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Alberto San Juanek bere bizitza ardatz 
hartuta bakarrizketa bat taularatuko du 
Elorrion eta Durangon, asteburuan  11

Kultura
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Zaldibarko Udalak elkartasuna 
adierazi dio Castet Elkarteari 

Iurreta  4
Adifi jarritako isuna ofizioz 
berrikustea eskatu du udalak

Mañaria  6
Eskola baten beharra eta 
harrobiak, herritarren kezkak

Abadiño  7
EHNEk eta udalak 
hanburgesategiak berbagai

Mercadona enpresa lekua topatzen dabil Du-
rangaldean, supermerkatu bat zabaldu ahal iza-
teko. Hainbat kokapen posible aztertu dituzten 
arren, ezer ez dagoela sinatuta azaldu dute en-
presako iturriek. Eskualdean 1.500 metro koa-
dro inguruko denda zabaltzea da Valentziako 
enpresaren helburua. 

Elorrioko Nanuk enpresako grebalariek 63 
egun eman dituzte greban. 90 lagun inguruk osa-
tzen dute lantaldea eta horien erdia egon da gre-
ban. Grebalariek diote “borrokaren bidez” lortu 
dutela akordioa. Enpresa, berriz, ez dago pozik.

Mercadonak 
supermerkatua 
zabaldu gura du  3

Akordioa sinatu 
dute Nanuk 
enpresan  4

Etxebizitza 
arazoaren 
aurrean, 
okupazioa 
irtenbide  3

 Durangoko Salesen okupaziotik  
hilabetera, Atxondoko Barraski 
inguruan etxe bat okupatu dute 

 Proiektuari Barraskilore izena ipini 
diote, eta ekintza “gardena, publikoa eta 
baketsua” dela adierazi dute
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 DURANGO

Euskara jakin arren, gaztelaniaz 
egiten dira salerosketak
‘Salerosketak be euskeraz’ kanpainara merkatari gehiago batu gura dituzte

 MARKEL ONAINDIA
Iazko irailean Salerosketak be 
euskeraz egitasmoa ipini zu-
ten martxan, merkatarien eta 
bezeroen artean euskararen 
erabilera indartzeko helburuz. 
Harrera ona izan du, eta merka-
tari gehiagoren partaidetzagaz 
jarraitu gura dute ikasturte ho-
netan ere. Ekimenagaz batera 
inkesta bat egin dute 188 komer-
tziotan, eta emaitzek adierazi 
dute erabilera bultzatzeko poli-
tikak beharrezkoak izango dire-

la. Izan ere, merkatarien %75ek 
dio zerbitzua euskaraz eman 
ahal duela, baina %32k baka-
rrik erabiltzen du. Eta, bezeroen 
kasuan %18k darabilte. Beraz, 
euskara jakin arren, saleroske-
tak gaztelaniaz egiteko ohitura 
daukate durangarrek.

ITG taldeak sortu zuen eki-
mena, udaleko euskara zerbi-
tzuaren laguntzaz. Sustatzaileek 
prentsaurrekoa eman zuten 
atzo, balantzea egin, eta hurren-
go helburuen berri emateko. 

Bertan izan ziren ITGko Eneritz 
Iza, Aitziber Irigoras alkatea, 
Dendak Bai-ko presidente Gui-
llermo Oarbeaskoa eta Eusko 
Jaurlaritzako Euskara Sustatze-
ko zuzendari Jokin Azkue. Biz-
kaiko Foru Aldundia eta Orue 
Eskola ere badaude babesleen 
artean. Lehenengo urte honetan 
144 komertziok parte hartu dute 
kanpainan. 230.000 txartel bana-
tu dituzte salerosketak euskaraz 
egiten zituzten bezeroen artean,  
eta bost tablet zozkatu dituzte.

Oarbeaskoa, Azkue, Irigoras eta Iza prentsaurrekoa ematen, udaletxean.

Jendaurrean 
efikaziaz berba 
egiteko ikastaroa 
hasiko da

 M.O.
Manu Marañon prestatzaileak  
jendaurrean efikaziaz berba 
egiten ikasteko saioak eskaini-
ko ditu azaroan eta abenduan, 
Ibaizabal ikastolan. Hilaren 
15ean hasiko da euskarazko 
taldeagaz, eta barikuetan gara-
tuko da. Zapatuetan batuko dira 
gaztelaniako taldekoak, eta hila-
ren 16an izango da lehenengoa. 
Apuntatzeko, gorospe.t@gmail.
com helbidera idatzi behar da, 
eta matrikula 190 eurokoa da. 

Ikastaroaren helburuak, ber-
ba egiteko konfiantza eta natu-
raltasuna lortzea, eta era bai-
korrean komunikatzea dira, 
besteak beste. Gainera, komuni-
kazioaren eragina handitzeko 
helburuz, mezua, egitura eta 
beste zenbait faktore sinplifika-
tzea proposatuko du Maraño-
nek. Praktikak bideoan graba-
tuko dituzte, metodologia zehatz 
baten arabera.

Magrebeko kultura eta 
ohiturak konpartitzen
‘Magreb Durangon’ izeneko jardunaldia antolatu 
dute, eta azaroaren 16ra arte garatuko dute

 M.O.
Udaleko Inmigrazio Sailak eta 
Bibliotekak Magreb Durangon 
izeneko jardunaldia antolatu 
dute egunotarako. Durangoko 
emakume magrebtarren Al-
nour elkartearen laguntzagaz 
osatu dute egitaraua. Besteak 
beste, zinema, literatura, hitzal-
diak, tailerrak eta haurrentzako 
ekintzak garatzen dabiltza mar-
titzenetik, eta azaroaren 16ra 
arte jarraituko dute.

Herritarrei inguruan bizi di-
ren bizilagun etorkinen herrial-
deetako eguneroko errealitate 
kultural eta soziala ezagutaraz-
tea da jardunaldiaren oinarria:  
“Helburua, Durangon elkarre-
kin bizi diren kulturak batzeko 
eta partekatzeko lekuak bultza-
tzea da”. Eusko Jaurlaritzako 
Liburutegiak topaleku progra-
maren barruan dago ekimena. 

Bihar Magrebeko jokoak 
azaldu eta praktikatuko dituzte, 
12:00etan, liburutegian bertan. 
Gainera, umeentzako ipuin kon-

talaria ere egongo da. Martitze-
nean, zine-foruma egingo dute, 
19:00etan, eta eguenean literatur 
tailerra, ordu berean. Barikuan 
ipuin kontalariak egongo dira 
17:00etan –familia osoari zuzen-
dua– eta 20:00etan. Zapatuan 
sukaldaritza tailerragaz amai-
tuko dute Magreb Durangon 
jardunaldia; 11:00etan izango da, 
Behargintzaren egoitzan.

Etorkinen herrialdeetako 
errealitate kultural eta 
soziala ezagutaraztea da 
jardunaldiaren oinarria

Udalak Emakunden 
salatuko du Expo Feria 
iragartzeko kanpaina
Joan zen asteburuko Expo Feriaren kanpaina 
salatzeko eskatu du Andereak elkarteak

 M.O.
Joan zen asteburuan Expo Fe-
ria azoka egin zen Landako 
Gunean, eta berau iragartzeko 
kanpainak hautsak harrotu 
zituen. Herriko faroletan eta ba-
randetan ipinitako karteletan, 
emakume batek, azokara joan 
gura zuela-eta, baimena eska-
tzen zion gizon bati. Horrez gai-
nera, gaztelania hutsean zeuden 
kartelak. EH Bildu izan zen kan-
paina hori “publizitate sexista” 
zela kritikatu zuen lehenengoa, 
eta udalari kartelak kentzeko es-
katu zion. Andereak elkarteak 
ere kritikatu zuen ostean, eta 
udalari eskatu zion Emakunden 
salatzeko. Bada, udaleko ordez-
kariek adierazi dute salaketa 
ipiniko dutela.

Herriko hainbat lekutan 
agertu ziren Expo Feria iragar-

tzeko kartelak. Udalak berak ere 
kritikatu zuen kanpaina, baina 
ez sexismoa arrazoitzat hartuta. 
Euren esanetan, baimenik barik 
zeuden ipinita, eta euskaragaz 
lotutako arauak ere urratzen 
zituzten. Udal espazioak erabil-
tzen dituzten erakundeek euska-
ra erabili behar dute euren pu-

blizitateetan. Ondorioz, kartel 
horiek kenduko zituela azaldu 
zuen udalak. Durangon baka-
rrik ez, Iurretan eta Abadiñon 
ere agertu ziren kartelak.

EH Bildu izan zen 
kanpaina hori “publizitate 
sexista” zela kritikatu zuen 
lehenengoa

Pobreziaren aurka 
egiten den lana 
kalera aterako dute
Pobreziaren Aurkako Astea antolatu dute hogei 
elkarte inguruk; gaur, solasaldia egingo dute

 M.O.
Pobreziaren Aurkako Astea 
martxan dago Durangon. Ho-
gei elkarte inguruk antolatu 
dituzte ekintzak. Azaldu dute-
nez, Zubiguneak topagunean 
batzen dira talde horiek. Joan 
zen astelehenean ekin zioten 
egitarauari, eta datozen egune-
tan ere egongo dira ekitaldiak. 
Pobreziaren aurkako lana hain-
bat ikuspuntutatik aztertzea da 
antolatzaileen helburua. Baina 
herriko taldeen elkartasun lana 
goraipatzea ere gura dute. Maila 
orokorrago batean lantzen den 
Zero pobrezia kanpainara batu 
dira ekimen hauekin.

Gaur arratsaldean, 18:30ean, 
Lagunkide programaren in-
guruko solasaldia egingo dute 
San Jose Jesuitak ikastetxean. 
Gurutze Gorriak eta udalak 
ipini dute aurten martxan La-
gunkide, herriko nagusiei la-
guntza emateko boluntariotza 
programa. Boluntarioek eta 
erabiltzaileek euren esperien-
tzien berri emango dute. Ba-

teginez elkarteak prestatu du 
solasaldia, eta eurez gainera, 
Geu Bek eta Jesuiten Etxeak ere 
parte hartuko dute. Hurrengo 
barikuan, 19:45ean, dokumen-
tala eskainiko dute San Agustin 
kulturgunean, Uztartuz taldeak 
antolatuta. Azaroaren 18tik 23ra 
liburutegian egongo den era-
kusketak itxiko du egitaraua.

Zero pobrezia kanpainatik 
manifestu bat kaleratu dute, 
eta ohartarazi dute pobrezia 
hazi egin dela, besteak beste, 
murrizketa politiken ondorioz. 
Egoerari aurre egiteko, eredu al-
ternatibo bat aldarrikatu dute, 
“hazkunde, kontsumo eta lehia-
kortasunaren mitoetatik ihes 
egiten lagunduko diguna”.

Pobreziaren aurkako lana 
hainbat ikuspuntutatik 
aztertzea da 
antolatzaileen helburua
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 DURANGALDEA

Durangon lez, Atxondon ere 
etxe bat okupatu dute 
Barraskiko etxe bat okupatu dute, Durangoko Salesen okupaziotik hilabetera

 MARKEL ONAINDIA
80ko hamarkadaren amaieran, 
Elorrioko Gaztetxearen okupa-
zioak hazi bat erein zuen, eta 
90eko hamarkada bukatzear 
zela ia Durangalde osoan loratu 
zen. Etxe hutsen ateak domino 
fitxak lez jausi ziren bata bes-
tearen atzetik. Gaur egun, oku-
pazioa berriro hedatzen dabil, 
baina zentzu desberdinagaz. Ai-
sialdirako alternatiba izatetik, 
bizimodurako irtenbide izatera 
pasa da. Egoerak eta beharri-
zanak bultzatuta, bizitzeko edo 
proiektuak garatzeko okupatu 
dituzte Durangoko Salesen ko-
mentua eta Atxondoko Barras-
kiko etxe bloke bat. Mugimendu  
sozial autonomoa da.

Barraskilore izena ipini diote 
Atxondoko proiektuari. Joan 

zen zapatuan okupatu zuten. 
“Ekintza gardena, publikoa eta 
baketsua da”, esan dute. Ingu-
rune horretan bost etxe bloke 
eraikitzea aurreikusi zuten. 
Eraikuntza hasi zen, baina ete-
nak eta gorabeherak izan ditu. 
Guztiz amaituta dagoen bloke 
bat okupatu dute; beste bat erdi 
eraikita dago. Esan dute pro-
motoreak hanka egin duela 
herrian zorrak utzita, eta orain 
atzean dauden bankuak banku 
txarra-ren barruan daudela. 
Beraz, eraikitzeko egitasmoa 
blokeatuta dago. Etxeen egoe-
raren berri izateko, udalera 
gerturatu dira okupatzaileak. 
“Atxondoko herritarrok urte 
asko daramatzagu Barraskiko 
blokeen degradazioa ikusten. 
Eta bitartean familiaren etxetik 

ezin irten gabiltza, gaur egun 
bizi ditugun lan eta giza egoeren 
ondorio”. Etxebizitza arazoari 
irtenbidea bilatu, eta eztabaida 
piztu gura dute.

Blokean lau etxebizitza dau-
de laster bizitzen sartzeko mo-
duan. Jende gehiagok beharra 
edukiz gero, okupazioa heda-
tuko dute:  “Auzotar guztiek 
etxebizitza duina izateko aukera 
izango dugun espazio kolektibo 
bat sortu nahi dugu”. 

Beheko lokal bat ere hartu 
dute, eta herriarentzat zelan za-
baldu aztertzen dabiltza: aisial-
dirako, kontsumo taldeentzat... 
Astero asanblada egin, eta ber-
tan hartuko dituzte erabakiak. 

Salesetan, ilusioagaz
Urri hasieran Durangoko Sale-
sen komentu zaharra okupatu 
zuen lagun talde batek. Egoera 
gaitzak elkartu eta eroan zituen 
okupaziora. Bizitzeko eta eki-
menak garatzeko asmoa dau-
kate. Herriko hainbat lagunek 
interesa agertu dutela esan du 
kide batek, eta jasotako laguntza 
eskertu gura izan du. 

Eraikinaren jabeak salatu 
egin zituen, eta joan zen astean 
hogei lagun identifikatu zituen 
Ertzaintzak. Baina, jabeagaz 
hartuemanetan segitzen dute, 
eta lan egiteko ilusioagaz daude. 

Barraskiko hiru etxe blokeetatik bat okupatu zuten joan zen zapatuan.

Salesen komentua urri hasieran okupatu zuten, Galtzareta kalean.

Mercadonak 
supermekatua 
zabaldu gura du 
Durangaldean
Eskualdeko hainbat leku aztertzen dihardute, 
supermerkatua non kokatu erabakitzeko

 JONE GUENETXEA
Mercadona enpresak Durangal-
dean supermerkatua zabaltzeko 
asmoa du. Araba, Bizkaia eta Gi-
puzkoan 25 denda zabaldu gura 
dituzte, eta horietako bat eskual-
dean kokatzea dute helburu.

 Mercadonako iturriek baiez-
tatu dutenez, supermerkatua 
eraikitzeko hainbat leku azter-
tzen dabiltzan arren, oraindik ez 
dute erabakia hartu. 

Supermerkatu formatua 
izango lukeela azaldu du en-
presak: janaria, edariak, mas-
kotentzako janaria eta higiene 
eta garbiketarako produktuak 

izango lituzke salgai. Beraz, 
etxetresnarik, arroparik edo li-
bururik ez lukete salduko denda 
berri honetan. 

Salmentarako 1.500 metro 
koadrodun espazioa izatea au-
rreikusi dute, eta baita biltegi 
lanak eta bestelakoak  egingo 
lituzkeen beste gune bat. Apar-
kalekua ere izango luke.

1.453 supermerkaturekin, 15 
autonomia erkidegotako 46 pro-
bintziatan dihardu, gaur egun, 
Mercadonak. Guztira, 70.000 
pertsona baino gehiagok egiten 
dute lan enpresa horretan.  

Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoan 25 denda 
zabaldu gura ditu 
Mercadonak

OTXANDIO

Jubilatuen Eguna ospatuko 
dute domekan, Mainondon
Bazkaria, sari banaketak eta musika egongo dira

 J.D.
Domekan Jubilatuen Eguna 
ospatuko du Otxandioko Pasea-
leku jubilatuen elkarteak. Meza-
ren ostean, 14:00ak aldera, Mai-
nondoko gimnasioan dagoen 
gunean batuko dira bazkaritara 
127 lagun. Bazkaria erdi bana 
ordaindu dute jubilatuen elkar-
teak eta udalak. Ohitura den 
legez, Izurtzako eta Mañariko 
jubilatuen elkarteko batzordeko 

hiruna ordezkari ere gonbidatu 
dituzte. Bazkalostean, elkarteko 
emakume eta gizon nagusienak 
omenduko dituzte: Jakobe Gara-
te eta Felix Garaigordobil.

Ondoren, udalak eta elkar-
teak prestatutako bina sari zotz 
egingo dituzte bertaratzen dire-
nen artean. Segidan, briska txa-
pelketako sari banaketa egingo 
dute. Musikagaz amaituko dute 
domekako ekimena.

1.500 metro koadro 
izango dituen 
supermerkatua izatea 
aurreikusi du Mercadonak



4         Herririk herri     2013ko azaroaren 8a, barikua  |  anboto

Etxeetan 
irisgarritasuna 
sustatzeko 
ordenantza

 M.O.
Elorrioko etxebizitzetan irisga-
rritasuna hobetzeko ordenan-
tza bat prestatzen dabil udala. 
Hori azaldu dute asteon prentsa 
ohar baten bitartez. Udaleko go-
bernu taldeak (EAJ) zirriborro 
bat idatzi du, baina oraindik 
osoko batzarrean onartzeke 
dago. Herritar guztiak euren 
etxeetara oztoporik barik sartu 
ahal izatea da helburua, azaldu 
dutenez. Horregatik, etxean 
obra egin gura dutenei bidea 
erraztu gura diete ordenantza 
horregaz. 

Arauak eta baldintzak
Balizko ordenantza berriaren 
arabera, besteak beste, igogai-

luak eta arrapalak ipini ahal 
izango dira. Eta, horretarako, 
arautegia ezarri dute. Esate 
baterako, igogailuak instalatu 
gura dituzten etxe blokeetan, 
eskaileraren zabalera 80 zen-
timetrora murrizteko aukera 
edukiko dute. 

Prentsa oharrean ordezka-
riek adierazi dutenez, ikastetxe, 
zaharren egoitza eta osasun 
etxeetan obra horiek egiteko 
arauak eta baldintzak ere pro-
posatu dituzte zirriborroan.

Herritar guztiak etxeetara 
oztoporik barik sartu 
ahal izatea da helburua, 
azaldu dutenez

 IURRETA

Adifi jarritako 
isuna ofizioz 
berrikustea 
eskatu du udalak

 AITZIBER BASAURI
Adif  enpresari 224.000 euroko 
isuna jarri zion Iurretako Uda-
lak, eta azken horrek prozedura 
baliogabe uztea eskatu zuen. 
Tramitera onartu zuen maia-
tzean eskaria udalbatzarrak, 
eta, orain, hartutako ebazpena 
ofizioz berrikusteko prozedura 
hastea onartu du Iurretak.

