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Odol emaileen 
beharrizana   
Osasun sistemarako hain beharrezko diren odol emaileen 
kopurua bajatu egin da, eta herritarrak aktibatu gura dituzte. 
Irudian, Elorrioko emaile batzuk, Buskantz elkartean. • 2-3

Ibilaldia 2020: 
ikastolen aldeko 
jaia Elorriora 
bueltan da
Elorrio I 2020ko Ibilaldia Elorrion ospatuko dute, 
maiatzaren 31n. Atzo iragarri zuten notizia, Euskal-
tzaindiaren Bilboko egoitzan eginiko aurkezpenean. 
Horrela, Elorriokoek Lekeitioko ikastolari hartuko diote 
lekukoa. 'Hel horri' lema ipini diote datorren urteko 
edizioari• 4.

Gure Eskuk 
sinadura bilketa 
erraldoia egin 
gura du
Durango I Gure Eskuren boze-
ramaile Josu Etxaburuk “herri 
erronka” bihurtu gura duen eki-
menari buruzko xehetasunak 
eman ditu, asteon, Durangon. 
Erabakitzeko eskumenaren alde 
ahalik eta sinadurarik  gehien ba-
tzea da helburua. Bilketa 2020ko 
hile batean kontzentratuko litza-
teke. • 6.

lehior elorriaga

euskaltzaindia
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DURANGAlDeA  •  markel onaindia

Bizkaiko Emaileen Elkarteko presi-
dentea da Anton Cabo, eta Usanso-
loko ospitalean Osakidetzak duen 
Transfusio eta Giza Ehunen Euskal 
Zentroan lan egiten du. Odol emai-
leen kopurua beherantz doala-eta, 
kezka agertu gura izan du. Odola 
emateak gure eguneroko osasun 
sisteman duen garrantzia azpima-
rratu eta deialdia egin du emaile 
berriak egiteko. Euskal Herrian hain 
errotua dagoen elkartasuna indar-
tzeko beharrizana ikusten du, gure 
ereduari eutsi eta industria far-
mazeutikoaren menpeko ez bihur-
tzeko. Ekainaren 15ean berbaldia 
eskainiko du Elorrion, Aldatsekuan, 
12:00etan, bertako elkartekoek 
antolatuta.

Odol emaileak behar direla diozue. 
Zer gertatzen ari da?
Emaileen beheraldia izan dugu 
nazioartean. Ez da hemengo kontua 
bakarrik; Europan eta herrialde ga-
ratuetan gertatzen den zerbait da. 
Zerikusi handia du demografiagaz, 
eta baita krisiagaz ere. Bestalde, 
bizi ohituren aldaketa ere igarri da. 
Gure belaunaldia eta gaur egungo 
gazteena ez dira berdin bizi. Ni, 23 
urtegaz, lanean nenbilen jada, eta 

nire alabek, 26 urtegaz, ikasten 
jarraitzen dute edo aldi baterako 
lana dute. Gazteen artean dagoen 
ezegonkortasun handi horrek era-
gin egiten du emaile izateko. Leku 
finko batean bizi bazara, lan finkoa 
baduzu, bizitza egonkorra badu-
zu, errazagoa da emailetza zure 
bizimoduan txertatzea. Baina Bar-
tzelonara joatekoa bazara edo biko-
tekidea Beiruten topatzen baduzu, 
behin emango duzu odola, eta gero 
ohitura galduko duzu. Kontua ez da 
jendea solidarioa ez denik; uniber-
tsitateetara joaten garenean, beti 
bezala erantzuten dute, ondo.
Zenbat bajatu da emaileen tasa?
Erkidegoan %5eko beheraldia izan 
dugu gutxi gorabehera, eta baita 
Durangaldean ere. Durangon, adibi-
dez, %3 bat bajatu da, baina bertako 
fabrika eta gune batzuetan, kasik 
%7. Hirietan beheraldi handiagoa 
izan ohi da, baina Atxondoren mo-

duko herri txikietan, ez hainbeste, 
pertsonalagoa delako. Sare sozia-
letako mezuak ondo daude, baina, 
azkenean, gertuko hartu-emana da 
jendea mugitzen duena. 
Beraz, beheraldiari aurre egiteko, 
emaile berrien beharrizana dago.
Bai. Gainera, etorkizunera begira-
ko plan bat osatzen gabiltza eta, 
horretarako, emaile gehiago behar 
ditugu. Izan ere, plasmatik datozen 
produktuetan industria farmazeu-
tikoaren menpekotasuna dugu. 
Galdakaoko zentroan, badugu jada-
nik produktu horiek prozesatzeko 
moduko teknologia, eta 2.000 bat 
emaile lortu gura ditugu. Plasma 
emaile horiekin ez genuke indus-
triaren beharrik izango, gure siste-
ma publikoan geratuko litzatekeen 
diru pilo bat aurreztuko genuke, 
eta seguruagoa izango litzateke, 
altruista den emailearen kontrol 
maila ezagutzen dugulako. 

“Odol emaileen 
%5eko beheraldia 

izan dugu 
Durangaldean” 

Belaunaldi aldaketak eta gazteen egonkortasun faltak 
eragina eduki dute odola emateko kanpainetan

Bizkaian, Araban eta 
Gipuzkoan 50.000 
emaile ditugu, eta 
bikoitza edukitzea 
litzateke ideala

Plasmatik datozen 
produktuetan 
industria 
farmazeutikoaren 
menpekotasuna dugu"

Anton Cabo  
Ortiz
Bizkaiko Emaile 
Elkarteko presidentea
Galdakao  



2019ko ekainaren 7a, barikua 
3anboto Erreportajea

Atzerrian ordaindu egiten dute dona-
zioagatik?
Bai. Mexikon erosten duzunean, 
donazioa 30 peso ordaintzen dute, 
AEBetan 42 dolar, Ingalaterran 15 
bat libra... Grifols enpresa ameri-
karrak ospitale moduko eraikin 
erraldoi bat dauka, lau egunetik 
behin plasma ematera doazen 
emaile profesionalentzako esku-
oheekin. Horrek esan gura du 
han odola ematera doana ez dela 
hemengoa bezalakoa. Hemen, 
normalean, emailea pertsona ore-
katua da, bizitza ordenatua egiten 
du, kirola praktikatzen du, bizitza 
osasuntsua darama eta ardura-
tsua da. Parranda egin badu, ez 
da odola ematera etorriko. Eman-
dakoa kalitate handikoa izatea-
ren bermea ematen dizu horrek 
guztiak, eta komunitateari arreta 
emateko filosofia dago atzean.
Beheraldia egon arren, Euskal Herria 
oso solidarioa dela entzun izan dut 
beti.  
Kalean edozeini ea odola ematen 
duen galdetzen badiozu, baietz 
erantzungo dizu, edo, bestela, 
"ez, baina..." motako esaldi bat 
botako dizu. Aitzakia eman behar 
horrek esan gura du eskema soli-
darioa instalatuta dagoela gizarte 
honetan. Bizkaian, Araban eta 
Gipuzkoan 50.000 emaile ditugu, 
eta bikoitza edukitzea litzateke 
ideala. 50.000 emaileekin, baga-
biltza beharrizanak kubritzen, 
baina, kopurua handitu ezik, 
daudenak nekatzeko arriskua 
dago. Egunero 450 odol unitate 
behar ditugu, eta geratzen ez den 
gurpil bat da. Erkidegoan batzen 
den odol guztia Galdakaora ekar-
tzen dugu. Horregaz, ospitaleen 
eskariak betetzen ditugu, baita 
klinika pribatuenak ere. Hemen, 
odolaren gestioa gure bitartez 
egiten da, kontrolatuta izaten du-
gulako eta erabilera arrazionala 
ematen diogulako. Guk badakigu 
ospitale bakoitzak ze kantitate 
daukan hozkailuetan biltegi-
ratuta, eta, beraz, euren eskari 
bat datorrenean, horren arabera 
ematen diegu. Bidean ez da odolik 
alperrik galtzen.  
Zein modutan erabiltzen da herrita-
rrek emandako odol hori?
Odola hirutan banatzen dugu:  
hematieak, plasma eta plaketak. 
Hematieak odol asko behar den 
ebakuntzetan eta istripuen os-
tean erabiltzen dira, adibidez; pla-
ketak, kartzinoma bat duten per-
tsonengan; plasma, deribatuak 
egiteko. Denok erabiliko dugu 
noizbait deribatu hematiko bat, 
eta hirutik batek beste bietako bat 
erabiliko du bere bizitzan zehar. 
Beraz, osasun sistemak produktu 
hauekiko duen menpekotasuna 
hil ala bizikoa da. Ebakuntzen 
%80tan odola behar izaten da. 
Mokorraren ebakuntzarako, lau 
poltsako erreserba kontuan har-
tzen da, esaterako, eta transplan-

te hepatiko baterako, 30. Gibel 
bat ematea ondo dago, baina 30 
odol donazio jasota egon behar 
dira horren aurretik. Sarritan 
ahaztu egiten zaigu, baina beste 
donazioen aurretik egon behar du 
odolarenak.
Galdakaon duzuen zentroan, ez du-
zue odola bakarrik tratatzen.
Gure zentroan, era guztietako 
gaiekin lan egiten dugu; gure 
bankuan, azalak, hezurrak, zil-
bor-hesteak, esnea... ditugu. Iker-
ketako taldeak ere baditugu, 
nazioartean punta-puntakoak 
direnak eta beste herrialde ba-
tzuekin elkarlanean ari direnak. 
Unibertsitateekin ere lankidetzak 
ditugu ikerketa eta garapenean. 
Honetarako guztirako, beharrez-
koa da emailetzak egotea. 
Gizarte aldaketek eragiten al dute 
emaileen ezaugarrietan?
Gure gizartera heldu diren etnia 
guztiak kontuan hartu eta arra-
za horien hemateka bat egiten 
joan beharko dugu. Izan ere, odol 
banku bat efektiboa izateko, bere 
komunitatearen ispilu izan behar 
du. Odol taldeen aldaera ugari 
egoten dira: talde arraroak dituen 
jendea, antigorputz irregularrak 
dituena eta bateragarritasun gu-
txi dutena... Atzerritik datozen et-
nia desberdin horiek konbinazio 
aberastasuna dakarte, eta bestela 

topatzea zaila izan daitekeen odol 
mota bat eduki dezakete, hemen-
go pertsona batek beharrezko 
izan ahal duen odol konplexu bat. 
Aberastasun horrek aukera tera-
peutikoak handitzea dakar.  
Odola eman gura duenak nora jo 
dezake? 
Durangoko anbulatorio zaha-
rrean eguenero egoten gara, 
16:30etik 21:00etara bitartean. 
Beste herrien kasuan, txandakatu 
egiten dugu, eta herrietan ipin-
tzen dute odola ateratzeko eguna-
ri buruzko informazioa. 

Heldu diren etnia 
guztiak kontuan hartu 
eta arraza horien 
hemateka bat egiten 
joan beharko dugu"

Atzerritik datozen 
etnia desberdin 
horiek konbinazio 
aberastasuna 
dakarte"

“550 emaile 
ditugu, baina 
berriak lortzea 
beharrezkoa da”

“Gure odolak 
bizi asko 
salbatu 
ditzake”

“1984an hasi, 
eta harrezkero  
112 donazio 
egin ditut”

Zergatik zaude odol emaileen taldean? 
Amak 38 urte daramatza Zaldibarko odol-
emaileen elkartean lanean. Beraz, betidanik 
jaso izan dudan zerbait da. Durangon zeuden 
ordezkariek utzi egin zutela jakin nuen, eta 
lagundu egingo niela esan nien Bizkaiko fe-
deraziokoei. Ea jende gehiago animatzen den! 
Bestalde, Durangon 550 emaile ditugu, baina 
berriak lortzea beharrezkoa da. Urtean 3 
edo 4 bider ematea da ideala. Lagundu egiten 
duzu, eta, gainera, zure odola zaintzeko ere 
balio du.

Zergatik ematen duzue odola? 
Irati: Etxean beti ikusi ditut odola ematen, eta 
18 urtegaz neuk ere ematea erabaki nuen. 
Gainera, 0- naizela jakinda, eta horrelako odol 
gutxi egotera, ematera bultzatuta sentitu nin-
tzen! Gure odolak bizi asko salbatu ditzake.
Iñaki: Ebakuntzetan falta egiten du eta oso 
garrantzitsua da odola ematea. Beti pentsatu 
izan dut, inoiz zerbait gertatuko balitzait eta 
odola sartu behar badidate gustatuko litzaida-
keela odol hori prest izatea.

Elorrioko 312 odol emaileen artean, beteranoe-
tarikoa zara, ezta? 
1984an hasi nintzen odola ematen, eta, ha-
rrezkero, 112 donazio egin ditut. Ahal izan 
dudanetan eman dut, urtean lau bider, eta, 
bestela, hirutan. Tentsioa altu edukitzen dut, 
eta buruko mina ere bai. Horregatik, medi-
kuagaz berba egin nuen eta galdetu nion ea 
odola ematea ona izango zen. Berak, baietz, 
eta proba egin nuen. Geroago eta hobeto sen-
titzen nintzen. Niri on egiten didala eta beste 
batzuei ere on egingo diela ikusten dut.

ONDIZ 
BILBAO GALLASTEGI

Durango

IÑAKI ARMENDIA BASAURI 
IRATI ARMENDIA BASAURI 

Atxondo

JOSE JOAKIN 
ARBELAITZ ARRUABARRENA

Elorrio
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Aldizkari honek Bizkaiko Foru 
Aldundiaren laguntza jaso du

PEFC ziurtagiria

Produktu hau
kontrolatutako
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren  
ziurtagiria dauka

www.pefc.es
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DURangalDea  •  maialen zuazubiskar 

Eguenean jakitera eman zutenez,  
2020ko Ibilaldia Elorrioko Txintxi-
rri ikastolak antolatuko du, hiruga-
rrenez. Hel horri! lemapean,  maia-
tzaren 31n ospatuko da Bizkaiko 
ikastolen jaia. "Datorren urteko 
Ibilaldia familiagaz zein lagunekin 
euskaraz ospatzea gura genuke, 
ikastola eta euskal kultura Euskal 
Herriko zirrikitu guztietara zabal-
duz", adierazi zuten Elorrioko Txin-
txirriko kideek prentsaurrekoan. 

