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Durangoko Udalak Landakoko larrialdietako 
beharginei babesa adierazten dien mozioa onar-
tu du aho batez. Martitzeneko udalbatzarrean 
landu zen gaia PSE-EEren ekimenez. Osakide-
tzak informazio-espedienteak zabaldu ditu zen-
bait langileren kontra, eta horiek etetea eskatu 
zuen udalbatzarrak.

Joan zen barikuan etxez etxe banatu zuen EH 
Bilduk “Zaldibarko liburu beltzaren lehenengo 
kapitulua”. Udaletxe berriaren eta Solobarria 
futbol zelaiaren obretan egindako gestioa gogor 
kritikatu dute.
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 DURANGO

“Dispertsioaren 
loteria gaiztoan 
jarraitzen dugu ”
Udalbatzarrean dispertsioaz berbetan egon dira 
presoen senideak; babesa eskatu diote udalari

 MARKEL ONAINDIA
Martitzenean ospatutako udal-
batzarrean presoen senide ba-
tzuek parte hartu zuten, dis-
pertsioaren inguruan berba 
egiteko. Astero ehunka kilome-
tro egin behar izaten dituzte 
kartzeletara joateko, eta uste 
dute horrek arriskua sortzen 
diela. Horren adibide, irailaren 
2an Asier Aginakoren amak 
eta lehengusinak auto istripua 
eduki zuten Madrilera bisitan 
zihoazela. Beste auto batek atze-
tik jo zituen Guadalixen (Es-
painia), eta onik irten arren, 
ospitalean egon ziren egun har-
tan. Aginakoren amak, Amaia 
Etxenagusiak, amaieran hartu 
zuen berba: “Durangoko hamai-

ka familiak, astero dispertsioa-
ren loteria gaiztoan jarraitzen 
dugu”. Hileroko aurrez aurreko 
bisita galdu zuen istripuaren on-
dorioz: “Hileko aukera bakarra 
semeari besarkada eta musu bat 
emateko”.

Udalari babesa eskatu gura 
izan zioten bizi duten egoeraren 
aurrean. Horregatik, Etxenagu-
siak hitza hartu aurretik, euren 
izenean mozio bat aurkeztu 
zuten Bilduk eta Aralarrek, eta 
horren alternatiba lez beste bat 
EAJk. Berdinketa gertatu ze-
nez, batek ere ez zuen aurrera 
egin. Bilduko Urdaspal Bolina-
gak EAJ kritikatu zuen, mozioa 
urri hasieran aurkeztu ziotela-
ko senideek, eta azaro amaie-

ran, udalbatzarrerako egun 
gutxiren faltan, beste mozio bat 
ekarri dutelako jeltzaleek. Ai-
tziber Irigoras alkateak azaldu 
zuen Uri Buru Batzarrean landu 
behar izan dela gaia, eta horre-
gatik atzeratu dela.

Gaiak eztabaida eragin zuen. 
PSE-EEko Fernando Castillok 
elkartasuna adierazi zien is-
tripua izan zutenei, baina be-
re alderdiak ez zuen moziorik 
onartu. Aitortu zuen gaur egun 

baldintza politikoak aldatu egin  
direla, baina ETA disolbatzea 
eta armak entregatzea exijitu 
zuen. ETAk presoekin xantaia 
darabilela, eta presoak gizar-
teratzeko bidea damua dela 
azaldu zuen. Gainera, biktimen 
oroimena lantzea eskatu zuen. 
PPko Juan Jose Gastañazatorre-
ren iritziz, “eragindako kaltea” 
onartu behar dute presoek.

Aralarreko Dani Maeztuk, 
damuaren gaiaren harira, esan 

zuen giza eskubideak baldintza-
tzea “astakeria” dela. Ohartara-
zi zuen dispertsioagaz senideei 
ere zigorra ezartzen zaiela, eta 
horiek ea zertaz damutu behar 
duten galdetu zien. Bolinagak 
azaldu zuen beste sasoi bat bizi 
dela Euskal Herrian: “Pausoak 
ematen ari gara. Noiz arte ja-
rraitu behar duzue indarkeriaz 
berbetan?”.

Olatua, abenduaren 7an
Bestalde, abenduaren 7an Ola-
tua ekimena egingo dute Du-
rangon, preso eta iheslarien 
eskubideen alde. Antolatzaileek 
esan dute estadioetan edo ospa-
kizunetan egiten den olatuaren  
keinua aldarrikapenerako era-
bili gura dutela. 15:30ean kale-
jiran irtengo dute Landakotik, 
eta Alde Zaharrera ailegatzean 
egingo dute ekimena. Tantaz 
tanta, olatua da lema: “Bakoi-
tzak nahi edo ahal duenetik bere 
ekarpena egiteko sasoia da”. 
Joan zen barikuan aurkeztu zu-
ten ekimena, eta kultur arloko 
hainbat pertsona ezagunek ba-
bestu dute, Igor Elortzak, Unai 
Iturriagak,  Lander Garrok, eta 
Eneko Sagardoyk, esaterako.

Amaia Etxenagusia, martitzenean, udal aretoan berbetan.

Udalak 
larrialdietako 
beharginak 
babestu ditu

 M.O.
Udalak Landakoko larrialdie-
tako beharginak babestu ditu. 
Martitzeneko udalbatzarrean 
landu zen gaia PSE-EEren eki-
menez, eta aho batez onartu zen. 
Osakidetzak informazio-espe-
dienteak zabaldu ditu zenbait 
langileren kontra, eta horiek 
etetea eskatu zuten. Langileen 
ordezkariek joan zen astean 
eman zuten espedienteen berri 
Eusko Legebiltzarrean egin-
dako agerraldian. Erizain bat 
gehiago, anbulantzia medikali-
zatua eta instalazioak hobetzeko 
helburuagaz dabiltza protestan 
beharginak.

PPren zuzenketa batzuk jaso 
zituen mozioak, eta pozik agertu 
zen Juan Jose Gastañazatorre. 
Bilduko Eider Uribek azaldu 
zuen ez dutela ondo ikusten es-
pedienteak zabaltzea, eta behar-
ginen alde egin zuen. Aralarreko 
Dani Maezturen ustez, “ongizate 
estatuan ezin dira murrizke-
tak onartu”, eta gogoratu zuen 
2011n, PSE-EE Eusko Jaurlari-
tzako agintean zegoenean, aste-
buruetako zerbitzua murriztu 
zuela. Pilar Riosek ez zuen ez-
tabaidan sartu gura izan, langi-
leen egoerari indarra emanda.

Ion Andoni del 
Amok zinegotzi 
kargua hartu du

 M.O.
Bilduk zinegotzi berria dauka 
aste honetatik aurrera. Izan ere, 
Ion Andoni del Amok martitze-
neko osoko bilkuran hartu zuen 
kargua. Urriko bilkuran Arrate 
Elkorok utzitako hutsunea be-
teko du horrela. Del Amo sozio-
logoa da, eta EHUko ikerlaria 
ere bai. 

Elkorok adierazi zuen arra-
zoi pertsonalengatik utzi zuela 
udaleko ardura. Baina udaletik 
kanpo lanean jarraituko duela 
ere azaldu zuen.

Ion Andoni del Amo, zinegotzi berria.

Salesen komentu 
okupatua itxi dute
Ertzaintzak astelehenean itxi zuen Salesen 
komentua, hilabete eta erdi okupatuta egon eta gero

 M.O.
Hilabete eta erdi iraun du Sa-
lesen komentuak okupaturik. 
Joan zen astean husteko agin-
dua eman zuen epaileak, eta 
martitzenean Ertzaintzak itxi 
egin zuen. Barruan ez zegoen 
inor hustera joan zirenean. Er-
tzaintzako talde berezietako 
kideak sartu ziren eraikinera; 
guztira Ertzaintzaren sei furgo-
neta bertaratu ziren. Ertzain-
tzak adierazi zuenez, eurek itxi 
ostean, eraikinaren jabea den 
enpresako beharginak obra 
egitera joan ziren, guztiz ixteko.
Joan zen eguaztenean pren-

tsaurrekoa eman zuten eraikin 
okupatuko kideek, eta kritikatu 
zuten hamar urtez hutsik eta 
abandonatuta egon dela erai-
kin hori. Husteko aginduaren 
aurrean, euren proiektuekin ja-
rraitzeko erabakia hartu zuten: 
“Hemen gaude, lanean jarraitze-
ko gogoarekin”. Enpresagaz ha-
sieratik hartu-emanetan egon 
direla jakinarazi zuten, baina 
beste bide batetik salaketa ipini 
izana kritikatu zuten. Joan zen 
eguenean manifestazioa egin 
zuten Durangoko kaleetan, eta 
asteburuan ekintzak antolatu 
zituzten, bertso saioa esaterako. 

Hamahiru behargin 
kontratatuko ditu udalak
PSE-EEk esan du beraiek aurkeztu dutela 
proiektua, “gobernuaren aktibitate faltagatik”

 M.O.
PSE-EEren proposamenez, uda-
lak hamahiru durangar kon-
tratatuko ditu sei hilerako. 
Pintoreak eta igeltseroak kon-
tratatuko dituzte, eta parkeak 
konponduko dituzte auzoetan, 
esaterako. Lanbideren lagun-
tza bati eskerrak eroango dute 
aurrera egitasmoa. Pilar Rios 
zinegotziak azaldu du helburu 
bikoitza daukala, auzoetan lanak 
egitea eta enplegua sortzea. Kon-
tratatuak 45 urtetik gorakoak 
izatea lehenetsiko dute, sektore 

horretako langabetuen egoera 
kontuan hartuta. Durangon 
2.140 langabetu daudela esan du. 
Lanbidek herrietan enplegua 
sortzeko egindako deialdia izan 
da proposamenaren oinarria. 
PSE-EEk esan du eurek aurkez-
tu dutela proposamena udalean, 
gainontzeko alderdiei eta gober-
nu taldeari itxaron barik: “Go-
bernuaren aktibitate faltagatik 
egin dugu, laguntza hau alferrik 
ez galtzeko”. Guztira, aurrekon-
tua 192.000 eurokoa da, eta Lanbi-
dek 178.000 euro bideratuko ditu.

Salesen komentua Galtzareta kalean kokatuata dago.
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 BERRIZ

Murgoitio eta Urzabal 
berriztuko dituzte
Urbanizazio lanak egiteko 306.000 euro erabiliko 
ditu udalak; 2014 hasieran hastea aurreikusi dute

 AMAIA UGALDE
Ur saneamenduko loturak be-
rriztu, argindar kable berriak 
ipini, erreka ertza txukundu... 
Hainbat urbanizazio lan egingo 
dituzte Murgoitio auzoan eta 
Urzabal kalean. Orland Isoird al-
katearen berbetan, “inguruaren 
urbanizazio integrala” izango 

da. Izan ere, urte askoan ez dute 
urbanizazio lanik egin auzoan, 
eta hainbat kontu daude hobe-
tzeko.

Urbanizazio lanak lehiaketa 
bidez esleitu dituzte, eta lanota-
rako 306.000 euro erabiliko di-
tuzte. Martitzen honetan osoko 
bilkuran diru hori bideratzeko 

aldaketak egin dituzte aurre-
kontuetan.  

Lanen artean honako hauek 
daude: erreka ertza txukuntzea, 
ur saneamenduen loturak berri-
tzea, urari bidea emateko kana-
lizazioa egitea, argindarraren 
kableatua berritzea, espaloiak 
handitzea, berrasfaltatze lanak 
egitea eta aparkalekuak aton-
tzea. Erreka ertzean baranda 
berriak ere ipiniko dituzte.

Erreka alboko lanak dire-
nez, Uraren Euskal Agentziak 
proiektuari oniritzia eman 
behar dio, eta horren zain daude 
udalean. 2014 hasieran aurrei-
kusi dute lanekin hastea. 

Lehior Elorriaga irabazle 
argazki lehiaketan
Elorriagak egutegia osatzeko lehiaketako argazki 
onenaren eta paisaia onenaren sariak lortu ditu

 JONE GUENETXEA
2014ko egutegia osatzeko Anbo-
tok martxan jarritako lehiake-
tan sari bikoitza jaso du Lehior 
Elorriaga zaldibartarrak. 500 
euro eskuratu ditu argazki eta 
paisaia onenengatik. “Sorpre-
saz eta poztasunez” jaso du al-
bistea. Elorriaga albaitaria da 
formazioz, baina argazkigintza 
oso gustuko du. “Orain langabe-
zian nago, eta denbora gehiago 
hartzen nabil argazkigintza sa-
konago lantzeko”, azaldu du ira-
bazleak. Martzel Elorriaga bere 
anaia ere argazkizalea denez, 
bien arteko erronka legez hartu 
dute Anbotok martxan jarritako 
lehiaketa. “Hamabi herritako 
argazkiak ateratzea gogorra egi-

ten da, baina anaiarekin joanda, 
esperientzia polita izan da Du-
rangaldea ezagutzeko”. 

12 hilabete, 12 herri lehiaketa-
ren hirugarren edizioak inoizko 
harrerarik onena izan du. 14 
parte-hartzailek bidali dituzte 
ateratako argazkiak. 

Nobedadeak
Anbotok 2014rako ateratako 
egutegia nobedadez beterik 
dator. Tenporak, eta ilgora eta 
ilbehera sasoiak ezagutzeko au-
kera eskainiko du, baita sasoi 
bakoitzean erein edo landatzeko 
ortuarien zerrenda ere. Duran-
goko Azokan eta ohiko salmenta 
lekuetan hiru euroren truk sal-
gai egongo da laster. 

Lehior Elorriagak 32 urte ditu, eta albaitaria da.

 MALLABIA

Toponimia-mapa  
aurkeztuko dute
Abenduaren 3rako ipini dute hitzordua kultur etxean

 JONE GUENETXEA
Pello Mugartzak eta Justo Aza-
girrek iaz hasitako toponimia 
lanaren emaitza aurkeztuko 
dute abenduaren 3an, 18:00etan, 
kultur etxean. Mallabiko toponi-
mia-mapa osatzeko herriko 108 
pertsona inkestatu dituzte. Gutxi 
gorabehera, 3.000 toponimo bildu 
dituzte. Gainera, urriaren 24tik 

31ra erakusketa antolatu zuten 
toponimoen arloan herritarren 
ekarpenak egin zitzaten. Dato-
rren martitzeneko aurkezpe-
nean Mila Mondragon alkateak, 
Mikel Gorritxategi Euskaltzain-
diko Toponimia batzordeko bu-
ruak, Felix Mugurutza Dunba 
argitaletxeko arduradunak eta 
egileek parte hartuko dute.

 EUSKARAK 365 EGUN

Euskara urte osoan 
erabiltzeko aldarria
Kanpaina Euska Herri osora zabalduko da aurten

 JOSEBA DERTEANO
Abenduaren 3a Euskararen 
Nazioarteko Eguna da. Egun 
horren harira, orain hiru urte, 
Berbaro taldeak (Anbotok, Plate-
ruenak eta Berbarok) Euskarak 
365 egun kanpaina abiatu zuen, 
euskara urte osoan erabiltzea-
ren aldeko aldarrikapena plaza-
ratzeko. Martitzenean kanpaina 
hori bista-bistakoa izango da 
Durangalde osoan. Baina, aur-
ten, lehenengoz, Topagunearen 
—Euskara Elkarteen Federa-
zioaren— bidez Euskal Herrira 
zabalduko da mezua. Euskal 

Herriko herri askok  bat egin 
dute kanpainagaz. Atximendu 
argazkiak eta askotariko egi-
tarauak webgune batean batu 
dituzte: 365egun.eu. Durangal-
deko Amankomunazgoak ere 
pankartak ipiniko ditu Gaur ere 
euskararen eguna leloagaz.