Udalbatzarrak Abiadura 
Handiko Trenaren (AHT) lanak 
daroazan enpresak aurkeztuta-
ko alegazioak atzera bota ditu, 
eta prozeduragaz jarraitzea 
onartu du: Euskadiko Aholku 
Batzorde Juridikoari helarazi-

ko diote udalaren ebazpena, zu-
zena izan zen ala ez esan dezan; 
hau da, deuseztasun-arrazoiren 
bat dagoen argitu dezan.

ETBren egoitzaren azpiegi-
turetan daroan “jardueraren 
azterketari traba egiteagatik” 
jarri dio isuna udalak Sustapen 
Ministerioaren menpeko enpre-
sari. Hori ukatu egin du Adifek 
alegazioetan, baina, hori horre-
la izanda ere auzitegietan argitu 
beharko dela dio Iñaki Totorika-
guena alkateak.

Daroan “jardueraren  
azterketari traba  
egiteagatik” jarri dio isuna 
Iurretako Udalak Adifi

 ELORRIO

Akordioa lortuta, 
lanera bueltatu 
dira Nanuken
Grebalariek esan dute borrokaren bidez lortu dutela 
akordioa; sinatu arren, enpresa ez dago pozik

 MARKEL ONAINDIA
Irailaren 3an Transportes Na-
nuk enpresan hasitako greba 
amaitu da. Enpresa eta greba-
lariak akordiora heldu dira az-
kenean. Laugarrenez batu dira 
negoziatzeko. Grebalariek esan 
dutenez, lan erreformatik ba-
bestuko dituen enpresa hitzar-
mena edukiko dute beharginek, 
eta kaleratutakoa ere beharrera 
bueltatuko da, baina beste en-
presa batean: “Hirugarren en-
presa baten baldintza duinetan 
sartzea lortu dugu. Zoritxarrez 
ez da enpresaren ekimen baten 

ondorioz lortutako gauza bat, 
grebalarion borrokaren bidez 
lortutako zerbait baizik”. Borro-
katuz gero edozer gauza lortu 
ahal dela aldarrikatu dute. “He-
rri honetako langileok berriz 
ere lortu dugu hori erakustea”.

63 egun eman dituzte greban 
grebalariek. 90 lagun inguruk 
osatzen dute lantaldea, eta ho-
rien erdia egon da greban. En-
presak %4ko soldata jaitsiera 
ezarri zien, eta aparteko sari 
batzuk ere ordaindu barik zeuz-
kan. Horregatik eta enpresa 
hitzarmen baten alde hasi zuten 

protesta grebalariek. “Oso go-
gorrak egin zaizkigun bederatzi 
aste izan dira, baina akordio ho-
nek etorkizunean hartuemanak 
hobetzeko balioko duela uste 
dugu”, adierazi dute. 

Elorrion eragin handia izan 
du gatazkak, eta polemika ta-
maina berekoa izan da. Herrita-
rren eta senideen babesa esker-
tu dute grebalariek. 

Galdu izanaren sentsazioa
Enpresak akordioa sinatu du, 
baina ez dago pozik. Gerenteak 
azaldu du galdu izanaren sen-
tsazioa daukatela: “Presioak 
handiak izan dira, eta azkenean 
sinatu behar izan dugu”. Sa-
latu du kamoiei harrikadak 
bota dizkietela. “Delinkuentzia, 
txantaia eta inposizioa” erabili 
dituzte grebalariek eta sindika-

tuek, gerentearen ustez. Urria-
ren 28an, Zarautzeko Eroskin 
kamioi bati su eman zioten eze-
zagunek, eta protestagaz lotu du.

Greba egin ez dutenek, due-
la aste batzuk adierazi zuten 
ez zutela negoziazioen bidez 
lortutako ezer onartuko. Baina, 
gerentearen arabera, adostuta-
ko enpresa hitzarmena langile 
guztientzat izango da.

Trasnportes Nanuk enpresako beharginak lanera bueltatu dira, akordioa lortu eta gero.

Armarria 
aztertuko dute 
Zaldibarren

 I.E.
2013ko udal aurrekontuko di-
ru-izendapenetan 50.000 euroko 
gehikuntza egitea onartu zuten 
joan zen asteko plenoan. Aurrei-
kusi bako hainbat inbertsio egin 

ahal izateko esleitu dute hainbat 
diru atal: udaberriko euriteek 
hondatu zuten espaloi bat kon-
pontzeko 1.300 euro, esaterako.

Gobernu taldeak azpimarra-
tu du 600 euro bideratuko dituz-
tela Zaldibarko armarriaren 
inguruko ikerketa burutzera. 
Azken hamarkadetan, gober-
nu talde bakoitzak irudia bere 
erara moldatu duela azaldu 
du Arantza Baigorri alkateak: 
“Bada garaia gure armarriko 
elementuak behin betiko zehaz-
teko”, azpimarratu du. Endika 
Mogrobejo heraldikan adituak 
egingo du azterketa, eta alka-
teak azaldu duenez, urtebetez 
jardungo du horretan. 

 ZALDIBAR

Elkartasuna adierazi dio 
udalak Castet Elkarteari
Herriko tabernen auzian inputatuta dagoen Castet 
Elkarteak mozioa aurkeztu zuen udalbatzarrean

 ITSASO ESTEBAN
Herriko tabernen auzian inpu-
tatuta dagoen Castet elkarteari 
elkartasuna adieraztea onartu 
zuten joan zen eguneko udalba-

tzarrean, Zaldibarko Udalean. 
Elkarteak aurkezturiko mozioa-
ren alde Bilduko sei ordezkariek 
egin zuten, kontra bozkatu zu-
ten PP eta PSE-EEko ordezka-

riek, eta abstenitu egin zen EAJ. 
Herriko tabernei ETA finan-

tzatzea egozten dien 35/02 suma-
rioan oinarrituta, urriaren 17an 
Espainiako Auzitegi Naziona-
lean hasi zen epaiketan, 110 He-
rriko taberna epaituko dituzte. 
Erantzule zibil izatea egozten 
diete akusatuei, tartean, Zaldi-
barko Herriko taberna kudea-
tzen duen Castet Elkarteari. 

Alderdiek euren bozka eman 
ostean, elkarteko kide batek 
hartu zuen berba: eskerrak 
eman zituen lehenengo, gaia 
udalbatzarrean eztabaidatzea 
aho batez onartu zutelako. “Ez 
da ekonomialaria izan behar 
jakiteko Herriko tabernek ez 
dutela sekula ETA finantzatu, 
nahikoa dutela bizirauteagaz”, 
azpimarratu zuen elkarteko ki-
deak. Sumarioan elkartearen 
kontra ez dagoela ezelako aku-
sazio konkreturik, sumarioa 
“inkongruentea” dela, eta “epai-
keta bidegabea” dela esan zuen.Gaia udalbatzarrean eztabaidatzea eskertu zuten elkartekideek.

Azaroaren 14an, 
etxebizitza eta 
ekipamenduez
Datorren eguenean, 18:30ean, 
Hiri Antolamendurako Plan 
Orokorraren parte-hartze pro-
zesuaren barruko hurrengo 
batzarra egingo dute eskolan. 
Uda aurrean egin zuten diagno-
si fasearen ondoren, erabakiak 
hartzeko biltzen ari dira biga-
rren fase honetan. Mugikor-
tasunaren gaineko erabakiak 
hartu zituzten urriaren 31ko lan 
saioan, eta herriko etxebizitzen 
eta ekipamenduen egoera azter-
tuko dute azaroaren 14an. 



“Bezeroak gustura geratzea 
da guretzat inportanteena” 
Eibarren 40 urteko esperientzia batu ondoren, Epoca Durangora heldu da; 
etxebizitzak altzariz janzteko proiektu integralak eskaintzen dituzte bertan 

> JOSEBA DERTEANO
A m a i a  I r i o n d o  d e ko ra -
t z a i l e a k  o r a i n t s u  D u -
rangon i rek i  den Epoca   
altzari dendari buruzko xehe-
tasunak eskaini ditu. 40 urtean 
Eibarko dendan irmoki jarraitu 
duten eredua dute abiapuntu 
eta jarraibide: Bezeroari era-
bateko harreta eskaintzea eta 
gogobeteta uztea.
 
Noiz ireki duzue Durangon 
Epoca?
Durangoko denda irailean ireki 
genuen. Eibartik gatozen enpre-
sa familiarra gara; bertan, orain 
dela 40 urte martxan jarritako 
denda bat dugu. Beraz, urte as-
kotako esperientzia zabala dugu 
sektorean. 

Zer eskaintzen duzue?
Etxebizitzen proiektu integrala 
eskaintzen dugu, besteak beste. 
Lehenengo eta behin, etxe ba-
tean erreforma egin behar bada, 
hark eskatzen duen kudeaketa 
osoa gure gain hartzeko aukera 
ematen dugu: iturgina, igeltse-
roa, argiketaria… Guztia. On-
doren, etxebizitza osoa altzariz 
janzteko ardura ere hartzen du-
gu, etxea hornitzeko behar diren 

altzari mota guztiak eskainita: 
bainugelak, logelak, armairuak, 
saloiak… Estilo modernoan 
zein klasikoan. Bezeroen zerbi-
tzura egoten gara; eurek, dituz-
ten beharrizanak zehaztu, eta 
guk eskakizun horien arabera 
jarduten dugu.

Zer produkturekin egiten du-
zue lan?
Kalitate handiko produktuak 
ditugu, gaur egungo merkatuak 
eskatzen duenaren arabera pol-
tsiko guztietara egokitzeko mo-
dukoak. Eta bezeroaren aurrean 
erabateko garantia bermatzen 
dutenak. Beste batzuren artean 
Arrital Cucine, Dall’agnese eta 
Altamarea fabrikatzaile italia-
rrekin dihardugu elkarlanean. 

Proiektu baten kargu egiten 
zaretenean zein da zuen erre-
gela edo jarraibide nagusia?

Guretzako inportanteena be-
zeroaren asebetetzea da, behin 
gure lana eginda, bezeroa gustu-
ra eta gogobeteta geratu dadila 
egindakoarekin; proiektu bat 
gauzatzen gauden bitartean une 
oro bere ardura dugula sumatu 

dezala, eta edozein arlotan ahol-
kuren bat behar duenean, beti 
hor gaudela sentitu dezala. Gure 
ibilbide osoan horixe izan dugu 
helburu nagusi, bai bezero parti-
kularrekin, bai profesionalekin; 
hau da, sustatzaile, arkitekto eta 
abarrekin.
 
Urte bukaerara arte deskon-
tuak eskaintzen ari zarete.
Durangon berriak garenez, jen-
dea gu ezagutzera etor dadin 
animatu gura dugu, eta, gainera, 
urtea amaitu arte deskontu be-
reziak ditugula jakinarazi. Eros-
keta bolumenaren araberakoak 
izango dira, eta benetan inte-
resgarriak. Etxean aldaketarik 
egitea buruan izanez gero, galdu 
ezin daitezkeen deskontuak.

Etxebizitzen 
proiektu integrala 
eskaintzen dugu, 
besteak beste”

Erosketa bolumena 
kontuan hartuta, 
deskontuak ditugu 
urtea amaitu arte”
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Dall’agnese.

Arrital.

Altamarea.

Kepa Aginako.
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 BERRIZ

Zerga eta tasa 
gehienak KPIaren 
arabera igo dituzte
Uraren zerga igo eta beste tasa batzuk izoztea 
erabaki du Berriko Udalak “faktura orekatzeko”

 AMAIA UGALDE
Aho batez onartu dituzte Berriz-
ko Udalean 2014ko ordenantza 
fiskalak. Igo dituzten zerga eta 
tasa gehienei KPI Kontsumo 
Prezioen Indizea igoko zaie, 
%2,2, eta beste batzuk izoztu 
egingo dituzte. Uraren tasa %3,4 
igoko da, KPIa baino gehiago. 
Ur instalazio guztiak udalak ku-
deatzen ditu, eta Orland Isoird 
alkateak adierazi duenez, “Al-
dundiak diru-laguntza jasotze-
ko prezio bat zehazten du, eta 
horra heltzeko igoko da tasa”.

Uraren zerbitzua gehiago 
ordaindu beharko denez, sanea-
mendua, estolderia eta konta-
doreen tasak ez dituzte igoko, 
horrela “hiru hilabetero etxera 
heltzen den faktura orekatua-
goa izan dadin”, azaldu du Or-
land Isoird Berrizko alkateak. 
Zaborraren tasa %1 igoko dute.

Orland Isoirden berbetan, 
aldaketak hiru hilebeteroko or-

dainagirian euro bat edo biren 
igoera ekarriko du. Inguruko 
herrietan ordaintzen dutena az-
tertzen ibili direla azaldu du, eta 
Berrizko uraren eta zaborraren 
tasa eskualdeko merkeenak di-
rela nabarmendu du.

Ibilgailuen gaineko zerga
Datorren urterako beste al-
daketa esanguratsu bat ibil-
gailuen gaineko zergarena da. 
2012an eta 2013an izoztuta egon 
da zerga hori, eta 2014rako %2,2 
igotzea aurreikusi dute, oroko-
rrean, ibilgailu guztien kasuan. 

Gutxiago kutsatzen duten 
ibilgailuen zerga gutxiago igoko 
da: %0,83 igoko da 14 zaldi edo 
gutxiago dituzten autoentzako, 
eta 500 zilindrada edo gutxiago 
duten motorrentzako. Bilduko 
Xabi Zalduaren berbetan, “di-
ferentzia sinbolikoa da, baina, 
behintzat, hor dago”. 

Eliza eta ondasun higiezinak
Datorren urterako izoztu duten 
zergetako bat ondasun higiezi-
nen zerga da. Orain arte, elizak 
ez zuen zerga hori ordaindu 
behar, eta salbuespen hori ken-
tzea erabaki dute, Francisco del 
Pino zinegotzi sozialistak pro-
posatutakoa aho batez onartuz.

Ibilgailuen zerga %2,2 
igoko da; 14 zaldi 
edo gutxiago dituzten 
autoentzako, %0,83

Erabakitze 
eskubidea 
eztabaidagai 
osoko bilkuran

 A.U.
Herrira plataformako kideen 
atxiloketak salatzeko mozioa 
aurkeztu du Bilduk, eta osoko 
bilkuran erabakitze eskubidea-
ren gaineko eztabaida piztu da.  
Mozioan gatazkaren soluziora-
ko hiru oinarri aipatzen dira: 
oinarrizko eskubideen defentsa, 
akordio politikoa eta erabaki-
tzeko eskubidea errespetatzea. 
Azken puntu horrek eragin du 
eztabaida. 

Orlan Isoirden berbetan, EAJ 
erabakitze eskubidearen al-
de dago, “baina ezin da izan 
ezinbesteko baldintza bakea 
lortzeko”. Gauzak “nahastea” 
iruditzen zaio EAJri: “Erabaki-
tzeko eskubide barik gatazkak 
jarraituko du? Zer eratakoak?”. 
Bilduko Xabi Zalduaren berbe-
tan, “Espainian saldu dute ga-
tazka armatuaz amaitzea gataz-
ka amaitzea dela, baina gatazka 
politikoak hor jarraitzen du, eta 
ez da amaituko erabakitzeko es-
kubidea bermatu ezean”.

PSE-EEko Francisco del Pi-
noren ustez, erabakitze eskubi-
deari buruz berba egitea “etxea 
teilatutik hastea” da. Herrira-
ko atxiloketei buruz, PSE-EEk 
“operazio judizialei errespetu 
handia” diela azaldu du: “Ikusi-
ko dugu zer erabakitzen duten”. 

Mozioa EAJk egindako al-
daketekin onartu zen, Bilduren 
abstentzioagaz eta PSE-EEren 
kontrako botoagaz. 

 MAÑARIA

Eskola baten beharra 
eta harrobiak dira 
herritarren kezkak
Herriko plan orokorra berrizteko partaidetza 
prozesuaren lehenengo ondorioak azaldu dituzte

 MARKEL ONAINDIA
Aurrera doa Mañariko Hiri An-
tolamendurako Plan Orokorra 
berrizteko prozesua. Herria 
datozen urteetarako zelan egi-
turatu aztertzen dabiltza, eta 
momentuz aurkezpena eta tailer 
bi egin dituzte, diagnostiko fa-
seari lotuta. Batzar guztietan 30 
lagun inguru batu dira. Partai-
detza prozesua gidatzen dabilen 
lantaldeak lehenengo ondorio 
batzuen berri eman du. Besteak 
beste, eskola baten beharra da-
goela uste dute, eta harrobien 
egoeraz ere hausnartu dute.

Lantaldeko kideek azaldu du-
te harrobien gaia nabarmendu 

egin dela. Alde batetik, aktibo 
daudenek sortzen duten zaratak 
eta hautsen deserosotasunak 
kezkatzen ditu herritarrak. 
Bestetik, harrobi zaharrak he-
rriarentzat berreskuratu dai-
tezkeela uste dute, funtzio berri 
bat emanez. Zerbitzuen arloan 
hutsuneak daudela diote pro-

zesuko partaideek, eta horren 
baitan sartu dute eskola bat iza-
tearena. Garraio publikoaren 
falta ere agertu da ondorioetan. 
Baina, bestalde, ekipamenduak 
ondo daudela diote. Adibidez, 
kultur etxea, frontoia, eta uda-
letxea aipatu dituzte. Mañarian 
bizitzeak dauzkan alde onak ze-

rrendatu dituzte, eta naturareki-
ko hartuemana edo segurtasuna 
nabarmendu dituzte.

Diagnostiko fasea amaituta, 
proposamenak egitera pasako 
dira orain. Datorren eguenean, 
azaroaren 14an, izango da hu-
rrengo batzarra, lurren egokita-
suna aztertzeko.

Batzarretan 30 bat lagun inguruk parte hartu dute.

Harrobi zaharrak 
herriarentzat berreskuratu 
daitezkeela uste dute, 
funtzio berri bat emanez

 IZURTZA

Atxilotu bi, 
txatartegi batean 
lapurreta egitea 
egotzita

 JOSEBA DERTEANO
Martitzen arratsaldean, Ertzain-
tzak Izurtzako txatartegi bateko 
langileen deia jaso zuen. Lagun 
bi txatartegian lapurreta egiten 
harrapatu eta bertan atxikita 
zituztela, eta hirugarren batek 
furgoneta batean ihes egin zue-
la jakinarazi zioten langileek 
Ertzaintzari. Orduan, polizia 
bertaratu, eta atxikita zeuden 19 
eta 22 urteko lagun biak atxilotu 
zituen. Salaketak dio burdinazko 
materialagaz betetako orgatxoa 
zeramatela aurkitu zituztela 
txatartegiko langileek. Gainera, 
Ertzaintzak ikusi zuen enpresa 
ondoko hesiak zulo bat zuela. Ho-
riek horrela, indarrez egindako 
lapurreta egotzi diete. Durango-
ko udalatzaingoak ihes eginda-
koaren furgoneta aurkitu zuen, 
eta gidariaren bila dabiltza.