Elorrioko Txintxirri Ikastolak 
1968ko urtarrilaren 12an zabaldu 
zituen ateak. Harrezkero, hainbat 
egitasmo eta ekimenetan parte 
hartu dute. Esate baterako, 1999ko 
eta 2006ko Ibilaldiak antolatu 
zituen. Eta, orain, elorriarrek bes-
te erronka bat dute esku artean: 
2020ko Ibilaldia. Txintxirriko ki-
deek jakitera eman dutenez, hasi 
dira iada lanean. Esaterako, uda-
berrian lansaio bat egin zuten 
ikastolako familiekin, eta han Hel 
Horri! goiburua eta hiru elorriren 
logoa zehaztu zituzten. "Elorrio eta 
elorria abiapuntu moduan hartuta 

sortu dugu lema", esan dute Txin-
txirri Ikastolako kideek. 

Bestalde, 2020ko Ibilaldiaren 
helburu nagusiak Txintxirriren 
hezkuntza eredua herriratzea, 
erronka berriei aurre egiteko balia-

bideak eskuratzea eta herriko era-
gile eta taldeekin harremanak sen-
dotzea dela jakitera eman dute, eus-
kara, parekidetasuna, hezkidetza, 
jasangarritasuna, parte-hartzea eta 
inklusioa zehar lerro izanda. 

'Hel horri!' lemapean, Ibilaldiaren 41. edizioa 
Elorrion izango da, 2020ko maiatzaren 31n
1999an eta 2006an antolatu eta gero, Elorrioko Txintxirri Ikastolak hirugarren urtez hartuko du Bizkaiko ikastolen jaia

Ezkerretik hasita, Azkue ikastolako kideak, erdian Koldo Tellitu Ikastolen Elkarteko presidentea eta Txintxirri ikastolako arduradunak.

DURangO •  markel OnainDia

Ekainean zehar, Dendak Bai el-
karteak 50 otordu zotz egingo 
ditu Durango Txartela erabiltzen 
duten kontsumitzaileen artean. 
Komertzioetan erosketa egitean, 
makinatik irteten den tiketean 
ipiniko du bezeroari saria tokatu 
zaion ala ez, eta, zortea edukiz 
gero, Nafarroako Rural Kutxako 
bulegoan aurkeztu beharko da 
tiketa. Dendak Baik 25 gosari 
emango ditu opari Axpen, He-

rrian, Lupetzan, Paustan eta Ze-
ron, eta beste 25 bazkari edo afari 
Akebason, Gazteluan, Gran Hotel 
Durangon, Kobikan, Larrinaga-
txun eta Plateruenean. 

Oraindino Durango Txartela 
eduki ez eta erabiltzaile izan gura 
dutenek badute aukera eskaria 
egiteko, Dendak Bairen Askata-
sun etorbideko egoitzan, elkarte-
ko kide diren komertzioetan eta 
Nafarroako Rural Kutxan. Tru-
kean, abantailak edukiko dituzte.

Durango Txartela erabiltzen dutenen 
artean 50 otordu zotz egingo dituzte
25 gosari eta beste 25 bazkari edo afari eskainiko ditu zozketan Dendak Bai elkarteak

Zozketan parte hartzeko, Dendak Bai elkarteko komertzioetan egin behar dira erosketak.

Gorka Fraile presoak 
hiru eguneko  
baimena izan du 

DURangO  •  m.O.

Gorka Fraile presoak hiru egu-
neko baimena izan du kalean 
egoteko. Etxeratek informatu 
du El Duesoko (Kantabria, Es-
painia) kartzelako Tratamendu 
Batzordeak emandako ohiko 
baimena izan dela. Izan ere, 
bigarren graduan dago, espetxe 
horretara abenduan hurbildu 
zutenetik. Fraileri minbizia 
topatu zioten 2015ean, eta preso 
gaixo larrien zerrendan du Jaiki 
Hadi elkarteak.

Makinatik irteten den 
tiketean ipiniko du 
bezeroari saria  
tokatu zaion ala ez

Udaberrian lansaio bat 
egin zuten ikastolako 
familiekin, Ibilaldiko lema 
eta logoa aukeratzeko

Gerediaga elkarteak 
Dorita Ruiz irakasle 
ohiari emango dio 
Teila saria
DURangalDea  •  aritz malDOnaDO

Gerediagak Dorita Ruiz irakasle 
ohiari emango dio aurtengo 
Teila saria, merinaldetik kan-
pokoek Durangaldeagaz duten 
lotura eskertzeko dena. Horren 
bitartez, Hezkuntza Berezian 
egindako lana aitortu gura dio.  

Burgosen jaioa, Euban bizi 
da Ruiz. 1967an Hezkuntza 
Berezian hasi zen lanean, Ka-
rrantzan, eta 1975ean etorri 
zen Durangora. Eusko Jaurla-
ritzaren Hezkuntza Bereziko 
Planaren egituraketan parte 
hartu zuen, eta 1992ra arte Bil-
boko Hezkuntza Ordezkaritzan 
lan egin zuen. Gero, Landako 
eskolan klaseak ematen jarraitu 
zuen, 2004an erretiroa hartu 
zuen arte. 
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DURANGO  •  markel onaindia

Berbaro euskara elkarteak 30 urte 
egin ditu aurten, eta joan zen za-
patuan egun osoko jaialdi bategaz 
ospatu zuten efemeridea. Ez dira 
bat-batean egiten 30 urte, lan asko 
dago atzetik; iraganean eginikoa 
baloratu eta etorkizunera begira 
ipintzeko eguna izan zen. Eguerdi-
ko bazkarian, euskaltzaleek bete 
egin zuten Plateruena. 

Bazkalostean, Markel Sanchez 
elkarteko gerenteak berba egin 
zuen. Berbaroren ibilbidean sor-
tutako proiektuen errepasoa egin 
zuen: Eraz eta ANBOTO, Berbaro 

taberna, Plateruena, Haur Litera-
tur Aretoa, euskararen inguruko 
gazte taldeak, Olgetan proiektua, 
gazteentzako motibazio tailerrak...
Horiek eta gehiago sortu arren, 
"trabak" ere badirela eta Durango 
euskalduntzen segitzeko asmoa 
dutela esan zuen. "Orain 30 urte 

moduan, gaur ere bai, orduko 
ilusio berdinagaz", Sanchezen esa-
netan. Jende berria erakartzea ere 
egongo da helburuen artean. "Ber-
baroren atzean herri mugimendu 
indartsu eta ilusionatu bat sortzen 
hastea" beharrezko ikusten dute.

30 urte eginda, Berbarok Durango 
euskalduntzeko bidean segituko du 
Iragana baloratu eta etorkizunera begira ipintzeko eguna izan zen zapatukoa

Bazkalostean Plateruena kanpoan ateratako talde argazkia.

DURANGO  •  Jone GUeneTXea

Durangon euskalgintzan dihardu-
ten hainbat eragilek sortutako Gu-
ka taldeak gogoeta saio batera dei-
tu du biharko. Saioaren hasieran, 
Jon Sarasuak euskalgintzari buruz 

berba egingo du. Helburua Duran-
goko euskalgintzaren jardunari 
buruz eztabaidatzea da. Zein alian-
tza sortu daitezkeen eta zein dina-
mika parte-hartzaile ipini behar 
diren martxan eztabaidatuko 

dute. Gogoeta egiteko, euskalgin-
tzan antolatutako kideez gainera, 
Durangoko herritar euskaltzaleak 
bertaratzea eta ahalik eta iritzirik 
gehien jasotzea garrantzitsua dela 
azpimarratu dute. Guka taldeak ateratako argazkia.

'Euskararen aldeko indarrak biderkatuz' jardunaldia bihar izango da, Pinondon, 10:00etan

Durangoko herritar zein eragileak euskalgintzari buruzko 
gogoetan parte hartzera deitu ditu Guka taldeak

Joan zen zapatuan  
egun osoko jaialdi 
bategaz ospatu  
zuten efemeridea

"Herri mugimendu 
indartsu eta ilusionatu 
bat sortzen hastea" 
beharrezko ikusten dute

130 bat lagun batu ziren Platerueneko bazkarian.

Goienkaletik kalejiran heldu ziren antzokira.

Gazteen artean euskara sustatzea da Berbaroren helburuetako bat.
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DURANGO  •  joseba derteano

Aurrera begira, "jauzi kualitatibo" 
bat emateko bidea zabaldu leza-
keen ekimena proposatu du Gure 
Eskuk: sinadura bilketa erraldoia. 
Hile batean kontzentratuko litzate-
ke, 2020ko maiatzaren eta ekaina-
ren bueltan. "Sinadura bilketa hori 
gura dugun moduan bideratzen 
badugu, eta amesten ditugun ko-
puruak lortzen baditugu, sinestuta 
gaude mugarri garrantzitsua izan 
daitekeena", adierazi zuen Gure 

Eskuren bozeramaile Josu Etxabu-
ruk, eguaztenean Durangoko Plate-
ruenean egindako aurkezpenean. 

Sinadura bilketa hilabetean 
kontzentratzeko ideia Euskaraldi-
tik hartu dute. "Euskaraldian, 11 
egunean horretan ipinita egon da 
fokua. Antzerako zerbait lortu gura 
dugu", azaldu zuen. 

Gure Eskutik harago joan behar 
den "herri erronka" moduan plan-
teatu zuen Etxeburuk, eta, sinadu-
ra bilketa heldu aurretik, herririk 
herri zein maila nazionalean landu 
beharko dela, ildo guztietako eragi-
leekin. "Saretzen jarraitu behar du-
gu, orain arte heldu ez garenenga-
na heltzeko. Horretan datza herri 
ekimen honen arrakasta", esan du.

Erreferenduma buruan
Erakunde publikoei erreferendu-
ma legeztatzeko eskaria egitea 

da helburua, eskumena dutenek 
eskaria errealitate bihurtu dezaten. 
"Erreferendumaren tresna geure-
naganatu gura dugu", azaldu zuen 
Etxaburuk.

Euskal Herri osoa kontuan har-
tuko duen herri ekimena izatea 
gura dute, beti ere tokian tokiko 
errealitateak, hau da, Euskal Auto-
nomia Erkidegokoa, Iparraldekoa 
eta Nafarroakoa, kontuan hartuta. 
Lurralde nortasuna "zaindu" behar-
ko dela aurreratu zuen Etxaburuk. 

Gainera, horrelako planteamen-
du batean, begirada epe luzerakoa 
izatea "derrigorrezkoa" dela uste 
du. "Zer gertatuko den eta noiz 
jakitea ez da erraza. Jokoan sartzen 

diren hainbat aldagai daude", abisa-
tu zuen aurkezpenean. 

Bazkide kanpaina
Gure Eskuk kanpaina berri bat 
abiatu du bazkide kopurua han-
ditzeko. Hori "ezinbesteko ele-
mentua" dela uste du Etxaburuk, 
ekonomikoki malgutasuna lortze-
ko zein beste eragileek "muskulu 
sendoagoagaz" aurrera bideratze-
ko. Horretarako, www.gureesku.eus 
webgunean dago aukera.

Erreferenduma buruan, sinadura bilketa  
erraldoi bat egitea proposatu du Gure Eskuk
Herritar, kolektibo, elkarte eta erakundeak inplikatuko dituen "herri erronka" moduan planteatu dute

Josu Etxaburu azalpenak ematen eguaztenean Plateruena kafe antzokian egindako aurkezpenean.

Josu Etxaburu: "Sinestuta 
gaude sinadura bilketa 
mugarri garrantzitsu bat 
izan daitekeela" 

Gure Eskuren bazkide 
kopurua handitzea 
"ezinbesteko elementua" 
da Etxabururen ustez 

DAFAk jarrera 
kritikoa agertu du 
eraso sexisten 
aurkako botoiaz

DURANGO  •  markel onaindia

Eraso sexistei aurre egiteko, 
GPSdun botoi bat eskaintzen 
hasi da udala. Botoiari sakatuz 
gero, udaltzainak agertuko 
dira emakumea dagoen lekura. 
Bada, Durangoko Autodefen-
tsa Feministarako Asanbladak 
(DAFA) jarrera kritikoa agertu 
du. "Noiz ipiniko da fokua era-
sotzaileengan? Zer behar dugu 
emakumeok babestuta senti-
tzeko?", galdetu dute oharrean. 
"Paradoxikoki, botoia aurkeztu 
zuten astean, herriko emakume 
bati eraso egin zion bere mu-
til-lagunak. Bere etxean, bere 
ohean. Badirudi erasotzaileak 
ez direla soilik toki ilunetan edo 

mendian agertzen diren ezeza-
gunak", adierazi dute. 

Neurriek dakarten mezuaz 
zalantza dute. "Emakumeok 
zaurgarriak eta biktima poten-
tzialak garen iruditeria elika-
tzen duten neurriek ez digute 
balio. Kontrol mekanismoek ez 
gaituzte sekula ere babestuko". 
Kontrara, "neurriak errotik" 
hartzea eta salatzerakoan "tratu 
ona" jasotzea eskatu dute.

Bestalde, DAFAko kideen 
esanetan, Neberondoko azken 
erasoa gertatu zenean gutun bat 
bidali zuten udalera, neurriak 
eskatzeko, eta oraindino ez dute 
erantzunik jaso.

"Noiz ipiniko da fokua 
erasotzaileengan? Zer 
behar dugu emakumeok 
babestuta sentitzeko?"
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BERRIZ •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Bigarren eskuko Berriztu azokaren 
zazpigarren edizioa egingo dute 
domekan. 11:00etatik 15:00etara 
bitartean izango da, udaletxeko 
parkean. 

Andikona Irazabal eta Asier Isasi 
berriztarrek postua jarriko dute 
eta herritarrei gonbita egin diete 
merkatura joateko. "Oso giro polita 
egoten da, domeka desberdin bat 
izaten da eta. Gainera, musikaz, 

arteaz eta beste kontsumo eredu 
batez gozatzeko aukera paregabea 
egoten da", adierazi du Andikona 
Irazabalek. 

Ez da lehenengo aldia Irazabalek 
eta Isasik Berrizko bigarren esku-

ko azokan postua jartzen dutena. 
Irazabalek hiru bider atera ditu 
bere produktuak kalera, eta Isasik 
zazpigarren aldia izango du aurten-
goa. "Etxean hainbat traste ditugu, 
eta azoka hau aproposa izaten da 
gauzak aldatu, saldu eta trukatze-
ko", esan du Asier Isasik. Gainera, 
Berriztuk beste kontsumo eredu 
baten alde egiteko aukera aproposa 

eskaintzen duela adierazi dute be-
rriztar biek. "Etxean hainbat gauza 
ditugu erabiltzen ez ditugunak, 
eta, azoka hauei eskerrak, beste 
pertsona batzuek erabili ditzakete 
guk alde batera utzitakoak. Horrek, 
gainera, zabor gutxiago sortzera 
eramango gaitu", gaineratu du Ira-
zabalek. 

