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Bihar, ekainaren 28agaz batera, Lesbiana, Gay, Transexual eta 
Bisexualen Nazioarteko Eguna ospatuko da. Testuinguru horre-
tan, ekintza ugari egin dituzte asteon, Durangaldean, eta bihar 
manifestazioa egingo dute Bilbon. Durangaldeko bost herrita-

rrek norma lez ulertzen den heterosexualitatetik beste aukera 
batera egindako prozesuaz berba egin dute. Momentu horietan 
edukitako sentsazioak azaldu dituzte, eta aurrera begirakoaz ere 
hausnartu dute.   3
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Durango  4
Gerediagak eta Jaurlaritzak 
Durangoko Azokara bideratutako 
laguntza handitzea adostu dute

Abadiño  9
Herriko familia bati laguntzeko 
kontzertu solidarioa uztailaren 4an 

Elorrio  6
Programazio zabala antolatu dute 
Elorrion, udaz gozatzeko

Zornotza  8
Jan Alai pintxo txapelketan inoiz 
baino pintxo gehiago dastagai



Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du

Laguntzaileak:

Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 11.500 ale

Bixente Kapanaga, 9
48215-Iurreta

(Bizkaia)
Tel.: 946 816 558

Erredakzioa:
946 232 523
Publizitatea:
946 217 902

publi@anboto.org

2014ko ekainaren 27a, 
12. urtea - 551. alea

2           Herririk herri      2014ko ekainaren 27a, barikua  |  anboto

Zuzendaria:
Jone Guenetxea Arrinda.
Administrazio burua: 
Itziar Belar Zubizarreta.
Administrazioa:  
Miren Abasolo Txabarri.
Publizitatea: Goretti Alonso  
Armendia, Amaia Huarte Basabe, 
Itxaso Altuna Marina.
Erredakzioa: Aitziber Basauri 
Gandiaga, Itsaso Esteban Urtiaga, 
Joseba Derteano Bilbao,  
Markel Onaindia Txabarri  
eta Amaia Ugalde Begoña.
Maketazioa: Eider Alberdi Bengoa.
Zuzentzailea:  
Jon Ander Urkiaga Egidazu.
Argazkilariak: Kepa Aginako, Zaloa 
Fuertes.

Gasteizerako autobusaren 
erabiltzaileen mozioa 
Erabiltzaileak Durangoko udalbatzarrean izan dira

 DURANGALDEA M.O.
Durangotik Gasteizerako auto-
busaren erabiltzaileek mozio 
bat aurkeztu zuten martitze-
nean, Durangoko udalbatza-
rrean. Alkateari arazoa bere 
gain hartzea eskatu zioten, eta 
gaiagaz Bizkaiko Foru Aldun-

dira jotzea ere bai. Gainera, 
esleipen berrian zerbitzu duina 
ezartzea exijitu zuten. Besteak 
beste, autobusa orduro egotea, 
baldintza teknikoak bermatzea, 
prezioetan irizpide sozialak 
kontuan hartzea eta autobu-
sa Gasteizko campuseraino 

heltzea. EAJk mozioa babestu 
zuen, eta Aitziber Irigoras alka-
teak adierazi zuen dagoeneko 
egina diela batzarrerako gonbi-
dapena Bizkaiko eta Arabako 
aldundiei, eta autobusa pasa-
tzen den gainontzeko herrietako 
ordezkariei. Uztailaren 1ean 
izango da batzarra, Durangon.

Eider Uribek (Bildu) azaldu 
zuen berak dakiela Bilduko al-
kateak agertuko direla. Irigoras 
kritikatu zuen, duela hilabete 
batzuk ez zuelako lan bateratu-
rako Bilduren eskaintza onartu. 

‘Durangaldea iruditan’ egutegiko 
argazki lehiaketa martxan da
ANBOTOk lantzen dituen hamahiru herrien argazkiak aurkeztu beharko dira

 DURANGALDEA A. Ugalde
ANBOTOk 2014ko egutegirako 
argazki lehiaketa abiatu du. 
Parte-hartzaileek Durangaldeko 
hamairu herritako argazkiak 
aurkeztu beharko dituzte iraila-
ren 30a baino lehen. Argazkirik 
onena aurkezten duenak 500 eu-
roko saria lortuko du. 

Egutegia Durangaldeko ha-
mairu herriren argazkiekin 
osatuko da; hilabete bakoitzean 
herri bateko argazkia joango da, 
eta hamahirugarrena egutegia-
ren azalean. Parte-hartzaileek 

herri bakoitzeko argazki bana 
aurkeztu beharko dute; Aba-
diñoko, Atxondoko, Berrizko, 
Durangoko, Elorrioko, Garaiko, 
Iurretako, Izurtzako, Mallabiko, 
Mañariko, Otxandioko, Zaldi-
barko eta Zornotzako argazkiak.

Argazkiak kamera digital 
bategaz egin, eta jpg formatuan 
bidali beharko dira, irailaren 30a 
baino lehen. Argazkiek, gutxie-
nez, 4.000x2.800 pixeleko tamai-
na izan behar dute. Lan origina-
lak aurkeztu beharko dira, eta 
saritu bakoak izan beharko dute. 

Argazkiei ukituak egin ahalko 
zaizkie, baina ezingo da gehitu 
edo kendu euren jatorrizko osae-
ra aldatzen duen elementurik.

Zelan eta nora bidali
Argazkiak e-mail bidez edo CD 
batean aurkeztu daitezke helbi-
de hauetan: astekaria@anboto.
org edo ANBOTO astekaria, Bi-
xente Kapanaga, 9, 48215 Iurreta. 
Argazkiekin batera izen-abize-
nak, argazki bakoitzaren izena, 
NA zenbakia, helbidea eta adina 
zehaztu beharko dira. 

Iaz Lehior Elorriaga zaldibartarrak irabazi zuen argazki lehiaketa.

Musika, ludoteka eta film 
proiekzioak igerilekuan
Eguaztenean inauguratu zuten igerilekuko taberna

 ATXONDO Joseba Derteano
Apatako igerileku irekietako ta-
berna eguaztenean ireki zuten. 
Kanpoaldean ipinitako karpa 
handi batean egin zuten inau-
gurazio ekitaldia, eta luntxa eta 
musika izan ziren bertaratu zi-
renentzat.

Mikel Allika eta Iñaki Ugar-
teburu durangarrak, Gorka 
Azpitarte eskoriatzarra eta Jone 
Unzalu mañariarra dira aurten 
tabernaren gidaritza hartu du-
tenak. “Ilusio handiagaz gaude, 
eta gauzak egiteko gogoagaz”, 
adierazi du Alllikak; hamaika 
ideia dituzte udan igerilekuko 
giroa alaitzeko. Alde batetik, 
astean hiru bider gazteei zuzen-
dutako ludoteka antolatuko dute 
askotariko jokoekin. 

Horretaz gainera, hilean bi-
rritan musika kontzertuak an-
tolatzeko asmoa dute: “Musika 
lasaia batzuetan, eta parranda-
zalea besteetan, denetarik ekar-
tzen saiatuko gara”. Film proiek-
zioak egitea ere aurreikusita du-
te. Ekimen hauek igerilekuaren 
kanpoaldean ipinitako karpan 
egingo dituzte, uda osoan egongo 
delako erabilgarri.

Bazkariak eta afariak
Igerilekuan bertan bazkaltzeko 
edo afaltzeko aukera ere eskai-
niko dute; otartekoak (begeta-
rianoak ere bai), plater konbi-
natuak, hanburgesak, razioak... 
egongo dira. Noizean behin me-
nu bereziak eskaintzeko asmoa 
ere badutela adierazi dute. 

Ardi mozte desafioa 
Goita auzoko jaietan
Urkiola makinagaz arituko da, eta Urien eskuz

 MALLABIA Jone Guenetxea
Astelehenean eman zioten ha-
siera Goita auzoko San Joan 
jaiei, txopoa jasota. Martitzene-
rako meza eta briska antolatu 
zituzten. 

Asteburuan egitarauak ja-
rraipena izango du. Gaur, 
22:00etan, auzo afarian bilduko 
dira. Ondoren, Xabier Amuri-
zak Lazkao Txiki, bat-bateko 
sorgina emanaldia eskainiko du. 

Zapatuan, 18:00etan, txinga 
eroate lehiaketa prestatuko du-
te. 20:00etan, berriz, tortilla txa-
pelketan lehiatuko dira. Gaueko 
22:00etan auzoko gazteek txapel-
keta jokatuko dute.

Domekarako egun osoko egi-
taraua prestatu dute. Goizeko 
11:00etan meza egongo da. Os-

tean, Gazte Alai dantza taldeak 
erakustaldia eskainiko du. He-
rri kirolak eta motozerra era-
kustaldia izango dira ikusgai. 
Arratsaldeko 17:00etan umeek 
jolasekin gozatzeko aukera izan-
go dute. Ondoren, ardi mozte 

desafioa jokatuko dute. Mikel 
Urkiola makinagaz lehiatuko 
da, eta Aitor Urien eskuz. Txoko-
latadagaz eta errifen zozketagaz 
amaituko dira jaiak.    

Gaur, 22:00etan, Xabier 
Amurizak ‘Lazkao Txiki, 
bat-bateko sorgina’ ema-
naldia eskainiko du
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Heteroarautik irten, eta sexualitatea era 
askean bizitzeko esperientziak
Zenbait herritarrek heteroarautik kanpoko esperientziak kontatu dituzte, baita hausrnarketa egin ere

  DURANGALDEA M. Onaindia
Lesbiana, Gay, Transexual, 
Queer eta Bisexualen Nazioar-
teko Eguna da bihar, ekainak 
28. Kolektibo horretako kideen 
eskubideak eta aldarrikapenak 
kaleratzeko hitzordua izaten da, 
eta aurten ere horrela egingo du-

te Bilbon, 20:00etan, Moyua pla-
zan hasiko den manifestazioan. 
Durangaldean ere ekintza ugari 
egingo dituzte aste honetan 
EHGAMek eta zenbait udalek, 
erakusketak eta bideoforumak, 
adibidez. Baina, egun horretako 
zurrunbilotik harago, egunero-

ko bizipenetan murgildu gura 
izan du ANBOTOk. 

Arauak, sinesmenak, mora-
lak... Hainbat faktoreren eragi-
nez, oraindik ere, heterosexua-
litatea da bakarrik normaltzat 
hartzen dena, gizonaren eta 
emakumearen artekoa. Euren 

arteko sexu harremanak, erre-
produkzioagaz lotutako prak-
tika, bizi eredua... Baina hete-
roarau horretatik irteten den 
jendea badago. 

Sentsazioa eta hausnarketa
Jarraian agertzen diren herri-

tarrek prozesu hori zelakoa izan 
zen kontatu dute, eta sortutako 
sentsazioak gogoratu dituzte. 
Gainera, gaur egun egoera zelan 
ikusten duten ere hausnartu 
dute. Azken urteetan normaliza-
ziorako  pausoak eman eta ebo-
luzio bat egon arren, bistakoa 
da, eurek diotenez, egoera hobe-
tzeko lan egin beharra dagoela. 

Sailkapen edo etiketen gai-
netik, sexualitatea bizitzeko 
moduaren inguruko eztabaida 
kalean dago; Bilgune Feminis-
tak ere lanketa horretan dihar-
du, adibidez.

25 urte bete arte ezkutuan 
eduki nuen. 14-15 urtegaz 
jolasean hasten zarela-eta, 
konturatzen zara nondik nora 
doan kontua. Matienan bizi 
nintzen, eta kasu bakarra 
e z a g u t z e n  n u e n ,  m u t i l 
batena. Bere berri izan nuen 
pintada bat agertu zelako 
horma batean, “Marikoiak 
kanpora”, eta bere izena 
alboan. Nire lehenengo sustoa 
izan zen. 25 urte betetzean, 
burua lehertzear neukan, eta 
kanpora joatea erabaki nuen. 
Gezur handi bat eraikita 
n e u k a n  h e m e n .  Z o r t z i 
hilabete egon nintzen Italian, 
eta askatu egin nintzen. 
Lehen momentutik jendeagaz 
zintzo jokatzea etxeko lan lez 
hartu nuen. Hona etortzean 
hasi zen nire benetako bidaia.

Asko lagundu dit, borroka 
politikoa egin ez arren, ezer 
ezkutatzen ez duen jendea 
ikusteak. Matienan bizitzean 
zenbat eskertuko nukeen ba-
ten bat egunkarian agertu iza-
na homosexuala zela esaten.

Isaak Erdoiza 

Abadiño, dantzaria

Durangoko San Frantzisko 
k a l e ko  p i s u  h a r t a n  s e i 
n e s k a - m u t i l  b i l d u ,  e t a 
iraultzatxoa abiatzea erabaki 
genuen 1990eko hamarraldi 
aztoratuan. Halaxe hasi zen 
EHGAM-Durangaldea. Men 
egin edo ingurune naturaletik 
ospa egin beharrean, herrian 
geratu, antolatu, eta bertakoa 
moldatzen saiatu. Ateneoko 
t x o s n a  g o g o a n g a r r i a 
Elorrion, gutunak Erazera, 
elkarretaratzeak 28an... 

Esker ona geratu zait. Ai-
tortza, maitasuna eta ones-
pen aktiboa ezagutu ditut 
familian, lagunartean, kaleko 
giroan, udalerrian, bikote-
kidearen sendian, euskal he-
rrietan. Ez da gutxiestekoa 
herri honek sexu askatasu-
naren alorrean agertu duen 
malgutasun kulturala, adei-
tasuna, onespena. Denona da 
garaipena, kontu transbertsal 
horietakoa da. Ez, bidea ez da 
amaitu, ez da hori. Baina egi-
zu keinu zakar bat, eta euskal 
herrietan bost aterako zaizki-
zu kontrako norabidean.

Joseba Azkarraga 

Abadiño, soziologoa

Markatutako bidea jarraitzea 
baino, beste bidea mila bider 
gehiago desio nuela konturatu 
nintzen, izan behar zaren 
eta benetan nahi duzunaren 
arteko gatazka horretan. 
Bi horien arteko distantzia 
esanguratsua izan arren, 
norberak markatu behar ditu 
erritmoak, eta ematen den 
egoera baloratu. Familia, 
lagun edo ezezagunengana 
jotzeko formula desberdinak 
erabili  ar ren,  azkenean 
konturatzen zara pausoa 
ematea dela garrantzizkoena. 
Nik zeukana baino garrantzi 
handiagoa eman nion. 

Beste era bateko harrema-
nak izateak bizitzan beste 
jarrera bat izatera bultzatzen 
zaitu, eta denboragaz ematen 
dizun askatasun sentsazioa 
polita da, dibertigarria oso.

Heteroarauetatik kanpo 
dauden aukera guztiak uka-
tzen diren bitartean, egoerak 
ez du aurrera egingo. Gauza 
asko dago egiteko, eta egune-
roko borroka nahitaezkoa da.

Judit Fernandez 

Zaldibar, argazkilaria

N i r e a  p r o z e s u  n a t u r a l 
bat izan zen. Kontzientzia 
sexuala garatzen hasterakoan 
banekien zer gura nuen. 
Baina gizartean heteronorma 
hori zegoen finkatuta, eta ez 
nintzen esatera ausartzen. 
G e r o ,  “ z u r i  z e r  n e s k a 
gustatzen zaizu?” galdetzen 
zidatenean, jendeak ikusten 
zuen galdera aldatzen hasi 
behar zela. 

Askotan eliza kritikatzen 
dugu, baina gu eliza baino txa-
rragoak gara. Bi neskei egiten 
zaien lehen galdera da ea ze-
lan egiten duten ohean, sexua 
sarketagaz ulertzen dutelako. 
Era berean, arraro egiten zait 
jendeari entzutea neska hau 
neska bategaz egon zela, gero 
mutil bategaz, eta orain neska 
bategaz dagoela berriz. Jende 
asko hartzen ari den jarrera 
natural bat hori da.

Bestalde, gaur egungo egoe-
rara heldu gara militantzian 
lana egin delako. Aurrera be-
gira, hezkuntza garrantzitsua 
da; gurasoek ere horretaz ber-
ba egin behar dute.

Markel Ganboa 

Durango, langabetua

Arautik irteteko prozesua? 
Zelako galdera zaila. Arautik 
ateratzea zaila da, dena dago 
hain loturik beste norabide 
b a t  h a r t z e k o . . .  B a i n a 
interesgarria litzateke araua 
%100ean nork betetzen duen 
galdetzea. Niretzat ikaskuntza 
ikaragarria izan da hau 
gazte-gaztea nintzenetik.

Jaiotzen garen mundua, 
hererosexualaz gain, hetero-
sexualizatzailea da. Desio eta 
praktika heterosexualak bar-
neratzeko trikimailuz beteta 
dago. Perfumeen iragarkiak, 
adibidez, horren isla dira. Gu-
re desio sekretuenak ere fak-
toria berean sortu ziren!

Bilgune Feministatik gaia-
ri dimentsio politikoa eman 
gura diogu. Ez dira arlo priba-
tuko gauzak, sistema egitura-
tzen dute. Praktika lesbianoaz 
harago doa, noski. Nahiko 
genuke jendea konturatzea 
bere burua, praktikak eta 
desioak testuinguru baten 
araberakoak direla, eta denok 
daukagu aldatzeko gaitasuna. 
Haritik tira, eta gozatu!

Mireia Delgado 

Durango, irakaslea



Etxepel zabaldu dute, 
etxebakoentzako 
laguntza etxea
Atzo aurkeztu zuten etxebakoentzako proiektua

 DURANGO  Markel Onaindia
Beroa, babesa, atsedena... Cari-
taseko Carlos Bargosen berbe-
tan, etxeagaz lotutako sentsazio 
horiek guztiak eskaini gura diz-
kiete etxebakoei Intxaurrondon 
zabaldu duten zentro berrian. 
Etxepel izenagaz bataiatu du-
te etxebakoak gizarteratzeko 
proiektu berria, eta atzo egin 
zuten aurkezpena. 

Durangoko Caritas-Tabira 
elkarteko Esther Bilbaok kon-
tatu zuen nondik datorren egi-
tasmoa: “Aspalditik sentitzen 

genuen etxebakoei laguntzeko 
premia, baina ezin genuen”. 
Duela urte bi forma ematen ha-
si, eta Intxaurrondoko Jesusen 
Mirabeen komentutik etorri 
zitzaien notizia: mojak etxetik 
joan, eta hamar urterako utzi 
zioten Caritasi. Elkartean talde 
bat sortu dute Etxepel gidatzeko, 
eta Bilbaoren arabera gizarte 
eragileak inplikatzea gura dute. 