 MALLABIA

Konpost guneak 
eraikiko dituzte
Bilketa puntuak kendu eta ekarpen guneak ipiniko 
dituzte Mallabiko herrigunean eta auzoetan

 JONE GUENETXEA
Asteon hasi eta urtea bukatu 
baino lehen, Mallabiko auzoe-
tan lau ekarpen gune eta herri-
gunean lau auzo-konpost gune 
eraikiko dituzte. Beraz, egun-
go bilketa puntuak desagertu 
egingo dira, eta horien ordez 
ekarpen guneak ipiniko dituzte. 
Etxola batzuk eraikiko dituzte, 
eta bizilagun bakoitzak bertara 
sartzeko giltza izango du. Ba-
rruan, hondakinak bereizita 
botatzeko kontainerrak egongo 
dira. Aurten, Areitio, Goita, 
Gerea eta Hanbreko ekarpen gu-
neak sortuko dituzte. 

Datorren urtean ekimena 
herri osora zabaltzea da helbu-
rua, udal arduradunek azaldu 
dutenez. Ekarpen guneak, Ma-
llabiko Udalak Debabarrenako 
Mankomunitatearekin batera 

“zaborraren kudeaketa on baten 
alde” agin duen apustuaren bi-
garren pausoa dira. 

Iaz autokonpostaren inguru-
ko kanpaina martxan jarri zu-
ten, eta jakitera eman dutenez, 
“hainbat herritar ari da euren 
etxeetako zabor organikoa kon-
postatzen”. 

Herriguneko biztanleek kon-
posta egin dezaten lau auzo-kon-
post gune eraikiko dituzte: An-
soagan, Arteizen, Intxaurtin 
eta Mallabarrenan. Egurrezko 
itxitura baten barruan kon-
postagailuak ipiniko dituzte. 
Eta konpostagailu horiek nola 
erabili ikasteko formazio bilera 
antolatuko dute. 

Autokonposta edo auzokon-
posta erabiltzen duten malla-
biarrek %15eko hobaria izango 
dute zaborraren tasan. 

Familiek etxeetan sortzen dituzten hondakinen %40 inguru materia organikoa da.



Udaleko Gizarte Ekintza Sailaren laguntza-
gaz, Ulertuz Bizkaiko Hau Gorren Familia 
eta Lagunen Elkarteak askotariko ekin-
tzak antolatuko ditu domekan, 11:00etatik 
14:00etara, Andra Mariko elizpean. Entzu-
men galera dutenen errealitatea ezagutara 
ematea dute helburu. Hainbat jolas eta 
tailerren ostean, El beso de Klimt taldearen 
kontzertua izango da. 

Silboberrik Durangon 
eskainitako emanaldia 
ETBn ikusgai, bihar

Elorrioko Gazetan 
txahal afaria egingo 
dute hilaren 16an

Askapenako 
brigadistek Palestina 
berbagai Elorrion

Entzumen urritasunari 
buruzko jardunaldiak 
domekan, Durangon

Urriaren 26an Silboberri Txistu Elkar-
teak emanaldia eskaini zuen Duran-
goko Landako Gunean. Besteak beste, 
Queen taldearen eta John Lennon eta 
Ennio Morriconeren abesti ezagunen 
moldaketak eskaini zituzten kontzertu 
horretan. ETBk emanaldi hori gra-
batu egin zuen, eta zapatu honetan, 
22:30ean, eskainiko dute.  

Gazeta auzoko Lagunarte el-
karteak txahal afaria antolatu 
du azaroaren 16ko zapaturako, 
21:00etan, Elorrion. Trikitila-
riak ere egongo dira jai giroa 
ipintzeko. Afarirako txartelak 25 
euroan salgai daude soziedadean 
bertan, Lejarazu erretegian eta 
Parra tabernan. 

Palestinaren egoeraren berri eman 
eta bertako errealitatea ezagutaraz-
tea helburu duen hitzaldia antolatu 
dute biharko, Elorrion. Askapena ko-
lektiboko brigadistek Palestinan bizi 
izandakoa kontatuko dute zapatuan, 
18:00etan, Elorrioko Gaztetxean. 
Atzo beste hitzaldi bat izan zen ‘Boi-
kota Israeli’ izenburupean.
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DURANGALDEA ASTEON

 ATXONDO

Azokako 
postuen tasa 
kendu dute

 JOSEBA DERTEANO
2014rako ordenantza fiskalen 
aldaketen artean bada bat herri-
ko baserritarrak eta ekoizleak 
laguntzea helburu duena. Uda-
letxe azpiko arkupean astelehe-
nero (goizetik eguerdira) egiten 
den ortuarien azokan postuak 
ipintzeagatik kobratzen zuten 
tasa (ia 8 euro astero) kentzea 
erabaki dute. Aurten arte pos-
tu bat bakarrik jartzen zen, eta 
bera herritik kanpokoa. Baina, 
aurten atxondar batek postua 
ipintzeko eskaria egin du (asko-
tariko produktu ekologikoekin) 
eta udalak onartu egin du. He-
rriko ekoizleen lana sustatzeko 
erabaki dute tasa hori kentzea. 

Dendetan 
euskaraz egiten 
duten erosleak 
sarituko dituzte

Merkataritza eta ostalaritza 
arloan euskararen erabilera bul-
tzatzea da Abadiño, denda-taber-
na-jatetxeetan, euskaraz izeneko 
kanpainaren helburua. Herriko 
denda, taberna eta jatetxeetan 
euskaraz berba egiten duten 
bezeroen artean 100 euroko 10 
txartel zozketatuko dituzte kan-
painan parte hartzen duten 120 
establezimenduek. Abenduaren 
3an, Euskararen Nazioarteko 
Egunean, Errota kultur etxean 
egingo dute zozketa, 20:00etan. 

 ABADIÑO

EHNEk eta udalak  
hanburgesategiak  
izango dituzte berbagai
Polemika piztu da McDonald´sek eta Burger Kingek 
Abadiñorako dituzten proiektuen inguruan 

 JONE GUENETXEA
EHNEk batzarra eskatu dio 
Abadiñoko Udalari McDonald´s 
eta Burger Kingek Abadiñoko 
Murueta auzorako dituzten 
proiektuei buruz hitz egiteko.  
EHNEren arabera, Zatikako 
Lurralde Planak argi dio “ne-
kazaritza jasangarria” bultzatu 
eta garatu behar dela: “Errea-
litatean badagoelako aukera 
nekazaritza eta abeltzaintzan 
lanpostuak sortzeko, baina Aba-

diñoko Udalak aukera horri uko 
egin dio, zer eta, buelta eman 
orduko zabor-janari lotutako 
proiektuak besarkatzeko”.

 Jose Luis Navarro Abadiño-
ko alkateak EHNEko ordezka-
riekin batzartzeko “prestutasu-
na” adierazi du. Sindikatuari 
mezua helarazi dio prentsa ohar 
bidez. Alkateak EHNEri eskatu 
dio ez dezala “nahastu” bi jate-
txe pribaturen irekiera posiblea 
udalak elikaduraren subirano-

tasunaren defentsan bultzatu 
dituen ekimenekin. Lizentziak 
prozedura arautuak direla go-
goratu du, eta enpresa horiekin 
beste edozein kasutan aplika-
tzen den prozedura jarraituko 
duela. 

Hanburgesategien irekiera-
ren inguruan Navarrok duen 
jarrera kritikatu du Abadiñoko 
Bilduk: “Gure lehen sektoreak 
aldarrikatzen duen eredu so-
zioekonomikotik erabat alden-
dua dago eredu hau”. 

McDonald´sek bi pisuko hanburgesategia zabaldu gura du Abadiñon.

 GARAI

Gaztedi 
Durangaldea 
martxan

 M.O
Gazteria arloan politikak gara-
tu eta sektoreari bultzada bat 
emateko sortu da proiektu hori. 
Durangaldeko beste zenbait 
udalekin batera parte hartuko 
du Garaik, udalbatzarrean aho 
batez onartu eta gero. Aurten, 
Aldundiak, Gaztedi Bizkaia 
programa eratu du. Eta, Duran-
galdean atal berezia edukiko du. 
Ikastaroak eta ikerketak propo-
satuko dituzte, besteak beste. 390 
euro inbertituko dira Garain.

Zientziaren Astea ospatzeko   
egitarau zabala prestatu du udalak 
Berbaldi bi, dokumental eta antzerki emanaldi bana, eta tailerrak izango dira

 ITSASO ESTEBAN 
EHUko ikerlariek eskainiko 
dituzte, astelehenean eta eguaz-
tenean, Abadiñoko Zientzia As-
tearen barruko berbaldi biak. 
19:00etan izango dira hitzaldi 
biak, Traña-Matienako Errota 
kultur etxean lehenengoa, eta 
Txanportan, bigarrena. 

Arturo Alvarez-Bautistak 
eskainiko du lehenengo ber-
baldia, eta “kimikaren fama 
txarraren kontrako mezua” 
zabalduko du bertan: “Kimika-

ren aurrerapenei esker hobeak 
garela eta gehiago bizi garela 
frogatu” gura du. Minbiziaren 
tratamenduan “kimikak egin-
dako ekarpenez” ere ariko da.

Joseba Bikandi medikuak 
eskainiko du azaroaren 13ko 
berbaldia: Inmunitatea: infek-
zioak baino gehiago izenburua 
du berbaldi horrek. “Gizakiok 
hainbat mikroorganismorekin 
sinbiosian bizi garela, eta horie-
kin orekan bizitzea beharrezkoa 
dugula” defendatuko du medi-

kuak, eta hori lortzeko jarraibi-
deak ere emango ditu.

Berbaldiez gainera, doku-
mental eta antzerki emanaldi 
bana, eta 3 eta 14 urte artekoen-
tzako tailer zientifikoak ere 
izango dira Abadiñon: azaroa-
ren 12an, Unibertsoari 12 begira-
da dokumentala emango dute, 
eta Oh!NDAS antzezlana izango 
da 14an ikusgai. Errota kultur 
etxean izango dira hitzordu bi 
horiek; eta azaroaren 15ean, pro-
balekuan, tailerrak.
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Iñigo Karreto | Dendak Bai elkarteko ostalarien presidentea | Durangarra

> AMAIA UGALDE
Durangaldera datoz McDo-
nald’s eta Burger King enpre-
sak. Zelan jaso duzu albistea? 
Ostalaritzako jarduera araututa 
dago, eta udalek ezingo dute ezer 
egin hori saihesteko. Jokoaren 
arauekin ez gaudela ados? Bote-
re ekonomikoa dutenak irabazle 
irtetea ez dugula gura? Hori bes-
te gerra bat da. Baina arraroa 
egin zait. McDonald’s aspalditik 
egon da Durangon jatetxea za-
baldu guran, baina Durangok 
eta inguruek ez zituzten baldin-
tzak betetzen errentagarri izate-
ko, biztanle kopuruagatik.

Ez da errentagarria, beraz?
Gauza berbera gertatu zen Te-
lepizzagaz; jende asko egon zen 
interesatuta frankizia hartze-
ko, baina ratioek ez zuten ema-
ten. Urteak daroaz zabalik, eta 
errentagarria izaten jarraituko 
duela pentsatzen dut. 

Mercadonak ere Durangaldera 
etorri gura duela esan du. 
Ez dut jakin. Zurrumurrua ze-
goen lehen Mercadonak eta 
Eroskik hitzarmena zeukatela, 
batek nagusitasuna zuen lekuan 
bestea ez sartzeko. Mercadonako 
presidenteak gero esan zuen hi-
tzarmen hori ez zela existitzen. 

Euskal Herrian 25 supermerka-
tu zabaltzekotan dira, eta bat 
Durangaldean izango da.  
Arriandin-edo (Iurreta) izango 
ote zen entzun nuen zurrumu-
rrua. Orain zoritxarrez, ekono-
mia dagoen moduan egonda, 
edozein leku uzten diete horre-
lako enpresei, eta ez dut uste oso 
garesti utziko dietenik. Baina 
hor ez dakit zelan egingo duten. 
Bizkaia Martxan merkatarien 
elkartetik dakidanez, Durangok 
merkatal-guneak eraikitzeko 
ratioaren muga gainditu du. Ez 
dakit zer zirrikitu legal aurkitu 
duten edo aurkitu ahalko duten. 

AKI zabaldu zenean, hori pla-
zaratu zuten merkatariek.
Bai, ordurako ratioa gaindituta 
zegoen. Oraindik zabalik dago 
prozesu judiziala, eta ea zer ger-
tatzen den; orain arte Bizkaia 
Martxanek hasitako auzi guz-
tiak irabazi ditu. Baina Merca-
donagaz arazoa egon daiteke. 
Burger King eta McDonald’si ez 
die eragingo, txikiagoak baitira.  

Orduan Durangaldean ezin du-
te Bilbondo lako bat egin?
Ez, noski. Legalki ratioek ez du-
te halakorik uzten. Teorian ez, 
behintzat. 

McDonald’s eta Burger Kingen 
etorrerara bueltatua, ostalari-
tzan zer eragin izango duela 
uste duzu? 
Ez dakit. Ostalaritzan orain 
erdi ondo doan sektorea janari 
merkearena da, errazioena, ja-
nari erdi bizkorrarena. Terraze-
kin batera, orain funtzionatzen 
duen gauza bakarra hori da. 
Marjina gutxigaz, baina bai. 
Orduan, botere ekonomiko itze-
la daukaten horiek badatoz, ez 
dakit zer gertatuko den. Eragin, 
eragingo die. Zalantzarik barik. 

Zelakoa da momentu honetan 
ostalarien egoera?
Durango, nire ustez, nahiko 
ondo ari da mantentzen. Guk 
txarto gaudela uste dugu, baina 
antza beste batzuk okerrago da-
biltza. Gu ez gabiltza garai onak 
pasatzen, baina kanpotik esan 
didatenez, beste batzuen errefe-
rente gara.  

Zelan joan dira Sanfaustoak?
Nahiko ondo joan direla uste 
dut, eguraldiak asko lagundu 
du. Txosnek eta tabernek leku 
askotako jendea erakartzen du-
te. Bidegabekoa dena da denok 
ez jardutea baldintza beretan la-
nean. Enpresa handiek dituzten 
erraztasunak ez zaizkit justuak 
iruditzen, baina horrez gainera, 
ostalaritzan denok ez dugu ar-
ma berdinekin jokatzen. 

Zergatik diozu hori?
Badirudi gazteen lokal batzue-
tan ostalaritza lana egiten du-
tela, baina ostalaritza mota ho-
rrek ez du zergarik ordaintzen, 
eta ez dauka inolako betebeha-
rrik. Lonja askotan edariak 
saltzen dituzte. Hiru kuba-libre 
bederatzi euroan, garagardo bat 
euro batean.  Eta ez dira gazteak 
bakarrik joaten, e? 40 urteko jen-
deari entzun diot lonja horietara 

joan izan dela. Horren kontra 
ezinezkoa da lehiatzea. Lokale-
tan erre egin daiteke, etzanda 
egon, lo egin... Bihurtu gaitezen 
denok lonja! Lehen ikasten ez 
zuenak tabernan lortzen zuen 
lana, edo taberna bat hartzen 
zuen. Orain lokaleko edarien 
arduradun izan gura dute. Ez 
da arma berdinekin jokatzea. 
Ez dute zergarik ordaintzen, ez 
daukate erantzukizunik, ez lan-
gilerik, eta inbertsiorik ere ez 
dute egiten. 

Ohitura aldaketak, McDonald’s 
lako enpresen etorrera... Zelan 
irudikatzen duzu Durangoko 
ostalarien etorkizuna?
Durangok erakargarritasun 
nahikoa izatea espero dut. De-
nok lortu dezakegu gure lekua. 
Datozen enpresa handi horien 
aurrean gure ostalaritzaren ba-
lioak indartu beharko ditugu. 
Nik inoiz jan izan dut McDo-
nald’sen batean, eta egia esan, 
diru horregatik, edo apur bat 
gehiago ordainduta, gure su-
kaldaritzagaz askoz ere hobeto 
eta gozoago jaten da. Ostalarioi 
kosta egiten zaigu gauzak elkar-
lanean egitea, baina bagabiltza. 
Pintxo-potea ipintzea ere asko 
kostatu zen, eta orain, arrakasta 
lortuta, gustura dabiltza.

“McDonald’s eta Burger Kingen aurrean, 
gure balioak indartu beharko ditugu”
Enpresa handien botere ekonomikoaren aurrean, Durangaldeko ostalariek eurenagaz jarraitzea beste erremediorik ez dute izango, 
Iñigo Karretoren ustez. Bertakoek eskaintzen duten eskaintza erakargarria da Karretoren arabera, eta “indarrak batu behar dira”

Durangon ez 
gabiltza garai onak 
pasatzen, baina 
kanpotik esan 
didatenez, beste 
batzuen erreferente 
gara, antza”
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Krisiaren aurkako  
laguntza fiskalak
Duela gutxi, gure abstentzioa 
tarteko, udalbatzarrak bide 
eman die 2014rako ordenantza 
fiskalei. Guztiok dakigu zenba-
terainoko zailtasunak ari diren 
sufritzen durangar asko eta 
asko egun bizi dugun krisiaren 
ondorioz.

Herritarren ordezkari ga-
ren neurrian, gure egitekorik 
nagusienetakoa herritarren 
beharrizanak zeintzuk diren 
ezagutzea da. Kalean gertatzen 
denaren inguruko zuzeneko 
informazioa eduki behar dugu: 
gure auzokideen arazoak zein-
tzuk diren ezagutu, eta euren 
eskaerak eta beharrak aintzat 
hartu. 

Auzokide askok esan digu-
te egoera zaila bizi dutela, eta 
zergen ordainketa, batez ere, 
Ondasun Higiezinen gaineko 
Zergarena (OHZ), garesti egiten 
zaiela, eta, beraz, ahalegin bere-
zi bat egin behar izaten dutela 
euren betebehar fiskalei eran-
tzun ahal izateko. 

Horregatik, Alderdi Popu-
larrak proposamen bidezko 
eskaera bat egingo dio udal 
gobernuari: baliabide gutxien 
duten familiei OHZren ordain-
keta konpentsatu asmoz, lagun-
tza zuzena arautuko duen udal 
ordenantza bat landu eta onartu 
dezala. 

Gure proposamen hau ez 
da hitz eder hutsez osatutako 
proposamen bideraezin bat, 
Bizkaiko beste udal batzuetan 
badagoelako guk proposatuta-
koaren antzeko ordenantzarik. 
Beraz, borondate politiko apur 
bat baino ez da behar. Hori, eta 
krisiaren ondorioekin gehien 
sufritzen ari direnekiko, hau da, 
langabetuekiko konpromisoa. 