Berriztu azokan, bigarren esku-
ko produktuak aurkitzeaz gainera, 
bertaratzen denak musikaz eta 
arteaz gozatzeko aukera ere izango 
du. Aurten, esaterako MR. Sor 2 gra-
fitigilea eta Ainoa Buitrago musika-
ri madrildarra arituko dira.

Erabiltzen ez diren produktuei bigarren aukera bat 
emango diete Berrizko Berriztu azokan, domekan
Ekainaren 9an, musikaz eta arteaz gozatzeko aukera egongo da udaletxeko parkean, 
MR. Sor 2 grafitigilearen eta Ainoa Buitrago musikari madrildarraren eskutik

Asier Isasik eta Andikona Irazabalek Berriztu azokan parte hartuko dute.Iaz, Inun musikari zornotzarrak parte hartu zuen azokan.
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OTXANDIO  •  Joseba derteano

Presoen alde lan egiteagatik auzi-
peratuta dauden 47 euskal herrita-
rrek agerraldia egin zuten joan zen 
asteburuan, euren egoeraren berri 
emateko eta irailean Bilbon antola-
tuko den manifestaziora deitzeko. 
47 auziperatuen artean, Egoitz 
Lopez de Lacalle otxandiarra dago. 
Manifestazioa irailaren14an izan-
go dela adierazi zuten, epaiketa 
hasten den egunaren bezperan, 
hain zuzen ere. “Manifestazio hau 
handia eta askok babestutakoa 
izan dadin, eremu askotako la-
gunekin manifestu zabal bat lan-

tzen ari gara”, adierazi zuten, Do-
nostian, auziperatu guztiek el-
karregaz egindako agerraldian. 
Era berean, makroepaiketagaz 
"asaldatu" diren herritarrei dei 
egiten diete manifestazioan parte 
hartzeko. "Kalean eta jendeagaz 
erantzun gura diogu epaiketari",  
adierazi zuten.

Horrez gainera, kontu korronte 
zenbaki bat zabaldu dute babes eko-
nomikoa azaldu gura duten herri-
tarrei begira. Azkenik, epaiketaren 
gaineko informazioa interneteko 
www.11-13makroepaiketa.eus gunean 
jaso daitekeela gogoratu zuten.

Lopez de Lacalle eta 46 auziperatuak 
babesteko, manifestazioa egingo dute
Auziperatuek deialdia egin dute irailaren 14rako, epaiketa hasten den bezperarako 

Joan zen asteburuan Donostian egindako agerraldia.

Jan Alai lehiaketako pintxo 
irabazleak zeresana eman du 
Ancora tabernak aurkeztutakoa bere pintxo baten kopia 
dela salatu du Madrilgo jatetxe batek; udalak saria ez 
erretiratzea erabaki du, oinarriak betetzen dituelako 

zOrNOTzA  •  Joseba derteano

Ancora tabernak Jan Alai lehiake-
tako pintxorik berritzaileenaren 
saria jaso zuen joan zen domeka-
ko sari banaketan. Astean zehar, 
pintxo hori eta pintxoaren ize-
na, Gilda 2.0, euren pintxo baten 
plagioa dela salatu du Madrilgo 
Arima jatetxeak sare sozialen bi-
tartez. Gaiak zeresana eman duela 
ikusita, udalak egoera aztertu 
du. Ancora tabernak lehiaketako 
oinarriak bete dituen ala ez az-
tertzera mugatu dira. Oinarriak 
bete dituela deliberatu dute, eta, 
ondorioz, ez diote saria erretiratu, 

Zornotzako Udaleko iturriek AN-
BOTOri azaldu diotenez.

Ancora jatetxeko Cesar Anto-
nio Castellanosek adierazi du ez 
dela nahita egindakoa izan. “Ez 
nuen Madrilgo pintxoaren inongo 
berririk”, esan du. Pintxo biek 
izen bera izatea kasualitatea dela 
dio. “Formakuntzaz informatika-
ria naizenez, Gilda 2.0 izena ipin-
tzea okurritu zitzaidan",  esan du.

Jan Alai lehiaketak beste sari bi 
ere banatu ditu. Herritaren saria 
Uranga jatetxeak irabazi du eta zer-
bitzaririk profesionalenarena Leku 
Berri jatetxeko Kontxi Gisasolak. 

Joan zen domekan egin zuten sari banaketa ekitaldia, Zelaieta Zentroan.

MALLABIA  •  J.d. 

Gaur arratsaldean Donien Atxa 
jaso eta San Adrian jaietan murgil-
duko dira Mallabiko Gerea auzoan, 
asteburu osoan zehar. Zapatuan, 

16:00etan, umeen jolasak izango 
dira lehenengo, eta, gero, briska 
txapelketa hasiko da. Bikote ira-
bazleak 100 euroko saria jasoko du. 
Bigarren, hirugarren eta laugarren 

sailkatuentzat ere egongo dira 
sariak. Domekan, San Adrian Egu-
nean, Gazte Alai dantza taldeak 
saioa eskainiko du, 11:00etako 
meza ostean. Jarraian, Rikardo 
Gonzalez de Durana eta Felipe 
Zelaieta bertsolarien saioa hasiko 
da. Harri-jasotze erakustaldi bat 
ere egongo da ikusgai Zelai V.aren 
eta Uretaren artean. Azkenik, asto 
probekin emango diete amaiera 
aurtengo jaiei. 

Bertsolariak eta harri-jasotze 
erakustaldia Gerea auzoko jaietan
Gaurtik domekara, San Adrian jaiak ospatuko dituzte

Santa Ageda egunean txosna 
ipintzeko eskaera egin daiteke
IzUrTzA  •  J.d.

Izurtzako jaietako egun handieta-
riko bat Santa Ageda ermitaren in-
guruan antolatzen dute. Aurten, 
irailaren 1eko domekan izango 
da. Ermitaren inguruan taberna 
bat ipintzeko lehiaketa abiatzen 
du udalak urtero, eta aurtengoa 

ere martxan da. Interesatuta dau-
denak ekainaren 14a baino lehen 
ipini behar dira hartu-emanetan 
udalagaz. 

Iaz, Durangaldeko Angelman 
Sindromea elkartea baino ez zen 
aurkeztu, eta udalak eurei eman 
zien taberna ipintzeko aukera.

Eremu askotako 
lagunekin "manifestu 
zabal bat" lantzen ari 
direla adierazi dute

Kontu korronte zenbaki 
bat zabaldu dute babes 
ekonomikoa azaldu gura 
duten herritarrei begira 
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Perosanzek irabazi du 
Zaldibarko jaietako 
kartel lehiaketa

zaldibar  •  A.m.

Lorea Perosanz ermuarraren 
proposamenak irabazi du Zaldi-
barko jaietako kartel lehiaketa. 
Bigarren postua Iker Villanueva 
zaldibartarrarentzat izan da. 
Kultur Saileko Jabier Vidalen 
berbetan, aurtengo lehiaketara 
ez dira gura beste proposamen 
heldu eta, hori dela-eta, aurrera 
begira beste formatu batean 
egin gura dute.

27 umek parte 
hartuko dute Garaiko 
Udalak eskainitako 
udalekuetan

garai  •  mArkel onAindiA

27 umek parte hartuko dute 
udalak aurten eskainitako uda-
lekuetan. Ume horietatik, 13 
dira herrikoak, eta besteak, in-
gurukoak. Udalekuen zerbitzua 
Berbaro elkarteak emango du, 
udal iturriek azaldu dutenez.

Uztailaren 1ean hasiko dira 
udalekuak, eta 19ra arte iraun-
go dute. Goizean egingo dituzte 
ekintzak, eta irteera egunean  
eta azken egunean baita arra-
tsaldean ere.

Elorrioko institutuko gazteek 
Zumelegi erreka garbitu dute
ElOrriO  •  mAiAlen ZUAZUBiSkAr

Klima aldaketa geldiarazteko 
asmoz, Elorrioko institutuko 
kideek bat egin dute Greta Thun-
berg aktibista suediarrak abia-
tutako ekimenagaz. Etorkizun 
jasangarri bat izateko asmoz, 

bigarren hezkuntzako hainbat 
ikaslek Friday for future ekimena 
ipini dute martxan, eta hainbat 
ekimen egin dituzte. Besteak 
beste, Zumelegi erreka garbitu 
eta herriko plazan elkarretara-
tzea egin dute. 

Gazteek 'Fridays for future' ekimenagaz bat egin dute.

ElOrriO •  mAiAlen ZUAZUBiSkAr

2016an, hainbat herri mugimen-
duren eskutik, Arabako Errioxan 
Hemendik Harantz elkartea jaio 
zen, errefuxiatuentzat janaria eta 
arropa jaso eta haien ahotsa izateko 
asmoz. Eta, orain hile batzuk, Du-
rangaldeko hainbat kidek Hemen-
dik Harantz Durangaldea elkartea 
sortu zuten, mugak zabaldu eta 
elkartasuna sustatzeko. "Pare bat 
lagun hartu-emanean ipini ginen 

hainbat kolektibogaz, proiektuak 
ezagutu eta eskualdean zerbait 
egiteko", azaldu dute. Baina ikusi 
genuenak ez gintuen guztiz asetu, 
akzio gehiago gura genuelako, eta, 
orduan, Arabako Errioxako talde 
hau ezagutu eta elkarlanean zer-

bait egitea proposatu genien", esan 
du Iker Salterain abadiñarrak. 

Orain lau bat hiletik hona, ja-
nari bilketak egin dituzte hainbat 
herritan, eta zapatuan elkartasun 
jaialdia egingo dute Elorrion sos-

tengu ekonomikoa lortzeko. "Jaial-
dia dirua biltzeko da, batez ere. 
Hala ere, kontzientziazio kanpaina 
bat ere egin gura dugu, jendeari 
Europan bizi duten egoeraren berri 
emateko", azaldu du Salterainek. 

Bestalde, euren asmoa eskual-
dean erreferente bihurtzea dela 
aitortu du Salterainek. "Berrizen 
lokal bat daukagu eta gure asmoa 
arropa bilketan erreferente izatea 
da", gaineratu du abadiñarrak. 

Hemendik Harantz elkarteak antolatuta, zapatuan 
elkartasun jaialdia ospatuko dute Elorrion 
Mugak zabaldu eta elkartasuna sustatzeko asmoz, Hemendik Harantz Durangaldea elkartea sortu berri dute  
eskualdean; bihar, sostengu ekonomikoa lortu eta herritarrak kontzientziatzeko egun osoko jai bat egingo dute Elorrion

Orain lau bat hile sortu zuten elkartea.

Arropa bilketan 
eskualdean erreferente 
bihurtzea da Hemendik 
Harantz-ekoen asmoa

Goizean egingo dituzte 
ekintzak; irteera egunean 
eta azken egunean, baita 
arratsaldean ere

Hamadako Izarrak 
sukaldean laguntzeko 
boluntario bila dabil
atxOndO  •  mAiAlen ZUAZUBiSkAr

Hamadako Izarrak elkarteari 
eskerrak, hainbat ume saha-
rar Axpeko aterpetxean egon-
go dira uda sasoian. San Juan 
jaien bueltan helduko dira 
Axpeko aterpetxera, eta hile 
bian egongo dira han. 

Hamadako Izarrak elkar-
teko kideak astebetean sukal-
dean laguntzeko prest dauden 
boluntario bila dabiltza. El-
karteko kideek esan dutenez, 
interesa dutenek hamadakoi-
zarrak@gmail.com helbidera 
idatzi dezakete.

Putzu septikoak egin 
edo berritzeko, diru-
laguntzak eskatu 
daitezke udaletxean

MaÑaria  •  J.d.

Udalak diru-laguntzak emango 
ditu putzu septikoak zaharkitu-
ta dituzten bizilekuetan eurak 
berritzeko, edo bat ere ez dute-
netan berriak egiteko. Dagoe-
neko hasi dute eskaerak egiteko 
epea, eta ekainaren 28ra arte 
egongo da zabalik.

Aurkeztu beharreko doku-
mentazioaren gaineko informa-
zioa eta bete beharreko eskaera 
orria udaleko webgunean dau-
de eskuragarri. 
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IURRETA •  AITZIBER BASAURI

Herriko hainbat elkarte eta kolek-
tibok kultur aniztasunaren aldeko 
astea prestatu dute Iurretan, elkar-
lanean. Axoura (Maroko), Biladi 
(Palestina) eta Fasoden (Senegal) 
elkarteek, Ghanako eta Maliko ko-
munitateek, La Otra Mirada GKEk, 
Mikel Deuna dantza taldeak, HEKI 
herri kirolen elkarteak eta udalak 
parte hartu dute astelehenean abia-
tuko den egitarauaren prestaketan. 
Azaldu dutenez, jaialdiak herri-
tarren arteko hartu-emanak sen-

dotzeko balio dezake, eta parte 
hartzera deitu dute 

Pilar Salamancak A cielo Abier-
to liburua aurkeztuko du ekai-
naren 10ean, 19:00etan, kultur 

etxean. Ekainaren 11n, leku eta 
ordu berean, Gaza dokumentala 
emango dute. Gero, Anis Hawari 
palestinarrak bere herrialdearen 
egoerari buruzko berbaldia es-
kainiko du. 

Ekainaren 15ean, egun oso-
ko ja ia hasiko da Askondon, 
11:00etan. Tea hartzeko aukera 
ere egongo da, eta umeentzako 
tailerrak. Bazkaritarako, he-
rrialde bakoitzeko arrozak pres-

tatuko dituzte. Txartelak euro 
bian hartu daitezke, ekainaren 
11 baino lehen. Batutako dirua 
La Otra Miradak Sare Biraun he-
rrian (Senegal) amaetxea egiteko 
erabiliko da.

Herriko hainbat elkarte eta kolektibok kultur 
aniztasunaren aldeko jaialdia antolatu dute elkarlanean
Ekainaren 15erako, egun osoko egitaraua osatu dute eta hainbat herrialdetako arroza probatzeko aukera egongo da

AbAdIño •  A.m.

Hirugarren urtez, gimnasio 
erraldoi bi lakatuko da Aba-
diñoko Traña plaza, spinning 
bizikletez lepo. Txirrindulari 
bakoitzak 5 euro emango ditu 
orduko, haur minbiziaren aur-
kako ikerketarako. Domekan, 
09:30-14:30 bitartean eragingo 
diete pedalei. Elkartasun eki-

men honek hirugarren urtea du 
eta herrian erroturik dago jada.

Spinning maratoiaz gaine-
ra, kontzertuak, bigarren es-
kuko merkatu solidarioa eta 
umeentzako jolasak egongo 
dira zapatu arratsaldetik hasita. 
Ekitaldietan batuko den dirua 
Biocruces Osasun Ikerketa Insti-
tutuak jasoko du.

