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Herririk herri
Anboto Komunikabideak

 DURANGALDEA

Madrilen epaituak 
izateko atarian
Segi eta Herriko Tabernen epaiketak hasiko dira, 
eta Durangaldeko hiru lagun daude auzipetuta

 MARKEL ONAINDIA
Datorren astean egoera politi-
koan zeresana emango duten 
epaiketa bi hasiko dira Madri-
len: 26/11 eta 35/02 auziak, Segi 
eta Herriko Tabernen auziak, 
hurrenez hurren. Guztira 76 he-
rritar epaituko dituzte, tartean 
Eñaut Aiartzaguena (24 urte, 
Iurreta), Ibai Esteibarlanda (28 
urte, Elorrio) eta Enrike Alaña 
(46 urte, Durango).

Astelehenean hasiko dira 
Aiartzaguena eta Esteibarlan-
da epaitzen. 2009ko azaroaren 
24an atxilotu zituzten, beste 30 
bat gaztegaz batera. Bost egun 
eman zituen inkomunikatuta 
Esteibarlandak: “Egun horie-
tan torturatu, toperaino estutu, 
txikitu, eta hortik audientziara 
eta kartzelara eroan ninduten”. 
Aiartzaguenak akorduan dauka 
kartzelako denbora: “Hasieran 
kolpe handia izan zen, hilabete 
gogorrak pasa genituen”. Ha-
mabost eta hemeretzi hilabetera 
askatu zituzten, 50.000 euroko 
fiantzapean.

Eta orain, epaiketa dator. 
Urduri daude, baina hasteko go-
goz. “Gero eta beranduago hasi-
ta, bizitza gehiago baldintzatzen 
digu”, esan du elorriarrak. He-
mendik eta abendura bitartean, 
hainbat egunetan joan beharko 
dute Madrilera, eta bizi egoera 
horrek baldintzatu egingo ditu, 
iurretarraren ustez: “Zer edo 
zelan lanean jarraitu guran zau-
de, eragileetan, herrian. Baina, 
aldi berean, mamu bat daukazu 
arrastaka eroaten zaituena”. 

Segi gazte erakundeko kide 
izatea egozten die epaileak, eta 

horregatik sei urteko kartzela 
zigorra jaso dezakete. Espai-
niako justiziak Segi erakun-
de terrorista zela ebatzi zuen. 
Esteibarlanda: “Guk ez dugu 
esango ez genuela ezer egin. 
Atxilotu eta kartzelaratu bagai-
tuzte zerbait egin dugulako da. 
Eta, gainera, harro. Egin dugu 
lana herrian, unibertsitatean, 
Euskal Herrian... Zilegi da ba-
koitzak bere ideiak eta jarduna 
defendatzea”. Aiartzaguena: 
“Herrian ezagunak gara, gazte 
mugimenduan eta eragileetan 
lan egin dugu. Guk beharrezkoa 
ikusten dugun lan bat egin du-
gu, Euskal Herriaren, eta beste-
lako jendarte eredu baten alde”. 

Urriaren 20an urte bi beteko 
dira ETAk borroka armatua 
behin betiko utziko zuela iraga-
rri zuenetik. Geroztik sarritan 
esan izan da aro berri bat bizi 
dela Euskal Herrian, baina ez 
dirudi Espainiak estrategia al-
datu duenik. “Azken urteetan 
Ezker Abertzaleak konponbide-
rako pauso batzuk egin ditu, eta 
bigarren urteurren horretan 
Madrilen egongo gara. Epai-
tegi arrotz baten aurrean gure 
ideia politikoak defendatzen. 
Lehen ez zeukan zentzurik, eta 
orain gutxiago”, esan du Aiar-
tzaguenak. Sententziari begira, 
ez daude baikor. Herri-presioa 
ikusten dute aukera bakar lez, 
eta herritarren konpromisoa 
batu gura dute. Bestalde, epai-
ketako prozesuan egingo duten 
lana konponbiderako pauso 
bat emateko baliatu gura dute. 
Esteibarlandak uste du ez dela 
azken “kolpea” izango: “Azken 

urteetan bakea lortu behar dela 
diotenei deia egin nahi diet, era-
soei batera erantzuteko”.

Oinarri juridikorik ez
Eguenean hasiko da Alañaren 
epaiketa, atxilotu eta 11 urtera, 
aske geratu eta 10 urtera. Ope-
razioa gogora dakar: “Garzon 
eta Aznarrek lasterketa bat ze-
ramaten ea Herri Batasuna, EH 
eta Batasuna nork legez kanpo 
utzi. Garzonek erabaki zuen He-
rriko Tabernak ez dakit zeren 
finantzabide zirela, eta horren 
kontura egin zuen gure kontra-
ko operazioa”. Hasieran, iruzur 
fiskala,  kontabilitate bikoitza 

eta antzekoak egozten zizkieten, 
baita talde armatuko kide izatea 
ere. Orain, talde armatuari la-
guntzea leporatzen diete, baina 
gainerakoa desagertu egin da. 
“Akusazioak poliziak egindako 
txostenetan oinarritzen dira, 
eta hori hartzen dute frogatzat. 
Orain poliziak izango dira espe-
zialista inpartzialak. Hori Euro-
pa osoan ez dago onartuta”. 

Epaiketak ez dauka oinarri 
juridikorik bere ustez. Akusa-
zio oso “kuriosoak” direla dio: 
“Nire kasuan, adibidez, Herri 
Batasunarentzat abokatu lez ka-
su batzuk eroatea audientzian 
bertan”. Zortzi urteko kartzela 

zigorra jaso ahal du. Arduratuta 
dago. Otsailera arteko epaiketa 
datak eman dizkiete, baina lu-
zatu egin daiteke. “Bidaiak, lan 
arazoak, familiagaz hartuema-
nak urrundik edukitzea, kostu 
ekonomiko handia... gogorra 
izango da”.

Alañaren ustez, epaiketagaz 
partaidetza politikorako esku-
bidea urratzen da, eta egoera 
apartekoa da: “Normalizazioa-
ren kontra doa; baita azken 
operazioa [Herrira] ere. Esku-
bide urraketek jarraitzen dute. 
Euskal Herria beste koordenada 
batzuetan dago. Hori irudikatu 
behar zaio estatuari”.

Aiartzaguena eta Esteibarlanda, Elorrion.

Alaña, Otxandion.

Epaiketak kritikatzeko ekimenak 
egin zituzten domekan
Epaiketa bietan auzipetuta 
daudenek Libre izeneko dina-
mika zabaldu dute euren egoe-
raz informatu, eta herritarrak 
kontzientziatu guran. Nazioar-
tean ere badabiltza hartuema-
nak lantzen. Babesa jasotzen 
hasi dira, eta joan zen dome-
kan, ekimen bi egin ziren Elo-
rrion, Errebonbilo Eguna zela 
aprobetxatuta. Ernai gazte era-
kundeko kideek deituta, plazan 
amaitu zen manifestazioa egin 
zuten 80 bat gaztek. Erraldoi 

bati Mariano Raxoiren itxura 
eman, eta bere inguruan herri 
harresia eraiki zuten. Ekimen 
horren bidez, epaiketen aurka 
borroka egingo dutela adierazi 
gura izan zuten. Gainera, ga-
tazkaren konponbidearen alde 
lanean jarraituko dutela azal-
du dute prentsa ohar bidez.

Bestalde, hainbat herritar 
eta errebonbilok txapel laran-
jak ipini zituzten, Libre dina-
mikari atxikimendua adieraz-
teko. Aldarri horrekin kamise-

tak jantzi zituzten, eta plazan 
pankarta handia eskegi zuten.

Laguntza eske
Segiren kontrako epaiketak 
130.000 euroko kostua izan-
go duela aurreikusi dute, eta 
Herriko Tabernenen auziak 
700.000 eurokoa. Defentsa, ga-
rraioak, egonaldiak... Hainbat 
gastu dauzkate. Gainera, epai-
ketak luzatzen badira, han-
ditu egingo da kopuru hori. 
Auzipetuek laguntza eskaera 
egin dute. Adierazi dutenaren 
arabera, libre.epaiketarikez.
org webgunean egin ahal dira 
ekarpenak. Elorrion joan zen domekan egindako agerraldia.
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EAJ, Bildu eta Aralar, 
Herriraren kontrako 
operazioaren aurka
Joan zen asteko operazioa atzerapausoa dela diote

 M.O.
Durangoko EAJk, Bilduk eta 
Aralarrek Herrira mugimen-
duaren kontrako operazioa kri-
tikatu dute. Adierazpen batera-
tua sinatu dute, eta operazioa 
konponbide prozesuan atzera-
pausoa dela diote: “Oinarrizko 
eskubideen etengabeko zapalke-
tak ez dira inolaz ere lagungarri 
gure herriak behar duen soluzio 
bilaketarako”. Euren ustez, Es-
painiako Gobernua dena ETA  
da tesia aktibatzen dabil, eta 
estrategia politiko eta judizial 
hori txarretsi dute, “ETAren 
ekintzak irauten duen ideia be-
rreskuratu nahian dabilelako”. 
Gogoratu dute urte bi pasa dire-
la ETAk jardun armatua behin
-betiko eten zuenetik.

Preso eta iheslarien eskubi-
deen defentsa ez duela Herrirak 

bakarrik egin ohartarazi dute 
hiru alderdiek: “Euskal Herri-
ko erakundeek eta gizartearen 
gehiengo nabarmenak euskal 
presoak jasaten ari diren oina-
rrizko eskubideen urraketak 
behin eta berriz salatu dituzte”. 
Durangoz gainera, Otxandioko 
udalbatzak ere onartu du adie-
razpen bera, Bilduren botoekin.

Mobilizazioak
Bestalde, joan zen asteburuan 
hainbat protesta ekitaldi egon 
ziren. Durangon, kontzentra-
zioak eta manifestazioa egin zi-
tuzten ia 300 lagunek. Elorrion, 
giza katean batu, eta argazkia 
atera zuten 430 pertsonak. Aba-
diñon, 130 lagunek kalejira egin 
zuten Traña-Matienan. Berri-
zen, Iurretan eta Zaldibarren 
ere kontzentrazioak egin ziren.

Diru-laguntza, ezindu 
psikikoei bideratuta
Ekarpen horregaz, elkarteei lagundu gura diete

 M.O.
Durangaldeko Amankomu-
nazgoak diruz lagunduko die 
ezintasun psikikoa daukaten 
pertsonekin lan egiten duten 
elkarteei. 15.000 euro erabiliko 
ditu horretarako. Oskar Za-
rrabeitia Amankomunazgoko 
presidenteak esan du ekarpen 

horregaz arlo horretako elkar-
teei lagundu gura dietela, baita 
ezinduen familiei ere. Urriaren 
21era arte egongo da laguntza 
eskatzeko aukera. 

Bestalde, kirol arloan ere 
laguntzak iragarri dituzte: atle-
tismo pistarako, belodromorako 
eta trinketerako.

 DURANGO

Salesen komentua okupatu 
du herritar talde batek
Esan dute ez diotela Gaztetxe izaera emango, eta bizitzeko erabili nahi dutela

 MARKEL ONAINDIA
Galtzareta kalean urtetan hu-
tsik egon den Salesen komentua 
okupatu dute hainbat lagunek. 
Duela astebete inguru sartu zi-
ren bertara. Ez dela Gaztetxea 
izango azaldu dute; bizitzeko eta 
proiektuak garatzeko okupatu 
dutela. Etxea eraikuntza-enpre-
sa baten jabegokoa da, eta horre-
gaz hartuemanetan ipini dira. 
Auzokoak ere informatu dituzte 
oharren bidez, “ahalik eta gar-
dentasun handienarekin jokatu-
ta”. Ertzaintza eta udaltzaingoa 
joan dira bertara, baina orain 
arte okupazioari eutsi diote .

Gune berria zertarako gura 
duten azaldu dute. “Batzuentza-
ko etxebizitza; beste batzuentza-
ko, burutu ditzaketen proiek-
tuen irtenbide”. Eraikinari 
bizia eman gura diote, eta lursai-
lak erabili.

Adierazi dute bizipen eta 
egoera ugaritatik datozen herri-
tarrak direla. Egoera gaitzean ei 
daude: “Gizarte antolaketa ahul 
honek bultzatuta guztiok egin 
dugu estropezu harri berean, 
baina orain putzu berean gaude, 
eta denon indarrak batu ditu-
gu putzu horretatik irteteko”. 
Gaineratu dute ez direla politi-

koak, “herriari doako promesak 
egiten dizkioten horietakoak”. 
Parte hartu gura duenarentzat 
ateak zabalik dituztela esan du-
te. “Gure barruek badute erai-
kin honen sabeleko hormak bor-
borka jartzeko beste bizitasun”.

Galtzareta kalean dago Salesen komentua zen eraikina.

“Orain putzu berean 
gaude, eta denon 
indarrak batu ditugu 
putzu horretatik irteteko”

“Ez dugu zarata mugatzaileak 
manipulatzeko baimenik ez intentziorik”
Mugatzaileen inguruan EAJren akusazioei erantzun die Txosna Batzordeak

   JONE GUENETXEA
Durangoko EAJk prentsa ohar 
bidez Txosnaguneko zarata mu-
gatzaileen inguruan adierazi 
duenez, PSE-EEk, Bilduk eta 
Aralarrek txosnek proposatuta-
ko zarata-mugatzaileen aldeko 
botoa eman dute, “udalaren iriz-
pide teknikoaren kontra”. Aitzi-

ber Irigoras alkateak arrisku-
tsutzat jo du txosnek eurek kon-
trolatzea zarata mugatzaileak: 
“Espero dugu araudia errespeta-
tzea”. Txosnaguneak adierazpen 
horren aurrean bere desadosta-
suna agertu du. Diotenez, urria-
ren 3an EAJk onartu egin zuen 
zarata mugatzaileak linea bidez 

ezartzea, txosnek eskatzen zuten 
moduan. Urriaren 9an, berriz, 
jeltzaleek iritziz aldatu zutela dio-
te. EAJren akusazioen aurrean 
Txosnaguneak dio zarata muga-
tzaileak udal teknikari eta soinu 
teknikariek jartzen dituztela, eta 
ez dutela hori manipulatzeko 
baimenik ez eta intentziorik ere.
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 IZURTZA

Gimnasia eskolak 
emango dituzte 
ekainera arte, 
Abadetxean 

 J.D.
Martitzen honetan hasi, eta 
ekainera arte gimnasia eskolen 
denboraldi berriari ekin diote 
Abadetxean. Azken urteetan 
legez, aurrerantzean martitzen 
eta eguen guztietan batuko dira 
ordubetez: 20:15etik 21:15era.

Adin askotariko (20 eta 56 ur-
te artean) bederatzi lagunekin 
hasi dituzte eskolak. Gura dute-
nentzako ekimena zabalik da-
goela gogoratu dute antolatzai-
leek, eta eskolak hasita dauden 
arren, oraindik izena eman dai-
teke Izurtzako udaletxera deitu-
ta. Gimnasia eskolen kostuaren 
zati bat udalak ordaintduko 
du. Horrela, parte hartzaileek 
ordaindu behar duten zenbate-
koa 75 eurokoa da: hiruhileko 
bakoitzean 25 euro. Abadetxeko 
eskoletako oinarria gimnasia 
ariketak dira, baina bestelako 
jarduerak ere egiten dituztela 
diote antolatzaileek, era askota-
ko jokoak eta aerobika, besteak 
beste. Gimnasia ariketak egin 
ahal izateko step-ak, banda elas-
tikoak eta gomazko pilotak Izur-
tzako Udalak ipini ditu.  

 ELORRIO

‘Spinning’ 
ikasleek diote 
bazkide onurak 
galdu dituztela

 M.O.
Kiroldegian spinning ikastaroe-
tan parte hartzen dutenak hase-
rre agertu dira prezio publiko 
berriekin. Orain arte, igerile-
kuko abonatua izanda, behera-
penak jasotzen zituzten, baina 
horrek dagoeneko ez die balio. 
Hemendik aurrera, kiroldegiko 
abonu integratua –igerilekua 
eta gimnasioa– ordaindu behar-
ko dute abantailak edukitzeko. 
Beraz, 175 euro urtean abonu 
integratuagatik, eta beste 75 eu-
ro, hiru hilero, ikastaroengatik. 
Abonu integratua barik, hiru 
hileroko prezioa 130 eurokoa 
izango da. Igerilekua soilik era-
biltzea, ostera, 108 euro kostako 
da urtean. Erabiltzaileek diote 
igerilekuko abonatu izanda 
zeuzkaten onurak galdu egin 
dituztela. Orain arte igerilekura 
eta spinning-era joan den herri-
tar batek, zerbitzu bera erabil-
tzeko, urtean 170 euro gehiago 
ordaindu beharko dituela kriti-
katu dute. Udalean euren egoe-
raren berri emateko gutun bat 
idatzi dute, eta azaldu dutenez, 
sinadurak batzen hasi dira.