Era berean, Berbarok Zerga-
tik ez? euskararen erabilera so-
ziala sustatzeko tailerrak egingo 
ditu Durangoko Udaleko Euska-
ra Sailaren laguntzagaz. Aben-
duaren 2, 3 eta 4an dira. Doako 
izen-ematea berbaro.zergati-
kez@gmail.com-en egin daiteke. 

Topaguneak kanpainaren berri eman zuen egueneko prentsaurrekoan.

EKINTZAK  
DURANGALDEAN

ABADIÑO 
AZAROAK 30
11:30ean: Traña-Matienako 
kaleetan zehar ‘Korrika’.
12:00etan: Traña-Matienan kalejira 
Done Zezili koruarekin.
13:00etan: Peru Magdalenagaz, 
ipuin kontaketa Errotan.
16:00etan: Euskararen inguruan 
kafe tertulia, Mila Salterainek 
dinamizatuta, Txanportan.
17:00etan: Talde Batua eta Iluntze 
taldeen dantza saioa, Zelaietako 
plazan.
18:00etan: Herri jolasak,  
probalekuan.

21:00etan: Bertso afaria probalekuan

BERRIZ
AZAROAK 29
19:30ean: Bertso saioa,  
gaztetxean.
AZAROAK 30
11:00etan: Umeentzako tailerrak, 
pilotalekuan.
14:30ean: Bazkaria, frontoian. 
ABENDUAK 1
20:00etan: ‘Ez gara Palestinaz ari’ 
bertso ikuskizuna, Kultur Etxean.
ABENDUAK 3
19:00etan: Barry Barrez ‘Irish in 
Euskal Herria’, Kultur Etxean.
21:00etan: Berbalagun afaria, 
gaztetxean.
ABENDUAK 4
17:30ean: Pirritx eta Porrotx frontoian.
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 ELORRIO

Hamar lagunetik hiruk 
egiten du euskaraz

 AMAIA UGALDE
Kaleko elkarrizketetako %33,4 
euskaraz dira Elorrion. Hori 
da udaberrian egin duten kale 
erabilera neurketako emaitza 
nagusia. Hamar pertsonatik sei 

dira euskaraz berba egiteko gai, 
eta ezagutza handitu egin da ur-
teotan, besteak beste, D eredua 
orokortu delako herrian. 

2008. urteko neurketatik bost 
puntu igo da erabilera. Umeak 

dira euskaraz gehien bizi diren 
elorriarrak: %65,9k darabil eus-
kara. Ezagutza ere oso handia 
da: %98 dira euskaraz berba 
egiteko gai. 15 urtetik 24 urtera, 
ordea, euskara %94,2k ezagu-
tzen duen arren, erabilera asko 
jaisten da: %28,3k egiten du eus-
karaz. Helduen artean %26,2k 
darabil, eta adinekoek hamar 
elkarrizketatik bitan egiten du-
te euskaraz. 

Buzkantza Jaia egingo 
dute asteburuan
Abenduaren 6an eta 7an egingo dute jaia

 M.O.
Hurrengo asteburuan, abendua-
ren 6an eta 7an, Buzkantza Jaia 
egingo dute Elorrion. Udalak 
antolatu du, EME, Iturrizoro el-
kartea eta Eroskiren babesagaz.  
Herria ezaguna zen aspaldi odo-
losteak egiteagatik, baina azken 
urteetan ohitura galtzen joan 
dela esan dute antolatzaileek. 

Ohitura hori berreskuratzeko 
helburuagaz egingo dute jaia, 
baita produktu gastronomiko 
gisa indartzeko ere. Gainera, he-
rriko produktuen salmenta eta 
turismoa bultzatu gura dituzte. 
Abenduaren 6an buzkantza 
txapelketa egingo dute, eta, hu-
rrengo egunean, odolosteagaz 
egindako pintxo txapelketa.

Ikasleek 
Elorrio hobeto 
ezagutuko dute 

 M.O.
Udaleko Euskara Sailak eta ikas-
tetxeek Elotop izeneko unitate 
didaktikoa argitaratu dute. Ikas-
leek Elorrio hobeto ezagutzeko 
asmoz egin dute liburua, histo-
ria eta garapenean sakontzeko, 
besteak beste. Liburua osatzeko, 
toponimia erabili dute. Hain 
zuzen ere, 2006an kaleratutako 
toponimia liburua hartu dute 
oinarritzat.

Lourdesko Ama 
ikastetxea 
Agenda 21 
programan

 M.O.
Elorrioko Lourdesko Ama ikas-
tetxea Agenda 21 programara 
batu da. Joan zen barikuan egin 
zuten harrera ekitaldia, eta es-
kolako kideez gainera, udaleko 
eta Amankomunazgoko ordez-
kariek ere parte hartu zuten. 
Ekitaldi horren harira tailerrak 
egin zituzten, besteak beste.

Durangaldean hamasei ikas-
tetxe daude programan. Komu-
nitatearen partaidetzan oinarri-
tzen da programa, eta iraunkor-
tasuna eta kalitatea dira bere 
helburuak, azaldu dutenez.

Azaldu dutenez, 
iraunkortasuna eta 
kalitatea dira Agenda 21 
programaren helburuak 

 MAÑARIA

40 lagunek 
eman dute izena 
azokarako

 M.O.
Abenduaren 14an Mañarian 
ospatuko den bigarren eskuko 
azokarako 40 lagunek eman du-
te izena. Udaleko ordezkariek 
azaldu dute dagoeneko itxi dela 
izena emateko epea, eta partaide 
kopuruaren berri eman dute. 
Iazko kopurua bikoiztu egin da; 
arrakasta eduki du ekimenak, 
antolatzaileek uste baino gehia-
gok eman du izena. Eta 40 par-
te-hartzaileetatik hiru izango 
dira mañariarrak.

Abenduaren 14an ipiniko 
dituzte salgai bigarren eskuko 
gaiak, arratsaldeko 17:00etatik 
20:00etara bitartean. Era guz-
tietako produktuak salduko di-
tuzte euren postuetan: arropak, 
liburuak, pelikulak, dekorazio-
ko apaingarriak, jostailuak...  
Adierazi dute pilotalekuan ego-
kituko dutela bigarren eskuko 
azoka.

 ABADIÑO

TTI enpresako langileen greba 
bosgarren hilabetera heldu da
Enpresa hitzarmena gura dute, “lan baldintza duinak” bermatuko dizkiena

 MARKEL ONAINDIA
Bost hilabete greban, eta mobi-
lizaziora salto egin dute. Trata-
mientos Térmicos Iurreta (TTI) 
enpresako bederatzi beharginek 
ekainaren 18an hasi zuten gre-
ba, eta euren aldarrikapenak 
bete bitartean, borrokan jarrai-
tuko dutela azaldu zuten atzo. 
Prentsaurrekoaren ostean, ma-
nifestazioa egin zuten ELAko 40 
bat delegaturen babesagaz. En-
presa hitzarmen bat sinatu gura 
dute, “lan baldintza duinak” 

bermatu, eta lan erreformatik 
babestuko dituena.

ELA sindikatuaren Duran-
goko egoitzan egin zuten berba. 
Jose Mari Rementeria ordez-
kariak azaldu zuen egoera ez 

dela erraza, baina eurak batuta 
daudela: “Bederatziak batuta 
gaude, eta horrek egiten du in-
darra”. Enpresagaz negoziatu 
gura izan dute, baina kritikatu 
dute zuzendaritzak mahaian ez 
duela borondaterik erakutsi. As-
paldi hasi ei ziren negoziazioa 
eskatzen, eta saiakeren ostean, 
ekainean ekin zioten grebari. 
ELAko Industria eta Eraikuntza 
idazkariak, Itziar Larrazabalek, 
adierazi zuen enpresaren jarre-
ra itxia dela, eta langileekiko 
mespretxuz jokatzea egotzi zion. 
“Gurago dute enpresa itxi, lan-
gileekin akordio bat lortu baino. 
Hori arduragabekeria da”.

Bestalde, duela aste bi zabal-
dutako informazioa berretsi 
dute. Lan Ikuskaritzak 10.600 eu-
roko isuna ipini dio enpresari. 
Grebalarien lana ordezkatzea-
gatik, eta grebalariei lantokira 
sartzen ez uzteagatik. Greba 
eskubidea urratu dietela, eta 
hori oso larria dela uste dute. 
Sindikatuak enpresa salatu du, 
eta epaiketaren zain daude.Beharginak manifestazioan, Ezkurdin.

“Gurago dute enpresa 
itxi, langileekin akordio 
bat lortu baino. Hori 
arduragabekeria da”
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 ATXONDO

Gerediaga-Elorrio errepidean  
“irregulartasunak” salatu ditu udalak
EH Bilduk dioenez, “aldi baterako enpresa elkarteak ez ditu arauak betetzen”

 JONE GUENETXEA
Atxondoko Udalak azaldu due-
nez, Gerediaga-Elorrio errepi-
deko lanak “beharrezko neurri 
eta kontrolak onartu barik” 
hasi ziren. Hilabete hauetan 
“ingurumenerako kaltegarriak 
diren hainbat lan ingurumen 
zaintzarik gabe” egin dituztela 
kritikatu dute. Aldi baterako 
enpresa elkarteak arauak ez ba-
ditu betetzen, “Atxondoko Uda-
lak egokien deritzon moduan” 
jokatuko duela azaldu dute pen-
tsaurrekoan Aitor Torre batzar-
kideak, Rosa Elizburu alkateak 
eta Uzuri Gallastegi zinegotziak. 
Atxondoko Udalak dioenez, 

2012ko udazkenean hasi zituen 
lanak Aldundiak (1.444 milioi 
euroko esleipena du). Lanak ha-
sita zeudela konturatu zenean, 
udalak Ingeotyc, S.L.ingenia-
ritza enpresa kontratatu zuen 
jarraipena egiteko. “Zeregino-
tan hasi eta berehala, arazoak 
eta irregulartasunak aurkitu 
genituen”. Lanak hasi aurreko 
txostenak 2012ko abenduan, la-
nak hasi ostean, idatzi zituztela 
kritikatu dute.

Auzokideek hainbat arazo sa-
latu dituzte udalean. Desjabetu-
tako eremutik kanpo zuhaitzak 
moztu dituztela diote, eta ber-
tako zuhaitz babestuak bota di-

tuztela, inguruko lurretan “bir-
landatu” beharrean. Udalaren 
arabera, 2013an, errepidea erai-
kitzeko lanetan lur mugimendu 
handiak eragin dituzte. “Euria 
egiten duen bakoitzean urei eu-
tsi eta iragazteko aurreikusita-
ko sistema gehienak ipini barik 
daude, eta ez dute nahitaezkoa 
den baimenik”. Aldi baterako 
enpresa elkarteak neurri zu-
zentzaileak eta ingurumenaren 
zaintzakoak ez dituela martxan 
ipini diote: “Guztiak dira aurrei-
kusitakoak eta aurrekontuan 
sartutakoak, kontratuak jaso-
tzen dituenak, eta derrigorrean 
bete beharrekoak direnak”.

LAN ESKAINTZA
Artezketa Zilindrikoko Langilea 

Goimek zehaztasun handiko mekanizazio lanetan aditua 
den kooperatiba bat da. Mekanizaziorako irtenbide osoak, 
kalitatea, doitasuna eta zerbitzua bermatzen dugu. Gure 
aktibitatea makina erraminta, aeronautika eta trenbide 
sektoreentzako doitasunezko pieza handien mekanizaziora 
bideratzen dugu.
ZEREGINAK
CNC artezketa zilindrikoko makinak eta programazioa 
menperatzea. Doitasun handiko bukatze lanak menperatzea.
ESKATZEN DA 
– Titulazioa Goi-mailako 
heziketa-zikloko trebakuntza.
– Hizkuntzak Euskara menperatzea.
– Esperientzia zabala antzeko lanposturen batean. 
– Ekimena.
– Taldean lan egiteko gaitasuna.
– Autonomia eta arazoak konpontzeko gaitasuna.
– Egiaztapen tresnak erabiltzeko ezagutzak izatea.
ESKAINTZEN DA
– Berehalako inkorporazioa. 
– Esperientzia eta gaitasunen araberako soldata.
EPEA 
Interesatuak bidali CV Giza Baliabide departamentura: 
ecarballo@goimek.com

Gaztetxeak 15. 
urteurrena  
ospatuko du

 J.D.
Atxondoko gaztetxeak 15 urte 
egin ditu, eta urteurrena ospa-
tzeko askotariko ekintzak pres-
tatu dituzte astebururako. Bihar, 
11:00etan, umeentzako tailer eta 
jolasak egongo dira, eta, ondo-
ren, horma-irudi bat margotuko 
dute. 15:00etan baba-jana egingo 
dute, eta, arratsaldean, 17:30ean, 
herri olinpiadetan neurtuko di-
tuzte indarrak. Gauean, 22:30etik 
aurrera, kontzertuak antolatu 
dituzte: Kilauea, Trastorno, Etxi-
limo eta DJ Abaunza. 

Nekazaritza eta 
artisautza azoka, etzi
Azokako 30 postuetatik herena atxondarrenak dira

 JOSEBA DERTEANO
Domekan, XVII. Nekazaritza eta 
Artisautza Azoka egingo dute 
Apatan. Plazan, Euskalerria ka-
lean eta pilotalekuan 30 bat sal-
toki ipiniko dituzte askotariko 
janari (ortuari, gazta, ogi, ezti…) 
eta artisautza produktuekin: 
bitxiak, harri eta egur landuak, 
makilak… Goizeko 09:00etatik 
14:00etara egongo da zabalik azo-
ka. Saltokien heren bat, gutxi go-
rabehera, herriko ekoizleenak 

izango dira. Udalak lehentasuna 
ematen die ekoizle atxondarrei; 
gainerako postuak Durangalde-
ko edo Euskal Herriko hainbat 
herritarrek osatuko dituzte, 
esaterako, zamudiotarrek eta 
elgetarrek. 

Pilotalekuko aterpean Luma-
gorri oilaskoak erre, eta, ondo-
ren, oilaskoekin prestatutako 
pintxoak salduko dituzte. Gura 
duenak talo postu bat ere auke-
ran izango du. 

Atxondoko obren irudia.

Torre batzarkidea, Elizburu Atxondoko alkatea eta Gallastegi zinegotzia.

 IZURTZA

Gazta, Ardo eta Ogi Azoka 
egingo dute abenduaren 6an 
Durangaldeko Artisten Elkarteak erakusketa bat antolatuko du azokaren harira

 J.D.
Abenduaren 6an, San Nikolas 
egunean, Ardo, Gazta eta Ogi 
Azokaren hirugarren aldia anto-
latuko du udalak. Hiru produktu 
horiekin osatutako saltokiez 
gainera, beste hainbat produktu  
ere salduko dira; guztira 19 sal-
toki ipiniko dituzte, 11:00etatik 
15:00etara, pilotalekuan.

Iazko antzera, Izurtzako 
ekoizle batzuek ere parte hartu-
ko dute azokan. Horiez gainera, 
Durangaldeko (Berriz, Iurreta, 
Mañaria, Abadiño…) eta Euskal 
Herriko (Izarra, Lezama, Iribe-
re, Oleta, Mauma, Larrabetzu…) 
hainbat txokotatik etorritako 
saltzaileak ere egongo dira. Pro-
duktuei dagokienez, ardo, gazta 
eta ogi postuekin batera, ezti, 
pate, ortuari, sagardo eta beste 

askoratariko produktu saltzai-
leak ere etorriko dira Izurtzara. 
Azokak dirauen artean, plazan, 
Eusko Label oilaskoak erre eta 
pintxotan salduko dituzte. 

