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 GARAI

Pedro Hilarión 
Sarrionandia oroituz
Domekan omenduko dute Sarrionandia; Rifeko 
amazigera hizkuntza ikasi eta ikertu zuen

 M.O.
Domeka honetan Pedro Hila-
rión Sarrionandia misiolari eta 
hizkuntzalaria oroituko dute 
Garain, bere jaioterrian. XIX. 
mendearen amaieran eta XX. 
mendearen hasieran Rifeko 
(Maroko) amazigera hizkuntza 
ikertu zuen, eta bere lana gorai-
patzeko ekitaldia antolatu dute 
udalak, Gerediaga Elkarteak eta 
Bizkaiko Foru Aldundiak. Bere 
lana eta osteko aitorpena ez zi-
ren gertaera errazak izan, baina 
gauzak aldatu egin dira. Joseba 
Sarrionandiak Garaiko hizkun-
tzalariaren ibilerak eta azterke-
tak kontatzen ditu Moroak gara 
behelaino artean? liburuan. 

Abade frantziskotarra zen 
garaitarra, eta 1892an Tetuane-
ra (Maroko) bidali zuten. Han 
hasi zen amazigera ikasten. Ez 
zegoen ia libururik hizkuntza 
horretan, eta horrek ikasketa 
zaildu zion. Bere kabuz ikertzen 
hasi, eta 1905ean Gramática 
de la lengua rifeña argitaratu 
zuen. Gerora, hiztegi bat ere bai. 
1913an Zornotzan hil zen, sen-
diari eginiko bisitaldi batean. 

Domekan, 12:00etan hasiko 
da ekitaldia, berbaldiagaz. Os-
tean, Iban Gorritik egindako 
ikuskizun bat eskainiko dute, 
eta amaitzeko Sarrionandia 
iurretarraren liburuko pasarte 
batzuk irakurriko dituzte.

Berbalagun ekimena 
euskaldun zahar barik
Euskara praktikatzeko hiru talde daude herrian

 A.U.
Berrizen euskaldun berriz osa-
tutako hiru talde daude izena 
emanda Berbalagunen, baina 
AEKtik azaldu dutenez, momen-
tuz ez dago berriztar euskaldun 
zaharrik. Hori horrela, euskal-
dun zaharrei ere parte hartzeko 
deia egin diete. Azaldu dutenez, 
plana kafetxo baten bueltan 

euskaraz berba egitea izaten da: 
“Euskaraz zeinekin praktikatu 
ez daukanari gune bat eta eredu 
bat ematea da helburua”. 

Hiru taldeetako bat martitze-
netan batzen da, 18:30ean, eta 
beste biak barikuetan, 09:30ean 
eta 15:00etan. Informazio gehia-
go, Kultur Etxean edo 639 400 789 
telefonoan.

 ABADIÑO

TTI enpresari zigorra 
ipini dio Lan Ikuskaritzak
Lan Ikuskaritzaren ebazpenak 10.626 euroko 
zigorra ezarri dio Tratamientos Térmicos Iurretari

 JOSEBA DERTEANO
Tratamientos Térmicos Iurre-
ta enpresak Abadiñon duen 
zentroko langile gehienek bost 
hilabete daramatzate greban. 
Zuzendaritza eta langileak batu, 
eta alde bien artean adostuta-
ko enpresa hitzarmena eska-
tzen dute langileek. Greba hasi 
zutenetik hona, zuzendaritza 
produkzioa “modu ilegalean” 
aurrera eramaten ibili dela sala-
tu dute behin baino gehiagotan, 
langileen grebarako eskubidea 
urratuta. Gainera, greba komi-
teari araudia betetzen zen edo ez 
egiaztatzeko enpresara sartzea 
eragotzi izan dietela ere salatu 
izan dute. Bizkaiko Lan Ikuska-

ritzara eraman zuten auzia, eta 
hango teknikari bat enpresara 
etorri zen egoera bertatik ber-
tara ikusteko. ELA sindikatuak 
jakinarazi duenez, Lan Ikus-
karitzaren ebazpena jaso dute, 
eta ebazpen horrek 10.626 euro 
ordaintzera zigortu du enpresa.
Gizarte Segurantzari ordaindu 
beharko diote kopuru hori. 

Demanda auzitegian
Horrez gainera, arrazoi berak 
oinarri hartuta eta kalte-ga-
lerak eskatuta, ELA sindika-
tuak eta langileek demanda bat 
aurkeztu dute Bilboko Gizarte 
arloko Auzitegian. Azaroaren 
20rako deitu dituzte auzitegian.

Independenteak 
Ikume izeneko 
plataformaren 
aurkezpen jaian

 I.E.
Azaroaren 9an, EAEko hainbat 
herritako Talde Independenteak 
batzen dituen Ikume izeneko 
plataformaren aurkezpen jaia 
ospatu zuten Laudion, eta ber-
tan izan ziren Abadiñoko Inde-
pendenteak taldearen hainbat 
ordezkari, Jose Luis Navarro 
alkatea, tartean. 

Demokrazia zuzena, herri-
tarren partaidetza lemagaz, as-
kotariko ekimenak burutu zi-
tuzten egun osoan, Laudion. 
Plataformaren proiektu politi-
koa aurkeztu zuten: “Hiru prin-
tzipiotan oinarriturikoa: partai-
detza sustatzea, giza eskubideak 
bultzatzea, eta global pentsatu 
eta lokalean ekitea”.

 BERRIZ

Maturanako bost 
etxe tasatu ipini ditu 
salgai udalak
Azaroaren 26ra arte egin daitezke eskariak;  
112.000 eta 145.000 euro arteko prezioak dituzte

 AMAIA UGALDE
Bi logelako lau etxebizitza eta 
hiru logelako etxebizitza bat ja-
rri ditu salgai Berrizko Udalak.
Margarita Maturanako etxebi-
zitza tasatuak saltzeko hiruga-
rren eskaintza du honako hau 
udalak. 

Bost etxebizitzetatik bi uda-
laren jabegokoak dira, eta beste 
hirurak herritarrenak dira, 
baina udalaren Berriz SUSA 
erakundearen bidez salmentan 
ipiniak.

Azaroaren 26ra arte egin dai-
tezke etxebizitzak erosteko es-
kariak. Orland Isoird alkateak 
azpimarratu du berriztarra iza-
teagatik puntu gehiago lortzen 
dela eskarietan, baina edozein 
herritako jendeak erosi deza-
keela etxebizitza tasatuetako 
bat. Etxebizitzek 112.000 eta 
145.000 euro arteko prezioak 
dituzte. Pleguak udaletxean eta 
www.berriz.org atarian daude.

Berrizko Udala hogei etxe-
bizitzen jabe da Margarita Ma-

turanan. Horietatik hamahi-
ru alokairu sozialaren bidez 
daude okupatuta. Lehenago 
etxeak erosi egiten zituen uda-
leko Berriz SUSA erakundeak, 

eta horren eraginez, 1,4 milioi 
euroko hipoteka-zorra dauka 
udalak. Horregatik, norbaitek 
etxebizitza tasatua saldu gura 
badu, udalak, erosi beharrean, 

bitartekari lana egiten du, uda-
leko pleguak jarraituta. Espe-
kulazioak saihesteko modu bat 
da. Prezioak KPIaren arabera 
igotzen dituzte urtero. 

Margarita Maturanan hogei etxebizitzen jabe da Berrizko Udala.

Inbertsioak nora bideratu 
berbagai herri batzarretan
Eguaztenean izango da lehen bilera; 60.000 euro non inbertitu adostuko dute

 A.U.
Auzobideak konpontzea, kultu-
ra edo kirol instalazioak hobe-
tzea, trafiko arloko konponketak 
egitea... Hainbat gauzatarako 
erabili daitezke 60.000 euro. In-
bertsioetarako diru hori nora 
bideratu pentsatzeko batzarrak 
egingo dituzte Berrizko udale-

txean, bata, azaroaren 20an eta, 
bestea, abenduaren 12an. Berri-
zen lehenengo aldiz ipini dute 
martxan aurrekontuak herrita-
rren parte-hartzeagaz adosteko 
prozesua. Udaleko hiru alder-
diek adostutako ekimena da. 

Azaroaren 20ko batzarrean 
(20:00etan hasita) berriztarren 

ideia eta iritziak batzea izango 
da helburua. Udaletxeko tekni-
kariek proposamenen arlo tek-
nikoa, juridikoa eta ekonomikoa 
aztertuko dituzte. Balorazio hori 
abenduaren 12ko batzarrera 
eroango dute. Orduan, lehenta-
sunak argitu, eta egin beharreko 
ekintzak zerrendatuko dituzte.
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 DURANGO

“Durangon gauza asko 
daude oraindik ikertzeko”
Durango eta bere ingurunearen historia aztertu dute, kutsu dibulgatzaileagaz

 MARKEL ONAINDIA
‘Durango historian barrena’ li-
buruaren koordinatzailea da 
Belen Bengoetxea. Historia ira-
kaslea da EHUn, eta arkeolo-
gian ere badihardu. Esate ba-
terako, berak zuzendu zituen 
Santa Anako indusketak. Leku 
esanguratsu horretan erantzun 
ditu galderak. Lanaz gainera, 
pasioa ere bada beretzat his-
toria eta arkeologiaren arloa. 
Durangon oraindik zer aztertu 
badagoela dio, eta Andra Ma-
ria ingurua ipini du adibidetzat.

Nondik dator liburua egiteko 
ideia? 
Gutxi gorabehera orain urte bi, 
Arte eta Historia Museokoak 
kontaktuan ipini ziren nigaz, 
Joseba Aizpurua, hain zuzen, 
eta esan zidan horrelako liburu 
bat argitaratzeko intentzioa zeu-
katela. Durangoko historia mo-
dernoa, gaurkotua eta zehatza, 
nolabait esateko, batuko zuen la-
na. Autore batek egin beharrean 
autore ugarik egitea, espezia-
listek egitea pentsatu genuen. 
Gauza asko egin dira azken ur-
teotan Durangon: arkeologian, 
dokumentazioan... Aurretiaz 
ere argitaratu izan dira lan onak 
eta teknikoak, baina aldizkari 

espezializatuetan. Guzti hori 
ipintzea eta kutsu dibulgatzaile 
bat ematea izan da helburua.

Zelako eboluzioa eduki du?
Durango, sortu zenetik, nu-
kleo oso garrantzitsua izan zen. 
Apurka-apurka indarra hartzen 
joan da, eta Erdi Aroan sortuta-
ko herrixka batek protagonismo 
itzela hartu du eskualde osoan. 
Gaur egun ere hori nabaria da. 
Erdi Aroan hasitako prozesu 
bat da. 

Durango beti izan da pasabide.
Gurutzebide, esango nuke. Eta 
hori oso garrantzitsua da nu-
kleo batek indarra hartzeko. Ez 
bakarrik merkataritzan. Erdi 
Aroan artisautza eta industria 
ere egon ziren: burdinarekin 
lotutako tailerrak... Ehungintza 

ere oso garrantzitsua izan zen 
hemen. Krisialdiak ere izan di-
tu; gogorrak, gainera. Hau ez da 
lehenengoa. Baina beti atera da 
aurrera. 

Santa Anako indusketak gida-
tu zenituen. Garrantzi handia 
eman zitzaien, ezta?
Indusketa guztiek daukate ga-
rrantzia. Izan ere, indusketa 
guztietatik panorama oso bat 
atera behar dugu. Bakoitzak 
Durangori buruzko datu batzuk 
eskaintzen ditu. Puzzle guztia 
eraikitzea da gure lana.

Beti egongo da zer ikertu, ez-
ta? Zer falta da Durangon az-
tertzeko?
Espezialista bakoitzak gauza 
bat esango luke. Nire arlotik, 
Erdi Aroko hirigintzari dago-

kionez, iparraldeko eremuaren 
falta sentitzen dugu. Santa Ana 
hegoaldea da, eta nahiko argi 
geratu da horren eboluzioa. Ipa-
rraldeko eremu hori noiz sortu 
zen, adibidez. Andra Maria eliza 
eta bere ingurua ere oso interes-
garriak dira. Hasierako eliza da, 
eta ingurune horretan zelan ga-
ratu den hirigintza, harresia al-
de horretan non dagoen... Gauza 
asko daude oraindik ikertzeko.

Durangori buruz badago zer 
kontatua, beraz. 
Bai. Esku artean daukazu. He-
mendik aurrera, hau hartu ahal 
da oinarri moduan, eta interesa 
daukan pertsona batek hartzeko 
moduko liburua da. Askotan, es-
pezialista ez dena ikaratu egiten 
da lanekin. Mundu akademikoa 
eta gizartearen arteko distan-
tzia hori kentzea, hurbilketa 
hori, ikaragarri gustatzen zait. 

Belen Bengoetxea, Santa Ana plazan.

Andra Maria eliza 
eta bere ingurua ere 
oso interesgarriak 
dira momentu 
honetan”

Erdi Aroan 
sortutako herrixka 
batek protagonismo 
itzela hartu du 
eskualde osoan”

OHZ eta EIOZ zergetan elizak 
ordaindu duenaz galdetu du PSE-EEk
PSE-EEk azalpenak eskatu dizkio alkateari, Irigorasek OHZ eta EIOZren bidez 
elizaren ondasunen inguruan batutako dirua “zero” zela esan eta gero

 JONE GUENETXEA
Durangoko PSE-EEk OHZ (On-
dasun Higiezinen gaineko Zer-
ga) eta EIOZ (Eraikuntzen, Ins-
talazioen eta Obren gaineko Zer-
ga) zergen bidez udalak elizaren 
ondasunetatik zenbat diru batu 
duen galdetu dio idatziz Aitziber 
Irigoras alkateari. Pilar Rios 

sozialistaren arabera, “alkateak 
plenoan adierazi zuenez, batuta-
koa ‘zero’ euro da”. Dioenez, zer-
ga horiek batzeko “ardura” uda-
lak du, joan zen urteko ekainean 
sozialistek aurkeztutako mozio 
bat onartu eta gero. Ordura arte 
Elizak zuen salbuespen-fiskala 
erretiratu egin zela azaldu du.

Erantzuna
Aitziber Irigorasen berbetan, 
berriz, “mozioa dela eta, gure 
testuetan ‘salbuespen’ hitza ken-
du arren, arau honek indarrean 
dirau, nazioarteko hitzarmen 
baten ondorioz”. Durangoko 
Udalak hitzarmen hori ezin due-
la aldatu dio alkateak.

Ezkontza Azoka 
antolatu dute 
astebururako, 
Landako Gunean

 M.O.
Gaur hasi eta domekara arte ez-
kontza, bataio eta jaunartzeekin 
lotutako feria izango da Landa-
ko Gunean. D’Amore Ezkontza 
Azoka ipini diote izena, eta 25 
bat stand egongo dira. Dendak 
Bai eta Zornotzako Dendariak 
elkarteak dira azokaren antola-
tzaileak, eta Amankomunazgoa-
ren babesa daukate.

Azaldu dutenez, egunotan 
10.000 lagunetik gora batzea es-
pero dute. Aurreko edizio biak 
Zornotzan garatu dira, baina 
ekimenak Durangon dauka so-
rrera. Aurten, Durangora buel-
tan dator, eta, horretarako, mer-
katarien elkarteek hitzarmena 
sinatu dute. Kostuak merkatu 
eta sektorea indartzeko helbu-
ruz batu direla adierazi dute.

Ar ropa dendak,  arg az -
kilariak, ile-apaindegiak, ja-
tetxeak... Arlo ugaritako es-
kaintzak egongo dira aukeran 
ezkonduko direnentzat edota 
ospakizunen bat antolatu behar 
dutenentzat.



 ZALDIBAR

Herriko 
argazkilarien 
lana, azaroan, 
ikusgai

 I.E.
Joan zen asteburuan burutu 
zuen Ilargi taldeak hil honetara-
ko antolatu dituen lau erakuske-
tetan lehenengoa. Antonio Villa-
nueva herriko argazkilariaren 
Hain hurbil, hain urrun erakus-
keta horren ostean, Jon Agirre 
argazkilari zaldibartarraren 
Paris lanak beteko du asteburu 
honetan Euskal Herria kaleko 8. 
zenbakiko aretoa. Gaur, 18:00eta-
tik 20:00etara; bihar, 12:00eta-
tik 14:00etara eta 18:00etatik 
20:00etara; eta domekan goizez 
ikusi ahalko da bere obra.