Guka, euskaraz bizi gura dutenen 
gunea, prest bigarren urtez

Pinondoko Txosnagunean 
aurten ere egongo da euskaraz 
bizi gura dutenen karpa: Gu-
ka. Durangon euskararen sus-
tapenean beharrean dabiltzan 
hainbat elkartek osatzen dute 
Guka: AEK, Euskal Herrian 
Euskaraz, Ibaizabal ikastola 
eta Berbaro taldeak (Berbaro 
euskara elkartea, Platerue-
na Kafe Antzokia eta Anboto 
astekaria). Jaietan euskara 
erabiltzeko deia egin diete he-
rritarrei, Jaietan ere, euskaraz 
hobe lemagaz. 

Edatekoa eta jatekoa es-
kaintzeaz gainera, ekitaldiak 
ere egongo dira Gukan. Esate-
rako, urriaren 14rako umeen-
tzako jolasak prestatuko di-
tuzte, eta urriaren 18an Aiko 
erromeria taldeagaz dantzan 
ikasteko aukera egongo da.

Badatoz Pantxike 
eta Patxikotxu
Gaur, 20:00etan jaurtiko dute San Fausto jaietako 
txupinazoa Dendak Bai elkarteko kideek

 MARKEL ONAINDIA
Guztia prest dago gaur San 
Fausto jaiei hasiera emateko. 
20:00etan jaurtiko dute txupi-
nazoa, udaletxetik, eta handik 
ordubetera Txosnagunean jaur-
tiko dute. Gaur agertuko dira 
herritarren aurrera jaietako 
ikurrak, Patxikotxu eta Pantxi-
ke, eta urriaren 20an alde egin 
arte festaren lekuko izango dira.

Dendak Bai elkarteko kideek 
botako dute udaletxeko balkoi-
tik txupinazoa, eta pregoia ere 
eurek irakurriko dute. Hortik 
aurrera, dozenaka ekintza egon-
go dira jaiak ospatzeko. Disfraz 
Egunean koadrilaka edo taldeka 
egingo duten desfilea izango da 
aurtengo nobedadea. Urriaren 
19a izango da mozorroak janz-
teko eguna, eta desfilea 18:30ean 
hasiko da Madalenan, eta Andra 
Mariraino joango dira.

Nobedadeez gainera, tradi-
zioak ere mantenduko dituzte 
Durangon. Zezenak dira ekital-
dian bigantxen aurrean korri-
ka egiteko aprobetxatuko dute 
askok urriaren 12, 13, 14, 19 eta 

20a. Etzi izango da patroiaren 
eguna, San Fausto. Udaletxean 
ohiturazko artopilen banaketa 
egingo dute 12:30ean, eta ostean, 
dantzariek saioa eskainiko dute. 

Bestalde, barrakak Fauste-
bidea kalean egongo dira, eta 
kaleko saltzaileen postuak As-
katasun etorbidean.

Txosnak
Txosnaguneko egitarauan ere 
San Fausto eguna izango da 
indartsuenetako bat. Paella 
lehiaketa egingo dute Pinondon, 
eta dagoeneko 700 lagun inguru 
daude apuntatuta. Erreka jai-
tsieran ere ausartuko dira arra-
tsaldean. Osterantzean, Gazte 
Eguna ospatuko dute bihar, eta 
urriaren 19an elkartasun Tan-
taz tanta Eguna ere bai.

Txosnagunea prestatzen ibili dira asteon, guztia gertu egon dadin gaurko.

Guka euskalgintzako karpa Pinondon egongo da, erreka alboan.

Disfraz Egunean 
koadrilaka edo taldeka 
egingo duten desfilea 
izango da nobebdadea

 MAÑARIA

Herriko ermitak konpontzen 
hasi zirela hogei urte bete dira
Mañariko Ermitauak taldeak, ermitak auzolanean konpontzen ditu

 M.O.
1993an herritar talde bat ermi-
tak konpontzen hasi zen auzo-
lanean. Urterik urte ekintza 
horretan jarraitu dute, eta da-
goeneko ohitura bihurtu da.    
Hogeigarren urteurrena bihar 
ospatuko dute. Mañariko Er-
mitauak deitzen da lagun-talde 
hori, eta bertako kide Mikel 

Urizarrek gogoratu ditu hasie-
rak: “Ermitak ez zeuden egoera 
onean, eta jendeak lanerako bo-
rondatea erakutsi zuen”. 

Azterketa eta auzolana
Maiatzean Ermiten Ibilbidea 
egiten dute, eta baselizetan zer 
konpondu behar den aztertzen 
dute. Gero, auzolanerako deial-

dia egiten dute. Eta, azkenik, 
upategi batean bazkaltzen dute.

Bihar, 18:00etan meza ospa-
tuko dute. 19:00etan Mañariko 
ermiten inguruko berbaldia 
eskainiko du Angel Larrea his-
torialariak kultur etxean, eta 
20:00etan, Mañariko Ermitauen 
ardoa aurkeztuko du Launa upa-
tegiko Iker Unzaluk.

Ermitauak, irteera batean talde argazkia aterata.
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 MALLABIA

Gernikako 
juntetxea 
bisitatuko dute 
jubilatuek

 JONE GUENETXEA
Mallabiko jubilatuek Gernika-
ko juntetxea bisitatzeko irteera 
antolatu dute. Urriaren 26rako 
jarri dute hitzordua. Eguneko 
egitaraua goizeko 09:00etan 
abiatuko dute herrian. Jubi-
latuen aurreko aparkalekuan 
elkartuko dira parte hatzaile 
guztiak, autobusa hartzeko. 
11:30ean, juntetxea ikusteko 
txanda hartuta dute. Ondoren, 
12:30ean, Bakearen museoa bisi-
tatuko dute. 

Bazkaltzeko, Kortezubiko 
Lezika jatetxea aukeratu dute. 
Ostean, Mallabira itzuliko dira. 
Bidaia horretan parte hartu gu-
ra duten jubilatu guztiek urria-
ren 20a baino lehen izena eman 
beharko dutela adierazi dute 
egitarauaren antolatzaileek.

 GARAI

Txakurrak batzearren 
kobratu egingo dute
Txakurra batzea 63 euro kobratuko du udalak

 MARKEL ONAINDIA
Garaiko Udalak bide publikoe-
tan txakurren bat jasotzean, 
jabeari kobratu egingo dio he-
mendik aurrera. Tasa berriak 
ezarri ditu gai horregaz lotuta, 
orain arte ez zeudenak. Joan zen 

astean ospatutako udalbatza-
rrean onartu zuten aho batez. 
Txakurra batzea 63 euro kobra-
tuko du udalak.

Horrez gainera, harrera zen-
troan txakurrak pasako dituen 
egun bakoitzeko 12 euro ordain-

du beharko ditu jabeak. Albaita-
riek azterketa egiten badiote, eta 
parasitoak kendu, 43 euro gehia-
go ipini beharko ditu. Eutanasia  
egiten badiote 56 euro kobratu-
ko dute, eta erraustea 60.

Tasen ordainketa Garaiko 
udaletxean egingo dute jabeek, 
txakurra harrera zentroan batu 
aurretik.

Bestalde, arriskutsuak izan 
ahal diren txakurrak edukitzea-
gatik lizentzia emango dute, eta  
50 euro ordaindu beharko dute 
jabeek. 

 OTXANDIO

Margo lehiaketa 
berbagai dela, 
batzarra deitu 
dute hilaren 16an 

 JOSEBA DERTEANO
Udaleko Kultura Batzordeak ur-
tero herrian egiten den margo 
lehiaketaren inguruko haus-
narketa bultzatu gura du. Urtea 
joan eta urtea etorri, ekimen 
horretan parte hartzaile gutxi 
egoten direla azaldu dute, eta 
lehiaketaren etorkizunari buruz 
hausnartzeko sasoia heldu dela. 

Horrela, datorren egueztenean, 
urriaren 16an, batzar irekia 
egingo dute udaletxean. Batza-
rra 20:00etan hasiko da udal-
batzar aretoan, eta herritarrei 
parte hartzeko deia luzatu diete. 
Bertan ekimena baloratu eta he-
rritarren iritziak jasoko dituzte. 
Urtero urri amaieran egiten 
dute lehiaketa. Aurten betiko lez 
egingo dute eta hartutako eraba-
kiak datorren urtetik aurrera 
ipiniko dituzte indarrean. 

Jende gutxik parte hartzen 
du eta hausnarketa 
proposatu dute

 IURRETA

Euskara eta 
kirolari lotuta 
28.000 euro 
banatuko dituzte
2013an euskara ikastaroak egin 
dituzten iurretarrek diru-lagun-
tza jasotzeko aukera izango dute. 
Baita Udako Euskal Unibertsita-
tera joan direnek ere. Matrikula 
kostuaren %50 jasotzeko aukera 
dute batean zein bestean jardun 
duten herritarrek. Hurrenez hu-
rren, 1.000 euroko eta 200 euroko 
diru atalak lotu ditu udalak.

Musika eta kirola
Bestalde, musika ikastaroak 
egin dituzten iurretarren artean 
6.800 euro banatuko ditu udalak. 
Iurretan eskaintza hori ez dau-
katenez, musika kontserbato-
rioa edo musika eskola publikoa 
dagoen tokiko herritarrekin 
alderatuta, iurretarrek tarifan 
ordaindu behar duten aldeari 
aurre egin dio udalak; horreta-
rako 6.800 euro gorde ditu. Kirola 
egiteko beste herri batzuetako ki-
rol instalazioak erabili dituzten 
iurretarrek ere aukera berdina 
izango dute. Deialdi horretara 
20.000 euro bideratu ditu udalak. 

Diru-laguntza horiek jaso gu-
ra dituztenek abenduaren 5era 
bitartean egin dezakete eskaria. 

Azkenean ez dute 
McDonald’s 
jatetxerik eraikiko
Maiatzean eman zion Iurretako Udalak obra lizentzia 
janari lasterreko enpresari, hala ere, atzera egin du

 AITZIBER BASAURI
McDonald’s jatetxea eraikitzeko  
egitasmoa bertan behera utzi 
du AEBetako janari lasterreko 
konpainiak. Horrela baieztatu 
du Iñaki Totorikaguena Iurre-
tako alkateak aste honetan. Uda-
lak joan zen maiatzean eman 
zion obrak hasteko baimena 
McDonald’s enpresari, eta hi-

ru hilabeteko epea zuten lanei 
ekiteko. Hala ere, denbora  tarte 
horretan atzera egin du konpai-
nia estatubatuarrak. Beraz, mo-
mentuz behintzat, McDonald’s 
jatetxerik ez dute eraikiko Du-
rangaldean.

Ertzilla industrialdean, bide 
ondoan, janari lasterreko jate-
txea eraikitzeko obra baimena 
eskatu zuen McDonald’s enpre-
sak. McAuto 24 orduko janari 
zerbitzua ere jarri gura zuten 
martxan. Iñaki Totorikaguena 
alkateak azaldu duenez, “udalak 
ez du inoz interes berezirik izan 
McDonald’s konpainia herrian 
egon zedin. Eurek lizentzia es-
katu zuten, eta dena zuzen egon 
zenez, baimena eman zitzaien”.  
Hiru hileko epea izan dute lane-
kin hasteko. “Hala ere, ematen 
duenez, hobeto pentsatu dute, 
eta tarte horretan baimena ez 
baliozkotzea erabaki dute”. Ho-
rrela jakinarazi dute idatzi ba-
ten bidez, udaletxean.

Sarbideekin zalantzak
Alkateak adierazi duenez, 
McDonald’s jatetxearen sarbi-
deak zelan bideratu ez dute oso 
argi eduki konpainiako ardura-

dunek. Eta gainera, enpresako 
hainbat sailen artean ere desa-
dostasunak egon dira.

McDonald’s enpresaren eto-
rrerak era guztietako iritziak-
sortu zituen Durangaldeko he-
rritarren artean.

Ertzilla industrialdean, bide ondoan, eraiki gura izan dute McDonald’s jatetxea.

Janari lasterreko 
jatetxea eraikitzeko obra 
baimena eskatu zuen 
McDonald’s enpresak

Alkateak azaldu duenez, 
McDonald’s jatetxearen 
sarbideak zelan bideratu 
ez dute oso argi izan

 ATXONDO

Mikologia erakusketa egingo dute 
urriaren 20an, Apatako frontoian
Aurreko egunean mendian aurkitutako perretxikoak erakutsiko dituzte

 JOSEBA DERTEANO
Atxondoko mikologia taldeak 
eta Elorrioko Iturrizoro elkar-
tearteak mikologia erakusketa 
bat antolatuko dute urriaren 
20an, domekan, Apatako pilo-
talekuan. Aurreko egunean 
batutako aleekin osatuko dute 
erakusketa. Aurten 23. ekital-
dia antolatuko dute. Urte batean 
Elorrion, eta hurrengo urtean 
Atxondon atontzen dute perre-

txikoen erakusketa. Horrela, 
aurreko egunean, zapatuan, 
otzara hutsak hartu eta Oleta 
ingurura joango dira perretxi-
ko eta onddo bila. Autobusak 
08:00etan irtengo du Elorrio-
ko probaleku zaharretik, eta 
08:15ean Atxondoko frontoi pa-
rean zain daudenak jasoko ditu. 
Goiza Oletako basoak arakatzen 
eman ondoren, eguerdian itzuli-
ko dira Apatara. 

Gero, perretxikoak eta onddoak 
sailkatu egingo dituzte. Gura 
duenak bertara eraman ditzake 
batutako perretxiko eta ond-
doak eta, dudarik badute, miko-
logia taldekoak dudak argitzen 
saiatuko dira. 

Domeka eguerdian, erakus-
ketaren egunean, jan-edana ere 
egongo da. Perretxiko pintxoak 
eta edaria (ardoa, sagardoa…) 
1,5 eurotan salduko dituzte.

11:30ean juntetxea 
ikusteko txanda hartu 
dute. Ondoren, Bakearen 
museoa bisitatuko dute
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DURANGALDEA ASTEON

 BERRIZ

Sarria-Besoita pista 
konponduko dute
Basopista kaltetuta dago eurite eta lur-jausiengatik

 AMAIA UGALDE
Urte hasierako euriteek eta 
lur-jausiek Sarria eta Besoita 
arteko basopista nahiko kalte-
tuta utzi zuten. Orain arte kon-
ponketak zatika egin dituzte, 
eta orain pista osoa txukundu-
ko dutela adierazi du udalak. 
Basopista zeharkatzen duten 

lurretako auzokideekin batzar-
tuko dira udal arduradunak, 
lanetarako diru apur bat ipini 
beharko dutelako. Lanok 49.000 
euroko aurrekontua dute. Be-
rrizko Udalak dirua aurreratu-
ko duela azaldu du, eta Bizkaiko 
Foru Aldundiak 36.000 euroko  
diru-laguntza emango du gero.

Iremiñe taldeak 
dantza ikastaroa 
eskainiko du

 A.U.
Aurten ere euskal dantza ikasta-
roa eskainiko du Iremiñe dantza 
taldeak, azaroan hasi eta apiri-
lera arte. Astelehen iluntzeetan 
izango dira eskolak, 20:00etatik 
21:30era, Iremiñeren lokalean. 

Izena Kultur Etxean eman 
daiteke. Ikastaroak 15 euro balio 
ditu berriztarrentzat, eta 20 euro 
kanpotarrentzat.

