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Hondarribira 
egun-pasa 
joateko izen-
ematea hasi dute

 ATXONDO Joseba Derteano
Anbotoko Dama jubilatuen el-
karteak dagoeneko prestatu 
du oporretatik bueltako lehe-
nengo ekintza; irailaren 27an 
Hondarribira (Gipuzkoa) egun- 
pasa antolatu dute. Egun-pasa 
horretan parte hartu ahal iza-
teko, irailaren 20a baino lehen 
eman behar da izena jubilatuen 
etxean. Bazkideek 25 euro or-
daindu beharko dute, eta bazkide 
ez direnek 30 euro.

Egun-pasa horretan Honda-
rribiko eraikin esanguratsuenak 
eta historikoenak bisitatuko 
dituzte: Guadalupeko santute-
gia, Alde Zaharra eta La Marina 
arrantzaleen auzunea, besteak 
beste. Guadalupeko santutegia 
XVI. mendean eraiki zuten; his-
torian hainbat eraberritze lan 
jasan ditu, horietako azkena XIX. 
mendean.

Txomin Renteriak 
irabazi du idi 
proba txapelketa

 MALLABIA  Jone Guenetxea
XXVI. Mallabiko Idi Proba Txa-
pelketako lehen saria Txomin 
Renteriak irabazi du, Andra Ma-
ri jaietako egitarauari amaiera 
emanez. Bakiotarrak 1.600 euro, 
garaikurra eta manta eraman di-
tu etxera, 34 untze osatu eta gero. 

Goieta izan da bigarren, 33 untze 
eta hiru laurdenagaz. Landaza-
bal-Laukiz (32 untze), Soarte-El-
goibar (31), Biorenabarri-Laukiz 
(30), Biritxinaga-Bakio (24), Rete-
gi-Oiartzun (22 eta laurden bat), 
Akuleti-Bermeo (16 eta laurden 
bat) eta Illarreta-Renteria izan 
dira sailkapenean hurrengoak. 

Bakiotarrak 1.600 euro, 
garaikurra eta manta 
eraman ditu etxera 34 
untze osatu eta gero

Oinezkoei lehentasuna emateko 
lanei ekingo diete Zelaietan
Auzoa gutxinaka oinezkoentzat erosoago bilakatzeko helburuagaz dihardute

  ABADIÑO  Itsaso Esteban
Astelehenetik aurrera ibilgai-
luek ez dute San Trokaz plazara 
sartzerik edukiko. Oinezkoen 
lehentasunezko gunea izango da, 
beraz, datorren astetik aurrera, 
eskola, pilotalekua, eliza eta uda-
letxea dauden Zelaieta auzoko in-
guru hori. Astelehenetik aurre-
ra bertako bizilagunek bakarrik 
izango dute San Trokaz plazaren 
ingurura autoz sartzeko baime-
na. Gainerako herritarrek trin-
ketaren eta probalekuaren on-
doko aparkalekuan utzi beharko 
dute ibilgailua. 

Gobernu taldeak jakinarazi 
duenez, Zelaietako hirigintza 
planaren barruan hartuko du-
ten lehenengo neurria da aipa-
turikoa. Gobernu taldeak azpi-
marratu duenez, azken urteetan 
asko gehitu da San Trokaz ingu-
ru horretan autoen joan-etorri 
kopurua. Udalak adierazi du 
neurri horregaz gune horretako 
herritarren lasaitasuna eta bizi- 
kalitatea hobetu gura duela. 

Bestalde, 2013ko udaberrian 
hirigintzari lotuta auzoan gara-
tu zuten parte-hartze prozesuan 
hartutako erabakiak gauzatzen 
joateko asmoa agertu du udalak.

Datozen asteetan, helburu ho-
rregaz beste obra bat abiaraziko 
duela ere jakinarazi du Abadiño-
ko Udalak. Hain zuzen, Iturritxo 
kalea Dendarikoaraino luzatze-

ko lanak egingo dituzte, Feria-
leku plazara eta Dendarikoara 
doazen ibilgailuek Txanporta 
plaza zeharkatu behar ez deza-
ten. Obra hori egin ahal izateko, 
Iturritxo kalearen amaierako 
ortuen jabeekin akordioa lotu 
du udalak, eta 135.000 euro bide-
ratuko ditu lanok finantzatzera.

Lanen bigarren fasean, Txan-
portako biribilgunea kentzea eta 
gune horretan ere autoen sarbi-
dea galaraztea helburu izango 
duten lanak egingo dituztela au-
rreratu du udal gobernuak.

Auzoan oinezkoei lehenta-
suna emateko hainbat neurri 
zehaztu zituzten auzoko espazio 
publikoaren berrantolaketa-
rako 2013an garatu zuten par-
te-hartze prozesuan. Tartean, 
ikasturte honetan egingo dituz-
tenak. Herritarren adostasu-
nik handiena lortu zuten hogei 
proiektuak aukeratu zituzten, 
eta, esate baterako, Txanporta 
plazaren izaera berreskuratzea 
zen horietako bat.

Txanporta plazatik igarotzen den ibilgailu kopurua gutxitzea da lanen helburuetako bat.

Hirigintzari buruzko 
parte-hartze prozesuko 
ekarpenak oinarri hartuta 
garatuko dituzte lanak   

Udalak iragarri du Iturritxo 
kalea Dendarikoaraino 
luzatzeko lanak hasiko  
dituztela laster

Euskara ikasleentzako  
diru-laguntza deialdia
Irailaren 1etik 30era aurkeztu ahalko dira eskariak

  ABADIÑO I.E.
Irailean jasoko dituzte euskara 
ikasleen diru-laguntza eskariak 
udalean. Errota kultur etxean 
zein Udal Mediatekan aurkeztu 
ahalko dituzte diru-laguntza ja-
sotzeko euren eskaerak euskara 
ikastera joaten diren abadiña-
rrek. 2013-2014 ikasturteari da-
gozkion eskariak dira hil hone-
tan herritarrek aurkeztu ahalko 
dituztenak. Eskaria egiteko, ho-
nako dokumentu hauek aurkez-
tu behar ditu eskatzaileak: NA-
ren fotokopia, kontu zenbakia, 
ikastaroko matrikula ordaindu 
izanaren agiria eta euskaltegia-
ren ziurtagiria.

Abadiñarrak euskara eskole-
tara joatea bultzatzeko asmoz es-
kaintzen du Abadiñoko Udalak 
diru-laguntza hau. Diru-lagun-
tza arautzen duen udal ordenan-
tzaren arabera, herrian errolda-
tuta egon behar du eskatzaileak, 
eta %80ko asistentzia frogatu 
behar du gutxienez, diru-lagun-
tza jasotzeko eskubidea izateko.

Abadiñoko Udaleko gober-
nu taldeak azaldu duenez, iaz 
49 herritar izan ziren euskara 
ikasleei bideraturiko diru-la-
guntza hau jaso zutenak. Guz-
tira, iaz 8.000 euro bideratu 
zituen Abadiñoko Udalak eus-
kara ikasleei laguntzera.
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“Oso ondo” kontserbatutako  
16 hilobi topatu dituzte Legañon
Erdi Aroko kanposantuaren eremu handiago bat azaleratu dute indusketetan 

  BERRIZ  Amaia Ugalde
Abuztuagaz batera amaitu di-
tuzte Legañon aurtengo indus-
keta lanak. Iaz topatutako aztar-
nek bidegorriaren beste aldera 
eroan dituzte arkeologoak, eta 
Erdi Aroko hilerriaren beste za-
ti bat azaleratu dute, 100 metro 
karratukoa. Bertan hamasei 
hilobi topatu dituzte, eta hilerri 
zaharra ekialdean non amai-
tzen zen ere aurkitu dute. Pasa 
den barikuan eta gaur arkeolo-
goek bisita gidatuak egin dituzte 
16:00etan, bertan topatutakoa-
ren berri emateko.

Lanak tapatu aurretik, indus-
keten lantaldea azken ukituak 
ematen ibili da asteon. Roman 
Rodrigez arkeologoa da talde-
ko arduraduna, eta pozik dago 
aurkitutakoagaz: “Kanposantua 

zelan sortu zuten ikusi dezake-
gu, nahiz eta gorpu arrastorik ez 
izan”. Urteotan lursaila ia ukitu 
barik egon denez, topatutakoa 
“oso ondo kontserbatuta” dagoe-
la nabarmendu du. 

Beste hilobi mota batzuk
Aurkitutako hilobiak IX. eta 
XII. mendeen artekoak dira, eta 
ez dute kutxarik; gorpuen in-
gurua harriz definitzen zuten, 
eta gorpuak tapatzeko harri 
handiak erabiltzen zituzten, Oiz- 
tik ekarritakoak. Momoitioko 
eta Andikoako aztarnetan ere 
antzeko hilobiak topatu dituzte. 
Legañon, aurten, beste mota ba-
teko hiru hilobi ere aurkitu di-
tuzte, bi piezakoak: “Oizko harri 
handiaz gainera, Berrizko beste 
harri batzuk ere erabili zituzten 
gorpuak tapatzeko. Harri han-
dia txikiegi geratzen zitzaielako 
izan daiteke, edo auskalo”. 

Burua mendebaldera begira 
lurperatzen zituzten gorpuak, 
eta harriek buru aldean sargu-
ne bat zuten, suagaz egindako 
errituentzako ziurrenik: “Mo-
moitioko hilobiek ere antzekoak 

dituzte, eta han ikatz arrastoak 
topatu zituzten”. Rodrigezek go-
goratu duenez, “suak bizitzaren 
zentzua izan zuen kristautasu-
naren aurreko kulturan”.  

Berriztar bat boluntario
Aurten indusketa lanetan aste-
bete boluntario ibiltzeko aukera 
eduki dute berriztarrek, eta An-
dikoako auzokide bat animatu 
egin da. “Polito ibili gara, eta us-
te dut azkenean berak uste baino 
gehiago ikasi duela; lurra atera 
eta ingurua garbitzeaz gainera, 
topatutako guztia erregistratzen 
dugu, eta horrenbeste ezagutzen 
ez den arkeologoen lana ere eza-
gutu du”, esan du Rodrigezek.

Hemendik aurrerakoa
Datorren urtean indusketekin 
jarraitu ala ez baloratuko dute 
orain: “Ondo pentsatu beharko 
dugu; kontua ez da hilobiak ate-
ratzeagatik ateratzea”. 2011n Al-
dundiaren laguntzagaz hasi zi-
ren lanak, eta 2013an eta 2014an 
udalak ordaindu ditu. Lanekin 
jarraitu ezean, ingurua zelan 
egokitu pentsatu beharko dute .

Abuztu osoan jardun dute hilerriaren arrasto gehiago jasotzen.

Hilerri zaharra ekialdean 
non amaitzen zen topatu 
dute; gaur bisita gidatua 
egin dute arkeologoek

  A.U.
“Arkeologoak beti gabiltza es-
ku artean galderak ditugula”. 
Erantzunak topatu, eta gal-
dera berriak agertzen direla 
azaldu du Roman Rodrigez 
arkeologoak. 

Orain arteko aztarnek ez 
dute argitu Legañoko hile-
rrian lurperatutako jendea 
non bizi zen. “Geroago ermita 
egin zen lekuan tenplu zahar 
bat egon zela uste dugu, baina 
ez dakigu herrixka non ze-
goen”. Ez zen kanposantutik 
oso urrun egongo, baina hori 
jakiteko ikerketa gehiago egin 
behar: “Misterio bat da, eta, 
beharbada, egunen batean, 

esparru handiago bat aztertu 
ahalko balitz, topatuko litza-
teke”. 

Berrizko Andikoan, Garai-
ko Momoition eta Elorrioko 
Argiñetan Legañoko aztar-
nen antzekoak topatu dituz-
te, baina Legañokoa berezia 
dela nabarmendu du Roman 
Rodrigezek: “Kokapena ez da 
batere ohikoa”. Normalean, 
eguzkiaren argitara kokatu-

ta egiten zituzten horrelako 
eraikuntzak: “Balkoien mo-
dukoak dira besteak, neka-
zaritzan jarduteko lursail 
onak, eta Legañokoa, berriz, 
gerizpetan dago, oso leku des-
berdinean”. 

“Legañoko 
aztarnen 
kokapena ez da 
batere ohikoa”

Roman Rodrigez 

ARKEOLOGOA

Errogatiba Eguna ospatuko 
dute gaur, Urkiolan
Eguerdiko 12:00etan meza edukiko dute Urkiolan

  MAÑARIA  Markel Onaindia
Mañariarrek Errogatiba Eguna 
ospatuko dute gaur, antzinako 
tradizioari jarraituta. Antza 
denez, baserritarrak Urkiolako 
santutegira joaten ziren gaurko 
egunez, santuari uzta ona ekar 
zezala eskatzera. Gero, bertan 
egun-pasa egiteko aprobetxatzen 
zuten. Ohitura hori oraindik ere 
mantentzen da, eta gaur ere hain-

bat izango dira Urkiolara joango 
diren mañariarrak. 

Eguerdiko 12:00etan meza 
edukiko dute, egunari hasiera 
emateko. Elizkizunaren ostean, 
herriko dantzarien txanda eto-
rriko da, herrikideen aurrean 
dantza saioa eskaintzeko. Gero, 
jaia amaitzeko, Mañarira bajatu-
ko dira. Bertan, bazkarian batu-
ko dira, San Joanen. 

Liburutegia, goizez
Bestalde, liburutegiak udako 
ordutegia edukiko du iraila-
ren 15era arte. Beraz, goizez 
bakarrik egongo da zabalik, 
10:30etik 14:30era bitartean. 
Ekainaren 23an hasi ziren or-
dutegi horregaz. 

Ostean, herriko 
dantzarien txanda etorriko 
da, herrikideen aurrean 
dantza saioa eskaintzeko



‘Mataderoa’: Durangoko auzo 
zaharkituenetakoa berrizteko 
ordua dela uste dute auzotarrek
Aramotz auzuneko biztanleek kezka agertu dute etxeen egoeragatik

 DURANGO  Markel Onaindia
1940ko hamarkadan Duran-
galdean piztutako industriali-
zazioaren eraginez, Durangok 
hazkunde demografiko handia 
eduki zuen 1980ko hamarkadara 
arte. 50eko urteetan 128 etxe-
bizitza eraiki zituzten herria-
ren mendebaldean, gaur egun 
Aramotz izena duen auzunean. 
Urte gutxiren buruan hiltegia 
zabaldu zuten bertan, eta, horre-
gatik, Mataderoa izenagaz eza-
gutu izan da auzoa herritarren 
artean. Urteotan aldaketak izan 
dituen arren, Durangoko auzo 
zaharkituenetakoa da, eta au-
rreko mendearen erdialdean al-
txatutako etxeak berrizteko or-
dua dela uste dute auzokideek. 

Herria auzo elkartekoek azal-
du dutenez, auzotarren kezka 
uda aurretik hasi zen forma har-
tzen. Elkartera jo zuten batzuek, 
etxeen egoera “larri eta pena-
garriak” arduratuta. Elkarteak 
batzarrera deitu zituen atariz 
atari –jabeen bi heren agertu 
ziren– eta, ondoren, atarietako 
ordezkari guztiak batu ziren iri-

tziak trukatzeko. Hauek identifi-
katutako beharrizan orokorrak: 
fatxadak konponduta etxeak ba-
bestea eta saneamendu sareak 
berriztea. Batzuek igogailuak 
ezartzea ere proposatu zuten. 

Baina obra horien kostu eko-
nomikoak arduratzen ditu, eta 
horregatik jo zuten udalera. El-

karteko kide batzuek eta etxeen 
jabe batzuek batzorde bat osatu 
zuten, eta udal arduradunekin 
batzartu ziren. Bi gauza adie-
razi zizkieten: diru-laguntzak 
garrantzizkoak izango direla, 
eta, ildo horretan, obraren ha-
sierako azterketa udalak bere 
gain har dezala. Txema Bilbao 

da batzordeko kideetako bat: 
“Udalak San Faustorako proiek-
tu bat egin zuela ikusi genuen. 
Proiektu on bat egin gura dugu, 
zer behar den, eta zer egin ahal 
dugun ikusi”. Udalak bestelako 
“konpromiso” bat hartu behar 
duela uste du Bilbaok: “Urbani-
zazioa ere badago, eta udalak zer 
edo zer egin behar du”. Etxeen 
atzeko errekaren egoera txarra 
ipini du adibide.