Eguneko zentroa, gaueko 
pentsioa eta hiru etxe autono-
mo edukiko ditu Etxepelek. 
Guztira, 40 lagunentzako lekua. 

Oraindik, baina, eguneko zen-
troa bakarrik dago martxan. 
Etxebakoek zerbitzu ugari dute 
bertan: jatekoa, higienea, atse-
den hartzeko egongelak, ortuan 
lan egiteko aukera, irteerak... 
Pentsiorako eta etxeetarako 

finantziazioa beharko dute; 
momentuz, Caritas Bizkaia, Ta-
bira-Durango parrokiako komu-
nitatea, enpresek eta partikula-
rrek finantzatzen dute.

Jose Agustin Maiz Andra 
Mariko parrokoak azaldu zuen 

proiektuak alderdi pastorala eta 
eraldatzailea ere badauzkala. 
Eliza eta gizartea aldatzea dauz-
kate helburuen artean: “Gizarte 
honek ez gaitu konbentzitzen; 
justizian oinarritutako gizarte 
bat nahi dugu”.
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Helduen 
Hezkuntzako 
murrizketen 
kontra daude 

 DURANGO M.O.
PSE-EEk Helduen Hezkuntza-
ko Ikastetxeagaz lotura daukan 
mozioa aurkeztu zuen marti-
tzeneko udalbatzarrean. Eusko 
Jaurlaritzak iragarritako mu-
rrizketek eragina izango dutela 
kritikatu zuen: langile taldea 
%35 txikituko du. Ondorioz, 
sozialisten ustez, prestakun-
tza eskaintza ere kaltetuko da. 
Durangoko zentroari dagokio-
nez, ehunka herritar ikasteko 
aukera barik geratu ahal direla 
ohartarazi dute, eskualde osoa 
hartzen duelako. Kalte handiena 
etorkinek jasoko dutela diote.

Mozioak Bilduren, Aralarren 
eta PPren babesa jaso zuen, eta 
euren proposamen batzuk ere 
barneratu ziren azkeneko tes-
tuan. EAJren gobernu taldea 
bakarrik agertu zen kontra.

Dani Maeztuk (Aralar) ban-
ketxeei eta alderdiei bota zien 
egoeraren errua: “Ez dugu uler-
tzen ikasleek ordaindu behar 
izatea finantza erakundeek kas-
ta politikoaren laguntzagaz sor-
tutako krisia”.

Plateruenak gogoetaren 
ondorioak aurkeztuko ditu
Platerueneko aurkezpena eguaztenean izango da

 DURANGO M.O.
Plateruena Kafe Antzokia go-
goeta prozesu batean murgil-
duta egon da aurtengo ikastur-
tean, proiektua sasoi berrietara 
egokitzeko asmoz. Hamar urte 
dira kulturgune euskaltzale 
eta herritarra jaio zenetik, eta 
arduradunek hausnartzeko eta 
Plateruena berridazteko beha-
rra ikusi zuten. 2013ko azaroan 
Zilarberritzen izeneko partai-
detza prozesuaren aurkezpena 
egin zuten, eta geroztik hainbat 
eztabaida saio garatu dituzte he-
rritarrekin batera. Iritziak jaso-
ta, ondorioak atera dituzte, eta 
jendaurrean aurkeztuko dituzte 
datorren eguztenean, uztailaren 
2an. 19:00etan izango da aurkez-
pena, Plateruenean bertan. 

Kulturgune euskaltzale eta 
herritarra izateko norabidean 
sakondu dute gogoetako partai-
deek. Prozesua EHUko Parte 
Hartuz sailekoek gidatu dute, 
eta eurak izan dira eztabaidetan 
landutakoa biribiltzeko ardura-
dunak. Azaroko aurkezpenean 
bertan iritzia emateko auke-

ra eduki zuten bertaratutako 
150 lagunek, eta hori izan zen 
prozesurako oinarrietako bat. 
Gainera, Durangoko kolektibo 
eta kultur sortzaile ugarigaz ere 
hartu-emanak egin zituzten aza-
rotik otsailera bitartean. 

Saretik komunikaziora
Horren ostean eztabaida zaba-
lak hasi ziren. Martxoan sarea 
eta elkartegintza aztertu zituz-
ten, apirilean Plateruenaren 
kudeaketaz jardun zuten, eta 
maiatzean komunikazioa izan 
zuten berbagai. Eztabaidez gai-
nera, tailerrak eta berbaldiak 
ere antolatu dituzte hilabeteo-
tan, prozesuaren osagarri lez. 
Eguaztenean jakinaraziko dute 
zein izan den azken emaitza.

2013ko azaroan 
‘Zilarberritzen’ izeneko 
partaidetza prozesuaren 
aurkezpena egin zuten

Durangoko 
Azokari laguntza 
handituko dio 
Jaurlaritzak

 DURANGO J.G.
Gerediaga Elkarteak eta Eusko 
Jaurlaritzak Durangoko Azoka-
ra bideratutako diru-laguntza 
handitzea adostu dute. Nerea 
Mujika Gerediaga Elkarteko 
presidenteak baieztatu du 80.000 
eurotik 120.000 eurora handi-
tuko dutela laguntza. Mujikak 
gaineratu duenez, finantziazio 
horren egonkortasunari buruz 
ere hitz egin zuten batzarrean. 
“Aurtengo diru kopurua fin-
katzea inportatea zen, jakina; 
baina Durangoko Azokari be-
gira gairik garrantzitsuena, 
beharbada, egongortasunari 
dagokiona dela uste dut. Joxean 
Muñoz Eusko Jaurlaritzako Kul-
tura sailburuordeak gai horren 
inguruan bere konpromisoa 
azaldu digu: 2015eko Jaurlari-
tzaren aurrekontuetan partida 
handiago bat ezarriko dutela 
adierazi digu”. Gerediagaren 
iritziz, Jaurlaritzaren erabakia 
aurrerapauso positiboa da, diru- 
laguntzen kopurua handitu de-
lako, eta laguntza hori ekainean 
ziurtatu dutelako ere bai. 

Txosnen 
kokapena 
argitzeko eskatu 
diote udalari 

 DURANGO Jone Guenetxea
Durangoko Pantxika txosnen 
elkarteak aurtengo San Faustoe-
tan txosnagunearen kokapena 
zein izango den jakin gura due-
la azaldu du prentsa oharrean. 
Gaineratu duenez, urtarrilean 
Durangoko Udalari eskatu zion 
ekainerako kokapena zein izan-
go zen argitzea. “Hainbat bilera 
eskatu dizkiogu udalari, eta, 
momentuz, ez dugu erantzunik 
jaso”. 

Uda tarteko, jaiak begi-bis-
tan daudela diote txosnaguneko 
kideek. “Kalitatezko jaiak anto-
latu ahal izateko” udalari bilera 
batera dei ditzan eta bere eran-
tzunaren berri eman diezaioten 
eskatzen dute. Kultur ekintzak 
antolatzeaz gainera, txosnetako 
ordezkariek diotenez, baimenak 
bideratu eta antolaketa lanak 
egin behar dituzte, kokapenera 
egokitzeko: “Urtero txosnak 
lekuz aldatzen ibili beharrak ho-
rrelako egoeretara garamatza”. 
Era berean, Durangoko txos-
naguneak leku finko bat izan 
beharko lukeela uste dute. 

Egongela, sukaldea eta beste zenbait zerbitzu dauzkate Etxepelen.
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Egungo gazteek egonarri oso 
txikia dute, itxaron beharrak 
etsipena sorrarazten die eta edo-
zein gaitan aldi bereko erantzu-
nak nahi izaten dituzte. Ez dira 
arazo baten irtenbidea aurkitze 
asmoz ekiten jarraitzeko gau-
za; edozein ustekabeko arazok 
irtenbideak aurkitzeari ekiten 
jarraitzeko jarduera bertan 
behera uztera daramatza.

Gazteen artean gailu elektro-
nikoak erabiltzeko nagusituz 
doan gero eta gehiagoko joera 
nabarmenaren eraginez “iru-
diaren belaunaldi” baten au-
rrean gaudela esan dezakegu, 
hau da, idatzitakoa baino irudia 
dekodifikatzeko trebetasun han-
diagoa duten gazteen belaunal-
diaren aurrean gaude.

Gogoeta sakon eta serioa egi-
teko gaia dugu hezkuntza sis-
temak eta, berezitasunez, hez-
kuntza prozesuak ikaslearen 
“irakurketa-idazketa”ri buruz-
ko trebetasuna “bizkar hezur-
tzat” hartzen duela esaten digun 
arren, ikastetxeetatik gero eta 
gazte “ez irakurle” gehiago sor-
tzen direla ikustea. Benetan ta-
malgarria, baina oraindik inork 
irtenbiderik eman ez dion gaia 
dugu. Irakasleak aipatu erreali-
tate hori ezagun ez izatean edota 
ezagutu nahi ez izatean, bere 

lana frustrazioz eta atsekabez 
garatzen du, eta irakasleak bere 
ahaleginik eta borondaterik ho-
berenak ezarri arren, ikasleak 
ez du irakasleak esandako era 
edota zuzentasunez erantzuten. 

Irakasleek hainbatetan ikas-
lea apatikotzat, motibaziorik 
gabeko, alfertzat etab. jotzen du-
te eta ikaslearentzako irakaslea 
gogaikarria, monotonoa, jasan-
gaitza eta aspergarria izaten da. 
Egoera horrek sarritan batak 
bestearenganako antipatia ko-
rrontea sorrarazten du. Azken 
baten ikasle/irakasleen trebeta-
sunen ezagutzarik ezak ikasge-
lan sorrarazitako komunikazio 
gabeziaren arazo larri batera 
daramatza irakaslea eta ikaslea.

Irakasle-ikasleen arteko ko-
munikazioan etengabeko in-
terferentziak zergatik sortzen 

diren jakitea ez da gauza erraza 
izaten baina edozein kasutan 
ez lirateke aipatu egoera horiek 
eman behar. 

Jarduera  intelektualean iru-
diak duen lehentasun eta nagu-
sitasunak sorrarazitako beste 
xehetasun aipagarrietariko 
bat, komunikabide bakoitzak 
informazio mota desberdina 
eskaintzen duela ikustea dugu. 
Irakurketak informazio jakina, 
zehatza eskaintzen duen hei-
nean, irudiak informazio espli-
zitua ematen digu. 

Adibidez: irakurleak eleberri 
bat irakurtzeari ekiten dionean, 
edukiaren erdia idazleak ematen 
digun arren, beste erdia irakur-
leak eransten du, pertsonaiak, 
egoerak, arazoak, argudioa etab., 
bere buruan ikusi eta irudika-
tzen dituenean. Aldiz, irudiak 
ematen duen informazioak ez 
dio ikuslearen imajinazioari 
inolako interpretaziorik egiteko 
aukerarik txikiena ere ematen.

Aurrekoan aipatutako ira-
kurketaren inguruko krisiari 
buruzko gogoeta eta ondorioe-
tariko batzuk adierazi eta gero, 
irakurketari dagokion distira, 
irakurketaren garrantzia alda-
rrikatu eta sustatze aldera eta 
batez ere gazteengan irakurketa
-kultura ezarri, areagotu eta ira-
kurzaletasuna sortzeko helduok 
irakurketarekiko dugun jarrera 
itxurati eta tolesduna errotik 
aldatu behar dugu. Pertsona 
helduak [gutxi irakurtzen baitu-
te] ezin die gazteei irakurketak 
garrantzi handia duenaren me-
zurik adierazi, helduak eurak 
irakurle amorratu eta eragin-
korrak ez direnean. Nagusiok, 
irakurketari, ematen dioguna 
baino balio askoz handi eta ga-
rrantzitsuagoa eman behar dio-
gu, irakur-ekintza ikas-proze-
sua optimizatzeko ezinbesteko 
jokaera positibotzat joz. 

Ortografia akatsak, sinta-
xia okerra, hiztegi-urritasuna, 

arreta maila txikia eta ideiak 
zehaztasun eta zorroztasun osoz 
adierazteko hizkuntza maila-
ko baliabide murritza, besteak 
beste, gutxi irakurri izanaren 
ezaugarri nabarmen besterik 
ez dira. Ikasketa prozesua, fun-
tsean, irakurketa prozesua da 
eta, ondorioz, txarto irakurtzen 
duenak txarto ikasten du.

Ume, gazte eta nerabeek na-
gusien jokaerak eredugarri 
izaten dituzte. Ikusten dutene-
tik ikasten dute eta ez nagusiok 
egiteko esaten diegunetik. On-
dorioz, ez da jarraibide ego-
kia guraso batzuk telebistaren 
aurrean lasai eta patxadatsu 
eserita egonik bere seme-ala-
bei irakur dezatela adieraztera 
letorkeen “mezu bikoitza” adie-
raztea ematea. Inori ezin iraka-
tsi diezaiokegu aurretiaz ikasi 
ez dugunik edota baitaratuta ez 
daukagun ohiturarik. 

Gorka Aurre - PRAKAGORRI
prakagorri@prakagorri.es
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GAILU  ELEKTRONIKOAK  
vs. IRAKURKETA ( II )

PRAKAGORRI  IKASTARO TRINKOAK 
UZTAILA & ABUZTUA  
ULERMEN JASOKO IRAKURKETA
Uztailak 1 - Uztailak 15       
Uztailak 16 - Uztailak 30
Uztailak 1 - Uztailak 30 
Abuztuak 1 - Abuztuak 15

 

IKAS-METODOAK  [11 – 15 URTE ]
Uztailak 1 - Uztailak 15       
Uztailak 16 - Uztailak 30
Uztailak 1 - Uztailak 30 
Abuztuak 1 - Abuztuak 15

 

Manolo Martinezen bisita 
jaso du Kainaberak
Kainabera Gobernuz Kanpoko Elkartearen (GKE)
sorreran zerikusi zuzena izan zuen Martinezek

 ELORRIO Amaia Ugalde.
Bogotara (Kolonbia) duela be-
rrogei urte heldu zen Manolo 
Martínez, Elorrion irakasle 
izandako marianista. Elorrioko 
bere ikasle ohiekin hartu-ema-
na mantendu zuen Martinezek, 
eta horrela sortu zen Kaina-
bera GKEa duela hemezortzi 
urte, Bogotán proiektu batzuk 
aurrera ateratzen laguntzeko. 
Lankidetza mantendu dute ha-
rrezkero, eta Bogotara joandako 
elorriarrak hainbat izan dira. 
Pasa den astean Manolo Marti-
nezen bisita jaso zuten.

Ciudad Bolivarren bizi da 
Martínez, Bogotá hiritik men-
dialdera zabaltzen den eremuan. 
Parrokiako arduraduna da. Ber-
tan, gerratik eta pobreziatik des-
plazatutako herritarrak bizi di-
ra. Auzoetako jendeagaz batera, 
Martínez hainbat egitasmotan 
dabil buru-belarri. Haurtzain-
degia eta jantokia izango dituen 
etxe sozial bat, eta ezgaitasunen 
bat duten pertsonak eta pertso-
na nagusiak artatzeko egitas-
moak daude tartean. Kainabe-
rak anboto.orgko komunitatean 
eman du bisitaren berri. 

Kainaberako kideak, Kolonbiatik etorritako bisitagaz.

Hamaika osagai Elorrion udaz 
gozatzeko prestatutako errezetan
Elorrioko Udak egitaraua aurkeztu dute udal eta kultur arduradunek

 ELORRIO Markel Onaindia
Elorrioko Udak egitaraua aur-
keztu zuten joan zen barikuan 
udaleko eta kultur esparruko 
ordezkariek. Musika, bisita 
gidatuak, abentura eta jaiak 
izango dira kultur eskaintzaren 
zutabe. Ana Otadui alkateak eta 
Aitor Iriarte Musikaireko ardu-
radunak eman zuten programa-

zioaren berri. Elorriarrek eta 
turistek uda sasoian kulturaz 
gozatzeko eta herria ezagutzeko 
eskaintza edukiko dute, eta erre-
zeta horretan uztailaren 4an 
hasiko den Musikaire jaialdia 
izango da osagai nagusia. 

Alkateak azaldu du Elorrio 
“herri bizia, dinamikoa eta mo-
dernoa” dela, baina baita ohitu-

rak zaintzen jakin izan duena 
ere. Udako eskaintzak turismoa 
indartzeko balioko du, Argiñe-
tara eta Mendrakako mahastie-
tara egingo diren bisitak horren 
adibide. Gainera, abenturez 
gozatzeko aukera ere emango 
dute aurten. Jinkanak, ibilal-
diak, Besaideko kobara bisita 
eta eskalada egongo dira aben-

turazaleentzat. Irteeretan edo 
abentura ekintzetan parte hartu 
gura dutenek www.elorrio.net 
atarian topatuko dute informa-
zioa, baita egitarau osoa ere.

Bestalde, uztailaren 4an Be-
rrio Otxoa eguna ospatuko dute 
elorriarrek, eta, nobedade lez, 
Trikitilari Gazteen Txapelketa 
jokatuko dute bariku horretan 
bertan.Programaren arduradunak joan zen barikuko aurkezpenean.

Nobedade lez, Trikitilari 
Gazteen Txapelketa 
jokatuko dute hurrengo 
barikuan bertan



JATETXE GIDA 

IBARRA 
SAGARDOTEGIA
Ibarra auzoa, z/g · ZORNOTZA
 www.ibarra-sagardotegi.com 
Tel.: 946 731 100
Egunero zabalik.  
Gure upategian egindako sagardoa. 
Aparkaleku pribatua eta jolastokia. 

Ibarra Sagardotegiaren eskutik bi  
pertsonarentzako menua zozkatuko dugu

Zelan deitzen da Caritasek Intxaurrondon  
zabaldu duen aterpetxea?

ERANTZUNA: zozketa@anboto.org helbide elektronikora edo  
ANBOTO astekarira - Bixente Kapanaga, 9 - 48215 Iurreta

ZORTE
ON!

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

ÑAM!

MENU 
BEREZIA

Sarrerakoak (bi 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!

LAPIKO
Frantzisko Ibarra, 3 DURANGO
Tel.: 946 218 122 
Etxeko pizzak. Eguneko menua,  
karta berria. Etxera eramateko zerbitzua.
www.lapikodurango.com

ÑAM!