Langileek euren 
eskakizunak  
helarazi dizkiete 
enpresari 

 JOSEBA DERTEANO
Tratamientos Termicos Iurre-
ta enpresak Abadiñon duen 
zentroan, bederatzi langileetik 
zortzi greban daude. Datorren 
astean lau hilabete egingo di-
tuzte greban. ELAko Jon Iñaki 
Etxebarriaren esanetan, aste ho-
netan enpresako abokatuarekin 
batzartu, eta euren eskakizunak 
helarazi dizkiote: “Lehenengoz 
batu dira gurekin, orain arte uko 
egin diote”. Bestalde, joan zen 
astean lan arloko ikuskaritza 
teknikaria etorri zen enpresara. 
Izan ere, Etxebarriaren esanetan  
“enpresa langileen grebarako es-
kubidea urratzen ari da. Horiek 
bertatik bertara ikusi ahal izan 
ditu teknikariak”. 

 ABADIÑO

Bankuek alegazioak 
aurkeztuko dizkiote 
MZ-ko likidazio planari
MZ enpresaren hartzekodun nagusiek, bankuek, 
alegazioak aurkeztuko dizkiote likidazio planari

 I.E.
Konkurtso administratzaileek 
asteon sindikatuei jakinarazi 
dietenaren arabera, enpresaren 
hartzekodun nagusiek (hiru 
bankuk) alegazioak aurkeztuko 
dizkiote Mendiguren y Zarraua 
enpresaren likidazio planari. 

Luis Torres ELAko ordez-
kariaren berbetan, “bankuek 
alegazioak aurkeztuko dituzte, 
ez daudelako prest konkurtso 
administratzaileek proposatu 
duten kita onartzeko, hau da, 
kredituak murriztu edo kobran-
tza geroratzeko”. Horrela, eta 

administratzaileen, bankuen, 
beste hartzekodunen eta erosle 
posibleen arteko adostasunik 
ezean, likidazio prozesuak ez 
du aurrera egingo: eta horrek 
enpresa behin betiko ez ixteko 
aukerak deuseztatuko lituzke. 
Sindikatuek uste dute, “enpresa 
interesdunek bankuekin zorra-
ren inguruan zuzenean negozia-
tzea” dela aurrera egitea ahalbi-
detuko duen bide bakarra. 

Lau enpresak agertu dute, 
momentuz, Mendiguren y Za-
rraua, edo bere jardunaren par-
teren bat erosteko interesa.  Lau enpresak agertu dute, momentuz, MZ erosteko interesa.

 ZALDIBAR

Ilargi taldearen argazki 
lehiaketaren XXIII. aldia
Azaroaren 20ra arte jasoko dituzte lanak

 I.E.
Herriko Ilargi argazkilari tal-
deak, Zaldibarko Udalaren babe-
sagaz batera antolatu du argazki 
lehiaketa, eta XXIII. edizioa 
ospatuko dute aurten. Edozein 
gairi buruzko bi argazki aurkez-
tu ahalko ditu lehiaketan parte 
hartu gura duen argazkilari 

bakoitzak. Azaroaren 20a baino 
lehen jasoko dituzte argazkiak 
elkartearen Olazarko egoitzan, 
edo Imendia dendan. 

Lau sari daude jokoan: lehe-
nengoa, 300 eurokoa; bigarrena, 
250ekoa; hirugarrena, 200ekoa; 
eta herriko argazkilari onena-
rentzako 150 eurokoa. 

Durangoko F-Stop argazki elkarteak San-
faustoetako argazki lehiaketa antolatu du 
lehenengoz. Lehenengo asteburuan atera-
tako argazkiak urriaren 16a baino lehen 
bidali beharko dira f.stop.durango@gmail.
com helbidera. Lehen saria 300 eurokoa 
izango da, bigarrena 200ekoa eta hiruga-
rrena 100 eurokoa. Gero, lanak San Agustin 
kulturgunean ipiniko dituzte ikusgai.

Arrazoia eman diote 
Vodafoneri antenen 
ordenantzaren auzian

Tren eta autobus 
zerbitzu bereziak 
Durangoko jaietan

Elorrion, Amuriza eta 
Estiballesekin bertso 
afaria, Gaztetxean

San Fausto jaietako 
argazki lehiaketa 
antolatu dute

Elorrioko Udalak telefonia konpainiei 
tasa bat ipintzea onartu zuen 2007an, 
Gazeta, Iguria eta San Agustineko lu-
rrak erabiltzearren. Vodafonek epaite-
gietara jo zuen ordenantzaren kontra, 
eta epaileek orain arrazoia eman diote 
telefonia enpresari. Ordenantza onar-
tu arren, ez da aplikatzen izan, eta, 
beraz, epaiak ez dauka eragin errealik.

Sanfaustoetarako Euskotrenek 
tren zerbitzu berezia prestatu 
du urriaren 11rako, 12rako eta 
19rako. Barikuan bi ordurik 
behin izango dira, eta zapatuetan 
orduro. Bizkaibusek ere gaueko 
zerbitzua eskainiko du bariku
-zapatuetan Durango-Elorrio 
linean, 05:45era arte, orduro.  

Gaur gauean bertso afaria izango 
dute Elorrioko Gaztetxean, Miren 
Amuriza eta Arkaitz Estiballes ber-
tsolariekin. Epaiketa politikoen 
kontrako Libre egitasmoaren baitan 
egingo dute bertso afaria. Tiketak 20 
euroan ipini dituzte salgai Parran, 
Portalekuan eta Gaztetxean. Afaria 
21:30 aldera hasiko da.



“Guk baino komunitate 
ikuspegi handiagoa 
dute Sacabamban”
Cochabamban (Bolivia) hiru hilabete egin ditu Jon Badiola 
iurretarrak. Nutrizio kontuak landu ditu nekazariekin 

> AMAIA UGALDE
Sanmigeletako bigarren astebururako 
heldu da Jon Badiola Euskal Herrira. Bo-
livian, Cochabamba departamenduko 
Sacabamba herrian ibili da kooperan-
te, hiru hilabetez. Egonaldi horretan as-
ko ikasi duela azaldu du nutrizionista iu-
rretarrak.

Zein izan da zure lana Sacabamban? 
Beka batekin joan naiz, Eusko Jaurlari-
tzaren gazteen lankidetza programagaz. 
Boliviako Cipca Gobernuz Kanpoko Era-
kundeagaz ibili naiz. Eurek nekazarien 
bizimodua hobetzeko ikerketak egiten 
dituzte, eta nutrizionista lanetan aritu 
naiz. Horrez gainera, ahal nuen guztian 
laguntzen nuen.

Elikadura arloan, zer landu duzu?
Sacabamban arazoa dute uragaz. Euri gu-
txi egiten du, eta egiten duenean denbora 
gutxian asko egiten du. Gure putzuen an-
tzeko egiturak dituzte, eta ura urte osora-
ko heldu dadin saiatzen dira. Cipcan ura-
ren erabilera eraginkorra izateko lanketa 
egiten dute. Berotegi batzuk ere ipini di-
tuzte, eta han sartzen dituzten produktu 
batzuk nekazariek ez dituzte ezagutzen. 
Fruta eta barazki horien azalpenak egi-
tea zen nire beharra; adibidez, osasunera-
ko zer onura daukaten, edo propietateak 
dietan zelan sartu ahal diren azaldu nien. 
Dieta batzuk egin genituen, eta sukaldari-
tza praktika batzuk ere bai. 

Gabeziak al dituzte euren dietan?
Eurak oso ohituta daude patata, artoa eta 
garia jatera. Hori da euren dietaren oina-
rria. Fruta eta barazkiak bitaminak eta 
mineralak dira, eta igartzen da gutxi har-
tzen dituztela. Osasunerako eta umeen-
tzako zelako garrantzia duten azaldu 
diegu hitzaldietan. Euren betiko jakiekin 
jarraituko dute, baina produktu berri ba-
tzuk ere sartu ditzakete. Errazen produ-
zitzen dituzten produktuek, edo lurrera 
ondoen egokitzen direnek jarraitu egingo 
dute. Hango klima nahiko gogorra da, eta 
goizean leia egoten da. Frutarbolak-eta 
hondatu egingo lituzke, eta horregatik 
dute garrantzia berotegiek.

Nekazariek zelan hartu dituzte produk-
tu berriak?
Ondo. Azkenean eurek ez dituzte ezagu-
tzen, eta ezezaguna den guztia nobedadea 
da. Auzokideengana joaten dira, eta or-
tuan zer irten zaien ikusten dute, eta gal-
dezka hasten dira: ea zelan ipini dituzten, 
ea zelan sukaldatu dituzten... nobedadea 
da. 

Ez da erraza izango ohiturak aldatzea...
Gaitza da, baina gustatzen zaizkie gauza 
berriak. Adibidez, freskagarriak egin 
genituen. Ur asko ez dagoenez, irakin 
egin behar da, eta ezer barik irakin beha-
rrean, erremolatxagaz freskagarri ba-
tzuk egin genituen. Asko gustatu zitzaien.

Zuk ere ikasiko zenuen...
Pilo bat! Hango errezeta piloa dauzkat! 
Lehenengo, hara heldu nintzenean ber-
bak ikasten egon nintzen, janariek beste 
izen batzuk dituztelako. Arbeja ilarra da, 
zapaio kalabaza da, durazno melokotoia, 
mani kakahuetea... Ezagutzen ez nituen 
berba piloa ikasi behar izan nituen. Ge-
ro, produktu batzuk ez nituen ezagutzen, 

kinoa, adibidez, eta eurek janaria zelan 
prestatzen duten ere azaldu zidaten. Tru-
kea egon da. Orain, hemen ahalegindu 
behar naiz han egiten zituzten zopa ba-
tzuk eta bestelako janariak sukaldatzen.

Ur falta da euren arazo nagusienetakoa?
Familia bakoitzak bere putzua dauka, 
batzuk handiagoak dira, beste batzuk txi-
kiagoak, batzuetatik ura filtratu egiten 
zen...  Hor hobekuntza batzuk egin dituz-
te. Igartzen da ura daukanak ortua hobe-
to daukala, eta fruta gehiago lortzeko au-
kera... Komunitatean guztia euren artean 
banatzeko ohitura handia daukate, eta 
gehiago daukanak ez daukanari ura pasa-
tzen dio. Guk baino komunitate ikuspegi 
handiagoa dute. Mila batzar eta mila ezta-

baida egiten dituzte, eta horrek laguntzen 
diete adostasun minimo batera heltzen. 
Eta, udaletxera joan behar badute, sindi-
katu edo talde moduan joaten dira.

Zelako hartuemana izan duzu bolivia-
rrekin?
Oso ona. Oso zabalak dira, eta espainia-
rrekiko oso ikuspegi ona dute. “Los colo-
nos, los invasores” esaten badute ere, oso 
hartueman ona daukate, eta oso erraza da 
eurekin berba egitea. Batzuek familiako-
ren bat edo ezagunen bat daukate hemen, 
eta interesa daukate jakiteko hemen ze-
lan bizi garen. 

Hizkuntzarekin arazorik?
Egon nintzen herrian, Sacabamban, ki-
txua egiten dute berba, eta orduan har-
tuemana gaitzagoa zen. Bazekiten gazte-
laniaz, baina gure gaztelania eta eurena 
oso desberdina da, eta hitzaldietan berba 
egiten nuenean, beti zegoen baten bat 

itzultzen. Eurek, gainera, asko eskertzen 
dute kitxuaz ahalegina egitea. Nik berba-
ren bat ikasi dut. Tratuan oso ondo, hala 
ere. Hori bai, gizonak andreak baino za-
balagoak ziren. Ez dakit sukaldea euren 
eremua delako-edo, baina pixka bat isi-
lago zeuden. Edozein modutan ere, ondo.  
Eskertzen zuten informazioa, eta harritu 
egiten ziren: Gizon bat sukaldean! 

Ama lurra garrantzitsua da kitxuentzat.
Bai, Pachamama. Jainkosatzat dauka-
te haiek. Asko baloratzen dute. Edozer 
gauza egiten duzunean, beti dago Pacha-
mamari aipamenen bat. Gero kontraesa-
nean erortzen dira, gauza asko botatzen 
dituzte-eta lurrera, agian, ez direlako 
kontziente Pachamama bera zikintzen 
dutela. Euren diskurtsoan oso presente 
dago lurra. Guk hori galdu egin dugu, eta 
tristea da; berriro hasi beharko ginateke 
lurra apur bat zaintzen, bestela jai dau-
kagu!

Berbaz
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Patata, artoa eta garia 
dira hango dieten 
oinarria, eta igartzen da 
bitamina gutxi hartzen 
dutela”

Jon Badiola Totorikaguena | Nutrizionista | 24 urte, Iurreta

Hitzaldietan berba egiten 
nuenean, beti zegoen 
baten bat kitxuara 
itzultzen. Asko eskertzen 
dute kitxuaz berba 
egiteko ahalegina”



2013ko urriaren 11a, barikua |  anboto        Herririk herri     9

Galdera: Zein da Durangoko 
Euskal Liburu eta Disko azokaren 
izen berria?

Ondorengo 
galderaren 
erantzuna 
badakizu...

Cafés Baqué 
produktuen  

otzara...
zuretzat!

Zure datuak eta erantzuna 
helbide honetara bidali

zozketa@anboto.org edo 
Bixente Kapanaga, 9-Iurreta

Iraileko irabazlea: Jesus Maria Arenaza. Zorionak!
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SEI HANKAKO MAHAIA

Aberastasuna 
birbanatuz
Zerga-politika dirua biltzeko 
tresna da. Horrez gain, eta hori 
baino are eta garrantzitsuagoa, 
justizia soziala eta berdinta-
suna aplikatzeko tresna ere 
izan beharko litzateke. Pro-
gresibitatea da aldarrikatzen 
dugun zutabea: gehien dau-
kanak gehiago ordaintzea, 
herriaren aberastasuna birba-
natuta, oinarrizko zerbitzuak 
pertsona guztiei bermatzeko. 
Zerga politikak edo fiskalita-
teak horretarako ere balio du. 
Baina udal mailara jaitsiz ge-
ro, konturatuko gara erreali-
tate hori guztiz baldintzatuta 
(txarrerako) dagoela, Bizkaiko 
Diputazioak ezartzen dituen 
zerga arauekin. Era horretan, 
hutsik dauden 1.500 etxebizitza 
baino gehiagori gain zerga bat 
ezarri nahi badiegu, oinarriz-
ko eskubide batekin batzuk 
espekulatzen ari direlako, Biz-
kaian ezin dugu. Hori lortzeko 
neurri zehatzak hartzeari uko 
egiten dio EAJren esku dagoen 
aldundiak, bere foru arauetan. 
Horrelako beste hainbat adibi-
de daude, adibidez, ibilgailuen 
gaineko zerga. Gehiago kutsa-
tzen duenak gehiago ordaindu 
dezala nahiko genuke, baina hor 
ere, foru arauak, automobilaren 
zaldi-indar fiskalen arabera zer-
gatzera derrigortzen gaitu. 

Udaletxean berriro datorki-
gu zerga-politikaren inguruan 
erabakiak hartzeko udal-ezta-
baida. EH Bildu, berriro ere,  
saiatuko da progresibitatearen 
eta aberastasunaren banaketa 
oinarri hartuta proposamenak 
egiten. Izan ere, testuinguru ho-
rretan krisiari ezkerretik eran-
tzun behar zaiola uste dugu, 
erantzun horrek sozialagoa izan 
behar duelako. Aitzitik, susmoa 
dugu, oraingoan ere, Durangoko 
jelkideek euren lehengusu al-
dundien aitzakia jarriko dutela 
betiko eredua mantentzeko.

Denok izan behar dugu Euskal Herrian aske!
 

Konponbide garaia da. Euskal Herriko gatazkaren ondorioak 
gainditu eta gatazka politikoa bera konponbidera eramateko 
garaia. Urte luzez gure herria Madril eta Parisko agintarien es-
kuetan txotxongiloen antzera erabili izan dute. Baina Euskal He-
rriak konponbidearen aldeko hautua egina du. Gero eta gehiago 
gara gure herriari aterabide justu eta demokratiko bat emateko 
lanean dihardugunak. Hala ere, Raxoik eta bere morroiek itsutu-
ta jarraitzen dute. Espainiar estatuan aurrera eramaten dabilen 
gestio ekonomiko eta politiko basatia dela eta, logika politiko 
gutxirekin jokatzen du PPk. Estatua demokratizatzeko aukera 
probestu beharrean, atzeraka pauso handiak ematen jarraitzen 
du gobernuak. Gerra estrategian mantentzen da, zabaldutako 
prozesua blokeo egoerara eramateko. Logika horri jarraituta 
atxilotu zituen pasa den irailaren 30ean 18 euskal herritar, pre-
soei dagozkien eskubideen alde lan egiteagatik.   