Batzarra “oso ondo” joan zela 
dio Bilbaok. Administrazioeta-
tik laguntzak lortzeko aukera 
egon litekeela azaldu diete. Gai-
nera, udal arkitektoak hasie-
rako azterketa aurten bertan 
egitea posible dela esan die.

Hiltegia bota dute
Azken urteetan zabaltzen eta 
itxura berria hartzen joan da 
Aramotz. Errotaritxuena au-
zoa jaio da alboan, eta San Roke 
hedatu egin da. 2012an hiltegia 
itxi zuten, uztailaren amaieran 
botatzen hasi ziren, eta asteon 
azken lanak egiten aritu dira. 

Hiltegiaren lekuan geratuko 
den espazio librean aparkaleku 
bat egongo dela aurreratu du 
udalak. Auzotarren aspaldiko 
eskaera bat bertan gizarte etxe 
bat eraikitzea da, baina orain-
dik ez dago horretarako eperik, 
udalak eraikitzeko asmoa eduki 
arren. Krisia tarteko, baliteke 
denboran atzeratzea. Etxe zaha-
rrak berrizten diren ere lagun-
tzen eta auzotarren sarreren 
araberakoa izango da.

Aramotz auzunean 50 urtetik gorako etxeak daude.

Makinak, asteon, hiltegia botatzeko beharretan.
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Urki-Hegoalde 
saihesbideko 
bigarren fasea 
amaitu da

 DURANGO  M.O.
Gasteizko bidetik Elorriorantz 
trafikoa bideratzeko saihesbi-
dea aurrera doa. Urki-Hegoalde 
saihesbideak, edo Durangoko 
kanpoko eraztuna deritzonak, 
trafiko hori herri barnetik ate-
ratzea dauka helburu. Trafikoa 
herriko hegoaldetik joango da; 
adibidez, Larrasoloeta eta Juan 
Itziar auzoetakoek igarriko dute 
trafiko jaitsiera. Udalak 2011n 
hasi zuen proiektua, eta lau 
fasetan banatu zuen. Orain, 
bigarren faseko obrak amaitu 
dituzte. 

Udalak iazko abuztuan adju-
dikatu zion lana Lasuen enpre-
sari, eta urtebeteko epea zeukan 
amaitzeko. Milioi bat euroko 
aurrekontua eduki du obrak, 
lehenengo faseak lez. Beraz, bes-
te fase bi geratuko dira proiektu 
osoa amaitzeko. 

Gerediaga eta 
Plateruena diruz 
lagundu ditu 
udalak

 DURANGO  M.O.
Uztail amaieran izandako udal-
batzarrean elkarte bi diruz la-
guntzea erabaki zuten: Geredia-
ga eta Plateruena. Gerediaga 
Elkarteak publikoki ohartarazi 
zuen aurreikuspen ekonomiko 
larria daukala, eta laguntza han-
diagoa eskatu zien erakundeei, 
Eusko Jaurlaritzari batez ere. 
Durangoko Udaleko zinegotziek 
aho batez onartu zuten 15.000 eu-
ro gehiago ematea, orain arteko 
30.000 euroei gehituta. 

Bestalde, Plateruena Kafe 
Antzokiari ere 10.000 euro eman 
dizkiote, lankidetza-hitzarmen 
kontzeptuan. PPren abstentzioa 
kenduta, gainerako alderdi guz-
tiek egin zuten proposamenaren 
alde. Plateruenak duela hamar 
urte jaio zeneko obraren zorra 
dauka oraindik.
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Zure erosketarekin, 
saldutako pakete 

bakoitzeko, 5 
zentimo zuzenduko 

ditugu (AECC) 
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1.200 bonu egin dituzte 
Elizaldeko igerilekuetarako
Harpidedunez gainera, 5.000 sarrera saldu dituzte

 ELORRIO  Markel Onaindia
Uztailaren 3an zabaldu zituz-
ten Elizaldeko kanpoko igeri-
lekuak, eta abuztuaren erdira 
arte jasotako emaitzak kaleratu 
ditu udalak. 1.200 bonu egin di-
tuzte, gehienak familiarrak, eta, 
gainera, egun bakarreko 5.000 
sarrera saldu dituzte. Uztailaren 

31 izan zen egunik jendetsuena, 
870 lagun hurreratu zirelako 
1.000 pertsonarentzako lekua 
daukan instalaziora.

Joseba Mujika alkateordeak 
adierazi du Elorrioz kanpoko 
jendea ere etorri dela: “Errefe-
rentziazko ur instalazio bilaka-
tu da Bizkaian”.

Elizaldeko igerilekuak, abuztuko egun jendetsu batean.

Arriaundi SL-ko 
pastelgintzan 
protesta gehiago 
asteon

 IURRETA A.U.
Zuzendaritzak kontratuak ete-
teko erregulazio txostena atzera 
bota eta gero, Arriaundi SL-ko 
pastelgintzako langileek propo-
samen berria jaso dute zuzenda-
ritzatik. LABek azaldu duenez, 
pastelgintza atala ez dutela itxi-
ko esan dute, eta langileei hiru 
bide emango dizkiete. Lanpostu 
batzuk okindegian subrogatuko 
dituzte, beste batzuk pastelgin-
tzan mantenduko dituzte, eta 
langile batzuk kalteordainagaz 
kaleratuko dituzte. LABen us-
tez, “zuzendaritzaren azken hel-
burua pastelgintza ixtea da”.

Atzo, pastelgintzako hama-
bost langileek elkarretaratzea 
egin zuten Durangon. Subroga-
zioa langile guztiei aplikatzea 
gura dute, eta Arriaundi SL-ko 
bi fabrikek, okintzak eta pastel-
gintzak, negoziazio unitate ba-
karra izatea. 

Elorrioko landaguneetan 22 etxe  
eraiki ahal izango dituzte
Auzoetarako arau propio eta bateratuak ezarri ditu udalaren Plan Bereziak

 ELORRIO  Markel Onaindia
Udalak landaguneei lotutako 
Plan Berezia onartu zuen uztai-
leko osoko bilkuran, auzoetan 
arau propioak zein bateratuak 
zehazteko. Gainera, etxebizitzak 
egiteko eskubideak ere ezarri 
zituzten, eta auzo guztiak kon-
tuan hartuta, 22 etxe eraiki ahal 
izango dira.

Aurretiaz herri osorako di-
seinatu zen Hiri Antolamen-
durako Plan Orokorragaz lotu-
ra du landaguneenak, bertan 
landutakoaren garapena da 
eta. Udalak prentsa ohar bidez 
azaldu duenez, “plan berriak zo-
rroztasun osoz betetzen ditu in-
gurumen irizpideak, landagune 
horien ezaugarri den bizitzeko 
moduari eusteko”. Horregatik, 
“garrantzi berezia” eman diote 

auzoen betiko paisaiaren zain-
ketari. 

22 eraikin
Auzoetan 22 etxe egin ahal izan-
go dira, batzuk familia bakarre-
koak eta beste batzuk familia 

bikoak. Leiz-Miñotan altxatu 
ahalko dira gehien: zazpi. Ho-
rretarako, 28.000 metro karratu 
edukiko dituzte erabilgarri. Ze-
nitan lau etxerentzako aukera 
eman dute, 11.000 metro karra-

tuan; Aldapen hiru etxe, 12.000 
metro karratuan; Berrion beste 
hiru, 9.000 metro karratuan; 
Mendrakan ere hiru, 11.000 me-
tro karratuan; eta Gazetan etxe 
bi, 9.000 metro karratuan. 

Udaleko eztabaida
Plana uztailean onartu zen, 
EAJren aldeko botoekin. Espai-
niako Ur Partzuergoak ez du 
babestu, Bilduren arabera, sa-
neamendu arloan ez duelako ar-
gibide nahikorik ematen. Txos-
tena bilkura baino egun batzuk 
lehen heldu zen, eta koalizioak 
eztabaida atzeratzea eskatu 
zuen. EAJk aurrera egin zuen, 
planak URA euskal agentzia-
ren onespena duelako. Gainera, 
jeltzaleen arabera, Espainaiko 
partzuergoarena ez da loteslea.

Aurretiaz herri osorako 
diseinatu zen Hiri 
Antolamendurako Plan 
Orokorragaz lotura dauka

Iurretarrek eurentzat gordetako 
aparkalekuak izango dituzte 
Urrixena jaiaren ostean (urriak 12) berrantolatuko dituzte aparkalekuak

 IURRETA  Amaia Ugalde
Aparkalekuak beste modu bate-
ra antolatzeko ordenantza onar-
tu zuten behin-behinean uztaile-
ko osoko bilkuran. Herrigunean 
aparkatzea ez da erraza; mugi-
kortasun azterketa batean ikusi 
dutenez, jende asko ibiltzen da 
bueltaka leku bila, iurretarrak 

tartean. Tellituko aparkalekua, 
adibidez, beti egoten da beteta, 
eta, azterketaren arabera, hi-
ru autotik bat ez da Iurretakoa 
izaten. Iurretarrei lehentasuna 
emateko, herritarrentzat gorde-
tako aparkalekuak atonduko di-
tuzte: Tellituko aparkalekua, eta 
Zubiaurre eta Bidebarrietako 

plaza batzuk. Herritarrek txar-
tel bat atera beharko dute.

Bestetik, autoa gehienez ordu 
eta erdiz uzteko 45 leku atondu-
ko dituzte. Doakoa izango den 
parkimetro bategaz, Askondon 
eta Bidebarrietan egongo dira 
plaza horiek. Libreak izaten 
jarraituko dute Maspeko apar-

kalekuek, Paduretako aparkale-
kuak eta Ibarretxekoak. 

Askondotik Bidebarrieta-
rako bidea trafikoari ixtea ere 
aurreikusi dute. Alegazio epean 
dago testua; irailean udalbatza-
tik pasako da, eta Urrixenaren 
ostean hasi gura dituzte lanak.

Foroetako ekarpenak
Maiatzean egindako foroetan 
udaletik proposatutako aldake-
tak eztabaidatu zituzten. Hasie-
ran herriguneko iurretarren-
tzat planteatu ziren aparkaleku 
mugatuak, baina txartela auzoe-
tako iurretarrentzat ere izatea 
adostu zuten foroetan. Trafikoa 
gutxitzeko neurriak ere onartu 
zituzten: kamioiak ezingo dira 
Bidebarrietan sartu, eta auto gi-
dariek herri barruan gehienez 
30 kilometro orduko abiaduran 
gidatu beharko dute.   

Bildu abstenitu egin zen 
bozketan, foroetan herritarrek 
emandako iritziak “ez direla-
ko guztiz aintzat hartu”. Iñaki 
Totorikaguena alkateak dioe-
nez, “hainbat iradokizun ezin 
izan dira kontuan hartu, baina 
mahai gainean daude”. 

Besteak beste, Tellituko aparkalekua gordeko dute iurretarrentzat.
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BERRIA

Oraindik ere ibilgailu erabili bat al duzu buruan?

Auto-Start-Stop sistemarekin
Osagarri ezin hobe bat edukitzeko aukera paregabea.
Edonora eraman nahiko duzu, zure erritmora egokitzen den bakarra delako.
Aprobetxatu, eta eraman ezazu Auto-Start-Stop sistemarekin, aire 
girotuarekin eta MP3arekin.

Tel.: 943 207 650

Abuztuan erakusketa 
berritu dugu

Tel.: 946 815 135

FORD FOCUS
EcoBoost  motorra
Esposizioko 1.500  
auto prezio berezian.

Ford Focus gama batez besteko kontsumo konbinatua 4,2tik 7,2 litrora 100 kilometroko. CO2 emisioa 109-169 g/km. 
Esposizioko auto batzuetara mugatutako deskontua. Eskaintzak barnean biltzen ditu: BEZa, IM, garraioa, promozio deskontua, Aport., kontzesioa eta deskontua FCE Bank plc S.E. Bankuaren  
‘Vente a Ford Credit’ kanpainaren bitartez finantzitzearren; gutxiengo iraunkortasuna 24 hilabete. Gobernuaren PIVE planaren aportazioari lotuta. Deskonturik handiena aldatu egin daiteke modeloaren 
arabera. Penintsulan eta Balearretan baliagarri hilabete amaierara arte. Beste doskontu batzuekin ez da bateragarria. Irudiko modeloak ez du zertan bat etorri eskaintzakoarekin. Ford .es

eurorainoko 
deskontua
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SEI HANKAKO MAHAIA

DANI 
MAEZTU

Aralar

Burokratak
Ate-joka dugu ikasturte poli-
tiko berria, eta, horrekin ba-
tera, 2015eko udaberriko udal 
hauteskundeak. Ilusioz bizi 
dugu Durangok duen aukera 
berria, bi eredu politikoren 
artean aukeratzeko. Bata, gaur 
egun agintean duguna, era-
kundeetako bulegoetako luba-
kietatik herriaren etorkizuna 
kudeatzen duena; eta, bestea, 
udal politika Herrigintza legez 
ulertzen duena, bilgune he-
rritarra, zabala eta anitza, eta 
herritarrekin batera proiektu 
komuna diseinatuko duena. 

35 urtez Durangon agintari 
burgesak eta klasistak izan di-
tugu. Erabakiak bulegoetako 
leihoetatik kalera begira hartu 
dira, baina kalean egon barik. 
Horien ereduaren adibiderik 
adierazgarrienetakoak ho-
nako hauek izan dira: hamar 
urtean alokairu bidezko etxe-
bizitza publikoarentzat 0 euro 
bideratzea; azken sei urteota-
ko obra publikoetan 10 milioi-
ko gain kostuak babestu eta on-
tzat ematea; kultura produktu 
moduan kudeatzea; eta udal 
aurrekontuak parte-hartzerik 
gabe egitea, adibidez. 

Ba, bada garaia krazia (bo-
terea) demos-i (herriari) itzul-
tzeko; alegia, EAJren buro-
krazia zaharkitua, herriak 
gidatutako demokraziarenga-
tik aldatzeko. Ordezkari poli-
tikoak ez gara herrian gerta-
tzen denetik aparte bizi garen 
sasijainkoak, EAJk horrela 
uste badu ere. Horregatik, 
udaletxea herritarrez bete-
tzea da gure apustua aurtengo 
ikasturteko hauteskundeetan, 
eta euzkotarrek ordezkatzen 
duten eredu politikoa aldatzea. 
Finean, Durango ezkerrekoa-
goa, abertzaleagoa, euskaldu-
nagoa, independentistagoa, 
ekologistagoa, feministagoa… 
egitea. Erdu erronkara!

Gazte saharaui bik gaixotasunak 
sendatzeko tratamendua jaso dute  
Rio de Oro ekimenaren bidez, Tindufeko kanpalekuko hamar gazte Izurtzan 
izan dira; horietako bik gaixotasun larriak sendatzeko tratamendua jaso dute

  IZURTZA  Joseba Derteano
Aljerian, Tindufeko kanpale-
kuetan bizi diren eta urritasu-
nen bat duten hamar gaztek 
Durangaldean eman dituzte hi-
labete bi. Ekainaren amaieran 
etorri eta joan den domekan 
itzuli ziren; Izurtzako aterpe-
txean hartu dute ostatu, Iñurri 
eskaut taldeak utzita. Hainbat 
norbanakok sustatutako Rio de 
Oro egitasmoaren eskutik etorri 
dira. Aurten bigarren aldia izan 
du egitasmoak. 

Gazteek denboraldi batez 
bizimodu erosoago bat eskain-

tzea da helburuetako bat, baina 
baita gaixotasunak dituztenei 
ahal den heinean laguntzea ere. 
Horrela, 8 urteko gaztetxo bik 
euren gaixotasunak tratatu ahal 
izan dituzte hemen. Egunean hi-
ru bider epilepsia krisiak zituen 
Raguiak osasun tratamendua 
jaso du, eta hilabete darama kri-
sirik gabe. Iaz ere saiatu ziren, 
baina lehen tratamendu hark ez 
zion osasun arazoa konpondu. 
Mohammeden kasua ere larria 
zen: bihotzeko arazoak zituen, 
eta “oso ebakuntza konplika-
tua” egin diote Gurutzeta ospi-

talean, Rio de Oro egitasmoko 
sustatzaileetako bat den Mikel 
del Arcoren esanetan. Oraindik 
Zainketa Intentsiboetako Uni-
tatean dago; ebakuntza ostekoa 
onera badoa, Ermuko zentro 
batean jarraituko du sendatze 
prozesua, eta, ondoren, kanpale-
kura itzuliko da.

Aurten egitasmoa “asko sen-
dotu” dela dio del Arcok. Iaz bai-
no “askoz boluntario gehiago” 
izan dituzte. Herria elkarteak 
ere lagundu die, iaz legez. Dato-
rren urtean ere antolatuko dute 
egitasmoa. 