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

ÑAM!

ÑAM!
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SEI HANKAKO MAHAIA

GOIZTIDI 
DIAZ

EAJ

eDurango
Udalbatzako azken osoko bil-
kuran Durangarrek euren 
Udalagaz harreman elektroni-
koak ezarri ahal izateko pro-
zesua abian jarri genduan. 
Horretarako, udalbatzarrak 
aho batez onartu eban Udal 
araudia. Alderdikeria guztien 
gainetik, talde guztiek aintzat 
hartu izan dogu Administrazio 
elektronikoa ezartzeko helbu-
rua onuragarria dala herri-
tarrarentzat. Egia da, izan be, 
araudiaren testua oso teknikoa 
dala, hain zuzen, zehaztasun 
administratibo zein informa-
tikoak nahiko korapilatsuak 
baitira. Alabaina, Udaleko tek-
nikari adituen iritzia kontuan 
hartu, eta ontzat eman izan da 
kasu honetan. Kasu honetan? 
Eta gainerakoetan zer? Ba, 
zoritxarrez, oposizioko talde 
batzuen arabera, Udal tekni-
karien profesionaltasuna kolo-
kan dago. Zer dala eta horren-
besteko erasoa Udaleko langi-
leen aurka? Ba, teknikariaren 
iritzia norberaren gustukoa 
ez danean (eta ezker abertzale 
jatorrizko zein eratorritako 
ordezkariei sarritan gertatzen 
jake), langilearen profesional-
tasuna zalantzatan jarri, eta 
bere txosten oinarriduna baz-
tertu egiten dabe. Bildu style.

Bueltatu gaitezan harira, 
inoren tranpa baldarretan 
erori barik. Albiste ederra 
daukagu aste honetan Duran-
gon: posible izango dogu gure 
Udalarekin hartu -emonak gu-
re ordenagailuetik bideratzea. 
Dagoeneko posible da tramite 
bakan batzuk horretara egitea. 
Onarturiko proposamenari 
esker, hartarago joango gara 
apurka -apurka. Martxan da-
go, bada, eAdministrazioa. 
Abian dago eDurango. EAJren 
hauteskunde- programari ja-
rraiki hona hemen betetako 
beste konpromiso bat. Jakin 
eta egin.

Jan Alai txapelketan inoiz 
baino pintxo gehiago
Aurten 56 taberna eta jatetxe dabiltza parte hartzen 
pintxo txapelketan, iaz baino hemeretzi gehiago

 ZORNOTZA  Joseba Derteano
Eguaztenean hasi zen Jan Alai 
pintxo txapelketaren hiruga-
rren aldia, eta domekara arte 
iraungo du. 56 taberna eta jate-
txe dabiltza parte hartzen, iaz 
baino hemeretzi gehiago. 

Hiru atal sarituko dituzte: 
epaimahaiak aukeratutako pin-
txorik onena edo berritzailee-
na, herritarrek aukeratutako 
pintxorik onena, eta zerbitzari-
rik profesionalena. Pintxorik 
onenarentzako saria bikoiztu 
egin dute: iaz 500 euro ziren, eta 
aurten 1.000 euro dira. Nobedade 
nagusietako bat da epaimahaia 
sekretua izango dela. Orain 
arte ostalariek bazekiten epai-
mahaia nork osatzen zuen eta 
noiz etorriko zen, baina aurten 

ez dute abantaila hori izango. 
Herritarrek ere izango dute 
parte hartzeko aukera; pintxoak 
dastatuz ez ezik, baita euren 
ustez onena izan denaren alde 
bozkatuz ere. Tabernak eta jate-
txeak sei gunetan daude bana-
tuta, eta bozkatu ahal izateko, 
gutxienez, gune bakoitzeko hiru 
pintxo (hemezortzi guztira) pro-
batu eta bozkatu behar dira. Pin-
txo bakoitzak 1,3 euro balio du.

Lehiaketako pintxoak eguer-
dietan eta iluntze-gauetan das-
tatu ahalko dira: barikuan eta 
zapatuan, 12:002etatik 15:00etara 
eta 19:00etatik 22:00etara, eta, 
domekan, 12:00etatik 15:00etara.   
Boto denak kontatuta, domeka 
arratsaldean egingo dute sari 
banaketa Zelaieta Zentroan. 

Zubi Ondok txapelketara aurkeztu duen pintxoa.

“Herriko beste 
bat bagina bezala 
tratatu gaituzte”

  IZURTZA Markel Onaindia
“Pertsonalki sinestezina izan 
da. Herriko beste bat bagina 
bezala tratatu gaituzte izurtza-
rrek”. Asier Garcia adin txiki-
koentzako aterpetxeko begiralea 
izan da, eta emozioz egin du 
berba bizitako esperientziaz. 
Astelehenean, San Joan suaren 
jaian, eskerrak eman gura izan 
zizkieten herritarrei, urteotan 
izandako tratuagatik. Udalari 
oroigarri bat eman zioten.

Garciaren esanetan, ez da 
erraza bizitakoa deskribatzea. 
“Lana zure bizitza da. Denbora 
gehiago zaude gazteekin zure 

familiagaz baino”. Zentroan 
hamar gazte egon dira azkenal-
dian, eta hilabete amaieran itxi-
ko dute, kopuruak behera egin 
duelako. Gazteek badute beste 
leku bat, baina arazoa begiraleei 
sortu zaie, langabeziara doaz 
eta. Aldundiak azpikontratatuta 
egon dira hamar begiraleak.

Oraingoez gainera, aurreko 
urteetan ere egondako gazteak 
hurreratu ziren astelehenean 
egindako jaira. 17 urte dauzka 
Brahim Manzouk, eta orain su-
kaldaritza praktikak egiten da-
bil: “Esperientzia onerako izan 
da”. Bi urte eta erdi egin ditu 
Izurtzan.

Herrian gizarteratzen saiatu 
dira gazteak, herriko jaietan eta 
herrian antolatutako ekintzetan 
parte hartuta, baina orain agur 
esateko ordua heldu zaie.

Argazki digitalen 
lehiaketara lanak 
irailera arte bidali 
ahal izango dira

  ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Udal liburutegiak antolatu du 
argazki digitalen lehiaketaren 
laugarren edizioa. Uztailaren 
1etik irailaren 15era arte aur-
keztu ahalko dira lanak lehia-
ketara: liburutegia@zaldibar.
org helbidera bidali behar dira 

argazkiak. Mezuan argazkila-
riaren izen-abizenak, bizilekua, 
telefonoa eta argazkiaren izen-
burua azaldu beharko dituzte 
parte-hartzaileek. 

Bi sari banatuko dituzte ar-
gazki lehiaketan: 100 euroko 
lehenengoa eta 50eko bigarrena. 

Opor sasoian argazkiak egite-
ko joera kontuan hartuta, 2011. 
urtean antolatu zuten argazki 
digitalen lehenengo edizioa. Iaz, 
esaterako, Leihor Elorriaga eta 
Delfin Zubizarreta argazkiza-
leak izan ziren irabazleak.

Lehenagoko eta gaur 
egungo 200 dantzari batu 
dira Iremiñeren jaian
Jose Alberto Narbaizari eskerrak eman dizkiote 

 BERRIZ  Amaia Ugalde
Pasa den domekan lehenagoko 
eta oraingo dantzariak batu zi-
ren Iremiñe dantza taldearen 
urteurren jaian. Berrehun bat 
dantzarik dantza emanaldi bere-
zia egin zuten Berrizburu futbol 
zelaian. Ekitaldia, gainera, dan-
tza taldean hasieratik dabilen 
Jose Alberto Narbaizari esker 
ona emateko aprobetxatu dute.

45. urteurren jaian, guztira 
mutilen hamaika talde, nesken 
bederatzi, eta 30-40 ume batu 

ziren. Domekan, dantza emanal-
diaren ostean, herri bazkarian 
batu ziren kiroldegian.

1969ko San Joan jaiak
Iremiñe dantza taldeak lehen 
dantza emanaldia 1969ko san-
joanetan egin zuen, San Joan 
ermitaren alboan. Ordutik ho-
na ehunka dantzari igaro dira 
dantza taldetik. 25. urtemugan 
aurtengoaren antzeko jaia egin 
zuten, eta taldearen historia li-
buru batean batu zuten.

Berrizburu futbol zelaian egin zuten dantza erakustaldia.
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      Iritzia 

DURANGALDEA ASTEON

Heteroarauari desobedientzia
Ezin ukatu heteroarauari desobedientzia egitea 
gauza korapilatsua denik. Gure gorputzak, gure 
praktikak, gure bizitzak zeharkatzen dituen egi-
tura izanik, zaila da deserosotasunik gabe eralda-
keta bultzatzea. Hori da, deserosotasun pixka bat 
eskatzen du kontuak. Baina horixe bide bakarra 
arrakaletara heltzeko. Gaur egungo jendartean, 
ugalketan oinarritutako sexualitate eredua da 
normala, hori da ordenaren barruan dagoena. 
[...] Ez pentsa antisorgailuak eskuragarriago di-
tugulako hau aldatu denik, ez. Pentsa dezagun 
zein den zilegitasun gehien duen praktika sexuala 
gaur egun… Koitoa izaten jarraitzen du. Nahiz 
eta haurdun gelditzeko planarekin ez praktikatu. 
Ondorioz, gorputz ugalkorra, desira ugalkorra eta 
plazer ugalkorra, gainontzeko adierazpenen gai-
netik kokatzen dira, eta hemendik kanpo emango 
diren moduak eta adierazpenak ez-normalak eta 
gutxituak izango dira. [...] Emakumeen ugalketa 
gaitasuna kontrolatu beharreko elementua izango 
da, beraz, emakumeen sexualitatearen eta gorpu-
tzen kontrola ezarriko dute. [...] Ideia hauek gure 
gorputzetan ezarriko dituzte, eta arauak bertan 
izkiriaturik geratuko dira naturalak izango balira. 

Baina zailtasunak zailtasun, eredu patriarkal 
heterosexistak dituen horma zurrunetan, zirriki-
tuak aurkitzen jarraitzen dugu guk. Gure praktika 
sexualak aztertu, eta sexualitateari estatus politi-
koa emateko apustua egin dugu, eta bizitzeko era 
indibidualak kolektibizatu ditugu, horretan dago 
gakoa. Sexualitateari, plazerrari, dimentsio poli-
tikoa emateko saiakera erabatekoa izatea nahi du-
gu. Sexualitate eredu hegemonikoaren aurrean, 
arauen barnean sartzen ez ditugun praktikak 
iraultzarekin lotzen ditugu, eta ez ditugu prakti-
ka lesbianak arauaren barnean sartu nahi, araua 
bera deslegitimatu nahi dugu gu guztiok kanpoan 
uzten gaituelako! Sexualitate hegemonikoaren 
edozein arau hauste bidean aurrera jarraitzeko 
ezinbestekoak ditugu [...]. Zentzu honetan, jendar-
te feminista baten alde lanean jarraitzeko beharra 
ikusten dugu, eta honetan herritar orok badugu 
zer egina.

Egunerokoan heteroaraua desobeditzen jardu-
ten dugu, muxu, begirada, koxka, masaje, mimo, 
laztan bakoitzean araua desobeditzen, arrakalak 
eragiten. 

astekaria@anboto.org 
asteartea 17:00ak arteko epea

ANBOTOk ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo 
gutunetan adierazitakoen eta emandako iritzien erantzukizunik.

Zure iritzia, gutuna edo  
fotodenuntzia helarazteko helbideak: 
Bixente Kapanaga, 9, 48215 - Iurreta 
• Izen-abizenak • Telefonoa • Helbidea   
• Nortasun Agiriaren zenbakia

-DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-
Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean 
sinatuta eta ANBOTOren irizpideen arabera zuzenduta 
publikatuko dira. Bidalitako testuak ezingo du 1.500 
karaktere baino gehiago izan (tarteak barne). 

Mireia Delgado, Durangoko Bilgune Feminista

Plater-tiro 
lehiaketa 
antolatu du  
Mugarrak biharko 

 MAÑARIA  Joseba Derteano
Mugarra Ehiza eta Arrantza 
Elkarteak plater-tiro lehiaketa 
antolatu du biharko, 15:30etik au-
rrera, Garaitorreko landan, San 
Joan ermitaren ondoan. Egu-
nean bertan egin daiteke izen- 
ematea 18:30era arte. Bazkideek 
20 euro ordaindu beharko dute, 
eta gainerakoek 25 euro. Irabaz-
leen artean askotariko sariak ba-
natuko dituzte, eta parte-hartzai-
le guztien artean eskopeta bat 
zotz egingo dute. Iaz 45 bat par-
te-hartzaile izan ziren, tartean 
Gipuzkoatik etorritako jendea.

Herriko familia bati lagundu 
guran, kontzertu solidarioa
Zelaietako eskolako guraso batzuen ekimena da

 ABADIÑO Itsaso Esteban
Zelaietako herri eskolako hain-
bat gurasoren ekimenez antola-
tu dute uztailaren 4an, 20:00etan, 
probalekuan egingo duten kon-
tzertu solidarioa. Andeka Go-
rrotxategik, Bidane Txopiteak, 
Bogoroditsiek, Kukula Garak, 
Herri Maitek eta Kriskitinek 
hartuko dute emanaldian parte. 
Sarrerarik ez du izango emanal-

diak, baina bertaratzen direnak 
herriko familia bati laguntzeko 
ekarpena egitera gonbidatuko 
dituzte. Duela urtebete, 10 urte-
gaz hil zen Aboubark herriki-
dearen familiak hasi duen bide 
judizialaren kostua ordaintzen 
laguntzeko dirua batzeko anto-
latu dute kontzertu solidarioa, 
arduragabekeria medikorik ger-
tatu zen ala ez ikertzeko.

Domekan egingo 
dute bigarren  
eskukoen  
merkatu txikia

  ABADIÑO I.E.
Ekainaren 29an, 10:00etatik 
15:00etara izango da bigarren es-
kukoen merkatua, Ferialeku pla-
zan. Arropak, liburuak, diskoak, 
bisuteria, xaboi naturalak, eta 
beste hainbat salgai eskainiko 

dituzte parte-hartzaileek, 62 era-
kusmahaitan. Azken urte bie-
tan probalekuan egin izan dute 
azoka, azaroan. Antolatzaileek 
azaldu dutenez, erakusmahai 
gehiago hartu ahal izateko atera 
dute kalera: iaz 45 posturentzako 
lekua egin zuten probalekuan, 
eta, aurten, 62k eman dute da-
goeneko euren salgaiak Aba-
diñora ekartzeko izena; izen- 
ematea zabalik dago oraindik. 
Salerosketarako eta trukerako 
aukera eskainiko dute. 

Andeka Gorrotxategi abadiñarrak kantatuko du emanaldian. Argazkia: EOS.

Udalekuak 
hasiko dituzte 
astelehenean  
28 umek 

 GARAI  Markel Onaindia
Garaiko 28 umek udalekuak 
hasiko dituzte datorren astelehe-
nean. Hiru astez udaz gozatzeko 
ekintzak izango dituzte aukeran, 
eta uztailaren 18an amaituko du-
te jardunaldia. 3 eta 11 urte arte-
ko umeek parte hartuko dute, eta 
goizez garatuko da, egun osoko 
irteeraren bat egiten dutenean 
salbu.

Urtero lez, askotariko ekintza 
sorta prestatu dute haurrentzat; 
eskulanak, jolasak, txitxibur-
duntzia eta Basondora bisita di-
ra horietako batzuk.

Udal langile 
baten plaza 
aterako dute 
lehiaketara

 OTXANDIO  M.O.
Udal eraikinen garbiketaz ar-
duratzen den langile baten ju-
bilazioa dela-eta, plaza hori 
lehiaketa publiko bidez beteko 
duela jakinarazi du udalak. Pro-
zesu hori gauzatzeko hilabe-
te batzuk beharko direla uste 
dute arduradunek: oinarriak 
onartu, Estatuko Aldizka-
ri Ofizialean argitaratu, izen- 
ematea abiatu, eta azterketa egin 
eta baloratu arte. Beraz, bitar-
tean eta behin-behinean, plaza 
hori ohikoa izaten den moduren 
batean beteko dute laster aterako 
den deialdi baten bidez.

Bilblioteka 
kalera aterako 
dute datorren 
eguenean

 IURRETA  Amaia Ugalde
Herri Biblioteka herrian hama-
bostero antolatzen den azokara 
irtengo da datorren eguenean, 
uztailak 3. Irakurketa gune bat 
atonduko dute, eta liburutegiko 
bildumako hainbat kontu atera-
ko dituzte: liburuak, aldizkariak, 
filmak eta musika, adibidez.

Herri Biblioteka kalera atera-
ta, zerbitzuaren eta eskaintzaren 
berri eman gura dute herrian. 

Goizeko 09:00etatik aurrera 
izango da liburutegia merka-
tuan, eta hainbat produktu kul-
turalez gainera, kafea eta pastak 
ere eskainiko dituzte. 

ELKARTASUNA  Domekan, Elo-
rrioko plazako pilotalekuan 
amaituko da presoen sakaba-
naketaren kontrako Pilota-
kadaz Pilotakada txapelketa. 
10:00etan hasiko da txapelketa, 
pilotalekuan, 11:30ean Bizkai-
ko finalaurrekoak eta finala 
jokatuko dituzte, eta 13:30ean 
egingo dute sari banaketa.

Pilotakadaz 
Pilotakada, finalak 

Jaiak ospatuko 
dituzte Tabiran
SANPEDROAK  Gaur, bihar eta 
etzi, San Pedro jaiak ospatuko 
dituzte Durangoko Tabira au-
zoan. Gaur, herri bazkariaren 
ostean, 19:00etan botako dute 
jaien hasierako txupina, eta 
txalaparta emanaldia izango 
da ostean. 09:00etatik jai giroa 
izango da bihar eta etzi ere, Ta-
biran, Jai Batzordeak atondu 
duen egitarauari esker.

ELKARRETARATZEA  Genero in-
darkeriaren kontrako elkarre-
taratzean batu ziren dozeneka 
iurretar, martitzen iluntzean. 
Anderebide emakume elkar-
teak Emakumeen alde leloagaz 
antolatu zuen elkarretaratze 
hori. Bikotekideak jo zuela sa-
latu zuen Iurretako emakume 
batek, asteburuan, eta atxilotu 
egin zuten gizona.