Abadiñoko elkartasun 
maratoian, irri baten truke 
eragingo diete pedalei
Zapaturako eta domekarako egitarau oparoa prestatu 
dute, haur minbiziaren aurkako ikerketarako dirua biltzeko

Astean zehar, 'A cielo 
abierto' liburua eta 'Gaza' 
dokumentala aurkeztuko 
dituzte, besteak beste

Proiektuak aurkeztea "zailtzea" leporatu  
dio Katalamixonek Abadiñoko Udalari
Udalekuetarako proposamena atzera bota dietela jakinarazi du ohar baten bitartez

AbAdIño  •  A.m.

Abadiñoko Katalamixon aisialdi 
elkarteak, ohar baten bitartez, 

udalekuetarako proposamenak 
aurkeztea "zailtzea" egotzi dio 
Abadiñoko Udalari. "Plegu bi atera 

zitzakeen, kaudimen ekonomikoa 
eskatu behar ez izateko", esan dute. 
Izan ere, udalak 35.000 euroko 
kaudimena eskatzen du udaleku 
proiektuak aurkezteko.

Udaleko udalekuetako pleguen 
zain igarotako denboragatik ere 
kexatu da Katalamixon taldea. 
"Maiatzaren 14an argitaratu ziren, 
udalekuetarako hile eta erdi falta 
zela", azaldu dute. Hala ere, azken 
hiru urteetan bezala aisialdian ja-
rraituko dutela adierazi dute.

EH Bilduk neurriak 
hartzeko eskatu du, 
N-634an istripu 
gehiago ez egoteko

IURRETA  •  mAIAlEn ZUAZUBISkAR

Azken asteotan, Iurretan lanak 
egiten dabiltza N-634 errepide 
nagusia zeharkale bihurtzeko, 
eta EH Bilduko kideek ohar 
bitartez jakinarazi dutenez, lan 
horiek trafiko arazoak sortzeaz 
gainera "hainbat istripu" eragin 
dituzte. "Errepidea estuagoa da 

orain, eta horrek askoz ere arris-
kutsuago bihurtu du txirrindu-
larien ibilera", esan dute.

Hori horrela, eta istripuak 
saihesteko asmoz, EH Bildu-
ko kideek ahalik eta azkarren 
beharrezko neurriak hartzeko 
eskatu diote udalari. "Gutxienez 
txirrindulariak ohartaraztea 
eskatzen diogu udalari, ibilbide 
arriskutsu hau saihestu deza-
ten", adierazi dute.

N-634an egiten dabiltzan 
lanek "hainbat istripu" 
eragin dituztela salatu 
dute EH Bildukoek

Toki anitzetako elkarte eta kolektiboek egin dute egitarauaren aurkezpena, Ibarretxe kultur etxean.
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Ricardo Doliwa

Orain 70 urteko Sanantonio 
jaiak Ezkurdi pilotalekuan

Hareek denporak!

Durangaldea asteon

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak:  
Bixente Kapanaga 9, - 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). 

Abadiño I Hitzarmen baten bitartez, Zelaietatik hasi eta Atxon-
doko mugaraino doan errepide zatia Abadiñoko Udalaren esku 
gelditu da. Prentsa oharrean azaldu duenez, Abadiñoko Udalak 
hainbat hobekuntza egiteko asmoa du errepide zati horretan, 
dagoeneko onartuta daukan 1,2 milioi euroko proiektu bategaz. 
BI-3336 foru errepidearen 2.250 metroko tarte horretan, udalak 
biribilgune bat egin gura du Muntsaratzeko sarreran. 

Aldundiak udalaren esku utzi du Zelaietatik 
Atxondoko mugaraino doan errepidea

Zornotza I 2018ko urtarrilean elkartzen hasi zirenetik gaur 
egunera arteko ibilbidea errepasatzen du Zornotzako pentsiodu-
nen mugimenduak antolatutako erakusketak. 70 bat argazki batu 
dituzte, euretariko hainbat Zornotzakoak. Durangaldeko beste 
herri batzuetakoak ere badaude tartean. Erakusketa Zelaieta Zen-
troan dago ikusgai, ekainaren 15era arte.

Zornotzako erakusketak argazkien bitartez 
jasotzen du pentsiodunen mugimendua 

Durango I Astelehenaz geroztik, Durangoko udal euskategiko 
udako ikastaroetan izena emateko aukera dago. Matrikulaldia 
ekainaren 21era arte egongo da zabalik. Astehelenetik eguenera 
goizean zein arratsaldean egin ahal izango da, eta, barikuetan, 
10:00etatik 13:00etara.

Zabalik dago Durangoko udal euskaltegiko 
udako ikastaroetan izena emateko epea

Zaldibarren ipini dituzten ur txorroak erabilgarri egongo dira gaurtik

Zaldibar I Zaldibarko Udalak zazpi ur txorro ipi-
ni ditu Olazarreko futbol zelai zaharrean. “2019ko 
aurrekontu proposamenean proiektu garrantzi-
tsua izan zen txorroak ipintzearena, eta aisialdi 
eskaintza zabaldu eta Olazarreko gunea hobetzeko 
asmoagaz egin dugu”, adierazi du Eneritz Azpitarte 
jarduneko alkateak. 

Bestalde, ur txorroak 10:00etatik 22:00etara erabili 
ahal izango direla eta ordutegi horretan futbol 
zelaiko aldageletako komunak ere zabalik egon-
go direla jakitera eman dute. Horrez gainera, ur 
txorroetan ibiltzeko, oinak babestuta eduki behar 
direla jakinarazi dute Zaldibarko Udaleko kideek 
ohar baten bitartez. 

Urkiolan jai handia ospatuko 
dute datorren eguenean, San 
Antoniori omen egiteko. Ur-
kiolako jaia da ezaguna gure 
artean, baina iraganean Duran-
gon ere egiten zituzten ospaki-
zunak. Horietako bat da argaz-
kikoa, 1949koa, Ricardo Doli-
wak ateratakoa eta Jose Mari 
Uriarte historialariak utzitakoa. 
Irudiko boxeo lehia ekainaren 
14koa da. 

Udal artxiboan gordeta da-
goen egitarauak dio lau borro-

kaldi egon zirela; Beraza eta 
Diaz Bizkaiko txapeldunak, Ta-
virako Martinez Otxoa, Accion 
Deportivako Rodriguez, Artetxe 
lemoarra, Palacio de los Depor-
teseko Perez Palma, Ruiz Vallejo 
eta Accion Deportivako Guerra 
izan ziren borrokalariak.

Egun bererako, banda milita-
rraren kontzertua, txirrindula-
ritza proba eta pilota partiduak 
zeuden iragarrita. Ekainaren 
16an jarraitu zuen jaiak, udal 
bandaren emanaldiagaz.  M.O.
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Sartu  
www.plazanbazan.eus  

web atarian eta  
denbora-pasa hauen 

erantzunekin batera beste 
hainbat jolas aurkituko dituzu.
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Gari&Maldanbera  
KONTZERTUA
DURANGO :: Ekainak 7

 
'Beste denbora batean'  
diskoaren aurkezpena

Hertzainak taldeko abeslari ohiak 'Beste denbora batean' diskoa 
aurkeztuko du, gaur, Plateruenean, Maldanbera taldearen laguntzagaz. 
Abenduan aurkeztu zuen Garik lan hau, bakarka daraman ibilbidean 
hamargarrena, hain zuzen ere. Kontzertua 22:00etan hasiko da eta  
EraBatera taldeak ere joko du.

Ekainaren 7an
ABADIÑO musika     
Irene Zugaza, 22:30ean, 
Bedats tabernan.

BERRIZ musika     
Bart... Sax!, 19:30ean, 
Kultur Etxean. 13 soinu 
banden zapping musikala.

BERRIZ koplak     
Durangaldeko XVI. Kopla 
Txapelketa, 22:00etan, 
Hiltegixe gaztetxean.

DURANGO euskal jaiak     
Eskolarteko esku 
pilota txapelketa eta 
nesken pala txapelketa, 
18:00etan, Ezkurdi Jai Alain 
eta San Faustoko frontoian. 
X. Peter Memorialaren 
finalerdiak, 19:15ean, 
Ezkurdi Jai Alain.

ELORRIO saioa  
Tuppersex-a eta ipuin 
erotikoak, 17:30etik 
20:30era, Iturri kultur 
etxean. Inma Merinok eta 
Virginia Imazek gidatuta, 
18-26 urtera arteko 
emakumeentzat.

ZORNOTZA antzerkia  
‘Repollo de Mierdra’ 
(Urgotxu), 20:15ean, 
Zornotza Aretoan. 

Ekainaren 8an
DURANGO euskal jaiak   
Kalejira eta dantzariak, 
12:00etan: Jai Zale 
txistulari elkartea, musika 
eskolako txistulariak, eta 
Txoritxu Alai, Tronperri eta 
Kriskitin. XVIII. Zesta 
Punta Txapelketa, Ezkurdi 
Jai Alain, 18:00etan 
(finalerdiak). ‘Emociones’ 
txistu eta flamenko 
fusioa, 20:00etan, San 
Agustin kulturgunean. 

DURANGO jardunaldia   
‘Euskararen aldeko 
indarrak biderkatuz’ 
jardunaldia GUKAk 
antolatuta, Pinondon. 
Ongietorria, 10:00etan. 
‘Euskal Herriko 
euskalgintzaren 
ibilbidea, egoera eta 
egungo erronkak” (Jon 
Sarasua), 10:25ean. 
Euskal Herriko 
esperientziak world-
kafea, 11:00etan.
Taldeko dinamikak, 
12:00etan. 
Ondorioak eta amaiera, 
13:45ean. 

DURANGO behaketa   
Behaketa astronomikoa,  
22:30ean, Zuhatzola 
parkean. Izarra elkartea.

ELORRIO  
elkartasun jaialdia   
Mahai-ingurua: 
Salvamento Maritimo 
Humanitario (SMH) + 
Atxondo Harrera Herria + 
No Name Kitchen + Artea 
proiektua + Hemendik 
Harantz.  Gaztetxean, 
11:00etan.  
‘Ongi etorri’ umeentzako 
sormen txokoa (6-12), 
Iturri kultur etxean.
Oroimen murala, 
18:00etan, gaztetxean.
Kontzertua: Sara Zozaya 
+ Abereh + Aiora eta Piti 
(Zea Mays), 19:00etan.  
Elkartasun afari 
merienda, 20:30ean.
Kontzertua: Sermonds 
+ Radio Revolucion, 
22:00etan. Selektah 
9MM-k musika ipiniko du 
egun osoan. Durangaldeko 
Hemendik Harantz 
elkarteak antolatuta.

Ekainaren 9an
DURANGO euskal jaiak   
Julene Azpeitia 
lehiaketako sariak 
12:00etan, Plateruenean.
‘Flamenko Etxea’ 
ikuskizuna, 19:00etan, 
Andra Marian: Tabira 
Musika Banda, Gorka 
Hermosa (akordeoia), Jose 
Luis Monton (gitarra) eta 
Maria Berasarte (ahotsa).

MALLABIA kirola  
Gimnastika erritmikoa, 
17:30ean, frontoian. 

Ekainaren 
10ean
IURRETA aurkezpena   
Kultur aniztasunaren 
astea: ‘A cielo abierto’ 
liburua (Pilar Salamanca)
19:00etan, kultur etxean. 
Ondoren, tea eta pastak.

Ekainaren 11n
DURANGO euskal jaiak
Berbaldia: ‘Anbotoren 
begiradapean. Nola 
heldu ginen baskoiak 
izatera’. Hizlaria: Sabin 
Goikolea (ekonomialaria, 
Gerediagako presidente 
ohia), 18:00etan, Arte eta 
Historia Museoan.

IURRETA dokumentala   
Kultur aniztasunaren 
astea: Palestina.  
‘Gaza’ dokumentala, 
19:00etan, kultur etxean.  
Berbaldia: ‘Palestina: 
La verdadera historia 
contada por un 
palestino’’ Hizlaria: Anis 
Hawari. Tea eta pastak.

ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org helbidera edo 
deitu 946 232 523 telefonora, eguazten eguerdia baino lehen.

'Plazaratu' ekimenak bertso 
jaialdia antolatu du biharko,  
Iurretan. Unai Iturriaga, Ne-
rea Ibarzabal, Julio Soto eta 
Oihana Bartra arituko dira, 
19:00etan hasita. Eneko Aba-
solo 'Abarkas' izango dute 
gai-jartzaile lanetan.

Bertso saioa
BERTSOAK

IURRETA : Ekainak 8
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Zinema 
aire librean 
Gerediagan

:: Durango  
ZUGAZA

• X-Men: Fenix Oscura 
barikua 7: 19:30/22:00 
zapatua 8: 17:00/19:30/22:30 
domeka 9: 16:45/19:00/20:30 
astelehena 10: 18:30/21:00  
martitzena 11: 20:00  
eguaztena 12: 20:00 

• El vendedor de tabaco
barikua 7: 19:30/22:00 
zapatua 8: 19:30/22:30 
domeka 9: 19:00/21:15
astelehena 10: 18:30/21:00  
martitzena 11: 20:00  
eguaztena 12: 20:00

• La viuda
barikua 7: 22:00 
zapatua 8: 20:30/22:30 
domeka 9: 21:15
astelehena 10: 18:30/21:00  
martitzena 11: 20:00  
eguaztena 12: 20:00
• Mr Link. el origen  
perdido  
barikua 7: 19:30
zapatua 8: 16:30 (euskaraz) /18:30 
domeka 9: 16:30 (euskaraz) /18:30
• Aladin    
zapatua 8: 17:00
domeka 9: 16:30 

:: Zornotza  
ARETOA

• La viuda 
zapatua 8: 19:30/22:00 
domeka 9: 20:00
astelehena 10: 20:15 
• Mr Link. el origen  
perdido  
zapatua 8: 17:00
domeka 9: 17:00

Zine- 
ma

Ekainaren 12an
DURANGO hitzaldia 
‘Prostituzioa eta 
pornografia: sexu 
biolentzia komertziala’. 
Hizlaria: Amelia Tiganus 
(aktibista feminista eta 
Feminicio.net-eko kidea). 
Plateruena kafe antzokian, 
19:00etan.

Ekainaren 13an
DURANGO euskal jaiak
‘Aralar, mundua leku 
den lurra’ dokumentala, 
19:00etan, Plateruena kafe 
antzokian.

DURANGO musika 
Serrulla, 20:00etan, 
Intxaurre herriko tabernan.