Euskal Herrian ematen ari diren pausoei gerra estrate-
gia horretan sakonduta erantzun diete. Hori da preso poli-
tikoen sakabanaketa mantenduz lortu nahi duena: gerran 
jarraitu, konponbidea badatorrela dioen herriari. 600 preso 
baino gehiago ditugu Espainiako zein Frantziako kartzele-
tan. Euren lan politikoagatik dituzte preso. Beharrezkoa da  

preso eta iheslariak etxeratzea, dagokien izaera eta aitortza poli-
tikoa eskuratu eta herri honek merezi duen hitza lortzeko.

Zentzu berarekin heldu dira urrian Auzitegi Nazionalean au-
rrera eramango diren epaiketak. Guztira 80 euskal herritar epai-
tuko dituzte Euskal Herriaren alde borrokatzeagatik. Horien 
artean daude Purutxo eta Eñaut durangaldeko gazteak. Berriz 
ere, konponbidearen aurkako jarrera adierazten jarraitzen du 
Raxoiren gobernuak, herri honen eskaerak bestelakoak badira 
ere. Gazteon eta Herriko Tabernen aurkako epaiketa prozesu de-
mokratikoaren aurkako erasoa da. Konponbide justu eta demo-
kratikoaren alde dagoen herriaren aurkako erasoa da.

Gazteok konponbidearen alde lanean jarraituko dugula esa-
tera gatoz. Euskal preso eta iheslariak etxeratzearen alde borro-
kan jarraituko dugula esatera gatoz, eta dagokien aitortza politi-
koaren alde lanean izango garela. “Epaiketarik ez!” oihukatzera 
gatoz, eta guk ere herri harresia eraikiko dugula esatera. Denok 
izan behar dugulako Euskal Herrian aske!

Epaiketarik ez!
Euskal preso eta iheslari politikoak etxera!

Durangaldeko Ernai gazte antolakundea. 

DANI 
MAEZTU
Aralar

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

• Izen-abizenak • telefonoa 
• helbidea  • Nortasun Agiriaren zenbakia
Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta 
ANBOTOren irizpidean jarraituz zuzenduta publikatuko dira.

-DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-

Eskerrik asko  
Zornotza! 

Euskaraz bizi nahi dut 
herri lasterketaren on-
doren, hainbat zorno-
tzarrek familia argazkia 
atera zuten Anboto 
eskuan hartuta. Horrela, 
Anboto Zornotzara za-
baltzea aldarrikatu gura 
izan zuten.



“Gaur egungo azokak 
elkarlan barik ez  
du zentzurik”
  JONE GUENETXEA
Azoka berritzaile baten aldeko apustua 
egin du aurten Gerediagak. Lehenen-
go nobedadea izen aldaketarena izan 
da. ‘Durangoko Euskal Liburu eta Dis-
ko Azoka’ beharrean ‘Durangoko Azoka’ 
deituko diote. Bigarrena, Itziar Okariz ar-
tistak sortutako kartela, inor epel uzten 
ez duen horietakoa. Abenduaren 5etik 
8ra izango da zita, Durangon.

48. edizioan azokari izena aldatzea era-
baki duzue.
Durangoko Azoka izena jartzea arrazoi 
natural batengatik erabaki dugu. Liburu 
eta disko azokatik kultur plaza handi bate-
ra pasatu gara. Izen berriak modu irekia-
go eta osatuago batean azaltzen du gaur 
egungo azokaren izaera. Horrela ulertu 
du behintzat izena aldatzea erabaki duen 
Gerediagako zuzendaritzak. 

Aurten azokaren kartela guztiz berritzai-
lea da.
Ez da ohiko kartel bat. Egilearen azalpena 
entzun eta gero, oso aproposa iruditu zait. 
Gainera, garbi geneukan etorkizunera be-
gira azokak kalitatezkoa eta berritzailea 
izan behar zuela, eta uste dut bide horreta-
tik goazela. 

Goenagaren kontratua ez berritzeak 
izan dituen ondorioez hausnartu duzue?
Erabakia hartu aurretik hausnartu ge-
nuen gehien, eta hori benetan gogorra 
izan zen. Erabakia behin hartuta, oso 
hilabete gogorrak pasatu ditut, bai modu 
pertsonalean, baita Gerediagako kide mo-
duan ere. Krisi horretatik ikasi eta sufritu 

egin dugula esango nuke. Prentsa oharra 
kaleratuta ez genuen ondo egin. Gure in-
tentzioa ez zen inor mintzea izan. Hala ere, 
langile eta enpresa edo elkarte askotan 
gertatzen den moduan, arazo profesional 
bat izan zen, eta gure intimitatean geratu-
ko da orduan gertatu zena. 

Une hartan ematen zuen elkarlanaren 
eta guneen azoka kolokan zegoela.
Ez dugu inoiz zalantzan jarri hori denik 
azokak behar duen eredua. Planteamendu 
hori ez zen iazko azokan sortu. Berbaro 
elkarteagaz Haur Literatur Aretoa hain-
beste urtean antolatu dugu, eta gerora, 
beste elkarte batzuekin ere azoka hazten 
joan da. 2008an Ahotsenea txertatu zen, eta 
2009an Azoka Telebista. 2011ko plan estra-
tegikoan ere jaso genuen eredu hori indar-
tu behar genuela. Gaur egungo azokak el-
karlan barik ez du zentzurik. Baina jende 
askok borondatezko lanagaz parte hartzen 
duen azoka batean desadostasunak izaten 
dira, baina normaltasun baten barruan.

Zeintzuk dira azokaren erronkak?
Plan estrategikoak zehazten dituen erron-
kak honako hauek dira: Durangora, herri 
osora azoka zabaltzea, kulturaren arlo 

ugariak gureganatzea, azoka bakar bat 
islatzea, eta jende gaztea erakartzea. Hu-
rrengo belaunaldientzat, modu natural ba-
tean, abendua heltzerakoan azoka euren 
elkargunea izatea gurako genuke. Ahale-
gin berezi bat egin behar dugu horretan. 

Azokak igarri al du krisi ekonomikorik?
Azken bi urteotan galerak izan ditugu azo-
ka antolatzerakoan. Krisiak stand gutxia-
go jartzea ere eragin du. Dirua murriz-
tu den neurrian, guk kontrara egin dugu: 

azoka indartu, herrira zabaldu, eta hain-
bat eragile mahai baten bueltan batu. 

Aurtengo nobedaderik kontatu daiteke?
Hainbat elkarte eta norbanakoren lagun-
tza jaso dugu Eskoziako errealitatea azo-
kan lantzeko. Oso interesgarria izango 
da. Esate baterako, areto nagusiari buelta 
bat eman gura diogu, ikaslearen eguna be-
rreskuratuko dugu, eta antzerki amateur 
emanaldiak eskainiko dituzte San Agus-
tin kulturgunean. 
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Kultura
Nerea Mujika | Durango, 1960. | Gerediaga Elkarteko presidentea

Itziar Okarizek Virginia Wolfen berbekin 
osatu du azokako aurtengo kartela
Gerediaga Elkarteak eskatuta, Itziar Okariz artistak egin du kartela, aurten

  I.E.
Gerediaga Elkarteak eskatuta, 
Itziar Okariz (1965, Donostia) 
artistak egin du Durangoko  
Azokaren 48. edizioa iragarriko 
duen kartela. Egileak, eta Gere-
diaga Elkarteko Nerea Mujika 
eta Txelu Angoitiak erakutsi 
zuten kartela eguaztenean, Du-
rangoko Plateruenean.

Virginia Wolf  idazle inge-
lesaren Gela bat norberarena 
liburuko esaldi batekin osatu-
rikoa da kartelaren irudia. Bil-
bon eta New Yorken lan egiten 
du Okarizek, eta bere ekintza 
artistiko baterako egindako gi-
doia da kartelaren oinarria. 

Gela bat norberarena libu-
ruaren bigarren kapituluaren 
hasierako esaldia irakurtzen 
du Okarizek performance ho-
rretan, esaldi bat etengabe erre-
pikatuta ordu erdiz jarraian. 
Irakurraldi bakoitzean, aurre-

ko lerroko lehen hitz bat eza-
batzen du, testua agortu arte 
laburtuta. 

Errepikapenaren bitartez, 
sinboloak testuingurutik atera 
gura ditu Okarizek, eta ka-
su honetan, hitzekin egin du 
ariketa hori. Virginia Wolfen 
esaldiagaz, “emakumeei eta li-
teraturari” egin die, Okarizek, 
besteak beste, erreferentzia.

Nerea Mujika Gerediaga El-
karteko lehendakariak azaldu 
duenez, “artistaren espiritu 
berritzaileak azokaren etorki-
zunarekin bat egiten duelako” 
eskaini diote Okarizi 2013ko 
azokako kartela egitea. Txelu 
Angoitia Gerediagako bazki-
deak azpimarratu du “euskal 
sortzaile garrantzitsuenetari-
ko bat” dela Okariz: “Beti aban-
goardian aritu da, eta askoren 
ustez, transgresorea, subertsi-
boa eta feminista da”.

‘Durangoko Azoka’  
izena jartzea arrazoi 
natural batengatik 
erabaki dugu”
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GEURE DURANGALDEA

Katodikotasunaren ekaitzaren 
azpian, putzu sakonegietan 
amildu da memoria; lurperatua 
izan da, lur zantarrarekin ehor-
tzia. Isildu egin da gizartea am-
nesiarekin gaixotuta. Herriak 
inbaditzeko aitzakia bila per-
fekzioaren mugetan zirrimarra-
tzen diren hondamendietarako 
planak; eta zirkuluan mugia-
razten da historia, Casandrak 
esan zuen ez gaudela salbu, eta 
nor gogoratzen da orain iraga-
naz? Nor etorkizunaz? “Lehen-
goak ez ahantz, gerokoez oroit”. 
Odoldutako harresiek Europa 
aldera iraganeko itzalak dakar-
tzate, bizkorregi ahaztu dugu 
gu ere atzerritarrak izan garela, 
deserriaz herria egin dugula sa-
rritan; humanitatea historiako 
mende luze guztietan izan da 
migratzailea, ezin gaitezke hori 
barik ulertu. Panem et cirncen-
ses. Ogia ematen dute, ugari, eta 
zirkua baizik ez da begi-bistan; 
isilik eta geldi, horixe da hel-
burua, jaio ondorengo lehen 
urteak ibiltzen eta hitz egina-
razten, etengabe, eta behin ika-
sita, eserita eta mintzorik gabe 
gelditzen gara. Etorkizunarekin 
ametsetan atzerrira begiratzen 
duten horiek ez dute urrunegi 
joatea espero, bihar arte irautea 
baino ez, iraungipen horretan 
bizitza dastatzea. Herrialde 
“aurreratuegi” horiek, iraga-
nean esklaboekin trafikatzen 
zutenek, orain mugak ixten 
dituzte beraien herrialdeetako 
errekurtsoak osten dituztelarik. 
Jada inork ez ditu hemendik 
ateratzen ziren trenak oroitzen? 
Miseria eta gosea nagusi ziren 
urte haietan zenbat jendek har-
tu zuen babes deserrian, herria 
utzita. Mugak ixten eta txalupak 
hondoratzen dira, eta gorpuak 
urpean ehorzten dira; Europa 
zahar-berria ezertatik ere sal-
batzen ez duten mugak. Lampe-
dusa. Beste tragedia bat, horren-
besteren artean, “gure” europar 
elkarte “loriatsu” honen “loral-
di” ukiezinaren ondorioz. Gutaz 
hitz egingo dute ez gaudenean.

Lampedusa

Ikaslea

AINHOA  
URIEN

KRONIKA  BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA 2013

‘Abarkas’ egindakoagaz gustura, 
Ugartetxea zapore gazi-gozoagaz

 AMAIA UGALDE
Pasa den zapatuan Marki-
na-Xemeinen jokatu zuten 
Bertsolari Txapelketa Nagusia 
2013-ko bigarren kanporaketa. 

Bertsolarien artean, Durangal-
deko bi egon ziren: Beñat Ugar-
tetxea eta Eneko Abasolo Abar-
kas. Azken hori Herriraren 
aldeko manifestazioa zela eta, 

Arkaitz Estiballesek utzitako 
lekua betetzen. Eurekin batera 
kantatu zuten Agin Laburuk, 
Jone Uriak, Onintza Enbeitak 
eta Eneko Fernandezek. 

Laburuk lortu zuen lehen 
postua. Abarkas laugarren ge-
ratu zen, eta Ugartetxea seiga-
rren. Azken agurrean kantatu 
zutenez, bertsolari iurretarra 
gustura geratu zen eskainita-
ko saioarekin. Ugartetxeak, 
ordea, umorea ipini gura izan 
zuen arren, eskaini gura zuen 
guztia ezin izan zuela eskaini 
onartu zuen.  

Bertsorik onenak
Bakoitzaren ale on bi auke-
ratzekotan, bata elkarrekin 
kantatutako ofiziokoa da.  
Uso-tiroan zebiltzan –sanmi-

geletan edo– Abarkas hiru pe-
luxe irabazita, eta Ugartetxea 
zotzik ezin apurtu. Momentu 
batean postuko ijitoari joko 
ziola kantatu zuen mallabia-
rrak, eta Abarkas-ek erantzun: 
“Jakin ondoko hori / gizontzat 
daukala / ta jitanari sartzen / 
badiozu bala / harek jarriko 
zaitu / pelutxe bezala”. Ariketa 
horretan puntu gehien lortu 
zuen bertsolaria bera izan zen.

Beñat Ugartetxea bertsola-
riak tarteka ideia politak utzi 
zituen. Aipagarria izan zen 
Onintza Enbeitagaz egindako 
ariketa. Jubilatutakoan, En-
beitak bere senar Ugartetxea-
gaz planak egin baino, ikastaro 
eta tailerretara joan nahiago 
zuela zen gaia. ”Plan B bihurtu 
da / Beñat plana zana?” bota 
zuen mallabiarrak. Azken agu-
rrean frontoia kantuan ipini 
zuen Niri deritzat Galtzaundi 
doinuagaz  “Mila esker, mila es-
ker, ea elkartzen garen laster”. 

Markina-Xemeingo frontoian izan zen bigarren kanporaketa.

 ARGAZKIGINTZA 

Zaloa Fuertesek ‘Egun bat, 
argazki bat’ aurkeztu du 
Atzo inauguratu zuten Fuertesen erakusketa, 
Durangoko Plateruenenan, eta urriaren 31ra arte 
izango dira bere argazkiak bertan ikusgai

 ITSASO ESTEBAN
Atzo zabaldu zuen Zaloa Fuer-
tes argazkilariak Durangoko 
Plateruenean ipini duen era-
kusketa. Egun bat, argazki bat 
proiektuaren lagin bat biltzen 

du erakusketa horrek, eta urria-
ren 31ra arte egongo da Plate-
ruenean ikusgai. Zaloa Fuerte-
sen berbetan, “jolasa” da bere-
tzat proiektu hori, eta gustura 
jardun du bi urtez mugikorra-

gaz egunean argazki bat egiten. 
Urtebeterako proiektua zen, 
baina gustura dabil Fuertes, 
eta jarraitu egiten du egunero 
proiektua gauzatzen: esaterako, 
atzo Espainiako Kongresuan 
abortu eskubidearen alde hiru 
emakumek egin zuten ekin-
tzaren egunkariko argazkiari 
egindako erretratua da Egun 
bat, argazki bat ekimeneko 
urriaren 10eko irudia. Mexikon 
argazkigintza ikasten zegoela, 
2011ko urrian, Alejandro Gu-
tierrez irakasleak proposatuta 
ekin zion egitasmoari, eta Gu-
tierrez ere ariketa bera egiten 
dabil Mexikon.

Begirada zabalduta
Proiektua martxan eduki duen 
denboran egindako argazkieta-
tik, gustukoen dituen 45 aukera-
tu ditu Fuertesek Platerueneko 
erakusketan ipintzeko. Denbo-
ragaz, lengoaia propio bat gara-
tu duela sentitzen duela dio egi-
leak: azken aldian egiten dituen 
argazkiak esanguratsuagoak 
direla uste du. Hain zuzen, udan 
Mexiko eta AEBetara egindako 
bidaian egindakoak dira era-
kusketan bildu dituen argaz-
kietako gehienak. Azkenaldian 

argazki “metaforikoagoak” egi-
ten dabilela dio argazkilariak, 
eta autoerretratu eta erretratu 
gehiago egiten dituela. 