Genero indarkeria 
salatzera atera dira 



“Haserre gaude; babes  
barik sentitzen gara” 
Barruan orratzak dituzten saltxitxak agertu dira Tabiran eta Santanosten; 
Durandog elkarteak animalien kontrako eraso horiez ohartarazi du

 BERBAZ  Jone Guenetxea
Tabirako parkean jarri dugu 
hitzordua Durandog elkarte-
ko kideekin. Elkarrizketarako 
elkarteko beste kide batzuen 
zain gaudela, udaltzainek bi-
dearen beste aldean aparka-
tu dute, eta paretik pasa dira 
oinez. Tentsioa agerikoa da. 
Txakurrak lotuta daudenez, 
aurrera egin dute. Txakurren 
ugazabek diotenez, egunero 
bizi duten egoera da hori. Txa-
kurren ordenantzaren eztabai-
daren erdian, barruan orratzak 
dituzten saltxitxak agertu dira 
Tabiran eta Santanosten.

Orratzez betetako janaria 
agertu da Durangoko berde-
guneetan. Arduratuta zaudete 
gertaera horien aurrean? 
Haserre gaude, eta babes barik 
sentitzen gara. Gure jarrera 
kontrolatzea, eta beste herritar 
guztiena ez, bidegabea dela uste 
dugu. Atzo bertan, Kilikolo el-
kartearen aurreko berdegunean 
barruan orratzak zituzten bi 
saltxitxa agertu ziren. Txaku-

rrarren jabea denboraz ohartu 
zen, eta udaltzainen esku utzi 
zituen. Orain dela sei hilabete 
arratoiak hiltzeko pozoia ager-
tu zen Tabiran. Kasu horretan 
pentsatu genuen, erreka ondoan 
izan zenez, agian ez zela eraso 
bat izan. Joan zen astean, berriz, 
txakur berberak orratzez beteta-
ko saltxitxak jan zituen. Beraz, 
argi dago eraso horiek guztiak 
min egiteko izan direla. Jabe ho-
rrek txakurra lotuta eramaten 
du, eta horri esker, momentuz, 
garapena ona da. 
 
Zerk bultzatu zaituzte txaku-
rren inguruko ordenantzaren 
aldaketa eskatzera Durangoko 
Udalean?
Durangoko Landako Gunean 
ekitaldi bat dagoen bakoitzean 
udaltzainak etortzen ziren txa-
kurrak ezin zirela solte egon abi-
sua emateko. Kalera Rock mu-
sika jaialdiko asteburuan ere 
horrela egin zuten. Momentu 
horretan erabaki genuen udale-
txeagaz hartu-emanean jartzea, 
araudia aldatzeko.

Zer pauso eman duzue uda-
lean?
EAJko zinegotzi bategaz berba 
egin genuen, eta deitu ere egin 
zigun ordenantza begiratzen 
zeudela esatzeko. Hilabete in-
guru pasa zenean ez genuen 
aurrerapausorik ikusten, be-
raz, udaletxe aurrean kontzen-
trazioa egitea erabaki genuen. 

Handik astebetera udaletik dei-
tu ziguten, gure proposamena 
udalbatzarrera eramango zutela 
azaltzeko. Osoko bilkuran orde-
nantza aldatzea aho batez onar-
tu zuten. Hiru hilabete pasatu 
dira, eta ez dugu inolako eran-
tzunik jaso. Ordenantza berria 
onartu bitartean behin-behine-

ko araudi bat sortzeko eskatu 
genien. Ez dute horrelakorik 
egin, eta gure ohiko lekuetan 
txakurrak askatzen jarraitzen 
dugu. Udaltzainen jarraipena 
eta mehatxuak geroz eta handia-
goak dira. 300 euroko isunak ere 
jarri izan dituzte. 

Udalagaz batzartu zineten El-
kartegian.
Udalak batzarrera deitu zuen 
Elkartegian, bando bidez, txa-
kurren jabe zein beste edozein 
herritar bertan parte hartzera 
gonbidatzeko. Udalak bere arau-
di proposamena atera zuen. 100 
lagun iguru gerturatu ginen 
batzarrera, eta  horietatik %95 
txakurren ugazabak ginen. Argi 
gelditu zen ordenantzaren beha-
rra sentitzen dugunok txaku-
rren jabeak garela.

Zein da udalaren araudia?
Txakur banpiroen proposame-
na deitzen diogu. Udan txaku-
rrak gaueko 22:00etatik goizeko 
10:00etara ateratzea proposa-
tu zuen udalak, eta 21:00etatik 
09:00etara neguan. Durangoko 
kanpoaldean dauden hainbat le-
ku proposatzen ditu horretara-
ko: hiltegiaren ondoko parkea, 
Zuhatzola parkea, San Ignazio 
auzunean errekaren parean 
doan bidea, Tabirako baseliza-
tik Funsanerako bidea, pozoia 
agertu den lekua eta Abadiño 
dela esango nukeen Astolabide, 
Sabecoren inguruan. 24 orduz 

zabalik izango genukeen lekua 
Astolabide izango litzateke. 

Zer deritzozue udalaren pro-
posamenari?
Segurtasun aldetik proposamen 
txarra dela uste dugu. Alkateari 
ere esan diogu ea bere alaba bat 
edo ama parke horietako batera 
bidaliko lukeen ordu horietan. 
Era berean, higiene aldetik ere 
ez da egokia. Txakurra gaueko 
23:00etan atera behar badut, eta 
parke batean kaka jaso behar ba-
dut, eta argiztapenik ez badago, 
zelan jasoko dut?   
 
Gasteizen txakurren inguruko 
legea aldatu dute. Lege hori 
erreferentzia da zuen ustez?
Gasteizen legea aldatu dute, eta 
txakurrak %100 babesten ditu. 
Txakurra ezin da zortzi ordu 
baino gehiago lotuta egon; ezin 
da ez balkoi, ez poste batean bera 
bakarrik lotuta utzi; ugazabak 
derrigortuta daude parkeetan 
txakurrak askatzera eta kakak 
batzera... Ez dugu ulertzen Gas-
teizko Udalean hain aldaketa 
handia egin izana, eta hemen 
aldaketa bat eskatzeko hain-
beste buelta eman behar izatea. 
Lotsagarria da hedabideekin 
hartu-emanean jarri beharra 
udalak kasu egiteko, eta elkarre-
taratze bat egin beharra gu serio 
hartzeko. Herritar moduan gure 
eskubideak ditugula uste dugu. 
Ez daukat umerik, baina nire 
zergak umeen parkeetara ere 
badoaz. Gure beharrak ere kon-
tuan hartzea nahi dugu.

Txakurren jabe ardurabakoen 
jarrerek eragiten duten kaltea 
zuek ordaintzen duzue?
Orokorrean, txakurra daukagu-
nok nahiko zentzudunak garela 
uste dugu. Badakigu errespetuz 
jokatzen, eta arlo honetan sen-
tsibilizazio lana egin beharko 
genuke, bai jabeen aldetik, bai 
txakurrak ez dituztenen aldetik.  

Durandogeko kideok zer eska-
tzen duzue? 
Udalaren proposamenaren au-
rrean guztiz kontrakoa plan-
teatu genuen; hau da, Durango 
kanpoaldean dauden parkeak 
24 orduz zabalik izatea txaku-
rrentzat, eta herriguneko par-
keetan ordutegia jartzea. Aste 
bitartean, ordu batzuetan parke 
hauek hutsik egoten dira. Ez 
dugu eskatzen guk nahi duguna 
egitea, zentzuzko arauak sor-
tzea baino. Zentzuz jokatu deza-
gun, bai guk, bai beste herrita-
rrek, bai udaltzainek. Babestuta 
sentitzeko ordutegi bat eskatzen 
dugu, beste herritarren eraso-
rik ez jasateko. 
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Udalaren 
proposamenari 
‘Txakur banpiroen 
araudia’ deitzen diogu
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ZALDIBARKO JAIEN EGITARAUA

EKAINAK 27, 28 ETA 29

Eskualdeko XXIV. Areto Futbol Txapelketa 
kiroldegian.

EKAINAK 28, ZAPATUA  

16:30ean, VII. Pilota Txapelketako finala, 
kadeteak eta jubenilak.

EKAINAK 29, DOMEKA

 08:30-14:00 XXXI. Argazki Rallya.

UZTAILAK 3, OSTEGUNA

18:30ean, herriko jendeak Donien Atxa 
ipiniko du, eta jaietako kartel lehiaketako sari 
banaketa udaletxean.

19:00etan, aurreskua. Jaien hasiera 
iragartzeko udaletxetik txapligua jaurtiko 
dute guraso elkarteko kideek.  
Gero, kalejira Koral elkarteko trikitilariekin  
eta buruhandiekin.

20:00etan, triki-bertso-poteoa,  
txosnetan hasita.

20:00etan, odoloste-jana Bekoetxe kalean.

21:30ean, afizionatuen arteko pilota 
partiduak Olazar pilotalekuan.

21:30ean, herri afaria txosnaguenan.

23:30ean, Erromeria.com  
taldeagaz dantzaldia.

UZTAILAK 4, BARIKUA

11:30-13:00 eta 16:00-19:00 Umeentzako 
parkea eskolan.

17:00-19:00 Jinkana Gaztelekukoen eskutik.

17:30-20:00 Eskulanen erakusketa 
jubilatuen etxean.

19:00etan, kalejira Elektro txarangagaz, 
txosnetan hasita.

23:00etan, Olea DJa kalean.  
Helmugak antolatuta.

23:00etan, kontzertuak txosnetan:  
En Tol Sarmiento eta Governors.

03:00etan, kulero eta galtzontzillo  
lasterketa txosnagunean.

UZTAILAK 5, ZAPATUA

11:00-13:00 arku-tiroa ume eta nagusientzat, 
Arku taldearen galerian.

13:00etan, tortilla txapelketa eskolan.

16:00-19:00 3x3 saskibaloi partidua  
(mutilak eta neskak) eskolan.

17:30-20:00 Eskulanen erakusketa 
jubilatuen etxearen azpiko solairuan.

19:30ean, afari-merienda Olea kalean. 
Solomoa 1e eta sardinak 2e.

18:00etan, Elkarteen arteko  
IX. Olinpiadak Euskal Herria etorbidean.

19:30ean, mojito poteoa Zaparrada 
Elektro txarangagaz.

23:00etan, erromeria Trikizio taldeagaz. 
Atsedenaldian berdintasunaren aldeko 
mapping-a. 

UZTAILAK 6, DOMEKA

10:30ean, eskolarteko txirrindulari proba. 
Kategoriak: hasiberriak, kimuak eta haurrak.

11:00etan, kalejira Euskal Herriko trikitilari 
gazteen lehiaketako txapeldunekin.

11:30ean, Senegal hegoaldekoekin kalejira 
eta dantzak MLOMP kultur elkartearen 
eskutik. 

12:00etan, euskal dantzak Zaldua plazan.

17:00etan, umeentzako entzierroa  
Euskal Herria kalean.

17:30-20:00 Eskulanen erakusketa 
jubilatuen etxearen azpiko solairuan.

18:00etan, bertsolariak Zaldua  
Elizateko plazan: balkoitik balkoira.

22:00etan, jaietako argazkien emanaldia.

23:00etan, su artifizialak Autonomia kalean.

UZTAILAK 12, ZAPATUA

07:00etan, mendi ibilaldi neurtua.  
Irteera: Zaldua plaza.

16:30ean, jubenil mailako Bizkaiko 
txirrindulari Itzuliko etapa: Zaldibar-Zaldibar.

18:00etan, XXXI. Argazki Rallya: sari 
banaketa liburutegi zaharrean.

UZTAILAK 13, DOMEKA  

12:00etan, euskal dantzak San Martinen.



Argazki kameren erdigune 
bihurtuko da Zaldibar, etzi
Domekan egingo duten argazki rallyak 31 urte 
daramatza herriko txokoak irudietan hilezkortzen 

 JAIAK  J.D.
Azken hiru hamarkadetako tra-
dizioari eutsita, Ilargi argazki 
taldeak argazki rallya antolatu 
du domekarako, goizetik eguer-
dira. Herriko irudien datu-basea 
potolotzeko ez ezik, “kanpotik 
datozen parte-hartzaileen ar-
tean herria ezagutarazteko” ere 
ekimen baliagarria da, Delfin 
Zubizarreta Ilargi argazki talde-
ko kidearen esanetan.

Domekan, 08:30ean batuko 
dira parte-hartzaileekin, rall-
yari hasiera emateko. Gai bat 
antolakuntzak proposatuko du, 
baina beste batzuk zerrenda luze 
batetik zotz egingo dituzte de-
nen aurrean. Parte-hartzaileek, 
guztira, sei gai izango dituzte: 
lau aurrez zehaztuta, eta bi libre. 
Esaterako, iaz hauek izan ziren 

aurrez zehaztutako gaiak: ilea, 
aparra, erakusleihoa eta iku-
rrina. Aitor Rementeria elgoi-
bartarra izan zen irabazlea, eta 
zalbibartar bi geratu ziren bere 
atzetik: Jose Ignacio Marcos eta 
Haizea Madariaga. Herriko sa-
ria Rafael Lopezek irabazi zuen.

Parte-hartzaileek 14:00ak ar-
teko epea izango dute argazkiak 
ateratzeko, Hala ere, tartean, 
11:00 inguruan indarrak batzeko 
hamaiketakoa izango dute libu-
rutegi zaharrean. Domekako 
saioaren ostean ateratako argaz-
ki guztietatik sei aukeratzeko 
hamar bat egun izango dituzte 
parte-hartzaileek. Ondoren, 
uztailaren 12an, 18:00etan, sari 
banaketa eta argazkien erakus-
taldia egingo dute liburutegi 
zaharrean. 
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Ekitaldiz betetako hamar egun 
herriko jaietan, eguenean hasita 
Eguenean, 18:30ean Donien Atxa jaso, eta txapligua botako dute jaiei hasiera emateko

 JAIAK  Joseba Derteano
Donien Atxa jasota, eta txapli-
gua botata, datorren eguenean 
hasiko dituzte aurtengo jai na-
gusiak. Aurten herriko eskola-
ko gurasoen elkarteak botako 
du txupina. Ordutik aurrera, 
zaldibartarrek musika, dantza, 
bertso saioa eta askotariko eki-
menekin betetako hamar egun 
izango dituzte jaiekin gozatzeko.

Sortu zenetik hona urtero 
jende asko batzen duen ekime-
netako bat elkarteen arteko 
olinpiadak izaten dira. Aurten, 
uztailaren 5ean izango dira. Eki-
men dibertigarria izateaz gaine-
ra, “oso baliagarria da herriko 
elkarteen arteko hartu-emanak 
sendotzeko”, Unai Urizar txos-

naguneko kidearen esanetan. 
Iaz Castet elkarteak irabazi zi-
tuen olinpiadak, eta, zazpiko tal-
dea osatzea lortzen badu, aurten 

txapela defendatzea egokituko 
zaio. Olinpiadetako probak ez 
dira ezagutaraziko eguna heldu 
arte. Normalean proba bitxiak 
eta dibertigarriak izaten dira: 
irrintzirik onena nork egin, 
arropak erantzi eta eurekin so-
karik luzeena nork egin…

Bestetik, ‘Balkoitik Balkoira’ 
bertso saioa ere jaietako ekimen 
jendetsuetako bat izaten da. Aur-
ten Jon Maia, Miren Amuriza 
eta Beñat Gaztelumendi ariko 
dira bertsotan domekan, uztai-
laren 6an, Zaldua plazan. Uztai-
laren 3ko triki-bertso-poteoan 
beste bertsolari bi ariko dira- 
kantari: Garikoitz Sarriugarte 
eta Beñat Ugartetxea. Musi-
kari dagokionez, Erromeria.
com, Trikizio, En Tol Sarmiento 
eta Gobernors taldeen erro-
meria eta musika kontzertuak 
egongo dira jaietan. Uztailaren 
4an, ostera, elektrotxarangaren 
munduan aitzindaria izan zen 
Orkresta txarangak ipiniko du 
jai giroa. 

Eguen arratsaldean jasoko dute Donien Atxa, eta kartel lehiaketaren sari banaketa egingo dute. Delfin Zubizarreta

Iazko irabazleak ‘ilea’ gaiaren inguruan lehiaketara aurkeztutako argazkia.

Beñat Gaztelumendi, 
Miren Amuriza eta 
Jon Maia balkoitik 
balkoira ariko dira
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“Denoi egiten digu ilusioa jaien 
hasierako txupinazoa botatzeak” 
Uztailaren 3an, 19:00etan jaurtiko dute guraso elkartekoek Zaldibarko jaiei hasiera emango dien txupina

 ELKARRIZKETA Itsaso Esteban
Ohore berezia da zuentzat 
jaietako txupina botatzea?
Victor Maestro: Zelan ez, denoi 
egiten digu ilusioa jaien hasiera-
ko txupinazoa botatzeak. Dena 
den, konturatu gara orain arte 
herriko pertsona ezagunak izan 
direla txupina bota dutenak, 
eta zerrenda hori amaitu egin 

dela dirudi [barrez]. Ohore hori 
herriko elkarteei eman diote az-
kenaldian.
Nati Mesa: Esan zigutenean si-
netsi ere ez genuen egiten! Egia 
da, bestalde, jaietan ere udala-
gaz elkarlananean jarduten dela 
guraso elkartea.
V.M.: Udalaren diru-laguntza 
jasotzen dugun heinean, urtean 

hainbat ekintza antolatzen la-
guntzen diogu herriko elkar-
teok udalari. Hainbat lanetan 
kolaboratzen dugu.

Noiztik zabiltzate Zaldibarko 
eskolako guraso elkartean?
V.M.: 2001ean, ezkondu nintze-
nean etorri nintzen hona bizi-
tzera, eta seme-alaba bi dauzkat 

Zaldibarko eskolan. Duela lau 
urtetik dihardut guraso elkar-
tean, eta azken hiru urteetan 
lehendakari. Datorren ikastur-
tean guraso talde berriari lagun-
tzen ariko naiz, aurten amaitu-
ko duten batzordekideak bezala. 
N.M.: Alaba bi dauzkat eskolan, 
eta urte bi daramatzat elkar-
tean. Datozen bi urteetan ere 
bertan jardungo naiz, eta Victo-
rrek utzitako lehendakari kar-
gua hartuko dut. 