DURANGO musika 
Elkartasun kontzertua, 
20:00etan, Zugaza 
Zineman. Sarrera, 5 euro. 
Batutakoa Rio de Oro 
elkartearentzat.

MALLABIA film laburrak  
‘Menditour’ jaialdiko 
film laburrak, 19:00etan, 
Kontzejuzarrean.

Ekainaren 14an
DURANGO euskal jaiak
Eskolarteko esku 
pilota txapelketa eta 
nesken pala txapelketa, 
18:00etan, Ezkurdi Jai Alain 
eta San Faustoko frontoian.
Kalejira, 19:00etan: 
alboka, txalaparta, trikiti 
eta pandero eskolak, eta 
Sugarri fanfarrea.

MALLABIA antzerkia  
‘Erradikalak gara’ 
ikuskizuna, 19:00etan, 
Kontzejuzarrean.

IURRETA antzerkia 
‘Aukerak’ (Funes Troup), 
18:30ean, Askondon.
‘Echos’ (Colectivo 
Eflircoa), 19:30ean.
‘Al otro lado’’ 
(Zuangoango teatro), 
20:00etan, Dantzarin.

Ekainaren 15ean
ABADIÑO jaia 
Abadoñoko Gaztiek! 
egitarauaren azken jaia: 
patinak.  12:00etatik 
15:00etara, Matienako 
kioskoko plazan. Izena 
emateko azken eguna: 
ekainaren 7a.

ELORRIO berbaldia 
Argazkigintzari 
buruzko berbaldia Iñaki 
Izquierdogaz, 16:30ean, 
Iturri kultur etxean. Lekua 
mugatua da eta izena eman 
behar da.

Xilipurdi antzerki taldeak 'Salam' 

antzezlana  eskainiko du Iurretako 

Askondon,  ekainaren 13an, 18:30ean

Ekainak 7
Txupinaren ondoren 
afari herrikoia, 
21:00etan.

Kontzertua: Konpost 
+ Kokein, 23:30ean. 
Ondoren, Dj Tibe.

Ekainak 8
Urduri dantza taldea, 
17:30ean.
Kontukabi (musika eta 
istorioak), 18:30ean.

Kontzertua: 
D’Capricho, 19:30ean.

Herri afaria, 
21:30ean. Ondoren, 
bertsolariak: Eneko 
Abasolo ‘Abarkas’, 
Beñat Ugartetxea, 
Unai Iturriaga, Aitor 
Esteban eta Igor 
Elortza. Trikitiagaz Xabi 
Aburruzaga eta Joseba.

Ekainak 11
San Bernabera igoera, 
09:00etan. Meza eta 
luntxa, 11:00etan.

Briska eta mus 
txapelketa, 17:30ean.

Mekoletako jaietan  
Kokein taldeak joko du
JAIAK  I  Otxandioko Mekoleta auzoan jai giroan sartuko dira 
gaur, San Bernabe jaiak aitzakia hartuta. Jai Batzordeak dene-
riko ekintzez osatutako jai egitaraua prestatu du. 

ZINEMA  • Zinema aire librean 
eskainiko dute bihar, Geredia-
gako foru zelaian. 18:00etan, 
Jose Ju l ian Bakedanoren 
‘Oraingoz izen gabe’ (1986) es-
kainiko dute, eta, 20:00etan, 
Paul Urkijoren ‘Errementari’ 
(2018). Merinaldearen histo-
rian garrantzia duen lekua eza-
gutzera eman eta hara joateko 
aitzakia eman gura izan du 
Gerediaga elkarteak.
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literatura  •  aritz maldonado

Rakel Duran elorriarrak Hald mun-
du paraleloa aurkeztu zuen izen 
bereko lehenengo eleberrian; Naia 
eta Jake ziren hango protagonistak. 
'Noul' da eleberri horren jarraipena, 
eta, besteak beste, Noulak nortzuk 
diren azalduko du bertan, protago-
nista bien arteko hartu-emanean 
sakonduta. Barikuan, tetralogia bat 
izango denaren bigarren alea aur-
keztuko dute Elorrioko Lourdesko 
Ama ikastetxean, 19:00etan. Han 
erosi ahalko da liburua, eta baita 
Durangaldeko liburudenda batzue-
tan eta Amazon saltokian ere.

Zein da 'Noul' eleberriaren abiapun-
tua?
Bigarren liburu honetan, gauzak 
asko zailtzen zaizkie pertsonaiei. 
Halden amaierak erantzunik bako 
galdera asko utzi zituen. Noulen, 
dena aldatuko duen iragana ezagu-
tuko da. Ezer ez da dirudiena. 

Noul liburu ilunagoa da. Jake 
ausartegia bilakatzen da, eta, on-
dorioz, arazo asko edukiko ditu. 
Jesteil hiri lasaian ere gauza asko 
gertatu dira eta hiritarrak beldur 
izango dira. Jakek bere arreba Sa-
rah eta Broke babesten saiatuko da, 
baina ez ditu beti erabaki egokiak 
hartuko. Bere inguruan jende asko 
hilko da, umeak desagertuko dira, 
eta istripu tragiko ugari gertatuko 
dira. Bestalde, Naia jakitun da bere 
bizia arriskuan dagoela, baina ez 
du Jakerena arriskuan ipini gura; 
bien arteko harremana korapila-
tsua izango da, baina Jakek ez du 
etsiko. 
Nola kaleratu duzu liburua? 
Diseinu grafikoa eta multimedia 
ikasketak egin nituen Bilbon, baita 
prentsa infografismoa ere; prakti-
kak argitaletxe batean egin nituen. 
Hald publikatzera animatu nintzen 
lehenengo. Noul kaleratzeko, lu-

zeagoa izan da itxaronaldia, gauza 
asko batu zaizkit eta. Halden egin 
nuen bezala, Noulen ere neu ardu-
ratu naiz denaz: diseinuaz, make-
tazioaz, argazkiez... Banekien nire 
kabuz egin ahalko nuela, argitale-
txean lan hori bera egiten nuelako. 
Eta idazten, nola hasi zinen?
13 edo 14 urte nituela hasi nintzen, 
baina ez nuen buruan nobelarik 
idaztea; manga komiki baterako 
gidoia idatzi nuen. Marraztea gus-
tatzen zait, eta komiki bat egin 
gura nuen. Amaitu nuenean, ikusi 
nuen ez zela hain ona, eta idazten 
jarraitu nuen. Konturatu orduko, 
eskuizkribu bat nuen. Eskuizkribu 
hori eleberri bilakatu eta laster 
Amazonera helduko da.

Zeintzuk dira zure erreferenteak? 
Txikitan Henry Jamesen Otra Vuelta 
de Tuerca irakurri nuen, eta asko 

markatu ninduen. Izugarri atsegin 
dut Patrick Rothfussen idazteko 
modua, eta sortu duen mundu 
fantastikoa. Azkenaldian irakurri 

ditudan beste batzuk aipatzearren, 
Torcuato Luca de Tena, Arturo 
Perez Reverte, Stephen King edo 
Anne Rice. 
Baduzu beste proiekturik esku ar-
tean?
Tetralogiagaz jarraituko dut; hi-
rugarren liburuko 500 bat orrial-
de ditut idatzita. Bestalde, Hald 
publikatu nuenean, booktraile-
rrak ipini nituen Youtuben, eta 
honegaz ere zerbait ona egitea 
gustatuko litzaidake. Jende as-
korengana heldu nintzen bide 
horretaik, eta hainbat herrialde-
tatik eskatu zizkidaten liburuak: 
Mexik otik, Argentinatik, AEBe-
tatik, Kanadatik eta Alemaniatik 
esate baterako.  

“Jende askorengana heldu naiz 
liburuen booktrailerrei eskerrak” 
Zientzia fikziozko eleberri batean, Rakel Duranek mundu paraleloak elkartu ditu

Eskuizkribua zena 
eleberri bilakatu da, 
eta laster Amazonera 
helduko da

Tetralogiaren 
hirugarren liburuko 
500 bat orri ditut 
idatzita dagoeneko

'Geometriak eta 
Fikzioak' 
erakusketaren bisita 
gidatua, hilaren 13an
artea  •  a.m.

Durangoko Arte eta Historia 
Museoak hainbat ekitaldi an-
tolatu ditu Daniel Txopitearen 
Geometriak eta Fikzioak erakus-
ketaz gozatzeko. Ekainaren 
13an, Garazi Arrizabalaga mu-
seoko zuzendariak bisita gida-
tua eskainiko du. Ekainaren 
20an, erakusketaren komisario 
Ainize Txopiteak, Danielen 
alabak,  helduentzako sormen 
tailerra eskainiko du. 19:00etan 
hasiko da tailerra, eta, besteak 
beste, collage eta marrazketa 
baliabideak erabiliko dituzte. 
Umeentzat tailer berdina eskai-
niko du, 27an. Ekintza guztiak 
doakoak izango dira, baina ize-
na eman beharko da aurretik, 
94 6030020 telefono zenbakira 
deituta edo museo@durango.eus 
helbidera idatzita.

Hamabi bertsolarik 
parte hartuko dute  
VI. Kopla Txapelketan
bertsolaritza  •  a.m.

Iazko txapelketa Elorrion izan 
zen, eta kopla txapelketako 
seigarren edizio hau Berrizen 
jokatuko da. Gorka Pagonaba-
rraga iazko irabazleaz gainera, 
Txaber Altube, Miren Amuriza, 
Eider Gallastegi, Irune Basa-
goiti, Ander Sarriugarte, Bittor 
Altube, Iruri Altzerreka, Beñat 
Ugartetxea, Gorka Lazkano, 
Garikoitz Sarriugarte eta Igor 
Elortza arituko dira. Ainhoa 
Urien eta Leire Vargas izango 
dira gai-jartzaileak. Gaztetxean 
izango da saioa, 22:00etan. 

Iazko edizioko argazkia.

Rakel Durán 
Expósito
Idazlea
Elorrio  I  1986
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'Esperientzia ahaztezina' jar-
tzen du sarreran, eta jende-
ilara luzea pasa ondoren, beste 
mundu batean zaudela dirudi. 
Koloretako bonbilaz beteriko 
zuhaitzak alde batean, haien 
ingurutik arropa marka ezagun 
bateko telazko poltsaz beterik 
atera den neskak bat oparitu 
dit! Postu txiki ugari korridore 
bat osatzen, karaoke bati begira 
gelditu naiz, agian espainiar 
abesti mitikoren bat abesten 
ere ausartuko naiz, “como una 
ola” edo. Mostrako patata zorro 
bat oparitzen dute alboan, izu-
garrizko jende-ilara dago, baina 
dedio, merezi du, debalde da 
eta! Aurrerago dagoen postuko 
dj-aren inguruan ere jendea ari 
da dantzan, zergatik ote dute 
guztiek txapel berdina? Kamioi-
txo batean datozen neska-mutil 
batzuek likore txupito batzuk 
eman dizkidate, zuzenean aho-
ra! Aurrean dauzkadan zapatila 
zuriak erosi eta pertsonalizatze-
ko txokora joan naiz, eta aurpe-
gia makillatu didaten lekutik, 
nire telesail gogokoenaren mo-
zorroa jantzita argazkia atera 
dut, sare sozialetan traola uga-
rirekin elkarbanatuko dudala 
zin eginez, segituan noriara 
igotzeko. Goitik ikusten den 
jendetza eta argi erakustaldia 
izugarria da! Izenik ere ezagu-
tzen ez dudan herrialde bateko 
janari pikantea jan eta beste 
txupito batzuk hartuta, giri bat 
hasi zait hizketan, glamping 
delakoa zer den badakidan gal-
dezka. Kanpin-denden jauregia 
omen da, glamourrez betea, eta 
hura ezagutzera eraman nau, 
eskutik helduta, alkohol eta 
noriaren artean sortutako zo-
rabioaz eta oparitxoz beteriko 
poltsaz. Baina inoiz ahaztuko ez 
nuen esperientzia hau ez al zen, 
bada, musika jaialdi bat?

Geure  
Durangaldea

Esperientzia ahaztezina?

Ihintza  
Orbegozo Igartua 
Plateruena

musika •  a.m.

Euskal Jaiaren baitan, Tabira Musi-
ka Bandak kontzertu berezia eskai-
niko du Gorka Hermosa, Jose Luis 
Monton eta Maria Berasartegaz 
batera. Luis Orduñak zuzenduko 
du kontzertua. Montonek eta Her-
mosak gorpuzturiko proiektua da 
Flamenko Etxea, eta flamenkoaz 
eta euskal musikaz duten ikuspun-
tua erakutsiko dute bertan, musika 
doinu biak uztartuta. Bikoteak izen 
bereko diskoa kaleratu zuen 2011n, 
eta, ordutik hona, etenik barik ibili 
dira berau aurkezten,

Ekainaren 8an, txistua eta fla-
menkoa uztartzen dituen emanal-
dia ikusi ahalko da San Agustin 
kulturgunean. Silboberrik antola-
turiko kontzertua da eta 20:00etan 
hasiko da.

Andra Mariko elizpeak Flamenko Etxea 
proiektuari aterpea emango dio
Domekan izango da kontzertua, ekainak 9, 19:00etan, Euskal Jaiaren barruan 

Gorka Hermosa eta Jose Luis Monton.

musika •  aritz maldonado

1976an desagertutako Musika Ban-
da berreskuratuko dute Zornotzan, 
eta, aurrerantzean, herriko bizitza 
sozialean parte hartuko du. Ekai-
naren 15ean egingo du lehenengo 
agerraldi publikoa, Aritz Labrado-
rren gidaritzapean. Izan ere, bera 
izango da bandako zuzendaria. 
19:30ean izango da kontzertua. 
35 musikarik errepertorio zabala 
eskainiko dute Zornotza Aretoan, 

aurreko bandari omenaldi bat egi-
teko. Musikari horietariko hogei 
batek osatzen dute egungo Zorno-
tzako Musika Banda, eta denerik 
dago euren artean, gazte zein adi-
neko. Txapi saxofoi-jotzailea, esate-
rako, 1976ko bandako kidea izan 
zen. Aurrera begira ere hainbat 
ideia dituela aurreratu du Labrador 
zuzendariak.

43 urteren ondoren, Zornotzak 
Musika Banda berreskuratuko du
Ekainaren 15ean aurkezpen kontzertua eskainiko du, 19:30ean, Zornotza Aretoan

Aritz Labrador bandako zuzendaria, Luciano Martinez zinegotzia, eta Javi Castaño bandako kidea.