Gainera, Durangaldeko Ar-
tisten Elkarteak osatutako era-
kusketa ere ikusgai egongo da 

jubilatuen elkartean. Udala-
ren gonbita ilusio handiz hartu 
dutela adierazi dute elkarteko 
kideek, eta euskal kulturari 
lotutako koadroak eramango 
dituztela, ahal dela, Durangalde 
edo Izurtzaren gainekoak. Do-
mekara arte egongo da ikusgai.

Iaz, eguraldia lagun, bisitari asko batu zituen Izurtzako azokak.

 OTXANDIO

Munduko musikekin 
osatutako bertso saioa 
Oskar Estanga eta Jon Martin bertsolariek samba, 
tango eta bestelako doinuekin inprobisatuko dute

 J.D.
Udaleko Euskara Batzordeak 
antolatuta, bihar, 19:00etan, Bat
-batean, munduko musikekin 
bertsotan bertso saioagaz gozatu 
ahalko da Mainondo ikastetxe-
ko gimnasioan. Bertsoa musika 
estilo anitzekin uztartzen duen 
ikuskizuna da. Jon Martin eta 

Oskar Estanga bertsolariek 
munduko musika estilo anitzen  
(samba, tango, sona…) gainean 
sortuko dituzte bertsoak. Ager-
tokiz agertoki hilabeteak dara-
matzan ikuskizuna da biharkoa, 
berritzailea, bertsoa beste adie-
razpide batzuekin gurutzatzen 
duen horietakoa.



‘Durangoko giroa’ 
argazki lehiaketa, 
dendek antolatuta
Herriko giroa islatzen duten argazkiak 
batu gura ditu Dendak Bai merkatari 
elkarteak Durangoko giroa argazki 
lehiaketaren bitartez. Abenduaren 
15era arte aurkeztu daitezke argaz-
kiak, eta partaide guztien lanak elkar-
teko kideen dendetan egongo dira ikus-
gai, abenduan. Herritarrek argazki 
onenaren alde bozkatu ahalko dute. 

Abadiñoko terrazen 
ordutegia zehaztu dute 
ordenantza bidez

Obra-baimena falta duelako gelditu ditu 
Abadiñoko Udalak Burger King enpresaren 
lanak. Alkatearen berbetan, hondakinak 
kentzeko baimena eduki du Burger Kingek, 
baina eraikuntza lanei ekitekoa ez. EHNEk, 
berriz, manifestazioa deitu du abenduaren 
14rako, McDonald’s eta Burger Kingen eto-
rreraren kontra. Ezkurditik eta Traña-Matie-
natik 17:30ean irten, eta Eroskira helduko da. 

Terrazen erabilera arautzeko ordenantza-
ren zirriborroa onartu du Abadiñoko Uda-
lak, eta herriko ostalariei helaraziko diete, 
proposamenak egin ditzaten. Testuak, 
besteak beste, terrazen ordutegia zehazten 
du. Astegunetan 08:30etik 22:00etara, eta 
jaiegunetan 23:00ak arte ipini ahalko dira 
terrazak. Udan aukera egongo litzateke 
ordubete beranduago zabaldu eta ixteko.

Burger Kingeko 
obra geldiarazi du 
Abadiñoko Udalak

Zumba maratoia 
egingo dute 
Filipinen alde
Haiyan tifoiak Filipinetan 
eragindako kaltetuentzako di-
rua batzeko zumba maratoia 
egingo dute bihar, Durangon. 
Landako Gunean batuko dira 
10:00etatik 13:00etara. Boron-
datez emandako dirua batuko 
da bertan, eta Unicefen bidez 
bideratuko dute Filipinetara.  
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DURANGALDEA ASTEON

 GARAI

Domekara arte 
ikusgai egongo 
dira pintura 
lehiaketako lanak

 M.O.
Joan zen domekan kaleko pin-
tura lehiaketa ospatu zuten, Ga-
rain. Zubiaurre artisten familia-
ren omenez izan zen, aurten egin 
dituzten beste hainbat ekitaldi-
ren antzera. Hamabi margolari 
aurkeztu ziren, eta Raimundo 
Argos bilbotarra izan zen garai-
le. Lan guztiak domekara arte 
egongo dira ikusgai udaletxean.

Argosek 600 euro jaso zituen. 
Bere atzetik, Eduardo Alsasua 
gasteiztarra eta Leticia Gaspar 
plentziarra sailkatu ziren. Ga-
raitar onena Jose Amantegi izan 
zen, eta 300 euro irabazi zituen.

 ZALDIBAR

Aurreko gobernuaren 
gestioa kritikatu dute
Udal gestioaren ‘Liburu beltza’ kaleratu du Bilduk

 ITSASO ESTEBAN
Joan zen barikuan etxez etxe 
banatu zuen EH Bilduk Zaldi-
barko liburu beltzaren lehenen-
go kapitulua. Argitalpenaren 
aurkezpenean Arantza Baigorri 
alkateak esan zuenez, “herrita-
rren dirua non, noiz, zelan eta 
zergatik erabiltzen den eta era-
bili izan den” argitu, eta “legez-
koak izan arren, etikoki salaga-

rriak diren kontuak” agertuko 
dituzte bertan, “herritarren di-
rua xahutzeko lotsarik ez duen 
gestio ereduari kritika egiteko”. 

Udalak 2002. eta 2010. urteen 
artean gauzaturiko proiektu 
biren kudeaketari buruzko da-
tuak zabaldu ditu, argitalpena-
ren lehenengo alean, EH Bilduk: 
udaletxearen erreforma, eta 
Solobarria futbol zelaia. 

Arantza Baigorri alkateak 
azaldu zuenez, aurrekontuan ja-
sotzen zenaren “bikoitza baino 
gehiago” ordaindu zuen udale-
txearen erreforma hori Zal-
dibarko Udalak. Baigorriren 
berbetan, “udal langileen bule-
goetan hobekuntzarik egin ba-
rik, langileen mahai zaharrak 
aldatu barik, ezertarako balio 
ez duen 8.635 euroko argiztapen 
dekoratiboa ipini zuten”.

Zaldibarko Udalari 2.482.653 
euro kostatu zitzaion futbol ze-
laiaren hutsune “larriak” ere 
kritikatu ditu argitalpenean EH 
Bilduk, eta “arazook konpontze-
ko agian epaitegietara jo” behar-
ko dutela aurreratu dute. Arantza Baigorrik eta Carmen Sanpedrok aurkeztu zuten argitalpena.

 IURRETA

Azoka solidarioa egingo 
dute abenduaren 16tik 19ra
Anderebidek eta udalak antolatuko dute azoka

 AITZIBER BASAURI
Aurten, azoka solidarioa egingo 
dute lehenengo biderrez, aben-
duaren 16tik 19ra. Anderebide 
Elkarteak eta udalak antolatu-
tako azokan “prezio herrikoiak” 
jarriko dituzte, eta batutako 
dirua JAED elkarteari emango 
diote. “Krisi egoerak bereiziki 
eragiten dien emakumeei” la-
gundu gura die ekimenak. 

Erabili barik, eta egoera 
onean dauden jostailuak, libu-
ruak, apaingarriak, CDak... bil-
du gura dituzte, gero, saltzeko. 
Abenduaren 10era arte utzi dai-
tezke Ibarretxe kultur etxean, 
eta herritarrak ez eze, merkata-
ri eta ostalariak ere deitu dituzte 
parte hartzera. Zarate-Elexpek 
emandako otzara ere zotz egingo 
dute 10 eurotik gorako erosketa 
egiten dutenen artean. Aben-
duaren 24an izango da hori.Ibarretxe kultur etxean egingo den azokan batutakoa JAED elkarteari emango diote.

Euskal Makila 
eman diote 
Smurfit Kappa 
Nervióni
Smurfit Kappa Nervión enpre-
sak jaso du Euskal Makila oho-
rezko saria. Euskal Enpresa 
eta Sozietateen Fundazioak 
emandako saria da hori, Euskal 
Autonomia Erkidegoko (EAE) 
sare ekonomiko, industrial eta 
sozialari egindako ekarpenaga-
tik, euskal jatorria ez duten per-
tsona edo enpresei emandakoa.

XXII. Euskal Enpresa sarien 
ekitaldian jaso du Iurretako 
enpresak aldizka ematen den 
saria. Smurfit Kappa Nerviónek 
225 langileko lantaldea du, eta 
125 milioi eurotik gorako sal-
mentak ditu urtean .



8          2013ko azaroaren 29a, barikua  |  anboto

Berbaz
Amaia Sarrionandia eta Arrate Arana | Droga mendekotasun teknikariak

> AMAIA UGALDE
Orain arteko mendekotasu-
nez gainera, mendekotasu-
na eragin dezaketen beste ar-
lo batzuk landuko ditu, laster, 
Amankomunazgoko Droga 
mendekotasunen Prebentzio 
Sailak: ludopatia, teknologia 
berrien erabilera okerrak... Da-
torren urterako prestatu gura 
dute programa, eta, orain, iker-
keta fasean daude.  
 
Teknologia berriak mendeko-
tasun bihurtu daitezke? 
Amaia Sarrionandia: Niri 
beldurra ematen dit mendeko-
tasun hitza erabiltzeak. Hitz oso 
gogorra da berez. Ikusi beharko 
da; ez dakigu mendekotasunak 
dauden ala beste barik, komu-
nikatzeko beste modu batzuk 
sortu diren. Argi daukagu hain-
bat erabilera okerrekin preben-
tzio lana egin behar dela, baina 
mendekotasuna den edo ez den... 
Mendekotasuntzat ez ditugu 
hartuko, baina erabilera dese-
gokiak, denbora larregian era-
biltzea, beste gauza batzuk albo 
batera uztea... Horiek landu egin 
beharko ditugu.  
Arrate Arana: Ez dakigu mu-

gak non dauden. Noiz esan daite-
ke mendekotasuna dela?

Batzuk, agian, ez dira lasai sen-
titzen teknologiak erabili barik.
A.S.: Drogen kasuan argi da-
go substantziak berak eragi-
ten duela aldaketa kimiko bat 
burmuinean; mendekotasuna 
sortzen du horrek, eta ondorio 
fisikoak ikusi egiten dira. Tek-
nologia berriekin zer gertatzen 
da? Mendekotasunak daude, ala 
gizartea aldatzen dabil? Batzuek 
egun osoa pasa dezakete Inter-
neten, baina gero Internetik ez 
daukatenean, kapaz dira ondo 
egoteko. Hala ere, egia da beste 
batzuei gehiago kostatzen zaiela 

teknologia berririk barik ego-
tea. Kasu horietan izan daiteke 
giza trebetasunak ez dauzkate-
lako behar den moduan landuta, 
edo beste gabezi batzuk dituzte-
lako. Arlo hori da azken finean 
guk ikasgeletan lantzen duguna.  
A.A.: Ikasle batzuek esaten 
dizute: “WhatsAppa kentzen 
badidazu, hil egingo naiz”. Eta 
duela urtebete hori barik bizi 
ginen. Ohitura hartu dute, eta 
horrelakorik ez edukitzea sarri-
tan koadrilatik deskonektatuta 
egotea da. Hor informazio asko 
mugitzen da, eta WhatsApp apli-
kaziorik ez badaukate, ez dute 
gauza askoren berri izaten. 
A.S.: Eurentzat oso inportantea 
da, gainera, lagun-taldea.

Talde presioa...
A.A.: Drogen inguruan askotan 
berdina pasatzen da. Beste guz-
tiak edaten eta nik ez dut edan-
go? Bada, nik ere edango dut, 
bestela taldeko arraroa izango 
naiz. 

Teknologien erabilera okerrei 
lotuta, orain asko entzuten da 
‘Ciberbullying’ kontzeptua.
A.S.: Ikasleen artean erabiltzen 

da, eta nik uste dut askotan ez di-
rela kontziente egiten duten mi-
nagaz. Interneten baten baten 
argazkia ipini ahal dute barre-
garria iruditzen zaielako, eta, 
gaur egun, mezuak oso arin mu-
gitzen dira alde batetik bestera. 
Jende askori ailegatzen zaio, eta 
hori oso mingarria izan daiteke. 
Beste batzuetan, benetan, eurek 
nahita egiten duten gauza bat 
da. Era inkontzientean egiten 
diren horietan, behintzat, pre-
bentzio lana egitea komeni da. 

Ludopatia ere landuko duzue 
programa berrian. 
A.S.: Gai hori ez da batere be-
rria; elkarte asko dabil arlo 
horretan lanean. Guk preben-
tzioan egingo dugu lan, hori 
da gure arloa. Online jokoetan, 
kirol jokoak eta horrelakoetan, 
ordu asko sartzen dituzte orain 
gazteek. Azken finean, preben-
tzio lana antzekoa da ludopatia 
kontua denean edo droga kon-
tua denean. Landu behar dira 
emozioak, autoestimua, familia 
arteko harremanak, lagunen ar-
teko harremanak, depresioak...
A.A.: Arrazoiak ere antzekoak 
izan daitezke. Drogak hartzen 

hastearen edo jokoen mendeko-
tasunaren atzean giza trebeta-
sun falta egon daiteke. 

Teknologien erabilerari buruz-
ko ikerketa egiten hasi zarete. 
Zertan datza ikerketa?
A.S.: Ikasgeletan drogak edo 
sexualitatea lantzeko egiten di-
tugun saioetan inkestak pasako 
ditugu, jakiteko zenbat ordu 
igarotzen dituzten mugikorra-
gaz, online jokoetan jolasten, In-
terneten... Gero, elkarrizketak 
egingo ditugu, hainbat arlotan 
gaia zelan ikusten duten jakite-
ko. Gero, programa zehaztuko 
dugu. Ikasketa fasean gaude. 
Jardunaldietan parte hartzen, 
jardunaldiak antolatzen...
A.A.: Gu teknologia arloan ez 
gara oso adituak, eta egunean 
ipintzen gabiltza orain. 

Guraso asko oso arduratuta da-
bil arlo honekin. 
A.A.: Askok ez dute kontrola-
tzen zenbat gauza egin daitez-
keen teknologiekin. Ikerketa 
amaitzen dugunean, baliteke gu-
raso-eskolak ere sartzea progra-
man, baina hori aurrerago izan-
go da. 

“Ez dakigu teknologiarekiko mendekotasuna 
dagoen, ala gizartea den aldatzen dabilena”
Zer eragin du teknologia berrien erabilpenak harremanetan? Hori ikertzen hasi dira Amankomunazgoko Droga mendekotasunen 
Prebentzio Sailean. Teknologien erabilpen okerrak aztertzea eta horien gaineko prebentzioa egitea beharrezko ikusten dute. 

WhatsAppa eta 
horrelakoak ez 
edukitzea sarritan 
koadrilatik 
deskonektatuta 
egotea da”
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JATETXE GIDA 

PLATERUENA Kafe Antzokia
Landako etorbidea, 4
Tel.: 946 030 300
Eguneko menua astelehenetik zapatura.
Taldeentzako menu adostuak. Askariak.

ÑAM!

PEDRO JUAN
San Antonio, 1 BERRIZ
Tel.: 946 826 246
Eguneko menua. Karta. Domeka, 
astelehen eta martitzen gauetan itxita.

ÑAM!

Profesional onenak  
zure zerbitzura!

MENU 
BEREZIA

Sarrerakoak (2 aukeran)
Entsalada
Patata frijituak
Zatitutako txuleta errea
Postrea
Ogia eta edaria

60E
bikoteko 
(BEZa barne)

JULIANTXU
Iturriza, 2 BERRIZ
Tel.: 946 824 077
Karta. Txuleta errea.
75 lagunentzako jangela.

ÑAM!