Platerueneko erakusketaren 
kartela egiteko, aldiz, Seattleko 
fish & chips jatetxe batean egin-
dako argazkia aukeratu du: “bi-
daiaren, hegoen, askatasuna-
ren” zentzua islatzen duelako.

Gai eta estetika mota askoko 
argazkiak dira. Oharkabean 
igarotzen zaigun egunerokota-
sunari begiratzeko astia hartu-
ta egindakoak: “Begiak zabal-
du; gora, behera, eta alboetara 
begiratu, eta ‘gaur hemen dago 
argazkia’ esatea da”, Fuertesen 
berbetan, “ariketaren muina”. 

“Modu batean protesta bat 
ere bada Egun bat, argazki bat”, 
eta egunero bonbardatzen gai-
tuzten irudiei geure ikuspegitik 
erantzutea defendatzen du.  

Uda honetan Seattlen ateratako irudiagaz egindakoa da erakusketaren kartela.

Mexikon argazkigintza   
ikasten zegoela, 2011ko 
urrian, irakasleak proposa-
tuta ekin zion egitasmoari
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 ANTZERKIA 

‘Guernica 1913’ obra lehenengoz 
antzeztuko du Banarte taldeak
Gernikako Lizeoko estreinaldiaren aurretik, Abadiñon eskainiko dute gaur

 ITSASO ESTEBAN
Urriaren 19ko Gernikako Lizeo 
Antzokiko estreinaldi nagusia-
ren aurretik, Guernica 1913 obra 
aurkezteko emanaldi berezia es-
kainiko du Abadiñoko Banarte 
Antzerki Taldeak, 2007an taldea 
sortu zuten lekuan bertan, Erro-
ta kultur etxean. Gaur, 20:30ean 
hasiko dute emanaldia.

Benetako gertakarietan oina-
rrituriko obra da Guernica 1913: 
Gernikazarra Historia Taldeko 
Txato Etxanizek jasotako infor-

mazioan dago oinarriturik, eta 
haren aholkularitzagaz, Rafa 
Hercek idatzi du. Sardo Irisarri 
eibartarrak jardun du obra zu-
zentzen, eta Jabier Obregonek 
landutakoa da eszenografia. 
Antzerkigintzari lotuta urteak 
daramatzate Irisarrik eta Obre-
gonek: Durangoko Geroa antzer-
ki taldeko kide izan ziren biak.  

XX. mende hasieran Gerni-
kan jazotako klase borrokari 
loturiko gertaera historikoa du 
antzezlanak oinarri: armagin-

tzako Esperanza y Unceta enpre-
sako (gero Astra bezala ezagun 
egingo zena) langile eibartarrek 
1913ko udazkenean Gernikan 
egin zuten greba, “amaiera epi-
koa” izan zuen greba. 

Lantokia Eibartik Gernikara 
aldatu dietenean, Busturialdera 
lan egitera eta bizitzera doazen 
Fermin Larragoicoa eta Justina 
Garate bikotea, eta Arrate euren 
alaba dira protagonistak.

Sasoi hartan “antagonikoak 
ziren bi mundu elkartu ziren”, 

Gernikan. Banarte Antzerki 
Taldeak antzezlanaren aurkez-
pen orrian dioenez, “bi klase 
sozialen elkartzetik sortu zen gi-
zarte berria”: oso tradiziozalea 
eta erlijiozalea zen nekazaritza 
mundua, eta industria iraultza-
tik sortutako langile mugimen-
du libertarioa batu ziren 1913 
urte inguruan, Gernikan. 

Ehun urte geroagoko, hau da, 
gaur egungo gizarteari buruzko 
gogoeta ere egiten du Banartek, 
Guernica 1913 lanean: egungo 
“balio eta borroka molde alda-
keta, eta altxatzea horrenbeste 
kosta zena zelan ari den jausten” 
erakutsi gura dute.

Antzerkiaren bitartez, Eus-
kal Herriko historiako aldi ho-
rren garrantzia gizarteratuko 
du Banartek. Izan ere, Esperan-
za y Uncetako langileen borroka 
mugarri izan baitzen Gernika-
ren eta Euskal Herriaren his-
torian: lehenengo fabrikak eta 
lehenengo grebak ziren. Langi-
leak estreinakoz hasi ziren auto-
ritatea zalantzan ipintzen, baita 
elizaren indarra ere. 

XX. mende hasieran Gernikan jazotako klase borrokari loturiko gertaera historikoa du obrak oinarri.

 ZINEMA

Film laburrak 
sortzeko gazteei 
zuzenduriko 
ikastaroa 

Eskualdeko DBHko 12 eta 16ur-
te arteko ikasleei zuzenduta, 
film laburrak egiteko ikastaroa 
antolatu du Durangaldeko Meri-
naldearen Amankomunazgoko 
euskara zerbitzuak. 

Gazteei zuzendutako film 
laburren lehiaketetan parte har-
tzeko behar den ezaguera ema-
tea da ikastaroaren helburua: 
gidoigintzari, interpretazioari 
eta bideogintzari buruzko oina-
rrizko ezagutza emango diete.

Durangoko Behargintzan 
egingo dituzte ikastaroaren 
saioak: 10 guztira, eta ikastaroa-
ren hasieran fidantzan emanda-
ko 20 euroak bueltatuko dizkiete 
%90eko bertaratze kopurua bete 
dutenei. Ikastaroan parte har-
tzeko interesa duten gazteek, 
Behargintzaren Durangoko 
egoitzan eman dezakete izena, 
urriaren 24a baino lehen.

Esperanza y Uncetako  
langile eibartarrek 1913an 
Gernikan egindako grebari 
buruzko obra da

Gazteei zuzenduriko 
lehiaketetan parte hartzeko 
behar den ezagutza 
eskainiko dute saioetan

KRONIKA  BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOKO ERAKUSKETA 

Durangaldea Dario de Regoyos 
inpresionistaren begietatik, Bilbon
Bilboko Arte Ederren Museoak Regoyos margolariari eskainitako 
erakusketan Durango eta inguruetako ikuspegi ederrak bildu dituzte

 MIKEL ONANDIA
Asturiarra izan arren, euskal 
pinturagintza modernoaren 
erreferente bat da Darío de 
Regoyos (Ribadesella, 1857-Bar-
tzelona, 1913). Belgikan inpre-
sionisten eta postinpresionis-
ten eskutik ikasi, eta Europan 
eta Espainian zehar bidaiatu 

ostean, Euskal Herrian aurkitu 
zuen paisaia begikoena. Herri 
ugaritan bizitakoa, hara eta 
hona, emaztea eta seme-ala-
bak lagun, inpresionismoaren 
abenturari ekin zion. 

Besteak beste, 1897 eta 1907 
urteen artean, sarritan hurbil-
du zen Durangaldera. 1905ean 

Durangoko Artekalen bizi izan 
zen, bere emaztea Arrasateko 
psikiatrikoan zen bitartean. 
1907an, ostera, orduko Olmedal 
kalean –egungo Ermodo kalea– 
bizi izan zen, eta estudio bat 
zeukan Iurretan. Hamarka lan 
egin zituen egonaldi haietan, 
hala nola, Urkiola, Arrazola, 
Elorrio zein Durangoko hain-
bat ikuspegi, pintzelkada azkar 
eta koloretsuz, momentuko ar-
gia eta eguratsaren une-uneko 
inpresioa harrapatu guran. 

Horietako batzuk daude Bil-
boko erakusketa handian. Alde 
batetik, Mugarra haitz mo-
numentalaren ikuspegi ede-
rra, Anbotoko mendizerraren 
panorama –bata Durangotik 
eta bestea Abadiñotik–, eta Du-
rango hiribilduko paisaia bat, 
atzean Untzillatx eta Eskuba-
ratz daudela. Bestetik, Andra 
Mariko elizpeko merkatuaren 
koadro bikaina –baita 1897an 
gauzatutako Pais Basco izene-
ko grabatu bildumarako egin-
dako elizpearen barne ikuspe-
gia ere–, Kurutziaga, Pinondo 
zein Iurretako eszena bi –bata 
herriarena, bestea ziur aski 
Arriaundi inguruko erreka iz-
kina batena– ere presente dira. 
Regoyos bera Durangoko kale 
batean ume eta helduz ingura-
tuta agertzen den argazki polit 
bat ere badago.

Faltan sentitzen dira hon-
doan Santa Anako arkua eta 
Untzillatx mendia dauden Ar-
tekalen egindako bi koadro 
eder –bata goizez, bestea arra-
tsaldez–. Nolanahi ere, euskal 
pintore handienetako batek 
behar zuen erakusketaren au-
rrean gaude dudarik barik, eta 
gurean gauzatutako lanek ba-
dute merezitako lekua. 

‘Anboto’, Darío de Regoyos. 1907. Olioa mihise gainean. 55 x 65 zm. Pontevedrako museoa.

Urkiola, Arrazola, Elorrio 
zein Durangoko  
ikuspegiak, pintzelkada  
azkar eta koloretsuz  
margotu zituen

Euskal pintore  
handienetako batek  
behar zuen erakusketaren  
aurrean gaude,  
dudarik barik

Besteak beste, 1897 eta 
1907 urteen artean,  
sarritan hurbildu zen  
Regoyos Durangora
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Kirola
Anbotoko maldetan amaituko da 
kilometro bertikalen zirkuitua bihar
VI. Anboto Kilometro Bertikala bihar jokatuko da, 14:00etan, Arrazolan hasita. Iñigo Larizek eskura du 
aurtengo zirkuituaren garaipena gizonetan. Emakumeetan, Severine Duhalde da irabazteko faborito

 JOSEBA DERTEANO
Open Lafuma Euskal Herri-
ko Kilometro Bertikalen Zir-
kuituko hirugarren eta azken 
lasterketa Anbotoko maldetan 
lehiatuko dute bihar 212 parte 
hartzailek. Biharko saioaren 
faltan, Iñigo Lariz elgoibarta-
rra (Mugarra Triatloi Eskolako 
arduraduna) da sailkapeneko li-
derra gizonetan. Emakumeetan 
biharko proba irabazteko fabori-
to nagusia Ipar Euskal Herriko 
Severine Duhalde da. Asuntze 
mendi taldeak antolatzen duen 
proban Madril, Segovia, Burgos 
eta Frantziako hainbat korri-
kalarik ere parte hartuko dute. 
Atxondoko udala ekimeneko 
laguntzailea da.

Lehenengo korrikalariak 
zapatuan, 14:00etan, irtengo di-
ra Arrazolako (Atxondo) eliza 
paretik. Osatu beharreko bidea 
aurreko sei aldietako bera da. 
3,8 kilometroan 1.092 metroko 
desnibela gainditu beharko 

dute. Beste era batera esanda, 
Arrazola eta Anboto biderik la-
burrenetik lotuko dituzte parte 
hartzaileek.  Eliza paretik irten 
eta zementuzko bidean zehar 
Atxekoa auzunetik joango dira. 
Han zementuzko bidetik irten 
eta Zabaletarantz zuzenduko 
dira korrikalariak. Anbotoren 
magalera heltzen direnean ha-
siko da kilometro bertikaleko 
tarterik gogorrena.

Gizonetan Lariz tontorrera 
beste inor baino lehen heltzeko 
faboritoen artean dago, baina ez 
da irabazteko hautagai bakarra. 
Orain arteko proba biak (Azpei-
tia eta Uharte Arakil-Beriain-
goa) irabazi dituen Larizek, 
esaterako, Oier Ariznabarreta 

durangarra eta Mikel Beunza 
izango ditu aurkarien artean. 
Biharko proba irabazi barik 
ere sailkapen orokorraren jabe 
egiteko aukera handiak ditu el-
goibartarrak, baina zirkuituko 
proba guztiak irabazten saiatu-
ko da. 

Emakumeetan dena airean
Emakumeetan, orain sailkape-
neko aurreneko hiru tokietan 
dauden hiru korrikalariek (Ai-
tziber Ibarbia, Montserrat Vaz-
quez eta Jone Urkizu) ez dute 
Anboto Kilometro Bertikalean 
parte hartuko. Beraz, Atxon-
doko probara etorriko direnen 
artean Severine Duhalde da las-
terketa bera eta sailkapen nagu-
sia irabazteko faborito nagusia. 
Hala ere, lehia irekita dago. 

Faboritoen beste helburue-
tako bat igoerako marka be-
rria ezartzea izango da. Orain 
gizonetan zein emakumeetan 
dauden errekorrak 2011n eza-
rri zituzten Marco de Gasperik 
(37.14) eta Oihana Kortazarrek 
(47.10). Errekor berria lortzen 
duenak 500 euro jasoko ditu; 
gizon eta emakumeetan, bietan 
hobetzen bada, saria erdibanatu 
egingo dute.

Parte hartzaileek 1.092 metroko desnibelari aurre egingo diote 3,8 kilometroan.

 ZESTA PUNTA

San Fausto zesta 
txapelketako 
finalerdiak etzi 

San Fausto zesta-punta txapel-
ketako finalerdiak jokatuko 
dituzte domekan, 18:00etan, 
Durangoko Ezkurdi Jai-Alai 
pilotalekuan. Lehenengo parti-
duan Berriatuko Alberdik eta 
Ubillak Zumaiako Lazkano eta 
Uranga izango dituzte kontra-
rio. Bigarren finalerdian Marki-
nako Arbe-Zabala eta Gasteizko 
Landa-Suso bikoteak lehiatuko 
dira.

Durangoko zesta-punta tal-
deagaz jokatu duten Azkaratek 
eta Abadek zorte txarra izan du-
te txapelketan. Final-laurdene-
tan, Zumaiaren aurka Azkarate 
lesionatu egin zen, eta kanpoan 
geratu ziren.

  SASKIBALOIA

Tabirako Baquék 
lehen garaipena 
gura du Ordizian

Gizonen talde nagusiak porrot 
birekin ekin dio denboraldiari. 
Horietako bat, joan zen astebu-
rukoa izan zen, mailako talderik 
indartsuenetako bat den Bide 
Bide Donostiaren kontrakoa: 
56-86. Gaur, Ordizian, Biok Zer-
bitzuak taldearen kontra duten 
partidua ere ez da samurra izan-
go. Ordiziarrek orain arteko 
partidu biak irabazi dituzte.

Emakumeen talde nagusiak, 
aldiz, garaipena lortu zuen es-
treinakoan: 46-41 Otxarkoaga-
ren aurka. Zapatuan berriro 
etxean jokatuko dute Portugale-
teren aurka.

 ARETO FUTBOLA

Derbian neurtuko 
dira Sasikoa B 
eta Sapuberri

Zapatuan, 17:30ean, Sasikoa Bk 
eta Sapuberrik derbia jokatuko 
dute areto-futboleko Maila gore-
nean. Sasikoak, orain arte, parti-
du biak galdu ditu. Sapuberrik, 
aldiz, porrot batekin ekin zion 
ligari, baina joan zen astebu-
ruan, etxean, hiru puntuak batu 
zituzten Erromotarrak taldeari 
irabazita (10-2).

Berrizko Presion Break, oste-
ra, lider dago orain arteko biak 
irabazita. Asteburu honetan 
Muskizen aurka jokatu behar 
zuten, baina partidu hori aza-
roaren 16ra atzeratu dute.

Guztira 212 bat 
parte hartzaile 
egongo dira; Madril, 
Katalunia eta 
Frantziakoak dira 
horietako batzuk

“Irabaztea dut helburu; podiumik 
ere sekula ez dut lortu Anboton”
Iñigo Lariz elgoibartarrak zir-
kuituko orain arteko proba 
biak irabazi ditu. Anboton 
ere bera da irabazteko fabo-
rito. Zirkuitua irabaztea esku-
ra duen arren, ez da konfor-
matzen. Lasterketa irabazi gu-
ra du.

Zer sasoi puntuan heldu za-
ra VI. Anboto Kilometro Ber-
tikalera?
Sasoi onean heldu naizela uste 
dut. Orain aste bi Canfranc-eko 

(Huesca) kilometro bertikala 
irabazi nuen. Anbotokoaren 
antzerako ezaugarriak ditu, eta 
prestaketa moduan parte har-
tu nuen. Joan zen asteburuan, 
aldiz, Araian jokatu zen kilo-
metro bertikalean parte hartu 
nuen. Euskal Herriko txapel-
keta zegoen jokoan. Laugarren 
geratu nintzen Aritz Egea, Oier 
Ariznabarreta eta Ionut Zinka-
ren atzetik. Ondo aritu nintzen, 
baina lehen hirurak oso indar-
tsu zeuden.  