*Erredakzioan itzulia

JUAN JOSE 
GASTAÑAZATORRE
PP

Burger King eta McDonald’s-en irekieraren aurka 
Pasa den astean enteratu ginen prentsa  bidez , gezurra badirudi 
ere, gure herrian bi multinazional horiek negozio bana zabal-
tzeko zuten asmoa, eta gure harridura erabatekoa izan zen al-
kateak berak proiektuok babestu eta positibotzat jotzen zituela 
irakurtzean.  Bere esanetan negozio horien irekierak lanpostu 
berriak sortuko dutela dio, baina ez du ezer esaten multinazio-
nal horiek sistematikoki egiten dituzten kontratu prekarioez, 
ezta langileek dituzten lan baldintza prekarioez. 

Bestetik, tokiko ekonomian izango duen eragina ere ez du 
ikusten antza denez, izan ere, komertzio txikietan eta osta-
laritzan izango du bere eragina negozioon irekitzeak. Herri 
nukleoetatik kanpo eta hipermerkatu handien inguruan koka-
turik, gune komertzialak sustatzen ari direlako tokiko ekono-
miaren kaltetan. Horregatik salatzekoa da alkatearen jarrera, 
herriko komertzioa babestu ordez, herriarentzat onurarik eka-
rriko ez duten multinazionalekin lerrokatu eta alfonbra gorria 
jarri dielako.

Zer esanik ere ez, gure lehen sektoreak aldarrikatzen duen 
eredu sozioekonomikotik erabat aldendua dagoela hanbur-
gesategi hauen eredua, izan ere ez daude tokiko ekonomian 
oinarrituta, ez eta elikadura osasuntsu eta kalitatezkoan, kon-
tsumo masiboan baizik. Guztiz kontraesankorra, aurten bertan 
Abadiñoko Udalean eskola jantokietarako manifestua onartu 
ostean, jantoki horietarako bertako produktuen kalitatezko 
kontsumoa sustatzearen alde agertu zirelako.

Horregatik, gu ez gara Burger King-ek eta McDonald’sek bul-
tzatzen duten kontsumo ezta elikadura ereduaren alde lerroka-
tuko, eta eskatuko dugu Abadiñoko Udala tokiko kontsumoaren 
eta elikadura burujabetzaren defentsaren alde lerrokatu dadila.

Abadiñoko Bilduko zinegotziak

Burger King eta McDonald´s 
EHNE-Bizkaiak prentsaren bidez ezagutu du Abadiñon janari 
lasterra saltzen duten bi multinazionalak denda bana jartzekotan 
direla. Sindikatuak bere kezka eta harridura erakutsi gura du Aba-
diñoko Udalaren jarreraren aurrean, pozik baitirudi Burger King 
eta McDonald´s bezalako multinazionalak herrian izateko aukera-
rekin. Lanpostu berrien sorrera hipotetikoa bezain faltsua da, bai-
na udalak multinazionaloi alfonbra gorria jartzeko gogotsu dirudi, 
jakina denean lehendik dagoen sare sozioekonomikoa suntsitzen 
dutela eta elikaduraren zein kulturaren arloan bultzatzen dituzten 
ohiturak ez datozela inola ere bat elikagaien ekoizpen jasangarria 
eta elikadura osasuntsu eta orekatu batekin. McDonald´s eta Bur-
ger Kingek ordezkatzen duten nekazaritza, abeltzaintza eta ostala-
ritza eredua guztiz industriala da, eskandalu eta iruzur sortzaile, 
dioxinadun oilaskoen eta behi eroen kasuek erakusten duten 
bezala. Kalitatea albo batera lagatzen dute, erabat; eta baita ekoiz-
penetik azken salmentara doan kateko etekinen banatze justua ere. 
Zer esanik ez erabiliko lukeen enplegu mota prekariarioari buruz. 
Eta guzti hori gutxi balitz, lehendik ere justuan biziraunez lanean 
diharduten denda txiki, taberna eta jatetxe askok euren etorkizuna 
kolokan ikusiko lukete.

Durangaldeko landa garapenari buruzko irizpideek eta Zati-
kako Lurralde Planak ere ikuspuntu kritikoa dute garapen mota 
honi buruz. Horren ordez nekazaritza ustiategien dibertsifikazioa 
bultzatu beharra azpimarratzen dute, produktuen transformazioa 
indartu beharraz mintzo dira, produktuok merkatu lokalean txer-
tatzeko beharraz. Zatikako Lurralde Planak argi dio nekazaritza 
jasangarria bultzatu eta garatu beharra dagoela. [...]

EHNE-Bizkaiak bilera eskari formala aurkeztuko dio Abadiño-
ko Udalari: lehenik eta behin zabor-jana eskeintzen duten bi multi-
nazionalon balizko inplantazioari buruzko informazioa jasotzeko. 
Bigarrenik, Abadiñoko Udalari jarrera politiko koherentea exiji-
tuko dio sindikatuak, elikadura burujabetzaren eta nekazaritza 
ekoizpen zein kontsumo lokalaren aldeko hitzak izan baititu lehe-
nagoko egoera batzuetan.

Sindikatuak ekintza egutegia landuko du datozen asteetara-
ko, eta horien artean asanblada irekia egiteko aukera plantea-
tzen ari da.

EHNE-Bizkaia

Errekak garbi mantendu behar ditugu
Abadiñon, Mendiolatik Zelaietarako bidetik paraleloan doan 
errekatik ateratako zakar multzoa erakusten du goiko irudiak. 
Zakar horiek batu ditut, baina gehiago daude oraindik atera 
barik. Errekak garbi mantentzeak denon lana izan behar du. 
Inguruko enpresak, inguru hartan bizi garen herritarrak… Era 
berean, urriaren 12an isuri beltz bat ikusi nuen inguruko enpre-
sa batetik errekara jausten. Ez da kontu berria. Sasoi batean sa-
rritan salatu nituen isuri horiek eta erakundeek neurriak hartu 
zituzten, beraz, ezin dut ulertu zelan gertatu den berriro. Lotsaga-
rria iruditzen zait eta berriro horrelakorik ez gertatzea itxaroten 
dut.  Alfonso Moya

Tantaz Tanta, Itsasoa gara 
Durangoko jaietan Tantaz Tanta Eguna antolatu genuen lagunek 
eskerrak eman nahi dizkizuegu ekimenean lagundu zeniguten 
guztiei, eta baita ekintzetan parte hartu zuten guztiei ere.  Benetan, 
estimatu genuen zuen babesa eta laguntza. 

Ez dira momentu gozoak preso eta iheslarien eskubideen de-
fentsan dihardugunontzat. Baina, azken asteetan inoiz baino lan-
kidetza handiagoa sumatu dugu eragile eta herritarren artean, 
eta horrek poztu egin gaitu. Argi daukagu arazo hau guztion 
artean konpondu behar dugula, herritar guztiok garela ezinbeste-
ko. Horrela bakarrik, herri-presioz, lortuko dugu Espainiako eta 
Frantziako Estatuen blokeo jarrera aldatzea. Badakigu itsasoak 
higatuko duela ukazioaren arroka, eta itsaso hori osatzeko tantak 
batuko ditugu.

Azken asteetan egondako lankidetza eta erantzunak jarrai-
pena izatea nahiko genuke, eta horretarako deia egiten diegu 
herritar zein elkarte guztiei. Motibo edo egoera desberdinak 
eduki arren, denok gara mugimendu bereko tanta. Baditu-
gu ekarpenerako hitzordu berriak: abenduaren 7an, Duran-
gon, Olatua-n, eta urtarrilaren 11n Bilboko manifestazioan. 

Tantaz Tanta herri ekimena
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“Neure buruari egiten dizkiodan 
galderak planteatzen ditut obran”
Bere bizitza ardatz hartuta, Espainiako Estatuaren azken 45 urteetako historia hartzen du ahotan 
Alberto San Juan aktore madrildarrak ‘Autoretrato de un joven capitalista español’ bakarrizketan

  ITSASO ESTEBAN
Berak idatzi eta antzezten duen ‘Auto-
rretrato de un joven capitalista español’ 
obra eskaintzera dator Alberto San Juan 
aktorea Durangaldera. Bihar, Elorrio-
ko Arriola antzokian eskainiko du umo-
re garratzeko emanaldia. Abenduaren 
15ean, eskualdean izango da berriro: Du-
rangoko San Agustin kulturgunean es-
kainiko du bakarrizketa.

Apirilean estrenaitu zenuen obra. Zela-
ko harrera egin dizu orain arte ikusleak? 
Oso ona, egia esan. Uste dut, gauzak dau-
den bezala, antzoki batean edo dena dela-
ko lekuan, gertatzen ari zaigunaz berba 
egiteko elkartzea beharrezkoa dela. 

Zer ari zaigu gertatzen?
Oso erreta gaude erakundeetatik, Ibex 
35eko enpresa handietatik eta bankueta-

tik jasaten ari garen eraso honegaz. Jende 
asko ari da sufritzen. Jendeak beldurra eta 
amorrua dauka barruan, eta horrelako 
egoeran egin dezakegun gutxiena da guzti 
horretaz berba egitea. Nik aztoramen han-
dia nabari dut jendeagan, eta komunika-
zio estua lortzen dugu emanaldietan.

Obraren egilea eta antzezlea zara. Berria 
da zuretzat horrela lan egitea?
Bai, eta bakarrizketa bat egiten dudan 
lehenengo aldia ere bada. Nire bizitzari 
buruzko bakarrizketa da: 1968an jaio nin-
tzenetik, nire ibilbidea kontatzen duena. 
Nire bizitzari buruz jardutean, nire he-
rrialdeari buruz dihardut. 

Zerk eroan zintuen obra hau sortzera?
Begiak lotuta geundelako sentsazioak, eta 
begiak zabaldu eta hemen zer gertatzen 
ari den ulertzeko beharrak eman zidan 
indarra. Beharrizan horretatik sortu zi-
tzaidan, gero, atzera begiratzeko beharra 
ere: hona zelan ailegatu garen ulertzeko, 
eta egungo demokraziaren ahultasuna 
ulertzeko, Espainiak diktaduratik demo-
kraziarako bidea zelan egin zuen ulertzea 
ezinbestekoa da. Ezjakintasunean eta 
beldurrean dago oinarrituta boterearen 
gehiegikeriak ahalbidetzen dituen egungo 
itun soziala. Gizarte demokratiko batean 
botereak komunitateen erabakia izan 
beharko luke, eta ez gertatzen ari zaigun 
bezala, talde batek besteari inposatzen 
dion zerbait.  

Autokritikatik asko dauka obrak.
Bai, izan ere, gauzak aldatzeko beharrezko 
pausoa dela uste dut. Norbanako bezala, 
sistemarekin kolaboratzen dugu egunero, 

eta hori egiteari zelan utzi da, nire ustez, 
gakoa. Edozelan ere, bakarrizketa komi-
koa da Elorrion eskainiko dudan Autorre-
trato de un joven capitalista español.

Zelan izan daiteke komikoa?
Batetik, komedia oso gustuko generoa du-
dalako, eta bestetik, umorea ezinbeste-
ko tresna iraultzailea dela uste dudalako. 
Umorerik bako iraultza porrotera konde-
natua dago. Neure buruari egiten dizkio-
dan galderak planteatzen ditut ikuskizu-
nean, eta batu dudan informazioa eskain-
tzen diot ikusleari.

Zeintzuk dira galdera horiek?
Esate baterako: Jarrai dezakegu banku 
kapitalista espekulatzaile batean kontu 
korrontea edukitzen? Jarraituko dugu ar-
gindarra oligopolioko enpresa iruzurgi-
le bati ordaintzen? Jarraituko dugu hiru-
garren munduan esplotaturiko langileek 
egindako produktuak saltzen dituzten 
merkataritza-guneetan erosten? 

Zelakoa izan da sormen prozesua?
Hasteko eta behin, dokumentazio lan 
handia egin dut: asko irakurri dut, eta ai-
patzen ditudan gaietan aditua den jende 
askorekin berba egin dut. 

Emango irakurritakoen adibiderik?
Hamabost liburu inguru izan dira lan 
hau egiten lagundu didatenak. Esaterako, 
Joan Garcésen Soberanos o intervenidos, 
Espainiako trantsizioa ulertzeko liburu 
oinarrizkoa da. Estatu barruko zein kan-
poko botere antidemokratikoek trantsi-
zioan zelan eragin zuten kontatzen du. 
Bibliografia oso zabalagaz jardun dut: La 
CIA en españa, La transición sangrienta 
edo Los amos del mundo dira beste irakur-
gai gomendagarri batzuk.

Autokritikarako joera horri lotuta, kri-
si ekonomiko honen aurretik langileria 
bere ahalmenen gainetik bizi izan dela 
dioen teoria ere bolo-bolo dabil. Zer iru-
ditzen zaizu teoria hori?
Masa komunikabideek bultzatzen duten 
sistemaren propagandaren parte da ho-
ri: gezur hutsa. Inor ez da bere ahalmenen 
gainetik bizi izan. Norbaiti entzun diodan 
moduan, egin duguna, gure beharrizanen 
azpitik kobratzea izan da. Horren antze-
ko beste kanpaina bat bizi dugu orain: me-
dioen bitartez zabaltzen ari diren diskur-
tsoa da, krisiaren amaiera gertu daukagu-
la, eta gezur handia da hori ere.

Luze jo al dizu obra sortzeak?
Sekula amaitzen ez den prozesu bat da, 
batetik, inprobisazioak ere bere lekua dau-
kalako, eta bestetik, gelditu barik nabile-
lako ikuskizunean gauza berriak sartzen: 
nahi nukeen guztiari buruz ezin dut berba 
egin, gehiegi luzatuko litzatekeelako ikus-
kizuna, eta horregatik, emanaldi bakoi-
tzean aldaketak sartzen ditut. 

Alberto San Juan | Madril, 1968 | Aktorea

Aztoramen handia 
nabari dut jendeagan, 
eta komunikazio estua 
lortzen dugu saioetan”
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GEURE DURANGALDEA

Krisiaren aitzakian eta denon 
hobe beharrez artazien desfilea 
abiarazi zuten aspaldi. Behin 
hasi, eta ezin geratu, artazien 
desfile militarraren adikto 
bihurtu dira. Artaziak ugal-
tzeko betebeharra hartu dute 
bandera. Eta azkenean, marra 
gorriak ere gainditu ditu artazi 
armadak.

Nabari da gabezi larri bat 
bizi izan zutela –traumaren bat 
seguru– modu anker horretan 
hezkuntza erasotzeko. Ezjakin-
tasunak soilik justifika dezake 
basakeria. Dituzten curricu-
lumekin, besteonak zuzentzen 
hasteko azala behar da gero!

Titulitisaren infekzioa pan-
demia bihurtzeraino erein 
dute, eta behin hezkuntzaren 
labirintoa eraikita, orain, gu-
re lepotik aberastu nahi dute. 
Merkatuaren logikaren arabe-
rako hezkuntza, merkatua bera 
sostengatzeko.

Baina azoka honetan, mer-
kealdia kalitatearentzat bes-
terik ez da opari: lehen bezain 
tonto aterako gara, baina den-
bora eta diru gehiago beharko 
dugu.

Hezkuntza legea, berriz, 
enkantean darabilte, erantzu-
kizunari oporrak emanda. 
Lomcek wertigoa ematen du 
bai, baina zorabioaren sintoma 
besterik ez da. Sistema zentra-
lizatuaren kateak apurtu eta 
legeak hezkuntza komunita-
tearen esku izatea lortu arte, 
batzuen kapritxoak guztion 
kaltea eragiten jarraituko du.

Hezitzaile, guraso eta ikas-
leok ezetz esan dugu dagoe-
neko, baina ezetz esatea ez da 
nahikoa. Gure azterketa nazio-
nal propioa pasarazteko ordua 
heldu da: guk-haiei.

Artaziak geureganatu ditza-
gun. Atzamarrak mozten has-
teko garaia da.

Artaziak

Kazetaria

LIBE  
MIMENZA

 MUSIKA 

Inprobisazio saio batek abiatuko 
du XXIV. Jazz-Blues Jaialdia
Elorrioko Ateneoan izango da lehenengo kontzertua, azaroaren 14an

 ITSASO ESTEBAN 
Denera zazpi kontzertu bildu-
ko ditu Arriolako Jazz-Blues 
Jaialdiaren XXIV. edizioko pro-
gramazioak. Bertako jazzlarien 
zein nazioarteko taldeen ema-
naldiak izango dira Elorrioko  

hiru aretotan: Ateneoan, Arrio-
lan, eta Portalekua tabernan. 

Jazz inprobisazio saioak za-
balduko du, azaroaren 14an, 
jaialdia, eta azaroko bi astebu-
rutan, hiruna blues eta jazz kon-
tzertu eskainiko ditu jaialdiak.

Jaialdiko lehenengo aste-
buruan, Euskal Herrian sortu-
riko bi jazz talderen eta Hun-
garian jaiotako blues sortzai-
le baten emanaldiak izango 
dira, Elorrion. Azaroaren 15ean, 
22:30ean, Ateneoan, Musikenen 

zebiltzala bost jazzlari gaztek 
sortu zuten RS Faktor boskotea 
ariko da. Jazz inprobisaziorako, 
pianoa, kontrabaxua, bateria, 
saxo tenorra eta tronpeta erabil-
tzen dituzte.

Bestetik, Hungarian jaio eta 
musikari bezala AEBetan he-
zitako Little G. Weevil musi-
ka egilea bi taldekidek lagun-
duta ariko da azaroaren 16an, 
22:30ean hasita, Ateneoan. Hun-
gariarrak 80ko blues sortzaileen 
arima eta soinua ekarriko ditu 
Durangaldera.

Jazz-Blues Jaialdiko lehenen-
go asteburua ixteko, Raul Romo 
eta Hasier Oleagak sorturiko 
Maracas para dos taldea gon-
bidatu dute. Azaroaren 17an, 
20:30ean hasita, jazza eta funka 
eskainiko du talde horrek, Elo-
rrioko Portalekua tabernan. 

Little G. Weevil blues sortzailea gonbidatu dute azaroaren 16rako.

Bertako jazzlarien zein  
nazioarteko musikarien 
emanaldiak izango dira 
Elorrioko hiru aretotan

  KANTUAREN KANTOIA 2013, PLATERUENA. BELAKO

Hamlet gugan
 AINHOA URIEN

Kaxa beltz bat Plateruenean. 
Antzinako matadero, zilartegi, 
plateruen izenak tinko eusten 
dio kulturaren altzoari. Ka-
sualitatez, edo nahi gabe diote 
haiek, denboraren azkartasu-
nak eraman du Belako auzoko 
aitonaren tailerretik muga 

nahigabetuz gaindi, Belako 
izatera. Urte bi pasatxo eta oso 
“gu” zale ez izanagatik ere,gu-
tar sentitzen dute musika gaz-
teek, esan dezaten ez dela lehe-
nagoko zaratarik entzuten ka-
leetan; isildu gabe ere hitz egin 
daiteke, eta bitartean, musika-
ren indarrak sutuko ditu biho-

tzak eta beteko dira kaleak, 
astinduak izango dira, kiska-
liko dira. Liburua esku artean 
hartu, azalari putz egin ba-
rruko hautsak kendu nahirik, 
eta Shakespeare hitza agertu 
itzaletatik bezala, Hamlet nire 
esku ahurren gainean. Ez nuen 
uste izango orduan horren-
bestetan agertuko zitzaidanik             
berriro suizida haren itzala, 
baina, hildakoek ez omen dute 
itzalik, hala ere, maitasuna uz-

ten dute hutsunearen gainetik. 
Eta gaur berriz Hamlet, isa-
beldar antzerkietako lorategi 
infinituak, Ofelia ibaian, harri 
pila poltsikoan, eta bizitzari 
zor diogun heriotzaz berbetan. 
Williamek berak ere ez luke 
irudikatuko Hamlet hartatik 
post-punkerako jauzia, baina 
hemen ere iluntasuna nagusi, 
eta hara non dioten musika-
riek antzinako printze hura 
dela ispilu. Baina ez dira ira-
ganean iltzatzen, eta ozeanoz 
bestaldeko lur zatietan ere 
badaude, asfaltozko oihanetan 
beroak zerumuga lausotzen 
duen hirietan, euriak estali 
ditzala hots eternalak, piztia 
hiritarren inbasioa profitatuz 
ametsak idazten ditu artistak, 
ez letraz soilik, baina memoria 
ezabatu, eta pauso anonimoek 
bidean arrastoa uzten dute. 