Azaroaren 22, 23 eta 24an Pa-
txi Badiolak egindako argaz-
kiak izango dira ikusgai, eta 
azaroaren 29 eta 30ean, eta aben-
duaren 1ean, Zaldibarko argazki 
lehiaketara aurkezturikoak. 
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 MALLABIA

Barredo organista Santa 
Zeziliako kontzertuan 
Maritxu Roteta sopranoak ere parte hartuko du

 JONE GUENETXEA
Udalak, Jasokunde eta Men-
dibil abesbatzek eta Orraittio 
Euskara Elkarteak Santa Zezi-
liako kontzertua antolatu dute 

azaroaren 23rako, 20:00etan. Iaz 
Mallabiko organoaren mendeu-
rrena ospatu zutenez, aurtengo 
kontzertuan protagonista izan-
go dela azaldu dute antolatzai-

leek. Mendibil eta Jasokunde 
abesbatzek, trikiti eskolako 
ikasleek eta Lagun Artea ahots 
taldeak parte hartuko dute ikus-
kizunean. Aurtengo nobedadea, 
Ainhoa Barredo organista bil-
botarraren eta Maritxu Roteta 
soprano Mallabitarraren parte 
hartzea izango da. Kontzertua-
ren ostean, Gaztañerre jaia izan-
go dute. Gaztañak eta edaria 
banatuko dute bertaratzen dire-
nen artean. 

Jon Agirre argazkilari 
zaldibartarraren ‘Paris’ 
lanak izango da asteburu 
honetan ikusgai

Domekako omenaldiko lore eskaintza.

Aralarrek dio partziala 
dela Memoriaren Eguna
Joan zen domekan egin zuten omenaldia Ezkurdin

 M.O.
Joan zen domekan Memoriaren 
Eguna ospatu zen, eta udalak 
ekitaldia egin zuen Ezkurdiko 
monolitoaren parean. Arala-
rrek parte hartu zuen bertan, 
baina adierazi du omenaldi 
hori partziala dela. Monolitoa, 

“terrorismoaren biktimak ba-
karrik gogoratzeko egindako 
monumentua” dela esan du Ara-
larrek. Poliziaren eta talde para-
militarren biktimak ere gogoan 
izan behar direla dio, eta EAJri 
eskatu dio “aitorpen osorako bi-
dea egin dezan”.

 DURANGO

Ginekologia gunea, 
larrialdietarako
Ginekologia gunea anbulatorio zaharrera lekuz 
aldatuta, eremu librea larrialdietarako erabiliko da

 MARKEL ONAINDIA
Landakoko anbulatorioko gine-
kologia zerbitzua anbulatorio 
zaharrera lekualdatu dute, es-
pezialitateen zentrora. Erditu 
aurreko gimnasia bakarrik es-
kainiko dute hemendik aurrera 
Landakon. Ginekologoak eta 
emaginak aste honetan bertan 
hasi dira leku berrian kontsul-
tak hartzen. Aldaketa horren 

harira, lehen sorospeneko ardu-
radun Jose Luis Balentziagak 
azaldu du libre geratu den espa-
zioa larrialdietarako erabiliko 
dela. Bere ustez, Gabonetarako 
prest egon ahal da espazio hori, 
eta hiru edo lau gela berri eduki-
ko lituzke.

Landakoko instalazioak txiki 
geratu direla adierazi du Balen-
tziagak. Azken hamar urteetako 
eskaera bat dela esan du, eta 
aldaketa larrialdietako behar-
ginen protestek bultzatu dutela 
aitortu du: “Euren arazo handi 
bat konponduko da horrela”. 

Baina, langileen batzordeko 
ordezkariak ez dira Balentzia-
gak esandakoez fio. Kritikatu 

dute urtarriletik ari direla gau-
za bera entzuten: “Pieza bat 
mugitzen dute zer edo zertan 
dabiltzala erakusteko, baina kea 
da”. Oraindik lantaldea handitu 
behar dutela gogoratu dute: “Ez 
badago pertsonalik, zertarako 
gura ditugu bost gela?”. 

Astelehenean Legebiltza-
rrean egon ziren beharginen 

ordezkariak, eta Balentziagaren 
esanak agerraldi horren ondo-
rio direla uste dute. 

Legebiltzarrean salatu zuten 
zenbait langileren kontrako in-
formazio-espedientea zabaldu 
duela Osakidetzak. Gainera, lan 
baldintzen ondorioz azken hiru 
urteetan sortutako 300 arazoren 
berri eman zuten.

Landakoko anbulatorioan larrialdietarako leku gehiago egongo dela esan dute.

Ginekologoak eta 
emaginak aste honetan 
bertan hasi dira leku 
berrian kontsultak hartzen

Andreenganako 
indarkeriaren 
aurkako mozioa 
onartu dute

 J.G.
Mallabiko Udalak aho batez 
onartu du, Emakume Kontrako 
Indarkeriaren Aurkako Na-
zioarteko Eguna dela-eta, ge-

nero indarkeriaren aurkako 
idatzia. Dokumentuan udalak 
konpromisoa hartu du “ber-
dintasun politikak garatzeko 
baliabideak (giza baliabideak 
eta baliabide ekonomikoak) ur-
tetik urtera indartzea”. Gaine-
ratu dutenez, Mallabiko Udalak 
“indarkeria matxistari aurre 
egiten dioten emakume eta tal-
deentzako tokiko arreta zerbi-
tzuak eratzea edo birdefinitzea” 
du helburu. 

Azaroaren 29tik 
abenduaren 1era 
Zaldibarko argazki 
lehiaketako lanak ikusgai
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OTXANDIO

Energia kontsumoa 
doan aztertzeko aukera
Etxeko energia kontsumoa doan aztertzeko 
izen-emate epea ireki du udalak hilaren 29ra arte

 J.D.
Negua heltzen denean etxebi-
zitzetako energia kontsumoan 
igoera gertatzen da, batez ere, 
berogailuaren erabilerak era-
ginda. Energia kontsumoagaz 
arduratuta dauden herritarrei 
doako azterketa egiteko aukera 
eskainiko die udalak. Horreta-
rako, izen-emate epea azaroaren 
29ra arte ireki dute, udaletxean. 

Horrez gainera, udala sekto-
reko hainbat enpresagaz elkartu 
da arlo horretako informazioa 
batzeko. Bilera horietan jasota-
ko datuak eta ateratako ondo-
rioak herritarrei jakinarazteko 
batzarra antolatu dute. Batzar 
hori zapatu honetan egingo 

dute, 11:30ean, Otxandioko  
kultur etxean.

Aurrekontuen batzarrak
Bestalde, 2014. urteko aurre-
kontuak lantzeko prozesuaren 
barruan, Hirigintza Batzordeak 
auzo batzarrak antolatu ditu. 
Herriko hirigintzari dagokio-
nez, herritarrek ikusten dituz-
ten premia eta gabeziak jaso 
nahi dituzte. Azaroaren 19an ba-
tzar bi deitu dituzte: 18:00etan, 
Anteparaluzetako plazan, eta, 
19:30ean, San Antonioko ermi-
ta aurrean, San Antonio eta 
Morgaolako bizilagunentzat. 
Azaroaren 21ean, Mekoletako 
Arkotxen batuko dira, 19:00etan.

 IURRETA

Gaztedi 
Durangalderako 
6.000 euro

 AITZIBER BASAURI
Gazteria arloan tokiko politikak 
garatu eta sektoreari bultzada 
bat emateko sortu da Gaztedi 
Durangaldea, “eskualde proiek-
tuak” diseinatzeko eta inple-
mentatzeko. Bizkaiko Aldun-
diak sortu duen Gaztedi Bizkaia 
programa barruan eratu da Gaz-
tedi Durangaldea. Ekimenagaz 
bat egin dute eskualdeko hain-
bat udalek, eta bakoitzak bere 
aurrekontu osoaren araberako 
ekarpena egingo du. Iurretan 
6.000 euro inbertituko dituzte. 

2103-2014 urteetako ekital-
diak finantzatzeko hitzarmenak 
sinatu behar dituzte udalek; 
baita 2015era begira ere, sina-
tzaileek hitzarmena luzatu gura 
badute. Aldundiak ere lagun-
duko du Gaztedi Durangaldea 
proiektua finantzatzen.

‘Gure Esku Dago’ 
aurkeztuko dute
Bihar aurkeztuko dute erabakitzeko eskubidearen 
inguruko dinamika, Plateruenean, 11:30ean

 M.O.
Bihar goizean Gure Esku Da-
go dinamika aurkeztuko dute, 
Plateruena Kafe Antzokian. 
Dinamika hori Euskal Herria-
ren erabakitzeko eskubidearen 
alde sortutako egitasmoa da, eta 
2014ko ekainaren 8rako mobili-
zazio erraldoia deitu dute: Du-
rango eta Iruñea lotuko dituen 
giza katea. Mobilizazio horren 
inguruko ekitaldia izango da 
biharkoa. 11:30ean hasiko da. 

Sektore ugaritako politika-
riek eta pertsona ezagunek ba-
bestu dute dinamika berria. Gi-
za kate horretan parte hartzeko 
deia egin dute dagoeneko, eta 
www.gureeskudago.net atarian 
eman behar da izena. Durango 
eta Iruñea artean bakoitza non 
egongo den ere aukeratu ahal da 
formulario bat beteta.

Dinamikaren sustatzaileen 
artean, Gazta zati bat dokumen-
talaren egileak daude, baita Be-
rrizko Kantxa zati bat ekimene-
koak ere. Azken horien izenean 
Jabier Azpitarte EAJko alkate 
ohiak egingo du berba bihar.

Kanpainaren promoziorako 
abesti bat egin dute Kepa Jun-
kerak eta Eñaut Elorrietak, 
Kirmen Uriberen letra erabilita. 
Abesti hori bideoklip bategaz 
zabaltzen dabiltza, eta dozenaka 
kulturgilek parte hartu dute.

Bibotea utzi dute, minbiziaren 
kontra sentsibilizatu guran
Mundu mailako ‘Movember’ kanpainagaz bat egin dute hainbat gizonek

 M.O. 
Durangaldeko hainbat gizonek 
bibotea utzi dute. Herritarren 
arreta deituta prostata eta ba-
rrabiletako minbizien kontra 
sentsibilizatzea da euren hel-
burua. Mundu mailan azaroan 
garatzen den Movember kan-
painagaz bat egin dute horrela. 
Asko kirolariak dira. Esatera-
ko, Elorrioko eta Durangoko 
errugbilariak. 

Duela hamar urte Australian 
sortu zen kanpaina, eta nagu-
siki errugbi munduan zabaldu 
izan da. Azaro osoan edukiko 
dute bibotea. Elorrioko errugbilariak, entrenamendu batean.

Ekainaren 8rako 
mobilizazio erraldoia deitu 
dute: Durango eta Iruñea 
lotuko dituen giza katea

 DURANGALDEA

Libre Eguna, epaiketen aurrean 
elkartasuna adierazteko eguna
Durangon eta Iurretan garatuko dituzte Libre Eguneko ekintzak, hilaren 23an

Azaroaren 23an Libre Eguna 
ospatuko dute Durangon eta 
Iurretan. Urriaren 14az geroz-
tik 76 euskal herritar epaitzen 
dabiltza Auzitegi Nazionalean, 
Segi eta Herriko tabernen au-
zietan, eta auzipetuei elkartasu-
na adierazi gura diete. Enrike 
Alaña durangarra, Eñaut Aiar-
tzaguena iurretarra eta Ibai 
Esteibarlanda elorriarra dira 
auzipetuetako batzuk. Zortzi 
eta sei urteko kartzela zigorrak 
eskatu dituzte eurentzat. Gaine-
ra, 110 elkarte ixteko arriskuan 

daude; Durangoko Intxaurre da 
horietako bat. Intxaurreko Ibon 
Azueta Txutxi ere egon behar 
izan da Madrilen, baina beste 
elkarteetako kideen antzera ez 
dago auzipetuta. Alañak, Azue-
tak eta Aiartzaguenak ere egin 
dute Libre Egunerako deialdia.

Epaiketak alde batera utzi, 
eta konpromisoak hartzeko eta 
konponbidearen alde egiteko 
garaia dela uste dute antolatzai-
leek. Elkartasun keinuaz gai-
nera, epaiketen gastuei aurre 
egiteko dirua batu gura dute. Alaña, Azueta eta Aiartzaguena Libre Egunerako deia egiten.

EGITARAUA

IURRETA
11:30 Ume jolasak, Dantzarin.
12:30 Kantu-poteoa.

DURANGO
11:30 Puzgarriak eta pintxoak, 
Andra Marin.
15:00 Herri bazkaria.
18:30 Kalejira zaratatsua.
21:00 Kontzertuak Intxaurren: 
Exaixu eta DJ Bull.

 ATXONDO

Martzaako jubilatuek 
bazkaria dute Etxosten
San Martin eguna dela eta urtero egoten da bazkaria

 JOSEBA DERTEANO
Astelehenean, San Martin egu-
na ospatu zuten Martzaa au-
zoan. Urtero legez, San Martin 
elizan meza entzun, eta, ondo-
ren, bertan batutako denentza-
ko luntxa egon zen elizpean, 
musikak lagunduta. Gainera, 
urteroko ohitura da San Martin 
eguna ospatzen duten asteko ba-
rikuan Martzaa auzoko jubila-
tuentzako bazkaria antolatzea. 
Bazkari hori gaur egingo dute, 

13:30ean, Apatako Etxoste jate-
txean. Bost eta zortzi jubilatu in-
guru batzen dira urtero bazkari 
horretara, eta adin bertsuko 
lagunen arteko hartuemanak 
sendotzeko aproposa izaten da.

 Udaletxeak emandako di-
ru-laguntzak estaltzen ditu San 
Martin eguneko ospakizunak 
eta jubilatuen bazkaria, eta, 
auzotarren borondatezko lana-
ri esker antolatzen dira jaiak 
urtero. 
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DURANGALDEA ASTEON

 MAÑARIA

Aurrekontuetarako 
proposamen bila
Aurrekontu parte-hartzaileak garatuko dituzte

 M.O.
Udalak aurtengo ereduari eutsi, 
eta aurrekontu parte-hartzai-
leak garatuko ditu 2014rako. 
Prozesu hori hasi du dagoene-
ko, eta hasi da herritarren iri-
tziak eta proposamenak batzen. 
Horretarako, fitxa batzuk bana-
tu ditu, eta gura dutenek fitxa 
hori beteta egin ahalko dituzte 
ekarpenak. Udaletxean edo li-
burutegian entregatu beharko 

dira fitxak azaroaren 22a baino 
lehen. Gura duenak helbide 
elektronikoz ere bidali ditzake. 

Proposamenak jaso eta gero, 
horiek aztertzeko talde bat sor-
tuko dute herritar batzuekin 
eta teknikariekin. Bertan parte 
hartzeko deia ere egin dute. 
Hortik aurrera, zein proiekturi 
lehentasuna eman erabakiko 
dute. Udal batzordean landuko 
dute gaia azkenik.

 IZURTZA

Saharako errefuxiatuei 
laguntzeko janari bilketa
Herria auzo elkartearen kanpainagaz bat eginda, 
janaria batzeko bi toki bideratuko ditu udalak 

 JOSEBA DERTEANO
Durangoko Herria auzo elkar-
teak Saharako errefuxiatuei la-
guntzeko janarien eta lehen pre-
miako produktuen bilketa egi-
ten du urtero. Aurreko aldietan 
legez, aurten ere Izurtzako Uda-
lak bat egingo du ekimen horre-
gaz, eta janariak uzteko bilgune 
bi bideratuko dituzte: Udaletxea 
bera (11:30etik 15:00etara) eta 

medikuen kontsulta. Honako 
janari ez galkor edo produktu 
hauek eraman daitezke: pasta, 
arroza, lekaleak, azukrea, sardi-
nak eta konpresak. Urtarrilaren 
16ra arte egongo da zabalik He-
rria auzo elkartearen kanpaina. 
Ondoren, otsailean batutako 
produktuekin Karabana Soli-
darioa abiatuko dute Tindufeko 
(Aljeia) kanpamendura.

Agenda 21eko 
batzarra egingo 
dute datorren 
eguenean

Datorren eguenean,Tokiko 
Agenda 21eko foroa egingo du-
te Mañarian. Iazko ekarpenek 
eduki duten ibilbidea baloratu, 
aurten egindako proiektuak 
aztertu, eta 2014rako proposa-
menak ematea izango da batza-
rreko gidoia. Udalak adierazi du 
garrantzitsua dela herritarrek 
batzarrean parte hartzea, “guz-
tion artean gure udalerriaren 
bizi kalitate maila hobetzeko”. 

 ELORRIO

Plan Orokorra onartuta, baina 
eremu baten salbuespenagaz
Udala pozik agertu da EAEko Auzitegi Nagusiak emandako ebazpenagaz

 MARKEL ONAINDIA
2011n Elorrioko Hiri Antola-
mendurako Plan Orokorraren 
kontrako (HAPO) salaketa ipini 
zuen Auzo Koordinadorak, bi-
de administratiboa amaitu eta 
gero. Bada, EAEko Auzitegi Na-
gusiak HAPOa onartu du, baina 
bertan zehazten den eremu bat 
ez: San Bizente-Zabaleta. Koor-
dinadora erabaki oso hori erre-
kurritzea aztertzen dabil.