HURI BARRENA
Huribarrena, 8 OTXANDIO
Tel.: 945 450 125
Karta. Ardoak. Eguneko menua. 
Asteburuetan menu berezia.

ÑAM!

“Ez dakigu teknologiarekiko mendekotasuna 
dagoen, ala gizartea den aldatzen dabilena”



EUSKARAK 365 EGUN
Euskararen Nazioarteko Egunaren atarian euskaraz bizi, aldarri-
katu, plazaratu, izan eta ospatzeko deia egin dugu Euskaltzaleen 
Topagunetik, herriz herri antolatuta dauden euskaltzaleen elkar-
teetatik. Aurten, Euskarak 365 Egun dituela aldarrikatu nahi dugu, 
euskaraz nonahi eta noiznahi aritu nahi dugula, baina orain eta he-
men nahi dugula euskaraz bizi. Euskaraz bizitzeko hautua egin du-
gunon aldarrikapena da, baina aldarrikapenetik haratago doana, 
ekimenetik eta antolakuntzatik asko duena. Euskaltzaleon hautua, 
hautu antolatua izan da urtetan; antolatzeko izan dugun bisioa hiz-
kuntza komunitatearen garapenaren oinarrietako bat izan da: ja-
kin dugu biltzen, elkarren arrimuan eragiten, hedabideak sortzen, 
euskarazko kulturgintzari bizia ematen, euskarazko hezkuntza 
antolatzen, aisialdia euskaraz bizitzeko guneak loratzen, helduak 
euskalduntzeko sarea osatzen eta transmisio mekanismoak mar-
txan jartzen. Jakin dugu, batez ere, kolore anitzeko euskaltzaleen-
tzat euskaltasunean oinarritutako espazio askeak egituratzen. 
Hautu hori egin dugun euskaltzaleok osatzen dugu euskararen 
herriaren muina eta erantzukizunez jokatzen jarraitzea dagokigu.

Gure esku dago euskararen herria osatzen jarraitzeko baldin-
tzak sortzea. Euskaltzaleon ekarpena behar beharrezkoa izango 
da etorkizunean ere, inoren zain egon gabe, jarraitu behar dugu  
espazioak sortzen eta geureganatzen, harreman sareak ehuntzen, 
ardurak eskatzen eta hartzen, botereguneetan eta inguru hurbi-
lenetan eragiten. Euskaltzaleen esku dago euskararen herriaren 
garapena: herrian antolatzen diren euskaltzaleen esku, adminis-
trazioetan erabakiak hartzeko ardura duten euskaltzaleen esku, 
harreman sareak ehuntzen diharduten euskaltzaleen esku, enpre-
satan lanean eta aginte organotan ari diren euskaltzaleen esku, 
zure eta gure esku. 

Plazara irten gaitezen, herria, kalea, plaza, euskaraz bete deza-
gun. Bizi gaitezen euskaldun eta euskaltzale, geu izateko euskara-
ren herrian.   

Euskaltzaleen Topagunea
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Dispertsiorik ez!
Asteburu oro gaizki lo egin semea/ala-
ba, aita, neba/arreba, neska-/mutil-la-
guna... nola egongo ote den jakin ezinik. 
Aurkeztu behar diren dokumentu guz-
tiak behin eta berriz errepasatu ezer ez 
ahazteko, osterantzean kalean geratzen 
baitzara. Errepideak ondo dauden ziur-
tatu, bidea luzea baita. Kotxea gasolinaz 
bete, bidesariak ordaindu, eta ehunka 
kilometro arretaz egin, istripurik ez 
izateko.

Hori da zoritxarrez familia askok 
pairatzen duten zigorra edo kondena 
bikoitza. Kondena bikoitza diot, beraien 
senideak pairatzen duten kondenaz 
gain, beraiek ere asteburu oro pairatzen 
baitute kondena, eta ezer egin gabe, gai-
nera. Kontuan izan behar da legea ere 
ez dela betetzen, legeak dioenez preso 
bakoitza bere herritik hurbilen dagoen 
espetxean egon behar baita.

Durangon, kondena horrek, irailean, 
Asier Aginako euskal preso politikoa-
ren senideak istripu bat izatera eraman 
zituen. Zorionez, bi senideak zauritu 
arren, oraindik, kontatu egin dezakete, 
beste senide batzuk bidean geratu bai-
tira. 

Hain larria izanik pairatzen duten 
egoera, Durangoko herritar guztiena 
den udalera jo zuten senideek babes 
bila. Senideen nahia, gobernu taldea-
rekin batu, eta hainbat batzarren bidez 
udalak gai honen inguruan hartuko 
duen jarrera adostea zen, bakoitzaren 
ikuspegiak adierazita eta akordioetara 
helduta.

Aldiz, alkate andreak senideekin el-
kartu zenean eskatu zien beraien eskae-
rak idazteko, eta bere alderdiko buruei 
helaraziko zizkiela. Eskaerak idatzi 
zituzten eta hilabete eta erdi itxaroten 
egon ostean erantzuna jaso zuten, hain 
zuzen ere, plenora doazen gaiak propo-
satzeko epea bukatzen den egun berean. 

Azken ahalegin bat ere egin zuten se-
nideek akordioetara heltzeko, eta PNV 
alderditik arazo bakarra ikusten zuten 
akordiorako, hain zuzen ere, informazio 
hau herritarrei zabaltzearena. Zergatik 
ez dute nahi informazio hau zabaldu eta 
jendeak gai honetaz hitz egitea? PP eta 
PSOE alderdiek argi utzi zuten beraien 
postura, eta PNVk?

URDASPAL 
BOLINAGA
Bildu

LIPUS vs SHAKESPEARE
Heriotza, eromena, mendekua, zalantza, traizioa, botere-
keria, familia, ustelkeria, errealitate eta ilusioaren arteko 
jolasa… Galderaren aurrean bageunde, horiexek direla 
esango genuke Hamlet garatzen duten ildoak. 

Historian tragediarik antzeztuenetakoa izango da, 
beharbada. Gai unibertsal horiek guztiak, dakigunez, za-
lantzaren geruzapean estali zituen Shakespearek. To be 
or not to be. Tha’s the question. Galdera bakarra. Mendeku 
hartu ala ez. Zalantzaren prototipoa da Hamlet, gizakia-
ren izaeraren muinean loturik den adimena eta boronda-
tearen arteko borroka, arrazonamendua eta sentsibilita-
tea. Nahia eta ezina. Burua eta tripa. Zer gara gu gogoeta 
barik? Ekintzaile hutsak?

Antzina Danimarkan kontatzen zen legenda batek 
emozioa sorrarazten zuen belaunaldiz belaunaldi ahoz 
transmititzen zenean. Horregatik jaso eta bilduko zuen 
apaiz hark XIII. mendean, seguru asko. Eta hirurehun ur-
te beranduago inoizko drama egilerik handiena izendatua 
izan den Shakespearek berriro ere jaso eta beste errealita-
te batera egokitu zuen.

Paperean euskaratua bagenuen arren, euskal oholtze-
tan ikusteke oraindik  Artedramak begi aurreetara ekarri 
digun arte. Beste laurehun urte geroago.

Gai existentzialisten pribilegioa da mendeetako jauzi
-jauzika hori. Gaurkotasuna zer den ederki erakutsi zigun 
Lipusek: gure barneetako fantasmak edozein egoera, lis-
kar, arazo edo bizipenen aurrean, berberak dira.

Eta horregatik maite dugu antzerkia. Taula-gainekoak  
geu garelako. Barneak astintzen dizkigulako.

Shakespearek goia jo omen zuen lan honekin. Antzez-
lanaren barruan antzerkia egin zuelako. Lipusek beste 
pauso bat eman nahi izan du. Baina, hori ez desbelatzeko 
eskatu zigun ikusleoi… Noraino, txo?

Eskerrik asko honelako bizipenak posible egiten ditu-
zuen guztioi. Programatzaileei ere bai.

Josune Aranguren - Durango

ARGAZKI BAKOTXAREN ATZEAN
Sekula bez hasarre. Beti animoak emoten. Prest edozein 
erreportaje, alkarrizketa, ekitalditara joateko. Beti ideia 
barritzaileren bat buruan. Aldizkariaren azalerako pro-
posamenak astetik astera diferente… Segun Lazkano 
lagun eta lankide eukitea lujo bat eta gozada bat izan zan.

ERAZeko familian joan jakun lehenengoa da bera, eta 
palo handia izan da danontzat. Gure familia txiki horre-
tan parte inportantea zan. Ordu dezente egiten genduzan 
alkarregaz. Bere funtzino nagusia argazkiak zaintzea 
bazan be, alkarrizketatzen genduzan eta egiten genduzan 
erreportajeetan eukiten eban inplikazinoa totala zan.  
Bardin zan, goizean goiz, gabaz berandu, mendiko botak 
jantzita, pixka bat eleganteago ekitaldi finagoetan… Da-
netara egokitzeko gaitasuna eukan, eta, batez be, jendea-
gaz konektetako gaitasuna eukan. 

Milaka argazki atara ebazan ERAZ sasoian eta berton 
lan egin gendunoi argazkigintzaz erakutsi be bai. Zeoze-
lan horretan gutako batzuen “maisu” be izan zan. Horre-
gatik, gure artetik joan bajaku be, argazki bakotxaren 
atzean jakin badakit beti hortxe izango dala Segun.

Ohore bat Segun zu lagun, lankide eta maisu eukitea!

Izaskun Ellakuriaga

ZALDIBARTARRAK ETA EUSKARA
Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzen dugu abenduaren 3an, 
baina, euskarak egun jakin bat behar al du ospatzeko? Beharbada 
bai, baina, euskarak ez al du merezi egunero ospatzea eta gozatzea? 
Egizu proba! Guk erronka jarriko dizugu.

Badira urte batzuk  Zaldibarko Udalak Euskararen erabilera 
Plana martxan jarri zuela, 2008an hain zuzen. Urte hauetan guz-
tietan udalak eskaintzen dituen zerbitzuak euskaraz eskaini ahal 
izateko makina bat ahalegin egin dituzte bertan ari diren langile 
eta politikoek. Bestalde, horrelako plangintzak martxan jartzen 
direnean, tarteka neurketak ere egiten dira aurrerapenik izan den 
edo ez jakiteko. Neurketak egin dira, 2011n, 2012an eta 2013an, eta 
honako hauek izan dira emaitzak: • Udaleko langileek lehen hitza 
euskaraz egiten dute ia kasu guztietan, bai telefonoan, bai aurrez 
aurre. • Herritarrak jartzen direnean harremanetan euskaraz egin 
duten kasuak %44tik %55era pasa da. Hau da, erdiak baino gehia-
gok egiten du euskaraz. • Leihatilan egiten diren elkarrizketen 
erdia euskaraz izan dira azken neurketan, duela hiru urte baino 
9 puntu gehiago. • Telefonoan egiten diren elkarrizketetan %37tik 
%45era pasa da euskararen erabilera. • Langileen arteko harrema-
netan euskararen erabilerak gora egin duen arren, oraindik bada-
go hobetzeko tartea. 

Euskara badoa normalizaziorako bidea jorratzen udalean, eta 
aurrerapenak ere egin dira, baina denon beharra dugu, udaletik 
zerbitzua euskaraz emateko eta herritarrek zerbitzuok euskaraz 
jasotzeko. Animo, beraz! Egizu euskaraz udalarekin, udalak euska-
raz erantzungo dizu eta.

Zaldibarko Udala
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Kultura

  BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA 2013 KRONIKA

 MUSIKA 

Ruper Ordorikaren azukre 
koxkor musikalak gozagarri
Urrian kaleratu zuen ‘Azukre koxkorrak’ diskoa aurkeztuko du Ordorikak 

 ITSASO ESTEBAN
Euskal Herriko musikagintza-
tik maitatuenak dituen dozena 
bat kanturen berrinterpreta-
zioekin urrian kaleratu zuen 
Azukre koxkorrak diskoa aur-
keztuko du Ruper Ordorikak, 
gaur, Durangoko Plateruenean: 
“Disko hori abiapuntu hartuta 
jardungo dugu, eta kanta horiek 
eskainiko ditugu, baina horiek 
bakarrik ez, beste kanta asko ere 
eskainiko ditugu”, azpimarratu 

du Ordorikak. Disko hori, kan-
ta horiek “ospatu gura ditugu”, 
dio musikari oñatiarrak: “Izan 
ere, disko hau neuk ere espero ez 
bezalako oihartzuna izaten ari 
da”. Estilo eta garai ugari bildu 
dituzte diskoko abestiek, eta as-
kotariko jendearengana ailega-
tu da Azukre koxkorrak. Ruper 
Ordorikaren bizitzan mugarri 
izan diren talde eta bakarlarien 
kantak bere ukituagaz eskai-
niko ditu gaurko zuzenekoan. 

Besteak beste, Hertzainak, Itoiz, 
Kortatu, Koska, Errobi, Oskorri, 
Delirium Tremens edo Balerdi 
Balerdi taldeen eta Txomin Ar-
tola, Xabier Lete, Mikel Laboa 
eta Etxahun-Iruriren kanten 
bertsioak joko ditu.

Azken urteetan aldamenean 
izan dituen musikariek lagun-
duta ariko da Ruper Ordorika 
22:30ean hasiko den emanal-
dian: Arkaitz Miner, Lutxo Neira 
eta Hasier Oleagagaz. 

 POESIA 

Sarrionandiaren 
‘Hnuy illa nyha majah 
yahoo’ errezitatzen
Elkarrek berrargitaratu duen Sarrionandiaren 
liburuko olerkien irakurraldia egingo dute Durangon

 I.E.
Abenduaren 3an, 19:30ean, Du-
rangoko Hitz liburu-dendan 
egingo dute Joseba Sarrionan-
diaren Hnuy illa nyha majah 
yahoo poesia bildumaren be-
rrargitalpenari loturiko erre-
zitaldia. Joseba Sarrionandiak 
1985. eta 1995. urteen artean 
idatziriko olerkiak biltzen ditu 
Elkar argitaletxeak 95ean kale-
ratu zuen Hnuy illa nyha majah 
yahoo liburuak. Hain zuzen, 
liburu horren edizio berritua-
ren aurkezpen ekitaldia izango 
da Hitz liburu-dendako marti-
tzenekoa. Iurretako idazlearen 
hainbat zuzenketa aintzat hartu 
dituzte berrargitalpenerako. 

Durangaldeko hainbat sor-
tzaileren ahotik izango dira, 
Hitz liburu-dendan, Hnuy illa 
nyha majah yahoo liburuko 
olerkiak entzungai. Unai Abaun-
zak gitarragaz lagunduko ditu, 
eta eskualdeko hainbat idazle 
eta sortzailek, “liburuko euren 
olerki kutunak aukeratu”, eta 
ozen irakurriko dituzte. Bes-

teak beste, Igor Elortzak, Unai 
Iturriagak, Leire Bilbaok, Peru 
Magdalenak, Paddy Rekaldek, 
Bego Montoriok, Andoni Ur-
zelaik, Arrate Mardarasek eta 
Eneko Sagardoyk hartuko dute 
abenduaren 3ko Hitz liburu-den-
dako ekimenean parte.

Antolatzaileek aurreratu du-
tenez, errezitaldiaren ostean, 
liburu-denda pareko Gozo-Leku 
tabernan pintxoak eskainiko 
dizkiete bertaratzen direnei.

Beti mugan, baina 
berriz barruan
Elizondoko eta Donostiako saioen osteko gogoeta

 ENEKO ABASOLO, ‘ABARKAS’
Barkatuko didazue, baina ez 
dut bi saioen kronikarik egin-
go, hiru arrazoirengatik: ez 
naizelako objektibotasun ba-
tetik egiteko gai; ez dudalako 
leku nahikorik; eta buruak ez 
didalako hori eskatzen.