Segi dezagun paperak zikin-
tzen, zuritasunak ez gaitzala 
itsutu, eta artistak badu bai ze-
resana, iraultza artetik jaioko 
da, bestela, nekez izango da.

 KRONIKA
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 DANTZA 

Bizkaiko emakume 
dantzarien I. topaketa 
egingo dute Durangon
Durangoko Tronperri eta Txoritxu Alai taldeek 
antolatu dute Ezkurdi plazako biharko hitzordua

 ITSASO ESTEBAN
Azaroaren 9an, 18:00etan, Du-
rangoko Ezkurdi plazan egingo 
dute Bizkaiko emakume dan-
tzarien ekitaldia, lehenengoz. 
Durangaldeko sei dantza talde 
ariko dira emanaldi horretan: 
Zornotzako Udabarri, Abadiño-
ko Iluntze, Atxondoko Andasto, 
Elorrioko Betsaide, eta Duran-
goko Tronperri eta Txoritxu 
Alai dantza taldeak ariko dira 
Ezkurdiko emanaldian. Sestao-
ko Salleko taldea ere gonbidatu 
dute emanaldira. Durangoko 
dantza taldeak dira ekimenaren 
antolatzaileak, eta eskualdeko 
emakume dantzariek “eurei es-
kainitako eguna dantzan” goza 
dezaten da helburua. 

Emakumeak izango dira 
biharko ospakizunaren protago-
nistak, eta ehun dantzari baino 
gehiago batuko dira Durangoko 
Ezkurdi plazako ekitaldian. 
Emakume dantzariei taldeetan 
egiten duten lanagatik esker 
ona agertuko diete emakume 
dantzarien Durangoko ekitaldi 
horretan. Bizkaiko Dantzarien 
Biltzarrak “nahikoa puruak ez 
direlako aintzat hartzen ez di-
tuen nesken Bizkaiko dantzak 
aldarrikatu” gura dituzte, eta 
horiexek eskainiko dituzte Du-
rangoko biharko ekitaldian. 

Emanaldiaren lehenengo 
partean, sokadantza, agintarie-
na, gorulari, arku dantza, sagar 
dantza, kontrapas, ibarzabal, 
eusko dantza, eta zinta dan-
tza eskainiko dituzte neskek. 
Neskak eta mutilak elkarrekin 
dantzatuko dira emanaldiaren 
lehenengo partearen amaieran: 
domingilo eta arku dantza eskai-
niko dituzte.

Emanaldiaren parte bien ar-
tean txalaparta emanaldi labur 

bat izango da entzungai, eta, on-
doren, Bizkaiko kostaldeko dan-
tzekin emango dute emanaldia 
amaitutzat: kaskarot, fandango 
eta arin-arinarekin.

Ekimena “ez doala inoren 
aurka” azpimarratzea gura izan 
dute ekimenaren antolatzaileek: 
“Alderantziz, gure kulturaren 
altxorra direlako, zaindu eta 
mantendu egin behar dira gizo-
nezkoen dantzak, eta gure bete-
beharra da hori ere”, diote. 

Biharko ekimenaren antola-
tzaileek azpimarratu dutenez, 
“mutil dantzarien babes osoa” 
daukate ekimena bultzatu du-
tenek. 

Durangoko hitzordua alda-
rrikapenerako zita izan dadin 
nahi dute Durangoko Tronperri 
eta Txoritxu Alai dantza taldee-
tako kideek: Bizkaian, nesken 
dantzak gutxiesteko joera his-
torikoa izan dela uste dute, eta 
bihar dantza horiei behar duten 

aintzatespena emango diete. 
Bizkaiko Emakume Dantzarien 
egunak datozen urteetan beste 
herri batzuetan jarraipena izan 
dezan nahi dute antolatzaileek.

Ehun dantzari baino gehiago batuko dira Durangoko Ezkurdi plazako ekitaldian.

Nesken bizkaiko dantzak 
aldarrikatu gura dituzte 
biharko ekitaldian, eta 
horiexek eskainiko dituzte

Neskak eta mutilak 
elkarrekin dantzatuko dira 
emanaldiaren lehenengo 
partearen amaieran

 ZINEMA

Elorrion geratu da, aurten, 24 Ordu 
Digitalean lehiaketako sari nagusia
Parte hartu duten 16 taldeetatik erdia baino gehiago Elorriokoak izan dira

I.E.
Herriko Elorriwood Produc-
tions taldearen Flipauak lanak 
irabazi du 24 Ordu Digitalean 
izeneko Elorrioko film laburren 
lehiaketa. Aurtengo lehiaketan 
parte hartu duten 16 taldeetatik 
erdia baino gehiago herrikoak 
izan dira, eta oso pozik daude 
antolatzaileak bai horregatik, 
bai aurkezturiko lanen kalita-
teagatik.

Finalista biri ere saria eman 
zioten azaroaren 2ko Arriola 

antzokiko sari banaketa ekital-
dian: Iban Gorriti kazetariaren 
eta Maritalavista taldearen la-
nak ere saritu zituzten.

Azaroaren 2an eman zituzten 
aurreko egunean, 24 orduan, 

parte hartzaileek sortu zituzten 
film laburrak. Antolatzaileek 
azaldu dutenez, 16 taldek eman 
dute aurten lehiaketan parte 
hartzeko izena, eta horietatik 
15ek aurkeztu dituzte 24 orduan 
pentsatu eta grabatutako lanak.

“Inozentzia” izan behar zu-
ten oinarri lehiaketara aurkez-
turiko lanek; “askoren mina, 
tontoen atsegina” izan da lan 
guztietan agertu beharreko 
esaldia, eta gutunazal bat agertu 
beharreko objektua.

 BERBALDIAK

Krimenaren historiari 
buruz, mahai-ingurua
Atzo eta gaur, Durangoko Arte eta Historia 
Museoan burutu dituzte zikloaren mahai-inguruak

 I.E.
Durangoko Arte eta Historia 
Museoan, atzo eta gaur ari dira 
burutzen Krimenaren Histo-
ria Zentroak antolaturiko XI. 
mahai-ingurua. Inoren ondasu-
nekiko zalekeria neurrigabea: 
jabetzaren kontrako delituak 
Historian izenburupean, hain-
bat berbaldi eta mahai-inguru 
izan dira Durangoko Museoan.

Euskal Herriko Unibertsita-
teko, Espainiako Estatuko zein 
nazioarteko unibertsitateetako 
irakasle, aditu, eta doktoreek es-
kaini dituzte zikloaren barruko 
berbaldi eta eztabaida saioak. 

Durangoko alkateak ekital-
dia inauguratu ostean, Bolog-
nako (Italia) unibertsitateko 

Marco Cavina irakasleak eskai-
ni zuen Durangoko jardunaldi 
horien hasierako txostena.

Lapurretei ikuspegi histo-
riko eta juridikotik begiratu 
diete Durangoko Krimenaren 
Historia Zentroak antolatutako 
jardunaldietan. Itsaslapurretei 
buruz jardungo dira, esaterako, 
gaur, jardunaldiaren arratsal-
deko saioetan. Ekaitz Etxebe-
rria eta Oskar Aguado EHUko 
irakasleek itsaslapurretei bu-
ruz eskainiko duten berbaldiak 
itxiko du Krimenaren Historia 
Zentroak aurten antolaturiko 
zikloa. Gaur, 17:30ean ariko di-
ra. Bizkaiko XVIII. mendeko 
itsaslapurretei buruz ariko dira 
jardunaldiko azken hitzorduan. 

Elorrioko Arriola antzokian burutu zuten sari banaketa ekitaldia.

Itsaslapurretei buruz 
jardungo dira, gaur, 
jardunaldiaren 
arratsaldeko saioetan

Herriko Elorriwood 
taldearen ‘Flipauak’ izeneko 
lanak irabazi du 24 Ordu 
Digitalean lehiaketa

EHUko, Espainiako 
Estatuko zein nazioarteko 
unibertsitateetako adituek 
eskaini dituzte berbaldiak
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Kirola

“Pista, apurka, albora izten nabil, eta mendi 
lasterketak gehiago probatu gura ditut”
Orain asteburu bi, hamalau orduren barruan Durangoko Gau Krosa eta Urkiolako Maratoi Erdia irabazita amaitu zuen joan zen 
denboraldia David Garciak, eta aurtengoari Soraluze-Bergara lasterketa laugarren urtez jarraian irabazita ekin dio

 JOSEBA DERTEANO
Pistak gero eta gutxiago era-
kartzen du. Hirietako probak 
eta krosa beti bezain gustuko 
ditu, eta aurrera begira mendi 
lasterketen mundua hurragotik 
ezagutu gura du. Azken astebu-
ru bietan hiru lasterketa irabazi 
ditu: Durangoko Gau Krosa, Ur-
kiolako Maratoi Erdia eta Sora-
luze-Bergara proba.

Hamalau orduan lasterketa bi 
irabazi zenituen orain aste bi. 
Horrelakorik lortu duzu inoiz?
Hain denbora gutxian lasterketa 
bi irabaztea ez, baina iaz Berako 
(Nafarroa) Lizuniaga Igoera za-
patuan, eta Ataungo lasterketa 
domekan lehiatu nituen. Dome-
kakoa irabazi egin nuen. Hala 
ere, denbora tarte handiagoa 
zegoen lasterketa bien artean, 
domekakoa arratsaldez zelako. 

Zelan joan ziren Durangaldeko 
lasterketa biak?
Durangokoa laburra zen, lau 
kilometrokoa, eta oso ondo nen-
goen. Erritmo aldetik ez zitzai-
dan gogorra egin. Azken 500 me-
troetan aldatu nuen erritmoa, 
eta bakarrik helmugaratu nin-
tzen. Giro aldetik itzela izan zen, 
ikusle asko batu zen zirkuituan 
zehar. Urkiolakoan taldetxoan 

hasi ginen. Ondo nengoenez, hi-
rugarren kilometroan aurrera 
jo nuen. Apur bat luzetxo egin 
zitzaidan, baina aldea nuenez, 
egoera kontrolatzen ibili nin-
tzen.

Herri lasterketak edo mendi las-
terketak dituzu gurago?
Herri lasterketak gustatzen zaiz-
kit; lasterketa motzak eta arinak 
dira, itzelezko giroa egoten da, 
eta jendeak asko animatzen du. 
Baina orain mendi lasterketak 
probatzen hasi naiz. Bakoitzak 
bere gorputza ezagutzea eska-
tzen du, indarrak neurtu eta ku-
deatzea. Hori ere gustatzen zait. 

Nondik datorkizu korrika egite-
ko afizioa?
Zortzi urtegaz edo hasi nintzen, 
hemen, Landakon. Niri futbola 
gustatzen zitzaidan, baina ama-
ri ez zitzaion gustatzen futbola-
ren inguruan sortzen zen giroa: 
Gurasoak sarritan zarataka… 
Beste kirol bat probatzea pro-
posatu zidan, eta atletismoan 
hasi nintzen. Hasieran txarra 
nintzen, baina apurka-apurka 
gustatu egin zitzaidan.

Zelakoa izan da pistan eduki 
duzun garapena?
Txikitan krosak eta herri laster-

ketak egiten dira, batez ere. Pis-
tari dagokionez, gazte mailan 
Espainiako txapeldun geratu 
nintzen 5.000 metroan. 

Pistako probetan parte hartzen 
jarraitzen duzu?
Bai, jarraitzen dut, baina egia 
esateko, gero eta gutxiago. 
Orain ez zait hainbeste gusta-
tzen pistan aritzea. Nahiago 
ditut maratoi erdiak, krosak eta 
antzerakoak. Pistan aritzea gero 

eta gogorragoa egiten zait. Asko 
entrenatu beharra dago. Beti 
sasoian egon behar da, baina ba-
tzuetan, sasoian egonagatik ere, 
markak ez dira heltzen. Nik beti 
diot pistan erlojuak agintzen 
duela, eta beste lasterketetan, 
aldiz, lortzen den postua dela 
garrantzitsua. Pistan lasterke-
ta bat irabazi arren, denbora, 
beharbada, ez da espero zena, 
eta sentsazio hori ez zait gusta-

tzen, gogorra da. Hainbeste en-
trenatu, eta markarik lortu ezin. 
Buruari bueltak ematen dizkio-
zu. Ez da eramateko erraza. 

Etorkizunari begira norantz jo 
gura duzu?
Pista apurka alboan izten ari 
naiz, eta mendiko lasterketak 
gehiago probatu gura ditut. 
Hainbatek esan didate: “Mendi-
ko lasterketetan ondo ibili zin-
tezke”. Horrelako lasterketetan 
ez da atzerriko hainbeste jende 
ibiltzen, marokoarrak, esate-
rako, eta postu hobeak lortzeko 
aukera dago. 

Mendi lasterketetan aritzeko 
prestakuntza diferentea da?
Mendiak asko ibiltzea eskatzen 
du. Errepidean entrenatu eta 
mendi lasterketetara bazoaz, 
hankek sufritu egiten dute. En-
trenamenduei dagokienez, nire 
neska-lagun Aneri eskerrak 
eman gura dizkot. Sarritan kos-
ta egiten da entrenatzen irtetea, 
eta bera beti dago ni animatzen. 
Gainera, lasterketa guztietara 
etortzen da. Sostengu handia da.

Zelan joan da amaitu berri den 
denboraldia?
Lehenengo zatia ona izan zen. 
Donostia-Behobian laugarren 

geratu nintzen, eta Santur-
tzi-Bilbon lehenengo euskaldu-
na izatea lortu nuen. Krosean 
Bizkaiko txapelketa irabazi 
nuen, eta Euskadikoan (kros 
laburrean) hirugarren sailkatu 
nintzen. Denboraldiko azken 
lasterketak Durangoko Gau 
Krosa eta Urkiolako Maratoi Er-
dia izan ziren.

Zelan gogoratzen duzu Donos-
tia-Behobia lasterketa?
Eguraldi zatarra egin zuen, eu-
ria, haizea… Gorputza berotzea 
kostatu egin zitzaidan. Lehe-
nengo biek ihes egin zutenean 
hiru geratu ginen euren atzetik. 
Esprintean erabaki genituen 
postuak, eta laugarren helmu-
garatu nintzen 1.03.25eko den-
boragaz. Parte hartzen nuen 
bigarren aldia zen, eta aurten ez 
dut errepikatuko. Zelan esan? 
Urtero eginez gero, parte hartze-
ko motibazio hori apurka galdu 
egiten da, eta ez dut horrelako-
rik gura. Orain hiru urte parte 
hartu nuen lehenengoz, eta iaz 
bigarrengoz. Datorren urtean 
berriro joango naiz, beharbada. 
Gainera, helburua beti da aurre-
ko aldiko postua hobetzea, eta 
laugarren postu bat hobetzea 
gaitza da. 

Eta hasi berri den denboraldira-
ko, zein da zure helburua?
Joan zen asteburuan hasi nuen 
denboraldia, Soraluze-Bergara 
lasterketagaz, eta laugarren bi-
der segidan irabazi nuen. Proba 
polita da. Bidegorri batetik hel-
tzen zara Bergarara, eta jendez 
betetako kaleetan dago helmu-
ga. Polita eta motibagarria da. 
Iaz Bilboko herri krosa irabazi 
nuen, eta aurten ere parte hartu-
ko dut. Santurtzi-Bilbo proban 
ere iazkoa berdintzea dut helbu-
ru, lasterketako lehen euskal-
duna izatea. Handik aurrera, 
krosean, otsailean izango den 
Bizkaiko txapelketa mantentzea 
gura dut, eta Euskadikoan ea po-
diumean sartzen naizen. 

Joan zen asteburuan laugarren urtez segidan irabazi zuen Soraluze-Bergara lasterketa.

David Garcia | 28 urte, Durango. Korrikalaria

Aurten ez dut 
Donostia-Behobian 
parte hartuko; urtero 
eginda motibazio 
hori galdu egiten da” 

Pistan erlojuak 
agintzen du eta 
beste lasterketetan 
lortzen den postua da 
garrantzitsua”
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ADITUAREN TXOKOA

 MENDI ASTEA

Iker Arroitajauregi 
Elorrioko Mendi Astean
Azaroaren 15ean, ‘Harri aroa’ dokumentala 
eskainiko du eskalatzaile bilbotarrak

 JOSEBA DERTEANO
Erdella mendizale taldeak Men-
di Astea antolatuko du datorren 
astelehenetik barikura. Goi 
mailako eskalatzaile eta alpi-
nistak etorriko dira Elorriora, 
tartean Iker Arroitajauregi, 
gaur egun blokeko eskaladan 
nazioarte mailako erreferente 
den eskalatzaile bilbotarra.

Arroitajauregik Harri aroa 
dokumentala aurkeztuko du 
Elorrion. Azken urteetan, Fon-

tainebleaun (Frantzia), Hegoa-
frikan edo eta Iberiar penintsula 
osoan zehar zabaldutako blo-
keak, bere lehenengo igoerak… 
denetarik izango da ikusgai bere 
dokumentalean.

AEBetan emandako lau ur-
teetan bizitako abenturak (Yo-
semiteko hormak, Kentuckyko 
meandroak…) erakusten dituen 
dokumentalagaz, Esti Kerexeta 
bilbotarrak hasiko du hitzaldi 
zikloa astelehenean.

Martitzenean David Villega-
sek hartuko du lekukoa, eta bere 
dokumentalak Andeetan, Hima-
laian eta Alpeetan bizi izandako 
abenturak islatuko ditu.

Eguaztenean, Igor Mendiza-
bal Goxerri-ren txanda izango 
da. Eskalatzaile eta alpinista 
gipuzkoarrak Kanadan eginda-
ko askotariko eskaladak eraku-
tsiko ditu Lotus Flower Tower 
dokumentalaren bidez.

Egoitz Zubizarreta izango 
da azken aurreko gonbidatua, 
eguenean. 2012an Aitor Aranbu-
ru eta biek gutxi batzuek baino 
lortu ez duten igoera bi egin 
zituzten Patagonian: Cerro To-
rrera igo ziren Ferrari bidetik, 
eta baita Aguja Poincenotera ere 
Willians bidetik. Horren gaine-
ko dokumentala erakutsiko du.