Udala pozik agertu da ebaz-
penagaz. Onartuta geratzen dira 
San Anton Barriako babes ofi-

zialeko 52 etxebizitzak, eta Pu-
lla-Azkarretan 10,50 hektareako 
industriagunea. Ordezkariek 
uste dute ebazpenak Elorrio-
ren garapen estrategikoa ber-
matzen duela babes ofizialeko 
etxeen eta industriaren arloan.

Baina koordinadorak azal-
du du eurei ere arrazoia eman 
dietela San Bizente-Zabaleta 
eremuaren gaian, eta horrek 
HAPO guztian eragingo duela. 
Lince enpresa zegoen eremu 
librea zehaztu barik geratu zen. 
Horri funtzio bat eman behar 

zaiola esan du Auzitegiak. Koor-
dinadorakoen ustez, hor etxeak 
edo fabrikak eraiki behar badi-
ra HAPOko proiektuak aldatu 
beharko dira. Euren iritziz, hobe 
da industriagunea hor eraiki-
tzea, eta Pulla-Azkarretako ne-
kazal lurrak ez erabiltzea.

Joseba Mujika alkateordeak 
esan du San Bizente-Zabaleta-
ko eremurako aurreikusitako 
erabilera  ez dela aldatuko. Hor 
ere etxeak egitea pentsatuta da-
goela, eta etorkizuneko zatikako 
plan batean zehaztuko dela. Elorrioko ikuspegi orokorra. Behealdean, San Bizente-Zabaleta eremua.

‘Bestearen begirada’ 
dokumentala ikusgai 
gaur, Plateruenean
Gaur, 20:00etan, Bestearen begirada 
Txelu Angoitiaren dokumentala 
estreinatuko dute Plateruenean. 
Dokumentalak  Durangoko Inmi-
grazio Sailak egin duen argazki-
gintza tailerrean du sorburua, eta 
Durangon dauden kultura ugarien 
arteko elkarbizitzan sakontzea du 
helburu. 

Alberdi harategiak irabazi 
du Bizkaiko erara egindako 
odolkien munduko lehiaketa

Berrio-Otxoa jubilatuen elkarteak 
antolatutako Kultura Astearen 
barruan, urteetan elkarteko pre-
sidentea izan den eta oraintsu 
hil den Bego Garaizabal gogo-
ratzeko ekitaldia egingo dute 
astelehenean, 17:00etan. Gainera, 
eguenean, 17:30ean, musika esko-
lakoek kontzertua eskainiko dute. 

Txarriduna txerri akademiak 18. bider antolatu 
du, aurten, Bizkaiko erara egindako odolosteen 
munduko txapelketa, eta Durangoko Alberdi 
harategiak irabazi du. Aurten bigarren bider ira-
bazi du (2009an ere irabazi zuen), eta beste hiru 
bider finalista izana da. Bilboko La Granja jate-
txean egin zuten sari banaketa. Txarriduna aka-
demiak urte hasieran antolatutako txorizo txa-
pelketan ere finalista izan da Alberdi harategia. 

Bego Garaizabal 
gogoratuko dute 
Elorrion
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Miren Iturriagaetxebarria | Durangaldeko AEK-ko arduraduna

Urko Rodrigez | Kurutziaga ikastolako zuzendaria

> AMAIA UGALDE
Piper gorriak, olioa, potxak, 
orburuak, zainzuriak... daude 
Errigorako otzaran. Durangal-
deko ikastoletan, AEK-ko eus-
kaltegietan eta hainbat taber-
na eta enpresatan daude sal-
gai. Otzaren bidez lortutako 
dirua ekoizleentzat izango da 
zuzenean, eta % 25 Erribera-
ko euskalgintzarentzat. Aste 
honetan amaituko da Errigora 
ekimeneko kanpaina. Azaroa-
ren 25etik abenduaren 1era ba-
natuko dira produktuak. 
 
Zelan doa kanpaina? Otzara 
asko saldu dituzue? 
Urko Rodrigez: Kanpaina ondo 
joan da. Gurean hirurogei bat 
eskari dauzkagu.  
Miren Iturriagaetxebarria: 
Guk hogeita bost otzara inguru 
saldu ditugu. 

Errigoran euskalgintzako hain-
bat elkarte zaudete.
U.R.: Iaz hasi zen ekimena, eta 
hasiera batean ikastolen ba-
rruan bakarrik egin zen gauza 

bat izan zen. Nafarroako eremu 
ez-euskalduneko ikastolei la-
guntzea zen asmoa. Momentu 
horretan Tuterako Argia ikas-
tolari laguntzeko, egoera kriti-
koa zelako. Horrela abiatu zen 
kanpaina. 34.000 euro lortu ziren 
ikastolarako. Aurten, kanpai-
na handitu egin dute, eta AEK, 
Sortzen Ikasbatuaz, eta eskola 
publikoa ere badaude. Salmenta-
ren %25 Erriberako euskalgin-
tzara bideratuko da. 

Nafarroa hegoaldeko euskal-
gintzaren egoera nahiko gaitza 
da, ezta? Zelan dabiltza hango 
AEK eta ikastolak?
M.I.: Eurek oso gaitz daukate. 
Han oso euskaltzalea izan behar 
zara euskara ikasteko. Dena da 
eragozpen. Irakasle edo ikasle 
izan, kilometroak egin behar 
dituzu euskaltegiraino. Taldeak 
oso txikiak dira, eta euskalte-
giak ez daude edonon. 
U.R.: Ez dago testuinguru eus-
kaldunik. 
M.I.: Ez dago testuingururik, ez 
dago laguntasunik, ez dago ezer. 

Daudenak ahal dutena egiten 
ari dira, egoera oso kaskarrean.
U.R.: Azken batean, bizirauten 
ari dira. 

Nafarroako produktuak bultza-
tzea du oinarri Errigorak.
U.R.: Gaur egungo globaliza-
zioan, Nafarroako produktuak 
merkaturatzeko sekulako zail-
tasunak dauzkate, eta hori izan 
zen kanpainaren abiapuntua. 
Arazo horri buelta emateko pro-
duktuak kausa bigaz merkatu-
ratu dituzte. Bata, eurena, noski, 
produktoreena, eta, bestea, eus-
kalgintzaren kausa.  
M.I.: Euren produktuei atera-
bidea ematea da, azken batean. 
Globalizazioagaz sortzen den 
konpententzia ikaragarria da 
eurentzako.
U.R.: Multinazionalen esku-har-
tzeagaz, gaur eguneko Nafa-
rroako zainzuriak Txinatik edo 
Perutik etorritakoak dira. 

Errigoran lanean dabiltzan per-
tsonak auzolanean dabiltza. 
M.I.: Bai. Kontuan eduki merka-

tuko prezioan 50 euroan saltzen 
direla otzarak. Prezio hori man-
tentzeko ez dago besterik: Jende 
pilo batek egin behar du boron-
datezko beharra: Batzuek eka-
rri, besteek batu, beste batzuek 
zabaldu... Horrela izan behar du. 
Eta, beno, nahiko ohituta gaude 
euskalgintzakoak horrela ibil-
tzera. [Barre egin dute biek].
U.R.: Bai, autokontsumoa da ho-
ri. Baina, beno, horrela irteten 
dute aurrera hainbat proiektuk! 

Proiektuaren berri jakin zenu-
tenean, zer iruditu zitzaizuen?
M.I.: Ni harrituta geratu nin-
tzen. Bonbillatxoren bat pizten 
zaion jendea ere badago! Berez, 
zerikusirik ez daukaten bi kon-
tu dira, eta Nafarroa hegoaldea-
gaz lotu dituzte fisikoki. Egoera 
eskasa dute bai euskara mun-
duan, bai nekazaritzan. Hori 
uztartzea oso ideia ona izan da.
U.R.: Ideia ona da, eta meritu 
handia daukate horren ardura-
dunek; hau guzti hau dinami-
zatzeko eta martxan jartzeko 
behar handia hartu dute. Komu-

nikaziorako ere bideo eder bat 
egin dute. YouTuben Errigora 
ipiniz gero, topatuko duzu. Po-
lita da, ulertzeko erraza, eta 
laburra. Pentsatzen dut honek 
bere ibilbidea edukiko duela, eta 
gorantz joango den proposamen 
bat izango dela. Bide batez, eus-
kal kulturgintzak elkarri lagun-
tzeko daukan kohesioa ikusten 
gabiltza. 

Udazkenean eta udaberrian 
egin gura dituzte otzaren kan-
painak.
M.I.: Udaberrikoa lehenengo al-
diz egingo da, eta produktu fres-
koekin egingo da. Kopuru han-
diekin eta beste modu batera. 

Elikadura burujabetzarako bi-
dea ere bada.
U.R.: Bai, eta krisi egoeran, gai-
nera, badirudi ekoizle txikien 
gaineko sentsibilizazioa handi-
tu egiten dela. Gu ikastolan ere 
bagabiltza bertako produktue-
kin lanean. Hausnarketa egin 
dugu, eta jantokiko menua pix-
ka bat moldatu dugu. 

“Nafarroa hegoaldean oso egoera gaitza 
dute euskalgintzan eta nekazaritzan”
Errigora ekimenean parte hartzen dabiltza ikastolak eta AEK, beste batzuen artean. Nafarroa hegoaldeko produktuen otzarak 
dituzte salgai, bertako nekazariei eta euskalgintzako elkarteei laguntzeko. Auzolana da Errigoraren ardatza.

Iaz 34.000 euro 
batu ziren Argia 
ikastolarako. Aurten 
euskalgintzako 
beste eragile 
ugari batu dira 
Errigorara”

Erriberan 
euskaltzaleentzako 
ez dago 
testuingururik,  
ez laguntzarik,  
ez ezer”
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Krisiaren aurkako  
laguntza fiskalak
“Pertsonak asko axola zaizkigu-
lako, pertsonei begira eta per-
tsonen beharrizanak betetzeko 
egiten dugu politika”. Hori da 
politikari askoren leitmotiv ga-
raikidea. 

“Pertsonak gure politikaren 
erdigunean kokatzen ditugu”, 
esaten digute erakundeak ku-
deatzen dituzten agintari askok. 
Eta lortu dute, kontzienteki, 
esaldi hori esanguraz hustea, 
ezinezkoa baita pertsona guz-
tiei begira politika egitea. 

Hori ikusita, bada garaia ez-
kerreko politikariek gauzak ar-
gi izateko eta esateko: lehenda-
bizi pertsonak jartzen dituztela 
esaten duten agintariek tranpa 
egiten digute. Egia da pertsona 
jakinen alde lan egiten dutela; 
baina subjektua ezkutatzen di-
gute. Norentzat gobernatzen du 
EAJk? Langile publikoen solda-
tak izozten baditu, Osakidetza 
gatazka egoeran jartzen badu, 
Cabacas auzian ez badu eran-
tzulerik topatu nahi, ustelkeria 
kasuak disimulatzen baditu… 
Norentzat ari da politika egi-
ten? Adibide batzuk baino ez 
dira, mingarriak guztiak. Hala 
ere, bada atentzioa eman didan 
beste adibide bat: 2014ko Jaurla-
ritzaren aurrekontuan, AHTari 
Garraio Sailaren aurrekontua-
ren %60 eman zaio (365 milioi); 
Euskotreni, metroari eta tran-
biari, %36. Eskualdeetatik ibili 
behar diren langile, ikasle eta 
pentsiodunei begira hartu dute 
erabaki hori?

Bai, egia da, pertsonei begira 
gobernatzen dute. Baina pertso-
na horiek zenbait enpresatako 
administrazio kontseiluko ki-
deak, edota alderdiko karneta 
duten enpresa jakinetako ja-
beak izaten dira. 

DANI 
MAEZTU
Aralar

Burger King eta McDonald’si aurre!

Orain gutxi entzun, ikusi eta irakurri dugu Durangaldean Burger 
King eta McDonald’sek janari bizkorreko lokal bana zabaltzeko 
asmoa dutela. Lehenengoak, abendurako eduki nahi du zabalik, 
eta, bigarrenak, ekainerako. Segur aski, gutako askok ez dugu 
gertaera horiengan arazo handirik ikusiko, beste batzuei ez 
die inongo ardurarik sortuko, eta asko poztuko direnak ere 
egongo dira. Baina kontziente al gara multinazional bi horiek 
Durangaldera etortzeak zer suposatzen duen?

Badakigu gure eskualdeko egoera nolakoa den. Gazteok lana 
aurkitzeko zailtasunekin edo ezintasunekin gabiltza, eta lanean 
zebiltzanak ere kalean edota baldintza okerragoetan ari dira beren 
bizitza proiektua aurrera eramaten. Egoera honetatik ia inor ez da 
libre; dagoeneko, goi mailako prestakuntzak ere ez ditu hain mer-
katu esklusibo eta berekoiaren nahiak betetzen, esperientzia gabe, 
esperientzia faltari aurre egitearen kontua ez aipatzearren.

Egoera horretan hurbildu zaizkigu mundu mailan hainbesteko 
arrakasta izan duten enpresa horiek. Burua makurtuen dugun 
unean, duintasun gutxien dugunean eta txanpon batzuen truk 
edozertarako prest gaudenean datozkigu. Irabazteko gehien duten 
unean datoz: orain arte ukitzen saiatu ez diren eremu berri bat; 
hanburgesak emateko ez ezik, beste edozertarako prestatuta dau-
den gazte langile prestu mordoa; zabor kontratuak; lan baldintza 
esplotatzaileak; gure baserrietatik zuzenean ekarritako janari 
merke eta hilgarria jateko prest dagoen gizarte gaixoa...

Ez datoz gure gazteei zeregin bat eta lan bat ematera, ez datoz 
gure elikadura zaintzera, ezta zoriontasuna oparitzera. Ez dituzte 
soilik hanburgesak saltzen, bizi eredu berri bat ezartzera datoz. 
Otordu bizkor eta merkeak izan ditzagula esango digute, jaten 
ari garena zer den begiratu gabe. Gero merkataritza zentro erral-
doietan erosketak egitera animatuko gaituzte, zinematik pasa, eta 
gauez ere beste plastiko dosi bat hartzera gonbidatzeko.

Kontsumoa eta kontsumoa. Kontsumitzeko aske gara, eta egu-
nero gure kontsumoaren kate luzeen artean presoago gaude. Ez 
gaituzte elkarrekin hizketan nahi, eztabadaidatzen, jolasean, kiro-
lean, ohean, kalean, protestan. Diruaren mugimendu huts bihurtu 
nahi gaituzte, haien poltsikoa helmuga duen diruaren garraio. 
Askatasun faltsu batean murgildu, eta gure esplotazio laboral eta 
intelektualaren bitartez aberastea da haien asmo bakarra. Duran-
galdea da mundu osoan daramaten esplotazio horren hurrengo 
pausoa.

Ez. Ez dugu behar. Ez dugu nahi. Ez diegu ongietorririk egingo, 
eta ez gara besoak gurutzatuta geratuko gura dutena egiten duten 
bitartean. Eraso horren aurrean altxatuko gara, eta ez dugu onar-
tuko gure herrien aurka doan proiekturik, ez eta proiektu horien 
konplizerik. Horrela, dei egiten diegu gure herrietako gazteei de-
nok batera altxatu eta irekiera honi aurre egitera. 

Durangaldean Burger King eta McDonald’sik ez!

Ernai Durangaldea

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

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

-DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-

Prentsa oharra

Euskal txirrindularitzan Euskaltel-Euskadi UCI eliteko taldea 
desagertzeak, batetik, eta ondorengo gertaerek, bestetik, S.O.S. 
Ciclismo Euskadi mugimendua eratzea eragin dute. Horren au-
rrean, Bizkaiko Txirrindularitza Federakundeak publiko egin 
gura du mugimendu sozial horren alde dagoela, eta laguntzeko 
prest dago datorren denboraldiari begira, maila kontinentaleko 
talde bat osatzeko proiektua gauzatu dadin. 

Hori lortzeko, premiazkoa da talde bakarra izatea eratuko 
den talde berri hori, kirolariengan kaltegarriak diren lurralde-
keriak eta norberekeriak alde batera utzita. 

Horregatik, bada, Federakundetik honako proposamen hau 
egin dugu: 

1. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Federakundeen ordezka-
riek osatutako mahai bat edo batzorde bat eratzea. 

2. Kudeaketa adostua eta gardena oinarri izango duen 
proiektu bat egitea. 

3. Proiektu hori euskal erakundeei aurkeztea, hiru Foru Al-
dundiei eta Eusko Jaurlaritzari, baita interesa izan dezaketen 
enpresa, enpresa-talde eta zaleei ere. 