Zein da guraso elkarteak 
gehien lantzen duen arloa?
V.M.: Lan handiena eskolaz kan-
poko ekintzak antolatzen eta 
koordinatzen egiten dugu. Hain-
bat kirol eskaintzen ditugu: 
futbola, saskibaloia, gimnasia 
ritmikoa, karatea, aerobica, ige-
riketa... Eta ingeleseko hainbat 
mailatako eskolak ere eskain-
tzen ditugu. Ez da lan erraza iza-
ten ordutegi guztiak egokitzea. 
Urtean, bestalde, hainbat jai an-
tolatzen ditugu: sanandresetan, 
inauterietan, Gabonetan...
N.M.: Aurtengo Gabonetan 
umeentzako parkea antolatu 
dugu lehenengo aldiz, eta arra-
kasta itzela izan du. Gainera, 
hezkuntzaren inguruko hiru 
hitzaldi ere eskaintzen ditugu 
ikasturte guztietan.

Zenbat ume aritzen da eskolaz 
kanpoko ekintzetan?
V.M.: 290 umek hartu dute aur-
ten eskolaz kanpokoetan parte. 
Gure helburua da nahi duen 
orok izatea eskolaz kanpoko 
ekintzetan parte hartzeko au-
kera, eta ekintzek denen eskura 
dauden prezioak izan ditzatela.

Joan zen asteburuan egin ze-
nuten ikasturte amaierako jaia. 
V.M.: Urtero egiten dugu jaia, 

ikasturtea amaitu eta hurrengo 
zapatuan: goizeko 09:00etatik 
goizaldeko 04:00ak arteko jaia 
da. Aurten ere hainbat joko an-
tolatu ditugu, tabernatxo bat 
ipintzen dugu denon artean, 
afaltzeko elkartzen gara... Giro 
polita sortzen da urtero-urtero. 
N.M.: Jai horretan antolakuntza 
lanetan laguntzen digute ikas-
tetxetik joango diren seigarren 
mailako ikasleen gurasoek: 
barran, antolakuntzan eta gar-
biketa lanetan laguntzen digute.

Gustura zaudete egiten du-
zuen lanaren emaitzagaz?
V.M.: Buru-belarri egiten dugu 
lan ikasturte osoan antolatzen 
ditugun ekintzak ondo atera 
daitezen, eta, orokorrean, oso 
pozik gaude emaitzagaz. Horren 
harira, eta etorkizunean zertan 
hobetu genezakeen ikusteko, 
inkesta bat zabaldu berri dugu: 
gurasoei eskatu diegu, besteak 
beste, elkartearen jarduna balo-
ratu dezatela. Emaitzak azter-
tzeko ditugu oraindik.
 
Gurasoek era aktiboan parte 
hartzen dute elkartean?
V.M.: Ez da erraza parte-hartze 
maila handia lortzea. Jendeak 
ohitura dauka tabernan gaudela 
eskolaren inguruko gauzak ko-
mentatzeko, batzarretara etorri 
edo idatzi bat egin beharrean.
N.M.: Egia esan, nahi genukee-
na baino askoz guraso gutxiago 
etortzen da, esaterako, ikastur-
tean egiten ditugun bi asanbla-
da orokorretara.
 
Zer erronka nagusi dauzka 
Zaldibarko eskolak eta guraso 
elkarteak etorkizunerako?
N.M.: Eraikina konpondu dieza-
gutela lortzea da nagusia. 
V.M.: Eskolak egiturazko ara-
zoak dauzka –ur filtrazioak eta 
leku falta, adibidez–, eta horiek 
konpontzea oinarrizkoa da.
N.M.: Seme-alaben bila goaze-
nean, egunero egiten dugu sar-
tu-irtena eskolara, eta gurasook 
badakigu egoera kaskarrean 
dagoela. Baina benetan larria 
eraikinaren egoera da. 

Victor Maestro (Ermua, 1969) eta Nati Mesa (Zaldibar, 1975)  | Eskolako guraso elkarteko ordezkariak
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Hiru jauregitako eta plazako 
emanaldiak zentzumenen 
gozagarri, uztailean, Elorrion    
Dozena bat kultur emanaldi lotu dituzte Elorrioko Musikaire jaialdirako

 EGITARAUA  Itsaso Esteban
Herriko plazan eta Elorrioko on-
dare arkitektoniko aberatsaren 
erakusle diren hiru jauregitan 
atonduko dituzte, aurten, Musi-
kaire jaialdaren emanaldietara-
ko agertokiak. Euskal Herriko 

kultur sortzaileen zein nazioar-
tekoen doinuak entzuteko, eta 
dantza edo arte eszenikoen ikus-
kizunez gozatzeko, doako eta 
kalitate handiko emanaldiak 
eskaintzen ditu Musikairek. He-
rriko plazako, eta Tola, Lariz eta 

Casajara jauregietako emanal-
diek osatuko dute jaialdia. Guz-
tira hamabi emanaldi jasoko 
ditu Musikaire jaialdiaren aur-
tengo egitarauak, uztailaren 4an 
hasita. Afrikako eta Portugalgo 
doinuen eraginetik jazzeraino-

ko ibilbidea egin duen Carmen 
Souza abeslariak zabalduko du 
jaialdia, uztailaren 4an, Lariz 
jauregian. Jazzetik jarraituko 
du Musikairek lehenengo aste-
buruan. Uztailaren 5ean, Eus-
kal Herriko jazzaren erakusle, 
Hasier Oleaga bateria-jotzailea 
buru duen boskotea ariko da. 
Dantza garaikideko hiru piezak 
itxiko dute 2014ko Musikaireren 
lehenengo asteburua.

Uztaileko hurrengo hiru as-
teburuetan  –uztaileko bariku, 
zapatu eta domeketan–, udako 
gaugiro epelean, denetariko 
kultura eskaintza izango da go-
zagai Elorrion: besteak beste, 
Antonio Zambujoren fadoa, Mi-
kel Laboaren omenez Tanttaka 
Teatroa taldeak sorturiko Zazpi 
aldiz elur ikuskizuna, Habib 
Koité maliarraren afro-pop doi-
nuak, Manel taldearen indie- 
folk katalana, eta Jabier Mugu-
ruzaren eta Kepa Junkeraren 
lanak izango dira entzungai.

UZTAILAREN 4an, 22:30ean
Carmen Souza - Lariz jauregian

UZTAILAREN 5ean, 22:30ean
Hasier Oleaga - Larizen

UZTAILAREN 6an, 20:00etan
Dantza garaikidea - Larizen

UZTAILAREN 11n, 22:30ean
Habib Koité - Tola jauregian

UZTAILAREN 12an, 22:30ean
Antonio Zambujo - Tolan

UZTAILAREN 13an, 20:00etan
Jabier Muguruza - Tolan

UZTAILAREN 18an, 22:30ean
Kepa Junkera - Tolan

UZTAILAREN 19an, 22:30ean
Manel - Tolan

UZTAILAREN 20an, 20:00etan
Elkano Browning Cream - Tolan 

UZTAILAREN 25ean, 22:30ean
Elfenthal - plazan

UZTAILAREN 26an, 22:30ean
Zazpi aldiz elur - plazan

UZTAILAREN 27an, 20:00etan
Antzerkia - Casajara jauregian

Uztaileko bariku,  
zapatu eta domeketan 
primerako kultura 
eskaintza, Elorrion 

“Jazz klub txikietan zein udako 
jaialdi jendetsuetan jotzen 
dugu; denetan gozatzen dugu” 
Carmen Souza (Lisboa, 1981) kantariaren laukoteak zabalduko du Musikaire

 MUSIKA 
Theo Pascal baxuagaz eta kon-
trabaxuagaz, Elias Kacomano-
lis baterian eta Ben Burrell pia-
noan izango dituzu laguntzen 
Elorrion, ezta?
Laurok joango gara Elorriora, 
bai. Azken aldian binaka jo du-
gu gehiago, eta oso interesga-
rria iruditzen zaigu taldeagaz 
ere esperimentatzea: ez duzu 
berdin jotzen talde desberdine-
kin. Taldearen arabera oso des-
berdina da bakoitzak daukan 
espazioa, adibidez. Gauza asko 
aurkitzen dituzu.

Zer kanta joko duzue Elorrion?
Urteotako konposizioen erakus-
le den saioa eskainiko dugu Elo-
rrion, Live at Lagny gure azken 
diskoan oinarriturikoa. 

Uda sasoia bereziki lanpetua 
da zuretzat?
Bai, uda beti izaten da emanaldi 
askoko sasoia, eta han-hemen 

denetariko esperientziak bizi 
izaten ditugu musikari esker. 
Oso sasoi polita da, zuzenean jo-
tzen dugunean esperimentatzen 
gabiltzalako. Hau da, gehien 
gustatzen zaigun lanean. Bizi 
osorako energia batzen dugu.

Non dituzue datozen asteeta-
ko emanaldiak?
Martinikan, Frantzian eta Sui-
tzan joko dugu, esaterako. 

Jende askoren aurrean kan-
tatzera ohituta zaude, baina 
Elorrion giro intimoagoan ari-
ko zara. Denetan disfrutatzen 
duzu berdin?
Bai, jazz klub txikietan zein uda-
ko jaialdi jendetsuetan jotzen 
dugu. Denetan gozatzen dugu. 
Disfrutatzea da helburua.

Zer lan egiten eta non harrapa-
tu zaitugu?
Londresen nago, Theo Pascal 
musikari eta produktoreagaz 

daukadan Pascal Souza izene-
ko proiektu berrian lan egiten. 
Azken urteetako gure ibilbide 
musikalean jorratu dugun espe-
rimentazioan oinarrituriko la-
na izango da hori. Disko berria 
grabatuko dugu.

Zelakoa izango da Pascal Sou-
za proiektua?
Nahiz eta ahotsak ere bere lekua 
izango duen, instrumentista le-
gez dihardut, batez ere, proiektu 
horretan: pianista legez. Car-
men Souza proiektuan egiten 
dugunagaz alderatuta, oso bes-
telakoa da hau; eta oso pozik 
nago, asko esperimentatzen du-
gulako. Theoren konposizioak 
dira egiten ditugunak, askota-
riko influentziak dauzkatenak: 
afroa, Afrika iparraldekoa, Ca-
bo Verdekoa, Portugalgoa, jaz-
za... Carmen Souza proiektuan 
ahotsa dago beti lehenengo pla-
noan, honetan, aldiz, beste leku 
bat hartuko du ahotsak.

Cabo Verdeko kultura, Por-
tugalgoa eta jazza uztartzen 
dituzue proiektu honetan ere?
Bai. Kultura lusofonoaren era-
kusle da, portugesez berba egi-
ten duten herrialdeena: Cabo 
Verde, Brasil eta Afrika iparral-
deko kulturena. Horien eragi-
nak nabari dira. 

Urte asko daramazue Pascalek 
eta biok elkarlanean?
Hamabi urte daramatzagu. Nik 
17 urte nituela, bera izan zen 
musika egitera animatu nin-
duena. Portugalen bizi ginen, 
eta musika produktore lanetan 
zebilen bera. Hasieratik ibili 
gara elkarrekin, eta elkarrekin 
konposatzen dugu orain ere. 

Musikaireko karteleko beste 
izenetako bat Antonio Zam-
bujo portugaldarrarena da. Zer 
esan jendea Zambujo entzute-
ra joatera bultzatzeko? 
Portugalgo musikaren abeslari 
handia da Zambujo, Portugalgo 
musika munduan zehar dara-
man gure ordezkari handia. En-
tzun beharreko kontzertua!

Uztailaren 4an zeu entzutera 
doanak zer jasoko du?
Cabo Verdeko musikaren eta 
inprobisazioaren nahasketa bat. 
Eskaintzen dugun musika senti-
tzera eta gozatzera gonbidatzen 
dut jende guztia: Cabo Verden, 
Portugalen eta Ipar Ameriketan 
zehar, geugaz bidaiatzera. 

Kantuan eta gitarra jotzen ariko da Souza Elorrion.

J. Ugalde.
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‘Enlorqueciendo’ antzezlana 
eskainiko du Banartek Errotan
Berrizen estreinatu zuen Banartek obra, eta asteburuan Abadiñon ariko da

 ANTZERKIA Itsaso Esteban
Berrizko Kultur Etxean estrei-
natu zuen Banarte Abadiñoko 
antzerki taldeak Enlorqueciendo 
obra, joan zen eguenean. Talde 
horrek seigarren urtez antolatu 
duen antzerki tailerreko par-
taideek ikasturte amaierarako 
prestatu duten antzezlana da 
Enlorqueciendo. Bi emanaldi 
izan dituzte aurreikusita Aba-
diñorako: atzo, Txanporta kul-
tur etxean eskaini zuten, eta 
domekan, 20:00etatik aurrera, 
Errotan eskainiko dute.

Federico García Lorca poe-
taren La casa de Bernarda Alba 
antzezlanean oinarrituta pres-
tatu dute Enlorqueciendo. Idazle 
andaluziarraren obraren ga-
rrantziari eta esanahiari buruz 
dihardu Banartek lan honetan, 
Lorcak obra idaztea amaitu 
zuenetik 78 urte igaro direnean. 
Lorca antzerkigileari begira-
tzeko beste modu bat eskainiko 
dute, sortzaileen berbetan. Sar-
do Irisarriren zuzendaritzagaz 
prestatu dute antzezlana.

Bestalde, profesionala ez den 
antzerkigintzaren Zaragozako 
Centro Universidad lehiaketan 
antzezlan onenaren saria jaso 
berri du Banarte antzerki tal-
deak asteon. Lehiaketara aur-
keztu diren ehun lanen artean 
epaimahaiak hautatu dituen 
seien artean dago Guernica 1913. 

Ez da hori Banarte antzerki 
taldeak obra horregatik jaso-
tako lehenengo saria. Urte ha-
sieran, Espainiako Antzerki 
Amateurraren Konfederazioa-
ren sari nagusia jaso zuen. Ger-
nikan, mende hasieran jazotako 
benetako gertaerak kontatzen 
ditu antzezlanak.Banarteren seigarren antzerki tailerreko partaideek dihardute obran.

Perhaps Contraption taldea 
garaile Haizetara jaialdian
Domekan egin zuten sari banaketa, Zornotzan 

 MUSIKA 
Londresko Perhaps Contraption 
taldeak jaso du Haizetara lehia-
ketako 10.000 euroko sari nagu-
sia. Hamar musikariko taldea 
da, eta erritmo biziak, harmonia 
koralak eta koreografia landuak 

uztartzen ditu. Sari nagusiaz 
gainera, beste sari bi ere banatu 
dituzte: publikoaren sari berezia 
–4.000 euro– Tokyo Brass Style 
taldeak jaso zuen, eta Ottoni 
Animati taldeko tronpetariak 
instrumentista onenarena.

10.000 euroko sari nagusia jaso du Londresko taldeak.

Begira Photo jaialdia 
jai giroan amaitzeko 
ekitaldia, Plateruenean
Ekainaren 28ko jaiak emango du jaialdia amaitutzat

 ARGAZKIGINTZA 
Hiru astez Durango argazkigin-
tza garaikideari loturiko ekin-
tzez bete duen jaialdiari amaiera 
emateko hitzordua ipini dute, 
ekainaren 28an, Plateruena Kafe 
Antzokian. Musika beltza, soula, 
jazza eta musika latinoa ipintzen 
duen Global Funkers kolektibo-
ko kidea den Satte DJa ariko da, 
00:00etatik aurrera, Plateruene-
ko amaiera jaia girotzen. Horren 
aurretik, 23:30ean Begira Lagun 
saria zozkatuko dute, jaialdia 
finantzatzeko euren ekarpena 
egin dutenen artean.

Jaialdiaren azken txanpa ho-
netan erakusketez gozatu nahi 
duenak badu oraindik aukera-
rik: domekara arte egongo dira 

zabalik Godzillaren Merkatu 
plazako Cabanga, eta Rous Boi-
sierren Pérdida eta Goiuri Alde-
koa-Otaloraren Bosnian Déjà Vu 
biltzen dituena, esaterako.

Argazkigintza garaikidea 
ahal beste zabaltzeko helburuz, 
zortzi erakusketa, sortzaileekin 
hainbat solasaldi, proiekzioak, 
eta tailerrak eskaini ditu Begi-
rak Photok beste urte batez. 

Musika beltza ipintzen 
duen Satte DJa ariko 
da 00:00etatik aurrera 
amaiera jaia girotzen

Zentzumenak
Ikusmena
Zenbaki eta ehunekoen zopa zi-
fratu gara haientzat. Urte luzez, 
ilusioz ikasitakoak etxekoen-
tzat. Formakuntza eta lana 
uztartuz ezagutu gaituzte lagu-
nek. Baina gazte langabeok, bi-
zirautearen pisua dugu oihar-
tzun. Gai gara, baina gaitza da.
Entzumena
Aditu ditugu bizi dugun “ga-
raia” izendatzeko hiztegi be-
rria egin duten agintariak. 
Konposatu duten izurritea kon-
post bihurtuko nuke. Errefu-
sak, baina, ezin bizirik erditu.
Usaimena
Esperientziaren kiratsak bus-
titzen zituen lan eskaintzak 
behinola, mila euro irabaztea 
pribilegio baino problema zen 
“garai” haietan. Usainduko 
balute gazteon lan egiteko, ikas-
teko, konprometitzeko eta eki-
teko grina... baina paretak ere 
kakaz beteta dituzten komunak 
garbitzera legez, sudur zuloak 
itxita datoz gugana.
Ukimena
Pilatu ditugun tituluak laztan-
tzea da diru-laguntza, beka eta 
enparauen ordaina. Baserri-
tarrari erosi ezinda, tomate 
miserableak baino ezin eroan 
ahora. Nola bete saskia bertako 
produktuekin alokairuak ia or-
dainezin zaizkigunean?
Dastamena
Dastatu nahi nituzke bestelako 
herriak, baina ez halabeharrez. 
Maletak plazerrez soilik egitea 
erabaki dugu askok. Euskal 
Herrian eta euskaraz lan egin 
eta bizi nahi dugu. Diagnostiko 
larria dauka aferak, ez da boti-
karik inon ageri.

Ekilibrioa solstizioarekin 
bat erre dugun ekilibristak 
gara. Orekaren dantzan eman-
dako neguaren oinazeak erre 
gaitu. Eguzkia atera orduko su-
tu. Zentzumenak zorrotz. Ake-
larrea dator, etorriko da, ekarri 
beharko dugu. 