Badira hilabete batzuk Unai  
Iturriagari eta Igor Elortzari 
(hasieran Erika Lagomari ere 
bai) txapelketarako presta-
kuntzan laguntzen ari garela 
lagun talde bat. Bide luze be-
zain gogorra txapelketa bat 
prestatzearena, ezin duzue 
imajinatu. Norberaren egiteko 
gogoa eta jendeak zutaz espero 
duena elkartzen dira sarri-
tan, nahiz eta, batzuetan ez 
bat egin. Hori gertatu zitzaion 
Unairi Elizondon, berak mu-
gan ikusten zuen bere burua 

(kanpoan esango nuke, agurra 
entzunda), baina beste askok 
finalerako aukera askorekin 
ikusten genuen saioa amaitu 
eta puntuak eman aurretik. 

Saio osoa izan zen berea, 
eman behar zenean  emanda 
(10eko handian, 10eko txikian 
eta kartzelan) eta eutsi behar 
zenean eutsita (8ko txikian eta 
puntuka), nahiz eta, bi ariketa 
horietan ere perla batzuk utzi: 
8ko txikiko lehen bertsoa, adi-
bidez. Azkenean, puntuaketek 
arrazoi eman ziguten, eta Unai 
finalean izango da seigarrenez 
jarraian. Hori da hori marka, 
mutil! Zorionak eta disfrutatu, 
merezi duzu(e) eta! 

Donostiakoa bukatu eta ge-
ro, eta lau urte itxaron eta gero, 
berriz barruan, final handian 
izango da Igor. Zorionak zuri 

ere! Lan bikaina egin du Igo-
rrek txapelketa hasi zenetik, 
saio guztietan: Tolosakoan oso 
goitik, eta Donostiakoan goi-
tik. Nabari zitzaion aurtengo 
txapelketan zer edo zer han-
dia egiteko gogoa, eta, kontuz, 
oraindik finala dauka-eta bere 
dohainak berriz ere erakus-
teko. Donostiako saioan zer 
egiteko gai den erakutsi zuen, 
baina ni kartzelako lanarekin 
geratuko naiz. Doinu berrian 
osatutako lana, eta nolako hiru 
bertso eder, gainera.

Beraz, berriz ere durangar 
bi izango dira Bertsolari Txa-
pelketa Nagusiko finalean. 
Han izateko aukerarik ez du-
zuenok, jakin, finala pantaila 
handian ikusteko aukera izan-
go duzuela Plateruenean, eta 
goazenok disfrutatu dezagun, 
ahaztu gabe Mauleko finaler-
dia falta dela.

P.D.: Bertso saioen kronika 
nahi duenak, www.bertsoa.com 
atarian entzun ditzala saioak, 
eta bakoitzak bere analisiak 
egin ditzala. Argazkiak: Gari Garaialde.

Z.Fuertes.
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GEURE DURANGALDEA

Hilaren 6an beteko dira 50 
urte Antonio Garcia Escobar 
Zaldibarko eskolako maisua 
norbaitek jipoitu zuela. EAJ/
PNVko Gudari aldizkariak 
hilabete batzuk lehenago be-
re euskararen aurkako ja-
rrera salatua zeukan. Herri 
mailako komentarioek sortu 
berria zen ETAren inguruko 
jendeari leporatu zioten ekin-
tza zuzen horren egiletasuna. 
Garai hartan gertatzen zen 
bezala, airean gelditu zen as-
tindua eman zuenaren izena.
Baina… agintariak ez ziren 
erantzun gabe gelditzearen 
aldekoak. 

1957tik bazegoen Duran-
galdean, Arrazolan, ipurdia 
geldirik sekula eduki ezin 
zuen apaiz gazte bat, Jose An-
tonio Retolaza Kili-kili. 1963ko 
ikasturtean Elorrioko Fun-
cor kooperatibak uri hartan 
zeukan eskolako zuzendari 
izendatu zuen, eta, noski, eus-
kara irakasten hasi zen ikas-
tetxe hartan. Garai hartako 
Elorrioko alkateak Bizkaiko 
gobernadore zibilaren eta 
Pablo Gurpide Bilboko gotzai-
naren aurrean salatu zituen 
ikasketa horiek. Salaketa 
kontuan izan zuten, eta agin-
tari haiek abenduaren 26an 
euskara irakastea galarazi 
zuten. Ondoren, Retolazak 
Arrazola utzi, eta Madrilera 
joan zen psikopedagogia ikas-
ketak egitera.

1964. urtean, uztailaren 
17an hain zuzen, Eduardo 
Ryan apaiza izan zen gotzai-
naren debekua jaso zuena, 
Durangon San Frantzisko 
ikastetxeko gela batean eus-
karazko eskolak eman ez zi-
tzan. 

1970era itxaron beharra 
egongo zen, Jose Maria Cirar-
da gotzainaren garaian, Kar-
melo Etxenagusia eta abar eli-
zaren “bedeinkapenarekin” 
antolatutako Derioko udako 
lehen ikastaroaz gozatzeko. 

Apaiz arteko euskera

Gerediagako 
kidea

JON IRAZABAL 

 MUSIKA

Organista gazte bi Arandoñok 
antolatutako zikloan, domekan
Lau eskutarako kontzertua eskainiko dute, Juan de la Rubia eta Ana Aguado 
organista gazteek, Durangoko Andra Marian, abenduaren 1ean, 19:00etan 

  ITSASO ESTEBAN 
Arandoño kultur elkarteak 
Organo Kontzertuen zikloa an-
tolatu du, eta organo kontzertu 
bi ekarriko ditu Durangora, 
abendu hasieran. Abenduaren 
1ean, 19:00etan, lau eskutarako 
emanaldia eskainiko dute ziklo 
horren barruan Juan de la Ru-
bia eta Ana Aguado musikari 
gazteek, Andra Marian. 

Valentzian, 1982an jaio zen de 
la Rubia, eta bere belaunaldiko 
organistarik arrakastatsueneta-
rikoa da; eta, Palentzian, 1984an, 
sorturikoa da Aguado. Orga-
noaren ondarea babestea helbu-
ru duen Tadeo Ortega elkarte-
ko presidentea da Aguado, eta 
musika ikasketak Katalunian 
egin dituzte musikari biek. Du-
rangoko emanaldian, Mozart, 
Carleton, Tomkins eta Merkel 
musikarien piezak interpretatu-
ko dituzte Juan de la Rubiak eta 
Ana Aguadok, lau eskutara.

Abenduaren 6an, 20:00etan 
Roberto Frescok eskainiko duen 
kontzertu-solasaldia izango da 
Organo Kontzertuaren zikloa-
ren barruko bigarren hitzordua. 
Formatu bereziko emanaldia 
izango da: solasaldia eta kon-
tzertua uztartuko ditu. Aurten, 
Andra Maria elizako koruan 
egingo dute emanaldia.

Madrilgo Almudenako Santa 
Maria de la Real katedraleko or-
gano-jotzaile nagusia gonbidatu 
dute Durangoko kontzertu-so-
lasaldi horretarako: Roberto 
Fresco organista. Europa, AEB, 
Latinoamerika eta Filipinetan 
jarduten du Frescok, eta XVI. 
mendeko musikatik abangoar-
diako musikara doan eremua 
osatzen du bere errepertorioak. 

Bizitzaz eta obraz
Bere bizitzari eta obrari buruz-
ko solasaldia eta zuzeneko orga-
no musika emanaldia eskainiko 
ditu. Hain zuzen, duela hiru urte 
egin zen ziklo honetako lehenen-
go solasaldi-kontzertuan jo zuen 
Montserrat Torrent musikaria-
ren ikasle izandakoa da Fresco. 

Iaz hamabost urte bete ziren 
Durangoko Arandoño elkartea 
sortu zutela, eta hainbat urtean 
antolatu du elkarte horrek, Or-
gano Kontzertuen zikloa.  

Juan de la Rubia.

Ana Aguado.

Entzun, elurra ari du
 ARITZ MALDONADO

Bi urteren ostean, atzera itzu-
li dira Jupiter Joneko kideak 
Plateruenera. Jendez gainezka 
orduan, eta lagun artean orain-
goan, baina ausart taularatu di-
ra Nerea Garrido, Baxi Ubeda 
eta Aida Torres (Joxe Caballero 
falta zen), bakarra den propo-
samenarekin. 

Musika eta zinema modu be-
rean ulertzen dute irundarrek: 
sinplea, baina iradokitzailea 
izan behar du. Honela, Karel 
Zeman txekiarraren Cesta Do 
Pravêku filma musikatu dute, 
historian milaka urteko bidaia 
eginda. Plateruena haitzulo-
ra eraman gaituzte Aidaren 
erritmo karratuekin; Baxi eta 
Nerearen gitarra joko sotilek, 
ostera, ñabardurak erakutsi di-

tuzte abenturan. Lau gazteren 
bidaia, kobatik hasi, eta dino-
sauroen borrokara iritsi arte, 
ibilaldia lokaztuta amaitzeko.

Ausart agertokian, eta ego-
nezinak entsegu lokalean. Ur-
tetan musikagintzan aritua da 
laukotea, eta Lisabö, Akauzaz-
te eta Bukaera lako taldeetan 
zaildu dira. Musikagintza, sen-
tsazioak eragiteko tresna gisa 
ulertuta, noski. 

Industriarik ez da euren us-
tetan. Etiketek, ostera, aspertu 
egiten dituzte. Beste liga ba-
tean jokatzen dute irundarrek. 
Beste galaxia batean. Bidasoa-
ko (eta inguruetako) harrobi 
emankorreko hainbat talderen 
kasuan legez, BideHuts kolek-
tiboa arduratu da sorkuntza 
jario hau bideratzeaz. 

Amaitzeko, elurra eta mai-
tasuna parez pare; hitzez des-
kribatu ezin daitezkeen sen-
tsazio eragileak, biak. Hartara, 
Yoko Onoren Listen, the snow 
is falling jo dute jupitertarrek, 
pantailan Kontxako hondartza 

elurrez estaltzen ari dela. Ho-
rrela itxi da Kantuaren Kan-
toiaren bosgarrena. 

Ez dago hau azalduko duen 
hitzik, bizi egin behar dira ho-
rrelakoak.

Hurrengo urtera arte!

  KANTUAREN KANTOIA 2013, PLATERUENA. JUPITER JON KRONIKA



“Gai sozialak jorratzen dituzten dokumental 
asko eskainiko ditugu aurten”
Durangoko Azokako Irudie-
neak, ikus-entzunezkoen pla-
zak, urrats bat gehiago emango 
du 48. edizioan, eta aurten Zu-
gaza zinema aretora lekualdatu-
ko da. Horrela, eskainiko dituen 
hamahiru filmak kalitate handia-
goz gozatu ahal izango dira, eta 
proiekzioez gainera, mahai-in-
guruak, sortzaileekin solasal-
diak, filmen aurkezpenak, taile-
rrak eta bestelako jarduerak ere 
eskainiko dituzte. Arrate Illarok 
kudeatzen du Irudienea gunea.

Zer leku dute ikus-entzunez-
koek Durangoko Azokan? 
Durangoko Azoka euskal liburu 
eta disko azoka izatetik kultura-
ren plaza izatera zabaldu da, eta 
hedapen horretan bere lekua du-
te ikus-entzunezkoek, kulturaren 
beste arlo bat direlako, literatura, 
musika edo antzerkia diren beza-
la. Zentzu horretan, Irudienea gu-
neak kulturaren beste aurpegi 
bat eskaintzen du. Gainera, eus-
kal kulturaren barruan ikus-en-
tzunezkoek oso rol garrantzitsua 
dute. Beti izan dira jende askoren 
gustuko, eta euskaraz aisaldian 
gozatzeko tresna oso baliotsua di-
ra: erraz kontsumitzen direlako, 
eta adin guztientzako egokiak di-
relako.

Zer garrantzia du Irudienea zi-
nema aretora eramateak?
Alde batetik, Durangoko Azoka-
ren plan estrategikoari erantzu-
ten dio. Azoka Durango osora za-
baldu nahi da, eta bide horretan, 

Irudienea Landakotik aterako da. 
Bestetik,  ikus-entzunezkoen gu-
ne naturala da zinema aretoa. Ho-
rregatik, proiekzioek kalitatean 
asko irabaziko dute kokaleku be-
rriarekin.

Antolatu dituzuen jardueretan 
nabarituko da aldaketa hori?
Bai, noski. Euskarazko ikus-en-
tzunezko lanen erakusleihoa 
da Irudienea, eta  sortzaileak 
ikusleekin harremanetan jar-
tzeko plaza da. Helburu horre-
kin, proiekzioak eskaini ditu-
gu, eta filmen sortzaileak bertan 
egongo dira lanak zuzenean azal-
tzeko, eta bizipenak kontatzeko. 
Alegia, elkarren arteko truka-
keta hori elikatzeko. Ildo horre-
tan, emakumeen lanak azalera-
tzeko mahai-ingurua ere antola-
tu dugu.

Proiekzioei dagokionez, zein-
tzuk dira amu nagusiak?
Denak izan litezke, baina, esate-
rako, Euskara jendea, Izan pira-
ta eta Euskal Herriko nonbait pe-
likulen aurkezpenak. Gainera,  
Jon Garañok eta Jose Mari Goe-
neagak Loreak errepidean film be-
rriaren aurrerapena ekarriko du-
te. Help! Socorro! Lagundu! Goen-
kale TV Moviearen estreinaldia 
egingo dugu, eta Goenkaleko ak-
toreak etorriko dira Durangora, 
aurkezpena egiteko. Aurten, na-
barmentzekoa da, gai sozialak jo-
rratzen dituzten dokumental as-
ko eskainiko ditugula. 
Kameratoia ere antolatu duzue, 

Euskal Herriko IX. Ikus-entzu-
nezkoen Rallya. Zelako harrera 
eduki du lehiaketa horrek aurre-
ko edizioetan? Zein da deialdia-
ren helburua?
Urte dezente dira Kameratoia 
antolatzen dela eta hori bada 
seinale bat. Igual hasieran 
izen-ematea oso potentea izan 
zen, gaur egun badaude beste 
antzeko proiektu batzuk, baina 
euskara hutsean direnak ez 
dira hainbeste, eta Kameratoia 
erreferentea da eta badaude 
parte-hartzaile asko urtero 
errepikatzen dutenak. Alde 
batetik, sortzaile gazteei leku bat 
ematea da helburua, eta, bestetik, 
euskaraz gozatzeko tresna bat 
ipintzea. Hau da, nahiz eta, oso 
adituak ez izan, gazteak etor 
daitezen eta 48 orduan film bat 
egin dezaten euskaraz gozatuta.

Azokan parte hartzen duzuen 
hirugarren urtea izango da. No-
lako esperientzia izan da orain 
artekoa, eta zer espero duzue 
edizio berriari begira?
Oraindik jaio berritako egitas-
moa da. Urtetik urtera publikoa-
ren erantzuna progresiboa izan 
da, baina, oraindik, egonkortzeko 
prozesuan gaude. Aurten, azokan 
ikus-entzunezkoek badute espa-
zio duin bat, eta oraingo helburua 
da ahalik eta jende gehien hona 
erakartzea.

Nolako publikoa erakarri nahi 
duzue zuen jarduerekin?
Ikus-entzunezkoak gustatzen 

zaizkion edozein adineko publi-
koa. Durangoko Azokara gertu-
ratu nahi duen ororentzat dago 
zerbait interesgarria Irudienean.

Ikasleen egunerako bikoizke-
tari buruzko tailer bat antola-
tu duzue. 