Hamar gazteek hilabete bi eman dituzte Durangaldean.

Amets Arzallus 
eta Igor Elortza 
bertsolariak  
bihar, Autzaganen

 ZORNOTZA  J.D.
Gaur hasi eta domekara arte 
jaiak ospatuko dituzte Autzaga-
nen; aurten hamarkada bat be-
teko dute jaiak berreskuratu zi-
tuztenetik. Gaur, 21:00etan, mus 
txapelketa arina egingo dute. 
Irabazleek 200 euro eta txapelak 
jasoko dituzte. 

Bihar, txupinazoaren ostean, 
trikitalariek jai giroa ipiniko 
dute afalordura arte. Afalostean, 
Amets Arzallus eta Igor Elortza 
bertsotan ariko dira; gero, Xa-
bier Amurizak bertsoak, koplak 
eta istorioak uztartuko ditu. Afa-
ritarako txartelak jatetxean dau-
de salgai. Domekan, 12:00etan, 
igel txapelketagaz ekingo diote 
jaietako azken egunari. Bitar-
tean, parrrilada egongo da de-
nentzat, Autzagane jatetxeak es-
kainita. Ordu berean, LoreInka 
taldeak txalaparta, alboka eta 
adarra joko ditu, eta Zornotzako 
Udazken txistulari taldeak kale-
jira egingo du. 17:00etan briska 
txapelketa egongo da

Ixer kaleko 
aparkalekuko 
lanak hiru astean 
amaituko dituzte

 ZORNOTZA  J.D.
Zornotzan doako hiru aparka-
leku sortzeko asmoa du udalak, 
eta horietako bat Ixer kaleko 
orubean egongo da, domeketan 
merkatua egin izan den tokian. 
Orain aste bi hasi zituzten, bes-
teak beste, sartu-irtenak kon-
trolatuko dituen sistema egoki-
tzeko lanak, eta beste hiru astez 
luzatuko direla aurreikusten 
dute udal arduradunek. Bitar-
tean, aparkalekurako sarreran 
dagoen zelaigunean aparkatzea 
debekatuta dago. Ixerreko apar-
kalekuak 146 plaza izango ditu. 
Astelehenetik barikura goizez 
eta arratsaldez, eta zapatuetan 
eguerdira arte egongo da irekita.

Argiteria publikoan dirua 
eta energia aurreztu guran
Udalak argiteria sistemaren azterketa eskatuko du 

 ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Herriko argiteria sistema era-
ginkorragoa zelan egin aztertu-
ko duen enpresa hautatzeko pro-
zesua dauka Zaldibarko Udalak 
esku artean. Hain zuzen, kon-
tratazio horretarako baldintzak 
prestatzen dabiltzala azaldu du 
Arantza Baigorri alkateak. En-
presa aukeratuak Zaldibarko ar-
giteria publikoan eraginkorta-
sun ekonomikoa eta energetikoa 

zelan hobetu izango du aztergai. 
Egitasmo hori aurrera ateratze-
ko, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
eta Energiaren Euskal Erakun-

dearen diru-laguntza eskatu du 
Zaldibarko Udalak.

Energia aurrezteko, Duran-
galdeko beste herri batzuetan 
egin duten bezala, kontsumo ba-
xuagoko argiak erabiltzea izan 
daiteke neurrietako bat. 

Bestalde, alde ekonomikoari 
dagokionez eta argindarrean 
daukan gastua merkatu guran, 
konpainiekin dauzkan kontra-
tuen egoera aztertu du udalak. 
Arantza Baigorri alkateak azal-
du duenez, hainbat aldaketa 
egin dituzte kontratuetan. Adie-
razi duenez, 20.000 euro inguru 
aurreztuko dituela Zaldibarko 
Udalak argiaren fakturan, ego-
kitzapen horiek eginda.

Argindar konpainiekin 
dituen fakturak aldatuta, 
20.000 euro aurreztuko 
ditu aurrerantzean udalak
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      Iritzia 

DURANGALDEA ASTEON

Maite Gerenabarrena

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). 

Zabaldu dituzte 
Garaikoa  
landetxea eta 
Aboiz hotela

 GARAI  Markel Onaindia
Martxan daude Garaiko ostatu 
berriak. Sakristauaren etxea 
Garaikoa landetxea da gaur 
egun, eta Arroitabeiti baserria 
Aboiz jatetxe eta hotela. Osta-
laritza arloko eskaintza berri 
hauekin, herriko turismoak bul-
tzada jasoko du.

Garaikoa zabaltzeko, gotzain-
degiak alokatuta hartu dute sa-
kristauaren etxea. Basque Eusk 
egitasmokoak dira arduradu-
nak; diasporako euskaldunekin 

ibilbide turistikoak egiten di-
tuzte, eta erreferentzia puntu lez 
erabiliko dute landetxea. Baina 
edozeinek joan ahalko du bertan 
lo egitera, erabilera zabalekoa da 
eta. Zortzi logela dauzkate prest 
Garaikoan.

Bestetik, Aboiz jatetxe eta 
hotela jaso dituen Arroitabeiti 
baserria ezaguna da Durangal-
dean, urtetan atzera animaliak 
osatzeko zentroa egon zelako 
bertan, zoologiko lez ere ezagu-
na izan zena. Otordu eta ospaki-
zun handiak egiteko prestatu du-
te baserria, eta bertan lo egiteko 
aukera ere egongo da. Zazpi gela 
daude erabilgarri, arduradunek 
azaldu dutenez.

Ostalaritza arloko 
eskaintza hauekin, herriko 
turismoak bultzada  
jasoko du

Eraberritzen hasi aurretik arkeologia 
azterketak egiten ari dira plazan
Aztertzen ari diren gunea “arkeologikoki emankorra” izan daiteke

 OTXANDIO  Joseba Derteano
Abuztuan hasi dute udaletxe 
pareko plaza eraberritzeko pro-
zesua. Lehen fasean, iturriaren 
ondotik hasi eta pilotalekuaren 
aurreko alderaino dagoen ere-
mua eraberritu gura dute. Baina 
horretan hasi aurretik, gune ho-
rretako balio arkeologikoa zein 
den jakiteko azterketa bat egiten 
ari da Iñaki Pereda arkeologoak 
gidatutako talde bat.

Iturriaren ondoan dagoen gu-
ne batean arrasto arkeologikoak 
aurkitu dituzte, eta baliteke an-
tzinako eraikin batenak izatea; 
beraz, han hasi dituzte induske-
tak, baina oraindik ondorioak 
ateratzeko goizegi dela dio Pere-
dak: “Aurkitu ditugun arrastoak 

baloratzen ari gara. Oraindik 
ezin daiteke seguru ezer esan. 
Eremuak arkeologikoki eman-
korra ematen du, baina orain-
dik goizegi da ezer berresteko. 
Indusketek aurrera egin ahala 
jakingo dugu zehatzago bene-
tan zer dagoen gune horretan”. 
Beraz, momentuz hipotesi bat 
bakarrik da.

Gune horretan balio arkeo-
logikoa duen zerbait egon daite-
keela uste izateko zantzuak as-
paldikoak dira. 2001ean Otxan-
dioko herrigune osoan zehar 
ikerketa historiko-arkeologiko 
bat gauzatu zuten zortzi gune-
tan; horietako bi plazan izan 
ziren, eta azterketa horiek era-
kutsi zuten gune horretan zer-

bait egon daitekeela. Arkeologia 
lanak hasi aurretik abuztuan 
egindako georradar azterketak 
ere zantzu horiek indartu ditu, 
baina Peredak argi utzi gura du 
“momentuz zantzuak bakarrik” 
direla. 

Indusketa lanek hiru hilabete 
iraungo dute. Ondoren, elemen-
tu guztiak baloratuko dituzte, 
txosten bat egingo dute, eta Biz-
kaiko Foru Aldundira bidaliko 
dute, bertan aztertu dezaten.

Bitartean, eraberritze lan 
batzuk aurreratzen ari da udala 
ahal duen heinean. Esaterako, 
gune horretan zeuden harrizko 
eserlekuak inguru horretatik 
atera, eta eurak eraberritzeko la-
nak hargin bati esleitu dizkiote.

Orain iturriaren ondoko lurzatian ari dira arkeologia lanak egiten.

ZABOR BILKETA  Amankomu-
nazgoak 58 kontainer erosi 
ditu, eta horiei esker albotik 
egiten den bilketa sistema he-
rri guztietara ailegatuko da. 48 
edukiontzi errefusa jasotzeko 
izango dira, eta hamar papera 
biltzeko. Zerbitzua eraginkor-
tu gura dute, eta egitasmoaren 
aurrekontua 58.000 euro ingu-
rukoa dela adierazi dute. 

JAIA  Abadiñarrek bihar os-
patuko dute Errogatiba Egu-
na, Urkiolan. Goizean goiz 
oinez igoko dira, santua lepoan 
hartuta. Baina, oinez joan 
nahi ez dutenek, autobusez 
joateko aukera edukiko dute 
10:30ean. Meza 11:30ean hasiko 
da, santutegian, eta bazkaria 
14:00etan egingo dute.

Kontainer berriak 
kaleetan 

Abadiñoko 
Errogatiba Eguna

Eskulanak egiten 
ikasten, Elorrion
IKASTAROA  Iturri kultur 
etxean eskulanen ikastaroa 
eskainiko dute urritik abendu-
ra bitartean. Azaldu dutenez, 
dagoeneko zabalik dago izen- 
ematea, eta interesa daukate-
nei Iturritik pasatzeko gonbita 
egin diete. 946 032 032 telefo-
noan ere eskatu dezakete infor-
mazioa. Ikastaroaren prezioa 
180 eurokoa da.

Aurten, Alcosseberren (Castello, Herrialde Katala-
nak) pasau dodaz oporrak, eta bizikletak alokatzen 
dituen denda batean errotulu hau topatu neban. 
Hainbat hizkuntzatara itzulitakoa, eta lehen erro-
tulua euskaraz: Alokairua. Interes komertziala 
izan arren, batzuk behintzat konturatu dira mar-

ketinean hizkuntzen erabilerak balio erantsia 
daukala; enpresa, denda, erakundea prestigiatzen 
dau, irudia hobetu eta begirunea pizten dau. Mezu 
horiek euskarazkoak izatea gure gizartearen eus-
kalduntze bilakabiderako oso lagungarria litzate-
ke. Ia ikasten dogun!

HIZKUNTZAK
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Berbaz

Bioeraikuntza ikastaroan diharduen lantaldea.

“Haur eskola material naturalekin 
eraiki dugu, eta jendearen parte-
hartzea bultzatu gura izan dugu ” 
Elorrioko Txintxirri ikastolak haur eskola berria bertako materialekin eta auzolanean eraiki du

 BERBAZ  Jone Guenetxea
Txintxirri ikastolak Haur Hez-
kuntzako ikasleentzako espa-
zio berria eraikitzen dihardu. 
250 metro koadrodun eraikin 
bat ari dira sortzen bioerai-
kuntza ereduari jarrituz. Aste 
honetarako eta hurrengorako 
UKnaturak ikastaro bat antola-
tu du, eraikinaren isolamendu 
naturala zelan egin irakasteko.  
0-2 urte arteko umeengan au-
tonomia eta elkarlana bultzatu 
guran, espazioa pedagogiaren 
mesedetan erabiltzea dute hel-
buru. Proiektu honetan guraso 
eta irakasleek bat egin dute. 
Irailean 39 umerekin estreina-
tuko dute haur eskola. 

Zer da UKnatura?
Kooperatiba elkarte bat da. Gure 
helburua da bioeraikuntzaren 
eta ingurumenaren arloan ikas-
taroak antolatzea eta proiektuak 
martxan jartzea. Antxon Alcal-
dek eta biok sortu dugu ekimena. 
Antxon arkitekto teknikoa da, 
eta ni biologoa naiz. Bera bioerai-
kuntza arloan espezializatu da, 
eta ni ingurumen hezkuntzan.

Zelan sortu da UKnaturak Elo-
rrioko ikastolaren proiektu ho-
netan parte hartzeko aukera?
Bizkaian bioeraikuntzaren adis-
kideen batzarrak egiten dira 
hilero. Bertan biltzen gara arlo 
honetan dihardugun hainbat 
eragile. Silvia Urrutxi arkitektoa 
Txintxirriko gurasoa da, eta bere 
bidez eta Oreka arkitektura estu-
dioaren bidez bat egin genuen. 

Zer berezitasun dauka haur es-
kolak?
Haur eskola material naturale-
kin eraiki da. Egitura egurrez-
koa da, Egoinek egin du. UKnatu-
ra iparraldeko eta mendebaldeko 
hormak egiten ari da, hotzenak 
direnak, lastoz isolaturik. Karea-
gaz errebokoak egingo ditugu. 
Beraz, inguruko material natu-
ralak erabiltzen ari gara.  

Bioeraikuntza eraikitzeko mo-
du bat da, baina lan egiteko 
filosofia bat ere bai.
Bai. Proiektu honetan jendea-
ren parte-hartzea bultzatu gura 

izan dugu. Horretarako, ikasta-
roa antolatu dugu gurasoentzat, 
eta baita interesa daukan edo-
zein elorriarrentzat ere. 
 
Guraso eta herritarren artean 
zein harrera izan du proiek-
tuak?
Oso harrera ona izan du. Jen-
deak lan egiteko gogo handia 
erakutsi du. Kanpotik ere etorri 
da jendea; Zaragozatik, esatera-
ko. Elorrioko eta inguruko jende 
ugari ere gerturatu da. Bi astean 
amaitu behar dugu gure lana. 
 
Ikastaroa zelan antolatu du-
zue?
Lehenengo egunaren hasieran 
alde teorikoa azaldu genuen. 
Lehenengo aste honetan bi pa-
reten itxitura egiten gabiltza. 
Lastozko fardelak erabiltzen 
gabiltza horretarako, isolamen-
durako. Datorren astean, errebo-
koak egiten hasiko gara. Karea, 
lastoa eta area erabilita fardelak 
forratuko ditugu, eta akabera 
egingo dugu.  

Bioeraikuntza arloan dihardu-
ten hainbat profesional gonbi-
datu dituzue.
Arlo honetan lanean dabiltzan 
arkitektoak eta Etxezaharre-
koak etorriko dira ikastarora.

Era ikuntza  modu honek 
umeengan eragin dezake?
Uste dugu umeek nabarituko 
dutela. Datorren astean hemen-
dik ibiliko dira, eta beraiek ere 
ikusiko dute zelan egiten den. 
Gurasoak, ingurutik pasatzen 
direnean, begira gelditzen dira.   

Bioeraikuntza ereduaren bidez 
espazio bat sortzeak zer esan 
nahi du?
Natura errespetatzen duten 
bertako material naturalak era-
biltzea esan gura du. Era berean, 
obra mota honetan jendearen 
parte-hartzea bultzatu gura du-
gu, bakoitzak bere proiektua 
aurrera eramateko. Obra kon-
bentzionaletan zailagoa izaten 
da. Gainera, bertako materiala 
erabilita, ez da hainbeste diru 
behar. Hori bai, ahalegin handia 
egin behar da. 

Irune Uriarte | Biologoa eta UKnaturako kidea | Algorta, 1985

Iparraldeko eta 
mendebaldeko 
hormak, hotzenak 
direnak, lastoz 
isolatuko ditugu
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“Ilusio handia egiten dit 
nire lehenengo film luzea 
Zornotzan grabatzeak” 
Urrian bere herrian grabatuko du Lara Izagirrek ‘Un otoño sin Berlín’ filma 

 ZINEMA Itsaso Esteban
Zer da ‘Un otoño sin Berlin’ fil-
magaz kontatu nahi duzuna?
Oraindik ere hori bilatzen dihar-
dut. Idazten hasi nintzenean ez 
nintzen konturatzen zertan nen-
bilen. Denboragaz ohartu naiz 
ideia nagusiak gizabanakook 
elkar onartzeagaz zerikusia 
duela. Ez genuke bestea aldatzen 
saiatu behar. Kasu honetan, fil-
mean, bikote harreman batean 
ikusten da hori.  
 
2011tik asko garatu da ideia?
Bai, zortzigarren bertsioagaz 
gabiltza: hasierako ideia man-
tendu dugu, baina elkarrizke-
tak, esaterako, askoz landuago 
daude orain, eta pertsonaiak ere 
askoz hobeto definituak. Idatzi 
nuenean, uste dut ez nuela nire 
burua film luze bat zuzentze-
ko prest ikusten. Baina idatzi 
nuen, eta bitartean Next stop 
Greenland eta Sormenaren bide 
ezkutuak film laburrak egin di-
tut. Urtetebete baino gehiagoz 
eduki dut film luze hau egiteko 
proiektua geldi, kutxatik atera 
eta mugitzen hasi arte. 