Bizkaiko Txirrindularitza Federakundea
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“Transmisioa lantzeko 
tailer ugari antolatu dugu”
Berbaro elkarteak prest du Durangoko Azokako txikien eta 
handien plaza. Oihane Barrutiak aurkeztu du Saguganbara

Zer asmogaz dihardu Saguganbarak? 
Hasieratik, transmisioari lekua egiteko 
asmoz dihardugu Saguganbaran. Oso 
inportantea iruditzen zaigu umeentza-
ko espazioa izan arren, helduekin etorri 
daitezela, eta transmisioa lantzeko tai-
ler ugari antolatu dugu. 

Eskaintza anitza egiten duzue bertan.
Bai, oso eskaintza zabala egiten dugu: 
areto txikian, plaza mugatuekin eta 
formatu txikiagoan egiten ditugu taile-
rrak, eta areto nagusian, aurkezpenak 
eta ikuskizunak izaten dira. Aurten, 
lehenengoz, gurasoei zuzenduriko ber-
baldiak eskainiko ditugu, eta mahai-jo-
koen tailerrak edo ume eta gurasoentza-
ko kantu jolasak ere bai, esaterako. 

Gurasoei zuzenduriko hitzaldi horiek 
zeren ingurukoak izango dira?
Iaz transmisioa lantzeko helburuz anto-
latu genituen tailerretan guraso batzuek 
egin zuten proposamenetik sortu da 

berbaldion eskaintza. Haur literatura 
emozioekin lantzeko aukera eskaini gu-
ra dugu. Oso formatu parte-hartzailea 
izango dute tailer laburrok; Juan Cruz 
Igerabide idazleak eta Juan Carlos Alon-
so psikologoak eskainiko dituzte. 

Kantu jolasen ekimena zer da?
Berbaron antolatzen ditugun udalekue-
tara datozen umeen gurasoen eskaritik 
sorturikoa da kantu jolasen ideia: umee-
kin jolastu eta kantatzeko baliabiderik 
ez dutela adierazi digute guraso askok, 
eta hutsune hori betetzea da asmoa. Urte 
osoan nahiko genuke ikastaro hori es-
kaini, eta pentsatu dugu azoka proba egi-
teko une polita izan daitekeela. Durango-
ko Azokan kantu-liburu asko kaleratzen 
direla aprobetxatzea ere aukera polita 
iruditu zaigu tailer honi begira. 

Aurreko edizioen zer balantze?
Saguganbarak arrakasta bermatua izan 
du azken urteetan: beti dago topera. Bai-

na, bertara hurbiltzen direnak zergatik 
datozen jakitea inportantea da, eta, batez 
ere, formatu txikiko gauzetan gurasoek 
euren ekarpenak egitea eskertzen dugu.

Liburu aurkezpenak ere hartzen ditu-
zue Saguganbaran.
Hainbat liburu aurkezpen izango dira 
Saguganbaran. Esaterako, haur eta gaz-
te literaturako Euskadi saria irabazi 
duen Xabier Olasoren Tximeletrak edo 
Leire Bilbaok idatzi eta Maite Mutube-
rriak ilustraturiko Gerrak ez du izenik 
liburuak aurkeztuko dituzte. Ipuin 
kontaketa bidez aurkeztuko du Bilbaok 
liburua, Mutuberria ilustratzaileak ber-
tan marrazten duen bitartean. Egileek 

umeentzat bereziki pentsatutako aur-
kezpen erakargarriak egiten dituzte. 
Ikasleen egunagaz abiatuko da azoka. 
Berbaro aritu da horren antolakuntzan.
Berbarok jardun du Ikasleen eguna 
koordinatzen, bai: gune bakoitzak egun 
horretarako egindako eskaintza bate-
ratu dugu. Deialdi zabala egin dugu, eta 
Euskal Herri osoko 2.700 ikaslek eman 
dute proposatu dizkiegun ekimenetan 
parte hartzeko izena. 950 ikaslerentzako 
lekua daukagunez, zozketa egin behar 
izan dugu. Gune bakoitzak ikasleentza-
ko ekimenak antolatu ditu abenduaren 
5erako: Sagungabaran, esaterako, kaze-
taritza tailerra antolatu dugu Anbotoren 
leguntzagaz.

Kulturaren plaza izaera indartu du Durangoko  
Azokak zortzi gunetako eskaintza zabalagaz
Abenduaren 5ean zabalduko dute 2013ko Durangoko Azoka; inoiz baino irekiago datorren kulturaren plazak prest dauzka barruko 
zortzi guneak. Sorkuntzaren arlo ugaritan diharduten elkarte, sortzaile eta eragileen lanagaz atondu dute egitaraua

  ITSASO ESTEBAN
Nerea Mujika Gerediaga Elkarteko pre-
sidenteak, eta 48. Durangoko Azokan la-
nean jardun duten zortzi guneen izenean 
Oihane Barrueta Saguganbara guneko, 
eta Arrate Illaro Irudienea guneko ardu-
radunek eskaini zuten prentsaurrekoa, 
atzo. Hain zuzen, azokaren aurtengo 
nobedadeetako bat den aretoan, Zugaza 

zineman, egin zuten agerraldia: areto 
horrek hartuko du ikus-entzunezkoen 
plaza. 

Arrate Illaro Irudienearen ardura-
dunak azpimarratu zuenez, “erronka 
da Irudienea hona ekartzea, eta gogotsu 
gatoz”. Euskaraz ekoitziriko ikus-en-
tzunezkoen emanaldiak hartuko ditu 
Durangoko Azokaren gune berriak aben-

duaren 5etik 8ra, egun osoan eta publiko 
guztientzako: “Kalitatea irabaziko dute 
emanaldiek”, adierazi du Illarok. Emaku-
me sortzaileen inguruko mahai-inguru 
bat ere eskainiko du, besteak beste, Iru-
dienea ikus-entzunezkoen plazak. 

Atzoko aurkezpenean aurreratu zu-
tenez, datorren astean aurkeztuko dute 
Durangoko 2013ko Azokako gune guztien 

egitarau zehatza.
Ibaizabal errekaren alde bietara Du-

rangoko Azoka zelan hedatu den erakutsi 
zuten antolatzaileek atzoko agerraldian. 
Zortzi gune daude aurtengo azokaren 
mapa zabalean markatuta: Areto Na-
gusia, Ahotsenea, Kabi@, Irudienea, 
Saguganbara, Plateruena, Szenatokia, 
eta Azoka telebista. Horietan guztietan 
izandako “elkarlan handiari esker, kultur 
eskaintza oparoagoa” izatea lortu dutela 
nabarmendu zuen Nerea Mujikak, eta, 
era berean,  Durangoko Azoka antolatzen 
jardun duen koordinazio mahaiaren lana 
goraipatu zuen.

Aurten, Ahotsenea sortzaileen plazak 
edukiko duen kokagunea ere nobedadea 
izango da. Landako Gunea eta Alde Zaha-
rra hurbildu, eta lehen trenbidea zegoen 
lekuan ipiniko dute 40 sortzaileren zuze-
neko kontzertuak eskainiko dituen kar-
pa. Taldeek izena emateko epea zabaldu 
eta bi egunetara bete da aurten Ahotse-
nearen programazioa: abenduraren 5etik 
8ra etenik barik emanaldiak eskainiko 
dituzte Euskal Herriko musikariek.

Oihane Barruetak, Berbaro elkarteko 
kideak eta Saguganbara gunearen ardu-
radunak, egin zuen azokak izango dituen 
zortzi guneen bozeramaile lana, atzo, eta 
“euskal kultura gozatu eta bizitzeko” 
gonbita luzatu zuen.

Durangoko Zugaza zineman egin zuten atzo prentsaurrekoa, Irudienea gunea hartuko duen aretoan.



 JAILDIA 

Aftitud ongintzako musika 
jaialdia, Beat Saladen eskutik
Bihar, 22:30ean, Durangoko Plateruenean ospatuko dute Aftitud jaialdia 

 ITSASO ESTEBAN 
Durangon hip hop musikaren 
inguruan dabilen Beat Salad 
Records Durangoko taldeak an-
tolatu du Platerueneko biharko 
ongintzako jaialdia. Eurak beza-
la hip hop musikan diharduten 
hainbat talde gonbidatu dituz-
te elkartasunezko kontzertu 
horretan aritzera, eta Acción 
contra el hambre GKEak Mali 
herrialdean dauzkan proiektue-
tara bideratuko dute sarrereta-
tik batutako dirua. 

Lagun asko batu da ekime-
nera: kartel oso erakargarria 
osatu dute. Senegalgo raparen 
erakusgarri, egun Frantzian 
bizi den Gaston Banditmic eta 
Bilbon bizi den Big Thier gon-

bidatu dituzte, esaterako. Zara-
gozako La Haine taldea eta Por-
tugaleteko El Puto Ior & Kon-
trakulturlariak ere zuzenean 
ariko dira Plateruenean, bihar. 
Iaz kaleratu zuten Lizard diskoa 
aurkeztuko dute La Haine talde-
ko aragoiarrek, eta Propaganda 
izenez 2012an kaleratutakoa, El 
Puto Ior bizkaitarrek. 

Aftitud jaialdi honen antola-
kuntzan diharduen Durangoko 
Beat Salad taldeko sortzaileek 
ere parte hartuko dute Platerue-
neko elkartasun kontzertuan: 
azken bost urteetako lanaren 
lagina zuzenean eskainiko dute 
Beat Salad Crew taldeko Itsua, 
Dj Jackie, Omzo MF, Ademas eta 
Gunflow-k. 
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GEURE DURANGALDEA

Udaberrian ospatuko den 
Eurovision festibala dela eta, 
hautsak harrotu dira azken 
asteotan. Austriak Conchita 
Wurst artista transexuala 
izendatu du bere ordezkari, 
baina jende asko agertu da 
hautaketa horren aurka, eta 
zenbait herrialdek lehiaketan 
ez parte hartzeko mehatxua 
ere egin dute. 

Izen artistiko femenino ho-
rren atzean, Tomas Neuwirth 
kantaria dago: emakumez 
jantzita eta orraztuta ohol-
tzaratzen da, emakume gor-
puzkeraz, emakumeek bezala 
kantatuz, mugituz…  Baina 
bere izatea alboratu gabe, 
bizar beltz-beltza luzitzen du 
errimel eta karmin gorriare-
kin batera. Eta, noski, gizar-
teak eredu estandarretatik at 
dagoen guztiari erantzun ohi 
dion bezala erantzun dio: uka-
penarekin. 

Den orok, etiketa bat behar 
duela dirudi. Zergatik estu-
tzen gara horrenbeste gauzak 
izendatu, sailkatu, banatu, de-
finitzen? Ezkerrekoa edo es-
kumakoa, laguna edo etsaia, 
zuria edo beltza, neska edo 
mutila… Beste esparru asko-
tan lez, generoaren kasuan 
ere txanponaren alde batean 
edo bestean kokatzen irakatsi 
digute, hari luze batean geure 
lekua aurkitzen barik. Batzuk 
hariaren muturretan egongo 
dira, baina beste askok tar-
tean dagoen continuum luzea 
osatzen dute; izaeraren, mo-
mentuaren edo begiratuaren 
arabera maskulinoago edo 
femeninoago sentituz. 

XXI.mendeko Europa ho-
mofoboa. Gabiltzan kontuz 
ustez gainditutzat ditugun 
arazoekin, zeren noizbait 
alfonbra altxatu eta azpian 
ezkutatu dugun zikinkeria 
guztia ateratzen bada…

Conchita Wurst

Bertsolaria

MIREN  
AMURIZA

Gaston Banditmic abeslaria.

 MUSIKA 

Euskal kanten 
emanaldia, etzi, 
Plateruenean

 I.E.
Domekan, 18:30ean izango da 
Euskal Kantuzaleen Elkarteak 
antolatu duen emanaldia, Du-
rangoko Plateruenean. Bizkaiko 
eta Arabako abeslariek jardun-
go dute Durangoko hitzordu ho-
rretan, tartean, Euskal Herriko 
txapeldunek. Durangoko Xa-
ramel taldeak ere eskainiko du 
emanaldia, pianoak lagunduta. 
Galdakao, Balmaseda, Gasteiz, 
Barakaldo, Ugao, Bermeo, Er-
mua eta Etxebarriko kantariek 
ere jardungo dute. 

Bakarka zein bikoteka, eta as-
kotariko instrumentuek lagun-
duta, ariko dira Estibaliz Asua, 
Maria Lazkano, Irantzu eta Iraia 
Rojo, Mirari Azkune, Aintzane 
Agirrebeña, Iraide Bilbao, Ene-
ko Martinez, Guruzne Aristegi, 
eta Leire eta Iker Elizondo.  

 UNAI ITURRIAGA
Audience taldeko Gaizka eta 
Ager Insunza izan ziren Kan-
tuaren Kantoiko bigarren 
zitako gonbidatuak. Abize-
nak berak adierazten duenez, 
anaiak dira Gaizka eta Ager, 
eta, gainontzeko taldekideen 
ekarpena gutxiesteko ezelako 
asmo barik, baliteke euren ge-

nealogia musikalak baldintza-
tu izana, neurri handi batean, 
ezagutzen dugun Audience. 

Aita eta osabak
Apustu egingo nuke hogeita-
mar urte baino gehiago badi-
tuzu ez zarela zure aitaren Seat 
127an Lou Reed, The Beattles 
edo The Rolling Stones entzu-

nez joan hondartzara bidean. 
Eurak bai. Etxean sekula ikusi 
ez arren, han zirela beti Osaba 
Lennon, Osaba Paul edo Osa-
ba Ringo. Rock&Roll Animal 
entzuten zutela, zuk Nere he-
rriko neskatxa maite entzuten 
zenuenean, eta Bowie jo nahi 
zuela pianoarekin Gaizkak, 
Mozarten partiturak jartzen 

zikiotenean. Halako memoria 
musikalarekin, beharbada, 
errazago ulertzen da zelan sor-
tu zen Audience Gernikan. 

Gernikatik New Yorkera
Ez dakigu Berlindik pasata edo 
pasa gabe, baina horiek dira, 
momentuz, Audienceko kideen 
bidaia musikalaren bi mutu-
rrak. Tartean Bilbo Hiria Rock 
lehiaketa eta kritikaren txa-
loak jaso arren, taldea hobby 
bitaltzat daukate, eta euren bu-
rua ez dute musikaritzat. Zuek 
akaso ez, baina guk entzun 
genituen Reeden Take a walk 
in the wild side eta Dylanen 
Hurricane jotzen. Musikariak 
dira, eta ez edozelakoak. 

‘Big Affair’
Halaxe du izena New Yorken 
John Agnellorekin grabatuta-
ko diskorik berrienak. Eta bai, 
kontu handiak darabiltzate es-
ku artean aitaren, (amaren) eta 
osaben semeok. 

  KANTUAREN KANTOIA 2013, PLATERUENA. AUDIENCE KRONIKA

Anaiak, osabak eta beste
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 PROGRAMAZIOA 

Kultura programazio oparoa lotu 
dute datozen asteetarako Zornotzan
Zornotzako eta Euskal Herriko sortzaileen lanez gozatzeko aukera eskainiko dute aretoan 

Antzerki eta musika eskaintza erakarga-
rria luzatu du, datozen asteetarako, Zor-
notza Aretoak. Euskal Herriko antzerki-
gintza garaikidean punta-puntan dihar-
duten sortzaileen Hamlet klasikoaren 
bertsioa izango da, esaterako, azaroaren 
22an, Zornotzako kulturgune horretan. 

Duela hiru urte Euskal Herriko are-
toak bete zituen Errautsak obraren egi-
leek, Artedrama, Dejabu Panpin Labora-
tegia eta Le Petit Théâtre du Pain antzer-
ki taldeek, sorturikoa da Hamlet. William 
Shakespeare idazle ingelesaren XVII. 
mendeko obraren moldaketa horrek be-
giratu berritzailea egiten dio klasikoari. 

Xabier Mendiguren idazle eta edito-
reak egin du Shakespeareren testuaren 
euskararako egokitzapena, eta XXI. 
mendeko euskaldun bilakatu du Ander 
Lipusek antzezten duen Hamlet: “Gaur 

eta hemen” kokatu dute sortzaileek Ham-
let pertsonaia unibertsala. Shakespearek 
maisuki marraztu zuen “munduaren 
eromena” gure errealitatera ekarri gura 
izan dute sortzaileek, eta politika mun-
duaren inguruan ardaztu dute: Boterea-
ren inguruan sortzen den “anbizioa, ge-
zurra, jukutria, kalkulua, konplota, diru-
gosea” dira moldaketa honen oinarriak. 