Umeentzat oso esperientza polita 
da ezagutzea, aurrez aurre, Shin 
Chani ahotsa ipintzen dion per-
tsona. Euren marrazki bizidunak 
barrutik ezagutzean flipatu egi-
ten dute. Eta, ikusteaz gainera, 
protagonista bihurtzen dira eu-
ren ahotsak irudiari ipinita.
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Durangaldearen historia 
ezagutzeko aukera 
eskaintzen du Astola 
ikerketa eta historia 
urtekariak. 

Gerediaga Elkartearen ekimenez, 
eta Txelu Angoitia argazkilariaren 
gidaritzapean, hamar erreportaje 
interesgarri bidelagun hartuta, Du-
rangaldeko historian barneratzeko 
aukera dugu. 1300. urteko bando
-gerrak, San Antonio jaiak, Du-
rangoko auzo elkarteen borrokak, 
txakolinaren sekretuak, Durangoko 
arma-fabrika, Durango grabatu eta 
ilustrazioetan, Ermuko etorkinak, 
Mikeldiko idoloa, eta Elorrioko mo-
nasterioak eta komentuak edota 
Euskadiko salbamendu-txakurren 
taldea sakonean aztertzen ditu As-
tolaren 9. edizioak. Ohiko salmenta 
puntuetan eta Durangoko azokan 
salgai aurkituko duzue urtekaria. 

Durangaldearen historiaren hamar pasarte 

GARAI BATEKO 
‘SANANTONIO’ ZORAGARRIAK
Juan A. Hernández
 
Ekainaren 13an urtero Euskal 
Herri osoko jendea dotore janzten 
zen Urkiolara joateko. Herritarrak 
trenez, autobusez, gurdiz nahiz 
oinez heltzen ziren. Urkiolan ema-
ten zuten eguna, eta santuari otoitz 
egiteaz ere gogoratzen ziren. Askok 
kanpoan igarotzen zuten gaua. Ge-
rraostean, gorri denboran, jaiegun 
hura primerakoa zen eguneroko bi-
zimodu gogorrean eten bat egiteko.

BANDO-GERRAK
J. Manuel González Cembellin 

Garai oparo baten ondoren, Euro-
pa Atlantikoak krisialdi ekonomi-
ko eta sozial sakona sufritu zuen 
1300etik 1500era. Testuinguru hura 
ondo zetorkion sasoi hartan agin-
tean zegoen nobleziari. Krisialdia 
zela eta, noblezia sarritan murgil-
du zen gerrateetan, irabaziak eta 
boterea lortzeko. Gure lurraldean 
oñaztarrak eta ganboatarrak men-
de eta erdi aritu ziren elkarren aur-
ka borrokan. 

DURANGO, GRABATUETAN 
ETA ILUSTRAZIOETAN
Joseba Aizpurua
 
XVI. mendetik XIX. mendera (ha-
rik eta argazkigintza asmatu arte) 
marrazkilariek eta grabatzaileek 
egiten zituzten irudiak; paisaiak, 
eraikinak, jende ospetsua nahiz 
gertakarien irudiak. Helburua do-
kumentatzea eta informatzea izan 
arren, ilustrazioak balio plastiko eta 
artistiko handikoak dira.

BILATZEKO GRINA
Lorea Madina
 
Euskadiko salbamendu-txakurren 
taldeak (GPSE) 30 urtean dihardu 
lanean musu-truk. Aitzindariak 
izan ziren. Hurbileko katastrofe 
askotan erreskate lanetan lagun-
du dute. Taldeak lan garrantzitsua 
egin arren, larrutik ordaindu dute 
inoiz. Besteak beste, lau taldekide 
hil ziren erreskate lanetan ari zire-
la, 1987ko ekainean, Europako men-
dietan (Asturias).

DURANGOKO ARMA-FABRIKA
Juan L. Calvó
 
Durangoko Madalenosteko eraikina 
1990ean bota zuten. Lantegi zahar 
hark kokatu zuen Durango Euskal 
Herriko armagintzaren mapan. Rie-
ra, López y Cª eta Durangoko fabrika 
izenetik ezagutzen zuten. XIX. men-
dearen erditik mendea amaitu arte 
errebolber eta eskopeta asko egin 
zituzten bertan. 1990ean eraitsi zuten 
Madalenosteko eraikina.

ELORRIOKO MONASTERIOAK 
ETA KOMENTUAK
Igor Basterretxea
 
Elorrion monasterioen eta nekropo-
lien bidez elkartu zituzten ingurueta-
ko herritarrak Goi Erdi Aroan. Bada, 
bai garai hartan, bai Aro Modernoan, 
Elorrio oso aktiboa izan da, eta hez-
kuntzak beti piztu du interes handia 
herrian. Horrexegatik daude horren-
beste erlijio-erakunde, eta Jesuitak 
herrira erakartzeko asmoa ere inte-
res horren ondorioa izan zen.

TXAKOLINA, URTEKO ARDOA?
Uri Astola
 
Lurretik sortutako produktuen ar-
tetik batek, behintzat, bilakaera 
bikaina izan du, eta gaur egun errefe-
rentea da gure gastronomian. Garai 
batean indarrik gabeko ardo garratza 
iruditzen zitzaion jendeari, eta mer-
katuratu beharrean etxean edaten 
zuen; baina txakolingileen lan gogo-
rrari esker, kalitatezko ardotzat onar-
tzen dute gaur egun.

MIKELDIREN MISTERIOA
F. F. Palacios 
Mikel Unzueta
 
Mikeldi idoloaren inguruan mende 
askotan sortu dira usteak eta teo-
riak. Bere jatorriari, esanahiari eta 
egileari buruz urteetan eztabaidatu 
da. Testuinguru arkeologikorik ez 
daukanez, eta Euskal Herrian antze-
ko beste piezarik ez denez ezagutzen, 
misterioak gaur egunera arte iraun 
du. Hala ere, Palacios eta Unzuetak 
badute  beraien teoria.

AUZO ELKARTEEN BORROKAK
Rakel Calvo
 
Durangoko biztanle kopurua ika-
ragarri hazi zen joan zen mendea-
ren erdialdean. Jendetza hura etxe 
merkeetan (casas baratas deritzen 
auzoetan) jarri zen bizitzen, eta auzo 
horietan sortu ziren auzo mugimen-
duen borrokek herriaren beraren 
bizimodua baldintzatu zuten. Duran-
goko inguruei nortasuna eman zieten 
auzuneak izan ziren. 

ERMUA, MILAKA 
ETORKINEN HARRERA-LEKU
Estibalitz González
 
1960. hamarkadan Ermua eta Beni-
dorm izan ziren Estatuan biztanle 
hazkuntza-ehunekorik handiena 
izan zuten bi udalerriak. Ermuak 
1950-1970 urteen artean, etorkinak 
uholdeka jaso zituen. Orduan eto-
rritakoak bertakotzen joan dira, eta 
horien ondorengoen mestizajeak 
ematen dio herriari egun duen plu-
raltasuna eta kultur aberastasuna.
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Kirola
 PILOTA

Lopez eta Errandonearen artekoagaz 
hasiko dituzte finalerdiak, Olazarren
Gaur final-laurdenak amaituko dituzte, eta datozen eguenetan finaleko protagonistak erabakiko dira

 JOSEBA DERTEANO
Zaldibarko Olazar txapelketa 
unerik erabakigarrienean sartu 
da. Orain arteko jardunaldie-
tako galbahe lanaren ostean, 
sailkatzea lortu duten pilotariek 
Euskal Herriko pilota txapelke-
ta prestigiotsuenetako batean 
txapela janzteagaz egiten dute 
amets. Gaur, San Andres jaiak 
direla eta, partidu bi jokatu-
ko dituzte: final-laurdenetako 
azkenak. Finalerako txartela 
datorren eguenetik aurrerako 
partiduetan jokatuko da. Garai-
penerako aukera dutenen ar-
tean Igor Azpiri elorriarra dago.

Gaur, 21:30ean, lau t’erdiko 
eta binakako partidu bana joka-
tuko dira. Kaiolan, Gaizka Ben-
doiro errioxarra eta Joanes Ba-
kaikoa doneztebarra neurtuko 
dira; binaka, aldiz, Asier Beitia 
eta Aitor Diez Andoni Mendi-

nuetaren eta Aitor Aizpuruaren 
aurka ariko dira. 

Abenduaren 5ean, 21:30ean, 
lau t’erdiko lehenengo finaler-
dia jokatuko dute Adrian Lo-
pez larrabetzuarrak eta Ander 
Errandonea beratarrak. Erran-
doneak 17 urte ditu, eta Lopez 
hiru-lau urte beteranoagoa da. 
Biak dira gazteak, baina Lope-
zek hobeto ezagutzen du ofizioa, 
eta, horregatik, faboritotzat jo 
daiteke. Errandoneak erremate-
rako dohain handiak ditu, baina 
oraindik ez da hain erregularra. 
Esaterako, final-laurdenetan 
1-12 galtzen hasi zen Etxeba-
rriaren aurka, eta, ondoren, 
zuzenean joan zen 22ra. Bere 
dohainak eta oraindik dituen 
hutsuneak bistaratu ziren parti-
du hartan.

Abenduaren 12an binakako 
aurreneko finalerdia jokatuko 

dute. Igor Azpirik eta Kerman 
Galarzak gaurko binakako par-
tiduko irabazleak izango dituzte 
kontrario. Orain urte bi Mallabi-
ko Biharko Izarrak txapelketako 
finalera heldu zen Azpiri beste 
final handi baten atarian dago. 
Galarzak eta Azpirik lana gogo-

tik egin behar izan zuten joan 
zen astean Dorronsoro eta Perez 
menderatu (22-15) eta finalerdie-
tara sailkatzeko. Partidu hasie-
ran 9-2 aurreratu ziren arren,  
lan erdietara 11nako berdinketa-
gaz heldu ziren. Bigarren zatian, 
gogortasunak bere horretan 
jarraitu zuen, baina tantoak biz-
kaitarren aldera erori ziren. Lau 
pilotariek maila handiko nor-
gehiagoka eskaini zieten Zaldi-
barko pilotalekuan batu zirenei.

Finalaurreko bi 19an
Abenduaren 19an gainerako 
finalerdi biak jokatuko dituzte, 
21:30etik aurrera. Lau t’erdian, 
atzo jokatu zuten Agirre eta 
Darioren artetik irten da lehe-
nengo sailkatua; bigarrena, 
gaur erabakiko da Altuna eta 
Bakaikoaren artean. Binakako 
bikoteetako bat Xabier Urbieta 
eta Xabier Tolosa gipuzkoarrek 
osatzen dutena da, eta euren 
aurkariak atzo jokatutako Yoldi- 
Arratibel eta Arrieta-Gorrotxa-
tegi partidutik irten dira (emai-
tzak www.anboto.org atarian).

Datozen asteetako jardunaldietan erabakiko dituzte finaleko protagonistak. Kepa Aginako.

Finalak abenduaren 31n jokatuko dituzte. Kepa Aginako.

AGENDA

 FUTBOLA

MAILA GORENA

Zaldua - Sporting Lutxana
· Zapatuan, 16:30ean, Solobarrian.

LEHENENGO ERREGIONALA 
(gizonak)

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

BIGARREN ERREGIONALA

Ezkurdi - Ariz
· Zapatuan, 17:00etan, Arripausuetan.

Iurretako B - Astrabuduako B
· Zapatuan, 18:00etan, Larrakozelaian.

HIRUGARREN ERREGIONALA

Elorrio B - Amorebieta B
· Zapatuan, 18:00etan, Eleizalden.

LEHENENGO ERREGIONALA 
(emakumeak)

Elorrio - Basauritar emakume
· Zapatuan, 16:00etan, Eleizalden.

Iurretako - La Merced
· Domekan, 18:00etan, Larrakozelaian.

 ARETO FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA

Sasikoa - Santurtzi
· Zapatuan, 19:45ean, Landakon.

Mallabia - Zarautz
· Domekan, 18:00etan, Zaldibarren.

MAILA GORENA

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

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

Sasikoa B - Askartza Claret
· Zapatuan, 18:00etan, Landakon.

LEHENENGO ERREGIONALA

Dantzari - Zamudio
· Zapatuan, 17:00etan, Iurretako  
Lanbide Heziketa Institutuan.

BIGARREN ERREGIONALA

Racing Tolosto - Elorrixo Txiki
· Zapatuan, 15:30ean, Landakon.

Presion Break - Gu Lagunak
· Zapatuan, 18:10ean, Berrizburun.

EMAKUMEEN LIGA

Sasikoa - Lagun Onak
· Zapatuan, 16:45ean, Landakon.

 SASKIBALOIA

LEHENENGO MAILA (gizonak)

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

LEHENENGO MAILA  
(emakumeak)

Tabirako Baque - Deusto Loiola
· Zapatuan, 19:00etan, Landakon.

LEHEN ERREGIONALA

Anbotopeko - Aurrera
· Zapatuan, 18:00etan, Tabiran.

BIGARREN ERREGIONALA

Julza-Zaldua - Bilbo Berrio Otxoa
· Barikuan, 20:00etan, Zaldibarren.

Tabirako Baque - Jarrilleros
· Domekan, 12:00etan, Landakon.

TXIRRINDULARITZA

Mendiko bizikleta 
martxa etzi, Zaldibarren
Izen-ematea doakoa izango da, eta eguenean bertan 
eman ahalko da, bizikleta martxa hasi aurretik

Zaldibarko Lagun Artea taldeak 
mendiko bizikleta martxa anto-
latuko du domekan. Aurten 12. 
aldia izango du. 

Aurtengo martxarako ibilbi-
de bi prestatu dituzte: 22 kilome-
troko bat, 900 metroko desnibel 
positiboa duena, eta 34 kilome-
troko luzeago bat, 1.600 metroko 
desnibela duena. Martxa biak 

10:00etan hasiko dira, Zaldiba-
rren. Izen-ematea doako da, eta 
egunean bertan ere eman ahal-
ko da izena, bizikleta martxa 
hasi aurretik. 

Bizikleta probagaz gainera, 
parte hartzen dutenen artean 
askotariko zozketak egingo di-
tuztela jakinarazi dute antola-
tzaileek.Zaldibarko mendiko bizikleta martxak 12. aldia egingo du aurten. 
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ADITUAREN TXOKOA

 SOKATIRA

Prestaketan urri, 
laugarren amaitu 
du Abadiñok 
320ko txapelketa
Datorren urtea munduko txapel-
ketaren urtea izango da. 2014ko 
otsail amaieran, goma gaineko 
talderik onenak lehiatuko dira 
Irlandan. Abadiñok denboral-
diko hitzordu garrantzitsu ho-
rretara sasoirik onenean heldu 
gura du, eta prestaketa prozesua 
ere txapelketa horretara bidera-
tu du. Ondorioz, goma gaineko 
lauko denboraldiari normalean 
baino ahulago ekin dio Abadiño 
sokatira taldeak. Aian (Gipuz-
koa) jokatu zen 320 kilora arteko 
finalean laugarren amaitu zu-
ten, Sokarri, Ñapurrak eta Iba-
rra taldeen atzetik.

300 kilora arteko txapelke-
tan ere estu dabiltza. Bilbon 
jokatutako lehenengo sailkapen 
proban laugarren geratu ziren, 
Sokarri, Murueta eta Ñapurrak 
taldeen atzetik. Bigarren sailka-
pen proba abenduaren 14an izan-
go da, eta aurreneko hiruretan 
sartu beharko dute finala jokatu 
ahal izateko.