Izenburua filmaren argumen-
tuaren pista argia da?
Udazken hasieran hasi eta 
amaierara artekoa da Un otoño 
sin Berlín filmeko kontakizuna. 
Diegoren eta Juneren amets bat 
da Berlin. Atzerrian bizi izan eta 
gero, herrira bueltatzen da June, 
eta Diegogaz Berlinera bizitzen 
joaten saiatzen da. Gauza asko 
gertatzen da udazken horretan. 

Zeu ere atzerrian bizi izanda-
koa zara. Asko dauka zure bizi-
penetatik istorioak?
Orain ari naiz horretaz kontura-
tzen... Ez nuke esango ez pertso-
naia bat, ez bestea naizenik, bai-
na biek dute niretik zer edo zer. 
Honelako prozesuetan ezin duzu 
ihes egin: konturatu barik zoaz 
zure izaera sartzen. Bizitzak 
eragina du: inguruan daukazun 
jendeak, irakurtzen duzunak... 
Baina edozelan ere filmeko isto-
rioa ez da autobiografikoa. 

Zer puntutan zaudete filmaren 
sorkuntza prozesuan?
Urriaren 6an hasiko gara graba-
keta lanagaz, eta aurreproduk-

zioa deitzen den fasean gaude 
orain; gidoiari azken ukituak 
ematen, aktoreekin probak egi-
ten, bigarren mailako aktoreak 
aukeratzen, kamerekin probak 
egiten eta talde teknikoa osa-
tzen, adibidez.

Inoiz zuzendu duzun lantalde 
handiena da, ezta?
Bai, horrela da. Bakoitza bere 
lanetan hogei lagun inguru ga-
biltza orain, baina gehiago ere 
izango gara gero. Lantalde tek-
nikoan, orain arte nigaz lan egin 
dutenak badaude, baina badago 
orain ezagutu dudan jendea ere. 
 
Nolako sentsazioak dituzu hain 
lantalde handiagaz lanean?
Orain zatika egiten gabiltza 
dena: egun batean jantzien ar-
duradunagaz, bestean argazki 
zuzendariagaz... Denak batera 
niri begira ikusten ditudanean, 
orduan izango da bestelakoa. 
Edozelan ere, laguntza handia 
izango dut, eta topera aprobetxa-
tuko dugu esperientzia; izan ere, 
ez dakigu beste aukerarik izan-
go dugun film luze bat egiteko.

Istorioa Zornotzan izango zela 
hasieratik eduki duzu argi?
Atzerrian bizi izan den neska 
bat ia abisatu barik bueltatu da 
herrira, Zornotzara. Ama hil 
zitzaionean, bizitzako une latz 

batean, ia abisatu barik joan 
zen, eta bi urte eta gero bueltatu 
da herrira. Herri bat aukeratu 
behar nuen, eta neurea auke-
ratu dut. Ilusioa egiten dit nire 
lehenengo film luzea Zornotzan 
kokatzeak. 

Herrikideentzako gauza polita 
eta berezia izango da, ezta? 
Nabari duzu hori? 
Bai, nabari da jendea pozik da-
goela. Hurbiltzen zaidan jen-
deak animo asko ematen dit: 
“Oso ondo aterako zaizu: arra-
kasta handia izango da filma!”, 
edo, “har nazazu estra lanak 
egiteko!”, esaten didate. Fil-
meko umearen papera egingo 
duen haurra aukeratzeko egin 
genuen hautaproba izan zen jen-
dearen ilusio horren erakusle; 
100 ume baino gehiago etorri zi-
tzaizkigun, gehienak Zornotza-
koak edo inguruetakoak.  

Asko igarriko da grabazio egu-
netan zinemazale giroa Zorno-
tzako kaleetan?
Grabaketaren zati handi bat 
barrualdekoa da, baina badau-
kagu eszenaren bat plazan ere, 
esaterako. Eszena hori graba-
tzeko, adibidez, kale batzuk itxi 
beharko dira, eta seguru jendea 
hurreratuko zaigula. 

Lara Izagirre Garizurieta | Zornotza, 1985  |  ‘Un otoño sin Berlín’ filmaren zuzendaria

New York Film Academy eskolan ikasi zuen Izagirrek zinema zuzendaritza.

June eta Diegoren paperak, Irene 
Escolar eta Tamar Novasen eskutik  
Irene Escolar aktoreak egingo du filmeko protagonista nagusiaren papera

Hautaketa prozesuan ezagutu 
zuen lehenengo aktorea, Irene 
Escolar madrildarra, aukeratu 
zuen Lara Izagirrek Un otoño 
sin Berlín filmeko protagonista-
ren papera egiteko. June izate-
ko. Filmari buruzko solasaldia-
ren ostean, Escolar tabernatik 
ateratzen ikusi zuenean, “hor 
doa gure June” pentsatu, eta 
erabakia hartu zuela azaldu du 
zuzendari zornotzarrak. 

Diegoren pertsonaia nork 
egingo zuen, ordea, ez omen 
zuen hain argi, eta Escolarrek 
proposatu zion Tamar Novas. 
Mar adentro filmean egindako 
lanagatik errebelazio aktore 
onenaren Goya saria irabazi 
zuen 17 urtegaz Novasek. Gi-

doia asko gustatu zaio, eta Esco-
larregaz lan egiteko gogo han-
dia dauka. Gogotsu onartu du 
Novasek Izagirreren eskaintza. 

“Oso pozik nago eurekin”, 
dio zuzendariak filmeko aktore 
nagusiez. Zineman gutxitan 
egiten dena egin ahal izan du 
eurekin: aktoreekin gidoia lan-
du du hiru astez, grabaketara 
hirurak buruan film beragaz 
heltzeko. Izagirrek azpima-
rratu duenez, lanerako gogo 
handia eta dedikazioa eskatzen 
du horrek, baina “euren ofizioa 
maite dute, eta entseatzeko go-
gotsu daude”.  

Bestetik, Mariano Estudillo 
aktore durangarrak egingo 
du Juneren nebaren papera, 

Naiara Carmonak haren lagu-
nik onenarena, Ramon Bareak 
aitarena, eta Liher Quesadak 
Nikorena, Juneren ikaslearena. 

New York Film Academy es-
kolan ikasi zuen Lara Izagirrek 
zinema zuzendaritza. “Han iku-
si nuen argi hau zela egin nahi 
nuena: sorkuntza, talde lana...”. 
Ikasketak bukatuta, urte eta er-
dian hango ekoiztetxeetan jar-
dun zen lanean, Euskal Herrira 
bueltatu, Gariza Produkzioak 
ekoiztetxea martxan jarri, eta 
film laburrak eta ikastaroak 
ematen hasi zen arte. 

Ikus-entzunezkoen hainbat 
tailer eskaini ditu, esaterako. 
“Bakoitzak ikasi dugun ho-
ri beste batzuei erakusteko” 
espazio gehiago sortu behar 
genukeela uste du Izagirrek. 
Izan ere, Arkaitz Basterra zor-
notzarrak eman zuen ikastaro 
batean hurreratu zen Izagirre 
lehenengoz zinemara. Zorno-
tzan zinekluba antolatzen duen 
elkarteko kide ere bada Izagi-
rre: “Komunitate bat sortzea da 
gure helburua, zinema gustuko 
duen jendea elkartzeko”. Filmaren kartela.
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Gerrak
Uda lehortu ezinik pasa da. Eu-
ria zerutik opari eta hondartza-
rako goseak zuloa egin du hain-
baten tripetan. Eguzkia zulorik 
aurkitu ezinik ibili da hodeien 
artean, irribarre egiteko para-
darik ez da izan ahazturaren 
itsasoetan. Gazatik iritsi zaiz-
kigu jada memoriaren izkina 
batean zokoratu ditugun hamai-
ka gerratako bonba hotsak, eta 
odola erreka bihurtu denean 
hasi gara bertako berriak jaso-
tzen. Gazan hildakoak, bonbak, 
negarrak, guraso bako haurrak 
eta haurrik gabeko gurasoak; 
eta, bitartean, gorbatak estutzen 
batzuk eta bikinia armairutik 
noiz aterako zain beste batzuk. 
Palestinan hil direnak Ukrainan 
ere zendu dira, Vietnamen bizia 
galdu zutenen odol arrastoek 
jarraitzen dute, eta gurean hobi 
komunetan hezurrez egindako 
memoria tirokatzen da etengabe. 

Ahaztutako gerrak eta ge-
rrak ahanzturara jaurtitakoak. 
Oroimena ez da soilik bandera 
ateratzea, sare sozialetan atxiki-
mendua adieraztea eta Gazara 
(edo beste hamaika sarraski 
gunetara) arroza, konpresak eta 
olioa bidaltzea. Beharra dutenei 
zirkunstantzian laguntzea beha-
rrezkoa da, baina ez da horrekin 
konpontzen, arazoaren muinera 
jo behar da, ez karitatera. 

Ekialde Hurbileko gerrei gu-
re aurkakotasuna adierazten 
diegun bitartean, mesfidantzaz 
begiratzen diegu gure lur-ingu-
ruko uretan itota hiltzen diren 
etorkinei, eta hobe bai hondar-
tzarako eguna aukeratzea ahaz-
turaren itsasoetatik erreskateak 
egitea baino. 

Badugu bai zer ikasia datoze-
nengandik, hemen daudenen-
gandik; ekintza zuzenik ezean 
jai dugu, mundua ez baita Inter-
netetik aldatuko, hala bada, hobe 
dugu oraindik iraileko eguzki 
printzen zain egotea eta hondar-
tzan gure memoriak urperatzea.

AINHOA  
URIEN 

GEURE DURANGALDEA

  
Ikaslea

Durangaldeko historiari 
buruzko literatur lehiaketa
Gerediaga Elkarteak eta 13 udalek antolatu dute

 LITERATURA   
Gerediaga Elkarteak, Elkar 
Fundazioak eta Durangaldeko 
hamahiru udalek elkarlanean 
antolatu dute Juan Ramón de 
Iturriza mikroistorio lehiaketa. 
Durangaldeko historiako egiaz-
ko gertakizunen batekin lotuta-
ko idazlanak aurkeztu beharko 
dituzte parte hartu gura dute-
nek, azaroaren 22a baino lehen. 

Hemezortzi urtetik gorako 
edonork har dezake lehiaketan 
parte, eta gehienez ere 12.500 
karakterekoa izan beharko du 
idazlanak. Liburuak eskuratze-
ko 400 euroko txartel bi izango 
dira sari nagusiak. Bestalde, Be-
rrizi buruzko lanik onenak ere 
200 euroko saria jasoko du. Gere-
diaga Elkartearen webgunean 
daude lehiaketaren oinarriak.

Ingelesa, alemana eta 
frantsesa, Bibliotekan
Atzerriko hiru hizkuntza praktikan, Iurretan

 MINTZAPRAKTIKA   
Iurretako Herri Bibliotekan iaz 
martxan ipini zuten ekimena 
da atzerriko hizkuntzen min-
tzapraktika taldeena. Ikasturte 
honetan ere ingelesez, alemanez 
eta frantsesez berba egiteko el-
kartuko dira partaideak, astean 
behin. 16 urtetik gorakoei zu-
zenduriko doako eskaintza da 
Herri Bibliotekarena. Deustuko 

Unibertsitateagaz eta EHUgaz 
elkarlanean, ingelesa, frantse-
sa eta alemana ama hizkuntza 
dauzkaten dinamizatzaileak ari-
ko dira taldeok gidatzen.

Iurretako Bibliotekako ar-
duradunek jakinarazi dutenez, 
urriaren 6an jarriko da abian 
ekimena, eta irailaren 25era 
arte egongo da parte hartzeko 
izena emateko aukera.

Lauka Teatroa konpainiaren 
‘Amodioaren ziega’ antzezlana 
izan da irabazle Zubi lehiaketan
Euskarazko antzerki sorkuntza indartzeko helburuz antolatzen dute lehiaketa

 ARTE ESZENIKOAK  I. Esteban
Lauka Teatroa konpainiaren 
Amodioaren ziega antzezlana 
hautatu dute antzerki sorkun-
tza sustatzeko helburua duen  
Zubi lehiaketako antolatzaileek 
2014ko deialdiko saridun. Lau-
ka Teatroa antzerki talde sortu 
berriaren proiektua babestuko 
dute, beraz, Zubi ekimena bul-

tzatzen duten Euskal Herriko 
antzerkigintzako eragileek; 
proiektua garatzeko diru-lagun-
tza eta aholkularitza artistikoa 
emango diete taldekideei, eki-
menean parte hartzen duten an-
tzokietan antzerkia muntatzeko 
egonaldiak egiteko aukera es-
kainiko diete, eta lana amaitzen 
dutenean emanaldiak lotuko 

dizkiete areto horietan, Amo-
dioaren ziega ikusleenganaino 
zabaltzeko bidea errazteko. 

Durangaldeko hainbat kidek 
osaturiko taldea da Lauka Tea-
troa. Urki Muguruza zarauzta-
rragaz batera Durangaldeko hi-
ru aktorek dihardute konpainia 
berri horretan: Eneko Sagardoy 
eta Joana Ocaña durangarrek 

eta Nazaret Froufe berriztarrak. 
Durangoko Karrika Antzerki 
Taldeko kideak dira hirurak. 

Aitorrek eta Mirenek osatu-
riko bikotearen istorioa da Amo-
dioaren ziega obraren muina; 
kartzelan preso dagoenaren eta 
bisitan doakion bikotekidearen 
istorioa; “aske izan eta bizi-
rik sentitzeko eskubideagatik 
borrokan” diharduten pertso-
naien kontakizuna. 

Lehenengo egonaldia
Xabier Mendigurenen testue-
tan oinarrituriko antzezlana da 
Amodioaren ziega. Hain zuzen, 
testu horiek eszenara zelan era-
man lantzen jardun dira akto-
reak; horretarako irakurraldiak 
eta inprobisazio saioak egin 
dituzte uztailean, Durangoko 
San Agustin kulturgunean egin 
duten lehenengo egonaldian. 
Antzezlana Leioako Kultur Ma-
ratila jaialdian estreinatzeko, 
irailean Leioan, azaroan Zu-
maian, eta 2015 urte hasieran 
Luhuson elkartuko dira Lau-
kako kideak, Amodioaren ziega 
antzezlana prestatzeko.

Lauka taldearen proiektuaz 
gainera, beste hiru egitasmo 
lantzen ere lagunduko du Zubik: 
Metrokoadroka, Ze Onda eta 
Hautsi antzerki taldeenak. 

Euskarazko antzerki sor-
kuntzari bultzada bat emateko 
helburuagaz sortu zuten Zubi 
ekimena duela urte bi Euskal 
Herriko zortzi erakundek, eta 
Konpota obra izan zen aurreko 
deialdiko emaitza. 

Joana Ocaña, Nazaret Froufe eta Eneko Sagardoy eskualdeko aktoreak dira Lauka proiektuko partaideetako batzuk.
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ELORRIOKO JAIEN EGITARAUA
IRAILAK 5, BARIKUA
Egun osoan: Aukeren azoka. Elizpean.

19:00 Pilota partiduak. Plazako pilotalekuan.
GAZTE EGUNA Txosnagunean. 
Tailerrak. Herri bazkaria.
23:00 Kontzertuak: 
Pixontxis eta South Central.
00:00 Gau elektronikoa. Gaztetxean.

IRAILAK 6, ZAPATUA
Goiz eta arratsaldez, Elizalden.
10:00 Kimuen txapelketa. 
16:00 Elorrio-Amorebieta gaztetxoen 
txapelketa. 
18:00 Elorrio-Ermua kadeteen partidua.
12:00-14:00 / 17:00-20:00 Haur parkeak.

18:45 Bits jaia. Pilotalekuan.

19:00 Ai Ene erromeria (1. saioa). Plazan.

20:00 Txupinazoa eta pregoia. Plazan.

20:05 Ai Ene erromeria (2. saioa). Plazan.

20:30 Mariatxi Internacional (1. saioa). 
Urarka-kalejira.

23:00 Danborrada. Plazan.

00:20 Suzko zezena. Plazan. 

00:30 Mariatxi Internacional (2. saioa). 
Urarkan.

23:00 Bad Sound System. Txosnagunean.