Aritz Labrador izango 
da bandako zuzendaria; 
aurrera begirako plan 
ugari dituela aitortu du

1976an bandakoak ziren 
kide batzuk ere batu 
dira proiektu honen 
berreskurapenera
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Ziortza Isasi eta Aroa Gorostiza 
elorriarrak Euskadiko txapeldun 
geratu dira errepidean
Ia lasterketa osoa elkarregaz ihes eginda eman zuten

txirrindulAritzA  •  J.D.

Errepideko aurtengo Euskadiko 
Txapelketa berezia izan da, hain-
bat konturengatik. Alde batetik, 
herri bereko txirrindulari bi, 
Ziortza Isasi (Eneicat) eta Aroa 
Gorostiza (Bizkaia-Durango) 
elorriarrak, geratu direlako txa-
peldun, nagusietan eta 23 urtez 
azpiko mailan; bestetik, ia laster-

keta osoa elkarregaz ihes eginda 
eman zutelako, eta, azkenik, 
Aroa Gorostizak bere ibilbideko 
lehenengo garaipena lortu zue-
lako, Ugaon, Isasiren aurretik 
helmugaratuta.

Asteburu berean, Isasik beste 
bigarren postu bat ere lortu 
zuen, Barrundiako lasterketan.

Ziortza Isasi eta Aroa Gorostiza Ugaoko podiumean

Lidia Cañetek errekor bi 
apurtu ditu Euskadiko  
arku-tiro txapelketan

ArKu-tirOA  •  J.D.

Joan zen asteburuan, Lidia Cañete 
durangarrak lehenengoz parte 
hartu zuen beteranoen txapelke-
tan, aurten 50 urte egingo ditu 
eta. Zaldibar Arku taldeko tira-
tzailea txapeldun geratu zen eta, 
gainera, errekor bi apurtu zituen, 

60 metroko arku-tiroan 305 pun-
tu eta 50 metrokoan 316 puntu 
batuta. Euskadin zein estatuan, 
ez dago puntuazio hori duen beste 
beteranorik. Espainiako txapelke-
ta izango du hurrengo hitzordua, 
asteburu honetan.

Lidia Cañete, marka bat apurtzeko balio izan zion puntuazioaren alboan.

Adina beteta, beteranoen mailan aritu zen lehenengoz

Olazarmendi klubeko 
gimnasta gazteak 
Euskadiko podiumean

GiMnASiA ErritMiKOA  •  J.D.

Zaldibarko Olazarmendi klube-
ko kimuek brontzezko domina 
lortu zuten Euskadiko eskolar-
teko kirol jokoetan, Ane Anto-
nek, Olaia Onandiak, Ainhize 
Basterretxeak, Ainhoa Terro-
bak eta June Cerrosek egindako 
lanari eskerrak. Buruz buruko 
saioetan Eider Agirrek eta Bea-
triz Dos Santosek ere parte har-
tu zuten Santurtzin jokatutako 
txapelketan. Ekainaren 16an 
kurtso amaierako erakustaldia 
egingo dute, Zaldibarren.

FutBOlA  •  Joseba Derteano

Hainbat jenderen elkarlanari eske-
rrak eta Kulturalaren mendeurre-
na aitzakia moduan hartuta, bete-
ranoen futbol torneo solidarioa an-
tolatuko dute ekainaren 15erako, 
Durangoko Tabira futbol zelaian. 
Hiru talde batuko ditu: Kulturala, 
Extremeño eta Juanito Maravilla 
Fundaziokoak. Azken horrek Real 
Madrileko jokalari ohiak eta klub 
horri jarraipena egiten dioten kaze-
tariak batzen ditu.

Sarrerekin batutako dirua lau 
elkarteren artean banatuko dute: 
Geu Be, Angelman Sindromea eta 
SFC-SQM Euskadi AESEC elkarteen 
eta Juanito Maravilla Fundazioaren 

artean. "Durangoko eta inguruko 
herrietako jendeari dei egin gura 
diogu, Tabira futbol zelaia bete 

dezaten. Azkenean, ahalik eta di-
rurik gehien ateratzea da helburua, 
elkarteei laguntzeko", azaldu zuen 

Txemi Lopez ekimeneko antola-
tzaileetariko batek aurkezpen eki-
taldian. Joseba Arana Kulturaleko 

ordezkariak ere "Tabira betetzeko" 
desioa adierazi zuen.  

Partiduak hurrengo zapatuan 
izango dira, 11:45ean. 40 minutuko 
hiruna partidu jokatuko dituzte. 
Sarrerak 5 euro balio du eta Tabira 
zelaian zein Durangoko hainbat 
taberna (Centro Extremeño, Udaba-
rri, Ibaizabal, Anboto, Kale Kantoi 
eta Lorena dastalekuan) eta estable-
zimendutan eskuratu daitezke.

Iturrasperen kamiseta
Partiduen artean hainbat kamiseta 
zotz egingo dituzte: Ander Iturras-
pe eta Fernando Pacheco jokalarie-
na, Kulturaleko mendeurrenekoa 
eta Real Madrileko jokalariek si-
natutakoa. Beste hainbat sari ere 
banatuko dituzte bertaratzen diren 
guztien artean.

Juanito Maravilla Fundaziotik 
oraindino ez diete baieztatu nor-
tzuk etorriko diren, baina, segu-
ruenik, Paco Buyo atezain ohia eta 
Pipi Estrada kazetaria egongo dira 
Durangora datozenen artean.

Futbol torneoan parte hartuko duten taldeak eta dirua jasoko duten elkarteetako kideak elkarrekin Tabira futbol zelaian.

Ekainaren 15ean Tabira futbol zelaia betetzeko deia egin dute antolatzaileek, ahalik eta dirurik gehien batu dadin 

Futbol torneo solidarioa jokatuko dute Kulturala, 
Extremeño eta Real Madril taldeetako beteranoek
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OSASUN ETXEA  i 

Udara begira, ilerako hidratazio 
ona proposatzen dugu. Detox txa-
noarekin buru-azala eta ile kaltetua 
indartzen dira, ilearen elastikota-
suna, distira, bolumena eta indarra 
berehala hobetuta. Bere formulak ez 
du osagai oldarkorrik, eta aberatsa 
da kolagenoari, azido hialuronikoa-
ri eta keratinari dagokienez. Agua-
katearen olioaren, jojobaren, maca-
damia intxaurraren, almendraren 
eta ezti-estraktuaren osagai ederga-
rriek ilea elikatu eta zeta-antzeko 
eta hidratatuta uzten dute luzaroan. 
Ile mota guztietarako.

Udaberria eta uda gertakarien ga-
raia da. Gertaera bakoitzerako, ile-
orrazkera eta ile-bildurik aproposenak 
proposatzen ditugu.

Estetika
gida
  anboto

Ile-apaindegia Ile-apaindegia

Belardenda eta 
dietetika Ile-apaindegia

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Maria Jesus 
Luque
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Eskuz Banakako Txapelketa 
nagusia hasi zenean, hementxe 
bertan aipatu nuen bizkaita-
rron esperantza nagusia, Da-
nel Elezkano ere aintzat hartu 
arren, Mikel Urrutikoetxea 
zela. Zaratamoarrek, bai batak 
eta bai besteak, kunplitu dutela-
koan nago. Hala ere, Mikeli bes-
te pausotxo bat gehiago ematea 
eskatzen diogu. Txapela lortzea, 
hain zuzen ere. 

Domekan pilotazale bizkai-
tar denok Bizkaia frontoira 
begira izango gara eta, seguru 
asko, bultzaka ere Mikelek pi-
lota jo behar duen bakoitzean! 
Finala aztertzerakoan argi dago 
ez dela pronostiko errazekoa. 
Iker Irribarria kolpez gehiago 
da, baina zaratamoarrak badu 
argudio bat baino gehiago hori 
era egokian kudeatzeko eta 
aurreko koadroetara jokoa bi-
deratu eta tantoak bukatzeko. 
Fisikoki biak oso indartsuak 
dira eta, nire ustez, mentalki 
egokien aritzen denak asko 
izango du irabazita. 

Finaletan txapela irabazteak 
bakarrik balio izaten du, bai 
behintzat eguneko berotasun 
horretan. Dena den, hotzean 
ikusita, bertan egotea ez da 
gutxi, pilota munduko egun 
handiena baita. Mikel Urruti-
koetxeari ohore hori inork ez 
dio kenduko. Animo, Mikel!

Afizionatu mailan ere aste-
buru interesagarria daukagu. 
Euskal Ligako trinkete txapel-
ketan Abadiñoko Atxartek bi 
finalaurreko jokatuko ditu. 
Arabio-Aspuru binakako finala 
lortzekotan gaur bertan Tor-
nosolon eta bihar Gipuzkoan 
Aspuruk eta Aranak, biak aba-
diñarrak, Banakakoa ziurtatua 
daukate. Zornotzako Lagun 
Onak-eko gazteek finala dute 
helburu. Animo hauei ere. 

Bukatzeko, Bizkaiko Herriar-
tekoan, Zornotza finalerdietara 
sailkatu daiteke asteburuan.

Jokaldia

BIZKAIA-ra begira

Kepa Arroitajauregi  
Egaña 
Pilota teknikaria

Tabira Igeriketa Taldeko Gonzalo 
Díaz durangarrak Espainiako sal-
bamendu txapelketa lehiatu zuen 
joan zen asteburuan, Santandergo 
(Kantabria) Sardinero hondartzan. 
Zilarrezko bost domina eta bron-
tzezko bi irabazi zituen.

Espainiako salbamendu txapelke-
tatik zazpi dominagaz itzuli zara. 
Pozik zaude lortutakoagaz?
Bai, pozarren nago. Gutxi gora-
behera, bete ditut helburuak, eta, 
beraz, pozik egoteko moduan 
nago. Egia esan, final batzuetan 
urrearen lehian egon naiz, baina, 
hala ere, pozik nago egindako 
lanagaz eta lortutako emaitzagaz, 
final oso lehiatuak izan dira eta.

Beraz, txapelketa aurretik ezarrita 
zenituen helburu guztiak bete ahal 
izan dituzu?
Neukan guztia eta ahal nuen guz-
tia ematea zen nire helburua. Ezin 
izan ditut txapelketak gura bezala 
prestatu, lanarengatik eta beste 
hainbat kontugatik. Beraz, pro-
betan neukan dena ematea zen 
nire asmoa. Gainera, aitortu behar 
dut domina lortu dudan probaren 
batean itxaroten nuena baino 
hobeto eta aurrerago ibili naizela.  
Zilarrezko bost domina eta bron-
tzezko beste bi. Geratu zaizu aran-
tzarik probaren batean urrezko 
dominarik lortu ez duzulako?
Egia esan, ez. Pozarren nago. Batez 
ere, ez nuelako hain emaitza onik 

itxaroten. Esaterako, ocean pro-
ban, oso aerobikoa den proban, 
ez nekien aurrean egoteko auke-
rarik izango nuen, eta, egia esan, 
igerian oso ondo ikusi nuen neure 
burua. Bestalde, sky proban, ondo 
eutsi nien distantziei, eta, taulan, 
bigarren helmugaratzea lortu 
nuen. 
Zeintzuk dira zure hurrengo helbu-
ruak?
Nire helburua, eta Tabira igeri-
keta taldeko kideena ere, 2020an 
Italian jokatuko den Munduko 
Txapelketara sasoi onean heltzea 
izango da. Aurten, ezin izango 
gara Europako Txapelketara joan, 
baina bai datorren urteko Mun-
duko Txapelketara. Beraz, 200 

metroko oztopoen proba ondo 
prestatu eta munduko errekorra 
haustea izango da nire helburu 
nagusia. Badakit hori lortzea oso 
zaila izango dena, baina horreta-
rako prestatu gura dut. Kontziente 
naiz lan asko egin behar dela 
errekorra hausteko eta ez dudala 
denbora askorik entrenatzeko, 
baina gaztetan ikasi nuen guztia 
praktikan jarri eta errekorraren 
bila joango naiz. Horrez gainera, 
gainerako probetan ere lan txuku-
na egitea izango dut helburu. 

GONZALO  
DIAZ ALVARADO

Durango, Igerilaria

Asteko kirolaria

“200 metroko oztopo proba ondo prestatu eta 
munduko errekorra haustea da helburua”
Gonzalo Díaz durangarrak 7 domina kolkoratu ditu Espainiako salbamendu txapelketan

PILOTA  •  Joseba derteano

Mallabiko Biharko Izarrak pilota 
txapelketako finalak jokatuko 
dituzte gaur, 19:30ean hasiko den 
jaialdian. Bertan, Iker Salaberria 
aurrelari nafarrak txapelketa bi-
garren urtez jarraian irabazteko 
aukera izango du, binaka.

Iaz, Salaberriak Aitor Arangu-
ren gipuzkoarragaz osatu zuen 
finaleko bikotea, eta izerdia ondo 
botata jantzi zuten txapela: 22-21, 
Javier Zabalaren eta Aitor Alduntzi-
ren kontra.

Aurtengo finalean ez dago fabo-
rito argirik. Salaberriak Iker Elizegi 
asteasuarragaz osatuko du bikotea. 
Apirilean, elkarregaz jokatuta, 
Goñiren oroimenezko txapelketa 
irabazi zuten, Donostian. Final 
hartako aurkari bat, Iñigo Bikuña, 
aurrez aurre izango dute gaur 
Mallabian. Laster Aspe enpresagaz 

profesionaletan debutatzeko den 
donostiarrak Oihan Kanabal igan-
tziarra izango du bikotekide. 

Binakakoaren aurretik, Gutie-
rrezek eta Larrazabalek lau t'erdiko 
finala jokatuko dute.

Otaduy finalaren atarian
Gorka Otaduy berriztarrak oso 
txapelketa ona burutu arren, fi-
nalaren atarian geratu da. Finaler-
dietan, Aitor Etxebarriak eta biek 
8-22 galdu zuten, Kanabalen eta 
Elizegiren aurka. Urduritasunak 
eraginda, galtzaileek ez zuten eu-
ren jokorik onena erakutsi.

Iker Salaberria goizuetarrak bigarren urtez jarraian 
jantzi dezake txapela Biharko Izarrak txapelketan
Iaz Aitor Arangurenegaz eskuratutako lorpena errepikatzen saiatuko da Iker Elizegi asteasuarragaz

Iker Salaberria, joan zen eguenean jokatutako finalerdian. Julen uribe

Salaberriak eta Elizegik 
Donostiako pilota 
txapelketa bat irabazi 
zuten apirilean 
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//DURANGO
AskAtAsUN EtORbiDEA
3 logela, egongela, sukaldea, bainugela eta 

igogailua. 180.000€ / E.E.Z=F
ANtsO EstEGiz
3 logela, sukaldea, egongela eta bainugela. 