LIBE MIMENZA

GEURE DURANGALDEA

  
Kazetaria

Federico García Lorca 
poetaren ‘La casa de 
Bernarda Alba’ lanean 
oinarriturikoa da obra
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Ford A eta Isetta auto 
klasikoak ikusteko aukera 
dago bihar, Landako Gunean
Auto klasikoak ibiliko dira Durangaldeko 
errepideetatik, Eskuko Racing klubak antolatuta

 AUTOAK  Joseba Derteano
Durangoko Eskuko Racing klu-
bak auto klasikoen laugarren 
erakustaldia antolatu du zapa-
turako. Ordu batzuetan Landa-
ko erakustazokan egongo dira 
ikusgai, baina eguneko zatirik 
handienean eskualdeko errepi-
deetatik ibiliko dira, erakusketa 
mugikor bat balitz bezala.

Izen-emateak kontuan hartu-
ta, 50 bat auto batuko dira bihar, 
baina aurreko urteetan gertatu 
den moduan, “kopuru hori hazi 
egin daiteke azken unean batzen 

direnekin”, adierazi du Javat 
Morales klubeko presidenteak. 
Auto guztiek dute bere berezita-
suna, baina batzuek jendearen 
arreta gehiago erakartzen dute: 
esaterako, Ford A, Isetta, Seat 
125 eta Seat 850 autoak ikusi 
ahalko dira.

Auto guztiak Tabiran batuko 
dira, 09:00etan. Egun osoan hiru 
ibilaldi egingo dituzte. Lehenen-
goa herrian bertan izango da, 
Durangotik irten barik. Handik 
Goiuriara joan, hamaiketakoa 
egin, eta bigarren ibilbideari 

ekingo diote: Garai, Traña-Ma-
tiena, Zelaieta, Apata, Axpe, 
Apata eta Durango. Hirugarren 
ibilbidearen gaineko xehetasu-
nik ez dute eman: “Sorpresa iza-
tea gura dugu”. Parte-hartzai-
leek Landako erakustazokan 
egingo dute bazkaria, eta han 
dauden bitartean (13:30-17:30) 
autoak gertutik ikusteko au-
kera izango du autozalea den 
edonork.

Ford A autoa iaz ere ikusi ahal izan zen Durangon.

ORDUTEGIA

09:00 Ongietorria  
Tabira parkean.  

11:00 Lehen ibilbidea. 

12:15 Bigarren ibilbidea. 

13:30 - 17:30  Erakusketa,  
bazkaria eta sari banaketa 
Landako erakustazokan. 

19:30 Hirugarren ibilbidea.

Espainiako Promesen Atletismo Txapelketa 
jokatuko da Landakoko atletismo pistan 
Uztailaren 5ean eta 6an 700 atletak parte hartuko dute Espainiako Promesen Atletismo Txapelketan 

 ATLETISMOA  M. Onaindia
Uztailaren 5ean eta 6an Espai-
niako Promesen Atletismo Txa-
pelketa hartuko du Landakoko 
atletismo pistak. 700 atletak par-

te hartuko dute, eta zaleak zein 
kirol taldeetako kideak kontuan 
hartuta, Durangora 2.000 bat 
lagun etortzea aurreikusi dute 
antolatzaileek. 

Bidezabal atletismo klubak 
antolatu du txapelketa, eta Juan 
Ignacio Hernandez arduradu-
nak esan du gorengo mailaren 
aurreko etapan dauden Espai-

niako atleta onenak ibiliko di-
rela txapelaren bila. Horren 
adibide, urtetan atzera Reyes 
Estevezek eta Yago Lamelak 
errekorrak lortu zituztela gogo-
ratu du. Ekitaldiko kartelean, 
hain zuzen, Lamelaren argazkia 
agertzen da omenaldi lez. Maia-
tzean hil zen jauzian munduko 
onenetakoa izandakoa.

Hernandezek aurreratu du 
Bidezabaleko lau emakumek 
domina lortzeko aukera eduki-
ko dutela. Adibidez, Olatz Egi-
guren lekeitiarrak heptatloian 
parte hartuko du. 200 metro-
koan, hesietan eta erreleboetan 
ere badaukate domina esku-
ratzeko esperantza. Uztaila-
ren 5eko jardunaldia 10:00etan 
hasiko da, eta 6koa 09:00etan. 
Biek gaueko 22:00 ingurura arte 
iraungo dute.

Bestalde, zapatu honetan, 
hilaren 28an, txapelketa bi har-
tuko ditu Landakoko pistak. 

Batetik, emakumeen Ohorezko 
Mailan jaitsiera eta igoera pos-
tuak jokatuko dituzte, eta Bide-
zabal egongo da mailari eusteko 
proban. Bestetik, gizonen Lehe-
nengo Mailako finala ere bertan 
lehiatuko dute.

Eragin turistikoaz
Oskar Zarrabeitia Amankomu-
nazgoko presidenteak nabar-
mendu du Durangaldeko osta-
tuak beteta daudela asteburu 
horretarako, eragin ekonomi-
koaren adierazle. Txapelketara-
ko 12.000 euroko laguntza eman 
diote Bidezabali, eta gogora 
ekarri du pista hobetzeko eta 
eguneratzeko inbertsioak egin 
izan dituztela. Aitziber Irigoras 
alkatea pozik agertu da txapel-
keta Durangon ospatuko delako, 
horrela Durangoren izena kan-
poan entzungo delako. Hernan-
dezek uste du, kirola egiteaz gai-
nera, turismoa ere egingo dutela 
Durangora datozenek.

Iaz Espainiako jubenil maila-
ko txapelketa jokatu zen Duran-
gon, eta urtebetera promesena 
dator. Hernandezek azaldu du 
laguntza jasotzen duten bitar-
tean txapelketak antolatzen ja-
rraituko dutela.

Hernandez, Irigoras eta Zarrabeitia, txapelketaren aurkezpenean.



14           Kirola 2014ko ekainaren 27a, barikua  |  anboto

Mugarrako mendi hegaletik 
Sapubike martxa domekan 
Durangoko Tabiran hasiko da martxa 09:00etan

 MARTXA J.D.
Domekan hirugarren aldia 
egingo du Durango MTB tal-
deak antolatzen duen Sapubi-
ke mendi bizikleta martxak. 
09:00etan ipini dute hitzordua, 
Tabiran. Izen-ematea egunean 
bertan egin daiteke, 08:00etatik 
aurrera. Internet bidezko izen- 
ematea amaituta dago eta 362 la-
gun apuntatu dira.

Ibilbide bi prestatu dituzte: 
25 eta 31 kilometroko bana. Mu-
garrako mendi hegaletik zehar 
ibiliko dira parte-hartzaileak. 
Antolatzaileek jakinarazi dute-
nez, ibilbidea iazko bera izango 

da, aldaketa txiki batzuk izango 
baditu ere: igoeraren bat kendu, 
eta beste jaitsiera bat gehitu du-
te. Gogortasunik gehitu barik, 
ibilbide “dibertigarriagoa” egi-
ten saiatu direla adierazi dute 
antolatzaileek. Hala ere, ibilbide 
“zorrotza eta teknikoa” izaten 
jarraitzen duela abisatu dute. 

Martxa amaitzen denean, 
parte-hartzaile bakoitzari Sapu-
biken kamiseta bat oparituko 
diote; urtero legez, diseinu berri 
bat sortu dute aurtengo aldira-
ko. Sari banaketaren ostean, as-
kotariko erregaluak zotz egingo 
dituztela ere jakinarazi dute.

F3rako finantziazio bila dabil Urien, 
eta GTrako probak egingo ditu
Europako F3 Txapelketan jarraitu ahal izateko babesle berrien bila dabil; 
bitartean  Drivex taldeak GT Sporteko Porsche RSR baten bolantea eskaini dio

 MOTORRA  Joseba Derteano
Auto lasterketen munduan ta-
lentuak bezain besteko garran-
tzia du diruak, eta aurten errea-
litate hori gertutik ezagutzen ari 
da Igor Urien abadiñarra. Badu 
lehiatu ahal izateko taldea (Emi-
lio de Villotarena), baina babesle 
batzuen sostengua galdu du, eta 
finantziazio bila dabil Europako 
F3 Txapelketan jarraitzeko. Bi-
tartean beste aukera interesga-

rri bat aztertzen dabil: GT Sport 
Txapelketako Drivex Racing 
Teamek bere taldera batu gura 
du, eta uztailaren 11n Porsche 
997 RSR bategaz probak egingo 
ditu. Eskaintza garrantzitsua 
da. Le Manseko 24 orduetarako 
diseinatua, horrelako bederatzi 
auto bakarrik daude munduan. 
Beraz, ate bat baino gehiago za-
balik ditu automobilismoaren 
goi-mailan aurrera jarraitzeko.

AIC (Automotive Intelligen-
ce Center), Alko eta Abadiñoko 
Udalak, besteak beste, Urieni 
sostengua ematen jarraitzen 
dute, baina horrelako txapelketa 
batek gastu ugari eragiten du, 
eta babesle gehiago behar ditu. 
Interesatuentzako e-mail bat 
sortu dute: info@igorurien.com.

Orain arte Europako F3 Txa-
pelketan lehiatu diren hiru las-
terketetatik aurrenekoan baka-

rrik parte hartu ahal izan du. 
Aurreko egunean abisatu zioten 
Alemaniako Nurburgring zir-
kuituan egoteko baliabideak ba-
zituela. Auto berria esku artean 
(maila nagusian F312az dihardu, 
eta ez iazko F308agaz) eta set-upe-
rako ia astirik gabe, azkenengo 
irten, eta bederatzigarren amai-
tzea lortu zuen lehen proban. 
Hurrengo eguneko bigarren las-
terketan, hamargarren irten, eta 
itzuli batean lider kokatu zen. 
Ondoren, drive through baten 
eraginez, ezin izan zion postu ho-
rri eutsi. Urienek denen aurrean 
erakutsi zuen baldintza desego-
kietan ere ehuneko ehuna eman 
dezakeela.  Aukera sortzen dene-
rako “beti bezain gogotsu” entre-
natzen diharduela dio.

Lehentasuna F3an jarraitzea 
da, baina GT Sport Txapelketan 
aritzeko Drivex taldearen es-
kaintza ere aztertuko du; uztai-
laren 11n Porsche RSR bategaz 
probak egingo ditu. Egoera bere 
osotasunean aztertu ondoren 
hartuko du azken erabakia. Mi-
guel Angel Castro gidari ohia da 
Drivex taldeko zuzendaria: “Ur-
te batzuk daramatzat Igorren 
ibilerak jarraitzen. Bere adine-
rako [19 urte] oso izaera heldua 
erakusten du. Asko entrenatzen 
du, oso arduratsua da, beti dago 
hiperzentratuta, eta oso pilotu 
arina da”. 

Igor Urien, aurten parte hartu ahal izan duen lasterketan, F312aren barruan kontzentratuta.

Bizkaia Kirola saria irabazi du 
Durango Kirol Klubak
Bizkaiko Foru Aldundiak ba-
natzen dituen Bizkaia Kirola 
sarietako bat Durango Kirol 
Klubak jaso du aurten. Betera-
noen arloko atletismoaren al-
de egindako lana azpimarratu 

zuen epaimahaiak, beste me-
ritu batzuen artean. Jose Luis 
Bilbao ahaldun nagusiaren es-
kutik jaso zuten saria joan zen 
astean egindako sari banaketa 
ekitaldian.

ADITUAREN TXOKOA

Unai Zamalloa

Saskibaloia

Udan ere saskibaloia 
Aurtengo denboraldi ede-
rra eta gero, udan gaude, eta 
gure kirolaz gozatzeko au-
kera asko daude gure ume 
eta gazteentzat. Campusetan 
hainbat ekintza egiten dira 
saskibaloia oinarri izanda. 
Horrela, gure kirolaz goza-
tzen dugu denok.

Durangon, Tabirako bere 
VII. campusa eskaintzen ari 
da egunotan. Ia 200 neska-mu-
tiko ari dira topera gozatzen, 
eta egunotan hainbat ekintza 
dituzte saskibaloiaren ingu-
ruan; eta ondoan: igerilekua, 
Durangoko hainbat toki eza-
gutzeko aukera… Egun osoko 
ekintza da, eta bazkaldu ere 
bertan egiten da. Plan ederra!

Zornotza STk ere martxan 
dauka bere campusa, eta, 
lehenengo eta bigarren txan-
dak beteta, hirugarren txan-
da zabalik dauka oraindik 
izena emateko; uztailaren 
7tik 11ra izango da. Aurtengo 
denboraldi bikaina gozatu 
ondoren, David Querok zu-
zentzen du: “Campusaren 
helburua, udan umeek egun 
dibertigarri batzuk igaro-
tzeaz gain, saskibaloian mai-
la onenean entrenatzeko au-
kera izatea da, kalitatezko 
entrenamenduekin beraien 
trebetasunak hobetzeko. Jo-
koaren ezagupen sakonago 
bat lortuz, eta banakako tek-
nika eta jaurtiketak landuz 
beste gauza askoren artean”. 
Aukera ederra, benetan.

Berrizen ere bertako tal-
deak campusa antolatu du, 
jokalari guztiek euren kirolaz 
gozatzeko eta entrenatzaileen 
formakuntza lantzeko. He-
men euskaraz arituko gara.

Udan gozatu saskibaloian 
denok. Gozatu gure kirola!
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Sarbide errazeko ateak
Azkarra eta berritzailea; horrelakoa da Ford 
B-Max berria, historiako lehenengo 
OpenCar-a. 1,5 metroko eta oztoporik 
gabeko aldameneko sarbidea duen 
teknologia adimendun auto bakarra.  
Ford.es

SYNCa AppLink-agaz
Ford Fiesta berriaren teknologiak ez du 
amaierarik. Orain, AppLink teknologia duen 
SYNCarekin zure smartphone-aren 
aplikazioak kontrolatu ditzakezu, ahots 
bidezko komando errazekin. 24 orduz 
konektatuta egoteko teknologia.

EcoBoost  motorra
Hiru zilindroko injekzio zuzeneko gasolina 
motorra, distribuzio aldakorra, 
turbokonpresorea eta 4,8 litro bakarrik 
kontsumitzen ditu 100 kilometroko. Gauza 
bat baino ez zaizu faltako: zure lagunen 
begirada inbidiatsua jasaten jakitea. 
EcoBoost motorra. Diesel baten 
ezaugarririk onenak gasolina baten 
prezioan.

FORD B-MAX
11.990€

FORD FIESTA
8.590€

FORD FOCUS
 12.990€

Oztoporik gabe, mugarik  gabe.

Bere teknologia zure eskura eguneko 24 orduetan.

Motorretan motorra.

Tel.: 946 815 569Tel.: 943 207 650
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ETXEBIZITZAK SALGAI
- OIÑITURRI (Ezkurdi): 140 m2. 4 logela, komun 2, 

egongela, sukaldea eta esekitokia. Ganbara, 
garajea eta trastelekua. Eguzkitsua.

- ANDRA MARIA: Atikoa. 107 m2. 3 logela, komun 
2, sukaldea eta egongela-jangela.  

- F.J. ZUMARRAGA: 4 logela eta egongela. 
Terraza. Etxe osoa kanpora begira.  186.000n.

- DURANGO: Berriztuta. Logela 2, egongela eta 
sukaldea office-arekin. 138.000n. Alokairuan 
erosteko aukerarekin.

- FRANTZISKO IBARRA:  3 logela, komun 2, 
sukalde-jangela eta egongela. Ganbara eta 
garajea. 250.000n.

- GARAI: Familiabakarra. 2.900 m2-ko lursaila. 4 
logela eta 3 komun. Dena solairu bakarrean. 
Ikuspegiekin.  450.800n.

- BERRIZ. Txaleta. 365 m2. Estreinatzeko. 1.270 
m2-ko lursaila. 600.000n.

- ASKATASUN ETORBIDEA: Pisu altua. 3 logela. 
Etxe osoa kanpora begira. Trastelekua eta 
garajea. 266.000n.

- F.J. ZUMARRAGA: 100 m2. 3 logela eta 
egongela. Terraza. Igogailua. Guztiz berriztua. 
216.350n.

- MATIENA. Trañabarren. 3  logela eta komun 2. 
Terraza. Eguzkitsua. Ganbara. 190.000n.

- DURANGO: 90 m2. 3 logela, komun 2, egongela 
handia eta sukaldea esekitokiarekin. Ganbara 
eta garajea. 238.000n.

- TXIBITENA. 3 logela, komun 2, egongela eta 
sukaldea esekitokiarekin. Terraza 2. Erdi jantzia. 
Ganbara eta garajea.

- ANDRA MARIA: 105 m2. 3 logela, egongela eta 
sukaldea. 155.000n.

- SASIKOA: 3 logela, komun 2. Terraza. Ganbara. 
Garajea. Eguzkitsua. 

- B. GABIOLA: Beheko solairua. 3 logela, egongela 
eta sukaldea. Bizitzen sartzeko moduan. 

- DURANGO: 3 logela, komuna, egongela 
terrazarekin eta sukaldea balkoiarekin. 26 
m2-ko garajea. Ganbara. Eguzkitsua. Etxe osoa 
kanpora begira. 183.000n.

- IURRETA: Bidebarrieta. 3 logela eta egongela. 
Eguzkitsua. 186.500n.

- MATIENA. 60 m2. 3 logela. Ganbara. 108.000n. 
- ATXONDO. 90 m2. 3 logela, komun 2, egongela 

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

- ABADIÑO: San Trokaz. Logela 2 eta komuna. 
Trastelekua eta garajea.

- BERRIZ: Lehendakari Agirre. 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. Terraza. 149.500n.

- MONTEVIDEO: 3 logela, komuna, egongela eta 
sukaldea. Igogailua.

AUKERAN
- ABADIÑO: Arlozabal. Logela 2 eta komun 2. 

Ganbara eta garajea. 155.000n.
- IURRETA: Uralde. 3 logela, komuna, sukaldea 

eta egongela. Guztiz berriztua. Igogailua. 
Trastelekua. 130.000n.

- ARAMOTZ: 3 logela. Eguzkitsua. Berogailua. 
Bizitzen sartzeko moduan. 115.000n.                                                             

LOKALAK SALGAI ETA 
ALOKAIRUAN

- ARTEKALEA: 35 m2. Egokitua. 600n.
- J.A. AGIRRE: 60 m2.  Egokitua. 600n.
- OIZ: 60 m2. 84.000n.
- LANDAKO ETORBIDEA: 50 m2. Egokitua. 