23:00 Las Ratas Calibre 11. Gaztetxean

02:00 Summum Art. Txosnagunean.

IRAILAK 7, DOMEKA
10:00 Abeltzaintza eta nekazaritza azoka. 
Feriagunean.
Goizean, txistularien kalejira.

13:00 Kalejira. Asoc.cultural M’Lomp 
(Senegalgo musika eta dantza).

18:00 Esku pilota partiduak.  
Hilario Azkarate pilotalekuan.

19:00 Umeen danborrada. Plazan.

20:00 Orquesta London (1. saioa). Plazan.

20:00 Antzerkia. Txosnagunean.

20:00 Suzko zezena. Plazan.

22:15 Orquesta London (2. saioa). Plazan.

IRAILAK 8, ASTELEHENA
14:00 Kuadrillen arteko bazkaria eta tortilla 
lehiaketa. Aldatsekuan.

16:30 Rockalean (kontzertua). Aldatsekuan.

18:00 Kuadrillen jaitsiera. Diskoteka 
mugikorra.
18:45 Kuadrillen arteko jokoak. Makro disko 
Abiba DJ jaia (1. saioa). Plazan.
19:30 Erromeria Arantza eta Pantxorekin. 
Urarkan.
21:00 Karaokea. Txosnagunean.

22:15 Suzko zezena. Plazan.

22:30 Makro disko Abiba DJ jaia (2. saioa). 
Plazan.

IRAILAK 9, MARTITZENA
12:00-14:00/17:00-20:00 Umeentzako 
puzgarriak pilotalekuan, ludoteka eta ohe 
elastikoak plazan eta Arriola kalean, txirrista 
erraldoia Esteibarlandan eta tren txu-txua 
plazan irtenda.
18:00 Elorrio-Ermua gaztetxoen partidua. 
Elizalden.
19:30 Jokoak, kantak eta koreografiak - 
A ze nolako banda parranda. Plazan.
IRAILAK 10, EGUAZTENA
16:30 Umeentzako jolasak. Plazan.

17:00 Jinkana. Plazan.

18:00 Txokolatada. Plazan.
18:00 IV. Elorrio hiribildua hiru talderen arteko 
elkartasun txapelketa: Elorrio-Amorebieta-
Bilbao Athletic. Elizalden.
18:30 Gaur jaia umeentzako berbena. 
Plazan.
IRAILAK 11, EGUENA
17:00 Nesken areto futbol triangularra : 
Elorrioko Buskantza, Atxurre Bakio eta 
Sasikoa. Kiroldegian.
20:00 Pintxo-potea eta euskal dantza 
ikastaroa. Txosnagunean.

22:00 L. Idi proba txapelketa. Probalekuan.

IRAILAK 12, BARIKUA
12:00 Hildako jubilatuen omenezko meza. 
Sortzez Garbiaren Basilikan.
13:00 Piskolabisa Elorrioko jubilatuentzat. 
Aldatsekuan.

16:00-20:00 Haur parkeak.

17:00 eta 19:00 Areto futbol partiduak: 
Elorrioko Buskantza A eta B. Kiroldegian.

19:00 Dúo Imperial, salsa eta mariatxiak.
Erromeria eta dantza txapelketa.Aldatsekuan.

19:30 Uztai disko festa umeentzako. 
Urarkan.

21:00 Errusiako Cosaco Ballet nazionala: 
Miguel Strogof. Arriolan.

22:00 L. Idi proba txapelketa. Probalekuan

22:15 Suzko zezena. Plazan.

22:30 Demode Quartet. Urarkan.

23:00 Eratu-Han. Gaztetxean.

23:00 DJ Fliyu. Txosnagunean.

IRAILAK 13, ZAPATUA
8:00 Sukalki Eguna. Aldatsekuan.

10:00 Kimuen txapelketa. Elizalden.

12:00-14:00/17:00-20:00 Haur parkeak.

13:15 Kalejira. Bertzi Gazte Brass Band.

17:00 Taberna Ibiltaria. Aldatsekuatik 
kalejira.

17:00 eta 18:15 Areto futbol partiduak. 
Elorrioko Buskantza C eta Gazteak. 
Kiroldegian.

17:30 Karrozen jaitsiera: Ustekabe fanfarrea.

18:00 Txokolatada. Plazan.

18:45 Oihan Vega DJa. Plazan.

22:00 L. Idi proba txapelketa. Probalekuan.

22:30 Su artifizialak. Galartzaurian.

23:00 Trío de Medianoche. Urarkan.

23:00 Iheskide + Betagarri. Txosnagunean.

01:00 DJ TRON/P. Gaztetxean.

IRAILAK 14, DOMEKA
Goizean, Elkartasunaren jaialdia. Plazan.

13:00 Herri kirolak. Bihurri aita-semeak  
eta Zelai aita-semeak aizkoran.
Joseba Ostolaza eta Udane Ostolaza 
harri-jasotzaileak. Oskar Basatxu eta Laura 
Basatxu: Iparraldeko jokoak. Plazan.

18:00 Bertso saioa: Igor Elortza, Sustrai 
Colina, Uxue Alberdi eta Eneko Abasolo 
‘Abarkas’. Gai-jartzailea: Maite Berriozabal. 
Casajaran.

19:15 Xabi Aburruzaga, folka eta trikitia. 
Plazan.

IRAILAK 15, ASTELEHENA
22:00 L. Idi proba txapelketa. Probalekuan.
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Gazetako kofradiak 
Ferixa Nausiko 
jaiei hasiera 
emango die
Kofradiaren 400. urteurrena dela-eta, Gazetako 
kofradiak botako du jaietako txupinazoa 

 TXUPINAZOA  J. Guenetxea
Sorpresaz eta ilusioz hartu du-
te Gazetako kofradiako kideek 
Ferixa Nausiko txupinazoa bo-
tatzeko ardura. Ana Otadui 
alkateak jaien aurkezpenean 
azaldu zuenez, “Gazetako auzo-
kideek Elorrioren jatorria diren 
landa inguruetako auzoetako 
biztanleen lan guztia sinboliza-
tzen dute”. 

Nerea Landaburu kofradia-
ko kideak adierazi du 400 urte 
betetzea garrantzitsua dela eu-
rentzat, eta hori herri guztiagaz 
partekatzeko aukera izango 
dutela. Gazetako kofradiaren 
estatutuak idatzi zirenetik 400 
urte igaro diren arren, auzoki-
deek aurretik ere funtzionatzen 
zuten kofradia moduan, Landa-
bururen berbetan. Sasoi har-
tan kofradia auzoa antolatzeko 

modu bat zen. “Gauza asko au-
zoan bertan konpontzen ziren. 
Gainera, auzolana sustatzeko 
ere balio zuen”. Baina, 1968an, 
elkarte gastronomikoa sortu 
zenean, kofradiaren jardunean 
aldaketa handia gertatu zen. 
Hala ere, auzokideek diotenez, 
auzolanaren espirituak hortxe 
jarraitzen du. Nerea Landabu-
ru iaz arte izan da kofradiako 
presidentea. Orain, aldiz, bere 
osaba Patxi Landabururi pasatu 
dio lekukoa. Urteurreneko os-
pakizunekin lanpetuta ibili dira 
orain arte.

Su artifizialak
Aurtengo jaietako nobedadee-
tako bat su artifizialak dira. 
2008an antolatu zituzten azke-
nengo suak, eta, aurten, ostera 
jarri dituzte egitarauan. Iraila-

ren 13an, 22:30ean, Esteibarlan-
da kaletik jaurtiko dituzte suak.

Era berean, umeei zuzendu-
tako ekintzak ugaritu egingo 
dituzte aurtengo Ferixa Nausi-
koetan. Horretarako, animazioz 
betetako hiru erromeria izango 
dira, A ze nolako banda parran-
da, Uztai disko festa eta Gaur 

jaia taldeekin. Gainera, tren txu- 
txua eta txirrista erraldoia ere 
izango dira.

Astelehenerako, irailaren 
8rako, plazan makrodiskoteka 
prestatuko dute, eta, zapatuan, 
irailaren 13an, Oihan Vegak gi-
rotuko du jaia. Ez da lehenengo 
aldia izango; hiru-lau urte dara-
matza Vegak arratsaldeko giroa 
jartzen. Gauean, Iheskide talde 
elorriarrak eta Betagarri gas-
teiztarrak kontzertuak eskaini-
ko dituzte txosnetan. 

Bestelako musika gogoko du-
tenek Arantza eta Pantxo, Sene-
galeko dantzak eta perkusioak, 
London orkestra eta beste hain-
bat proposamen izango dituzte 
aukeran.  

Gainera, urtero jendetza bil-
tzen duten ekitaldiei eutsiko die-

te aurten ere. Sukalki Egunak, 
helduen eta umeen danborra-
dak, karrozen jaitsierak, tortilla 
txapelketak, kuadrillen arteko 
jolasek eta beste hainbat ekital-
dik biribilduko dute egitaraua.

Arrakasta handia izaten 
duen beste ekitaldietako bat suz-
ko zezena izaten da. Aurten ere 
izango da suzko zezena jaietan, 
irailaren 6an, 7an, 8an eta 12an.

Bertsolariek ere publiko fide-
la izaten dute Elorrion. Irailaren 
14an Igor Elortza, Sustrai Coli-
na, Uxue Alberdi eta Eneko Aba-
solo Abarkas bertsotan arituko 
dira Casajaran. Maite Berrio-
zabal gai-jartzaile berriztarrak 
gidatuko du ekitaldia. 

Azkenik, udal ordezkariek 
diotenez, berdintasunaren al-
de egiten ari diren lanaren ba-
rruan, ahalegina egin dute pro-
gramazio guztia jasotzen duen 
liburuxkak jai parekideen beha-
rra erakutsi dezan. Hori dela 
eta, liburuxkako argazkiek Elo-
rrion hainbat arlotan –jaietan, 
kulturan, kirolean eta hezkun-
tzan– lan egiten duten taldeeta-
ko emakumeak erakusten dituz-
te; emakumeen elkartekoak eta 
danborrada antolatzen duten 
neskak, besteak beste. 

Gazetako kofradiako kideekin jai egitaraurako ateratako argazkia.

Iazko jaietan ateratako argazki bat.

Igor Elortza, Sustrai 
Colina, Uxue Alberdi 
eta Eneko Abasolo 
‘Abarkas’ arituko 
dira bertsotan
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Etxeak hustu eta Aldatsekua  
jantoki erraldoi bihurtuko 
dute elorriarrek
Astelehenean eta bigarren zapatuan 1.800 aulki inguru banatuko dituzte

 EGUNEZ JAI  Amaia Ugalde
Eguzkipean gerizpe bila, eta 
euritarako ere prestatuta; Alda-
tsekuako inguruak bazkarita-
rako beteko dituzte elorriarrek 
Kuadrillen Egunean eta Sukalki 
Egunean. Goizean goizetik mar-
txan ibiltzen dira kuadrillak bi 
egun horietan, eta azken urteo-
tan karpa eta guzti igo dira asko 
bertara, suak isiotu, eta paella 
edo sukalki prestaketara. 

Udaleko beharginek iaz 1.800 
aulki inguru banatu zituztela 
gogoratu du Fernando Azkarate 
Kultura zinegotziak. Aurten ere 
antzera izango da. Soinean: aste-
lehenean, kuadrillako kamiseta 
eta, Sukalki Egunean, mozo-
rroa. Menua: arroza batean eta 
gisatua bestean. Urtero 120 lapi-
ko inguru aurkezten dituzte su-
kalki txapelketara. Nahitaezko 

osagaiak okela eta patata izaten 
dira. Saltsarako, berriz, baraz-
kiak (kipula, porrua, piperra, 
berakatza, tomatea, ilarra eta 
azenarioa), ardoak eta likoreak 
erabili daitezke.

K u a d r i l l e n  E g u n e a n 
09:00etan hasiko dute mahaien 
eta aulkien banaketa, bazkalos-
tea Rockalean taldeak girotuko 
du, eta kalejiran diskoteka mu-
gikorragaz joango dira. Kuadri-

llen arteko jokoak 18:45 aldera 
hasiko dituzte. Aurten, berri-
kuntzetako bat txosnetan izango 
dute kuadrillek; ohiko errome-
riaren ordez, karaokea izango 
dute bertan, 21:00etatik aurrera.

Sukalki Egunean goizean 
goizetik hasten dira okela sa-
murtzen elorriarrak. Iturrizoro 
elkarteak antolatzen du lehiake-
ta urtero. Azken hiru-lau urtee-
tan Mozorro Eguna ere izaten 
da egun berean, eta kuadrillek 
karrozak egiten dituzte bazka-
lostean plazara jaisteko. Erlea da 
aurten txosnaguneak mozorro-
tzeko proposatu duen gaia. 

Arratsaldean, 17:30 aldera 
hasiko da karrozen jaitsiera, eta 
18:45 inguruan, plazan, karro-
zen aurkezpena egingo dute. Ho-
rren ostean, Oihan Vegak disko 
festa hasiko du. 
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Attarden eta Zubigarairen 
kartela jaiak iragartzeko
ANBOTOk ematen duen 500 euroko saria eskuratu du kartel irabazleak

 KARTELA  Jone Guenetxea
Elorrioko abesti ezagun baten 
letran oinarrituta, karrusel ba-
tean hainbat atso asto gainean 
tronpeta jotzen agertzen diren 
kartelak irabazi du aurten Feri-
xa Nausikoetako kartel lehiake-
ta. Sormen prozesu berezia izan 
du saritutako kartelak. Joseba 
Attard diseinatzaile elorriarrak 
herriko jaiak iragartzeko kar-
tel lehiaketan parte hartzeko 
ideia bat izan zuen. Momentu 
horretan sortu zen bere herriki-
de bategaz kartela elkarlanean 
egiteko asmoa. “Nik ez dut ondo 
margotzen, eta Aiert Zubigarai-
rengana jo nuen”. Beraz, Attar-
dek ideiaren zirriborroa bidali 

zion Zubigarairi. Bigarrenak 
marrazkia egin zuen eta diseina-
tzaileari pasatu zion. Kolorezta-
tu eta jantzi egin zuen Attardek. 

Hurrengo egunean, kartela uda-
letxean entregatu zuten, lehia-
ketan parte hartzeko asmotan. 

Attardek eta Zubigaraik osa-
tutako bikoteari eman zion kar-
tel lehiaketako epaimahaiak 
500 euroko lehenengo saria. 
ANBOTO astekaria da sari ema-
lea. Joseba Attardek jaien aur-
kezpenean jaso zuen saria. Eki-
taldian azaldu zuenez, saria bi 
elorriarren arteko “elkarlana-
ren fruitua” da. 

Bi egileak elorriarrak izanik,  
herriko kartela osatzea ez dela 
erraza izan aitortu dute. Aiert 
Zubigaraik dioenez, “norbere 
herriko kartela diseinatzea ez 
da erraza. Sormen prozesuan 
oso garrantzitsua da ideia on bat 
edukitzea eta kartela bera ko-
munikatiboa izatea”. Joseba Attard eta Aiert Zubigarai, kartel irabazlea eskuetan dutela.

Ferixa Nausikoetako 
kartel irabazlearen 
saria “elkarlanaren 
fruitua” dela azaldu 
dute bi egileek

Kudrillen Eguneko 
ohiko erromeriaren 
ordez, karaokea 
izango dute 
txosnagunean

Iazko bazkari prestaketak, Kuadril len Egunean eta Sukalki Egunean. 
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Herriko ekoizleen 
lana izango da 
protagonista 
nagusia irailaren 
7ko azokan
Iaz baino hamar erakusleku gutxiago egongo dira 
aurten, baina Elorrioko ekoizleenak zortzi gehiago

 AZOKA  Itsaso Esteban
Irailaren 7an, 10:00etatik 
15:00etara egingo dute Elorrio-
ko eta inguruko nekazarien, 
abeltzainen eta artisauen Ferixa 
Nausiko jaietako azoka. Elo-
rrioko nekazarien ortuariak, 
herriko artisauen lanak eta 
abeltzainen ganadua bilduko 
dituzte, besteak beste, Elorrioko 
azoka egunean. Inguruko herri 
eta eskualdeetako ekoizleak ere 
izango diren arren, aurten no-
bedade inportantea da herriko 
ekoizle gehiagok parte hartuko 
dutela nekazaritza, artisautza 
eta abeltzaintza azokan. Antola-
tzaileek azpimarratu dutenez, 
Elorrioko hemezortzi partaide 
inguru izango dira. 