EGITARAUA 
- Azaroak 11, 19:30,  
Iturri kultur etxean  
Esti Kerexeta: ‘Far West’ 
- Azaroak, 12, 19:30,  
Iturri kultur etxean   
David Villegas: ‘La Montaña’ 
- Azaroak 13, 19:30,  
Iturri kultur etxean:  
Igor Mendizabal:  
‘Lotus Flower Tower’ 
- Azaroak 14, 19:30,  
Gaztetxean: 
Egoitz Zubizarreta:  
‘Patagonia Cerro Torre eta 
Pointecot mendien igoera’  
- Azaroak 15, 19:30,  
Iturri kultur etxean: 
Iker Arroitajauregi: ‘Harri aroa’

Errugbiari buruz ari gare-
nean Rugby Union delakoa-
ren inguruan mintzatzen 
gara. 15 jokalariz osatutako 
taldea, uztartzea, alboko sa-
kea, avant-a, entsegua, zigor 
kolpea… dira kirol honen 
ezaugarri berezienak, eta 
ipar hemisferioko zein hego 
hemisferioko taldeak aski 
ezagunak ditugu (Zeelanda 
Berria, Australia, Hegoa-
frika, Argentina, Britainia 
Handiko taldeak eta Fran-
tzia, batez ere).

Baina badago errugbian 
aritzeko beste modalitate 
bat, Rugby League delakoa. 
Bertan 13 jokalari aritzen 
dira. Kasu horretan entsegu 
bakoitzak 4 puntu balio di-
tu, Rugby Union partidetan, 
aldiz, 5; eta zigor kolpeek 
zein entseguen osteko jaur-
tiketek 2 puntu balio dute. 
5 aukera dituzte entsegua 
gauzatzeko eta lortu ezik ba-
loiaren jabetza galtzen dute. 

Ingalaterrako eremu ba-
tzuetan, batez ere, iparral-
dean, eta Australian oso 
zabaldua dago modalitate 
hau, eta Rugby Union dela-
koak baino entzute handia-
goa du.

Urriaren 26an eman zio-
ten hasiera Cardiffeko Mi-
llenium Stadiumen Mun-
duko txapelketari. Faborito 
nagusien arteko partiduan, 
Australia Ingalaterrari na-
gusitu zitzaion 28-20.

Txapelketa honetan he-
go hemisferioko hainbat ir-
letako taldeak, Europakoak 
eta AEBkoak ibiliko dira.

Finala azaroaren 30ean 
jokatuko da, Manchesterren, 
Old Trafford zelai mitikoan. 
Ikusteko aukera baduzue 
gozatu. Hasieran ulertzea 
zailagoa izan daiteke, baina 
merezi du. Animo Tata.

Rugby League 
World Cup

Gotzon Gomez

Errugbia

 ZIKLO KROSA

Elorrioko lasterketak modalitateko 
onenak batuko ditu domekan
Domekan, Elorrioko ziklo-kros proba izango da San Jose inguruko landetan; Federazio Koparako 
puntuagarria da; gizonetan Egoitz Murgoitio, Aitor Hernandez eta Aketza Peña etorriko dira, besteak beste

 JOSEBA DERTEANO
Elorrioko txirrindulari elkar-
teak antolatuta, domekan Elo-
rrioko ziklo-kros probaren 38. 
ekitaldia lehiatuko dute San 
Jose inguruko Landetan. Lehen 
lasterketak 09:00etan hasiko 
dira, eta elite mailakoa eta 23 
urtez azpikoa 13:15ean hasiko 

da. Federazio Koparako puntua-
garria denez, kadeteetatik na-
gusienetara (Master 60ra arte) 
modalitateko onenak etorriko 
dira. Gizonen elitean Egoitz 
Murgoitio (Hirumet-Orbea), 
Aitor Hernández, Aketza Peña 
eta Jabier Ruiz de Larrinaga 
dira faborito. 23 urtez azpikoan 

Jonathan Lastra eta Kevin Sua-
rezen arteko borroka espero da. 
Gazteen mailetan Durangalde-
ko hainbat ordezkari egongo 
dira, besteak beste, Gontzal Gar-
cia (Gaursa Renault) eta Aroa 
Gorostiza (CAF Engineering) 
kadeteetan, eta Jon Munitxa 
(Beste Alde) gazteetan. Muni-

txak gustuko du zirkuitua, eta 
onenen artean ibiltzea itxaroten 
dute. Zirkuitua iazko ia berbera 
da, baina 300 bat metro laburtu 
dute gazte mailakoentzat ero-
soagoa izan dadin: 2.750 metro 
ditu aurten. Ohiko arrapala eta 
eskailerak izango ditu, baina 
teknikoa baino gehiago, pedalei 
gogor eragiteko zirkuitua da.

C1 kategoriaren bila
Igorren Munduko Kopako las-
terketa antolatzeari utzi egin 
behar izan ziotenetik, Euskadi 
nazioarteko erreferentzia proba-
rik barik geratu zen, eta Joseba 
Gorostiza Elorrioko txirrindula-
ri elkarteko presidenteak azaldu 
duenez, datorren urtera begira 
“hutsune hori betetzen” saiatu-
ko dira: “Astelehenetik aurrera 
2014an Elorrioko probak C1 
kategoria izan dezan saiatuko 
gara. Zirkuitua, antolaketa eta 
azpiegiturak baditugu. Dirua da 
arazoa. C1 proba batean kostua 
hirukoiztu egin daiteke. Baina 
bide horretan lan egingo dugu”.

Egoitz Murgoitio domekako lasterketa irabazteko faborito nagusienetakoa da. 
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AGENDA

 FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA

Durangoko Kulturala-Bermeo
· Zapatuan, 17:00etan, Landakon.

OHOREZKO MAILA

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

MAILA GORENA

Abadiño-Zaldua
· Zapatuan, 15:30ean, Astolan.

HIRUGARREN ERREGIONALA

Zaldua B-Gernika Sporting
· Zapatuan, 16:00etan, Solobarrian.
 

 ARETO FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA

Elorrioko Buskantza-Soloarte
· Zapatuan, 18:00etan, Elorrioko udal 
kiroldegian.

MAILA GORENA

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

Presion Break-Elorrietako Senses
· Zapatuan, 16:30ean, Berrizburun.

Sasikoa B-Ibaizabal
· Zapatuan, 17:00etan, Landakon.

LEHENENGO ERREGIONALA

Dantzari-Elorrioko Buskantza C
· Zapatuan, 16:00etan, Iurretako  
Lanbide Heziketa Institutuan.

BIGARREN ERREGIONALA

Mallabia B-Mendibeltz
· Domekan, 16:00etan, Zaldibarren.

Racing Tolosto-Biarko Gizonak
· Zapatuan, 19:00etan, Landakon.

Presion Break B-Lagun Onak B
· Zapatuan, 18:10ean, Berrizburun.

 SASKIBALOIA 

LEHENENGO MAILA  
(emakumeak)

Tabirako Baqué-Getxo

. Zapatuan, 19:00etan, Landakon.

LEHEN ERREGIONAL BEREZIA

Tabirako Baqué-Ugeraga

. Zapatuan, 18:45ean, Durangoko 
merkatu plazan.

 PILOTA

OLAZAR PILOTA TXAPELKETA 
(final-laurdenak)

Lau t’erdian:

- Dario-Aspuru

Binaka: 

- Azpiri-Galarza /  
Dorronsoro Perez

. Azaroak 14, 21:30, Zaldibar.

 ERRUGBIA 

EUSKAL LIGA 

Durango-Uribealdea / Eibar

. Zapatua, 16:30, Arripausueta

 MOTORRA

“Garaipena, kilometroak eta esperientzia 
pilatu … Denboraldi positiboa izan da”
Igor Urienek Europako F3 Txapelketako azken proba lehiatuko du asteburuan, Kataluniako Montmello 
zirkuituan; txapelketari neurria hartzeko urtean, oraingoz, garaipen bat eta podium bi lortu ditu

 

 JOSEBA DERTEANO
Europako F3 Txapelketako es-
treinako denboraldia itxiko du 
Igor Urienek (18 urte, Abadiño) 
asteburuan, Kataluniako Mont-
mello zirkuituan. Emilio de 
Villota taldeagaz, apirilean ekin 
zion txapelketari Frantziako 
Paul Ricard zirkuituan, eta ha-
rrezkero, Portugal, Erresuma 
Batua, Belgika, Alemania eta 

Italiako zirkuituak bisitatu ditu, 
Dallara F308 formularen ba-
rruan. Mailari neurria hartzea 
zuen helburu bakar aurreneko 
urtean, baina podium bi eta ga-
raipen bat (Monzan) lortu ditu. 
Horiek horrela, azken lasterke-
taren atarian orain arte egin-
dakoagaz “oso pozik” dagoela 
adierazi du: “Denboraldi positi-
boa izan da. Zirkuitu askotan eta 

baldintza ezberdinetan lehiatu 
naiz. Autoagaz kilometro asko 
pilatu ditut, eta esperientzia ho-
ri oso baliagarria zait. Garaipen 
bat ere egon da tartean. Aurten-
go helburua ikastea zen, eta beti 
geratzen da zer hobetua, baina 
nahiko ikasi dudala uste dut”.

Egunik gogoangarrienetako 
bat Monzan (Italia) lortutako 
garaipena (F308 kategorian) 

izan zen: “Aurreko lasterketetan 
arazo batzuk izan genituen, eta 
horrelako garaipen bat lortzea 
oso pozgarria izan zen”. 

Arriskua ere bertatik bertara 
ezagutu du Urienek. Belgikako 
Spa zirkuituan, aurretik zihoa-
zen monoplaza batzuek istripua 
izan ostean, atzetik zetozenek 
ezin izan zuten zirkuitu erdiko 
nahaspila ekidin, ezta Urienek 
berak ere. Dena dela, ez omen 
zen izan kanpotik ikusita uste 
zitekeen bezain arriskutsua: 
“Kolpea izan zen, baina barru-
tik lasai samar bizi izan nuen, 
ez zen hain ikusgarria ere izan”.

Kataluniako probaren ostean 
atseden hartu, eta datorren urte-
ra begira jartzeko unea etorriko 
da. Aurrekontua segurtatzen ba-
du, printzipioz, beste bi urtera-
ko kontratua sinatuta du Emilio 
de Villota taldeagaz.

Maria de Villota gogoan
Denboraldiari egindako erre-
pasoan, Maria de Villotaren 
heriotza ere gogoratu du pilotu 
abadiñarrak: “Formuletan hasi 
nintzenean euren eskolan ibili 
nintzen, eta Maria nire irakas-
leetako bat zen. Familia osoa lez, 
oso hurbilekoa eta jatorra zen. 
Gauzak ondo ez zihoazenean ere 
irribarrea mantentzen zuen, eta 
nik uste denoi kutsatzen zigula 
bere bizipoza”. 

Europako F3 Txapelketako garaipena Monzako zirkuituan lortu zuen, Italian.

 PILOTA

Finalerdien bila Aspuru 
eta Azpiri Olazarren
Asier Aspuru abadiñarrak lau t’erdian, eta Igor 
Azpirik binaka, final-laurdenak jokatuko dituzte

  JOSEBA DERTEANO
Zaldibarko Olazar Pilota Txa-
pelketan final-laurdenei dagoz-
kien partiduak jokatuko dituzte 
datorren eguenean, 21:30etik au-
rrera. Finalerdietara sailkatze-
ko borrokan Durangaldeko pilo-
tari bi ariko dira: Asier Aspuru 
abadiñarra lau t’erdian, eta Igor 
Azpiri elorriarra binaka.

Aspuruk partidu gaitza dau-
ka Dario Gomez errioxarraren 

aurka. Abadiñarrak orain arte 
txapelketa bikaina osatu du, 
eta datorren eguenean ere bere 
mailarik onena eskaini beharko 
du errioxarra kanporatu eta fi-
nalaren atarira heltzeko.

Igor Azpirik Kerman Galarza 
galdakoztarra izango du biz-
karzain. Bizkaitarrek Arabako 
bikote bat izango dute aurkari: 
Aitzol Dorronsoro amurrioarra 
eta Miguel Perez gasteiztarra. 
Atzean Perezek agindu behar 
luke, Galarza baino jotzaileagoa 
delako, baina Perez galtzailea-
goa ere bada. Galarzak norma-
lean bezain seguru jokatzen 
badu, aurrean borroka ederra 
eskaini dezakete Azpirik eta Do-
rronsorok. Biak ala biak pilotari 
biziak dira, eta errematerako 
beti prest daudenak.

Igor Azpirik eta Kerman 
Galarzak Aitzol Dorronsoro 
eta Miguel Perez arabarrak 
izango dituzte kontrario

 TXIRRINDULARITZA

Euskadi Fundazioko 
ziklistak “minduta” 
Euskadi taldeko ziklistek gutun bateratua atera 
dute; tartean Zuazubizkar eta Bizkarra daude

  JOSEBA DERTEANO
Neor Group enpresak jarritako 
diruagaz Euskadi Fundazioa 
taldeak aurrera jarraituko zue-
la zirudienean, joan zen astean 
alde bien arteko akordioa apur-
tu egin zen. Egoera horren au-
rrean txirrindulariek gutun 
bateratua zabaldu dute. Tartean 
Illart Zuazubizkar abadiñarra 
eta Mikel Bizkarra mañariarra 
daude. Lehenengo berbak Jon 
Odriozolaren gainekoak dira: 
“Taldeak ilusioa sortu du txi-
rrindulariongan, eta minduta 
sentitzen gara. Gure ustez baz-
tertu egin dute Jon Odriozola, 
proiektu berriko burua. Odrio-
zolak lan handia egin du euskal 
txirrindularitzaren alde; bai 
txirrindulariongatik, eta bai za-
leengatik. Horregatik eskerrak 

eman eta lanean jarraitu dezala 
eskatu gura diogu”.

Ondoren indarrak batzeko 
deia egin dute: “Denok batera eta 
helburu berarekin egin behar 
dugu lan. Euskal txirrindulari 
guztien, eta, batez ere, jarrai-
tzaileen parte-hartzea eskatu 
nahi dugu: zuen beharra dugu, 
txirrindulari eta jarraitzaileak 
gara kirol honen motorra”.

“Jarraitzaileen parte  
hartzea eskatu nahi dugu; 
txirrindulari eta jarraitzaileak 
kirol honen motorra gara”
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Aisialdia

ZER IKUSI

AUZORIK AUZO

San Pedro Legaño: mila urtetik gorako 
aztarnen gordelekua herrigunetik gertu
Astiro, baina aurrera darrai San Pedro Legañoko ikerketak; aztarnak bisitatu gura dituen 
edonor bost minutuan heldu daiteke bertara, Berriz herrigunetik hasten den bidegorria hartuz

 JOSEBA DERTEANO
Arroka batzuetan Lurraren bilakaera-
ren aroak xaflaka bereiztuta ageri diren 
moduan, San Pedro Legañon ere mila 
urtetik gorako historia dago pilatuta gu-
ne berean. 2011n hilobi batzuen aztarnak 
aurkitu zituztenetik, arkeologoek lanean 
dihardute barruan gordetzen duen in-
formazioa bistaratu guran. Gune hartan 
XIX. mendeko kanposantu baten aztar-
nak aurkitu ziren (hori baieztatzen duten 
hezurrak aurkitu dira), eta, jakina da to-
ki berean, baina hirurehun urte lehena-
go, XVI. eta XVII. mendeetan, ermita bat 
egon zela. Hala ere, denboran atzerago 
joan gaitezke, aztarna zaharrenak Erdi 
Arokoak direlako, IX. eta XII. mende ar-
teko kanposantu bati dagozkionak, hain 
zuzen. Aztarnarik zaharrenen sorrera 
data ezin daiteke gehiago zehaztu, giza 
aztarnarik ez delako kontserbatzen.

Tornillerias Amezua enpresaren on-
dotik hasten den bidegorritik aurrera 

joanda heldu daiteke bertara. Bidegorri 
txukuna da, erreka ondo-ondotik doa-
na eta gorabeheratsua une batzuetan. 
Oinez, asko jota, bost minutuan heldu 
daiteke bertara udazkenak hostoz orban-
dutako bidea jarraituz.

Berrizen sorlekua ote da?
Legaño Berriz herriaren sorlekua ote 
da? Berrizko lehenengo biztanleenak 
ote ziren hilobirik zaharrenak? Roman 
Rodriguez arkeologoaren esanetan hi-
potesi hori ezin daiteke baztertu, baina 
oraingoz baieztatu ere ez: “Berriz herri 
berria da, eta bitxia da ikustea nekropo-
lia Berrizko herrigunetik zer gertu da-
goen. Kanposantuak herri bategaz lotu 
ohi dira. Arkeologiak diosku Erdi Aroan 
Andikoa eta San Pedro lako herrixkak 
zeudela, eta herriguneak zentralizazioa 
lako bilakaera historikoengatik sortu 
zirela. Gustatuko litzaidake herriaren 
sorlekua Legañon dagoela esatea, baina 

oraindik ez dugu herriguneko arrasto-
rik aurkitu”. Oro har, gune hartatik ate-
ratzen den informazioa oso baliagarria 
da, Berrizentzako bakarrik ez ezik, baita 
eremu zabalago baten garapen soziala 
hobeto ezagutzeko ere. Zein antzekota-
sun dute Legañoko aztarnek inguruko 
herrietan aurkitu diren beste batzuekin? 
“Analisi horrek errealitate sozial baten 
gaineko datu interesgarriak eman ditza-
ke”, dio Rodriguezek.

Lanak udalari esker doaz aurrera
Lan horiek guztiak nahi baino astiroago 
doaz. Bizkaiko Foru Aldundiak, iaz, ber-
tan behera utzi zuen proiektu arkeologi-
koen diru-laguntza, eta, gaur egun, Be-
rrizko Udalak urtero bideratzea adostu 
duen 10.000 euroak dira ikerketa aurrera 
eramateko sostengua: “Udalari esker, 
proiektua gelditu ez dadila lortzen da, eta 
hori garrantzitsua da. Behin geldituz ge-
ro, gaitza da berriro martxan ipintzea”.

San Pedro Legañoko gunea hurretik.

Bidegorriaren hasiera.

Bidegorria San Pedro Legañora bidean.
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Inmobiliariak

AUKERA
• IURRETA: 3 logela, egongela handia eta komuna. 

Jantzia. Berogailua. Berriztua. 138.000n.
• PLATERUEN PLAZA: 105 m2. 3 logela, egongela, 

sukaldea eta komun 2. Ganbara eta garajea. 
235.000n. 

• BARRENKALEA: 3 logela eta egongela. Berriztua. 
Eguzkitsua. Etxe osoak kanpora ematen du. 
156.000n.

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

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

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
• TRONPERRI: Erdi berria. 110 m2. 3 logela, komun 2, 

egongela eta sukaldea. Ganbara eta garajea. 
• PLATERUEN PLAZA: Logela 2. Ikuspegi ederra. 