Bihar ez duzu lehenengo gera-
tu beharrik zirkuitua irabazte-
ko. Indarrak dosifikatzen saia-
tuko zara?
Egia da zirkuitua irabaztea 
nahiko eskura daukadala. 
Lehenengo ez geratuta ere au-
kerak ditut, baina biharko pro-
ba irabaztea dut helburu. Eus-
kal Herrian egiten den kilome-
tro bertikalik politena dela uste 
dut, eta oraindik, podiumik ere 
ez dut lortu Anboton. Beraz, 
irabaztera irtengo naiz. Gero, 
jakina, ikusi egin beharko da 
indarrek nola erantzuten duten 
eta arerioak ere zer sasoi puntu-
tan datozen.  Iñigo Lariz.

- Hasiera: Zapatuan, 14:00etatik 
aurrera, Arrazolan (Atxondo). 
- Igoera: 3,8 kilometroan 1.092 
metroko desnibela. 
- Ibilbidea: Elexalde, Atxekoa, 
Zabaleta, Mahala eta Anboto. 
- Errekorra gizonetan: 
1- Marco de Gasperi: 37.14.  
- Errekorra emakumeetan: 
1- Oihana Kortazar: 47.10.

DATUAK



 PILOTA 

Otadui eta Elordi Cafés 
Baquéko finaletik kanpora 
Gorka Otaduik 16-22 galdu zuen Ibarrondoren 
aurka, eta Aitor Elordik 12-22 Etxebarriaren kontra

 J.D.
Urriaren 18an Durangoko Ez-
kurdi Jai-Alai pilotalekuan 
jokatuko diren Cafés Baqué  
esku-pilota txapelketako fina-
letan ez da Durangaldeko or-
dezkaririk egongo. Atzo Gorka 
Otadui berriztarrak eta Aitor 
Elordi mallabiarrak (biak da-
biltza Iurretako Olaburu pilota 
taldean) galdu egin zituzten gaz-
teen mailako finalerdiak.

Otaduik bere mailarik onena 
eskaini zuen bera baino urte-
bete nagusiagoa den Ibarrondo 
faboritoaren aurka. Partidu 
erdira arte aurretik joan zen. 
Bigarren zatian, baina, fisikoki 
behera egin, eta galdu egin zuen. 

Elordi 8-2 aurreratu zen oso 
ondo jokatuta. Baina Etxeba-
rriak eskuinez pilota astintzen 
hasi zenean partiduari buelta 
eman, eta erraz irabazi zuen.
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Unai Zamalloa

Saskibaloia

Atzo Bizkaiko Saskibaloi Fe-
derazioan egon ginen batuta 
Bizkaiko hainbat ikastetxe. 
Gure herritik, Jesuitak, Ne-
vers, San Antonio eta Kuru-
tziagako ordezkariok parte 
hartu genuen. Gaia: hurrengo 
denboralditik aurrera 7- 9 ur-
te bitarteko guztiak 3x3 joka-
tzen ibiliko dira. Iaz jokalari 
gutxiko taldeentzat aukera 
bikaina izan zen, eta aurten 
oraindik aukera hori ez da de-
nontzat izango, baina hurren-
go denboralditik aurrera bai. 

Egia esan, batzarraren 
hasieran, alde onak eta po-
sitiboak ikusi beharrean, 
arazo eta gatazken gainean 
jardun genuen. 

Guri, batez ere, antola-
kuntza aldetik zail egingo 
zaigu. Partiduen egutegie-
tan entrenatzaile gehiago 
mugitu beharko dira, tal-
detxo (4-7 jokalariz osatuta-
koak) bakoitza ordu eta leku 
batera mugituko direlako. 
Era berean, jardunaldiaren 
antolaketa dagokigunean,  
esfortzu gehigarri bat eka-
rriko du antolaketak berak.

Alde positiboak, ostera, 
asko dira. Izan ere, gehiagok 
izango dute saskibaloian ari-
tzeko aukera. Taldea osatze-
ko minimoa 8koa izan beha-
rrean, erdia izango da, eta 
adin honetan neska-mutilek 
osatu ditzakete taldeak. Gai-
nera, jokalari guztiak izango 
dira taldeko parte hartzaile 
nagusiak. Horrela, saskiba-
loian emandako lehen pau-
soak guztiek gozatuko dituz-
te, emaitzek eta bestelakoek 
garrantzia galduta.

Ia horrek gure kirola 
gehiago hurbiltzen duen 
guztiongana!

Gora San Fausto! Ondo 
pasa guztiok!

ADITUAREN TXOKOA

Aukera berriak

 AUTO LASTERKETA

Europako F3 Txapelketan, Monza 
zirkuituko lasterketa irabazi du Urienek
Igor Urienek bere estreinako urtean ikastea badu ere helburu, podiumeko koskarik gorenera igo da Italian

 JOSEBA DERTEANO
Igor Urien abadiñarrak Europa-
ko F3 Txapelketako lehenengo 
garaipena lortu du (F308 Ko-
pa kategorian) Italiako Mon-
za zirkuituan. Estreinako ur-
tean ikastea du helburu, mailan 
asentatzea, eta denboraldi osoan 
jasotako hamaika ikasgaien 
artean pasa den asteburukoa 
izan da gustagarriena: garaipe-
narena.

Monzan Europako F3 Txapel-
ketako azken aurreko lasterketa 
lehiatu zuten. Beti lez, zapatuan 
eta domekan lasterketa bana 
izan ziren. Zapatuko lasterketa 
irabazi zuen Urienek. Sailkapen 
saioan lan ona egin ondoren, 
bigarren postutik ekin zion. 
Lehenengo itzulietan Cameron 
Twynham pilotuaren mono-
plazak zibarena egin zuen, eta 
gertaera hori lehen postuan 
ipintzeko baliatu zuen Urienek. 
Handik aurrera, maisutasu-
nez kudeatu zuen egoera, eta 
garaipena eman zion Emilio 
de Villota Racing taldeari. Aba-
diñarra gustura zegoen laster-
ketaren amaieran: “Oso pozik 

nago garaipenarengatik. Aur-
tengo helburua ikastea da, baina 
podiumaren gorenera igotzeak 
hilabeteetako lana bide onetik 
doala erakusten du. Taldeari eta 
babesle guztiei eskerrak eman 
gura dizkiet”.

Domekan ezin amaitu
Domekako lasterketa hasi zene-
nan, zirimiria ari zuen. Euria 
gehiagora joan zitekeela su-
matuta, Urien eta beste pilotu 
batzuek pneumatikoak aldatu 
zituzten. Baina ez zuen euri 
gehiago egin, eta denbora ba-
liotsua galdu zuten box-etara 
sartutako pilotuek. Gainera, 16. 
itzulian Urienek ukitu txiki bat 
izan zuen beste monoplaza ba-
tekin, eta lasterketa utzi behar 
izan zuen abadiñarrak.

Europako F3 Txapelketa 
amaitzeko lasterketa bakarra 
falta da: azaroaren 9tik 10erako 
asteburuan Kataluniako Barce-
lona-Catalunya zirkuituan jo-
katuko dena. Lasterketa horren 
faltan, Urien laugarren dago 
F308 kategoriako sailkapen oro-
korrean.Igor Urien txapela buruan, eta xanpaina eta garaikurra eskuartean dituela.

Gorka Otadui ezkerrean, finalerdia hasi aurreko pilotarien aurkezpenean.
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AGENDA

 FUTBOLA

OHOREZKO MAILA

Iurretako-Derio
· Zapatuan, 17:00etan,  
Larrakozelaian.

MAILA GORENA

Abadiño-Indautxu
· Zapatuan, 17:00etan, Astolan.

BIGARREN ERREGIONALA

Ezkurdi-Peña
· Zapatuan, 18:30ean, Arripausuetan.

HIRUGARREN ERREGIONALA

Elorrioko B-Ermuko Anaitasuna
· Zapatuan, 18:00etan, Eleizalden.

Zaldua B-Larramendi ikastola
· Zapatuan, 15:45ean, Solobarrian.

LEHENENGO ERREGIONALA 
(emakumeak)

Elorrio-Orduña
· Zapatuan, 16:00etan, Eleizalden.
 
 

 ARETO FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA

Elorrioko Buskantza-Laskorain
· Domekan, 12:00etan, Elorrioko  
udal kiroldegian.

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

MAILA GORENA

Kurutziaga Ikastola- 
Mamarigako
· Zapatuan, 19:40an, Landakon.

Elorrioko Buskantza B-  
Berrio Santutxu
· Zapatuan, 18:00etan, Elorrion.

Sasikoa B-Sapuberri
· Zapatuan, 17:30ean, Landakon.

LEHENENGO ERREGIONALA

Dantzari-Txoko
· Zapatuan, 17:30ean, Iurretako  
Lanbide Heziketa Institutuan.

 SASKIBALOIA 

LEHENENGO MAILA  
(emakumeak)

Tabirako Baque-Portugalete
. Zapatuan, 19:00etan, Landakon.

LEHEN ERREGIONAL BEREZIA

Tabirako Baque-Agustinos
. Barikuan, 20:30ean, Landakon.

LEHEN ERREGIONALA

Anbotopeko-Jesuitinas
. Barikuan, 19:50ean, Tabiran.

BIGARREN ERREGIONALA

Julza-Zaldua-Guerto
. Barikuan, 20:00etan, Zaldibarren.

 PILOTA 

OLAZAR TXAPELKETA

Lau t’erdian:
. Aspuru-Errandonea

Binaka:
. Elezkano I-Kastillo/Dorronsoro-Perez

Urriaren 17an, 21:30ean, Zaldibarko 
pilotalekuan

TRIATLOIA

Hirugarren bider jarraian 
Espainiako txapeldun Frades
Calellan (Katalunia) distantzia luzeko triatloien 
Espainiako txapelketa irabazi du Gurutze Fradesek

 J.D.
2011n Orihuelan (Alacant), 
2012an Calellan (Katalunia), eta 
2013an berriro Calellan. Bere 
ibilbidean Gurutze Fradesek 
hiru bider lehiatu du distantzia 
luzeko triatloien txapelketa, 
eta hiruretan irabazi du. Zapa-
tuan laugarren amaitu zuen 
Bartzelona-Marisme Challenge 
proban, baina bera izan zen es-
tatuko aurreneko triatloilaria: 

9.28.51. Fradesek ia ordu erdian 
jaitsi zuen iazko bere denbora. 
Bigarren tokian Helena Herrero 
sailkatu zen (9.37.25), eta hiruga-
rren Arrate Mintegi (10.16.36).  
Gizonetan Richard Calle izan 
zen irabazlea. 

Beraz, datorren denboraldira 
arte Gurutze Frades distantzia 
ertaineko zein luzeko triatloien 
E s p a i n i a k o  t x a p e l d u n a  
izango da.

 ZIKLO KROSA

Nazioartean lehenengoz 
jaso ditu besoak Murgoitiok
Joan zen asteburuan Eslovakian jokatutako 
ziklo-kros proba irabazi zuen abadiñarrak

 J.D.
Ziklo-kros denboraldia indar-
tsu hasi du Egoitz Murgoitio 
abadiñarrak (Hirumet-Orbea 
taldea). Orain arte nazioarte-
ko hiru lasterketa lehiatu, eta 
aurreneko bietan garaipena 
gertu izan ondoren (hirugarren 
Suitzan, eta laugarren Txekiar 
Errepublikan), joan zen aste-
buruan Eslovakiako ziklo-kros 
lasterketa irabazi zuen. Euskal 
Herrian eta estatu mailan na-
zioarteko lasterketa bat baino 

gehiago irabazi ditu, baina Eslo-
vakiakoa da nazioartean irabazi 
duen lehenengo aldia: “Denbo-
raldia hasi besterik ez da egin, 
baina emaitza inportantea da. 
Eslovakian Belgikako talde eta 
txirrindulari indartsuek parte 
hartu dute, eta horien aurretik 
geratzeak beste balio bat du”, 
adierazi du.

Asteburu honetan Frantzian 
(Saint Etienne hirian) lehiatuko 
du, eta hurrengoan, Munduko 
Kopa hasiko du Herbehereetan.

 ERRUGBIA

Durango Ilarduyak denboraldi berriari 
ekingo dio zapatuan, Zarautzen kontra
Iaz mailari ozta-ozta eutsi ostean, aurten aurrerapauso bat ematea du helburu gizonen talde nagusiak

 JOSEBA DERTEANO
Durango Ilarduya gizonen talde 
nagusiak Ohorezko B mailari 
ekingo dio bihar Zarautzen kon-
tra, 16:30ean, Arripausuetan. Iaz 
mailari ozta-ozta eutsi ostean, 
aurten goranzko pauso bat ema-
tea dute helburu.

Oro har, iazko taldeari eutsi 
diote aurten, baina jokalari ga-

rrantzitsu batzuk galdu dituzte, 
batez ere, aurrealdean. Arrazoi 
bategatik edo beste bategatik, 
Maxi Mendez, Berdaitz Iturral-
de eta Iker Hercek taldea utzi 
dute. Hiru jokalariek aurrealde-
ko postuetan jokatzen dute, eta 
taldean pisu handia izan duten 
jokalariak dira. Horien hutsu-
nea betetzeko, jokalari batzuen 

posizioak berrezarri egin behar 
izan dituela adierazi du Peio Ur-
kidi entrenatzaileak. Jokalarien 
esperientzia eta dohaiak hartu 
ditu oinarri erabaki horiek har-
tzerako orduan. Liga hasierara-
ko duten beste hutsune bat Enri-
que Gasconena da. Iaz lesionatu 
egin zen, eta oraindik ez dago 
jokatzeko moduan: “Gabon os-

terako taldeari batzea itxaroten 
dugu”, azaldu du Urkidik. 

Iaz taldeari kosta egin zi-
tzaion partiduak aurrera ate-
ratzea, batez ere, jokalari gazte 
berri asko zituztelako. Aurten, 
jokalari horiek urtebete gehia-
goko esperientzia dute, eta jo-
kalari batzuek taldea utzi behar 
izan duten arren, Urkidik argi 
du aurten “aurrerapauso bat” 
eman behar dutela: “Iazko den-
boraldia gogorra izan zen. Joka-
lariek azken unera arte erakutsi 
zuten konpromisoa, eta hori 
goraipatzekoa da. Aurten den-
boraldi berri bat dugu aurretik. 
Oviedo eta Coruña kenduta, 
gainerako talde guztiak euskal-
dunak dira. Maila handiagoko 
Euskal Liga baten antzerakoa 
izango da aurtengoa. Aurten, 
atzeko postuak ahaztu, eta sail-
kapenaren erdian egoteko mo-
duko taldea dugula uste dut”.

Emakumeak errugbi 7an
Emakumeen taldea, aldiz, 
errugbi zazpiko txapelketa jo-
katzen ari da azken hilabete eta 
erdian. Gaur egun, bosgarren 
daude sailkapenean. Txapelketa 
hori amaitu ondoren, urriaren 
amaieran hasiko dute 15 jokala-
riko errugbi txapelketa Euskal 
Ligan.

Bihar, Arripausuetan hasiko du denboraldia gizonen talde nagusiak. Kepa Aginako.
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Aisialdia AUZORIK AUZO

Herritarren begi arkeologikoek 
Zaldibarko dorretxea aztertuko dute

ZER IKUSI

Europako Ondare Jardunaldien barruan kokatuta, Belen Bengoetxea EHUko arkeologoak 
Zaldibarko dorretxearen garapen historikoa arkeologiaren bidez erakutsiko die herritarrei

 JOSEBA DERTEANO
Zaldibarko dorretxea Durangaldeko 
leinurik garrantzitsuenetakoaren bi-
zitoki izan zen mende askoan. Lur zati 
zabaletan banatutako baserritar asko 
dorretxearen zerbitzura bizi izan ziren 
luzaroan. Gaur egun, orduko handita-
sunetik urrun dago dorretxea; horma 
zatiak, egurrezko habeak eta elementu 
artistiko batzuk geratzen dira bando-
kideen sasoian zuen botere handiaren 
erakusgarri. Orain, Ondarearen Euro-
pako Jardunaldien barruan, dorretxeari 
hautsak astindu dizkiote auzolanean, 
eta asteburu honetan herritarrek dorre-
txearen erradiografia historikoa egingo 
dute arkeologiaren bidez. 