Irailaren 7an, Elorrion euren 
postua ipintzeko eskaria egin 
duten guztientzako lekurik ez 
dute izan aurten, antolatzaileek 
azaldu dutenez. Izan ere, iaz bai-
no hamar erakusleku gutxiago 
ipini ahalko dituzte: 60 izango 
dira guztira. 

Aipaturiko leku eskasia hori 
kudeatzerakoan, ekoizle elorria-
rrei lehentasuna ematea eraba-
ki dute azokaren antolatzaileek: 
herriko artisau eta nekazari 
berriek egiten duten lana herri-
kideei erakusteko aukera izan 
dezaten hartu dute antolatzai-
leek erabaki hori. 

Edozelan ere, Feriagunea 
zelan handitu aztertuko dutela 
esan dute antolatzaileek, dato-
zen urteetan azokan parte har-
tzeko eskaria egiten duten ekoiz-
le guztiak hartu ahal izateko.

Herriko eta inguruko 60 saltzailek ipiniko dituzte euren produktuak salgai.

Datozen urteetan parte hartu gura duten ekoizle guztiak hartzeko Feriagunea zelan handitu aztertuko dute.

60 erakusleku izango 
dira aurten. Horietatik 
hemezortzi Elorrioko 
ekoizleenak  
izango dira
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IZURTZAKO JAIEN EGITARAUA

IRAILAK 5 
BARIKUA

16:00 Frontenis txapelketa.

20:00 Txupinazoa eta triki-poteoa.

23:00 Kontzertuak eta DJak gaztelekuan.

IRAILAK 6 
ZAPATUA
12:00 Bakailao lehiaketa (pil-pilean edo Bizkaiko erara).

13:30 Enkartelada.

14:30 Bakailaoen aurkezpena.

15:00 Herri bazkaria.

17:30 Bingoa.

IRAILAK 7 
DOMEKA 
SANTA AGEDA
10:00 Kalejira Jaizale taldeagaz.

11:00 Meza Santa Ageda baselizan.

12:00 Mendigain dantza taldea.

13:00 Bertsolariak: 
Iratxe Ibarra, Oihana Bartra eta Erika Lagoma.

14:30 Herri bazkaria.

16:00 Tor magoa.

17:00 Apustu herrikoia.

19:00 Lotxo taldea.

IRAILAK 8 
ASTELEHENA
ANDRA MARI
11:00 Meza Erdoitzako baselizan.

12:00 Mendigain dantza taldea.

12:30 Pilota partiduak.

16:00 Umeentzako jolasak.

17:30 Potxin eta Patxin pailazoak.

IRAILAK 12 
BARIKUA

18:00 Frontenis txapelketa.

20:00 Antzerkia: Ilunpean, Karrikantoi taldea.

IRAILAK 13 
ZAPATUA

16:30 XXIII. Mendi Bizikleta Martxa.

18:00 Igel txapelketa Azkonizagan.

19:00 Tortilla txapelketa.

20:30 Tortillen aurkezpena.

21:30 Herri afaria.

23:00 Luhartz / Mozorro gaua (gai librea).

IRAILAK 14 
DOMEKA
SANTO TOMAS

10:00 Kalejira Jaizale taldeagaz.

11:00 Meza Santo Tomas Baselizan

12:00 Mendigain Dantza Taldea

12:30 Bertsolariak: Miren Amuriza eta Gorka Lazkano

13:00 Pala partiduak

13:30 Gorriti eta abereak

14:00 Jubilatuen bazkaria

17:00 Mus txapelketa Argintxu Elkartean
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Luhartzen erromeria, 
sukaldaritza lehiaketak eta 
umeen jolasak jaietan
Luhartzen erromeria irailaren 13an izango da, zapatu gauez

 EGITARAUA  Joseba Derteano
Irailaren 5etik 14ra bitartean 
jaiak ospatuko dituzte Izurtzan. 
Udaletxean piztuko duten txa-
pliguak emango die hasiera jaiei 
datorren barikuan; 20:00etan 
izango da hori, triki-poteo batek 
lagunduta. Jaien lehen egunean, 
kontzertuak eta DJ saioak izan-
go dira gaztelekuan 23:00etatik 
aurrera.

Hurrengo eguna, irailaren 
6a, sukaldarien eguna izango 

da: 12:00etan bakailao lehiaketa 
hasiko dute. Parte-hartzaileek 
bakailaoa prestatzeko modu 
bi izango dituzte aukeran: pil- 
pil  era zein Bizkaiko era. 
14:30era arteko tartea izango du-
te platerak amaitzeko. Ondoren, 
herri bazkarian batuko dira. 
Irailaren 13an, berriz, tortilla 
lehiaketaren txanda izango da 
19:00etan. Parte-hartzaileek or-
du eta erdi izango dute tortilla 
aurkezteko; gero, herri afarian 

batuko dira izurtzarrak. Eguna-
ri Luhartz taldearen erromeriak 
emango dio errematea. Gainera, 
gau hori Mozorro Gaua izango 
da, eta herritarrei mozorrotuta 
joateko gonbita egin diete; gaia 
librea da. Zapatu horretan arra-
kasta handia izan ohi duen men-
diko bizikleta martxa ere izango 
da 16:30etik aurrera. Aurten 23. 
aldia izango du, eta Durangalde-
ko hainbat bizikletazale batzen 
dira bertan. Kirol ekitaldiei 
dagokienez, frontenis eta pilota 
partiduak ere izango dira jaie-
tan, herriguneko pilotalekuan.

Irailaren 8an, aldiz, Erdoitza 
baselizan egingo den mezagaz 
hasiko dute eguna, eta, ondoren, 
dantza saioa izango da. Egun 
horretan, gaztetxoei begirako 
jolasak ere egingo dituzte arra-
tsaldean, eta Potxin eta Patxin 
pailazoak euren abentura josta-
garriekin helduko dira. Azke-
nik, antzerkizaleek Karrika tal-
dearen Ilunpean lanagaz gozatu 
ahalko dute irailaren 12an.

Dantzak eta bertso 
saioak Santa Ageda eta 
Santo Tomas ermitetan
Jaietako domeka bietan herrigunean ez ezik, 
ermita bietan ere ez da jai girorik faltako

 JAIAK J.D.
Herrigunean garatuko diren 
askotariko ekitaldiez gainera, 
irailaren 7an eta 14an, Santa 
Ageda eta Santo Tomas ermiten 
inguruan ere ez da jai girorik fal-
tako, urteroko ohiturari eutsita. 
Goizetik eguerdira dantzarien 
eta bertsolarien saioekin goza-
tu ahalko da ermiten ondoko 
zelaian.

Irailaren 7an, Santa Ageda-
ra joateko kalejira hasiko du 
Jaizalek 10:00etan. Musikak 
alaituta, 11:00ak bitartean egin 
beharko dute ermitarako bidea, 
orduan hasiko delako meza. Os-
tean, urtero legez, Mendigain 
dantza taldeak euskal dantzekin 
osatutako saioa eskainiko du. 
Ondoren, 13:00 inguruan, ber-
tsolarien txanda izango da. Hiru 
bertsolari ariko dira zuzenean: 
Iratxe Ibarra, Oihana Bartra 
eta Erika Lagoma. Bertso saioa 
eta gero, herri bazkaria egingo 
dute han bertan. Inguruan ego-

kitutako mahaien eta etxetik 
eramandakoen inguruan aurten 
ere ehunka lagunek bazkaldu-
ko dute inguru natural horrek 
eskaintzen duen lasaitasunean. 
Baina irailaren 7ak beste ekin-
tza batzuk ere aurreikusten 
ditu: Tor magoa eta Lotxo taldea-
ren kontzertua, esaterako.

Irailaren 14an Santo Tomas 
ermitak hartuko du lekukoa. 
Jaizaleren kalejiraren, mezaren 
eta Mendigain taldeko dantza-
rien ostean, Miren Amuriza eta 
Gorka Lazkano bertsolarien 
saioa hasiko da 12:30ean.

Santa Agedan 
Oihana Bartra, Iratxe 
Ibarra eta Erika  
Lagoma bertsolariak 
ariko dira

Udaletxeko balkoitik botatako txupinazoaren osteko triki-poteoko iazko irudia.

Joan zen urtean Santa Ageda ermitaren inguruan egindako dantza saioa.Luhartz taldea erromerien arloko talderik arrakastatsuenetakoa da.



22           Publizitatea   2014ko abuztuaren 29a, barikua  |  anboto

GREMIOEN GIDA 
DEKORAZIOA

ITURGINTZA

GARBIKETA LOREZAINTZA

Profesional onenak 
zure zerbitzura!



“Familia txiki baten modukoa da 
Eibar, oso etxekoa den talde bat da” 
Eibar futbol taldeko mediku zerbitzuko zuzendaria da Egia, eta Lehen Mailan estreinatu da aurten

 FUTBOLA  Markel Onaindia
Historia egin, eta Lehen Mailan 
jokatzen dabil Eibar lehenen-
goz, futboleko izarren artean. 
Hain maskulinoa den unibertso 
horretan, Zornotzako neska 
bat agertu da: Ostaiska Egia. 
Taldeko mediku zuzendaria da, 
eta herrian daukan kontsulta-
gaz bateratzen du lana.

Zelan hasi zinen Eibar taldean  
mediku lanetan?
Hirugarren urtea izango da 

aurtengoa. Gaizka Garitanogaz, 
Patxi Ferreiragaz eta Iñaki La-
fuentegaz sartu nintzen taldean. 
Hamar urtez entrenatzaile ikas-
taroak ematen egon nintzen Fa-
duran eta Kirolenen, eta Gaizka 
eta Alain Gandiaga prestatzaile 
fisikoa nire ikasleak izan ziren. 
Eurek deitu zidaten. 
 
Bigarren B Mailan hasi eta go-
rantz etorri zarete.
Gora, gora... Jendeak esaten du 
Txapeldunen Ligara, UEFA-

ra... baina horrek jada ez dakit 
nik! [Barrez]. Baina, beno, iaz 
ere Lehen Mailara igoko ginela 
esatea asko zen, eta begira azke-
nean zer gertatu den. Manten-
tzea izango da helburu nagusia, 
eta sailkapenaren erdialdean 
geratzen bagara, askoz hobeto.

Zelan ikusten duzu aurtengo 
denboraldia?
Ilusioz. Lan gehiago egin behar 
dugu, baina, talde teknikoan 
denok ezagutzen dugunez el-

kar, errazagoa da lan egitea. 
Familia txiki baten modukoa 
da Eibar, oso etxekoa den talde 
bat da. Giro oso ona daukagu, 
eta hori funtsezkoa da. Gainera, 
Santiago Bernabeura edo Camp 
Noura joatea zein kameren eta 
poliziaren zabalkunde guztia... 
Iaz Errege Kopan ere bizi izan 
genuen apur bat hori.

Zelakoa da zure egunerokoa? 
10:00etan geratzen gara, baina 
beti nator apur bat lehenago. 

Lehenengo, talde teknikotik 
pasatzen naiz, zer edo zer be-
rezia ote dagoen jakiteko, edo 
jokalariren batek iritziren bat 
WhatsApp-etik bidali ote duen 
ezagutzeko, adibidez. Gero, eri-
zaindegira joaten naiz, nire ge-
lara. Jokalariekin lanean hasten 
gara fisioterapeuta eta biok. 
Batzuek, beharbada, bendajeak 
behar dituzte, beste batek atzo 
minduta amaitu zuen, eta begi-
rada bat bota behar zaio... Ho-
rren ostean, entrenatzen hasten 
dira, eta beti gaude laguntzeko 
prest. Entrenamendua amai-

tu ondoren, euregaz egon eta 
iritziak jasotzen ditugu. Beste 
gauza batzuetaz ere berba egiten 
dugu: andregaiaz zein umeaz, 
adibidez [barrez].  Psikologo lan 
horiek ere egin behar dira. 

Lehen Mailako mediku emaku-
me bakarra zarela entzun dut.
Nire lagun bat Getafen dago, bai-
na beste mutil birekin. Ez dakit 
seguru zein den bere lana. Medi-
ku zerbitzuko zuzendari lez, bai, 
neska bakarra naiz. 

Gertatu izan da, kazetariekin, 
adibidez, taldeetako emaku-
meak jokalarien neska-lagune-
kin nahastea.
Kanpora joan izan garenean beti 
gertatu zait. Baten Polizia etorri 
zitzaidan miatzera, eta identi-
fikatzeko eskatu zidan: “Nor-
baiten neska-laguna zara?”. Eta 
nik: “Ez, taldekoa naiz!”. Beti 
begiratzen didate arraro. Askok 
esaten didate aurten en el can-
delero egongo naizela; Jota Pele-
teirok ere gauza bera esan zidan 
denboraldi amaieran [barrez]. 

Kirola
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Ostaiska Egia | Eibar futbol taldeko medikua | Zornotza, 1974

Lehen Mailara 
igoko ginela esatea 
asko zen, eta 
begiratu azkenean 
zer gertatu den”
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ADITUAREN TXOKOA

Amorebietak eta Kulturalak porrot 
banarekin hasi dute denboraldia
Talde biek mailari eusteko puntuak ahalik arinen batzea dute helburu nagusi 

 FUTBOLA  Joseba Derteano
Amorebietak eta Durangoko 
Kulturalak porrot banarekin 
hasi dituzte futbol denboraldiak.  
Amorebieta ezinean aritu zen 
joan zen asteburuan, Lezaman, 
Bilbao Athleticen kontra: 4-0. 
Kulturalak etxean 0-1 galdu zuen 
Lagun Onaken aurka. 

Bigarren B Mailan dabilen 
Amorebietak hamabi jokalari 
berri ditu aurten. Entrenatzai-
lea ere berria da; Josue Atelak 
(Derio, 1972) Iñaki Leniz ordez-
katu du aulkian. Iaz denboraldi 
bikaina osatu zuen Somorros-
trogaz Ohorezko Mailan. Be-
raz, aurpegi berri asko daude 
taldean eta, normala den mo-
duan, taldea eraikitzen ari dira 
oraindik. “Egunetik egunera 
hobetzen joatea da helburua”, 
Atelaren esanetan. “Mailako au-
rrekontu xumeenetarikoa dugu. 
Mailari eusteko puntuak ahalik 
arinen batzea da helburua, eta 
ondoren handik gorakoak”.

Kulturala eta gaztetasuna
Durangoko taldeak ez zuen es-
pero moduan hasi Hirugarren 
Mailako denboraldia, baina 

iaz hasitako filosofia indartzen 
jarraitzeko asmoa du: jokalari 
gazteak eta ahal dela Durangal-
dekoak izatea da aurten fitxake-
tak egiteko erabili duten eredua. 
Horrela, talde oso gaztea osatu 

du Kulturalak. Aurtengo hel-
buru nagusia, Amorebietaren 
antzera, mailari eusteko adina 
puntu ahalik arinen batzea da. 
Domeka goizean Santutxuren 
aurka jokatuko dute. 

Amorebietak 4-0 galdu zuen Bilbao Athleticen aurka Lezamara egindako bisitan.

ATEZAINA, Gernika taldetik. 
ATEZAINA, Bilbao Athleticetik, utzita.  
ZENTRALA, Bilbao Athleticetik, utzita.  
ZENTRALA, talde barik zegoen.  
ESKUIN HEGALEKOA, Arenasetik. 
AURRELARIA, Barakaldotik.  
ERDILARIA, Laudiotik.  
ERDILARIA, Santutxutik.  
EZKER HEGALEKOA, Logroñesetik. 
EZKER HEGALEKOA, Barakaldotik.  
AURRELARIA, Barakaldotik. 
AURRELARIA, Mirandesetik.  

AURRELARIA, Iurretakotik. 
ATEZAINA, Leioatik. 
ZENTRALA, Baskoniatik. 
ESKUIN HEGALEKOA, Bermeotik. 
ERDILARIA, Bergaratik. 
HEGALEKOA, Apurtuartetik. 
ZENTRALA, Kulturaleko gazteen taldetik.