 ARETO FUTBOLA

Elorrixo Txiki eta 
Racing Tolosto, 
aurreneko bien 
arteko derbia 
Bigarren Erregionaleko biga-
rren multzoan, Elorrixo Txi-
ki eta Racing Tolosto derbian 
neurtuko dira asteburuan. Bost 
jardunaldiren ostean, Elorrioko 
taldea multzoko lider dago lau 
partidu irabazi eta bat berdindu-
ta. Racing Tolosto bigarren dago, 
lau puntura. Beraz, derbia gal-
duta ere, Elorrixo Txikik lider 
izaten jarraituko du. 

Multzo honetako aurreneko 
bost taldeak Durangaldekoak 
dira: Racing Tolostoren atzetik, 
Presion Break B, Mallabia B eta 
Gu Lagunak taldeak daude. Du-
rangoko Mendibeltz taldea da 
garaipenik lortu ez duen eskual-
deko talde bakarra. 

 PILOTA

Rober Uriartek irabazi 
du Tornosolo Kopa
Finalean 40-32 irabazi zion Uriartek Ezkurrari

Beste behin Durangaldean gera-
tu da Tornosolo Kopako txapela. 
Iaz Mikel Gonzalez berriztarrak 
irabazi zuen, eta orain urte bi 
eta aurten Rober Uriarte aba-
diñarrarentzat izan da txapela. 
Joan zen domeka eguerdian 
jokatutako finalean, Uriartek 
40-32 menderatu zuen Paxcal Ez-
curra urruñarra. 

Partidu serioa jokatuta, ha-
sieratik agindu zuen Uriar-
tek. Hasieran tanto dezenteko 
aldeagaz bazegoen ere, Ezku-
rra urruñarrak birritan lortu 
zuen inguratzea. Uriartek, lehe-
nengo, aurreko jokaldien bidez 
sahiestu zuen berdinketa, eta 
gero, atzeko lanagaz teilatua eta 
sarea topatuta.

 ZIKLO-KROSA

Aitor Hernandez izan 
zen onena Berrizen
 Bizkaiko txapelketa irabazi du Hernandezek

Berrizko ziklo-kros proban Ai-
tor Hernandez izan zen nagusi 
lasterketa osoan. Euriak eta 
lokatzak gogortutako lasterke-
tan ermuarra izan zen onena. 

Jonathan Lastra sailkatu zen 
bigarren. Beste kategorietan, 
hauek izan ziren irabazleak: 
Gotzon Martin juniorretan, Jo-
kin Alberdi kadeteetan, Naia 

Alzola, Paula Lanz eta Mireia 
Muñoz emakumeetan, eta, Iñigo 
Burgos, Manuel Quintanilla eta 
Jokin Mujika master mailetan.

Egoitz Murgoitiok ezin izan 
zuen parte hartu. Aurreko egu-
nean Belgikan Munduko Ko-
pako proba batean erori egin 
zen arren, gau osoa errepidean 
eman, eta Berrizko proban par-
te hartzen saiatu zen, baina mi-
nak ez zion utzi. Mediku probek 
saihetsetan traumatismo gogor 
bat duela agertu badute ere, 
saihetsik ez du hautsi.

SASKIBALOIA

Tabirako Baqueko talde 
nagusi biak indartsu dabiltza 
Liga hasiera txar bat egin ostean, gizonen taldea esnatu egin da, eta garaipenak 
pilatzen dabil; emakumeak hasieratik dabiltza erne, eta bigarren daude

 JOSEBA DERTEANO
Gizonen Tabirako Baque tal-
deak aurkitu du jarraitu beha-
rreko norabidea, eta liga hasiera 
pobreari buelta eman dio. Ema-
kumeen talde nagusiari, aldiz, 
hasiera-hasieratik funtziona-
tzen dio iparrorratzak, eta liga 
hasiera bikaina osatu du.

Ligako lehenengo bost par-
tiduak galduta, argi gorriak 
piztu ziren gizonen taldean. 
Denak ez zebiltzan norabide be-
rean arraunean. Orain hilabete, 

etxean Azkoitia-Azpeitia taldea-
ren kontra jokatutako partidua 
izan zen garai berri bati ekiteko 
mugarria. Denboraldiko lehen 
garaipenak indarberritu egin zi-
tuen, eta hurrengo partidu biak 
ere irabazi egin zituzten Atletico 
San Sebastian eta Goierri-Verkol 
taldeen aurka. Gainera, azken 
partidu horretan erakustaldia 
eskaini zuten zaleen aurrean, 
eta xehatu egin zuten Gipuzkoa-
ko taldea: 74-47. Joan zen aste-
buruan amaitu zitzaien garai-

penen bolada Mondragon Uni-
bertsitatea taldearen kantxara 
egindako bisitan, baina kontuan 
hartu behar da Mondragon mul-
tzoko talderik indartsuenetakoa 
dela, zazpi garaipen eta porrot 

batekin. Gainera, azken unera 
arte estu joan zen partidua: 68-63.

Emakumeen liga hasiera 
aitzakiarik gabekoa da. Zortzi 
partidutik sei irabazita, sailka-
peneko bigarren tokian kokatu-
ta daude. Galdutako partidu bat 
gaur egun aurretik duten talde 
bakarraren kontrako izan zen; 
etxean, puntu biko aldeagaz (46-
48) galdu zuten Azpeitiko Zurt 
Taberna taldearen aurka. Den-
boraldiko aurreneko porrota, 
ostera, Donostian jasan zuten, 
Bera Bera taldearen aurka. De-
na dela, porrot horiek urruneko 
kontu bat dirudite, harrezkero 
jokatutako lau partiduak irabazi 
dituztelako. Beraz, une gozoan 
hartuko dute bihar etxean Deus-
to Loiola Indautxu Unibertsita-
tea taldea.

Gabonetako torneoa
Urtero legez, klubeko jokala-
ri ohiei zuzenduta, aurten ere 
Gabonetako Simply Torneoa 
antolatuko du Tabirakok, aben-
duaren 28an. Sasoi bateko joka-
lariak berriz elkartzeko eta har-
tu-emanak sendotzeko helburua 
izaten du torneo horrek. 

Parte hartu gura duen Tabi-
rakoko jokalari ohiak helbide 
elektroniko honetan eman deza-
ke izena: tabirako@gmail.com. 
Gehienez 15 jokalariko taldeak 
osatuko dituzte (bi gizonenak 
eta beste bi emakumeenak). Be-
raz, izen-ematea mugatuta dago. 
Talde bakoitzerako entrenatzai-
leak ere behar dituzte.

Abenduaren 28an izango dira 
partiduak: 17:30ean gizonena, 
eta 19:15ean emakumeena. 

Tabirako Baqueko talde nagusi biek etxean jokatuko dute asteburuan. Zaloa Fuertes.

Emakumeek lau partidu 
irabazi dituzte segidan, 
eta bigarren daude

Derbia galduta ere, 
lider izaten jarraituko du 
Elorrixo Txiki taldeak

Ezker hormara begira gaude 
denok, asteburua oso interes-
garri dator eta. Esku pilotako 
izar nagusiak diren Irujo eta 
Olaizola II.a, Bengoetxea VI.a 
eta Saralegi tarteko, kaiolan 
ikusiko ditugu.

Dena dela, euskal pilotan 
bada beste biderik, eta ber-
tako pilotariak badira lerro 
hori hartutakoak. Trinke-
teaz ari naz. Askok gutxietsi 
egiten duten arren, Bizkaian 
indarra hartu duen modalita-
tea da, Abadiñoko Tornosolo 
izanik denen habia.

Eta Rober Uriarte, Mikel 
Gonzalez edo Ander Antxia 
lau hormen barruan izar 
kontsideratu genitzake. Hego 
Euskal Herrian bai, behin-
tzat. Eta Ipar Euskal Herrian 
ere bertako pilotari handie-
nekin jokatutakoak dira, eta, 
bertan, Tornosolon, Bidasoaz 
bestaldekoei irabazitakoak 
ere bai. Adibidez, bukatu 
berri den Tornosolo Kopa 
Uriartek irabazi du Paxcal 
Ezcurra garaituta. Berdin 
egin zuen Mikel Gonzalezek 
aurreko urtean.

Hala ere, garrantzitsuena 
ez da izar bat edo bi izatea, 
pilotari asko eta askori bide 
berri bat zabaltzea baizik, eta 
hori egina dago. Orain ha-
markada bat ezagutu ere egi-
ten ez zen euskal pilotako mo-
dalitate dotorean gaur egun 
denek desio dute jokatzea. 
Izarrak, gazteak, umeak…

Lehen lerroetako gaira 
bueltatuta, ni bustitzen nai-
zenetakoa izanda, Aimar eta 
Juan ikusten ditut finalean. 
Gehienek Aimar ziurtzat joko 
dute, Juan ez ordea. Oinatzek 
gehiago jokatu du ligaxkan, 
baina izarrak bere unean ager-
tu beharra dauka. Esan baita 
Saralegiren lehiaketari cha-
peau eman beharra dagoela. 

Bide berriak

Kepa Arroitajauregi

Pilota teknikaria
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Aisialdia GAZTE GARA GAZTE!

Gabonetako 
ludotekan irteera 

bana egingo 
dute Izenaduba 

Basora eta Bilboko 
Gabonetako jolas 

parkera

Hiru eta hamar urte 
arteko gaztetxoei 
zuzenduta dago, 

eta Pinondo Etxean 
egingo dute

Apirilera arte iraungo 
duen Olgetan 

ludoteka ere martxan 
dago, astelehenetik 

eguaztenera, 
Plateruenean

 JOSEBA DERTEANO
Berbaro euskara elkarteak 
Olgetan ludoteka zerbitzua Ga-
bon egunetan ere eskainiko du 
aurten, lehenengoz. Abendua-
ren 23tik urtarrilaren 3ra dau-
den aste bietan egingo dute, 
astelehenetik barikura (eguaz-
ten biak salbu, Gabon eguna 
eta Urteberri eguna), 09:00etan 
hasi eta 13:30era arte. Hiru eta 
hamar urte arteko gaztetxoei 
zuzenduta dago, eta Pinondo 
Etxean batuko dira.  

Beti legez, askotariko ekin-
tzak egin eta landuko dituz-
te (jostailuen azoka, esku-
lanak, euskal mitologia…), 
baina Gabonekin lotutako tra-
taera ematen saiatuko dira. Ir-
teera berezi bi ere egingo dituz-
te: abenduaren 27an Izenaduba 
Basora joango dira, Olentzero-
ren etxea eta Euskal Herriko 
lehen parke mitologikoa bisita-
tzera. Urtarrilaren 3an, berriz, 

Bilboko Gabonetako jolas par-
kera joango dira. Gabonetan ol-
getan ekimeneko lehen astean 
parte hartzeko bazkideek 60 
euro ordaindu beharko dute, 
eta 70 bazkide ez direnek. Biga-
rren asterako prezioak hauek 
dira: 105 euro bazkideek eta 
115 bazkide ez direnek. Izen- 
emate epea hasita dago, eta mo-
du bitara egin daiteke: aisial-
dia@berbaro.com posta elek-
tronikoaren bidez edo honako 
telefono honetan: 946 201 918. 
Plazak bete badira, abendua-
ren 13an itxiko dute izen-emate 
epea. 

Olgetan apirilera arte
Gabonetan olgetan ekimen 
zabalago baten adar berria da. 
Izan ere, Olgetan ludotekagaz 
2005ean hasi zen Berbaro, eta 
aurtengo ekitaldia ere hasia 
dute, apirilaren 7ra arte. Ize-
nak berak dioen moduan 2-10 

urteko gaztetxoei aisialdirako 
guneak eskaintzea du helbu-
ruetako bat, baina horrez gai-
nera, heziketaren eta hizkun-
tzaren sustapenean ere eragin 
gura du. Umeei jolasteko au-
kera emateaz batera, euskaraz 
komunikatzeko eta egunero 
euskara erabiltzeko aukerak 
sortu gura ditu, eta gaztetxoen 
sormenari bidea eman gura 
diote.

Olgetan ludoteka Platerue-
na Kafe Antzokiko agertokian 
antolatzen dute, astelehenetan 
(17:00etatik 19:00etara), marti-
tzenetan (17:00etatik 18:00eta-
ra) eta eguaztenetan (17:00eta-
tik 19:00etara). Astelehenetan 
ordubeteko txanda bi egiten 
dituzte, eta martitzenetan bat. 
Begirale aditu bi egoten dira 
ludotekan, eta bakoitzak 12 
gaztetxoko taldea gidatzen du. 
Txanda bi dauden egunetan 24 
gaztetxo izaten dituzte. Txanda 

batean parte hartzeko nahikoa 
da Platerueneko barran txar-
tel bat erostea (50 zentimo).  
Ludoteka hainbat txokotan ba-
natzen dute. Txoko bakoitzean 
ekintza bat lantzen da. Horrela, 
hiru egunetan marrazketaren, 
antzerkiaren eta irakurketaren 
inguruko tailerrak egiten di-
tuzte, besteak beste. Eguaztene-
tan, tailer bereziak ere egoten 
dira. Esaterako, eguazten ho-
netan abestiekin eta dantzekin 
lotutako tailer bat osatu dute. 
Begiraleek umeentzako abesti 
eta dantzak batu dituzte, eta 
Plateruena kantu eta dantzara-
ko plaza bihurtu dute. 

Hileko lehenengo dome-
ketan egiten dituzten ikuski-
zunak ere azpimarragarriak 
dira. Domeka honetan, esate-
rako, Lur Korta ipuin kontala-
riaren saioa izango da 17:30ean: 
hiru euro da umeentzat; guraso 
eta bazkideentzat dohainik da.

Berbarok Platerruenean antolatzen duen Olgetan ludetakako une bat.

Berbaroren Olgetan ludotekak Gabonetara 
ere zabaldu du eskaintza, lehenengoz
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OSASUN GIDA 
FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

PSIKOLOGIA

FISIOTERAPIA 
OSTEOPATIA

Trañabarren 13, 4. blokea, 
behea eskuma 

48220 MATIENA-ABADIÑO

Tel.: 944 657 132 - 686 906 374

Ane Legorburu Munitxa

JON GERRIKAETXEBARRIA

Ermodo, 2 - 1 eskuma 
48200 DURANGO

Tel.: 946 201 100

Gaixotasunak - Ortopedia 
Oin kirurgia

IMQ - SANITAS - ARESA

JON ARRUABARRENA

Frantzisko Ibarra, 6 - DURANGO 
jon@psikologo.biz - www.psikologo.biz

PSIKOLOGO KLINIKOA 
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA

• Antsietatea, estresa, fobiak 
• Depresioa • Eskola arazoak

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK

Tel.: 946 033 246 - 629 245 728

FISIOTERAPIA 
ETA ERREHABILITAZIOA

Iturriza, 44 - behe ezkerra 
48240 BERRIZ

Tel.: 946 225 593

Erditze aurreko eta ostekoa, txizari ezin  
eustea, traumatologia, kirola, auto istripua, 
drainatze linfatikoa (basektomia ondoren)...

ESTETIKA

Laser berria:

Txatxiena, 6 
48200 DURANGO

Tel.: 946 810 387

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

Obesitatea-zelulitisa, 
Laserra: depilazioa (prezio bereziak), barizeak... 

Adinaren kontrako tratamenduak: orbanak, botoxa...