183.000n.
• MONTEBIDEO ETORB.: Erdi berria. Logela 2 eta 

komun 2. Terraza. Garaje itxia. 190.000n.
• ANBOTO: 3 logela, komuna, sukaldea eta 

egongela terrazarekin. Eguzkitsua.
• DURANGO: Logela 2, egongela eta 

sukalde-jangela. Etxe osoak kanpora ematen du. 
Eguzkitsua. 149.652n.

• ASKATASUN ETORB.: Erdi berria. 3 logela. Etxe 
osoak kanpora ematen du. Trastelekua eta 
garajea. 270.400n.

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

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

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

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

• ATXONDO: 90 m2. 3 logela, komun 2, egongela 
eta sukaldea despentsarekin. Terraza. Ganbara. 
Eguzkitsua. 186.000n.

• FRANTZISKO IBARRA: Logela 2, komuna eta 
egongela. Esekitokia. Ganbara eta garajea. 
235.000n.

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

• DURANGO: Duplexa. Erdi berria. 3 logela eta 2 
komun. 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. 211.200n.

LOKALAK SALGAI ETA 
ALOKAIRUAN

• F.J. ZUMARRAGA: 100 m2. Egokitua. Alokairuan. 
Erakusleihoak kale bitara ematen du. 990n.

• J.A AGIRRE: 125 m2. Negozioa funtzionamendua. 
Alokairuan edo salgai. 900n.

• ERMODO: 65 m2. Egokitua. Alokairuan.
• EZKURDI: Bulegoak. 65 m2. 650n. Alokairuan.
• PLATERUEN PLAZA: 130 m2. Egokitua. 990n.
• LANDAKO: 50 m2. Egokitua. Alokairuan.
• IBAIZABAL: 40-100 m2. 400n.
• MATXINESTARTA: 70 m2. Egokitua. 600n.
• ARTEKALEA: Egokitua. 180n.
• IPARRAGIRRE: Lokal komertziala. 33 m2. 49.000n.
• ARTEKALEA: 80 m2. Alokairuan.
• SAN IGNAZIO: 35 m2. Salgai. 54.000n. 
• OIZ: 60 m2. 90.000n.
• ARTEKALEA: 45 m2. Berria. Negozioa 

funtzionamenduan. 120.000n.
• KURUTZIAGA: Egokitua. 50.000n.

ETXEBIZITZAK SALGAIETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO
• Logela bakarreko, 2 logelako eta 3 logelako 

etxebizitzak alokairuan.

ETXEBIZITZAK SALGAI
•  DURANGO. ARTEKALEA: 8 etxebizitza eraikitzen 

hasi gara.  Logela 2 eta logela bakarrekoak. 
Trastelekuarekin. 140.000tik aurrera. 

•  LEKEITIO: 3 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. 
Igerilekua eta frontoia.

• DURANGO: Apartamentua. Logela 2, egongela, 
komuna, sukaldea eta despentsa. Berrizteko. 
114.000.

• DURANGO. ERDIALDEAN:  Logela 2,  komun 1 eta 
sukalde amerikarra guztiz jantzia. Etxebitzitza 
berria eta guztiz jantzia. 

•  ABADIÑO. ITURRITXO: Logela bakarreko 
apartamentua. Sukalde amerikarra 
egongelarekin, komuna eta esekitokia. Ganbara, 
garaje bikoitza eta trastelekua.

• DURANGO. ASK. ETORB.: 3 logela, komun 2, 
egongela eta sukaldea balkoiarekin. Trastelekua 
eta garajea.

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

• DURANGO. ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak 
kanpora ematen du. Berrizteko. Inguru onean 
kokatua. Prezioa zehazteke.

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

• ATXONDO.  3 logela, komun 2, sukaldea 
esekitokiarekin eta egongela. Etxe osoak kanpora 
ematen du. Garajea eta trastelekua. Berria 
ematen du.

• ZALDIBAR.  3 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela balkoiarekin. Guztiz berriztua. 
Trastelekua.

LUR SAILAK SALGAI
• BERRIZ. 10.000 m2-ko lursaila. Landa ederra eta 

sarbide ona.
MATIENA-ABADIÑO
• MATIENA-ABADIÑO. 2.000 m2-ko lursaila. Laua 

eta fruta -arbolekin.
• IURRETA. 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat 

egiteko aukera dago. Sarbide ona.
• OLETA-OTXANDIO. 2.300 m2. Fruta-arbolak eta 

abeletxea ditu. Erreka ondoan kokatuta dagoen 
lursaila.

• ABADIÑO. Bi familiarentzako etxebizitza 
eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila salgai. Aurrez 
aurreko informazioa.

• DURANGO. Lursail erdia familia biko etxebizitza 
eraikitzeko. Proiektua barne.

• ZORNOTZA- EUBA. 3000 m2 eta 3.455 m2-ko 
lursailak. 2 lurzati.  Bakoitzean familiarentzako 
etxebizitza eraikitzeko aukerarekin.

• ZORNOTZA- LARREA: 27.000 m2-ko lursaila 
zoragarria. Dena lurzati berean.

BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI

• DURANGO. Eraikin atxikia. Guztiz jantzia. Erdi 
berria. Estreinatzeko.

• BERRIZ – MURGOITIO. Nekazal turismorako baserri 
zoragarria. Ikuspegi ederrak. 

• BERRIZ- EITUA. Aurrealdean arkua duen baserri 
ederra. Bi familiako etxebizitza egiteko aukera.

• ETXEBARRIA – ITURRETA. 5 has baino gehiago 
duen baserri ikusgarria. Lur zati bakarrean eta 
baserria inguratzen.

• MUXIKA. Berroja auzoa. 2 baserri salgai. 8 
hektareetako lursaila inguruan. Biak batera eta 
banatuta erosteko aukera.

TXALETAK
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak, 

etxebizitza bakarrekoak eta bikoak.

• ABADIÑO, OTXANDIO, etab.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• ANDRA MARIA: Halla, sukaldea, jangela, 

egongela, 2/3 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. Garajea 
eta ganbara.

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

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

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

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

• MURUETATORRE: Halla, sukaldea, eskegitokia, 
egongela-jangela, 3 logela 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.

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

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

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

• 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.

• ELORRIO: Berreraikitzeko etxea, lursailduna. 

• IURRETA: halla, egongela-jangela, sukalde jantzia 
office-arekin, despentsa, 3 logela eta komuna. 
Terraza itxia eta trastelekua. Guztiz berriztatua.

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

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

• BASERRIA LUR EREMUAREKIN SALGAI MENDATAN 
ETA BERRIZEN.

BESTE ESKAINTZA BATZUK 
BULEGOAN

MADALENA

• Estreinatzeko. Prezioak merkatu dira! 
Logela bakarra: 149.450n-tik aurrera + BEZa. 
Garajearekin. Logela 2: 200.480n-tik aurrera + 
BEZa. Garajearekin. 3 logela: 290.710n-tik 
aurrera + BEZa. Garajearekin.

F.J. ZUMARRAGA

• Berriztua dagoen apartamentua. Guztiz 
berriztua, bizitzen sartzeko moduan. Logela, 
egongela, sukaldea eta komuna. 115.000n.

TABIRA

• Guztiz barriztatua. 3 logela, egondela, sukaldea 
eta komuna. Berogailua. Igogailua.252.000n.

MADALENA

• 100 m2. 4 logela, egongela balkoiarekin, 
komuna, bainugela eta sukalde jantzia. 
Ganbara. Igogailua. Hormigoizko eraikina. 
Bizitzen sartzeko moduan! 225.000n.

ABADIÑO

• Herri erdian dagoen etxebizitza. 85 m2-ko 2 
solairu 50 m2-ko etxabe estaliagaz. 139.000n.

www.inmoduranguesado.com



Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Arrosa. Etxebizitza salgai arrosan (baxe-
nafarroa). Bi logela, bainera, komuna,
sukaldea, berogailu elektrikoa, leiho
dobleak, egongela beheko suarekin. Mila
m2 lur etxe inguruan. Prezioa: 100.000
euro. tel.: 618-76 95 41 xabilau@yahoo.es 

Elorrio. Atiko polita salgai Elorrion.
50 m2. Igogailua, komuna, logela,
egongela eta sukaldea. Jantzita eta
bizitzera sartzeko prest. Berria eta
oso polita. Tel.: 656-74 67 13
(20:00etatik 22:00etara). Posta:
loitzate@hotmail.com.

Iurreta. Iurretan, Arriaundi auzoan
etxea salgai. Prezioa: 50.000 euro.
Tel.: 685-72 80 42.

Mallabia. Pisu eguzkitsua, 3 logela
haundi, 2 komun, terraza, sukaldea
eta egongela. 100m2 azalera eraiki-
tuak.

Otxandio. Otxandion apartamentua
salgai. Altzariz jantzia.
Trastelekuarekin eta igogailuarekin.
Tel.: 675-71 72 83.

Otxandio. 90 metro erabilgarri
dituen etxebizitza salgai. 655-72 67
60

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Pisua alokagai abadinon,
muntsaratz auzoan. 85m2, 3 logela
eta 2 komun ditu. 662-55 40 77.

Berriz. Berrizen pisua alokagai. Hiru
gela, bi komun, egongela eta
sukaldea. Erdi-erdian. Autobus eta
tren geltokitik 2 minutura. Oso eguzk-
itsua. Tel.: 656-78 02 15.

Durango. Logela 1, bainugela 1,
jantzigela, egongela handia, sukaldea
eta balkoia. Guztiz jantzia. Igogailua.
Herriaren erdialdean. 627-11 37 86.

Elorrio. Elorrio erdi-erdian etxea
alokagai. Hiru logela, bainugela bi, be-
harrezko guztia daukan sukaldea. Es-
treinatu gabea. Prezioa: 600€. Tel.:
634-45 72 01.

Zaldibar. 3 logela, komun 2, egon-
gela, terraza, sukaldea eta balkoia.
Guztiz jantzia. Herriaren erdialdean
kokatua. Interesatuek deitu. Tel.: 645-
70 02 94.

ERRENTAN HARTU

Durangaldea. Alokatzeko pisu bila
nabil. Tel.: 602-10 73 14.

OPORRETAKO ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Puerto del Carmen (Las Palmas -
Lanzarote). Bi solairutako aparta-
mentu zoragarria, patio pribatu hand-
iarekin.  615719630. Posta:
ametslanzarote@gmail.com.

Benidorn (Alikante). Pisua
alokatzen da. 602 21 20 36.

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Abadiño. Logela alokagai
Muntsaratzen. Etxe berria toki lasa-
ian. 679-61 71 54.

Durango. Pisukide bila nabil. Logela
bat alokagai, komun pribatuarekin.
Etxabe argitsua da, eta terraza bi ditu.
Tabira auzoan. Interesa izanez gero,
deitu 637-29 24 65 telefonora.

LOKALAK

SALDU

Atxondo. 43 m2-ko lokal-
komertziala salgai Atxondon. Bal-
dosak dauzka. Komun bat. Tel.:
647-90 64 08.

ERRENTAN EMAN

Durango. Kafetegia alokagai Duran-
gon. Informazio gehiagorako tele-
fonoa: 607-22 47 53.                                                                                           

GARAJE / TRASTEROAK

SALDU

Elorrio. Garaje itxia salgai elorrio er-
dialdean. Tel.: 660-45 87 56. 

Elorrio. Elorrioko kiroldegian garaje
irekia salgai. Tel.: 699-48 17 68.

Otxandio. Otxandion bi garaje sal-
gai, bietako bat itxia. Tel.: 675-71 72
83. 

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje itxia alokagai Du-
rangoko Mendizabal auzoan  105 euro
hilean. Tel.: 645-73 22 66.

Durango. Garajea alokagai plateruen
plazan, durangon. Tel.: 656-78 02 15.

Elorrio. Elorrioko erdigunean, garaje
itxia alokagai.

GAINERAKOAK

ERRENTAN EMAN

Durango. Bulegoa alokagai
Plateruen plazan, Durangon. Tel.:
656-78 02 15.

ERRENTAN HARTU

Teknologia
INFORMATIKA / BIDEOJOKUAK

EMAN

Bidali zure ordenagailua Peru eta
Boliviara. Kainabera GKEaren
bitartez Peru eta Boliviako ospitale
eta eskoletara. Tel.: 655-71 76 66.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Etxeko lanak egiteko
edo pertsonak zaintzeko, lan bila
nabil. 24 orduz. Tel.: 632-43 56 59

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Emakume arduratsua
eta esperientziaduna, 24 orduz edo
egunez, pertsona nagusiak zein
umeak zaintzeko. 632-59 32 80.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zein umeak zaintzeko, edo garbiketan
aritzeko lan bila. 24 orduz edo
egunez. Erreferentziarekin. Tel.: 632-
83 47 97. 

Durangaldea. Neska arduratsua lan
bila dabil, zaintza zein garbiketa lane-
tan aritzeko. Paperak eguneratuta.
Astelehenetik igandera. Tel.: 651-34
12 38.

Durangaldea. Neska gaztea 24
orduz pertsona nagusiak zaintzeko
lan bila dabil. Tel.: 602-11 06 10.

Durangaldea. Neska arduratsua eta
esperientziaduna, 24 orduz edo
egunez, pertsona nagusiak zein
umeak zaintzeko. 632-59 32 80.

Durangaldea. Garbiketan lan egit-
eko zein pertsona nagusiak zaintzeko
lan bila. Aste bitartean 10:00 - 15:00
edota 21:00 - 08:00. 632-99 23 83.

Durangaldea. Esperientziadun eta
tituludun neska euskalduna umeak
zaintzeko prest dago. Tel.: 662-36 41
67 / 94-681 39 40.

Durangaldea. Nagusiak edo umeak
zaintzen, edo garbiketan lan egiteko
prest. Asteburu, jaiegun eta gauetan
ere bai. Tel.: 690-68 73 95

Durangaldea. Neska euskalduna
goizez zein arratsaldez umeak
zaintzeko prest. Tel.: 645-71 80 30.

Durangaldea. Garbiketan edo
zaintzan, orduka zein 24 orduz, lan
egiteko prest. Tel.: 628-78 93 50.

IRAKASKUNTZA

Durango. Eskola partikularrak
ematen ditut astelehenetik larunbat-
era. Euskara, gaztelania, ingelesa,
frantsesa eta latina. DBH-n esperi-
entzia. Filologian lizentziatua eta EGA
titulua daukat. Tel.: 605-74 77 99.

Durango. Lehen Hezkuntza
bukatzear dagoen neska euskalduna
etxeetan eskolak emateko prest dago.
Esperientziarekin. Tel.: 628-83 27 10.

Durango. Batxilergoko 2. mailako
ikaslea, goizetan ingeles eskola par-
tikularrak jasotzeko irakasle bila. Tel.:
669-69 24 59.

Durango. Ingeniaritza lizenziatua
LH, DBH edota batxilergoko ikasleei
laguntza eskolak emateko prest. EGA
tituluduna. Edozein ikasgai emateko
prest. Telefonoa: 679-74 28 95.

Durangaldea. Kimikan lizentzia-
turiko neska gazte euskalduna umeak
zaintzeko edo ume zein gaztetxoei es-
kola partikularrak emateko prest. Tel:
635-00 63 77.     

Durangaldea. Psikologia kontsulta.
Irakurmen, ulermen zein idazkera ara-
zoak, antsietatea eta hiperaktibitatea.
Terapia psikologikoa. Tel.: 679-38 23
69.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Psikologo euskalduna
ulermen, irakurmen eta idazmen ara-
zoetan laguntzeko prest. Ikasketa
teknikoak. Helduak: antsietatea,
bikote arazoak. Tel.: 679-38 23 69.

Durangaldea. Baserrietan eta trak-
toreekin esperientzia duen gizona lan
bila dabil. Tel.: 602-10 73 14.

Durangaldea. Hirugarren
adinekoetan aditua den psikologoa.
Estimulazio kognitiboa eskeintzen da
alzheimerra edota dementzia dute-
nentzko. Familiari ere laguntza
psikologikoa. Telf.: 679-38 23 69.

Durangaldea. Arlo soziosanitarioko
enpresa berri batek honako hau es-
kaintzen du Durangaldean: erizain la-
guntzaileak, etxeko laguntzailea,
erizain euskaldunak. Prezio merkea,
malgutasuna, eta profesionala. Tel.:
690-28 60 71.

Durangaldea. Lokalak zein garajeak
garbitzeko lan bila. Baita bilketak
egiteko ere. Tel.: 603-49 00 02.

Durangaldea. Psikologo eu-
skalduna. Haur eta gazteak: ikasketa
arazoak, hiperaktibitatea, antsietatea.
Helduak: bikote-arazoak, depresioak.
Esperientziaduna. Tel.: 679-38 23 69.

LAN ESKAINTZAK

PERTSONAK ZAINDU

Durango. 30 urteko neska, umeak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko
prest. Tel.: 665-71  74 58. mai_egi-
dazu@hotmail.com.

IRAKASKUNTZA

Durango. Ikas teknikak  (lan ohitu-
rak, motibazioa, planifikazioa...)
irakurketa, idazketa,  ulermena. Ba-
naka edo taldeka. LH, DBH, batxiler-
goa. 656-79 15 99 

GAINERAKOAK

GAINERAKOAK

Abadiño. Emakume sukaldari au-
tonomoak, urte askotako esperi-
entziadun eta elikagai manipulatzaile
agiridunak, gozogintza eta etxeko
platerak eskaintzen ditu. Dena etxean
egina ta oso merkea!!! Informazio
gehiagorako: 634-29 30 18. emaila:
danagozo@hotmail.com

Denetarik
EMAN / HARTU

Etxetik kendu gura dituzuen libu-
ruak batzen ditugu. Zuen etxee-
tako apal zein ganbaratik kendu gura
dituzuen liburuak batzen ditugu. Tel.:
645 72 00 52.

GAINERAKOAK

Emakume sukaldariak go-
zogintza eta etxeko platerak es
634-29 30 18  email-a:
danagozo@hotmail.com

Ibilgailuak
AUTOAK

Toyota rav4 autoa salgai. 2010.
Urteko toyota rav4 (4x4) autoa salgai.
44.000 kilometro. Prezioa: 25.000

euro. Tel.: 615-70 12 25

MOTORRAK

SALDU

Honda Hornet cb 600 motorra
salgai. 5.600 euro. 629-45 52 41.

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Quad ibilgailua. Adly atv-300 4t
markakoa. 7.000 km, kolore gorria,
plaza bi. 609-56 75 37 (Jose).

Aisia - kirola
KIROLAK

SALDU

Bizikleta eliptikoa salgai. Birritan
erabilitako bizikleta eliptikoa salgai.
Decathlonekoa da, eta argazkiak bida-
liko ditut nahi izanez gero. Tel.: 637-41
64 38.

Bizikleta eramateko barra salgai.
Kotxearen bolari lotuta doan bizikleta
eramateko barra salgai. Thule
markakoa, erreferenztia: sweden945.
Dendan 660€, nik 450€-an salduko
dut. Behin erabilita. Tel.: 686-42 69
37 // 94-620 11 42.