Auzolanagaz dorretxearen egitura 
eta inguruko belardiak garbitu, eta doto-
re utzi dituzte. Ekimenerako izena eman 
duten herritarrek Belen Bengoetxea 
EHUko arkeologoa izango dute gidari. 
Zapaturako, goiz zein arratsalde, eta 

domeka goizerako prestatu dituzte Zal-
dibarko dorretxerako bisitak. Bertara 
joan aurretik, garai bateko futbol zelaiko 
gela batean batuko dira. Lehenengo, do-
rretxea testuinguru historikoan koka-
tu, eta bere ezagaurriak azalduko ditu 
Bengoetxeak. Ondoren, arkeologiaren 
bidez dorretxea interpretatzeko gakoak 
emango ditu, eta Durangaldeko beste 
dorretxe batzuetan egindako arkeologia 
azterketak azalduko ditu, Durangoko La-
riz dorrekoak, besteak beste. 

Informazio hori guztia jaso ondoren, 
alderdi praktikoari ekingo diote. Ben-
goetxearen gidaritzapean, herritarren 
begi arkeologikoak izango dira apurka 
dorretxearen egitura eta elementu arki-
tektoniko zein artistikoak berriro bis-
taratuko dituztenak: “Eraikin noble bat 
izan zela erakusten duten ezaugarriak 
mantentzen ditu oraindik. Harri landua-
gaz egindako dorretxea da. Oin planta 
ondo ikusten da oraindik, eta lehen so-

lairua ere nahiko ondo kontserbatuta 
dago. Goragoko solairuaren zati bat ere 
ikusi daiteke. Estilodun elementuak 
ageri dira, arkudun ate zein leihoak, eta 
sareta estiloan egindako beste batzuk. 
Bestalde, denboraren joanean hainbat 
fase izan dituela ikusi daiteke. Egitura 
batzuk eraiki ziren sasoikoak dira, bai-
na elementu asko beste hainbat faseren 
ondorio direla ikusi daiteke”, azaldu du 
Belen Bengoetxeak. Ekimenean parte 
hartuko duten arkeologo hasiberriek 
elementu bakoitza denboran kokatzeko, 
eta batak besteagaz osatzen duten armo-
nia bereizteko ariketak egingo dituzte. 

Bengoetxearen ustez, garrantzitsuak 
dira horrelako ekimenak: “Alde bate-
tik, herritarrek dorretxea eta ingurua 
garbitzeko egin duten ahalegin handia 
dago. Bestetik, ondarea bera baloratze-
ko ere ekimen interesgarria da. Urteen  
joan-etorrian eraldatutako ondare baten 
adibide garbia da”.

Dorretxearen ikuspegi bat. D. Zubizarreta.

Auzolanean dorretxea garbitzen. D. Zubizarreta.

Dorretxearen ingurua garbi-garbi. D. Zubizarreta..

Delfin Zubizarreta.
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EDERTASUN GIDA 
ILE-APAINDEGIAK

ESTETIKA ZENTROAK

HERBORISTERIA eta DIETETIKA

Osasun Etxea

Ez da denda berria Osasun Etxea, 
ezta?
Osasun Etxea belar-denda duela 
35 urte sortu zuen Emilia Arrietak, 
belarren medikuntza naturalaren 
mundua hain ezaguna ez zen 
sasoi batean. Durangoko 
lehenengo belar-denda izan zen. 

Zer eskaintzen duzue?
Gaur egun ere funtzionatzen 
jarraitzen dugu, tartean Emiliaren 
alaba dagoela. Bezeroari bere 
osasun arazoan laguntzea 
helburu nagusi duen komertzioa 
da. Bere funtzioa ez da belar edo 
xarabe baten salmenta soila, 
doako aholkularitza eskaintzen 
dugu. Horretarako, talde prestua 
eta ikasia da gurea. 

Gainera, nobedade berezi bat ere 
badaukazue eskaintzeko...
Nutrizio arloko coaching-ean 
aholkulari onentsuenetakoa dena 
daukagu. Coaching metodo 
honegaz, pertsonek elikadurari 
lotuta dauzkaten helmugak 
lortzen laguntzen dugu. Bezeroa 
bere helburuak zehazteko 
protagonista sentitzea da asmoa, 
eta bide horretan laguntzen du 
Coach-ak. Bezeroa bere 
erabakien partaide izatea eta 
horrela pisu osasuntsu bat 
eskuratzea gura da, denboran 
mantenduz. Osasun Etxean 
itxaroten zaituztegu Ana, Ainhoa 
eta Nereak.

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!
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Inmobiliariak

AUKERA
• FRANZISKO IBARRA: Erdi berria. 90 m2. Logela 2 

eta komun 2. Terraza 2. Ganbara eta garajea. 
Aukera paregabea.

• BARRENKALE: 3 logela eta egongela. Berriztua. 
Eguzkitsua. Etxe osoak kanpora ematen du. 
156.000E.

• SAN ROKE: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 
Terraza. Igogailua. Ganbara eta garajea. 
Eguzkitsua. 220.000E.

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

• ARAMOTZ: 3 logela. Eguzkitsua. Berogailua. 
119.600E.

• OIZ: 3 logela, egongela eta sukaldea. 3 balkoi. 
Igogailua.

• IURRETA: 3 logela, egongela handia eta 
komuna. Altzariekin. Berriztua. 156.000E.

ETXEBIZITZA BERRIAK 
ESTREINATZEKO

• ZALDIBAR: Kurutzezar plaza/Solonagusia. 
Garajea eta trastelekuarekin. 118.000E-tik 
aurrera. Nafarroako Rural Kutxak %100-ean 
finantziatua.

• DURANGO: Logela 2 eta komun 2. Ganbara eta 
garajea. 233.000E.

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ASKATASUN ETORBIDEA: Erdi berria. 3 logela. 

Etxe osoak kanpora ematen du. Trastelekua eta 
garajea. 270.400E.

• TABIRA: Erdi berria. Logela 2 eta komun 2. 
Trastelekua eta garajea.

• TXIBITENA: 3 logela eta komun 2. Terraza 2. 
Sukaldea esekitokiarekin. Ganbara eta garajea. 
Ikuspegi ederra. 266.300E.

• MATIENA: Trañabarren. 3 logela eta komun 2. 
Terraza. Eguzkitsua. 195.000E.

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

• DURANGO: Logela 2, egongela eta 
sukalde-jangela. Etxe osoak kanpora ematen 
du. Eguzkitsua. 149.652E.

• MONTEBIDEO: 3 logela eta egongela. Igogailua.
• ATXONDO: 90 m2. 3 logela, komun 2, egongela 

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

• FRANZISKO IBARRA: Logela 2, komuna eta 
egongela. Esekitokia. Ganbara eta garajea. 
235.000E.

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

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

• BERRIZ: Txaleta. 365 m2. Estreinatzeko. 1.270 
m2-ko lursaila.

• BERRIZ: Iturriza. 90 m2. 3 logela eta komun 2. 
Despentsa. Terraza. Berogailua. Ganbara eta 
garajea. 211.200E.

LOKALAK
• JUAN MARI ALTUNA: 70 m2. Egokitua. 650E.

• F.J. de ZUMARRAGA: 100 m2. Egokitua. 

Alokairuan.
• KURUTZIAGA: Egokitua. 50.000E.
• LANDAKO: 50 m2. Egokitua. Alokairuan.
• MATXINESTARTA: 70 m2. Egokitua. 600E.
• ARTEKALE: Egokitua. 180E.
• IBAIZABAL: 40 -100 m2. 400E.
• SASIKOA: 60 m2. Egokitua. 600E.
• J.A. AGIRRE: 125 m2. Alokairuan edo salgai. 

Negozioa martxan. 900E.
• IPARRAGIRRE: Merkataritza lokala. 33 m2. 

49.000E.

ETXEBIZITZAK SALGAIETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO
• 2, 3 eta logela bakarreko etxebizitzak alokairuan

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• ARTEKALE: 8 etxebizitzen eraikuntza hastera goaz. 

2 logela eta logela bakarrekoak. Trastelekuarekin. 
140.000 €-tik aurrera.

• DURANGO: 2 logela, egongela, komuna , 
sukaldea eta despentsa. Berriztatzeko. 114.000 €.

• 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.

• FRANZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 2 
komun eta egongela. Garajea eta ganbara.

• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen 
du. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.

• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela, 2 komun 
eta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia 
eta terraza izugarriak.

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

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. Igerilekua 
eta frontoia.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarreko apartamentua. 

Sukalde amerikarra egongelarekin, komuna eta 
esekitokia. Ganbara, garaje bikoitza eta 
trastelekua.

• 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela eta 
eskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara. 
Ikusgarria.

ATXONDO
• 2 logela, komuna, sukaldea balkoiarekin, 

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

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

LUR SAILAK SALGAI
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila. Sarbide ona.
IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera 

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

ondoan kokatuta dagoen lursaila.
EUBA
• 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lurzati  

bakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin.
ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila salgai.
DURANGO
• Lursail erdia familia biko etxebizitza eraikitzeko. 

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

BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI

DURANGO
• Adosatua. Guztiz jantzia. Erdi berria estreinatzeko.

TXALETAK
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak, 

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ALLUITZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 4 

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

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

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

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

• ASKATASUN ETORBIDEA: halla, sukaldea, 
egongela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Garaje 
aeta ganbara.

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

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

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

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

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

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

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

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

• PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela, 
sukalde jantzia, 3 logela eta 2 komun. Garajea eta 
trastelekua.

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

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

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

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

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

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

• ABADIÑO: Arlozabal: Halla, egongela, sukaldea, 
logela 2 eta komun 2. Terraza handia.

• ABADIÑO-FERIALEKUA: Halla, sukaldea, 3 logela, 
egongela eta komuna. Balkoi handia. Ganbara eta 
garajea.

• ABADIÑO-MATIENA: Halla, sukaldea, egongela 
2/3 logela eta komuna. Ganbara. 

• ABADIÑO-MUNTSARATZ: Halla, egongela-jangela, 
sukalde jantzia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. 
Ganbara. Egoera onean. Igogailua. 

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

• BERRIZ: Duplexa. Halla, sukalde jantzia, 
egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. 
Erdi jantzia. Garaje itxia eta trastelekua.

• BERRIZ: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 4 
logela eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara. Eguzkitsua. 
Etxe osoak kanpora ematen du.

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

office-arekin, despentsa, 3 logela eta komuna. 
Terraza itxia eta trastelekua. Guztiz berriztatua.

• IURRETA: Arriandi auzoa. Halla, sukaldea, 
egongela, 3 logela eta komuna dutxarekin.
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ABADIÑO (Arankurri)

• Bi familiarentzako txalet eraiki berria. 500 
m2-ko lursaila. 273 m2 soto, lehen solairu, eta 
etxabe estaliarekin. Kontserbazio egoera eta 
dekorazio ezin hobeak ditu. BENETAN ERE 
AUKERA PAREGABEA!.

ASKATASUN ETORBIDEA

• 1, 2 eta 3 logelako etxebizitza eraikitzen ari 
gara. Garaje eta ganbarak izango ditu. 
Konpromisorik barik etor zaitez ikustera.

BARRENKALE

• Aukera paregabea! Logela 2, egongela, 
beharrezko guztia daukan sukaldea, bainugela 
eta igogailua dauzkan etxebizitza. Hormigoizko 
etxebizitza. 108.200E.

ASKATASUN ETORBIDEA

• Kanpoaldera begira dagoen etxebizitza. 
Eguzkitsua. Hainbat bista ditu. 3 logela, 
egongela, beharrezko guztia daukan sukaldea, 
despentsa, bainugela 2, garajea eta ganbara. 
265.000E.

KOMENTU KALEA

• Durango erdialdean dagoen etxebizitza. 87 m2 
erabilgarri. 3 logela, bainugela bat, egongela, 
sukaldea, ganbara, igogailua eta berogailua. 
185.000E.

www.inmoduranguesado.com
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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

Batzarra

Jaiak

Berbaldia

Urriaren 11n, 22:00etan,   
Elorrioko Arriolan 

Biba zorrixen izurritie!
Joseba Sarrionandiaren ‘Idazlea zeu zara, irakurtzen 
duzulako’ testuaren gainean, Ander Lipusen 
zuzendaritzagaz eraikitako lana da ‘Biba zorrixen 
izurritie!’. Sarrionandiaren hainbat ipuin antzerkira ekarri 
dituzte Markinako Abarka taldekoek, eta publiko guztiari 
zuzendurikoa da ikuskizuna. 

:: DURANGO | ZUGAZA

1. aretoa:
El mayordomo
Zuzendaria:  Lee Daniels

• barikua 11: 19:30/22:00 
• zapatua 12: 19:30/22:30 
• domeka 13: 19:00/21:30 
• astelehena 14: 18:30/21:00 
• martitzena 15: 20:00 

Zipi & Zape  
y el club de la canica

Zuzendaria: Oskar Santos 

• zapatua 12: 17:00  
• domeka 13: 16:45 

2. aretoa:
Gravity 3D

Zuzendaria:  Alfonso Cuarón 

• barikua 11: 22:00 
• zapatua 12: 22:30 
• domeka 13: 19:00  
• astelehena 14: 21:00 
• martitzena 15: 20:00

La gran familia española

Zuzendaria: Daniel Sánchez 
Arévalo

• barikua 11: 19:30 
• zapatua 12: 19:30  
• domeka 13: 21:30  
• astelehena 14: 18:30

Zipi & Zape

• zapatua 12: 17:00 
• domeka 13: 16:45  

:: ELORRIO | ARRIOLA 
La bicicleta verde
Zuzendaria: H. Al-Mansour

• zapatua 12: 22:30 
• domeka 13: 20:00 
• astelehena 14: 20:00 

:: ZORNOTZA 
Las brujas de 
Zugarramurdi
Zuzendaria: Alex de la Iglesia  

• zapatua 12: 19:00/22:30 
• domeka 13: 20:00 
• astelehena 14: 20:00  

One Direction: This is us

Zuzendaria: Morgan Spurlock 
• zapatua 12: 17:00 
• domeka 13: 17:00

Fauston. Ondoren, kaleji-
ra, udaletxeko plazaraino. 
20:00etan, txupinazoa eta 
jaietako pregoi ofiziala. 
20:30ean, kalejira, udaletxe-
tik Txosnagunera. 21:00etan, 
ekialdeko dantzen erakus-
taldia, Andra Maria elizpean. 
22:00etan, Shockasalto, 
The Mockers, The Capaces 
eta Capsula, Txosnagunean. 
23:00etan, Las Durangas, 
bizi bizirik, Andra Mariako 
elizpean. La txusta de Morta 
eta We are Standard, Landa-
ko Gunean.

Urriaren 12an, 07:00etan, 
diana txistulariekin. 
07:30ean, Zezenak dira, 
dultzaineroekin. 10:00eta-
tik 14:00etara, artisautza 
erakusketa, San Fausto 
auzo elkartearen lokalean. 
10:00etan, esku-pilota jaial-
dia, San Fausto pilotalekuan. 
11:00etatik 14:00etara, haur 
parkea, Ezkurdin. 11:00etatik 
13:00etara, haurrentzako 
tailerrak, Ezkurdin. Umeen-
tzako xake txapelketa, An-
dra Marian. 11:30ean, kaleji-
ra txistulariekin. 12:00etan, 
kulturartekotasunaren jaia: 
aniztasunaren berdintasuna, 
San Jose Jesuiten ikaste-
txean. Kalejira erraldoi eta 
buruhandiekin, Ezkurditik 
abiatuta, Alde Zaharretik 
zehar. 12:00etan, sormen eta 
musika tailerrak, udaletxe 
aurreko plazan. 12:30ean, 
okela pintxoak, Andra Ma-
rian. Kantu-poteoa, Alde 
Zaharretik. XIII. Durango 
Hiria margo lehiaketaren 
sari banaketa, Ezkurdi udal 
aretoan. 13:30ean, txupi-
nazo txikia eta pregoia, 
udaletxeko balkoitik. Ondo-
ren, ohorezko aurreskua. 
15:00etan, gazte bazkaria, 
txosnetan. 16:00etan, as-
tronomia tailerrak, udaletxe 
aurreko plazan. 16:30ean, 
errugbi partidua, Arripau-
suetan. 16:30etik 19:30era, 
haur parkea, Ezkurdin. 
17:00etan, haur motorren 
kontzentrazioa, Andra 
Mariatik hasita. 17:30ean, 
umeentzako pailazoak, 
Ezkurdin. Borroka arteen 
erakusketa eta kalejira, 
Alde Zaharretik. 18:00etan, 
txokolatada, Andra Mariako 
elizpean. 18:30ean, hau-
rrentzako ikuskizuna, Andra 
Marian. 19:00etan, Lehen 
mailako emakumezkoen 
saskibaloi partidua, Landa-
kon. Antzerki emanaldia, 
Santanan. 19:30ean, M’Lomp 
senegaldarren elkarteagaz 
kalejira, udaletxeko plazatik. 
20:00etan, Kalejira Elek-
trotxaranga orkestragaz. 