Oier San Miguel 
Jon Ander Felipe 

Jon Ander Amilibia 
Xabi Etxebarria  

Aitor Ortega 
Jon Orbegozo 

Mikel Muniozguren 
Ukerdi Corres 
Alain Barron 

Alberto Delgado 
Joseba Arriaga 

Asier Goitia

 Ander Jauregi 
Ibon Barandiaran 

Unai Elguezaba 
Asier Etxebarria 

Erik Aranburu 
Jon Soraluze 

Jon Mikel Ramirez

AMOREBIETAREN FITXAKETAK

DURANGOKO KULTURALAREN FITXAKETAK

Gaur Donostiako 
torneoko finala 
jokatuko du Ibai 
Zabalak   

 PILOTA  
Gaur iluntzean Donostia Hiria  
Torneoko finala jokatuko du Ibai 
Zabala berriztarrak Aimar Olai-
zolagaz batera; Juan Martinez 
de Irujo eta Jose Javier Zabaleta 
izango dituzte kontrario. Final 
horren ostean ez du atsedenik 
hartzeko asti handirik izango Za-
balak. Bihar bertan Lekeitioko 
San Antolin Torneoko finalerdia 
jokatuko du. Aimar Olaizolagaz 
osatuko du berriro bikotea, eta 
Mikel Urrutikoetxea eta Jon 
Ander Albisu izango ditu aurrez 
aurre.

Ibai Zabalak goi mailako uda 
darama. Olaizolagaz batera Za-
rautz Hiria Torneoa irabazi zuen 
abuztuaren erdian. Oraintsu, 
Bilboko Aste Nagusia Torneoan 
finalista izan da Juan Martinez 
de Irujogaz batera. Andoni Are-
txabaleta ordezkatu du azken 
torneo horretan.

Elorrioko 
Debabarrenaren 
aurka, lagun-
arteko partiduan

 ARETO FUTBOLA  
Elorrioko Buskantzak asteon ha-
si du denboraldi berriari begira-
ko prestaketa, eta denboraldi-au-
rrean lagunarteko bost partidu 
jokatuko ditu gutxienez. Aurre-
nekoa maila bat gorago (Biga-
rren B Maila) jokatzen duen De-
babarrenaren aurkakoa izango 
da, zapatu honetan, Eibarren. 
Ondoren, irailaren 6an, Zierbe-
naren aurka jokatuko du, kan-
poan. Zierbenak ere Bigarren B 
Mailan jokatzen du. Gainerako 
hiru partiduak etxean jokatuko 
ditu Euskal Ligako (Elorrio bai-
no maila bat beherago) taldeen 
aurka: Presion Breaken aurka 
irailaren 12an, eta Eraso Aiaia-
ren aurka 20an. Azken partidua, 
27an, Elorrioko Buskantza Aren 
eta Bren artekoa izango da.  

Eneritz Iturriaga

Txirrindulari ohia

Depresioa
Gaur egun depresioa sarri-
tan erabiltzen den berba da, 
baina ba al dakigu zer den? 
Bizikleta munduan ari nin-
tzenean, gaitz hau erabiltzen 
zen gure aurreikuspenetara 
heltzen ez ginenean: sen-
tsazio triste bat edukitzen 
genuen, gauza guztiak ilun 
ikusten genituen. Eta talde-
ko arduradunek depresio 
txikiren bat geneukala esa-
ten ziguten, baina ez genion 
kasu handirik egiten, eta bu-
ruari buelta ematen saiatzen 
ginen, aurrera egin behar 
zelako beti.

Orain, kirol mundutik at, 
“depresioak eragindako ba-
ja” edo “depresibo nago”egu-
netik egunera gero eta jende 
gehiagori entzuten diot. Bai-
na behin zera galdetu nion 
bajan zegoen pertsona bati: 
“Zergatik depresioa?”. Eran-
tzuna: “Ez daukat dirurik, 
eta laster lanik gabe egon-
go naiz”. Nik zera pentsatu 
nuen: Bizikletaren munduan 
ez da bere helburuetara hel-
du, baina helburu horiek 
errealak dira? Edo gizarteak 
jartzen dizkigunak dira? La-
na, etxea, autoa, ezkontza, 
umeak...

Benetan, pena ematen dit, 
benetako pertsona depre-
sibo bat ezagutu dudalako, 
eta txarrena da beharrez-
ko material eta diru guztia 
zuela. Beraz, zer da benetan 
depresioa? Guztia ez da mate-
riala. Nire ustez, bizikletaren 
munduan, norbere helburue-
tara heldu ez izanaren sen-
tsazioa izan daiteke. Eta ikasi 
egin behar dugu horri ere 
aurre egiten, bizitza bakarra 
daukagu, eta disfrutatu egin 
behar da!
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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 Lara Izagirrek  
Zornotzan grabatuko duen filma?

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!

Aurreko zozketako irabazlea: Rakel Corrales, zorionak!

ÑAM!



26           Kirola 2014ko abuztuaren 29a, barikua  |  anboto

Parapentez beteko da 
bihar Elorrioko zerua
Larranok parapente kontzentrazioa antolatu du

 PARAPENTEA  
Azken zortzi urteetako ohitura-
ri eutsiz, Larrano parapente tal-
deak parapentezaleen kontzen-
trazioa antolatu du zapaturako, 
Elorrion. Guztira, Euskal Herri 
osotik etorritako 50 bat parapen-

tezale etorriko dira, eta hegaldia 
egingo dute Elorrio gainetik. 
Udalaitzeko minetara igo, eta 
handik hasiko dituzte hegaldiak 
13:00 inguruan. Egun ona egiten 
badu, Igurian lur hartuko dute, 
eta eguraldi eskasa egiten badu, 

San Anton inguruko landetan. 
Ondoren, elkarrekin afalduko 
dute Elorrioko jatetxe batean.

Xpyr proba ezin amaitu 
Uztailean, munduko parapen-
tezale onenak batu zituen Xpyr 
proban parte hartu zuen Larra-
no parapente taldeko Iñigo Ga-
biria elorriarrak. Hondarribian 
(Gipuzkoa) hasi eta Gironan 
(Katalunia) helmugaratzea zen 
erronka, 440 kilometroan zehar 
Pirinioak zeharkatu ostean. 
Munduko onenek parte hartu 
zuten, eta Gabiriak bazekien ia 
ezinezkoa zela orain urte biko 
garaipena errepikatzea. Hala 
ere, ez zen esperotako mailan 
ibili, eta ezin izan zuen amaitu. 
Bosgarren egunean, helmuga-
tik 100 bat kilometrora zegoela, 
erretiratu egin behar izan zuen, 
kontrolez kanpo heltzeagatik: 
“Hasiera txarra egin nuen, ga-
norazko hegaldirik gabe; ondo-
ren, 100 kilometroko pare bat 
hegaldi egitea lortu nuen, baina 
ez zen nahikoa izan”. Datorren 
urtean ez duela X-Alps proban 
parte hartuko aurreratu du.

Euskal Kopan Mondragon eta 
Santurtzi ditu arerio Zornotzak 
Maila bat beheragoko taldeen aurka faborito da Zornotza 

 SASKIBALOIA
Iazko lorpenak berritzeko ilu-
sioz, Zornotza Saskibaloi Tal-
deak urriko lehen asteburuan 
ekingo dio Zilarrezko mailako 
Adecco ligari. Baina hitzordu 
horren aurretik Euskal Kopa 
jokatuko du, eta aurtengo fi-
txaketek taldeari zer eman die-
zaioketen ikusteko aukera ona 
izango da zaleentzat. Zornotzak, 
besteak beste, Tre Bownan es-
tatubatuarra fitxatu du; 23 urte 
ditu, eta eskolta postuan joka-
tzen du. Iaz Estatu Batuetako 
eskolarteko ligako Lehen Mai-
lan aritu zen, eta taldeari asko 
lagundu diezaiokeela uste dute 
Zornotzako arduradunek. 

Zilarrezko mailako Adecco li-
gako eta EBA mailako bederatzi 
taldek parte hartuko dute Eus-
kal Kopan, eta hiru taldeko beste 
hainbeste multzotan banatuko 

dituzte. Multzoburuak eta biga-
rrenen arteko talderik onena 
Lauko Finalerako sailkatuko di-
ra. Zornotzak maila bat behera 
jokatzen duten Mondragon Uni-
bertsitatea eta Santurtzi izango 
ditu multzokide, beraz, sailka-
pena lortzeko faboritotzat jo 
daiteke. Lehen partidua etxean 

jokatuko du, irailaren 13an, eta 
Mondragon Unibertsitatea izan-
go du kontrario. Irailaren 20an 
Santurtziren kantxa bisitatuko 
du. Lauko Finala irailaren 27tik 
28rako asteburuan izango da.

Besteak beste, Tre 
Bownan eskolta 
estatubatuarra fitxatu du 
aurten Zornotzak

Elorrioko parapente kontzentrazioko une bat.

Talde bila dabilen artean, pistan hiru 
domina jantzi ditu Zuazubiskarrek 
Euskadi Fundazioa bertan behera geratu da, eta errepideko talde bila dabil Illart 
Zuazubiskar; bitartean, Pistako Espainiako Txapelketan hiru domina irabazi ditu

 PISTA  Joseba Derteano
Azken urteetan legez, euskal 
txirrindulariak bikain aritu 
dira joan zen astean Madrilen 
jokatu zen Pistako Espainiako 
Txapelketan. Euskadikoa izan 
da dominarik gehien batu di-
tuen selekzioa, 17 guztira, eta 
horietako batzuk Durangaldeko 
txirrindulariek lortu dituzte. 
Elite mailan, Illart Zuazubiskar 
abadiñarrak zilarrezko bi eta 
brontzezko bat irabazi ditu; ka-
deteetan, berriz, Renato Nunes 
atxondarrak brontzezko domi-
na bat jantzi du. Aroa Gorostiza 
elorriarrak , berriz, dominarik 
ez, baina oso sentsazio onak utzi 
ditu, bi laugarren postu lortuta.

Burgosko Itzulia amaitu, eta 
Euskadi Fundazioa, errepideko 
bere taldea, desagertu osteko 
lehen txapelketa izan da Zuazu-
biskarrentzat. Itzuli horretan 
pilatutako nekeak pistako erren-
dimenduan eragin diola adie-
razi du. Esaterako, banakako 
jazarpen proban lortutako bron-
tzeak zapore gazi-gozoa utzi dio. 
Burgosko Itzulira joan aurreko 
entrenamenduetako denborek 

erakutsi zuten urretik gertu 
zegoela, baina itzuliaren osteko 
gorputzaldia ez zen bera izan. Zi-
larrezko domina biak madison 
proban (Unai Elorriagagaz) eta 
taldekako jazarpenean etorri di-
ra (Unai Elorriaga, Ander Alon-
so eta Jon Irisarrigaz batera). 

Taldea bilatzea “gaitz”
Orain errepideko talde bila da-
bil Zuazubiskar, baina kontua 
“oso gaitz” dagoela adierazi du, 
batez ere, arrazoi birengatik. 
Batetik, Euskal Herriko taldeak 
desagertzen ari dira. Bestetik, 
Zuzabiskarren ustez, “estatu 
mailako txirrindulariak txar-
to ikusita daude” nazioartean: 
“Hein batean politikarien errua 
da. Puerto Operazioan sei urte 
joan dira sententzia bat egon au-
rretik. Horrelako gauzek ez dute 
laguntzen”. Errepideari lehen-
tasuna ematen dio, eta talde bila 
jarraituko du, baina bitartean ez 
da gora begira egongo, eta pistan 
zentratuko da: 2015eko otsailean 
Parisen (Frantzia) izango den 
Munduko Txapelketa presta-
tzen hasiko da buru-belarri. Euskadiko selekzioak 17 domina irabazi ditu Espainiako Txapelketan.
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OSASUN GIDA 

FISIOTERAPIA 
ETA ERREHABILITAZIOA

Iturriza, 44 - behea ezkerra 
48240 BERRIZ

Tel.: 946 225 593

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

FISIOTERAPIA 
OSTEOPATIA

Trañabarren 13, 4. blokea, 
behea eskuma 

48220 MATIENA-ABADIÑO

Tel.: 944 657 132 - 686 906 374

Ane Legorburu Munitxa

RP
S:

 11
9/

13

JON GERRIKAETXEBARRIA

Ermodo, 2 - 1 eskuma 
48200 DURANGO

Tel.: 946 201 100

Gaixotasunak - Ortopedia 
Oin kirurgia

IMQ - SANITAS - ARESA

RP
S:

 10
8/

13

B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Muruetatorre, 2 - C behea 
48200 DURANGO

Tel.: 946 819 951  Mug.: 717 194 454

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

uecdental@gmail.com

RP
S:

 14
5/

13

JON ARRUABARRENA

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

PSIKOLOGO KLINIKOA 
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA

• Antsietatea, estresa, fobiak 
• Depresioa • Eskola arazoak

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK

Tel.: 946 033 246 - 629 245 728 RP
S:

 6
2/

11

Laser berria:

Txatxiena, 6 
48200 DURANGO

Tel.: 946 810 387

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

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

Adinaren kontrako tratamenduak: orbanak, botoxa...

RP
S:

 16
/0

9

ZENTRO OPTIKOA

Arkaraz, 3 
48240 BERRIZ

Tel.: 946 225 099

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

erreflexu primitiboak, Syntonic fototerapia, 
SENA estimulazio neuroauditiboa.

NAHIA ZABALA eta AITZIBER ZABALA

RP
S:

 16
2/

13

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!

Monagotorre, 4 - behea 
48200 DURANGO
Tel.: 946 203 630

Kiropodia, onikopatia, alterazio 
dermatologikoak eta ibilerako alterazioak

14
8/

13

GOIATZ MURUA

AINHOA ELORZA
PODOLOGOA

PODOLOGOA

UMEAREN 
GARAPENERAKO 

ZENTROA

Juan de Olazaran, 1 behea
48200 DURANGO

Laguntza goiztiarra, psikomotrizitatea, 
fisioterapia, logopedia

Tel.: 944 668 370 - 615 782 090 RP
S:

 6
3/

63

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

PSIKOLOGIA

ESTETIKA

ODONTOLOGIA OPTIKA

PEDAGOGIA

J.L. URRETA ZABALO

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk 
48200 DURANGO

Tel.: 946 812 200

MEDIKU ESTOMATOLOGOA 
IMQ, PADI (umeen hortz programa) 

Ortodontzia

RP
S:

 11
2/

13
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AUKERA
- B. GABIOLA: Beheko solairua. 2 logela, komuna, 

egongela eta sukaldea. Bizitzen sartzeko 
moduan. 86.000n.                                                    

- IURRETA. Uralde: 3 logela, komuna, sukaldea 
eta egongela. Guztiz berriztutako eraikuntza. 
Igogailua. Trastelekua. 130.000n.

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

- ABADIÑO. Arlozabal: Logela 2 eta komun 2. 
Ganbara eta garajea. 142.000n.

- ZALDIBAR: Azkeneko 4 etxebizitzak. 
Estreinatzeko. BEZa barne. ORAIN PREZIO 
BEREZIAK.

ETXEBIZITZAK SALGAI
- TABIRA: Duplexa. Erdi berria. Etxe osoa kanpora 

begira. 40 m2-ko garaje itxia 2 kotxerentzako.
- OINITURRI (Ezkurdi): 140 m2. 4 logela, komun 2, 

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

- ARKOTXA (Madalena): 4 logela, egongela eta 
komun 2. Terraza. Ganbara eta garajea. 
233.500n.

- ANDRA MARI: 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: Berriztua. Logela 2, egongela eta 
sukaldea office-arekin. Alokairuan erosteko 
aukerarekin. 138.000n.

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

- GARAI: Familiabakarreko etxebizitza. 2.900 
m2-ko lursailarekin. 4 logela eta 3 komun. 
Solairu bakarrekoa. 450.800n.

- BERRIZ: TXALETA. 365 m2. Estreinatzeko. 1.270 
m2-ko lursailarekin.  

- ASKATASUN ETORBIDEA:  Etxebizitza 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.

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

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

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

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

- IURRETA. Bidebarrieta: 3 logela eta egongela. 
Terraza. 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. Garajea.

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

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

LOKALAK SALGAI ETA 
ALOKAIRUAN

- ARTEKALEA: 35 m2. Egokitua. 600n.
- J.A. AGUIRRE: 60 m2.  Egokitua. 600n.

Inmobiliariak

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.

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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Dantza

:: ELORRIO

Irailaren 12an, 21:00etan, 
Errusiako Ballet Kosa-
ko Nazionalaren ‘Miguel 
Stroggof, El correo del 
Zar’, Arriolan.

Omenaldia

:: BERRIZ

Irailaren 11n, 18:00etan, 
1936ko estatu kolpe fa-
xistari aurre egitearren 
hildako berriztarrei 
omenez, dantzariak, ber-
tsolariak eta lore eskain-
tza, Felipe Urtiaga plazan. 
Jarraian, ‘Las maestras de 
la República’ dokumenta-
la, kultur etxean.