160.000€ / E.E.Z=E
ERREtENtxU
3 logela, sukaldea, egongela, bainugela, balkoia eta 

igogailua. Garaje itxia aukeran 190.000€ / E.E.Z=E
EzkURDi
4 logela, sukaldea, egongela balkoiagaz, 2 bainugela 

eta igogailua. 260.000 € / E.E.Z=E 
EzkURDi
4 logela, sukaldea, egongela, 3 bainugela eta igogailua. 

Lehen 321.500€ / Orain 300.000 € / E.E.Z=F
kAlEbARRiA
2 logela, sukaldea, egongela balkoiagaz eta 

bainugela. 82.000€ / E.E.Z=G
kURUtziAGA
2 logela, egongela, sukaldea eta bainugela. 

99.000€ / E.E.Z=Bidean
MikElDi
2 logela, sukaldea balkoaigaz, egongela, 2 bainugela, 

igogailua, garaje itxia eta ganbara. 250.000€ / 
E.E.Z= F

sANtikURUtz kAlEA
Etxebizitza bifamiliarra eraikitzeko 600m2ko lur-

sorua. 640.000€
zEhARkAlE
2 logela, egongela, sukaldea, bainugela eta igogailua. 

Lehen 150.000 € / Orain 130.000 € / E.E.Z= E
zUMAlAkARREGi
5 logela, 2 sukalde, 2 egongela, 4 bainugela, 

igogailua eta garajea. 695.000 € / E.E.Z= E
//AbADiÑO
zElEtAbE
3 logela, egongela, sukaldea, 3 bainugela, terraza, 

garajea eta trastelekua. Lehen 342.576 € / Orain 
288.000€/E.E.Z=E

ARlOzAbAl
2 logela, egongela, sukaldea, 2 bainugela, 

igogailua, garajea eta trastelekua. 170.000 € / 
E.E.Z=Bidean

//AtxONDO
ARRAzOlA ERREpiDEA
2 logela, sukaldea, egongela, 2 bainugela, 

igogailua, garajea eta trastelekua. 170.000€ / 
E.E.E=Bidean

//bERRiz
bERRizbEitiA kAlEA
2 logela, sukaldea, egongela, bainugela eta balkoia. 

120.000 € / E.E.Z= F
bilbO EtORbiDEA
3 logela, sukaldea, egongela-jangela, 3 bainugela 

eta balkoia. Lehen 195.000€ / Orain 180.000€ 
/ E.E.E= E

//iURREtA
FAUstE
Baserria lurzoruagaz, 220.000€ / E.E.Z=G
sANtA MAÑA
3 logela, sukaldea, egongela bainugela trastelekua 

eta lursailarekin 125.000€/ E.E.Z=G
DANtzARi kAlEA.
3 logela, sukaldea balkoiagaz, egongela, bainugela. 

93.000€/ E.E.Z=G
//MAtiENA
txiNURRisOlO
3 logela, sukaldea egongela balkoiagaz eta 

bainugela 200.000€ / E.E.Z=F
//MAÑARiA
EbARistO bUstiNtzA kiRikiÑO
3 logela, sukaldea, egongela, bainugela, 2 balkoi, 

2 ganbara. eta txokoa aukeran 150.000€ / 
E.E.E=Bidean

//OtxANDiO
ElizAbARRi
3 logela, sukaldea, egongela, bainugela, balkoia eta 

lonja 106.000€ / E.E.E=F
//zORNOtzA
sAN pEDRO kAlEA
3 logela, sukaldea, egongela balkoiagaz, bainugela, 

ganbara eta garajea. 170.000€ / E.E.Z=Bidean

www.inmoduranguesado.com

bERRiz

350
m2

395.000€

BERRIZ: AUKERA! TXALET ADOSATU 
HANDIA! 350 m2. 5 solairutan banatuta, 
igogailuarekin.

DURANGO 3
logela

2
komun

285.000€

ANDRA MARI: Etxebizitza esklusiboa. Eraikin 
enblematikoan kokatua. Egoera onean. 3 logela,  
egongela, sukaldea, 2 bainugela. Gaueko tarifa.

DURANGO 3
logela

2
komun

248.000€

LARRASOLOETA : Erreformatua estreinatzeko. 
89,75 m2. 3 logela, egongela, sukaldea (jantzita), 
2 bainugela, ganbara. Ekialde/mendebalderantz.

AbADiÑO

160
m2

lokala

185.000€

AUKERAN!: Edozein aktibitate hasteko prest. 
Erakusleiho handiarekin. Bainugela. Telebista eta 
telefono tomarekin. Aire egokitua, alarma.

bERRiz 3
logela

180.000€

bERRiz: Sukaldea (jantzita), egongela, 
bainugela, balkoia eta trastelekua. 2.015ean 
erreformatua. Ekialde/mendebalderantz.

AtxONDO

3
logela

147.000€

AUkERA!: 3 logela, 1 bainugela, egongela, 
sukaldea (jantzita), 12 m2tako despentsa. 
Altzairuekin jantzita. Ganbara eta garajea.

//AUKERA 
TABIRA. 3 logela. Bainugela. Sukaldea. 

Despentsa. Egongela. Terraza. Ganbara. 
Eguskitzua. Kanpoalderantz. 190.000€ neg.

IURRETA. A ESTRENAR. 3 logela. Bainugela. 
Sukaldea. Egongela. Terraza. Kanpoalderantz. 
97.500 €

OCASIÓN. 3 logela. Bainugela. Sukaldea. 
Egongela. Garajea. 98.000 €.

ABADIÑO. 3 logela. 2 bainugela. Sukaldea. 
Despentsa. Egongela handia. Ganbara. 149.000€. 

SAN FAUSTO. 3 logela. Bainugela. Sukaldea. 
Egongela. Kanpoalderantz. 85.000€

DURANgO. 2 logela. Bainugela. Sukaldea. 
Egongela. Berogailua. Igogailua. 130.000 € neg.

KURUTZIAgA. 3 logela. Bainugela. Sukaldea. 
Egongela handia. 99.000 €

EZKURDI: 3 logela. 2 Bainugela. Sukaldea. 
Egongela handia. Terraza. Ganbara. 226.000 €

//ETXEBIZITZAK SALgAI
PLATERUEN PLAZA. AZKEN etxebizitza. 120m2. 

3 logela. 2 Bainugela. Sukaldea. Egongela. 
Ganbara. Garajea. 288.000 €

ERRETENTXU: 2 logela. 2 Bainugela. Sukaldea. 
Terraza. Egongela. garajea aukeran. 240.000 €.

ANDRA MARI. 93m2. 3 logela. Bainugela. 
Sukaldea eta egongela. 145.000 €

MURUETA TORRE. 120m2. 4 logela. 2 bainugela. 
Sukalde handia. Egongela terrazarekin. 
Trastelekua. 2 garaje plaza. 270.000 €

ATXONDO . 85m2. 3 logela. Bainugela. 
Egongela. 2 Terraza. Garajea - Txoko. 
erreformatua. 148.000€ 

MENDIZABAL. 2 logela. Bainugela. Sukaldea. 
Balkoia. Garaje itxia aukeran. 186.000€ 

SAN IgNACIO. 100m2. 3 logela. 2 bainugela. 
Horma-armairua. Sukaldea eta egongela handia. 
Terraza. Kanpoaldeko garajea. Eguskitzua. 
Alokailuan erosteko aukeran. 256.000 €

IURRETA. 2 logela. Bainugela. Sukalde- 
jangela. Egongela. Terraza. Bizitzen sartzeko. 
Eguskitzua. 115.000 €

ZABALE (Ask. Etorbidea). 3 logela. Bainugela. 
Sukaldea. Egongela. Terraza. 170.000 €

ANBOTO. Azken pisua. 3 logela. Bainugela.
Egongela. Balkoia. Hegoalderantz. 185.000€                      

ABADIÑO. Unifamiliarra. 484 m2-ko partzela.  
1000 m2-ko lursail eraikigarria (aukeran)

CENTRO. 100m2. 3 logela. Bainugela. Sukaldea. 
Egongela handia. Garajea aukeran. 229.000 €

ERROTARITXUENA. Apartamentua. Dana 
kanpoalderantz. Terraza. Garaje itxia. 220.000€.

IURRETA. 111m2. 3 logela. 2 Bainugela. 
Sukaldea. Esekitokia. Egongela handia. 12m2-
ko terraza. Trastelekua. Garaje. 276.000 €

BARRIA. ESTREINATZEKO: 3 Logela. 2 
Bainugela. Sukaldea. Esekitokia. Egongela. 
Terraza. Ganbara. Garajea aukeran. 153.000 € 

MATIENA. LAUBIDETA. 3 logela. 2 bainugela. 
Sukaldea. Egongela. 2 Terraza. Eguskitzua.

BERRIZ.: 3 logela. Bainugela. Sukaldea. 
Egongela. Terraza. 65.000€

Zaldibar. 2, 3 logela. Eguskitzua. 
Kanpoalderantz. Erreformatua. 99.000€

//LOKALAK SALgAI ETA 
ALOKAIRUAN
TABIRA: GARAJE  a pie de calle  de 30m2-ko 

garajea kalean bertan. Argia eta urarekin.

ASK.ETORBIDEA. Garaje plazak 8.000 €-tik.
ABADIÑO, 160m2-ko lokala. Egokitua. Dana 

erakuslehio. 185.000 €
ABADIÑO. 75m2. 75.000 €
ZALDIBAR. Salmenta. Ganbara zabala. Egokia 

bulegoa eta estudioa izateko. 24-35m2. Ekonomikoa.
F.J. ZUMARRAgA. AUKERA. 114m2. Salmenta 

150.000€ (Negoziagarria)
IBAIZABAL. 50m2. Guztia jarrita. Salmenta/ 

Alokairua. 500€.

86
m2

70,1
m2

//ETXEBIZITZAK SALgAI
DURANgO. Eraikin berria. Logela biko eta hiruko, 

azken duplex-ak salgai. 178.000.-€ tik hasita.
DURANgO. Komentukale. Logela biko pisu 

ederra, sukaldea, egongela, komun bi, oso 
eguzkitzua, igogailua eta gasa badu.

DURANgO. Antso Estegiz. Hiru logelako pisu 
ederra. Igogailua, gasa oso euskitzua.

DURANgO. Jose Miel Barandiaran. Pisu 
ederra, hiru logela, komun bi, sukaldea, 
egongela, garajea eta trasteroa. Aukera ederra 
Durango erdian bizitzeko.

DURANgO. Komentukale. Pisu ederra, hiru 
logelakoa, komun bat, sukaldea, egongela, eta 
ganbara. Bista ederrak.

BERRIZ. Hiru logelako pisua. Komuna eta 
egongela ganbara ere badu. Oso eguzkitzua 
eta merkea.

DURANgO. Goienkale kalean. Logela biko pisu 
ederra,  90 m2 ganbararekin.

IURRETA. Maspe kalean. Hiru logelako pisu 
argitzua. Egongela eta sukaldea balkoiarekin, 
komuna eta igogailua.

DURANgO. Hegoalde kalean, izugarrizko 
adosatua salgai, 4 logela, 4 komun, txokoa, 
terraza, lorategia, ezin hobea.

LEKEITIO. 3 logelako etxebizitza, bainugela, 
sukaldea, egongela terrazarekin, garajea. 
Urbanizazio pribatu baten barruan, igerileku 
eta frontoiarekin.

ATXONDO. Etxebizitza 2 logelarekin, bainugela, 
despentsa, sukaldea esekitokiarekin, eta 
egongela.

ZALDIBAR. Etxebizitza, 3 logela, bainugela, 
sukaldea, egongela balkoiarekin, guztiz 
berriztatua. Horrez gain, trastelekua.

//LURSAILAK SALgAI
ABADIÑO. 1.000 m2-ko lursaila salgai, 

bifamiliarra eraikitzeko baimenarekin. Zonalde 
egokia.

BERRIZ. 10.000 m2-ko lursaila. Zelai ederra 
sarbide oso onarekin.

IURRETA. 5 hektarea inguruko lursaila, abeletxe 
bat egiteko aukera dago. Sarbide onarekin.

ABADIÑO. Bifamiliarra eraikitzeko lursaila, 
1.000 m2. Informazio pertsonalizatua.

AMOREBIETA. EUBA. Txalet bifamiliar bat 
eraikitzeko lursaila, 3.000 m2 inguruko 
azalerarekin.

//BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALgAI
ABADIÑO. Bifamiliarra salgai. 4 logela, hiru 

komun, sukaldea, egongela, garajea oso polita.
ATXONDO. Marzana. Izugarrizko txaleta salgai 

ikuspegi bikaina, berri berri!!!.
MAÑARIA. Izugarrizko baserria salgai. Herrian 

bertan. Lursaila 3.000 m2. Bizitzeko moduan. 
Oso polita.

ELORRIO. Aldape auzoa. Baserria berriztatzeko, 
3 hektareako lursaila. Prezioa 125.000€.

ATXONDO. Baserri ikusgarria Martza auzoan, 
15.000 m2-ko lursaila baserriaren inguruan. 
Teilatu berria. Zonalde pribilegiatua.

BERRIZ. Bº Murgoitio. Bifamiliar ederra salgai. 
6 logela, 2 sukalde, 2 egongela, 6 bainugela, 
garaje bikoitza, 12.000 m2-ko lursaila. 
Kokapen ezin hobea, Anbotora begira.

MENDATA. Lamikiz auzunea. Baserri bifamiliarra 
berriztatzeko. Orientazio pribilegiatua, oso 
eguzkitsua. Prezio interesgarria.

DURANgO. Eraikin atxiki ederra, izkinakoa, 
guztiz hornitua. Ia berria, estreinatzeko.

BERRIZ. Baserri ederra, Murgoitioko zonaldean. 
Hiru hektareako landa baserri ondoan.