Ximun Fuchek dihardu obraren ego-
kitzapenean zuzendari lanetan, eta Ai-
nara Gurrutxaga, Manex Fuch, Maika 
Etxekopar, Iñaki Ziarrusta, Miren Tirapu 
eta Urko Redondo aktoreek dihardute An-
der Lipusegaz batera, oholtzan. Aktore 

bakoitzak hainbat pertsonaia antzezten 
ditu emanaldian. Espazio huts eta argi-
tsuan kokatu dituzte sortzaileek zazpi 
aktoreak, eta Asier Ituarteren musikak 
lagunduta, Phillipe Ducouren koreogra-
fia-lana du ikuskizunak. 

Markeliñeren ‘Kapsulak’
Abenduaren 7an euskaraz, eta 8an gaz-
telaniaz (18:00etan, bietan) eskainiko du 
Markeliñe Zornotzako antzerki taldeak 
Kapsulak ikuskizuna. Emanaldi bikoi-
tzagaz estreinatuko dute euren azken 
lan hori antzerki konpainia sortu zen he-
rrian, Zornotza Aretoan.

Samfaina de Colors konpainia katala-
narekin elkarlanean sortu du Kapsulak 
ikuskizuna Markeliñek. Folk-rock mu-
sika, ikus-entzunezko proiekzioak eta 
antzerkia uztartuko dituzte emanaldian. 
Sortzaileen berbetan, “ikus-entzuleei 
egunerokotasuna zeinen gauza miraga-
rria den gogorarazi” gura diete Kapsulak 
ikuskizunaren bitartez, eta, “bizitzako 
poz txikiez” jabetzera gonbidatu.

Abenduaren 7an (euskaraz) eta 8an (gaztelaniaz): KAPSULAK.

Azaroaren 22an, 21:00etan: HAMLET.

“XXI. mendean eta Euskal Herrian” 
kokatu dute sortzaileek William 
Shakespeare idazleak XVII. 
mendean sortu zuen Hamlet

Abes Kimuren 25 urteak 
ospatzeko, kontzertua
Emanaldia eskainiko du Abes Kimu abesbatzak hilaren 30ean

Taldea sortu zutela 25 urte bete direla 
ospatzeko, azaroaren 30ean, 20:00etan, 
kontzertu berezia eskainiko du Abes 
Kimu abesbatzak Zornotza Aretoan. 
Bi parte izango ditu emanaldiak, eta 
abesbatzak bere ibilbidean kantatu di-
tuen abesti kuttunak eskainiko dituzte, 
“betikoak, baina taldearentzat zer edo 
zer berezia dutenak”. Kontzertuaren 
lehenengo zatian Horra hor goiko, Ai 
hori begi ederra edo Lehoi erregea eskai-
niko dituzte, esaterako. Bigarren par-
tean, perkusioak, biolinak edo pianoak 
lagunduta, lau kanta eskainiko dituzte; 
tartean, Lau teilatu. 

Emakumezko eta gizonezkoen aho-
tsen korua da Abes Kimu azken 10-15 
urteotan. Hamazazpi eta 50 urte arteko 

30 kide biltzen ditu taldeak, eta Mireia 
Izagirreren zuzendaritzagaz jardungo 
dira kantari guzti horiek azaroaren 
30eko emanaldian. 

Talde egonkorra da Abes Kimu, izan 
ere, hamar urtetik gora daramate kide 
gehienek bertan. Parte hartzera gertu-
ratu gura duten abeslari guztiei zabalik 
dago, gainera, taldea. 

Karmelo eskolako Aita Eliseok erein 
zuen, 1987an, Abes Kimu izango zena-
ren hazia. Herrian deialdi zabalagoa 

egin zuten 1988. urtean, eta horrela sor-
tu zuten abesbatza. Itxaso Iriondo abes-
batzeko kideak azpimarratu duenez, 
kulturaren alde lan inportantea egin 
zuen Eliseok: “Gure taldea sortzeaz gai-
nera, antzerki talde bat eta umeen abes-
batza sortzea ere bultzatu zuen”.

Ekainean egin zuten taldearen 25. 
urteurrena ospatzeko lehenengo eki-
mena: meza batean elkartu ziren, eta 
herriko beste abesbatzak ere gonbidatu 
zituzten bertara, eurekin kanta zezaten.

Azaroaren 30ean, 20:00etan: ABES KIMU abesbatzaren 25. urteurreneko emanaldia.

Abesbatzak bere ibilbidean 
kantatu dituen abesti kuttunak 
eskainiko dituzte, “betikoak, baina 
taldearentzat bereziak direnak”
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  BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA 2013, TOLOSAKO FINALURREKOA

Bertsoaldi onetan, eta estutasun 
momentuetan ere, txalo

 AMAIA UGALDE
Igor Elortzak, saio ederra es-
kaini eta gero, lehenengo egin 
du Tolosako finalaurrekoan, 
eta Unai Iturriagak hirugarren 
–Etxahun Lekuegaz berdindu-
ta–. Bata zuzenean, eta bestea 
puntuazioagatik, Bertsolari 

Txapelketa Nagusiko hurrengo 
fasera sailkatuko dira. Estuta-
sun momentua egon zen Tolo-
san, Iturriagaren kartzelako 
poto bat tarteko, baina saio guz-
tiko maila onak azkeneko pun-
tuazioan lagundu egin zion. 

Musu berbagaz kartzelan 
poto egin zuela konturatu ze-
nean, Unai Iturriagak eskuak 
burura eroan zituen, eta jendea 
txaloka hasi zen. Emozio puntu 
hori izaten du sarritan bertso-
laritzak, eta bertsoaldi onak 

txalotzeaz gainera, babesa ema-
teko ere publikoak badaki bero 
txalotzen. Tolosako Usabal 
kiroldegian 1.732 lagun batu 
ziren. Oholtzan, Elortza eta 
Iturriagarekin kantuan ibili zi-
ren Iñigo Mantzisidor Mantxi, 
Etxahun Lekue, Jexux Mari 
Irazu eta Amaia Agirre.

Polito ibili ziren duranga-
rrak, eta Elortzak lortu zituen 
puntu gehien, 722. Ideietan 
fresko ibili zen, dotore. Kar-
tzelan xamur kantatu zuen: 
Bertsolariei korridoreko argia 
amatatuta lokartzeak beldurra 
ematen zien. Elortza hartz txiki 
eta guzti irudikatu zuen pu-
blikoak, alaba txikiaren pape-
rean. Iluntasunari beldur, hala-
ko batean aita komunera joan, 
eta argia piztuta uztea ahaztu 
zitzaion. Amaieran polito biri-
bildu zuen; “gustora egingo dut 
hemen lolo / ahaztuta mamu 
eta mozolo / babes leku eder 
batean / aita ta amaren ohean”. 

Iturriagaren bi musuak
Unai Iturriagak ateraldi poli-
tak izan zituen Tolosan. Amaia 

Agirregaz batera, adinean au-
rrera egin, eta orduantxe gor-
putzarekin deseroso sentitzen 
hasi ziren. Barre algarak sortu 
zituen publikoan: “zimurrak 
ez dituzu hainbeste / mitxelin, 
aizu mesede / oso guapa ikus-
ten zaitut nik / benga, esaidazu 
zeuk ere”.

Puntu erantzunetan eta kar-
tzelan irrist egin zion ordea bu-
ruak, eta poto egin zuen. Puntu 
erantzunetakoa, zalantzazkoa: 
“Makina bat lagun” eta “ni ez 
naiz horien lagun” esaldietan 
lagun hitzak ez dauka esangu-
ra berdina. Poto al da?

Kartzelakoan, preso egon 
eta gero etxean lotarakoan 
txarto pasatzen zuenaren pa-
peretik kantatu zuen. Azken 
bertsoan, musu berbagaz egin 
zuen poto. Agurrean, bere bu-
rua hurrengo fasean ikusten 
ez zuela, jarri zuen ginda: “Aul-
kiak jartzea ere / da langintza 
duina / eskerrik asko eta / 
musu handi bina”. Saio osoko 
mailak puntu ugari eman ziz-
kion, ordea. Hurrengo fasean 
izango da.

 KRONIKA

Igor Elortza eta Unai Iturriaga. Argazkia: Gari Garaialde.

 ITSASO ESTEBAN 
2010 eta 2013 urteen artean egin-
dako lanetik Xabier Gaztelu-
mendi (Durango, 1984) pinto-
reak berak egindako hautaketa 
dago Durangoko Arte eta Histo-
ria Museoan ikusgai. Bertara-
tzen direnek abenduaren 3ra ar-
te ikusi ahalko dute 35 koadroko 
bilduma, Durangon.

Olioagaz egindakoak dira 
erakusketako koadro gehienak, 
baina ikatzagaz egindakoak ere 
badaude bertan. Azken aldian, 
“krisiari buruz, baina ez krisi 
ekonomikoari buruz bakarrik, 
balioen krisiari dagokionez ere 
egin ditudan gogoetak” dira, 
Gaztelumendiren hitzetan, ika-
tzagaz margotutakoak.

Durangoko margolariak 
dioenez, “autobiografikoak”, 
berari eta bere inguruari bu-
ruzkoak dira bere koadrook: 
Durango, Belchite, Almuñecar, 
Alhambra edo Munichen ikus-
pegiak, zein gurasoen erretra-
tuak. Egilearen berbetan, “oso 
erakusketa pertsonala da”.

Errealitatearen misterioa
Duela bi urte Durangoko Ez-
kurdi aretoan erakusketa ipini 
zuenetik, margolari gazteak bizi 
izan duen garapena erakusten 
du bilduma honek. Duela hiru 
urte bezala, “errealitatea ahalik 
eta artifizio gutxienekin” islatu 
guran dihardu Gaztelumendik 
orain ere. Hala ere, bere ber-
betan, “errealitatearen miste-
rioaren” bila ere badabil azken 
urteotan: “Egia makillajerik 
barik, ahalik eta zintzotasun 
handienagaz islatu nahi dut”.

Madrilen bizi da Gaztelu-
mendi, eta Prado Museoko bil-
duma aztertzea erritu bilakatu 

ei du, teknikoki gehien intere-
satzen zaizkion maisuengandik 
ikasteko. Erreferentetzat ditu, 
Velazquez, Rembrant, Ribera, 
Pinazo, Fortuny edota Sorolla.

Madrilgo Prado Museoan, 
hilabete baino gehiagoz jardun 
zuen Xabier Gaztelumendik 
iaz, José Moreno Carbonero 
margolariaren koadro baten 
erreplika egiten. Durangoko 
bilduman ikus daiteke emaitza. 

Durangoko museoak eskai-
nitako tratuagatik esker ona 
adierazi du Gaztelumendik: “As-
katasun guztiagaz egin dut hau-
taketa, eta katalogo oso txukuna 
argitaratu dute”.

Gaztelumendi, bere aitari egindako ‘El anticuario’ izeneko erretratuari begira.

Antonio Lopezen babesean 
egindako ‘La carne’ ere ikusgai
2012ko udan, Antonio Lopez 
margolari ezagunak Xabier 
Gaztelumendi hautatu zuen, 
bere babesean margotzen jar-
dun zezan. Astebetez, Lope-
zen ikasle izateko eta bere 
gomendioak jasotzeko pribi-
legioa izan zuen, Albaceteko 
museoko egonaldian. Duran-
goko Arte eta Historia Museo-
ko erakusketan ikus daiteke 
emaitza: La Carne izeneko 
koadroa. Gaztelumendik dioe-

nez, Lopezen gomendioa izan 
zen koadroak orain daukan  
forma amaigabe eta abstraktu 
horretan uztea margolana.

Antonio Lopez pintorearen 
lana bezala, Francis Bacon 
eta Lucian Freuden teoriak 
eta gogoetak ikasgai dituela 
aitortzen du Xabier Gaztelu-
mendik. Horiekin sentitzen da 
identifikatuen, “itxura batean 
gure koadroek elkarren an-
tzik ez duten arren”. 

 MUSIKA 

Musikaldiak 
bi kontzertu 
dakartza 
Iurretara

 I.E.
Gaur, 19:30ean izango da Iu-
rretako Musikaldia zikloko bi 
emanaldietan lehena. Urban En-
semble taldea ariko da Ibarretxe 
kultur etxean. Jasone Etxebeste, 
Mikel Emezabal, Marixi Sesma 
eta Carlos Casadó klarinete-jo-
tzaileek osatzen duten lauko-
teak Aita Donostiaren, Piazzo-
llaren eta Jesus Guridiren obrak 
interpretatuko ditu, Iurretan.

Azaroaren 22an izango da 
Musikaldiko bigarren hitzor-
dua, Iurretan. OIZpe Sax 4tet 
Durangoko saxo laukoteak es-
kainiko du bigarren emanaldi 
hori, 19:30ean, Ibarretxen. Cris-
tina Romo, Lexuri Armentia, 
Martin Gabiria eta Itziar Cas-
trillo dira taldeko partaideak, 
eta herri musiken kutsu handia 
daukan errepertorioa eskai-
niko dute, Iurretako musika 
zikloaren barruan. Emanaldia-
ren lehenengo partean, Pedro 
Iturralde saxofonista nafarra 
omenduko dute bere hiru pieza 
jota, eta Azkuze eta Piazzolaren 
lanak ere eskainiko dituzte.

Aita Donostiaren, Guridiren 
eta Piazzollaren obrak in-
terpretatuko dituzte gaurko 
Ibarretxeko emanaldian

Xabier Gaztelumendiren azken 
urteotako margolanak ikusgai
Abenduaren 3ra arte, Durangoko Arte eta Historia Museoan dago erakusketa



@anbotokirola 2013ko azaroaren 15a, barikua  |  anboto    15

Kirola

“Bloke eskaladan psikologiak  
ere eragiten du, eta faktore  
horrek motibatu egiten nau”
Erdella Mendizale Taldeak Elorrion antolatutako Mendi Astearen barruan, Iker Arroitajauregi 
eskalatzaileak ‘Harri aroa’ dokumentala estreinatuko du gaur, 19:30ean, Iturri kultur etxean

 JOSEBA DERTEANO
Orain hiru urte langabezian ge-
ratu zenean, autokarabana har-
tu, eta blokeko eskaladan bide 
berriak irekitzen hasi zen. Penin-
tsula osoan ez ezik, Hegoafrikan 
eta Frantzian ere ibili da. Elo-
rrion ibilera horiek batzen dituen 
dokumentala erakutsiko du.

Zer ikusi daiteke ‘Harri aroa’ do-
kumentalean?
Azken urteetan bidaiatu dudan 
askotariko tokietan egindako 
bloke gogorrenekin eta ikusga-
rrienekin osatutako dokumen-
tala da. 

Estreinaldi bikoitza izango du-
zu, jendaurrean azalpenak 
emango dituzun aurreneko al-
dia izango delako.
Egia da, bai. Ez nuen pentsatzen 
horrelakorik sekula egingo nue-
nik, baina egindako lana jendea-
ri erakustea, eta euren galderak 
erantzutea ere gauza polita iru-
ditzen zait. Beste erronka bat 
izango da. 

Arroketako bloke eskaladan 
erreferente zara. Baina zer da 
bloke eskalada? 
Arroka blokeak edo pareta labu-
rrak igotzean datza, eskaladan 
ohikoak diren babesik gabe: so-
ka, arnesa… Arrokek hiru-lau  
metro izan ditzateke; garaipe-
nak, sei-zortzi metrora heltzen 
dira. Igoera arriskutsuak izaten 
dira, eta psikologiak garrantzi 
handia hartzen du.

Aipatu izan duzu alderdi psi-
kologiko horrek erakarri egiten 
zaituela.
Bloke eskaladan psikologiak ere 
eragiten du, eta faktore horrek 
motibatu egiten nau. Bloke al-
tuak egiteak gogobetetze berezi 
bat eragiten dit. 

Azpian ipintzen den koltxone-
tak zer segurtasun maila es-
kaintzen du?
Azpian zenbat eta koltxone-
ta gehiago ipini, segurtasuna 
handiagoa da. Horrez gainera, 
azpian jendea egotea komeni 

da, jarrera txarren batean jausiz 
gero, kolpea ahal den neurrian 
baretzeko. 

Zelan egiten duzu igo beharre-
ko blokeen aukeraketa? 
Bloke bat gustatzen bazait, eta 
garaia bada, lehenengo sokagaz 
lotuta egiten dut, batez ere, go-
rengo zatia probatzeko. Horrela, 
blokeak zer zailtasun duen, eta 
jausteko zer arrisku dagoen 
neurtzen dut. Sei-zortzi metroko 
altueretan arriskua handia da. 
Blokeko igoera bati ezin dakioke 
edozein modutara aurre egin, 
eroriko ez zaren segurantza izan 
behar duzu. 

Erortzen ikasi egiten da?
Txikitatik gustatu izan zait al-
tueretatik salto egitea. Bloke 
altuak egiten ditudanean uste 
dut badudala segurtasun hori, 
badakidalako zelan jausi. 