Komertziala.
-SAN IGNAZIO: 125 m2. Erakusleiho handia 

izkinan. Salmentan/Alokairuan. 900n.
- J.M. ALTUNA: 45 m2. Egokitua 550n.

ETXEBIZITZAK SALGAI
IURRETA

EUBA

• Arkotza auzoa. 3.500 m2-ko lursail lau ederra 
inguru zoragarri batean. Inguruan beste 
baserri eta txalet batzuk ditu. Eremu zabala, 
familiabakarreko etxebizitza eraikitzeko 
baimenarekin. 179.000n (prezio 
negoziagarria).

IZURTZA

• 1.000 m2-ko lursaila etxebizitza familiabakarra 
eraikitzeko. 100.000n.

IZURTZA

• Berritzeko dagoen baserria salgai. 120 m2-ko 
solairu bi, eta 80 m2-ko etxabe estalia. 450 
m2-ko ortua. Teilatu berria. 90.000n.

BERRIZ

IURRETA

www.inmoduranguesado.com

• Bakixa auzoa. 6.800 m2-ko lursaila. 
Bifamiliarra eraikitzeko baimenarekin. 
Eguzkitsua. 200.000n (prezio negoziagarria).

• Bi solairutan banatutako etxebizitza: 3 logela, 
bainugela 2, galeria zoragarria, guztiz 
hornitutako sukaldea jangelarekin, egongela 
tximiniarekin. 1.100 m2-ko lursaila 
fruta-arbolekin. 318.000n (prezio 
negoziagarria).

• Bakixa auzoa. 138 m2-ko baserria salgai. 
Solairu bi dauzka berritzeko. 800 m2-ko 
lursaila. Prezio interesgarria: 149.000n (prezio 
negoziagarria).
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ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
• DURANGO: 1, 2 eta 3 logelako etxebizitzak 

alokagai. 500n hileko.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• MONTEBIDEO: Apartamentua. Logela 2, komuna, 

sukaldea eta egongela. Erdi berria.
• ARKOTXA: 4 logela, komuna, bainugela, sukaldea 

eta egongela balkoiarekin. Garajea eta ganbara.
• ARTEKALEA: 8 etxebizitza eraikitzen. 1 eta 2 

logelakoak. Trastelkuarekin. 140.000n-tik aurrera.
• FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 

2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen 

du. Berrizteko. Inguru onean kokatua.
• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. Logela 2, komun 2 

eta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia 
eta terraza izugarriak.

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. Igerilekua 
eta pilotalekua.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarreko apartamentua. 

Sukalde amerikarra-egongela, komuna eta 
esekitokia. Ganbara, garaje bikoitza eta 
trastelekua.

ATXONDO
• Logela 2, komuna, sukaldea balkoiarekin, 

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

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztua. Trastelekua.

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

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

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

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

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

BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI

DURANGO
• Adosatua. Guztiz jantzia. Erdi berria estreinatzeko.
BERRIZ
• MURGOITIOn kokatuta dagoen baserria salgai. 

Nekazalturismo edo landa etxe izateko aproposa. 
Ikuspegi politak.

• EITUA: 5 hektarea dituen baserria. Familia biko 
etxebizitza eraikitzeko aukerarekin.

ETXEBARRIA
• Iturrieta. 5 hektareako baserria. 
URRUTXUA
• Baserria, 8 hektareako lursailarekin. Gernika, 

Durango eta Bizkaiko Balkoiarekin ondo 
komunikatuta. Prezioa adosteko prest.

TXALETAK
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak, 

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

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

egongela, logela 2 eta komun 2.
• ANTSO ESTEGIZ: Halla, egongela, 

sukaldea, logela 2 eta komuna.
• ARKOTZA: 4 logela, sukaldea, egongela, 

komuna eta bainugela. Trastelekua.
• ARTEKALEA: Logela, sukalde-jangela eta 

komuna. Garajea eta trastelekua.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, 

sukaldea, egongela eta komuna. Balkoia. 
Ganbara. Trastelekua.

• ASTOLA BIDEA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. 

• LANDAKO ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komun 2. Balkoi 2. Garajea 
eta ganbara. 

• ERROTARITXUENA: Logela 2, sukaldea, 
egongela eta komun 2. Terraza 2. Garajea 
aukeran eta ganbara.

• ERRETENTXU: 4 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna. Balkoia. Garajea aukeran.

• EZKURDI: 4 logela, sukaldea, egongela eta 
3 komun. Ganbara.

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

• FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komun 2. Balkoia. Garajea 
aukeran.

• IBAIZABAL AUZUNEA: Logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. Garajea. 

• JUAN ITZIARKO AUZUNEA: Logela 2, 
sukaldea, egongela, komun 2 eta 
lursailarekin. 

• JUAN MARI ALTUNA: Logela 2, sukaldea, 
egongela eta komun 2. Garajea eta 
trastelekua.

• KOMENTUKALEA: 4 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. Trastelekua. 
Ganbara.

• MIKELDI: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
2 komun. Garajea eta trastelekua.

• MONTEVIDEO: Logela 2, sukaldea, 
egongela eta komuna. 

• MURUETATORRE: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Garajea eta 
trastelekua.

• MURUETATORRE: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Garajea eta 
ganbara.

• OLLERIA: 4 logela, sukaldea, egongela eta 
2 komun. Balkoia. Jantzia. Garaje itxia 2 
kotxerentzako eta trastelekua.

• PLATERUEN PLAZA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Garajea eta 
trastelekua.

• SAN AGUSTIN: 5 logela, sukalde-jangela, 
egongela eta 3 komun. 

• SAN IGNAZIO: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Garajea eta 
trastelekua.

• SAN IGNAZIO: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Ganbara.

• SAN IGNAZIO: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Ganbara. Garajea 
eta trastelekua.

• SASIKOA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
2 komun. Balkoia. Garajea eta trastelekua.

• UNDATORRE: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna.
Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 
Otxandion, besteak beste.



Higiezinak

ETXEBIZITZAK

SALDU

Elorrio. Elorrio erdigunean pisua
salgai. Eraikuntza berria. 3 logela,
bainugela 2, trastelekua eta
igogailua. Sukaldea hornituta.
195.000 euro. Tel.: 634-45 72 01.

Mallabia. Aukerakoa,
nekazaritzarako edo nekatzaritza-
turismorako, toki eguzkitsua eta
ederra, 20.000 metro lur. Prezio
egokia, ikusi nahi baduzu, deitu
655-70 26 47 telefonora (19:00-
21:00). Nahi izanez gero,aukera
egon badago lur-sail gehiago 
eskuratzeko. 

Otxandio. 65m-ko pisua salgai,
altzariz jantzia, bizitzera sartzeko
moduan. 1. Solairua, 2 gela, 
egongela, sukaldea, despentsa eta
komuna. Denak kanpokalderantz
ematen du, gainera, 3. Solairuan 
6 m2-ko trasteleku bat dauka leiho
batekin, estudio txiki baterako 
oso aproposa. Eraikuntza 2003.
Urtekoa da. 120.000 euro. 
Tel.: 634-44 47 76.

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Elorrio erdigunean pisu
bat alokatzen da. 3 logela, 2 komun
eta egongela handia. 
Tel.: 620-24 68 10.

ERRENTAN HARTU

Errentan hartzeko etxebizitza
baten bila nabil. Ahal dela, 
egoera onean egon dadila, eta
eguzkitsua eta handi samarra izan
dadila. Balkoia badu, hobeto. Neska
ardurastua eta serioa naiz. 
WhatsApp bidez jar zaitezte harre-
manetan nigaz. Tel.: 625-26 95 84.

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Durango. Logela bat alokagai 
Durangon, Antso Estegiz kalean.
Interesatuta egonez gero, deitu.
Tel.: 616-58 96 38.

GARAJE / TRASTEROAK

SALDU

Durango. Trastelekua salgai
Astepe auzunean (Durango). 18
metro karratu eta bi altuera, leihoa
eta ate berria. Tel.: 665-70 75 35.

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje bat alokagai 
Durangon, Alluitz kaleko 1. 
zenbakian. Kotxe birentzako lekua.
65 euroan. Tel.: 688-63 43 96.

Durango. Muruetatorre auzoan
garaje irekia alokatzen da 60 
euroan. Tel.: 679-31 00 83 

(Alejandro).

GAINERAKOAK

ERRENTAN EMAN

Durangaldea. Torrevieja 
bungalowa alokatzen da. 3 logela,
egongela, sukaldea eta solariuma.
Urbanizazio pribatua iger-
ilekuarekin eta gune berdeekin. Tel.:
615-77 96 22 (Itxaso).

Teknologia

GAINERAKOAK

EMAN

Bidali zure ordenagailua. Zure
ordenagailua hondatuta badago,
zaharra bada edo zaborretara bota
behar baduzu, jaso, konpondu, eta
Federación Niños del Mundo 
elkartearen bitartez bidaliko dugu
Boliviako eta Peruko ospitaleetara
eta eskoletara. Tel.: 655-71 76 66.

Lana - negozioak

LAN ESKARIAK

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Lan bila nabil, 
pertsona nagusiak zaintzen eta
garbiketa lanetan. Erreferentzia 
oso onak. Ordutegia, goizetik 
arratsaldeko 17:00etara, gauez eta
asteburuetan. Tel.: 650-61 01 94.

Durangaldea. Lan bila ari naiz,
goizez, gauez, asteburuetan edo
lanaldi osoan; pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen zein garbiketa
lanetan. Tel.: 690-68 73 95.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua pertsona nagusiak 
eta umeak zaintzeko prest dago,
orduka, gauez, egunez zein 
asteburuetan. Berehala hasteko.
Ordutegi malgua. Erreferentzia
onekin. Tel.: 632-67 49 72.

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Haur Hezkuntzan
diplomatua eta hezkuntza 
berezian graduatutako neska
udako hilabeteetan umeak
zaintzeko prest. Goiz edota 
arratsaldez. Urtetako esperientzia
daukat. Zerbait gehiago jakin 
nahi baduzue, lasaitasun osoz
deitu. Tel.: 645-71 80 30.

Durango. Erdi mailako eta goi
mailako prestakuntza zikloak; 
LH, DBH eta batxilergoa. Klase 
partikularrak, ikas teknikak (lan
ohiturak, motibazioa ). 
Esperientzia. Tel.: 656-79 15 99.

Zornotza. 24 urteko neska 
euskalduna Haur Hezkuntzako
teknikari ikasketekin haurrak
zaintzeko zein etxeko lanak 
egiteko prest. Tel.: 680-35 65 90.

GAINERAKOAK

Durangaldea. SHEE-IVEFen
lizentziatua (maisutza futbola),
hemezortzi urteko esperientzia
irakaskuntzan, entrenatzaile 
titulua, jokalari ohia, entrenatzen
esperientzia duena, gaztetxoen 
futbol 7 taldeak entrenatzeko prest.
Tel.: 665-70 34 08. 
Helbide elektronikoa:
madariaga11@hotmail.com.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Muxika. Sukaldari ikasketak
egiten dabilen pertsona euskaldun
bat behar dugu asteburuetan lan
egiteko. 689-80 23 62

GAINERAKOAK

Elorrio. Elorrioko Elizalde 
igerilekuan lan egiteko 
sorospenerako, garbiketa 
lanetarako eta harrerarako 
pertsonala behar dugu. 
Euskarazko profila izatea 
nahitaezkoa da. Elorrioko udal
kiroldegian informazio gehiago. 
Tel.: 94 682 10 27. 
Helbide elektronikoa: 
elorrio@bpxport.es.

Denetarik

SALDU / EROSI

Artzain-txakurkumeak salgai.
Apirilaren 28an jaiotakoak. 
90 euro balio du bakoitzak. 
Tel.: 655-06 67 84.

Batxilergoko 1. eta 2. mailako
liburuak, egoera onean. 
Batxilergoko 1. eta 2. mailako 
liburuak saltzen ditut. Bigarren 

eskukoak, egoera onean eta
merkeak. Interesa baduzu, deitu.
Tel.: 637-29 24 65 / 94 620 37 38.

Fianma f35 toldoa. 
Furgonetarako fianma toldoa 
salgai. Gutxi erabilia. 
Tel.: 665-70 75 35.

GAINERAKOAK
Lhasa apsa arrazako txakurra
galdu dugu. Lhasa apsa arrazako
txakurra galdu dugu. Gris iluna da,
eta Adrina du izena. Mekoleta 
inguruan desagertu zen. 
Tel.: 691-07 83 05.

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU
Buggy klasikoa. Bruce meyers
kaliforniarraren volkswagen buggy
manx. Klasikoa gorri kolorekoa.
Kapotaduna. Udako ekitaldi eta 
publizitaterako aproposa. 1968.
urtekoa. Historiko legez 
matrikulatua. Egoera onean. 
Iit 2016. urtera arte. 
Tel.: 617-46 06 67 / 639-83 34 89. 
Posta: jo.amantegi@gmail.com.

BESTE IBILGAILUAK

SALDU
Karabana salgai. 4-5 plazadun
roller karabana salgai. Egoera eta
prezio onean. Tel.: 679-31 00 83.

GAINERAKOAK

SALDU
Autorako kofrea. Autorako
maleta salgai, bermude 430 mode-
loa. Gutxi erabilia eta egoera onean. 
Tel.: 627-62 60 36.

ETXEBIZITZAK SALGAI
• Erref. 420: 65 m2-ko lokala etxebizitza edo lokal 

komertzial gisa jartzeko aukerarekin. 90.000n.

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

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

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

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

• Erref. 547: 50 m2-ko apartamentua. Logela eta 
bainugela. 154.500n.

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

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

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

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

• Erref. 407: 65m2. 2 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela. 148.600n.

• Erref. 550: 95 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. 185.300n.

• Erref. 565: 75 m2-ko pisua. 3 logela, komuna, 
egongela eta sukaldea. 125.000n.

• Erref. 568: 115 m2-ko pisua. 4 logela eta 2 komun. 
40 m2-ko trastelekua. 155.000n.

• Lursailak: Unifamiliarra eta bifamiliarra eraikitzeko 
aukera. 230.000n/330.000n.

• 3 logelako etxebizitza. 72.000n.

• 70 m2-ko pisua. 2 logela, komuna, egongela eta 
sukaldea. 40 m2-ko trastelekua. 84.000n.

ATXONDO

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

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

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

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

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

ABADIÑO

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

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

• Erref. 325: 90 m2-ko pisua. 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. 105.000n. Kontsultatu.

BERRIZ

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

• Erref 540: Txalet berria. 1.200 m2-ko lursaila. 
600.000n.

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

Sartu gure webgunean

 www.inmobiliariaetxelan.com
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ALQUILER (CON OPCIÓN A COMPRA*)

SALMENTA

PARTZELA BIKOITZA (48 m2)
16.000 euro + %21eko BEZa (3.360€)  
19.360 euro

PARTZELA BAKARRA (24 m2)
13.000 euro +%21eko BEZa (2.730€ ) 
15.730 euro

* %50eko deskontua ezarriko zaio partzela erosi  
arte ordaindutako kuoten balioari.

PARTZELA BIKOITZA (48 m2)
60 euro + %21eko BEZa (12,6€) 
 72,6 euro

PARTZELA BAKARRA (24 m2)
40 euro +%21eko BEZa (8,4€ )  
48,4 euro

undatorre6@gmail.com  
607 422 590

GARAJE PARTZELEN 
SALMENTA

Undatorre kalea, 6
 DURANGO



:: DURANGO | ZUGAZA  
 
Transcendence 
Zuzendaria: Wally Pfister   
• barikua 27: 22:00 
• zapatua 28: 22:30  
• domeka 29: 20:30   
• astelehena 30: 21:00   
• martitzena 1: 20:00  
 
Campanilla.  
Hadas y piratas 
Zuzendaria: Peggy Holmes  
• barikua 27: 18:00/19:30   
• zapatua 28: 16:30/18:30   
• domeka 29: 16:30/18:30  
• astelehena 30: 17:00/19:00  
• martitzena 1: 18:00  
    
Viva la libertá   
Zuzendaria: Roberto Andò   
• zapatua 28: 20:30   
    
2. ARETOA 
Transcendence   
• barikua 27: 19:30   
• zapatua 28: 19:30  
• domeka 29: 19:00  
    
Viva la libertá  
• barikua 27: 22:00    
• zapatua 28: 22:30    
• domeka 29: 21:30  
• astelehena 30: 21:00  
    
Tarzan (euskaraz)  
Zuzendaria: Reinhard Klooss    
• zapatua 28: 17:00   
• domeka 29: 17:00  
• astelehena 30: 18:30  
• martitzena 1: 18:00  

:: ZORNOTZA 
 
Yo, Frankenstein 
Zuzendaria: Stuart Beattie 
• barikua 27: 20:15  
• zapatua 28: 19:30/22:30  
• domeka 29: 20:00  
• astelehena 30: 20:15  
    
    
   

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

helbidera edo deitu 94 623 25 23 telefonora, 
eguazten eguerdia baino lehen.
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Ekainaren 27an, 20:00etan, Durangoko 
musika eskolako parkean

Txatarra
Durangoko San Agustin kulturguneak antolatzen 
duen Uda Kalean Bizi jaialdia zabalduko du Bilboko 
Malas Compañías taldeak. ‘Txatarra’ obra eskainiko 
dute, gaur, Aritza Rodriguez aktore zaldibartarrak eta 
Mikel Pikaza eta Diego Aimar taldekideek, musika 
eskolako parkean. Antzerkia, objektuen manipulazioa 
eta akrobazia uztartuko dituzte emanaldian.

Antzerkia

:: ABADIÑO

Ekainaren 29an, 
20:00etan,  
Banarte taldearen  
‘Enlorqueciendo’,  
Errota kultur etxean.

:: DURANGO

Ekainaren 27an, 
20:00etan, Malas 
Compañías taldearen  
‘Txatarra’, musika 
eskolako parkean. Uda 
Kalean Bizi jaialdia.

Erakusketa

:: DURANGO

Ekainaren 10etik 29ra,  
Segun Lazkanoren ‘Ero’,  
Plateruenean. Begira Photo.

Ekainaren 29ra arte,  
Rous Boisierren ‘Pérdida’ 
eta Goiuri Aldekoa-Otalo-
raren ‘Bosnian Déjà Vu’,  
Arte eta Historia Museoan. 
Begira Photo.

Ekainaren 29ra arte,  
Godzillaren ‘Cabanga’, 
Merkatu plazan.  
Begira Photo.