EMAN

Yoga saioak. Yoga saio pribatuak
eskaintzen dira. Tel.: 697-52 28 25 
(Gorka)

GAINERAKOAK

GAINERAKOAK

Eskola partikularrak. 18 urteko
Haur Hezkuntzako ikaslea arratsalde-
tan eskola partikularrak emateko
gertu. Umeekin tratu handia eta 
esperientzia. Tel.: 692-71 66 46.

Familia - etxea
ETXERAKO TRESNAK /
ALTZARIAK

SALDU

Bainugelarako altzaria salgai.
Bainugelarako altzaria eta ispilua 
salgai. Argazkiak bidaliko ditut nahi
izanez gero. Bestelako altzari eta 
etxetresna elektrikoak ere baditut 
salgai.  Tel.: 637-41 64 38.

GAINERAKOAK

HAURREN TXOKOA, OSAGARRIAK

SALDU

Bidaia-sehaska salgai. Bidaia-se-
haska salgai egoera oso onean, argi,
dardara eta soinuarekin. Aldagailua
ere badauka.  686 137 123

Triziklo berria salgai. Triziklo
berria salgai, 98 euro kostatu
zitzaidan eta 65 euroan dago salgai.
Tel.: 634-77 84 58. Berri-berri dago. 

Umeentzako bizikleta salgai. 10
urtera arte erabiltzeko. Ondo zainduta
dago, egoera onean. Merkea. 
Tel.: 648-63 58 06.
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Antzerkia

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

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

AGENDA

Erakusketa

Azaroaren 13an, 20:00etan,  
Durangoko Plateruenean 

Audience
Gernikako Audience taldea da Durangoko Platerueneko 
Kantuaren Kantoia zikloko bigarren gonbidatua. 
Sorkuntzaren inguruko jendaurreko solasaldia izango 
dute musikariek Jonan Hernandez kazetariagaz, eta 
euren kanten zuzeneko emanaldia ere eskainiko dute 
Platerueneko Kantuaren Kantoian. 

:: DURANGO | ZUGAZA 
1. aretoa:
El postre de la alegría
Zuzendaria: Jérôme Enrico 

• barikua 8: 19:30 
• zapatua 9: 22:30 
• domeka 10: 19:00 /21:15   
• astelehena 11: 18:30/21:00   
• martitzena 12: 20:00

El juego de Ender
Zuzendaria: Gavin Hood

• barikua 8: 22:00    
• zapatua 9: 19:30   
 

Doraemon  
y Nobita Holmes
• zapatua 9: 17:00    
• domeka 10: 16:45  

2. aretoa:
El juego de Ender
• barikua 8: 19:30 
• zapatua 9: 17:00/22:30 
• domeka 10: 19:00/21:15  
• astelehena 11: 18:30/21:00    
• martitzena 12: 20:00

:: ELORRIO | ARRIOLA 
Gravity
Zuzendaria: Alfonso Cuarón

• barikua 9: 22:30 
• domeka 10: 20:00 
• astelehena 11: 20:00

Zipi y Zape y el club  
de la canica
Zuzendaria: Oskar Santos

• domeka 10: 17:00

:: ZORNOTZA 
Una cuestión de tiempo
Zuzendaria: Richard Curtis  

• zapatua 9: 19:30/22:30 
• domeka 10: 20:00 
• astelehena 11: 20:00    

Turbo

• zapatua 9: 17:00 
• domeka 10: 17:00

Inch’ allah

• martitzena 12: 20:00

:: DURANGO

Azaroaren 8an, 22:30ean, 
Sara Escudero eta Iñaki 
Urrutia, Plateruenean. 

:: DURANGO

Azaroaren 13an, 16:30ean, 
‘Bizikidetzarako balore 
etikoak’, Behargintzako  
Atxondo gelan.

Azaroaren 14an, 19:00etan, 
‘Literatura magrebtarra 
Europan’, Udal Bibliotekan. 
Magreb Durangon.

:: ELORRIO

Azaroaren 9an, 18:00etan, 
‘Askapena-ko Brigadistak 
Palestinan’, Gaztetxean.

:: DURANGO

Azaroaren 15ean, 17:00etan,  
Maider Galarza familia 
guztiarentzat eta 20:00etan, 
helduentzat, Udal Bibliote-
kan. Magreb Durangon.

:: IURRETA

Azaroaren 8an, 17:30ean,  
Belen Azkarateren ‘Kolon-
biako ipuinak’, Herri Biblio-
tekan. Munduko Paisaiak.

:: BERRIZ

Azaroaren 15ean, 
22:00etan, Tristan Crowly & 
Banda, Kultur Etxean. 

:: DURANGO

Azaroaren 13an, 20:00etan, 
Audience, Kantuaren Kan-
toian, Plateruenean. 

:: ZALDIBAR

Azaroaren 8tik 16ra arte, 
Antonio Villanuevaren  
argazkiak, Euskal Herria  
kalea, 9.

:: ERMUA (San Martin)

Azaroaren 8an, 19:15ean, 
Gazta dastaketa, Lobianon.

Azaroaren 9an, 11:00etan, 
Azokaren irekiera, trikitilari 
eta txistulari gazteen kale-
jira. 12:00-14:00, haurren-
tzako eskulanak, elizpean. 
12:30ean, euskal dantzak, 
plazan. 13:00etan, eskapara-
te lehiaketaren sari banake-
ta. 15:00etan, Baba-jana. 
18:00etan, erromeria Luhartz 
taldeagaz, Kardinal Orbe pla-
zan. 19:00etan, Gaiteroekin 
kalejira. 19:30ean, Larrain-
dantza, Orbe plazan.

Azaroaren 11n, 19:30ean, 
Gaztañerre Eguna: afari 
merienda autogestionatua, 
Erretena elkartean.

Azaroaren 15ean, 22:15ean, 
Bertso jaialdia: Maialen 
Lujanbio, Uxue Alberdi, Alaia 
Martin, Unai Iturriaga, Ando-
ni Egaña eta Beñat Ugarte-
txea, Ermua antzokian.

:: DURANGO

Azaroaren 8an, 20:00etan, 
‘Inungane. Sustraiak airean’, 
San Agustin kulturgunean.

Azaroaren 10ean, 18:00etan, 
‘Elmer elefantea’, San Agus-
tin kulturgunean.

:: ELORRIO

Azaroaren 9an, 20:00etan, 
‘Autorretrato de un joven ca-
pitalista español’, Arriolan.

:: ELORRIO

Azaroaren 14an, 21:00etan, 
Jam Session, Ateneoan. Arrio-
lako XIV. Jazz & Blues jaialdia.

Azaroaren 15ean, 22:30ean, 
R.S. Faktor Quintet, Ateneoan. 
Arriolako XIV. Jazz & Blues 
jaialdia.

:: ZALDIBAR

Azaroaren 9an, 23:00etan, 
Materia gris, Eskean kristo eta 
Sermonds, Gaztetxean.

:: ZORNOTZA

Azaroaren 8an, 21:00etan, 
Rao Kyao, Zornotza Aretoan.

:: DURANGO

Azaroaren 9an, 20:00etan, 
‘Tempus,-i’, San Agustinen.

:: BERRIZ

Azaroaren 13an, 20:00etan,  
‘Autonomia obrera’ dokumen-
tala, Kultur Etxean.

:: ELORRIO

Azaroaren 14an, 19:30ean,  
‘Approved for adoption’, Iturri  
kultur etxean. Hilean Behin

Bakarrizketak

Berbaldia

Zinema

Musika

 
Azaroaren 15ean, 22:00etan, Berrizen 

Tristan Crowly 
Irlandarra da Tristan Crowly. Alemanian hasi zen jendaurrean 
kantatzen, eta Euskal Herrian bizi da 2005etik. Bere sustraietako musika 
irlandarra eta aita musikaria ditu inspirazio, eta bizitzako joan-
etorrietako kontuak kantu melodiko eta poetiko bilakatzen ditu.

Kantalaria

Dantza

Azoka

Zinema
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epea

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 TELEFONO INTERESGARRIAK

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK

EGURALDIA

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

16º

15º

14º

 15º

3º 10º

BARIKUA, 8 - 09:00-09:00

• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)

09:00-22:00

• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)

ZAPATUA, 9 - 09:00-09:00

• Etxebarria (Montevideo etorb. 2 - Durango)

09:00-13:30

• Campillo (Montevideo etorb. 24 - Durango)

• Gaztelumendi (J.A. Abasolo 2 - Durango) 

• Navarro (Artekalea 6 - Durango)

• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 

• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)

• Sagastizabal (Askatasun etorb. 19 - Durango)

• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 

• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)

• Jaio-Olabarrieta (Errekakale 6 - Elorrio) 

• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)

DOMEKA, 10 - 09:00-09:00

• Campillo (Montevideo etorb. 24 - Durango)

ASTELEHENA, 11 - 09:00-09:00

• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)

09:00-22:00

• Bengoa (Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 

MARTITZENA, 12 - 09:00-09:00

• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)

EGUAZTENA, 13 - 09:00-09:00

• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 

   09:00-22:00

• Jaio-Olabarrieta (Errekakale 6 - Elorrio) 

EGUENA, 14 - 09:00-09:00

• Campillo (Montevideo etorb. 24 - Durango)

8º10º

ZORION AGURRAK

Abadiño  
(Traña-Matiena)

 Eguaztenetan  
10:00etatik aurrera

Durango
 Zapatu goizetan
Zornotza
 Domeka goizetan

AZOKA-BASERRITIK-PLAZARA

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: 

  Ane Gabikak lau urte bete ditu. 
Zorionak Libe, Amaia, Aritz eta 
etxeko  guztien partez! 

  Zorionak Xane zure lehenengo 
urtebetetzean amama eta 
aititaren partez!

  Zorionak Ixone. Musu handi bat eta 
besarkada potolo bat aita, ama eta 
Udaneren partez!

  Elorrixoko mutil guapuenari 
zorionak danon partez, ta ondo 
pasau eguna!

  Zorionak Lier! Urtetxo bat egingo 
dozu zapatuen, beraz, prestatu 
txokolate berue! Mosu potolo bat!

 Zaloa, domekan egun zoriontsua 
pasau San Martingoen partez! 
Musu handi bat!

 Magali! Zorionak Matiena ta 
Astolako familien partez, ta batez 
be amatxo eta aitatxon partez!

 Zorionak Beñat! Besarkada bat 
Iurretatik aittitte Pedrinek, 
Uxuek eta Anartzek! Ondo pasau!

  Zorionak amama, Jon, Irati, 
Laida, Amaia, Aritz, Oroitz, Izei 
eta Lorean partez!

 Zorionak neskatilla! Mosu handi 
bat etxekoen, Anartzen eta 
Iurretako laguntxo danen partez!

  Martzel eta Maria, 63 urte alkarregaz 
pasaute ez zarie makalak! Zorixonak 
etxeko danen partez!

 Garazi eta Aiur lehengusuek urteak 
bete dabez. Zorionak eta patxo potolo 
bana etxekoen partez!

 Zorionak Imanol! Iraileko “Tantaz 
Tanta” pernilen zozketa beretzako 
izenda! On egin!

  Zorionak Lier! (520. alean zoriondutakoa) Hamabostean behin 
zotz egin dugun tarta zuri egokitu zaizu. Oparia eskuratzeko 
txartela gura duzunean jaso dezakezu, Iurretako gure egoitzan: 
Bixente Kapanaga, 9an.

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383



“Hasieran amesgaiztoak egiten 
genituen otzarak ez betetzearekin”

Orozketan ortuan ibili eta gero, otzarak prestatzen dituzte Zornotza eta Berrizko kontsumo taldeentzat 

 AMAIA UGALDE
Jon Bereziartuak Orozketan 
bertan, eta Alazne Intxauspek 
Andoainen, biek ikusi dute txi-
kitatik baserriko lana zer den. 
Gaztetxoagotan ez zuten or-
turako afizio handirik, baina 
orain bizibidea ortuan topatzea 
erabaki dute. Buru-belarri da-
biltza Bereziartuaren familiako 
baserrian. Nekazaritza ekologi-
koan ereindakoa otzaren bidez 
banatzen dute. 

Biok zarete izatez baserrikoak.
Alazne Intxauspe: Gurasoei 
esan nienean hemen baratzea ja-
rri behar genuela, esan zidaten: 
“Bizi guztian ez duzu tomate bat 
hartu , eta orain zer egin behar 
duzu!” Ama-eta ikusi ditugu 
lanean, baina egin, guk ez dugu 
ezer egin. 
Jon Bereziartua: Hamalau-ha-
mabost urtegaz abuztuan patata 
ateratzea! Hori izan da ortuko ni-
re oroitzapena. Txarra, gainera. 

Bada, bueltan etortzea eraba-
ki duzue...
A.I.: Bai, denborarekin ikus-
moldea aldatzen zaizu. Gaz-
teagotan dena zen parranda 
kontua. Baina honezkero lan 
munduan ibili gara, eta gauzen 
kontzienteago gara, eta super-

merkatura joan eta zer dagoen 
ikusten dugu. Gauzak modu 
honetan egin ote daitezkeen pen-
tsatzen hasten zara.
J.B.: Gero jendeak esaten digu 
atzera joatearen parekoa dela 
hau. Osabak-eta justu kontrakoa 
egin zuten, enpresara joan ziren 
baserria utzita. 
A.I.: Niri amak esan zidan bizi 
osoa ikasten igaro, eta ea orain 
baratzera joan behar ote nuen. 
Eurek horrenbeste esfortzu egin 
zuten handik ateratzeko, eta 
orain hasi ziren lekura bueltatu 
gara... 
J.B.: Gero, denetik dago. He-
mengo baserriko osabak esan 
zidan: “Atzerantz zer edo zer 
egin beharko da, bestela ezin da 
horrela segitu”. 

Gazte batzuk badabiltza base-
rrira hurreratzen.
J.B.: Hor EHNE Bizkaiak kris-
ton lana egin du. Formakuntza 
eta babes handia eman digute 
hasieratik. 

Ortuagaz hasi eta gutxira hasi 
zineten otzarekin. 
A.I.: Hasieran pixka bat lotsa-
tuta joaten ginen, baina jen-
deak hasiberriak ginela ikusten 
zuen, eta oso ondo ulertzen zuen. 
Lehengo urtean porruak nire 
atzamar erakuslearen erdia la-

koak ziren, ez ziren hazi, haiekin 
ezin porru-patatarik egin. Baina 
ondo: zartaginean prestatu, eta 
oso finak zirela esaten ziguten. 
J.B.: Oso ondo ulertu dute has-
ten gabiltzala, eta jendearen ba-
besa itzela izan da: “Zuek segitu, 
e? Segitu horrela! Porruak, oso 
gozoak egon dira!”

Gaiagaz oso kontzientziatuta 
dagoen jendea izango da.
J.B.: Nahiko talde heteroge-
neoak dira. Batzuek garbi jan 
gura dute, eta badakite produk-
tua oso garbia eta ona dela. Beste 
batzuen arrazoia politikoagoa 
da, baserria berpiztea eta elika-
dura burujabetzaren alde egin 
gura dute. 

Porruez gainera, zelakoa izan 
da orain arteko uzta?
J.B.: Iaz uda erdian ur putzua 
sikatu egin zitzaigun, eta ur 
barik geratu ginen. Uzta erdia 
galdu genuen. Aurten kontra-
koa, udaberria oso euritsua izan 
da. Baserritarrek esan digute 
horrelakorik ez dela pasatu ho-

geita hamar 

urtean. Guretzat aurreko urtea 
desastre hutsa izan zenez, udabe-
rrian hasi ginen lehenengo uzta 
hartzen, eta ez zen hain txarra 
izan. Zer edo zer irten zen, behin-
tzat! Orduantxe hasi ginen otza-
rak ederto betetzen. Hasieran, 
gauetan amesgaiztoak ere egiten 
nituen, otzarak bete ezinik... Oso 
gogorra izan zen. 

Otzarek kontsumo ohiturak al-
datzea esan gura dute. 
J.B.: Normalean platera pen-
tsatzen dugu lehenengo, eta ge-
ro pentsatzen dugu zer erosi. 
Orain, antzinako moduan, ortu-
ra joan, eta dagoena hartzea da 
kontua, gero janaria prestatzeko. 
Hori apur bat kostatu egiten da, 
jendeari otzaran dagoen guztia 
ez zaio gustatzen...
A.I.: Neguan, batez ere. Toma-
teak, piperrak, letxugak... gehie-
noi gustatzen zaizkigu. Orain  
borraja, txikoria, aza... hasiko 
dira, eta negu osoan iraungo du-
te. Batek esan zigun aza pizzari 
bota ziola, likidotu egin zuela: 
Denetik ia. Askok esan digute ez 
dakitela otzarako gauza batzuk 

zer diren. Seku-
la probatu ga-

beko gauzak 
d e s k u b r i -
tzen ari dira. 

Akuilua
LAUHORTZA

Aitortu beharra

ASIER
SANCHÉZ
Irakaslea

JON BEREZIARTUA ETA ALAZNE INTXAUSPE | Barazki otzarak egiten dituzte

Aspaldian ezagutu ge-
nuen elkar; lanak, beha-
rrak lotu gintuen. Au-
rretik ez geneukan ezer 
komunean. Hasierakoa 
hotza izan zen. Egia esan 
lehenengo begiradan ez 
nizun modu berezian 
erreparatu. Are gehiago, 
nire bizitzan arin pasa-
ko zen beste bat izango 
zinela pentsatu nuen. 
Formalismoa, azaleko 
harreman arautua eta 
distantzia besterik ez zen 
geure artekoa.

Apurka-apurka, hasie-
rako ezaxola jakin-min 
bihurtu zitzaidan, eta 
elkarrekin egon behar 
izateak zugana hurbildu 
ninduen. Egunak joan 
eta egunak etorri, eta zeu 
konturatzen ez bazinen 
ere, nire opor luzetan zeu-
re falta izaten nuen. Irai-
lean, ordea, berriz hasten 
ginen elkarrekin, udaz-
keneko lehen izpi naba-
rrekin batera. Gero eta 
hurbilago, gero eta gustu-
rago. Gero eta geroagoa 
zen guztia.

Zeuri esker leku be-
rriak ezagutu nituen, 
lagun berriekin gozatu 
nuen, zapore, usain eta 
kolore berriak neurega-
natu nituen, ohartu gabe, 
leunki eta goxo. Zeuri es-
ker ni ere aldatu nintzen, 
edo eraldatu ninduzun, 
onerako aldatu ere. Hiz-
kuntza berri bat eta kul-
tura berri bat ikasi nituen 
zeurekin.

Urte asko pasatu ditu-
gu elkarrekin. Bide luze 
honetan haserre eta tira-
bira asko izan ditugu, bai 
eta une latzak igaro ere; 
ezin ukatu. Orain ezin dut 
nire biografia kontatu 
zeu aipatu gabe. Inoiz ez 
nuen pentsatuko niretzat 
hain garrantzitsua izango 
zinenik. Eskerrik asko, 
Durango, bilbotar honen 
partez. Muxuetan muxu-
rik muxuena!