17:00etan, Mañaria erreka-
ren jaitsiera, Tabiratik hasita. 
17:30ean, txokolatada eta 
haurrentzako jolasak, San 
Fauston. 18:00etan, Toricos 
de la Navarreriaren en-
tzierro txikia, Santanan eta 
Alde Zaharretik. 19:00etan, 
Tabira Musika Banda, Andra 
Marian. Collage tranpo-
lin ikuskizuna, Ezkurdin. 
20:00etan, Erromeria 
Luhartzegaz, Ezkurdin. 
22:00etan, Las Disasters eta 
Hobo, txosnetan. 

:: ZALDIBAR

Urriaren 17an, 17:45ean 
(gaztelaniaz), eta 19:00etan 
(euskaraz), Gurasoentzako 
euskarari buruzko ikastaroa, 
liburutegi zaharrean.

:: ELORRIO

Urriaren 19an, 10:30etatik 
19:30era, Haurren arimaren 
zaintza ikastaroaren  
aurkezpena, Ludotekan.

21:00etan, behaketa astro-
nomikoa, Zuhartzola par-
kean. Suzko zezena, Ezkur-
din. 21:00etatik 00:00etara, 
indarkeria sexistarik gabeko 
txokoa, Txosnagune ondoan. 
23:00etan, Sermond’s, 
Cobra eta Anestesia, txos-
netan. La Pasarela orkestra, 
Ezkurdin.

Urriaren 13an, 07:00etan, 
diana txistulariekin. 
07:30ean, Zezenak dira, 
dultzaineroekin. 09:00etan, 
XXIV. San Fausto Calva 
Txapelketa, Murueta To-
rren. 10:00etan, marmitako 
txapelketa, Landako Gunean. 
11:00etan, meza nagusia, 
San Fausto elizan. 11:00etan, 
paella txapelketa, Txosnagu-
nean. 11:00etatik 14:00etara, 
Tombs Creatius jolasak, 
Ezkurdin. 11:30ean, kaleji-
ra txistulariekin. 11:45ean, 
Tabira Musika Bandaren 
emanaldia, J.M. Barandiaran 
Egoitzan. 12:00etan, XXX. 
San Fausto Zesta-punta 
Txapelketaren finalerdiak, 
Ezkurdi Jai-Alai pilotale-
kuan. Paella txapelketaren 
hasiera, San Fausto au-
zoan. 12:30ean, txalaparta, 
aurreskua eta artopilen 
banaketa, udaletxe aurreko 
plazan. 16:00etan, poneyak, 
San Fausto auzoan. 16:30ean, 
Akerbeltz taldearen ema-
naldia, Landako Gunean. 

Erakusketa

:: DURANGO

Urriaren 14ra arte, Durango 
Hiria lehiaketako lanak, Arte 
eta Historia Museoan.

Urriaren 30era arte, Jaime 
Vicarioren margolanak, Arte 
eta Historia Museoan.

Urriaren 31ra arte, Zaloa 
Fuertesen ‘Egun bat, argazki 
bat’, Plateruenean.

:: BERRIZ

Urriaren 11n, 18:00etan, 
Munduari itzulia, Kultur 
Etxean.

:: DURANGO

Urriaren 12an, 20:00etan, 
Romeo, San Agustinen.

:: ELORRIO

Urriaren 11n, 22:00etan, Biba 
zorrixen izurritie!, Arriolan.

:: ZORNOTZA

Urriaren 11n, 21:00etan, 
Romeo, Zornotza Aretoan. :: 
DURANGO

:: DURANGO

Eguenetan, 19:00-21:00,  
AI-Anon elkartearen batza-
rrak, Landako kiroldegiaren 
behealdean. “Zure senide edo 
lagunak edateko daukan erak 
txarto sentiarazten bazaitu, 
Al-Anon taldeak lagundu zai-
tzake”. Tel.: 944 242 498.

:: DURANGO

Urriaren 11n, 17:30ean, Zabu 
Zibu haurrentzako ikuski-
zuna, Ezkurdin. 19:00etan, 
erraldoiak eta buruhandiak, 
Alde Zaharrean. 19:00etan, 
Patxikotxuren harrera, San 

A ntzerkia

Topaketa

 
Urriaren 12an, 20:00etan, San Agustinen 

Romeo
Gaur, Zornotza Aretoan, eta bihar, Durangoko San Agustin 
kulturgunean izango da, Teatro Meridional taldearen ‘Romeo eta Julieta’ 
Shakesperareren klasikoaren moldaketa.
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAKDENBORAPASAK

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

Abadiño  ................... 94 621 55 30
Atxondo  ................... 94 682 10 09
Berriz  ....................... 94 682 45 84
Durango  ................... 94603 00 00
Elorrio  ....................... 94 658 27 12
Garai  ........................ 94 681 63 93
Iurreta  ...................... 94 620 12 00
Izurtza  ...................... 94 681 35 48
Mallabia  .....................94 317 14 61
Mañaria  ................... 94 681 89 98
Otxandio  ................. 94 545 00 20
Zaldibar  ................... 94 682 70 16

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

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

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

BOTIKAK AZOKA-BASERRITIK-PLAZARATELEFONO INTERESGARRIAK

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK

EGURALDIA

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

18º

21º

19º

 22º

4º 5º

Zorionak Peru Barroeta! Hamabostean behin zotz egin dugun tarta zuri egokitu zaizu. 
Oparia eskuratzeko txartela gura duzunean jaso dezakezu, Iurretako gure egoitzan: 
Bixente Kapanaga, 9an.

   BARIKUA, 11
 09:00-09:00

• BAlencIAgA (Ezkurdi plaza 8 - durango) 
   09:00-22:00

• URIzAR (gabiola 2 - bErriz)

   zAPATUA, 12
09:00-09:00
• cAmPIllo (MontEbidEo 24 - durango)

DomeKA, 13 
 09:00-09:00
• De DIego (intxaurrondo 22 - durango) 
09:00-22:00
• lARRAñAgA-BAlenTzIAgA  
   (bErrio otxoa 6 - Elorrio) 

ASTeleHenA, 14
09:00-09:00
• mUgIcA (andra Maria 9 - durango)

mARTITzenA, 15
  09:00-09:00

• nAvARRo (artEkalE 6 - durango)

    egUAzTenA, 16
 09:00-09:00

• SAgASTIzABAl (askatasun Etorb. 19 - durango)

egUenA, 17
 09:00-09:00

• gAzTelUmenDI (J.a. abasolo 2 - durango) 

 Zorionak bikote!Azkenean zuon eguna 
heldu da ta bertan egongo gara zuokaz 
ospatzeko.Ondo pasatu Afrikatik! 

 Gure printzesak 3 urte egingo ditu 
urriaren 12an. Zorionak eta musu potolo 
bat zure gurasoen partez.

 Zorionak Auritz familia guztiaren partez. 
jarraitu beti bezain alai. Muxu potolo 
asko. Maite zaitugu pila patata tortila! 

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

Sudokua

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

ASTEKO SALNEURRIAK:

Abadiño  
(Traña-Matiena)

 Eguaztenetan  
10:00etatik aurrera

Durango
 Zapatu goizetan
Zornotza
 Domeka goizetan

1

2

SUDOKUEN
SOLUZIOAK

 Izar gure printzesak 5 urte bete ditu.
Zorionak piraguista! Eskerrik  asko 
momentu zoragarriengatik. Oihane.

 Zorionak Unax! Ondo pasa zure 
urteguna, muxu bat, aita, ama, eta 
Uxiaren partez.

 Zorionak Xare, Ai ene! 7 urte jada! Lizar 
eta etxeko gainontzekoen partez egun 
zoriontsua pasa dezazula, maitea! 

 Zorionak Malen! Datorren astelehenean 
gure printzesak 5 urte beteko ditu. 
Besarkada handi bat etxeko guztien partez.

 Zorionak Aunitz! Gure pototonak 
urriaren 14an 3 urte egingo ditu. 
Zorionak guraso eta Aihotzen partez.

 Zorionak familiako txikienari! 
Elorrixoko familiaren partez. Mosu 
asko! 

 Maddi-ri ongi etorri, amatxori muxu 
potolo bat, eta zuri, aitatxo, urte 
askotarako! Mosutxo bat etxeko danon 
partez! 

10º7º



Akuilua
LAUHORTZA

Kirola balio etiko askoren 
adierazgarria da: esfortzua, 
auto-diziplina, adiskidetasu-
na, jokabidearen noblezia eta 
abar. Bestalde, lehiaketa dago, 
citius, altius, fortius, eta horre-
kin batera kirola espektakulu 
bihurtzen da, eta beraz, baita 
negozio ere. Jakina, lehiaketa 
dagoenean, kirolaren balioez 
gain, bestelako alderdiak ere 
azaleratzen dira: nagusitasu-
na, garaipena, arrakasta, os-
pea, heroitasuna... Aurrekoak 
hain dira garrantzizkoak non 
gure gizartean, kirolari ba-
tzuek edozelan nahi baitute 
irabazi; eta, horien artean ki-
rolari ez profesional asko ere 
badaude. “Edozelan irabazi” 
horretan dopina agertzen zai-
gu, eta horrekin batera kiro-
laren kontrabalioak: tranpa, 
iruzurra, nobleziarik eza, 
beheramendu publikoa… Do-
pinaren inguruan kontrol-sis-
tema sofistikatua eraiki da, 
baina denok dakigu kontrol
-sistema gainditzearen esan-
gura bakarra dela kirolari 
horrek zerrenda batean dau-
den produktuetatik bat ere ez 
duela hartu. Eta askotan, hori 
ere ez, analisiak estaltzeko 
sustantziak ere badaudelako. 
Laburbilduz, kontrol-siste-
ma horrek ezin du bermatu 
kirolari batek ez duela bere 
kirol-etekina hobetzeko ezer 
hartu. Baina, ez dezagun ahaz-
tu dopinak ere beste industria 
bat sorrarazi duela bere ingu-
ruan. Agian horregatik man-
tentzen da gezur global hori. 

Orduan, ez zen hobe izango 
dopinaren aurkako kontrolak 
desagerraraztea? Ni horren 
alde nago. Egun, kirol profe-
sionalak ez du inolako zeriku-
sirik mens sana in corpore sano 
esaerarekin. Egun, kirol pro-
fesionala industria bat da, eta 
kirolariek pertsona arruntok 
baino askoz diru gehiago ira-
bazten dute. Beraz, norberak 
har dezala nahi duena, norbe-
rak jakingo du zer egin eta zer 
ez dirua edota ospea lortzeko; 
hori beste profesioetan ere 
egin behar da eta. 

Dopina

GOTZONE
BARANDIKA
EHUko 
irakasleaFELIX LARRAMENDI, ‘POLIO’ | Txirrindularia | 88 urteko elorriarra

“Urkiolara egin dudan igoerarik 
onena 72 urtegaz egin nuen” 

Bizikletak osasunean asko lagundu diola dio. Egun ona egiten badu, gaur ere egingo du osterarik

 AMAIA UGALDE
Txirrindulari profesionalei 
ere zast! aurreratu, eta ziria 
sartzeagatik ezaguna da Fe-
lix Larramendi. Polio base-
rriaren izenagaz ezagutzen 
dute gehienek, eta adinean 
gora joan arren, bizikleta 
gainean ikustea ez da batere 
arraroa. Ebakuntza bat edu-
ki du, eta hilabete batzuetan 
ez da bizikletara igo. 
 
Bizikleta berriro hartzeko go-
goagaz? 
Hori beti! Aurreko batean an-
dreak gurpilak puzten harrapa-
tu ninduen, eta ea zertan nen-
bilen esan zidan! Ez noa kasu-
rik egitera, e? Errekuperatu 
naiz operaziotik. Atzo ere bizi-
kleta hartzekotan nintzen, bai-
na lurra bustita zegoen, eta az-
kenean ezer ez. Orain Elorrio 
barruan ibiltzen naiz, asko ir-
ten barik. 

Noiz hartu zenuen bizikleta 
lehenengoz?
Hamahiru urtegaz. San Luis 
egunean bizikleta lasterketak 
egiten ziren, eta orduantxe har-
tuko nuen lehenengoz. 

Askok parte hartzen zuten 
karrera horietan?
Zenbatek zeukaten bizikle-
ta, bada? Gutxik. Aitak guri 
bizikleta bat erosi zigun hiru 
anaientzako. Borrokan ibiltzen 
ginen, zeinek bizikleta hartuko. 
Gero, handik urte bira-edo, nire 
bizikleta izan nuen. Baina kan-
biorik barik eta bestelakorik ba-
rik, e? Gasteizera joan nintzen 
behin kanbiorik barik! 18 urte-
gaz edo...

Garai hartan, errepideak ez zi-
ren oso egoera onean egongo. 
Dena zuloz beteta. Gaztetan, 
behin erromeria batera joan 

ginen, Bergarara, eta bueltan 
taxiak ez zuen Elgetatik bajatu 
gura izan. Handik oinez bajatu 
behar izan genuen. Oso errepi-
de txarrak ziren. 
 
Baina, hala eta guztiz, asko 
mugitzen zinen!
Bai, eta lasterketak ikustera 
ere joaten nintzen. Urkiolako 
igoerara, eta antzekoetara mila 
bider joan naiz. Urkiolara egin 
dudan igoerarik onena 72 urte-
gaz egin nuen. 

Sasoiko zinen gero!
Bai. 80 urtegaz ere ondo ibiltzen 
nintzen. 85 urtera arte 100 kilo-
metro egiten nituen.  

Lehiatu ere egin duzu.
Beteranoekin leku askotan 
lehiatu naiz. 55 urtegaz hasi 
nintzen beteranoekin. Asko 
mugitu ginen. Orduan laster-
keten lekura ere bizikletaz 
mugitzen ginen. Gogoratzen 
dut Leintz Gatzagara bidean, 
behin, Eskoriatzan sagarrak 
osten ibili ginenekoa. Gauzak 
asko aldatu dira. Ura edateko 
iturrietan geratzen ginen, ez 
zen orain bezala...
 
Afizio itzela zeneukan!
Afizioa bai, baina denbora gu-
txi! Fundizioan egiten nuen 
lan, gero mendian pinuak bota, 
etxeko lanak... Behin, lantegian 
seietatik ordu bietara lan egin, 
bazkaldu, mendian lau ordu 
egin, eta gero, Galloko buelta 
(Zornotza eta Galdakaotik doan 
ibilbidea) egin nuen. 64 kilome-
tro dira. 

Errepidean zirikatzailea izan 
zara.
Gazteei sorpresa eman, eta au-
rreratzea gustatu izan zait. Pro-
fesionalekin asko elkartu naiz 
errepideetan, errepide izkina-

tan... Azpijokoa egiten nuen. 
Aurreratzen hasten nintzenean 
esaten nien, “Aupa mutilak! 
Ipurdia altxatu!”. Zirikatzea be-
ti gustatu izan zait. Esprintak 
egiten beti izan naiz ona. Ge-
ro harrapatzen ninduten, eta 
“beno, mutilak, ni honezkero 
nekatu naiz...”. Baina hurrengo 
badenean, agian, berriro aurre-
ratu, eta “aupa mutilak! Gogor 
hor!”. Askotan hiru bider ere 
aurreratu izan ditut! 

Zure adinean gutxik izango 
dute zuk duzun sasoia!
Bizikletan 70 urtetik gorako 
batzuk, badabiltza, baina 
gutxi. Osasunagaz ondo 
nabil, eta uste dut horre-
tan bizikletak mesede 
egin didala.