:: ZALDIBAR

Uztailaren 12ra arte,  
Hiri Antolamendurako 
Plan Orokorra,  
udaletxean.

Musika

:: DURANGO

Uztailaren 4an,  
20:00etan, Banda La Co-
lonia, Ezkurdin. Uda  
Kalean Bizi jaialdia.

:: ELORRIO

Uztailaren 4an,  
22:30ean, Carmen Souza, 
Lariz jauregian.

Jaia

:: ATXONDO

Ekainaren 27an, 
17:00etan, txopo 
txikiaren apainketa. 
19:00etan, txopoen 
igoera, Batukada taldeak 
apainduta. 20:00etan, 
tortilla eta bakailao 
txapelketa. 23:00etan, 
Etzilimo taldeagaz 
erromeria. Ondoren, 
Kapela DJa, gaztetxean.

Ekainaren 28an, 10:30ean, 
txistulariak. 12:00etan, 
Puski eta Txurruski 
pailazoak, plazan. 
15:00etan, paella-jana 
eta jubilatuen bazkaria, 
plazan. 17:00etan, 
kuadrillen arteko 
jolasak, pilotalekuan, 
eta erromeria, Ziarreta 
auzoan. 18:30ean, 
txaranga. 23:00etan, 
The Potes eta Zea Mays, 
plazan. 02:30ean, DJak 
gaztetxean.

Ekainaren 29an, 
06:30ean, gaupaseroen 
argazkia, gaztetxean. 
10:30ean, txistulariak. 
16:30an, gazteen esku 
pilota partiduak. 
17:00etan, igel 
txapelketa, Itziar tabernan. 
19:30ean, Andasto dantza 
taldearen erakustaldia. 
21:00etan, Goñi, Eulate, 
Olazabal eta Jaioren 
arteko pilota partiduak.

Ekainaren 30ean, 
11:00etan, haurrentzako 
jolasak. 19:00etan, 
saiheski-jana eta txopoa 
kentzea. 20:30ean, 
dantza bertikalak, 
trapezioa eta telak, 
pilotalekuan. Ondoren, 
Sanpedroak 2014 bideo 
emanaldia, gaztetxean.

:: BERRIZ

Ekainaren 27an, 
19:00etan, pregoi 
txikia, udaletxean. 
Ondoren, olinpiadak eta 
umeentzako askaria. 
19:00etan, pregoia eta 
txupinazoa, udaletxean.

Ondoren, jaietako kartel 
lehiaketaren  
sari banaketa.  
Ostean, sardina-jana, 
plazan.  
19:30ean, txosnen 
irekiera.  
20:30ean, erromeria 
Egan taldeagaz,  
Elizondo plazan. 
22:00etan, frontenis 
txapelketako finalak, 
kiroldegian.  
23:00etan, The Capaces 
+ Estricalla kontzertuan, 
txosnagunean.

Ekainaren 28an, 
11:00etatik 14:00etara eta 
16:30etatik 19:00etara, 
trena Elizondotik 
Olakuetara. 14:00etan, 
paella lehiaketa,  
udaletxeko lorategian.  
15:00etan, mozorro 
bazkaria eta bingoa, 
txosnetan. 17:00etatik 
20:00etara, umeentzako 
parkea, eskolako parkean. 
17:30ean, karta-joko 
lehiaketa, plazan. 
18:30ean, kuadrillen 
jaitsiera. 19:30ean, igel 
txapelketa. 20:00etan, 
Donien Atxa altxatzea 
eta dantzari-dantzaren 
entsegua, plazan. 
21:00etan, erromeria 
Robert DJagaz, plazan. 
23:00etan, Minor 
Empires + Cobra + 
Cohen, txosnagunean. 
00:00etan, bolo 
txapelketa.

Ekainaren 29an, 
12:00etan, bizikleta 
martxa herrikoia,  
udaletxe aurrean hasita. 
12:30ean, meza nagusia 
eta dantzari-dantza. 
16:30ean, XII Oizpe 
Pilota Txapelketa, 
Olakuetako pilotalekuan.  
17:30ean, 9 eta 17 urte 
artekoen 3x3 saskibaloi 
txapelketa, institutuko 
patioan. 19:00etan, 
Trespeteren ‘Hemen, bat 
soberan dago’, plazan.  
20:00etan, 
dantzari-dantza, plazan. 
22:00etan, boleroen gaua 
Añoranza taldeagaz, 
plazan. 

Ekainaren 30ean, 
12:00etan, tribiala, 
udaletxeko lorategian. 
12:30etik 14:00etara, 
umeentzako jolas-parkea, 
kiroldegian. 17:00etatik 
20:00etara, umeentzako 
jolas-parkea, kiroldegian. 
18:00etan, karta-joko 
lehiaketa, udaletxeko 
lorategian. 19:30ean, igel 
txapelketa, udaletxeko 
lorategian. 20:00etan, 
‘Txatarra’ zirku 
ikuskizuna, plazan. 
21:00etan, gazteentzako 
bolo txapelketa.  
21:30ean, musika  
eta jaia. 22:30ean, 
‘Berriz eskalatzen’ bideo 
emanaldia, txosnetan. 
23:00etan, bits jaia, 
plazan.

Uztailaren 1ean, 12:30etik 
14:00etara eta 17:00etatik 
20:00etara, 9 urtetik 
gorakoentzako goming-a, 
bola zirkuitua... 
20:00etan, Markeliñeren 
‘Andante’ antzezlana, 
eskolako patio berrian. 
22:00etan, playback 
lehiaketa, txosnetan. 
22:30ean, Ezten Giro 
musika taldeagaz 
dantzaldia, plazan. 
22:30ean, Curioso 
Periplo eta herriko 
musika taldeak, 
txosnetan.

Uztailaren 2an, 11:00etan, 
umeen margo lehiaketa, 
udaletxe aurreko parkean. 
12:00etan, meza nagusia 
eta dantzari-dantza, 
plazan. 14:00etan 
jubilatuentzako bazkaria, 
kiroldegian.  
18:00etan, Gari, Montxo 
eta Joselontxo, eskolako 
patioan. 19:00etan, bertso 
barbakoa bertsolari 
gazteekin, txosnetan. 
20:00etan,dantzari-
dantza, plazan. 21:00etan, 
Berrizko Rock 
Elkarteako Taldeak, 
txosnagunean.  
21:00etan, tortilla 
lehiaketa, udaletxeko 
lorategian. 22:00etan, 
Luhartz, plazan. 
23:00etan, su 
artifizialak. 23:15ean, 
Luhartz, plazan.



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

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

 27º 19º
14º 11º

13º14º

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  ......................943 17 14 61
Mañaria  ....................94 681 89 98
Otxandio  ..................945 45 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 ........................94 620 15 65
      Taxi auzunea  ..........688 618 690
Berrizko auzo taxia  ....620 022 800

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK
BARIKUA, 27 - 09:00-09:00
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel (Trañabarren 15 - Abadiño)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
22:00-09:00
• Aramburu, Maria Isabel-Guarrotxena, 
Javier (Txiki Otaegi 3 - Zornotza)
   ZAPATUA, 28 - 09:00-09:00
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
09:00-13:30
• Gaztelumendi (J.A. Abasolo 2 - Durango) 
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga (Muruetatorre 
2C - Durango)
• Campillo (Montevideo etorb. 24 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
• Larrañaga-Balentziaga  
(Berrio-Otxoa 6 - Elorrio)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
DOMEKA, 29 - 09:00-09:00
• Gaztelumendi (J.A. Abasolo 2 - Durango) 
09:00-22:00

• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
22:00-09:00
• Aramburu, Maria Isabel-Guarrotxena, 
Javier (Txiki Otaegi 3 - Zornotza)
ASTELEHENA, 30 - 09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
 MARTITZENA, 1 - 09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 
2C - Durango)
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
EGUAZTENA, 2 - 09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
EGUENA, 3 - 09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)
09:00-22:00
• Bengoa (Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 

BOTIKAK TELEFONO INTERESGARRIAK

21º 22º
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  Ekainaren 30ean Patrik 30 urte 
egingo dauz. Zorionak 
Eneritzen partez!

  Ekainaren 27an Elenek urte 2 
beteko ditu. Zorionik 
beroenak gure sorgintxoari 
etxeko guztion partez!

  Zorionak June! Uztailaren 3an 
bi urte beteko ditu gure etxeko 
printzesak. Muxu potolo bat 
gurasoen eta zure neba 
Unaxen partez.

  Zorionak Luken!Ekainaren 
27an 8  urte bete zituen. 
Besarkada handi bat osaba 
Alberto, izeko Mari eta zure 
lehengusina Naroaren 
partez!

  Datorren ekainaren 29an 
Oihanek 4 urte beteko ditu. 
Ondo pasa eta mosu potolo 
bat etxeko guztien partez!

  Zorionak Iratitxu! Beti zure 
albuen egongo dan kuadrillak 
urte zoragarrixe opa dotsu! 22 
mosu handi-handi-handi!

  Zorionak Eder! Ekainaren 
30ean 16 urte beteko 
dituzulako! Muxu asko eta 
besarkada handi bat familia 
guztiaren partez!

  Zorionak Beñat! Zure lagun 
eta etxeko guztien partez. 
Gaur 10 urte egingo ditu gure 
kirolari trebeak. Muxu handi 
bat. Aitita zorionak zuri ere 
ekainaren 26an urte piiiilo bat 
beteko dituzu eta.

  Zorionak amatxo Intza, Irati, 
laster datorren Inhar eta 
aitatxon partez!

  Txapeldun, zu bai zu! 2. 
triatloia ta 2. podiuma! 
Makina bat zara danien, 
jarraitu horrela!

  Zorionak Udatz eta Galder, 
ekainaren 26an zuen lehen 
urtea betetzeagatik! Mosu 
handi bana familia osoaren 
partez!

  Zorionak Manex! Domekan 6 
urte egingo dozuz. Musu 
haundi bat Abadiñotik, batez 
be Magalin partez, eta ia 
merienda goxoa prestatzen 
dozun domekarako!

  Ekainaren 20an 25 urte bete 
dauzen maixabelari. Zorionak 
eta mosurik handiena beste 
Maixabel guztien partez!

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

  25 urte eta gero, barriro batu giñen Ezkurdiko nesken 
kuadrilla: Belen, Marifeli, Amaia, Bego, Rosa, Ines, 
Yolanda, Mila, Idoia, Rebeca, Oli... eta argazkian falta dira : 
Isa, Idoia Ch., Idoia C., Nerea, Mar, Mari Carmen, Eva eta 
Mertxe C. Aupa neskak! Primeran pasatu giñun!

 Hamabostean behin jasotako zorion-agurren 
artean tarta bat zotz egingo dugu. Zozketan parte 
hartzeko bidali kontakturako datuak zorion 
agurrarekin batera. 

  Zorionak familia. Amatxok eta Covak 
ekainaren 20an urteak egin zituzten. 
Iredek 7 urte egingo ditu 26an eta Martinek 
28n 4. Ze ondo pasatu dogun Madrilen eh! 
Muxu bat aita eta Edgardoren partez.

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



 AKUILUA  Jone Guenetxea
Mari Carmen Rodríguez 
Rodríguez ‘Rotsita’-k ‘Hi-
lando historias’ liburua ka-

leratu berri du. Camila 
Rodríguez bere amak kon-
tatutako istorioetan eta 
abestietan oinarritu du 
lana. Abadiñon bizi den 

idazleak poesia liburu bi 
ditu kalean. Azken lan ho-

nen 400 ale kaleratu ditu, 
eta Durangaldeko lau li-

buru dendatan es-
kuratu daitezke, 

aurreko poesia 
liburuagaz ba-
tera. 

Noiz hasi zinen 
idazten?

A través de mis pensa-
mientos poesia liburua ka-

leratu nuen lehenengo. Erre-
latuak ere idazten nituen, 
baina. Nire amak kontatzen 
zizkidan istorioak eta kon-
tuak idazten nituen. Urrian 
ama hil zenez, hori guztia li-
buru batean biltzea pentsatu 
nuen bere omenez.   

Nor zen Camila Rodríguez?
Emakume on bat zen, jakintzaz 
betea. Ikasketarik ez izanaga-
tik ere, oso jakintsua zen. Bere 
familiaren alde jardun zen bi-
zitza osoan. Alargun gelditu 
zen 70 urtegaz. Azken urteotan 
Muntsaratzen gugaz bizi izan 
da, oso pozik. Gure etxetik An-
boto ikusten zuen, eta horrek 
bere Galiziako herria gogora-
razten zion. 

Zure ama kontalari ona zen. 
Zelako istorioak kontatzen 
zizkizuen?

Galiziako herrian bizitakoak 
kontatzen zizkigun. 95 urtegaz 
oraindik istorio ugari gogo-
ratzen zituen. Esate baterako, 
otsoagaz gertatutakoak. Behin, 
ortuan lanean zebilela, ahuntz 
bat lotuta zeukan inguruan. 
Otsoa agertu zitzaion, eta zara-
taka hasi zitzaion otsoari han-
dik alde egin zezan. Azkenean, 
otsoa joan egin zen. Otsoagaz 
lotutako beste istorio batzuk 
ere kontatzen zizkigun.

Abestea ere gustuko zuen.
Bere Galiziako herritik jugla-
reak pasatzen zirenean, kopla 
haiek buruz ikasten zituen, eta 
gero niri abesten zizkidan. 

Liburuan luma-muturrez mar-
gotutako irudiak daude.
Ilustrazioak Valentín Urrutia 
nire bikotekideak egin ditu. 
Marrazkiak eta ezkutuak ere 
egiten ditu. 
 
Familian elkarlanean kaleratu 
duzue liburua, beraz.
Bai, nire semeak bere amamari 
ateratako argazkiak ere ager-
tzen dira. Amamak posatu egi-
ten zuen hilobarentzat. 

Senitartekoek eta zure ama 
ezagutu zutenek zer esan di-
zute liburua irakurtzerakoan?
Oso emozionatuta egon dira. 
Poema liburuagaz negar asko 
egin dutela esan didate. Beste 
liburu honegaz, berriz, esate ba-
terako, txakurraren eta txerria-
ren pasartea nire neba-arrebek 
gogoratzen zuten. Nik txerriari 
Catalina izena jarri nion libu-
ruan, baina Cuesquina deitzen 
zen. Amak gogoratzen ez zue-
nez, asmatu egin nuen. Fami-

lian irakurri zutenean izena 
zein den gogoratu egin zuten.

Liburua non eskuratu daiteke?
Abadiñon, Hezgarrin eta Peti-
ten eros daiteke. Durangon, be-
rriz, Urriken eta Irakurrin eros 
daitezke bi liburuak.

Zuk zeuk kaleratu duzu?
Rotsita deitzen da argitaletxea, 
eta nik neuk kaleratu dut. 

Erraza izan da ekoizpen lan 
hori?
Asko kostatzen da. Inprentara 
bidali behar da, bertan begira-
tu egiten dute, eta, bueltatzen 
dizutenean, norberak dena 
berrikusi behar du. Azala eta 
kontrazala Valentín Urrutiak 
egin ditu. 

Baduzu proiektu berriren bat 
esku artean?
Historia bat dut pentsatuta. 
Liburuaren barruan poema 
batzuk ere badaude. Poesia li-
buru bati zabalkundea ematea 
oso zaila da, beraz, errazagoa da  
liburuaren barruan kontatzen 
duzunagaz batera poemaren 
bat sartzea. 

Liburuaren aurkezpen berezia 
egin zenuen.
Aurkezpenean Banartek parte 
hartu zuen eta ekitaldi polita 
izan zen. Orain Galizian aur-
keztuko dugu liburua. 

Interneteko foro batean ere 
parte hartzen duzu.
Bai, maryluna.mundoforo.
com-en parte harzten dut. Ber-
tan poemak ezagutarazteko 
aukera dago eta foroan eztabai-
datzeko ere bai.

LAUHORTZAAkuilua

“Amak kontatutako istorioak eta 
abestiak bildu ditut bere omenez”

Abestiak eta istorioak tartekatzen ditu ‘Rotsita’-k kaleratu berri duen ‘Hilando historias’ liburuak

Mari Carmen Rodríguez Rodríguez | Idazlea | Ourense (Galizia), 1957

Birdefinitzen
Seguru aski gure parajean demo-
krazia izango da gehien entzu-
ten dugun hitza, edo behintzat 
entzunetarikoa. Mundu guztiak 
bereganatu nahi du kontzeptu 
horrek duen esanahia, eta sa-
rri terminoa era maltzurrean 
erabiltzen da, batez ere, gure 
posizioak demokratikoak balira 
bezala finkatu nahi ditugunean; 
eta jakina, besteek duten iritziak 
deskalifikatzeko, ez demokra-
tikoak direlako.Kontzeptu edo 
kategoria potoloak erabiltzeak 
(askatasuna, edertasuna, ongia, 
egia) unibertso hermeneutiko 
anitzetara eramaten gaitu, eta 
joera dago gutariko bakoitzak 
nahi duen erara interpretatzeko. 
Demokrazia ez da soilik gehien-
goak esaten duena onartzea, 
demokrazia ez da soilik gutxien-
goari zor zaion errespetua eta 
bidea eskaintzea. Demokrazia ez 
da subjektu politiko erabakitzai-
lea definitzea. Demokrazia ez da 
soilik batzuen legea edo besteena 
errespetatzea (nahiz eta onartu 
behar den lege barik ez dagoela 
demokraziarik). 

Demokrazia desideratum bat 
da, eta baita egitura ere. Demo-
krazia  ideien lehia da, eta beti 
gehiengoak defenditzen dituen 
ideiak ez dira ez onenak, ez jus-
tuenak. Horregatik, demokrazia 
logosean oinarrituta dago, eta 
logosa ez da soilik arrazoia era-
biltzea (denok egiten dugu hori), 
baizik eta arrazoi argudiatuaz 
baliatzea. Demokrazia, batez 
ere, hori da, zure ideiak lehian 
jartzea eta besteek proposatzen 
dituztenak baino argudio ho-
beak mahaigaineratzea. Eta 
besteenak hobeak badira, haiek 
onartzea. 

Sasipolitika larri dabil gure 
inguruan, baina baiezta gene-
zake ez hemen eta ez han, gure 
agintariek ez dakitela ezer filo-
sofia politikoaz. Hau lotsa eta 
beldurra!

AITOR 
AURREKOETXEA 
EHUko
irakaslea