GOIATZ MURUA LETURIAGA

Monagotorre, 4 - behea 
48200 DURANGO

Tel.: 946 203 630

Kiropodia, Onikopatia, Alterazio 
dermatologikoak, Ibilerako alterazioak

PODOLOGOA

J.L. URRETA ZABALO

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk 
48200 DURANGO

Tel.: 946 812 200

MEDIKU ESTOMATOLOGOA 
IMQ, PADI (umeen hortz programa) 

Ortodontzia

B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Muruetatorre, 2 - C behea 
48200 DURANGO

Tel.: 946 819 951

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

ODONTOLOGIA

RP
S:

 11
9/

13
RP

S:
 10

8/
13

RP
S:

 14
5/

13

RP
S:

 11
2/

13

RP
S:

 6
2/

11
RP

S:
 16

/0
9

OPTIKA

ZENTRO OPTIKOA

Arkaraz, 3 
48240 BERRIZ

Tel.: 946 225 099

Teknika aitzindariak, kontaktologia, haurren 
ikusmena, ikusmen terapia, audiometria, 

NAHIA ZABALA eta AITZIBER ZABALA

RP
S:

 16
2/

13
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Inmobiliariak

ETXEBIZITZA BERRIAK
• ZALDIBAR: Prezio baxuagoak. Nafarroako Rural 

Kutxak %100ean finantzatuta. Garaje eta 
trastelekuarekin. Logela bakarrekoa 105.000n, 2 
logelakoa 122.000n eta 3 logelakoa 178.000n. 
BEZa barne.

• DURANGO: 1, 2 eta 3 logelako etxebizitzak 
eraikitzen. Garaje eta ganbararekin. Kanpoaldera 
ematen du. 185.000n-tik aurrera.

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
• IURRETA: Guztiz berriztua. Igogailua eta berogailua. 

Ikuspegi ederrak. Eguzkitsua. 156.000n.
• BASERRIA: 240 m2. Guztiz berriztua. Dotorea. 

126.000n. 1.800 m2-ko lursail eraikigarria aukeran.
• ZALDIBAR ERDIGUNEAN: 3 logela eta komuna. 

Eguzkitsua. Bizitzen sartzeko prest. 126.000n.
• DURANGO: Pisu dotorea. Logela 2, egongela eta 

sukaldea office-arekin. 138.000n.
• PLATERUEN PLAZA: 3 logela, komun 2 eta 

egongoela. Ganbara eta garajea. 225.000n.
• MURUETATORRE: Azkeneko pisua. 3 logela eta 

komun 2. Terraza. Ganbara eta garajea. Osorik 
berriztua.

• TRONPERRI: 4 logela, egongela, sukaldea eta 
komun 2 egiteko aukera. Igogailua. 125.000n.

• GOIENKALEA: Erdi berria. Apartamentua. 136.000n.
• 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. 

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

•TABIRA: Apartamentua. Erdi berria. Sukaldea eta 
komuna guztiz jantziak. Ganbara. 160.000n.

• TABIRA: 3 logela eta komun 2. Ikuspegi ederrak. 
Dotorea. Kalitatezko materialak.

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

• 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. 

• IURRETA: 3 logela, komuna eta egongela. Jantzia. 
Berogailua. Bizitzen sartzeko moduan.

• MATIENA: Trañaetxoste. 3 logela, komun 2, 
egongela eta sukaldea. Terraza. Ganbara. 
Berriztua. Eguzkitsua.

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

• BERRIZ: Berrizpeitia. Logela 2. Berriztua. 136.000n.
• 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.
• BERRIZ: Txaleta. Abeletxe. Estreinatzeko. 362 m2.
• TXATXIENA-GARAJEA: 2 autorentzako lekua. 

28.900n.

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
• ALLUITZ KALEA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 4 

logela eta komun 2. Garaje itxia eta ganbara. 

• 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.

• ERROTARITXUENA: Estreinatu gabea. Halla, sukalde 
jantzia, logela 1 edo 2, egongela eta komun 2. 
Esekitokia, terraza eta garajea aukeran.

• 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. 

• MONTEVIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 5 
logela eta 3 komun. Terraza eta ganbara.

• 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• BERRIZ: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 4 
logela eta 3 komun. Balkoi 2. Ganbara eta garajea. 
Eguzkitsua.

• ELORRIO: Berreraikitzeko etxea, lursailduna. 

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

BESTE ESKAINTZA BATZUK BULEGOAN

MADALENA

• Estreinatu gabeko etxebizitzak. 1, 2 eta 3 
logelako bizitzak, garajeekin. 149.000n-tik 
aurrera. Etor zaitez ikustera inolako 
konpromisorik gabe!

KOMENTUKALEA

• Berriztutako etxebizitza bizitzen jartzeko prest. 
3 logela, egongela, sukalde jantzia, bainugela 
eta ganbara. Igogailua. Berogailua. Balkoia.

ASKATASUN ETORBIDEA

• Etxebizitza erdi berria. 3 logela, egongela, 
sukalde jantzia, bainugela 2, garajea, ganbara 
eta balkoia.

MONTEVIDEO ETORBIDEA

• Etxebizitza erdi berria. 4 logela, egongela, 
sukalde jantzia, bainugela 2, garajea, ganbara 
eta balkoia.

ELORRIO

• Baserria salgai, Iguria auzoan. 410 m2-ko 
eraikuntza, eta 10.000 m2-ko landak. 
375.000n.

www.inmoduranguesado.com www.inmoetxetxo.com



plazan. 18:30ean, triki-bertso-
poteoa. 20:00etan, Eusko 
Label oilaskoa eta sagardoa, 
udaletxeko plazan. 22:30ean, 
Kruders + Never Surrender, 
gaztetxean.

Abenduaren 1ean, 10:00etan, 
Ibilaldia mendiko bizikletan, 
udaletxeko plazatik. 12:00-
14:00 eta 18:00-20:00, 
Argazki erakusketa, Euskal 
Herria etorbidean. 11:00-
13:00, umeentzako eskala-
da. 17:30ean, EHko trikitilari 
gazteen txapelketa, Olazar 
pilotalekuan.

:: DURANGO

Abenduaren 4an, 16:30ean, 
Sheila Bustillo nutrizioaz, 
Behargintzako lokaletan.

:: ABADIÑO

Abenduaren 1ean, 20:00etan, 
‘Food inc.’, Gaztetxean.
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ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

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

AGENDA

:: DURANGO | ZUGAZA 
1. aretoa:
El consejero
Zuzendaria: Ridley Scott 

• barikua 29: 19:30/22:00 
• zapatua 30: 19:30/22:30 
• domeka 1: 19:00    
• astelehena 2: 18:30/21:00   
• martitzena 3: 20:00

Frozen 2D
• zapatua 30: 17:00   
• domeka 1: 16:45   
 

2. aretoa:
Frozen 3D
• barikua 29: 22:00 
• zapatua 30: 19:30/22:30 
• domeka 1: 17:30   
• astelehena 2: 20:30    

El consejero
• zapatua 30: 17:00   
• domeka 1: 20:00

:: ELORRIO | ARRIOLA 
Prisioneros
Zuzendaria: Denis Villeneuve

• zapatua 30: 22:30 
• domeka 1: 20:00   
• astelehena 2: 20:00

Justin y la  
espada del valor
Zuzendaria: M. Sicilia

• domeka 1: 17:00

    
:: ZORNOTZA 
Malavita, the family 
Zuzendaria: Luc Besson

• zapatua 30: 22:30 
• domeka 1: 20:00    
• astelehena 2: 20:00    

Percy Jackson y  
el mar de los monstruos 

Zuzendaria: Thor Freudenthal

• domeka 1: 17:00 

Kontalaria

 
Azaroaren 30ean, 22:30ean, Zaldibarren 

Never Surrender + Kruders
San Andres jaietarako Zaldibarko gaztetxean prestatu duten 
egitarauko zapaturako proposamena da Arrasateko Never Surrender 
eta Abadiñoko Kruders taldeek eskainiko duten zuzenekoa. Azaroaren 
30ean, 22:30etik aurrera joko dute gaztetxeko emanaldian.

ABENDUKO AGENDA
29

(Azaroa) IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 
Helduentzako ipuin kontalaria.  
20:00 Raquel Lopez (Alikante). 

30-1-
6-7-8

IURRETAKO TXIRRINDULARI ELKARTEA  
Hainbat ibilbide (80 km).

30
(Azaroa) BELDUR BARIK! 2013 TOPAKETA 
Autobus zerbitzua jarriko dute aurretiaz (Emakunde)
16:30-22:00 Tailerrak + Autodefentsa + Ikus-entzunezkoak + Komiki 
muralak + Luntxa + Antzerki, musikala, Performancea + Erakusketa 
+ Sari banaketa

1
IURRETAKO ELKARTASUN AZOKA  
Iurretako Udala / Anderebide elkartea 
Materiala batzeko egunak abenduaren 1etik 10ra bitartean.
EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO K.E
10:00 Ciclo-cross Usurbil.

2 IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA - Gizarte ongizatea 
18:15 Emakumeen literatur tailerra.  
“Escritoras Norteamericanas del siglo XIX”

3
EUSKARAREN EGUNA  
Arratsaldez gaztainerre jaialdia ospatuko da.
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA - Euskara eta kultura saila
III. liburu markagailu lehiaketaren sari banaketa  
Orobiogoitia Ikastetxean.

4
AZALERAKO IPUINAK Iurretako Herri Bibliotekan. 
17:00 (0-18 hilabete bitarteko haurtxoak)
18:00 (18-36 hilabeteko haurtxoak)

5 IURRETAKO KALE AZOKA Iurretako Udala 
9:00 11:30 Euskolarteko Herri Kirolak Topaketa

8 EMAKUMEEN BIRA ZIKLISMO K.E 
9:30 Ciclo-cross Igorre

Erakusketa :: ELORRIO

Azaroaren 29an, 22:00etan, 
‘Tempus-i’, Arriolan.

:: BERRIZ

Azaroaren 29an, 22:00etan, 
Seiurte, Kultur Etxean.

Abenduaren 1ean, 19:00etan, 
Billy the kid, Gaztetxean.

:: DURANGO

Azaroaren 29an, 22:30ean, 
Ruper Ordorika, Plateruenean. 

Abenduaren 1ean, 19:00etan, 
Organo  kontzertua, Andra 
Marian.

Abenduaren 5ean, 
23:00etan, Su Ta Gar, Plate-
ruenean.

Abenduaren 6an, 23:00etan, 
Iheskide eta Arkada Social, 
Plateruenean. 

:: DURANGO

Abenduaren 3ra arte, Xabier 
Gaztelumendiren lanen   
hautaketa 2010-2013, Mu-
seoan.

:: ZALDIBAR

Azaroaren 29an eta 30ean, 
eta abenduaren 1ean, 
Zaldibarko XXIII. argazki 
erakusketa, Euskal Herria 
kaleko 8an.

:: DURANGO

Abenduaren 1ean, 17:30ean, 
‘Ipuinekin jolasean’, 
haurrentzako ipuin 
kontalaria, Plateruenean.

:: ELORRIO

Azaroaren 29an, 17:00etan, 
Maite Franko ‘Filomena   
musugorri, errege’ saioagaz, 
umeen liburutegian.

:: ZORNOTZA

Azaroaren 30ean, 20:00etan, 
Abes Kimu abesbatzaren 25. 
urteurrena, Zornotza Aretoan.

:: ZALDIBAR

Azaroaren 29an, 19:00etan, 
Jaien hasierako txapligua 
botako du Ilargi argazki tal-
deak, udaletxetik. 20:00etan, 
Pintxo-jana, Olazar futbol 
zelai zaharreko aldageletan. 
21:30ean, pilota partiduak, 
Olazar pilotalekuan. 22:30ean, 
Las Disasters, Gaztetxean.

Azaroaren 30ean, 
11:00etan, Trikitilari 
gazteen txapelketan parte 
hartu duten trikitilariekin 
kalejira. 11:00-13:00 eta 
16:00-19:00, umeentzako 
parkea, kiroldegian. 12:00-
14:00 eta 18:00-20:00, 
argazki lehiaketako lanen 
erakusketa, Euskal Herria 
etorbidean. 14:30ean, 
bazkari herrikoia. 18:00etan, 
poteo girotua. 18:30ean, 
txokolate-jana, udaletxeko 

Berbaldia

Musika

Dantza

Jaiak

Dokumentala

Kultur eragile, kulturgile eta kulturzaleoi, azaroaren 30ean (zapatua), goizeko 
10:00etan Plateruenean egingo dugun aurkezpen zabalera etorri zaitezten 

DEI EGITEN DIZUEGU
Bertan aurkeztuko ditugu:
- Hamar urteotako ibilbidearen balantzea eta etorkizunera begirako helburuak
- Durangoko 30-iritzi-erreferenterekin egindako Delphy ikerketaren ondorioak
- Kultur eragileekin batera egin gura dugun gogoeta eta bere zehaztasunak

Parte hartuko dute:
Erika Uranga (Platerueneko kulturgintza arduraduna)
Mario Zubiaga (EHUko Zientzia Politikoetako fakultateko irakaslea)
Marta Calvo (EHUko Parte Hartuz ikerketa taldeko teknikaria)
Alicia Suso (EHUKO Parte Hartuz ikerketa taldeko teknikaria)

DURANGON 
KULTURA 
BIZITZEKO
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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

-3º

3º

 -3º

4º 5º

BARIKUA, 29
09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun etorb. 19 - Durango)
09:00-22:00
• Bengoa (Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 

ZAPATUA, 30
09:00-09:00
• Gaztelumendi (J.A. Abasolo 2 - Durango) 
09:00-13:30
• Etxebarria (Montevideo etorb. 2 - Durango)
09:00-22:00
• Sagastizabal (Askatasun etorb. 19 - Durango)
• Campillo (Montevideo etorb. 24 - Durango)
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

DOMEKA, 1
 09:00-09:00
• Etxebarria (Montevideo etorb. 2 - Durango)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Errekakale 6 - Elorrio) 

ASTELEHENA, 2
09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)

MARTITZENA, 3
 09:00-09:00
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)

EGUAZTENA, 4
09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
09:00-22:00
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)

EGUENA, 5
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 

10º5º

ZORION AGURRAK

  Amama Begoñak abenduaren 2an eta 
Ametsek abenduaren 4an urteak 
beteko dituzte. Mosu potolo bat 
Markiñako familia osoaren partez!

  Zorionak Martin! Musu potolo 
bat Irati eta Garaziren partez. 
Ia opari asko jasotzen dituzun! 

  Unai, zure urtebetetzea 
ospatzeko irrikitan gauz. 
Zorionak txapeldun!

  Abenduaren 1ean etxeko 
trikitilariak zazpi urte bete 
dauz. Zorionak Aihotz! 

 Matxalenek hamabi urte 
egin dauz gaur. Gure etxeko 
artistarentzat mila mosu!

  Zorionak Hossana, 
danon partez muxu 
haundi bat, oraingoan 
kotxe txikiagoan egin 
beharko dugu buelta!

 Zorionak Iraia Aiora, ama eta 
aitan partez! Ondo pasau eta 
opari asko zabaldu!

  Domekan Ikerren urtebetetzea 
ospatu gendun; baita primeran 
pasatu ere. Eskerrik asko Iker!

 Zorionak Uma! Poz-pozik 
bizi eta asko disfrutau 
etxekoen partez!

  Zorionak Lucia! Musu bat 
familia osoaren partez! Izeko 
Luluren 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

BOTIKAK

Denborapasak

1

2

1

465237981

831954762

729168453

984716325

376425819

512389647

198543276

657892134

243671598

2

812346795

947521683

563978412

791463528

234859176

685712349

179235864

458697231

326184957



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. 

Demanda auzitegian 
Domekan, 12:00etan hasiko da 
ekitaldia, berbaldiagaz. Ostean, 
Iban Gorritik egindako ikuski-
zun bat eskainiko dute, eta amai-
tzeko Sarrionandia iurretarra-
ren liburuko pasarte batzuk ira-
kurriko dituzte.Rudacterobus 
caedi, quo in inam silis, sciam 
tuastoratum tamque aperium 
Patum inat, Palatus aute erem te 
ad cuperdi, pectat, dient, vervil 
vissed faturnum mandum hala-
res huit, se fin hil cast inataben-