Txikitatik datorkizu afizioa. Ze-
lan zaletu zinen eskaladaren 
mundura?
Txikitan, nire etxe ondoan tunel 
batean kaleko eskalada-horma 
antzeko bat zegoen, eta Bilbo 
inguruko jendea han batzen zen 
eskalatzera. Hantxe ematen ni-
tuen arratsalde guztiak. 

Azken hiru urteetan bloke eska-
ladan zentratuta zabiltza.
Orain hiru urte langabezian ge-
ratu nintzen. Hasieran ardura-
tuta nengoen, bizimodua zelan 

antolatuko ote nuen… Lan bila 
ibili nintzen, baina gaur egun 
oso zail dagoenez, benetan gus-
tatzen zaidan hori egiten hasi 
nintzen. Azken urteetan autoka-
rabana hartu, eta batetik beste-
ra nabil, bertan bizitzen, eskala-
tzen eta blokeak irekitzen.

Penintsulan zehar maiz ibili za-
ra. Gustuko tokiren bat?
Gehien gustatzen zaidan tokie-

tako bat Albarracín (Teruel) da. 
Madril inguruan ere eskalatze-
ko leku asko eta oso onak daude, 
eta neguan beti joaten naiz pare 
bat hilabetez. Galizian eta Eus-
kal Herrian ere toki onak daude. 
Oraindik ezagutzen ez ditudan 
gune batzuk ere badaude, Anda-

luzian, esaterako. Normalean 
toki ezagunetara joaten naiz, 
aldizkariren batean irakurri 
edo lagunen batek gomendatu 
didalako. Toki horietan bloke 
eta bide berriak irekitzea gusta-
tzen zait.

Penintsulatik kanpora, besteak 
beste, Hegoafrikan eta Fran-
tzian ibili zara.
Hegoafrikara mundu osoko 
jendea joaten da. Iaz hilabete bi 
eman nituen bertan. Lurmutur 
Hiritik gertu dagoen Rocklands 
ingurua oso ezaguna da. Hemen 
uda denean han negua da, eta 
baldintza onak ematen dira es-
kalatzeko. Fresko egiten du, eta 
eskalatu egin daiteke; urteko 
gainerako hiletan bero handie-
gia egiten du. 

Frantziako Fontainebleau 
eremuak denetarik du: blokeen 
kantitatea eta kalitatea. Horre-
gatik egoten da beti hainbeste 
jende bertan eskalatzen.

Aurrera begira zer asmo duzu?
Datorren urtera begira Fontai-
nebleaura joan gura dut, han 
proiektu batzuk ditudalako. Ho-
rren ostean, Suitzara joan  gura 
nuke, bloke gogor asko daudela-
ko. Egiten ari naizen horretatik 
bizimodua ateratzea gustatuko 
litzaidake. Egia esanda, gaitza 
da, kirol hau ez delako hain 
ezaguna, eta zaila delako diru-la-
guntzak bilatzea. 

Atxarte ingurua ezaguna zaizu?
Gomuta asko ditut Atxarten. Txi-
kitan ordu asko eman ditut han. 
Toki klasikoa eta oso polita da.

Iker Arroitajauregi arrokan eskalatzen.

Iker Arroitajauregi | 36 urte, Bilbo. Eskalatzailea

Egiten ari naizen 
horretatik bizimodua 
atera gura nuke, 
baina zaila da diru-
laguntzak lortzea” 

Sei-zortzi metroko 
garaieran arriskua 
handia da; ezin zaio 
edozelan aurre egin 
horrelako bloke bati”

AGENDA

 PILOTA

OLAZAR TXAPELKETA  
(final laurdenak)

Lau t’erdian:
- Etxebarria-Errandonea
Binaka:
- Artola-Tolosa / Andreu-Aldape
· Azaroaren 21, 21:30, Zaldibarren

 FUTBOLA

OHOREZKO MAILA

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

MAILA GORENA

Zaldua-Indautxu
· Zapatuan, 17:00etan, Solobarrian.

LEHEN ERREGIONALA (Gizonak)

Berriz-Busturia
· Domekan, 11:30ean, Berrizburun.

BIGARREN ERREGIONALA

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

Iurretako B-Montefuerte
· Domekan, 18:00etan, Larrakozelaian.

LEHEN ERREGIONALA  
(Emakumeak)

Iurretako-Ariz
· Zapatuan, 18:30ean, Larrakozelaian.

 ARETO FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA

Mallabia-Hirukide 
· Domekan, 18:00etan, Zaldibarko 
kiroldegian.

Sasikoa-Internacional
· Zapatuan, 18:30ean, Landakon. 

EMAKUMEEN LIGA

Sasikoa-Atxure Bakio
· Zapatuan, 17:00etan, Landakon.

 SASKIBALOIA

LEHENENGO MAILA (Gizonak)

Tabirako Baque-Goierri Verkol
· Zapatuan, 17:00etan, Landakon.

BIGARREN ERREGIONALA

Julza Zaldua-Gordexola
· Barikuan, 20:00etan, Zaldibarren.

 ERRUGBIA

EUSKAL LIGA

Elorrio-Hernani
· Zapatuan, 16:00etan, Elorrion.

 MENDIA

ELKARTASUN IBILALDIA

Iurretako auzoetatik, 22 eta 12 
kilometroko ibilaldi bana. Kolon-
biarekin elkartasuna.
· Domekan, 09:00etan, Iurretako fron-
toitik. Zaldai Mendi Taldeak antolatuta.
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ADITUAREN TXOKOA

Lasterketa guztietan, lehia-
keta diren heinean, irabazle 
bakarra egoten da, helmuga-
ko lerroa lehenengo igarotzen 
duena. Hark bakarrik irabazi-
ko du txapela (bakoitzak bere 
kategorian, jakina). Txapel 
bakarra izatera, helburu esku-
raezin bihurtzen da gehienon-
tzat. Zein da orduan lehiatzera 
bultzatzen gaituen helburua? 
Nire kasuan oso gaztetan hasi 
nintzen lasterketa munduan, 
hasieran atletismoan, eta, 
azken urte hauetan, mendi-
ko lasterketetan. Umetan ez 
dago helburu zehatzik: lagun 
artean goiz polita pasatu, eta, 
lasterketa amaitu eta gero, bo-
kata eder bat jan. Eta domina 
bat lortuz gero, ezin hobeto. 

Urteak pasatu ahala, eta 
adinean aurrera egin ahala, 
jabetzen gara lehiaketa zer 
den, eta zergatik lehiatzen ga-
ren. Hori bai, lasterketa ona 
egitea da helburua, ahalik eta 
postu onenean bukatzea, eta, 
noski, ahal izanez gero, ira-
baztea. Baina gerora, urteetan 
hainbat lasterketatan parte 
hartu eta gero, eta, batez ere, 
mendiko lasterketetan ibili 
eta gero, hasierako helburu 
handi eta bakar hura helburu 
xume eta arrunt bilakatzen 
da, niretzat bai, behintzat. 
Zergatik hartzen du parte 
horrenbeste jendek Euskal 
Herrian mendiko lasterkete-
tan? Irabazteko? Ezetz esango 
nuke. Bertako giroa, lagunar-
tea, mendi ingurua… Lehiatu 
bai, baina beste era batera. 
Helburua: goiz zoragarri bat 
igarotzea ingurumenaz eta la-
gunarteaz gozatuz.

Helburua, 
irabaztea?

Oihana Azkorbebeitia

EHko mendi lasterketen 
taldeko hautatzailea

 GOMAZKO PALETA

Gasteizko finala irabazi 
dute Pradera eta Garciak
Itsaso Praderak erasokor jokatu zuen finalean     

Itsaso Pradera mallabitarrak 
eta Lis Garcia argentinarrak 
Munduko Pilota Batzarrak anto-
latutako nazioarteko txapelketa 
irabazi dute. Joan zen zapatuan, 
Gasteizen jokatutako finalean, 
30-23 menderatu zituzten Na-
gore Martin eta Ane Isasmendi 
arabarrak. Ligaxkako parti-
duan bikote beraren kontra 

galdu ostean, Pradera erasoko-
rrago kantxaratu zen finalean, 
eta bizi erabili zuen pilota. Gar-
cia oso seguru aritu zen atzean; 
gutxi galdu eta pilota zail asko 
eraman zuen. 

Hirugarren tokia erabaki-
tzeko atariko partidua Miren 
Goikoetxea eta Laura Saezek 
irabazi zuten.

 KM BERTIKALAK

Espainiako 
txapelketa 
irabazi du Larizek 
Mugarra Triatloi Taldeko triat-
loi eskolaren arduraduna den 
Iñigo Lariz elgoibartarrak ki-
lometro bertikalen Espainiako 
txapelketa irabazi du astebu-
ruan, Puig Campana (Valentzia, 
Finestrat) proba irabazita. Pro-
bako 3,6 kilometroak (1.020 me-
troko desnibel positiboa) 39.26-
ko denboran osatu zituen. Raul 
Garcia eta Agusti Roc korrikala-
riek osatu zuten podiuma. Gar-
cia behin baino gehiagotan izan 
da Espainiako txapelduna, eta 
Roc munduko txapeldun izanda-
koa da. 2011n Oier Ariznabarre-
ta durangarra bigarren geratu 
zen Espainiako txapelketan.

Aurten Zuzenien eta Fuente 
de kilometro bertikalak ere ira-
bazi ditu Larizek, eta hainbat 
bider podiumean sartu da: Be-
riainen eta Aratzen, esaterako. 
Urrian kilometro bertikalean 
Lafuma zirkuitua ere irabazi 
zuen. 

 AUTO LASTERKETA

Urienek podium 
batekin itxi du 
denboraldia

Kataluniako zirkuituan Europa-
ko F3 Txapelketako azkenengo 
proba jokatu zuen Igor Urienek 
joan zen asteburuan. Zapatuan 
denboraldiko bosgarren podiu-
ma lortu zuen (Monzan irabazi 
egin zuen), bigarren amaituta. 
Domekan, laugarren sailkatu 
zen.

Zapatuko sailkapen saioan 
pole position-a lortu zuen. Las-
terketako lehenengo metroetan 
pneumatiko berriekin irten zen 
Tommaso Menchinik aurreratu 
zuen. Handik aurrera Urienek 
bigarren postua defendatu zuen. 
Domekan, nahiko atzetik hasi 
zuen lasterketa, eta laugarren 
postura arteko bidea egin zuen. 
Azkenean, F308 Kopako sailka-
pen nagusian laugarren amaitu 
du abadiñarrak. Richard Gonda 
eslovakiarra izan da irabazlea.

 SOKATIRA

Abadiñok ezin du hutsik egin 
Iurretako jardunaldian
Goma gaineko lauko txapelketan, 320 kilora arteko bigarren jardunaldia 
jokatuko du Abadiñok Iurretan; lehen sailkapen saioan hirugarren geratu ziren

 JOSEBA DERTEANO
Sokatira denboraldia martxan 
dago. Urtero moduan, goma gai-
neko lauko txapelketekin hasi 
dute. 320 kilokoan inoiz baino 
talde gehiago dabiltza aurten: 
26 guztira. Horregatik, finalera-
ko sei taldeak erabakitzeko lau 
sailkapen saio antolatu dituzte. 
Aurreneko biak joan zen astebu-
ruan jokatu zituzten, eta astebu-
ru honetan beste bi izango dira; 
horietako bat bihar, Iurretan.

Heki Iurretako herri kirol 
taldeak antolatuta, zapatuan, 
17:00etan, 13 talde lehiatuko dira 
Olaburu pilotalekuan: Abadiño, 
Ñapurrak B, Apurtuarte, Ipa-
rralde, Nabarniz, Baigorri eta 
6 Conceyos multzo batean, eta 
Sokarri B, Murueta B, Urruña B, 
Iparralde B, Ibarra B eta Lagun 
Onak, beste multzoan.

Lehenengo jardunaldian, 
Abadiño hirugarren tokian sail-
katu zen, eta bihar beharrezko 

dute gutxienez postu hori ber-
dintzea, azaroaren 23an, Aian 
jokatuko den finalera sailkatze-
ko. Joan zen asteburuko jarduna 
Sokarri eta Baigorrik irabazi zu-
ten, eta, ondorioz, hanka eta erdi 
finalean dute. Domekako beste 
jardunaldia Mungian lehiatuko 
dute beste 13 taldeek.

Txapelketa honen ondoren 
300 kilokoa hasiko da. Eta beste 
lau sailkapen faseren ostean, 
Ibarran jokatuko da finala.

Abadiño sokatira taldeak denboraldiko lehenengo finalera sailkatu gura du bihar. 

 ZIKLO-KROSA

Elorrion irabazi 
ostean, Belgikara 
doa Murgoitio
Joan zen domekan Elorrion 
jokatu zuten ziklo-kros proba 
Egoitz Murgoitiok (Hirumet-Or-
bea) irabazi zuen. Zirkuitu lo-
kaztuan, Aitor Hernandez eta 
Javier Ruiz de Larrinagak osatu 
zuten podiuma. 23 urtez azpi-
koan Jonathan Lastra izan zen 
onena. Asteburuan lasterketa bi 
lehiatuko ditu Belgikan Murgoi-
tiok: Bihar, Hasselt proba, eta,  
etzi, Gavereko Superprestigioa.
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GREMIOEN GIDA 
DEKORAZIOA ITURGINTZA

GARBIKETA LOREZAINTZA

Profesional onenak 
zure zerbitzura!

ELEKTRIZITATEA
ARGIZTAPENA
ELEKTRIZITATEA
ARGIZTAPENA
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Aisialdia MENDI IBILBIDEAK

Otxandion hasi eta amaitu, Urkiola igarota

ZER IKUSI

Indusi, Saibigain eta Urkiolatik zehar mendiko bizikletaz egin daitekeen ibilbideak Otxandion dauka  irteera

Otxandiok paraje ikusgarrie-
tatik kirola egiteko aukera 
eskaintzen du, tartean, Urkiola 
gurutzatuta. Mendiko bizikleta 
hartuta ibilbide atseginen ha-
siera eta helmuga da herria. 

Ibilbideetako batek Otxan-
dioko plaza du abiapuntu, eta 
erreka albotik doan bidegorria 
jarraitu behar du txirrindula-
riak Mekoletako bidegurutze-
raino. Altunganeraino eragin 

beharko die pedalei, futbol zelai 
paretik pasatzen den pista har-
tuta. 

Hurrengo urratsa Eguskin 
auzoraino jaistea izango du, eta 
gero Urrekoatxa mendaterai-

no. Gora ailegatu orduko, Indu-
sira eroango duen pista bat har-
tuko du bizikletariak. Indusi 
auzoa zeharkatu, eta goranzko 
zati gogor bati ekin beharko dio 
orduan. 

Pinudi bat igaro eta pista-
tik aurrera segituko du txi-
rrindulariak, Errialtabasoren 
behealdetik. Bide horretatik 
jarraituta, Saibigain mendia 
inguratuko du.

Urkiolatik etxera
Saibigainetik beherantz jo, eta 
Urkiolara helduko da txirrin-
dularia. Atseden hartzeko leku 
aproposa izan ahal da; paisaje 
ederrean, gainera. 

Urkiolako santutegiaren 
atzetik pista hartu, eta Otxan-
diora joatea izango da ibilbide-
ko azken pausoa. Lehenengo, 
apur bat gora egitea eskatuko 
du ibilbideak, baina gero behe-
ranzkoa izango da.

Otxandiotik Urkiolara bidean baso eta ingurune ederrak topatuko ditu txirrindulariak. Durango MTB.

Otxandio.

Saibigain.

Urkiola.
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Inmobiliariak

ETXEBIZITZA BERRIAK
• ZALDIBAR: Prezio baxuagoak. Kurutzezar plaza/

Solonagusia. Garajea eta trastelekuarekin. Logela 
eta komuna: 105.000€. Logela 2 eta komun 2. 
122.000€. 3 logela eta komun 2. 178.000n. BEZa 
barne. 

• DURANGO: Azkeneko solairua terrazarekin. 
Logela 2 eta komun 2. Ganbara eta garajea. 
233.000n.

• IURRETA: Estreinatzeko. 1,2 eta 4 logela. Komun 2. 
Ganbara. Garajea aukeran. 160.000n.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• TRONPERRI: 4 logela, egongela, sukaldea eta 

komun 2 egiteko aukera. Igogailua. 125.000n.
• GOIENKALEA: Erdi berria. Apartamentua. 

136.000n.
• IURRETA: 3 logela, komuna eta egongela. Jantzia. 

Berogailua. Bizitzen sartzeko moduan.
• MATIENA: Trañaetxoste. 3 logela, komun 2, 

egongela eta sukaldea. Terraza. Ganbara. 
Berriztua. Eguzkitsua. 

• ARANDOÑOTORRE: 100 m2. 3 logela. Terraza. 
154.900n.

• F.J. ZUMARRAGA: 100 m2. 4 logela, egongela eta 
sukaldea despentsarekin. Terraza. 175.000n.