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

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

AGENDA
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Jaiak

:: ELORRIO

Irailaren 5ean, egun 
osoan, Aukeren Azoka, 
elizpean. 19:00etan, pilota 
partiduak, plazako 
pilotalekuan. Gazte Eguna, 
txosnagunean; tailerrak 
eta herri bazkaria. 
23:00etan, Pixontxis 
eta South Central, 
txosnagunean. 00:00etan, 
Gau elektronikoa, 
gaztetxean.

Irailaren 6an, goizez 
eta arratsaldez, futbola 
Elizalden. 12:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 
20:00etara, haur parkea. 
18:45ean; bitsaren jaia, 
pilotalekuan. 19:00etan, Ai 
Ene erromeria, plazan. 
20:00etan, txupinazoa 
eta pregoia, plazan. 
20:05ean, bitsaren jaia, 
Ai Ene erromeria, plazan. 
20:30ean, Mariatxi 
internacional, kalejiran. 
23:00etan, danborrada, 
plazan. Bad Sound 
System, txosnagunean, 
eta Las ratas + Kalibre 
11, gaztetxean. 00:20an, 
suzko zezena, plazan. 
00:30ean, Mariatxi 
internacional, Urarkan. 
02:00etan, Summum Art, 
txosnagunean.

Irailaren 7an, 10:00etan, 
azoka, Feriagunean. 
Goizean, txistulariekin 
kalejira. 13:00etan, 
M’Lomp elkartekoekin 
kalejira.  

18:00etan, esku pilota 
partiduak, Hilario 
Azkarate pilotalekuan. 
19:00etan, umeen 
danborrada, plazan. 
20:00etan, Orquestra 
London, plazan. 
20:00etan, antzerkia, 
txosnagunean. 22:00etan, 
suzko zezena eta 
22:15ean, Orquestra 
London, plazan.

:: IZURTZA

Irailaren 5ean, 16:00etan, 
frontenis txapelketa. 
20:00etan, txupinazoa 
eta triki-poteoa. 
23:00etan, kontzertuak 
eta DJak, gaztelekuan. 
Irailaren 6an, 12:00etan, 
bakailao lehiaketa. 
13:30ean, enkartelada, 
plazan. 14:30ean, bakailao 
lapikoen aurkezpena. 
15:00etan, herri 
bazkaria. 17:30ean, 
bingoa.
Irailaren 7an, 10:00etan, 
Jaizalerekin kalejira. 
11:00etan, meza, Santa 
Ageda baselizan. 
12:00etan, Mendigain 
dantza taldea. 13:00etan, 
Bertso saioa Iratxe 
Ibarra, Oihana Bartra 
eta Erika Lagomagaz. 
14:30ean, herri bazkaria. 
16:00etan, Tor magoa. 
17:00etan, Apustu 
herrikoia. 19:00etan, 
Lotxo taldea.

:: ZORNOTZA 
(Autzagane auzoa)

Abuztuaren 29an, 
21:00etan, mus 
txapelketa arina, 
lau jokoko partida 
bakarrera. 

Abuztuaren 30ean, 
20:30ean, txupinazoa 
eta, ondoren, trikitila-
riak. 21:00etan, bertso, 
kopla eta soinu afaria. 
Amets Arzallus, Igor Elor-
tza, Xabier Amuriza eta Zor-
notzako trikitilariekin.

Abuztuaren 31n, 12:00eta-
tik aurrera, igel txapelke-
ta. Txalaparta, alboka, 
adarra, eta txistularien 
kalejira. 17:00etan, bi-
nakako briska txapelke-
ta bizkorra. 18:00etan, 
umeen jolasak eta herri 
kirolak, eta, ondoren, txo-
kolatada.

(Epaltza auzoa)

Abuztuaren 29an, 
21:00etan, bolo  
txapelketa. 

Abuztuaren 30ean, 
19:00etan, mus  
txapelketa. 

Abuztuaren 31n, 
17:00etan, tute  
txapelketa. 

Irailaren 1ean, 20:00etan, 
txupinazoa. 

Irailaren 2an, 12:00etan, 
luntxa. 17:00etan, briska 
txapelketa. 20:00etan, 
igel txapelketa. Ondoren, 
Soinu orkestra. 

Irailaren 3an, 12:00etan, 
umeen jolasak eta luntxa.  
19:00etan, tortilla eta 
kroketa txapelketa. On-
doren, errifaren zozketa. 

Irailaren 4an, eguerdian, 
baba-jana. 

Bisita gidatua

:: BERRIZ

Abuztuaren 29an, 
16:00etan, Legañoko 
San Pedroko indusketen 
emaitzen aurkezpena.

Lehiaketa

:: DURANGALDEA

Azaroaren 22ra arte 
aurkeztu daitezke lanak 
Juan Ramon de Iturriza 
mikroistorio lehiaketara. 
(www.gerediaga.com).

Ikastaroa

:: ELORRIO

Irailaren 1etik 5era, bioe-
raikuntza ikastaroa, 
Txintxirri ikastolan (info.
uknatura@gmail.com).

Urritik ekainera egingo 
duten eskulanen ikasta-
roan eman daiteke izena, 
Iturri kultur etxean.

Musika

:: DURANGO

Irailaren 18an, 19:00etan, 
Kantulagunei... lehen 
kantu bat: Kantulagunen 
ikasturte berrirako aur-
kezpena, Plateruenean.

:: DURANGO | ZUGAZA  
 
El niño 
Zuzendaria: Daniel Monzón  
• barikua 29: 19:30/22:00 
• zapatua 30: 19:30/22:30  
• domeka 31: 18:30/21:15   
• astelehena 1: 18:30/21:00  
• martitzena 2: 20:00  
    
Khumba 2D 
• zapatua 30: 17:00 
• domeka 31: 16:45  
    
2. ARETOA 
Amigos de mas 
Zuzendaria: Michael Dowse  
• barikua 29: 19:30/22:00   
• zapatua 30: 19:30/22:30  
• domeka 31: 19:30/21:15  
• astelehena 1: 18:30/21:00   
• martitzena 2: 20:00  
    
El niño   
Zuzendaria: Tom Fernández 
• zapatua 30: 17:00    
• domeka 31: 16:45    

Irailaren 6an, 23:00etan,  
Elorrioko txosnagunean

Bad Sound System
Jamaikako kultura eta musika, hip hopa eta rapa, 
dakartza Irungo Bad Sound System hirukoteak 
Elorrioko Ferixa Nausiko jaietara. Taldeak hamarkada 
bat darama jardunean, eta tarte horretan sorturiko 
kantak eta 2012an Bonberenea Ekintzak-en eskutik 
kaleratu zuen ‘Aldaketa’ azken diskoan bildutakoak 
joko ditu taldeak Elorrioko jaietan, txosnagunean. 

Abuztuaren 30ean, 21:00etan, Autzaganen

Bertso saioa Autzaganen
Bertso, kopla eta soinu afaria antolatu dute Autzaganen, jaietako 
bigarren egunerako, 20:30ean egingo duten txupinazoaren osterako: 
abuztuaren 30ean da hitzordua, 21:00etan. Hiru bertsolari ariko dira 
kantuan Zornotzako auzo horretako jaietan: Amets Arzallus, Igor Elortza 
eta Xabier Amuriza. Bertsolariekin batera, Zornotzako trikitilariak ere 
jardungo dira Autzagane jatetxeko emanaldian. 



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

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

 21º 25º
15º 13º

10º13º

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

UDALAKBARIKUA, 29 - 09:00-09:00
• Etxebarria (Montevideo 
etorb. 2 - Durango)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)

09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

ZAPATUA, 30 - 09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)

09:00-13:30
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Campillo (Montevideo 
etorb. 24 - Durango)
• Jaio-Olabarrieta 
(Errekakale 6 - Elorrio) 

09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

DOMEKA, 31 - 09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 
plaza 8 - Durango) 

09:00-22:00
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)

• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

22:00-09:00
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)

ASTELEHENA, 1 - 09:00-09:00
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

MARTITZENA, 2 - 09:00-09:00
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta 
(Errekakale 6 - Elorrio) 

EGUAZTENA, 3 - 09:00-09:00
• Gaztelumendi (J.A. 
Abasolo 2 - Durango) 
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

EGUENA, 4 - 09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

BOTIKAK TELEFONO INTERESGARRIAK

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

25º 25º

  Zorionak txapeldun zure 5.
urtebetetzean! Etxeko guztien 
partez muxu enorme bat eta 
segi horrela!

  Uztailaren 28an 60 urte bete 
zenituen. Zorionak aitxetxe 
Inaxio! Muxu potolo bat 
etxekoen partez, bereziki 
Naroa eta Ametsen partez.

  Zorionak Ander, 10 urte egin dozuz. Musu handi 
bat gure mutiltxoari, zure ama eta familia  
osoaren partez!

 Zorionak Gotzone zure 40. urtegunean.

  Abuztuaren 13an 8 urte egin 
zituen Mirenek. Zorionak, eta 
etxekoen partez musu  
handi bat.

  Uztailaren 24an eta 26an 
Ijorretako Otadui-Maiztegitar 
Iratik eta Oroitzek urteak bete 
dabez. Zorionak etxeko 
guztien partez.

  Zaldibarko gure sorgintxuek 
uztailak 27an 2 urtetxo bete 
dauz. Patxo potolo bat 
Matienako familiarten partez!

  “Adi Marc, hurrengoan pasatu 
egingo zaitut eta! Nire 
urtebeteze egunerako kandela 
bila noa”. Zorionak Dairen, 
gurasoen, izeko-osaben eta 
familia osoaren partez!

  Ondo etorri Oihan! Hilebetien 
ingurukuak adurra darixola 
ipini dozuz! Zorixonak 
amatxori eta aitatxori izekoen 
partez!

  Gure printzesa maiteak 4 
urtetxo beteko ditu 
abuztuaren 31n. Musu handi 
bat amatxo,aitatxo eta 
Inharren partez.

  Zorionak Martin! Gure 
etxeko txapeldunak 8 urte 
egin ditu. Muxu potolo bat!

  Abuztuaren  29an neska jator 
honek 9 urte beteko ditu. 
Zorionak Itsaso! Ondo pasa 
zure eguna, eta patxo potolo, 
potolo bat gure parte!.
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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
Etxean dituen bonsaien 
ezaugarriak ilusioz azaldu 
dizkigu Sabin Azurmendik.  
Gustuko du interesa duena-
gaz urteotan metatu duen ja-
kintza partekatzea. Irailean, 
Zornotzan antolatuko duten 
motorren jaialdiaren harira, 
erakusketa jarriko du Luis 
Urrengoetxea kalean.

Zelan ekin zenion bonsaiak 
zaintzeari?
Duela 30 urte hasi nintzen za-
letasun honekin. Lagun batek 
esan zidan arbola txikien ar-
gazki batzuk ikusi zituela, eta 
biok hasi ginen arbola horiek 
basoan bilatzen. Liburuetan 
eta aldizkarietan informazioa 
biltzen ere hasi ginen. Lehe-
nengotan autodidaktak ginen. 
Gainera, ontzirik ere ez zegoe-
nez, gu geu hasi ginen zeramika 
egiten. Gero, mai-
suak ere izan ditut, 
gehienak kolon-
biarrak. Jendea 

ere ezagutu izan dut, eta tekni-
ka berriak ikasi ditut.

Etxean hainbat bonsai dituzu. 
Saldu egiten dituzu ala opa-
ritu?
Oparitu saldu baino gehiago. 
Baten batek kapritxo handiren 
bat badu, eta nik ez badaukat, 
enkargua ematen didate zer 
edo zer bilatzeko. Prezioak ez 
dira txikiak, beraz, engainatu 
egin ahal zaituzte.

Zenbat balio du bonsai batek?
Garden batean merkeenak 40 
euro balio dezake eta garestie-
nak 12.000 euro. 

Zelan baloratzen da bonsai 
baten balioa?
Zenbat urte daroazen 
lan egiten hartzen da 
kontuan. Bonsaiek 
e zaug ar ri  batzuk 
dituzte, eta, horiek 
ezagutuz gero, atoan 
jakiten da kalitatea 

daukan edo ez. Zaharra edo 
handia izatearren ez da zertan 
ona izan. 

Bonsai bat ikusi, eta zenbat 
balio duen esan dezakezu?
Gustuko dudan bonsai bati nik 
prezio bat ipini diezaioket, bai-
na hori balio du ala ez? Koadro 
bategaz gertatzen den gauza 
bera da. Merkatuak ipintzen du 
prezioa. Bartzelonan edo Bil-
bon prezioa ez da berdina. 
 
Etxean dauzkazun bonsaiak 
erakusten dituzu?
Etxean, ezagunen batek eska-
tzen badit, erakusten dizkiot, 
baina hau gauza pribatu bat da. 
Hala ere, erakusketak egin izan 

ditut. Jauregibarrian lau 
erakusketa egin ditut. 
Datorren irailean mo-
torren jai bat egongo 
da Luis Urrengoetxea 
kalean, eta han ere 

ipiniko ditut.  

Erakusketetan jendeak galde-
rak egiten dizkizu?
Jendeak obsesioa dauka urtee-
kin. Horretaz gainera, prezioa 
ere galdetzen didate. Eta oro-
korrean gizonak emakumeak 
baino zaleagoak dira. 

Zelan zaintzen dituzu bon-
saiak?
Nik, ez naizenez lehiaketetara 
aurkezten, ez ditut hainbeste 
zaintzen. Baina erraza da. On-
garria tokatzen denean, uragaz 
kontu izan behar da, horixe de-
lako inportanteena; eta forma 
emateko alanbreak jarri behar 
zaizkio, esaterako. Neguan lan 
gehiago egoten da, sustraiak 
ebaki eta lur berria jarri, adi-
bidez.

Bonsaiak etxean edo kanpoan 
egotekoak dira?
Orokorrean, kanpoko landa-
reak dira. Kontua da Txinan 
tenperatura ez dela hemengo 
modukoa, beraz, batzuk egon 
daitezke berotegian edo etxean. 
Baina politenak kanpokoak 
dira.

Zaletasun honetatik kanpo, 
profesionalki zertan dihardu-
zu?
Zornotzako Udaleko garbi-
tasunaren eta saneamen-
duaren arduraduna naiz. 
Eta arratsaldetan masajeak 
ematen ditut. 

Zer motatako masajeak ema-
ten dituzu?
Balantze polar elektromagne-
tikoan dihardugu. Gorputzeko 
energiak orekatzean datza. Gai-

nera, gaixorik dauden etxeak 
zuzentzen ditugu.

Sabin Azurmendi | Bonsaizalea | Zornotza

“Bonsaiak, saldu baino 
gehiago, oparitu egiten ditut”

40 bonsai inguru ditu Sabin Azurmendik bere Zornotzako etxean; mimo osoz zaintzen ditu
Ezpain gorriak

Ispiluaren aurrean dago, aur-
pegia makillatzen, albistea jaso 
duenean. Negar anpulu bi aur-
pegian zehar; eman berri duen 
rimelak erreka beltz bi marraztu 
ditu bere azalean. 

Haren ahotsa, barre egiteko 
modua, etorri zaizkio gogora.

Aurpegia garbitu gura du, 
arin.

Kotoi zuri bat hartu du eta, 
apurka-apurka, makillajea eza-
batzen hasi da.

Begietatik lehenengo, igur-
tzi eta igurtzi, biluzik utzi arte. 
Bekokia gero, leun-leun. Ma-
trailetatik behera, astiro-astiro, 
ezpainekin egin du topo. Malko 
artean, azken margo arrastoa 
kendu du. 

Egundo makillatu ez denak 
ezin du jakin zenbat gauza esa-
ten diren eta ez diren  aurpegiko 
margoekin. Salatariak dira. 

Akatsak estali eta dohainak 
nabarmentzeko gehienetan, 
eta tristura ezkutatzeko batzue-
tan; baina tristezia handiegia 
denean, ez dago margoentzako 
lekurik.

Negar egin du berriro. Erre-
kak gardenak dira orain.

Eta gogoratu du, berak beza-
la, ezpain gorriak maite zituela 
hark ere. 

Karmina hartu du astiro-as-
tiro, tapa kendu, eta goiko ez-
painetik hasi da. Ezkerrerik 
eskumara, dardara barik, lerro 
gorri bizia irudikatu du. Beheko 
ezpainean beste bat,  eskumatik 
ezkerrera, dena segidan, etenik 
barik.

Ispiluaren aurrean dago, aur-
pegi garbia, ezpain gorriak.

Gaur ikasi du makillatu egin 
daitekeela inoren omenez ere.

LAUHORTZA

JASONE 
AGIRRE 
GARITAONAINDIA 

Kazetaria

Akuilua


