... Ni-
ri animaliak asko gustatzen zaiz-
kit, beraz, ondo, biak behar di-
ra eta!

Ikuilu berria oso handia da; 380 
abelburu sartzeko bestekoa!
Orain bateren bat gehiago egon-
go da, hiru jaio dira gaur-eta. He-
men egunero dago mugimen-
dua. Laster topea jarriko dugu. 
Artalde bat ematen du, behi tal-
dea izan beharrean! Orain ur-
te bi 200era ez ziren heltzen, eta 
urtea amaitu orduko 400etik go-
ra izango dira seguruenik. Tek-
nologian asko inbertitu dugu, 
eta orain langile bi eta anaia eta 

biok egoten gara. Ia dena progra-
matuta dago: jatekoa bultza egi-
tekoa, patioa garbitzekoa, haiza-
gailuak... Inbertsio handia izan 
da, baina bolumen handiak ma-
nejatzeko ezin da bestela egin. 

Gurasoek oso modu desberdi-
nean egingo zuten lan! 
Bai. Gure amak esnea Berrizen, 
Durangon... banatzen zuen. Gu 
ere Durangora bajatzen gintuen 
ikastolara. Azken hogei urtee-
tan ez, baina lehen beti horre-
la. Orain araudi bat dago, eta be-
rez esne gordina ezin da saldu. 
Egin egiten da, eta ez da ezer pa-
satzen, baina horrela da. 

Zuentzako esnerik hartzen 
duzue?
Bai, eta hona ere etortzen dira 
esne bila. Ez duzu sinetsi-
ko, baina gehienbat etor-
kinak etortzen dira. Ho-
ri da hemengoek baino 
kultura gehiago du-
telako. Hemen arro-
pa erosten 
gastatzen da diru asko, 
baina zer jaten dugun ez da be-
giratzen. Niri horrek tri-
pako mina eragiten 
dit. Oraingo umeek 
zergatik dauzkate ho-
rrenbeste arazo asma 
dela eta ez dakit zer de-
la? Ez dutelako produktu 
naturalik jaten. Txikitatik 
gabiltza dena industrializatuta 
jaten, eta horregatik dela pentsa-
tzen dut. 

Osasun kontuengatik behi-es-
nearen ordezkoak daude orain 
merkatuan. 
Bai. Anaiaren koinatu baten ala-
bak laktosari alergia zion. Urte 
luzetan diru pilo bat gastatu zu-
ten hainbat motatako esneare-
kin probak egiten. Aitorrek esan 
zion ea zergatik ez zuen esne gor-

dinarekin probatzen. Neskatoa-
ri, halako batean, bederatzi urte-
gaz eman zioten hemengo esnea, 
egosita, normal, eta ez zuen bo-
takarik ez ezer ere egin. Esnea-
ri beraz ez zion alergiarik, indus-
trializazioari baino. Jende asko-
ri gertatuko zaio hori.

Gazta freskoa egiteko erabil-
tzen da zuen esnea.
Zamudion egiten dute, Gailla. 
Umeentzako ere egiten dute 
Unai izenagaz. Aldea egoten da. 
Zabaldu gure gazta bat eta atera. 
Alboan Burgo de Arias edo ho-
rrelakoren bat ipini, eta ikusi lau 
ordutara. 

Burgo de 
Arias fin egon-
go da, lehengo mo-
duan; gureari ura ir-
tengo zaio. Bestea gelati-
na da, eta hau naturala. Hor 
kontsumitzaileak ikusiko du 
gero, zentimoak gora behe-
ra. Esnea ere, ezin da berdi-
na izan 0,60koa edo euro ba-

tekoa. 
Zer gustatzen zaizu gehien 
behar horretatik?
Animaliak betitik gustatu izan 
zaizkit, eta azken batean hori bo-
kazioa da. Ordu asko dira, baina 
ez da lan gogorra. Animaliekin 
lan egitea gusta-

tuz gero, go-
gobetega-
rria da. Nik 
egin dut lan 
k a n p o a n , 

baina gurago 
dut hau. 

Akuilua

Ekologistak?

JON   
ARTZA
Soziologia 

LAUHORTZA

JEAN 
HARITSCHELHAR
Ikasturte berriarekin ba-
tera Jean Haritschelha-
rren heriotzaren berri 
izan dugu. Irakaslea, lite-
raturan aditua, baina, ba-
tez ere, euskaltzaina, eta 
urtetan euskaltzainburua 
izan delako da gure artean 
ezaguna. Bere bizitza eta 
lanei buruz ugari irakur-
tzeko eta entzuteko au-
kera izango zenuten egu-
notan. Nik, lerro hauen 
bitartez, bere izateko era 
goraipatu nahi nuke. La-
gun artean, txantxetan, 
sarri komentatu izan dut 
denok hiltzeko jaioak ga-
rela, baina Haritschelha-
rren kasuan nire zalan-
tzak neuzkala. Osasun-
tsua baitzen gizona, alaia 
eta umore finekoa. Bizipo-
za berezkoa izanik, ingu-
rukoei ere alaitasun hori 
zabaltzen zekiena. Hare-
kin bost minutu egotea 
aski zen, norbere umorea 
ere hobetzeko.

Euskaltzaindira, Bil-
bora, etortzen zen bakoi-
tzean langile guztiak, ba-
nan-banan agurtzen gin-
tuen. Horrekin batera, 
lankide bati Farias eta 
Ducados kartoi bana eros-
teko dirua ematen zion. 
Berak, maiz errepikatzen 
baitzuen bizio guztiak 
zeuzkala: jan, edan, erre 
eta... 

Behin aipatu zidan -eus-
kalgintzan erreferentea 
den pertsonaia bati buruz 
hizketan genbiltzala- be-
rak bizitzan jaso duen gu-
tun laburrena hiru hitze-
takoa izan zela. Herri mai-
lan ekitaldi garrantzitsua 
antolatu nahi zuten, eta 
pertsona horri joaterik 
izango zuen galdetu zion. 
Erantzuna gutunez jaso 
zuen: Igandera arte beraz. 

Nik ere hiru hitzekin 
agurtu nahi zintuzket: 
plazerra izan da.

“Animaliak gustatuz gero, lan hau 
gogobetegarria da”

 AMAIA UGALDE
Ia 400 esne-behi dauzkate Biri-
txinaga anaiek ganadutegian. 
Gazta freskoa egiteko esnea 
batzen dute bertan. Teknolo-
gia berrietan inbertitu dute, 
eta martxa onean dabil ustia-
tegia. Aurten Euskadiko ikui-
lu onenaren saria irabazi dute, 
eta Arkaitzek berak, Gaztenek 
nekazari gazteen saria. 

Aitor anaiagaz batera ganadutegian egiten duen lanak sari bi jaso ditu aurten; gustura dabil beharrean
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