• ARTEKALEA: 100 m2. 3 logela, komun 2, egongela 
handia eta sukaldea office-arekin. Bizitzen 
sartzeko moduan. 136.000n. Beheko solairuan 
dagoen lokal komertzial batekin bat egiteko 
aukera.

• MATIENA: Erezena. 3 logela, egongela eta terraza. 
Igogailua eta berogailua. 179.700n.

• MATIENA: Solaguren. 60 m2. 3 logela. Ganbara. 
108.000n.

• SAN IGNAZIO: 3 loglea, komun 2 eta egongela 
terrazarekin. Garajea. Igerilekua. 240.000n.

• TABIRA: Apartamentua. Erdi berria. Ganbara. 
160.000n.

• IURRETA: 3 logela, egongela, sukaldea eta 
despentsa. Terraza. Eguzkitsua. 139.000n.

• TABIRA: 3 logela eta komun 2. Trastelekua eta 
garajea. 

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

• TXATXIENA: 3 logela, komun 2, sukaldea 
esekitokiarekin eta egongela terrazarekin. 
Ganbara eta garajea.

• ASKATASUN ETORBIDEA: 90 m2. Erdi berria. 3 
logela, egongela, sukaldea esekitokiarekin. 
Trastelekua eta 2 kotxerako garajea.

• IZURTZA: Logela 2, komuna eta egongela. 
Ganbara. Berriztua. 124.000n.

• BERRIZ: Berrizpeitia. Logela 2. Berriztua. 136.000n.
• F.J. ZUMARRAGA: 100 m2. 3 logela, egongela eta 

terraza. Igogailua.
• OÑITURRI: Erdi berria. 80 m2. Eguzkitsua. Ganbara 

eta garajea.
• SASIKOA: Trenbide. 95 m2. 3 logela, komun 2 eta 

egongela terrazarekin. Ganbara eta garajea. 
Eguzkitsua.

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

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

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

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

390.000n.
• BERRIZ-ELORRIO: Baserria. Etxebizitza 2. 420 m2. 

22.000 m2-ko lursaila.
• ATXONDO-TXALETA: Eraikuntza berria. 

Familiabakarra. 4.000 m2-ko lursaila.
• ABADIÑO-TXALETA: Bi familiako etxebizitza. 380 

m2. 3 solairu eta atikoa. 520.000n.
• ETXEA: 900 m2. 3 solairutan banatuta. Bide 

ondoan. 330.000n.

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

ASKATASUN ETORBIDEA

• 1, 2 eta 3 logelako etxebizitzak ari dira 
eraikitzen. Ganbara eta garajea. Etxe osoak 
kanpora ematen du. 185.000n-tik aurrera.

ARKOTZA

• 4 logela, egongela, sukalde jantzia, komuna 
eta bainugela. Balkoia. Ganbara. Bizitzen 
sartzeko moduan. 225.000n.

ALLUITZ

• Erdi berria. Bizitzen sartzeko moduan. 4 logela, 
egongela handia, sukalde jantzia eta komun 2. 
Garajea eta ganbara. 276.000n.

ASKATASUN ETORBIDEA

• 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
komuna. Despentsa. Balkoia eta ganbara. 
165.000n.

BERRIZ

• Bi familiarentzako txaleta salgai. 170 m2. 
12.000 m2-ko lursaila.

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 metro karratu lur etxe inguruan.
Prezioa: 100.000€. Harremanetarako:
xabilau@yahoo.es tel.: 618-76 95 41.
Posta: jo.amantegi@gmail.com.

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

Mallabia. Aukerakoa, nekazaritzarako
edo nekatzaritza-turismora, toki 
eguzkitzua eta ederra, 20.000 metro lur. 
655-70 26 47 telefonora (19:00-21:00).

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

Otxandio. 90 metro erabilgarri dituen
etxebizitza salgai Otxandion. 655-72 67
60 (arratsaldeko zapietatik aurrera).

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Pisua alokagai abadinon,
muntsaratz auzoan. 85m2, 3 logela eta 2
komun ditu. Interesatuek deitu honako
telefono honetara: 662-55 40 77.

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

Zaldibar. 3 logela, komun 2, egongela,
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 - Lan-
zarote). Bi solairutako apartamentu zor-
agarria, patio pribatu handiarekin. 
Tel.: 615 719 630. 
Posta: ametslanzarote@gmail.com.

Benidorn (Alikante). Pisua alokatzen da
benidorren. Deitu 619 79 00 53.

Bastida. Labastidan oporretako pisua
alokatzen dut igerilekuarekin. 
620 629 245 Posta:
iarteaga_@hotmail.com.

PISUA KONPARTITU
PISUKIDE BILA

Abadiño. Logela alokagai Muntsaratzen.
Etxe berria toki lasaian. 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
ERRENTAN EMAN

Abadiño. Lokal ekipatua alokagai 
Matienan. Tel.: 656-73 77 79.

Durango. Kafetegia alokagai Durangon.
Informazio gehiagorako telefonoa: 
607-22 47 53.                                                                                        

GARAJE / TRASTEROAK
SALDU

Elorrio. Elorrioko Berrio-Otxoa kalean
garaje itxia saltzen da. 658-75 92 64.

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

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

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

ERRENTAN EMAN

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

Durango. Garaje irekia alokagai 
Erretentxu kalean. Tel.: 660-05 56 43.

GAINERAKOAK
ERRENTAN EMAN

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

Teknologia

INFORMATIKA / BIDEOJOKUAK
EMAN

Bidali zure ordenagailua Peru eta Bo-
liviara. Kainabera GKEaren bitartez bida-
liko dugu. 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

Durangaldea. Neska euskalduna, fi-
sioterapian diplomatua, prest dago goiz
eta arratsaldez, etxez etxe tratamendu fi-
sioterapeutikoak egiteko (neurologikoak,
traumatologikoak, bizkarreko minak, ten-
dinitisak...)  Tel.: 635-74 15 15.

Durangaldea. Lan bila nabil, goizez
9:00etatik 14:00etara, edo orduka. 
Garbiketa lanetan edo nagusiak zein
umeak zaintzen egin dezaket lan. 
Tel.: 665-54 96 28.

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. 24 orduz nagusiak
zaintzeko prest nago. Tel.: 679-53 01 60.

Durangaldea. Adineko emakume bati 24
orduz laguntasuna emateko emakume
bat behar dut, eta posible bada 
euskalduna. Tel.: 696-92 12 75.

Durangaldea. Zure ama edo aitita nagusi
daude, etxean dituzu, eta ez dakizu zer
egin? Estimulazio tailerrak eskaintzen
dira, bizi-kalitatea helburu. 
Tel.: 679-38 23 69.

Durangaldea. 43 urteko emakume du-
rangarra, umeak zaintzeko prest astele-
henetik ostiralera, goizetan. Ordutegi
librea: 9:30-15:30. Esperientzia handia.
Tel.: 688-64 36 28.

Durangaldea. Pertsona arduratsua gauez
pertsona nagusiak zaintzeko prest. 
Arratsaldeko 19:00etatik goizeko 7:00ak
arte. Erreferentziekin. Tel.: 664-73 38 75.

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

IRAKASKUNTZA

Elorrio,Atxondo (Bizkaia). Hezkuntza
bereziko eta haur hezkuntzako irakaslea
klase partikularrak emateko prest.
645710248 Garazi. 

Durango. Ingeles eskola partikularrak 
eskaintzen ditut Durangon. 637-29 24 65     

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

Durangaldea. Zure seme edo alabak
ikasteko zailtasunak ditu? Hitz egiteko
arazoak? Hizkuntzarekin arazoak? Ikasle
horiei laguntzeko, edota etxeko lanak
egiten laguntzeko prest nago. Deitu 
arazorik barik. Tel.: 615-73 53 85.

Durangaldea. Aleman eskolak ematen
ditut. Metodo erraza eta atsegina. Ikasle
truke eta azterketen prestaketa. 
Tel.: 670-79 33 12.

Durangaldea. Ingeles eskola partikular-
rak jaso nahi ditut goizez. 605-73 41 80.

Durango. Ingeles eskola partikularrak
ematen dira . Ordua 10 euro. Esperientzia
handia. Tel.: 688-64 36 28.

Durangaldea. Ulermena, adierazmena,
ikas teknikak edota ikasgai zehatz batean
trebetasunak hobetzeko laguntza 
eskaintzen da. Hezkuntza psikologian 
aditua. Bakarkako eskolak. 616-24 20 08.

Durangaldea. Haur Hezkuntzan,
hezkuntza berezian eta psikopedagogian
lizentziatua dagoen neska euskaldunak
eskola partikularrak ematen ditu Duran-
galdean. 665-71 37 11.

Durangaldea. Frantses eskola partikular-
rak jaso nahi ditut. Tel.: 636-45 73 62.

Durangaldea. Ingeniaritza lizentziatua
LH, DBH edo batxilergoko ikasleei la-
guntza eskolak emateko prest. Euskaraz
zein gaztelaniaz. EGA tituluduna. Edozein
ikasgai emateko prest. Tel.: 679-42 89 5.

Durangaldea. Ingeniaritzan lizentziatua
LH, DBH edo batxilergoko ikasleei la-
guntza eskolak emateko zein umeak
zaintzeko prest. Euskaraz zein gaztela-
niaz. EGA tituluduna. Edozein ikasgai
emateko prest. Tel.: 679-74 28 95.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Psikologo euskalduna uler-
men, irakurmen eta idazmen arazoetan
laguntzeko prest. Ikasketa teknikoak. 
Helduak: antsietatea, bikote arazoak.
Tel.: 679-38 23 69.

Durangaldea. Web-orrialdeak egiten
dira. Konfiantza guztiarekin eta kalitate
onean. Kontsultatu gure prezioak. 
Telf.: 649-31 45 48.

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 dutenentzko. Familiari
ere laguntza psikologikoa. 
Telf.: 679-38 23 69.

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

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

Durangaldea. Emakumea lan bila dabil
garbiketa lanak egiteko: tabernak, bule-
goak, dendak, atariak. Zaintza lanak egit-
eko ere prest, bai nagusiak, bai umeak.
Lanaldi erdira edo orduka. Paperekin. 
Tel.: 670-67 46 41.

LAN ESKAINTZAK
PERTSONAK ZAINDU

Durango. 30 urteko neska, umeak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko prest.
Tel.: 665-71 74 58. Telefonoa:
665717458.  mai_egidazu@hotmail.com.

IRAKASKUNTZA

Durango. Ikas teknikak  (lan ohiturak,
motibazioa, planifikazioa...) irakurketa,
idazketa,  ulermena. Banaka edo taldeka.
LH, DBH, batxilergoa. 656-79 15 99 

Durango. Administrazio eta 
Zuzendaritzan lizentziatutako neska eu-
skaldunak eskola partikularrak ematen
ditu. Esperientzia dauka. Baita haur eta
gazteekin ere. Ordua, 6€. 695-70 62 27.

LANERAKO MATERIALA
GAINERAKOAK

Abadiño. Emakume sukaldari au-
tonomoak, urte askotako esperientziadun
eta elikagai manipulatzaile agiridunak,
gozogintza eta etxeko platerak eskaintzen
ditu. 634-29 30 18
danagozo@hotmail.com

Denetarik

SALDU / EROSI
Baserriko egurrezko zutabeak salgai.
Baserriko egurrezko zutabe eta habeak
salgai. Aproposa baserriak berriztatzeko.
Tel.: 660-05 56 43

EMAN / HARTU
Etxetik kendu gura dituzuen liburuak
batzen ditugu. Zuen etxeetako apal zein
ganbaratik kendu gura dituzuen liburuak
batzen ditugu. Tel.: 645 72 00 52.

ERRENTAN
Jar ezazu zure iragarkia. Zure 
negozioaren publizitatea egin nahi duzu?
enpresa bat baldin baduzu eta zure ira-
garkia jende guztiak ikustea nahi baldin
baduzu jarri ezazu zure iragarkia Durango
erdian dagoen nire eskaparatean. 
Tel.: 608 834 871

Ibilgailuak

AUTOAK
SALDU

Toyota rav4 autoa salgai. 2010. Urteko
toyota rav4 (4x4) autoa salgai. 44.000
kilometro. 25.000 euro. 615-70 12 25

MOTORRAK
SALDU

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

BESTE IBILGAILUAK
SALDU

Quad ibilgailua. Quad ibilgailua salgai,
Adly atv-300 4t markakoa. Egoera oso
onean, 7.000 km, kolore gorria, plaza bi.
Ikusi nahi izanez gero, konpromiso barik
deitu. Tel.: 609-56 75 37 (Jose).

Aisia - kirola

KIROLAK
SALDU

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

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

Mendiko bizikleta salgai. Felt q 120 gila
modeloa. Deore kanbioak,  375 euro.
665-71 47 83  (arratsaldez).

EMAN

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

GAINERAKOAK
GAINERAKOAK

Eskola partikularrak. 18 urteko Haur
Hezkuntzako ikaslea arratsaldetan eskola
partikularrak emateko gertu. 
Tel.: 692-71 66 46.

Familia - etxea

ETXERAKO TRESNAK /
ALTZARIAK

Bainugelarako altzaria salgai. Bainuge-
larako altzaria eta ispilua. 637-41 64 38.

HAURREN TXOKOA, OSAGAR-
RIAK

SALDU

Bidaia-sehaska salgai.. Bidaia-sehaska
salgai egoera oso onean, argi, dardara eta
soinuarekin. Aldagailua ere badauka. Oso
gutxi erabilita. 686137123

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

Umeentzako bizikleta salgai.
Umeentzako bizikleta salgai. 10 urtera
arte erabiltzeko. Merkea. 648-63 58 06.
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ETXEBIZITZAK SALGAI
• Erref. 420: 65 m2-ko lokala etxebizitza edo lokal 

komertzial gisa jartzeko aukerarekin. 90.000n.

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

• Erref. 499: 70 m2-ko pisua. 2 logela, komuna eta 
sukalde amerikarra. 155.000n.

• Erref. 492: 70 m2-ko pisua. 2 logela, komuna, 
egongela eta sukaldea. 96.150n.

• Erref. 472: 65 m2-ko pisu berria. 2 logela, 2 komun 
eta sukalde amerikarra, 161.000n.

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

• Lokalak salgai toki paregabean, dimentsioak; 250 
m2, 170 m2, 140 m2 121 m2, 101m2, 62,5 m2 eta 
105 m2.

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

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

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

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

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

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

• Erref 527: 2 logelako etxebizitza. 95.000n. 

• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarra eraikitzeko 
aukera.

ATXONDO

• Erref. 495: 95 m2-ko pisua. 3 logela 2 komun, 
sukaldea, egongela eta terraza. Garage itxia. 
(prezioan ez dago barne) 200.000n.

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

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

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

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

ABADIÑO

• Txaleta. 4 logela, 2 komun, bainugela, sukaldea 
eta egongela. Berria dago. 570.000n.

• Erref. 372: 83 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. 246.000n.

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

BERRIZ

• 60 m2. 2 logela, komuna, egongela eta sukaldea. 
126.000n.

• Erref. 373: 68 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 
egongela eta sukaldea. Aukera paregabea.

• Erref. 401: 65 m2-ko pisu erdi berria. 2 logela, 
komuna, egongela eta sukaldea. 204.000n.

• Erref. 393: 80 m2-ko pisua. 2 logela, egongela, 
sukaldea eta komuna. Balkoia. 162.000n.

• Lursailak: 4 lursail salgai eraikitzeko aukerarekin.

• Erref 539: 60 m2. 2 logela. 70.000n. 
Negoziagarria.

• Erref 540: Txalet berria. 1.200 m2-ko lursaila. 
650.000n.

Sartu gure webgunean

 www.inmobiliariaetxelan.com



22            2013ko azaroaren 15a, barikua |  anboto

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

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

AGENDA

:: DURANGO | ZUGAZA 
1. aretoa:
Séptimo
Zuzendaria: Patxi Amezcua 

• barikua 15: 19:30/22:00 
• zapatua 16: 19:30/22:30 
• domeka 17: 19:00 /21:00   
• astelehena 18: 18:30/21:00   
• martitzena 19: 20:00

Doraemon  
eta Nobita Holmes
• zapatua 16: 17:00   
• domeka 17: 16:45   
 

2. aretoa:
Malavita
Zuzendaria: Luc Besson

• barikua 15: 19:30/22:00 
• zapatua 16: 19:30/22:30 
• domeka 17: 19:00/21:30  
• astelehena 18: 18:30/21:00    
• martitzena 19: 20:00

:: ELORRIO | ARRIOLA 
Gloria
Zuzendaria: Sebastián Lelio

• domeka 17: 20:00 
• astelehena 18: 20:00

    
:: ZORNOTZA 
Séptimo
• barikua 15: 20:15 
• zapatua 16: 22:30 
• domeka 17: 20:00    
• astelehena 18: 20:00    

Zarafa

Zuzendaria:  Rémi Bezançon

• domeka 17: 17:00 

The Hunt

Zuzendaria: Thomas Vinterberg  
• martitzena 19: 20:00

 
Azaroaren 16an, 20:00etan, Berrizen 

Sexpearemente
Umore beltza, surrealismoa eta parodia dira, besteak beste, 
‘Sexpearemente’ antzezlanaren osagaiak. Murrizketek itotako antzerki 
talde batek bizirauteko zer egin behar duen erakutsiko dute, bihar, 
Berrizko Kultur Etxean ikusgai izango den obra honen bitartez.

AZAROKO AGENDA

15

IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA Bularretik mintzora  
17:00 Haur Hezkuntzako 3, 4 eta 5 urteko gelakoak. 
18:00 Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. maila. 
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA - Gizarte ongizatea
18:00 Kolonbiar perkusio tailerra Grupo Maguaré.
MUSIKALDIA 2013 Ibarrertxe kultur etxean 
19:30 Urban ensemble.

16-17-
23 

IURRETAKO TXIRRINDULARI ELKARTEA  
Hainbat ibilbide (68-78 km)

16 HEKI HERRI KIROL KLUBA Olaburu frontoian 
17:00 Euskadiko goma gaineko lauko sokatira txapelketa (320kg).

17
ELKARTASUN MENDI IBILALDIA Olaburu frontoitik 
9:00 Iurretako auzoetatik  (IURRETA-KOLONBIA).
EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO K.E 
11:00 Amorebieta-Etxanoko Udala Ziklo-kros Saria.

18 IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA - Gizarte ongizatea 
18:15 Emakumeen literatur tailerra.

21 IURRETAKO UDALA  
9:00 Iurretako kale azoka.

22 MUSIKALDIA 2013 Ibarrertxe kultur etxean 
19:30 OIZpe Sax 4tet.

23
ALARGUNAK ELKARTEA  
9:00 Kultur Bidaia: “Salinas de Añana”, bisita gidatua
HEKI HERRI KIROL KLUBA Olaburu frontoian 
11:30 Euskolarteko Herri Kirolak Topaketa

24 EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO K.E 
10:00 Berrizko Udala Ziklo-kros Saria - Bizkaiko Txapelketa

25
EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIAREN 
AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA - Gizarte ongizatea 
16:30 Umeei eta gazteei zuzendutako sentsibilizazio kanpaina eskoletan. 
19:00 Adierazpen instituzionalaren irakurketa. 
Ondoren, Beldur Barik! 2013 lehiaketa lokala.

Erakusketa :: ELORRIO

Azaroaren 17an, 17:00etan, 
‘Don Baltasarren animaliak’, 
Arriola antzokian.

:: ZORNOTZA

Azaroaren 16an, 18:00etan, 
‘Auzokoak’, Zornotza  
Aretoan.

Azaroaren 22an, 21:00etan, 
‘Hamlet’, Zornotza Aretoan.

:: DURANGO

Azaroaren 15ean, 17:00etan 
eta 20:00etan, Maider  
Galarza, Bibliotekan.

 
 
 
:: BERRIZ

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

:: DURANGO

Abenduaren 3ra arte, Xabier 
Gaztelumendiren lanen   
hautaketa 2010-2013, Arte eta 
Historia Museoan.

:: ZALDIBAR

Azaroaren 15etik 17ra, Jon  
Agirreren ‘Paris’ argazki bildu-
ma, Euskal Herria kalea, 8an.

:: BERRIZ

Azaroaren 16an, 20:00etan, 
‘Sexpearemente’, Kultur 
Etxean.

Azaroaren 22an, 18:00etan, 
‘Elurrezko panpina’, Kultur 
Etxean.

:: DURANGO

Azaroaren 17an, 19:00etan, 
‘Hamlet’, San Agustinen.

:: DURANGO

Azaroaren 16an, 20:00etan, 
Ensemble de la Orquestra de 
Cadaqués. San Agustin   
kulturgunean.

Azaroaren 16an, 22:30ean, 
Ongintzako hip hop jaialdia: 
Gaston Banditmic, La Haine, 
Beat Salad Crew, El puto Ior, 
Big Thier, Bilbo Scrach... Plate-
ruena Kafe Antzokian.

Azaroaren 20an, 20:00etan, 
Napoka Iria, Kantuaren   
Kantoian, Plateruenean.

Azaroaren 22an, 22:00etan, 
Bullets of misery + Damudot, 
Plateruena Kafe Antzokian. 

:: ELORRIO

Azaroaren 15ean, 22:30ean, 
R.S. Faktor Quintet, Ateneoan. 
XXIV. Jazz-Blues Jaialdia.

Azaroaren 16an, 22:30ean, 
Little G. Weevil, Ateneoan. 
Arriolako XXIV. Jazz-Blues 
Jaialdia.

Azaroaren 17an, 20:30ean, 
Maracas para dos, Portale-
kua tabernan. Arriolako XXIV. 
Jazz-Blues Jaialdia.

:: ZORNOTZA

Azaroaren 15ean, 18:00etan, 
Organo kontzertua, Santa Ma-
ria parrokian.

:: DURANGO

Azaroaren 15ean, 20:00etan, 
Txelu Angoitiaren ‘Bestearen 
begirada’, Plateruenean.

:: DURANGO

Eguenetan, 18:00etan,  
Al-Anon elkartearen  
batzarrak, Landako kiroldegia-
ren behealdean. “Zure senide 
edo lagunak edateko daukan 
erak txarto sentiarazten bazai-
tu, Al-Anonek lagunduko dizu”. 

Kontalaria

Batzarra

Antzerkia

Musika

Dokumentala

:: ELORRIO 
 
Azaroaren 15ean, 19:30ean, 
Iker Arroitajauregi, Iturri kul-
tur etxean. Mendi Astea.

Dokumentala

Azaroaren 17an, 20:30ean,   
Elorrioko Arriola antzokian 

Maracas para dos
Elorrioko XXIV. Jazz-Blues jaialdiko domeka honetarako 
proposamena da Maracas para dos bikotearena. Hasier 
Oleaga bateria-jotzaileak eta Raul Romo saxofonistak 
elkarlanean abiaturiko proiektua da Maracas para dos. 
Funk eta jazz doinuak eskainiko dituzte Arriola antzokian.
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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

TELEFONO INTERESGARRIAK

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK

EGURALDIA

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

8º

9º

9º

 8º

4º 7º

BARIKUA, 15 - 09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 

ZAPATUA, 16 - 09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
09:00-13:30
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Campillo (Montevideo etorb. 24 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
• Sagastizabal (Askatasun etorb. 19 - Durango)
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
• Larrañaga-Balentziaga  
(Berrio-Otxoa 6 - Elorrio)
09:00-13:30
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz

DOMEKA, 17 - 09:00-09:00
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)

ASTELEHENA, 18 - 09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun etorb. 19 - Durango)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga  
(Berrio-Otxoa 6 - Elorrio)

MARTITZENA, 19 - 09:00-09:00
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)

EGUAZTENA, 20 - 09:00-09:00
• Etxebarria (Montevideo etorb. 2 - Durango)

EGUENA, 21 - 09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel (Trañabarren 15 - Abadiño)

3º8º

ZORION AGURRAK

  Zorionak Oier! Muxu handi bat 
etxeko guztien partez!

  Zorionak Madalen! Mosu handi bat 
etxekoen partez eta batez be 
Bittorren partez. Furra, fuuurrra!

  Bederatzi urte egingo ditu 
Ikerrek domekan! Zorionak eta 
ondo pasa eguna!

  Zorionak Nahikari! Besarkada 
handi bat zure lehengusu Aiur 
eta gurasoen partez!

  Ailegatu da azkenean zure eguna.  
Gozo eta goxo ospatuko dugu,  
zorionak Madditxo!

  Izeitxok urtebete egin dau! 
Besarkada bat zure lehengusu 
Aiurren partez!

  Urriaren 11n jaio ziren Aretx eta 
Oier. Ongietorri June eta Inge 
lehengusinen partez!

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

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

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:

Abadiño  
(Traña-Matiena)

 Eguaztenetan  
10:00etatik aurrera

Durango
 Zapatu goizetan
Zornotza
 Domeka goizetan

SUDOKUEN
SOLUZIOAK

Denborapasak

1

2

BOTIKAK



“Hemen beti dago baten bat 
tortillarako patatak zuritzen”

Durangon gustura, baina durangartu barik, barraren atzean daroa bizitza osoa Mesoi Barriko jabeak

 AMAIA UGALDE
Tabernako lanak jendeagaz 
hartuemanean egotea esan 
gura du, eta Mila Eizmendi po-
zik, jendezalea baita bera. Me-
soi Barria duela sei urte hartu 
zuen, eta tabernako barran 
beti egongo da patata torti-
llaren bat... Amaitzear badago 
ere, laster aterako dute beste 
bat; Milak ere horrela baitio: 
Tabernako izarra da tortilla. 
Inoiz, egunean hirurogei torti-
lla ere egin dituzte!

Mesoi Berrian ibili aurretik, ta-
berna munduan ibili izan zara?
Nik nire lan bizitza osoa egin 
dut ostalaritzan. 18 urterekin 
hasi nintzen. Nire bi ahizpak 
beti izan dira ostalaritzan lan 
egindakoak, eta, orduan, amari 
esaten nion: “Ni ere bai, ama!”. 
Askotan damutu naiz, e? Gogo-
rra da. Baina baita polita ere. 
Leku askotan ibili naiz, eta 
orain hau ez nuke utziko lan 
errazago bategatik, edo aste-
buruak libratzeagatik. Behin 
jendearekin ohituta... Eta ni 
jendezalea naiz. 

Bezero onak dira du-
rangarrak? 
Bai. Leku guztietan 
dago baten bat aldre-
besagoa... Baina bai. 
Batzuek esaten di-
date: “Ia durangar 
eginda zaude!”. 
Baina ez, hori ez 
da inoiz aldatu-
ko!  

Errezilgoa zarela askok jakin-
go du. Herriko kartelaren ar-
gazkia daukazu tabernan.
Hori hemengo neska batzuek 
ekarri zidaten. Errezil alboko 
herritxo batera joan ziren aste-
burua pasatzera. Errezil ikusi, 
kotxetik irten, eta argazkia ate-
ra zuten. Tabernara sartzen den 
jendeak galdetzen du: “Hemen 
nor da Errezilgoa?”. Eta nik ea 
hori zergatik galdetzen duten 
esaten diet. “Inor ez balego, ez 
litzateke argazki hori hemen 
egongo”.

Harrotasun puntu hori man-
tentzen duzu.
Bai. Hori ez dut galduko, eta us-
te dut hori ez dela galdu behar. 

Nahiz eta hemen oso oso gustu-
ra egon, eta herri hau ez nukeen 
aldatuko, hangoa naiz. Han 
ditut ama, han ditut nebak... 
Urrutien dagoena ni naiz.

Nebetako bat bertsolaria duzu.  
Bai, Loidizaletxe lehenago 
ibiltzen zen txapelketetan-e-
ta. Orain gutxiago ibiltzen da, 
baina deitzen badiote ibiltzen 
da pixkatxo bat. Aita ere ibil-
tzen zen; orduan, etxetik dator. 
Eta niri ikaragarri gustatzen 
zait. Tabernan, asteburuetan 
[telebistan] bertso saio bat da-
goenean, ipini egiten dut. Eta 
ipintzen ditut trikitilariak, dan-
tzariak... Euskal kutsua daukan 
guztia. Futbola dagoela, raka, 
aldatu egiten dut. Euskal kul-
tura guk bultzatzen ez badugu, 
nork egingo du ba...

Luhartz ere gonbidatu izan 
duzue Mesoi Berrira.
Bai, baina azkenengoa ez zitzai-
gun ondo irten. Udaletxekoek 
esan zidaten nik ez daukadala 
baimenik horrelako gauzak 
egiteko. Hirugarren aldia zen 
zetozena. Oso polita izaten zen. 
Taberna atzean jartzen ziren, 
eta giro polita sortzen zuten, 
jendea dantzan hasten zen... 
Baneukan ideia zer edo zer 
gehiago ipintzeko afal osterako, 
baina ezin da. 

Jaiak joan, eta laster azo-
ka egunak etorri. Estres 

egunak izaten dira?
Ez. Nik langileei 

esaten diet 

ez dela beldurrik eduki behar. 
Gauzak ahalik eta ondoen pres-
tatu behar dira, eta ordutegiak 
ondo antolatu, atseden hartu... 
Egia esan oso pozik nago laneko 
jendeagaz, talde polita egiten 
dugula uste dut. 

Hemengo tortilla famatua da. 
Bai. Taberna hartzean, ahizpak  
esan zidan: “Mila, ipinitzan tor-
tillak”. Orduan, gutxirekin hasi 
ginen: tortillak, kroketak, lauz-
pabost gauza... Orain askotan 
esaten diot, “mekaguenlaletxe, 
zergatik ez ote nintzen hasi bi-
sigua ipintzen!”. Zenbat tortilla 
egiten den! Jendeak gehien 
eskatzen duena da, tortillak eta 
kroketak; lanik gehien ematen 
duten gauzak. Berrogeita ha-
mar-hirurogei tortilla ere egin 
izan ditugu egun bakarrean. 

Zer sekretu dauka, bada?
Bada, patata, arrautza eta ki-
pula. Ez dauka sekreturik! As-
teburuetan irteten dira tortilla 
gehien, eta orduan etengabe 
zaude patatak egin eta egin. Ez 
dute lehortzeko astirik izaten, 
eta onak egoten dira. Hemen 
arratsaldetan ez da egoten goi-
zean egindako tortillarik. Beti 
dago norbait patatak zuritzen 
edo txikitzen. Behin, alemaniar 
talde bat etorri zen, eta neska 
batek esan zidan: “Etorriko 
zinateke Alemaniara patata tor-
tilla egitera? Bilatuko dizut toki 
bat”. Han arrakasta izango nue-

la zioen. Hara joan 
eta tortilak egi-

teko, hemen 
hobeto. 

Akuilua
Durango - Gerrikaitz - 
Lekeitio

JOSE LUIS
LIZUNDIA
EuskaltzainaMILA EIZMENDI GARMENDIA | Tabernaria da | 56 urte, Errezil

Errioxa eta Arabatik Bizkaiko 
ekialdeko kostara zetorren an-
tzinako bidea Durangoko uritik 
igarotzen zen. Hain zuzen hiru 
portuetara: Bermeo, Lekeitio 
eta Ondarroara.

Lekeitiok garrantzi handia 
zuen Erdi Arotik XIX mende 
arte. Flandriara (Brujas, Anbe-
res, Dunkerke eta abar) Errio-
xako ardoak garraiatzen ziren, 
eta, handik, beste merkantzia 
batzuk ekarri, eta, noski, lekei-
tiar arrantzaleek harrapatuta-
ko arrainak, batez ere, Errioxa-
ko monasterio aberatsentzako. 
Horren ezaugarri, dirudienez, 
Lekeitioko elizak duen flan-
driar erretaula ikusgarria.

Lekeitiotik Gerrikaitzera 
behinolako galtzada oinbide 
ederra ondo izendatua jarri 
dute, historia jagonez, Oleta 
(Amoroto), Gizaburuaga, Au-
lesti eta Munitibarretik zehar. 
Lekeitioko Turismo Bulegoan 
ikusi nuen ibilbidea, ordea, Du-
rangoraino luzatzen zela, baina 
erratu traketsekin, edonondik 
eginda.  

Gerrikaitz Bizkaiko 20 urie-
tatik bat da. 1366an sortua, hiru 
bider aipatzen du Durangoko 
Tabira karta-agirian, eta ba-
tean honako hau agintzen du: 
“Durangotik Lekeitiora doazen 
mando erreskadak Gerrikaiztik 
pasa bitez”. Gerrikaitzeko pla-
zatxoan zelako argi ikusten den 
Durangotik zetorren bidea adie-
razgarria da. 

Berandutu orduko, uri bion 
galtzada zehatz berreskura eta 
izendatu beharra dago. Orain-
dik gomutatzen ei zen Garaiko 
Solabizkarko Anjela Ormae-
txea zelan entzuten zituen etxe-
tik mandoak eta mandazainak 
Goiuritik Areatzan zehar. Nik 
dudan informazioaren arabera, 
URIA> Iurreta>Goiuria> Man-
dabideta!>Areatzagana>La-
siar (Garai eta Iurretako ba-
soak)> Maumako Portaleta> 
Astoagana> Ganbe (Hanbre)> 
GERRIKAITZ. Gure ondare ho-
ri ondo jarri beharko litzateke, 
adineko auzoetako lekukoekin 
ziurtatuta. Tarteko udalek eta 
elkarteek badute lana. 

LAUHORTZA