//BULEgOAK ALOKAIRUAN
ABADIÑO.
ABADIÑO. 40 m2-tik gorako bulegoak, 350 €-tik 

hasita.
//gARAJE ITXIAK SALgAI
Durangon, garaje itxiak salgai 25.000.-€ tik 

aurrera.
//LOKALAK ALOKAIRUAN
Alde zaharrean, tamaina ezberdineko lokalak 

alokagai ditugu. Etorri eta galdetu.
//LOKAL INDUSTRIALA SALgAI
MATIENA. 460 m2-ko lokala salgai,  Bulegoa, 

komuna eta aldagela, oso egokia.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

ETXEBIZITZAK SALDU

Elorrio. Atiko polita errentan 
Elorrion. 50 m2. Igogailuarekin. 
Tel.: 631 12 31 06

ETXEBIZITZAK ERRENTAN
EMAN

Durango. Hiru emakume arduratsu
San Fauston edo Durangon
alokairuan dagoen etxe baten bila
gabiltza, Tel.: 644 93 06 79

Zaldibar. Zaldibarren, herri 
erdigunean, 3 logelako pisua, oso
eguzkitsua, igogailuarekin.
Tel.: 616 24 30 53

Durango. Durangon atiko txiki bat
alokatzen dut, igogailuarekin. 
Bikoteentzako aproposa. Azokaren
inguruan. Hilean 490€. 
Tel.: 695 74 22 38

ETXEBIZITZAK ERRENTAN
HARTU

Pisu bila nabil, alokairuan. Pisu
bat alokatu nahiko nuke, Durangon

San Fauston, edo Iurretan. 
Kontratoarekin, eta 500-600€ 
hilabetean ordaintzeko prest nago.
Hurrengo telefonora deitu, 
gaztelaniaz mesedez.  
Tel.: 644 93 06 79

Elorrio. Elorrioko bikote arduratsu
bat gara eta alokairuzko pisu bila
gabiltza (Elorrion bertan). 
Tel.: 688 64 06 04

Alokairuko etxe bila Iurretan.
Bikote gazte, euskaldun, langile eta
arduratsua alokairuko etxe bila
gabiltza Iurretan. Hemen gure  
Tel.: 688 64 6023

LAN ESKAINTZAK

PERTSONAK ZAINDU

Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen. Emakume arduratsu eta
esperientzia handikoa lan bila dabil
pertsona nagusiak zaintzen, gauez
zein egunez. Gainera, berehala lanean
hasteko prest nago. 
Tel.: 646 35 87 09

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Mutil nikaraguar 

esperientziaduna lan bila dabil 
pertsona nagusiak zaintzen. Barneko,
kanpoko zein ordukako langile 
moduan lan egiteko prest.  Interesa
baduzu deitu Tel.: 612-53 93 89

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Emakume nikaraguar 
esperientziaduna lan bila dabil 
pertsona nagusiak zaintzen. Barneko,
kanpoko zein ordukako langile 
moduan lan egiteko prest.  Interesa
baduzu deitu Tel.: 632 35 60 66

Etxeko lanak egiteko, edo
adineko pertsonak zein umeak
zaintzeko lan bila nabil. Kaixo,
etxeko lanak egiten, zein adineko
edota umeak zaintzeko lan bila nabil.
Neska latinoamerikarra naiz, 
arduratsua, tratu onekoa. 
Jendearekiko harremana gustatzen
zait. Edozein inguru zein 
pertsonengana egokitzeko gaitasuna
daukat eta azkar ikasten dut. Barneko
langile moduan lan egiteko prest
nago, adineko pertsonak edo umeak
zaintzen edota etxeko lanak eta 
janaria prestatzeko ere. Berehalako
prestutasuna daukat. Bizkaia edota
Gipuzkoan. Telefonoz edota 

whatsapez kontaktatu, gaztelaniaz
mesedez. Tel.: 644 93 06 79

Adineko pertsonak eta umeak
zaintzen ditut. Emakume bolibiarra
naiz, arduratsua, erreferentzia onekin.
Adineko pertsonak edota umeak
zaintzeko lan bila nabil. Barneko
langile moduan, asteburuetan edo 
orduka lan egiteko prest nago.
Gipuzkoa zein Bizkaian. Berehalako
prestutasuna daukat. Interesatuek
deitu edo Whatsapp-a bidali, 
Tel.: 602 89 50 18 gaztelaniaz
mesedez.

Barneko langile lan bila. Adineko
pertsonak edota haurrak zaintzeko,
etxeko garbiketa lanak, arropa
lisatzeko, sukaldaritza lanak egiteko
prest nago (40 urte). Berehala
hasteko prestutasunarekin:
Tel.: 644 55 83 90

Barneko langilea lan bila.
Emakume arduratsua lan bila.
Barneko zein kanpoko langile gisa
adineko pertsonak edo haurrak
zaintzen lan egingo nuke. Sukaldean
ere aritu naiteke. Berehala hasteko

moduan: Tel.: 632 70 52 25

Barneko langile gisa lan bila.
Barneko zein kanpoko langile gisa lan
bila ari naiz. Orduka ere lan egiteko
prest. Adinekoak edo haurrak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Deitu: Tel.: 643 72 71 98 zenbakira.

Zaintzaile euskaldun baten bila
nabil. 8 eta 10 urteko bi umereentzat
zaintzaile euskalduna behar da, ekain
erditik uztail erdi alderarte, eguerdi-
tan. Interesa baduzu, deitu Tel.: 649
56 34 92 honetara, mesedez.

Ibilgailuak
AUTOAK

Land Roverra erosiko nuke!. Land
rover defenderra erosiko nuke, berdin
du ze egoeratan dagoen, itv gabe,
aberiatua, golpearekin... Jarri harre-
manetan, Tel.: 623 17 95 37

GAINERAKO IBILGAILUAK

Mendiko Bizikleta GT Zaskar.
Mendiko Bizikleta / MTB / Marka: GT
/ Modeloa: Zaskar Elite Alum. / Urtea:
2015 / Erruberak: 27,5" / 
Tel.: 686 214 964

Publizitatea
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BARIKUA, 7 · 09:00-09:00

Navarro  Artekalea 6 - DuraNgo
guTIErrEZ, IBaN Txiki Otaegi 3 - 
ZorNoTZa
09:00-22:00
SaNchEZ, MIrEN ITZIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDIño
SaraSkETa, DIEgo Luis 
Urrengoetxea 5 - ZorNoTZa
IruarrIZaga, karMElE San 
Miguel 15 - ZorNoTZa
ZAPATUA, 8 · 09:00-09:00
SagaSTIZaBal  
Askatasun etorb. 19 - DuraNgo
guTIErrEZ, IBaN Txiki Otaegi 3 - 
ZorNoTZa
09:00-13:30
caMpIllo Montevideo etorb. 24 - 
DuraNgo
Navarro  Artekalea 6 - DuraNgo

DE DIEgo Intxaurrondo 22. - DuraNgo
uNaMuNZaga Muruetatorre 2C - 
DuraNgo
BalENcIaga  
Ezkurdi plaza 8 - DuraNgo
BaZaN DIaZ Uribarri 5 - DuraNgo

JaIo-aBENDIBar 
Errekakale 6. - ElorrIo
EgurEN, ISaBEl 
Trañabarren 15. - aBaDIño
ruIZ, JuaN El alTo-Bide Zahar 14 - 
ZorNoTZa
MElEro, roSa MarI  
San Pedro 31 - ZorNoTZa
IruarrIZaga, karMElE San Miguel 15 
- ZorNoTZa

09:00-14:00

IrIgoIEN Bixente Kapanaga 3 - IurrETa

09:00-22:00

SaNchEZ, MIrEN ITZIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDIño
SaraSkETa, DIEgo Luis 
Urrengoetxea 5 - ZorNoTZa

DOMEKA, 9 · 09:00-09:00

caMpIllo Montevideo etorb. 24 - 
DuraNgo
guTIErrEZ, IBaN Txiki Otaegi 3 - 
ZorNoTZa

09:00-22:00
SaraSkETa, DIEgo Luis 
Urrengoetxea 5 - ZorNoTZa
ASTELEHENA, 10 · 09:00-09:00

MugIca Andra Maria 9 - DuraNgo
ruIZ, JuaN El alTo-Bide Zahar 14 - 
ZorNoTZa
09:00-22:00
SaraSkETa, DIEgo Luis 
Urrengoetxea 5 - ZorNoTZa
IruarrIZaga, karMElE San 
Miguel 15 - ZorNoTZa
SaNchEZ, MIrEN ITZIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDIño
MARTITZENA, 11 · 09:00-09:00

DE DIEgo Intxaurrondo 22. - DuraNgo
ruIZ, JuaN El alTo-Bide Zahar 14 - 
ZorNoTZa
09:00-22:00
SaNchEZ, MIrEN ITZIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDIño
SaraSkETa, DIEgo Luis 
Urrengoetxea 5 - ZorNoTZa
IruarrIZaga, karMElE San 
Miguel 15 - ZorNoTZa

EGUAZTENA, 12 · 09:00-09:00

ETxEBarrIa  
Montevideo etorb. 2. - DuraNgo
ruIZ, JuaN El alTo-Bide Zahar 14 - 
ZorNoTZa

09:00-22:00

SaNchEZ, MIrEN ITZIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDIño
IruarrIZaga, karMElE San 
Miguel 15 - ZorNoTZa
SaraSkETa, DIEgo Luis 
Urrengoetxea 5 - ZorNoTZa

EGUENA, 13 · 09:00-09:00

Navarro  Artekalea 6 - DuraNgo

ruIZ, JuaN El alTo-Bide Zahar 14 - 
ZorNoTZa

09:00-22:00

SaNchEZ, MIrEN ITZIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDIño
IruarrIZaga, karMElE San 
Miguel 15 - ZorNoTZa
SaraSkETa, DIEgo Luis 
Urrengoetxea 5 - ZorNoTZa

ZAPATUA   21º / 8º

DOMEKA   23º / 11º

ASTELEHENA   16º / 10º

MARTITZENA   15º / 11º

EGUAZTENA   16º / 11º 

EGUENA   18º / 11º 

Botikak Zorion Agurrak

Eguraldia

ZorIoNak@aNBoTo.org   •  EguaZTENEko 14:00ak arTEko EpEa

Zorionak, Txola (765. alea)! Hamabostean behin zotz egiten dugun 
tarta zuri egokitu zaizu. Oparia eskuratzeko txartela gura duzunean jaso 
dezakezu Iurretako gure egoitzan:  Bixente Kapanaga, 9 an.

GOZATU  
GOZOTEGI-OKINDEGIA 
 
Ermodo, 11  DURANGO 
Tel.: 946 201 663 
gozatudurango@gmail.com 
facebook: Gozatu Gozotegia

Zorionak, Luzia, zure seigarren 
urtebetetzean aita Unai, ama 
Izaskun, Eder, aitteitte Karlos, 
amama Enkarna, Irati, Endika 
eta beste senideen partez. Egun 
polita eta alaia izan

Iurretako 1959ko 
kintoak Kantabriara 
irteera egin zuten 
joan zen asteburuan. 
Egun zoragarri bat 
pasatu zuten.

Eskubete urte bete dituzu, Jakes! 
Zorionak eta mosu potolo bat maite 
zaitugun guztion partez! Jarraitu 
orain arte bezain maitagarri!

Zorionak, Irane! Musu eta belarri 
tirakada handi bat familia guztiaren 
partez! Maite zaitugu, potxoli! 

Ez zinun uste ipiniko gendunik, 
ezta? Ba, zelan ez… Zorionak 
kamarera! Mosu bat

Zorionak, Iker! Musu eta belarri 
tirakada handi bat familia 
guztiaren partez! 
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AKUILUA  •  AITZIBER BASAURI

Uranga Tabernak irabazi du, biga-
rrenez, Zornotzako Jan Alai Pintxo 
Txapelketan herritarrek emandako 
saria. Paule Perezek sortutako 'Muuu' 
pintxoak batu ditu botorik gehien, 
eta 1.000 euroko saria eskuratu du. 
Sukaldaritza ikastaro bat egin zuen 
proba moduan, eta, horren ostetik, 
argi izan zuen ikasketak horretara bi-
deratu gura zituela. Orain, gozogintzan 
dihardu Larrabetzuko taberna batean. 
Dioenez, pintxo batek duen itxuragatik 
erakartzen gaitu, batez ere. 

Zerk inspiratu zintuen 'Muuu' pintxoa 
sortzeko?
Aurten, egia esan, asko kostatu 
zait pintxoa sortzea. Hasiera ba-
tean, tomate marmeladagaz lagun-
dutako hanburgesa bat 
prestatzeko asmoa 
nuen. Orain urte 
bi, zapore hori 
probatu nuen, 
eta  bu r ua n 
n e r a b i l e n . 
Baina ingu-
ruan probatze-
ra eman nuen 
eta ez zuen arra-
kastarik izan. Bada, 
azkenean, batetik aldaketa 
bat eginda, bestetik beste bat... pin-
txoa sortu nuen: okela da oinarria, 
eta gazta kurruskaria, mahonesa, 
eta pikillo piperrak ditu. Errukola 
ere ipini nion, kontrastea emateko. 

Aurten, bigarrenez lortu duzue saria. 
Itxaroten zenuen saria?
Ez. Inondik inora ere! Iaz ere ez. 
Oreagaz egindako brik batean go-
rringoa aurkeztu nuen, oso gutxi 
frijituta. Kalabazin eta gazta purea 
zeraman, trufa olioagaz eta oliba 
beltzez egindako hautsagaz. Koi-
larakada bakarrean jateko zen, 
ahoan zapore eztanda eragite-
ko. Gorringoa ortuen sortu dudan 
pintxorik onena da.
Sukaldean zeri ematen diozu ga-
rrantzia?
Produktu naturalak eta  
zapore garbiak gustatzen 
zaizkit. Adibidez, legatz 
on bati ez nioke sekula 
ere saltsarik botako. 
Pintxoak sortzean, pro-
ba eta nahaste asko 
egin izan ditut.
Lan handia dago pintxo 
baten atzean?
Uste baino lan eta or-
du gehiago dago, bai. 
Gainera, pintxo lan-
dua sortu gura izaten 
dut eta, batzuetan, ez 
daukat gura beste balia-

biderik. Baina lagun-
tza handia dut Uranga ta-

bernan. Momentuan 
sortzen zaizkidan 
ideiak apuntatzen 
joaten naiz, gero 
pintxoa lantzeko. 
Gauza berriak lan-

tzea gustatzen zait, 
eta zaporeen arteko 

kontrastea.
Pintxoak barik, plater txikiak 
egiten dira...
Bai! Gasteizko pintxo lehia-
ketan, adibidez, pintxo ele-
ganteak ikusi nituen. Itzelak! 
Gainera, pintxoaren esentziari 

eusten diote, ez dezan plater 
itxura hartu.
Betiko pintxoak ala berritzai-

leak dituzu gurago?
Denerik ba-

dago, ho-
beto!

Z e -
r e s a -

na sor tu 
du 'Gilda 2.0' 

pintxoak, ustezko pla-
gioagatik. Zer deritzozu?
Lehiaketa batera bakoi-
tzak sortutako pintxoa 
aurkeztea da logikoena. 
Gainerakoek egundo-
ko lana egin ondoren 
pintxoa sortzeko, ez da 
bidezkoa batek kopiatu-
tako pintxoagaz irabaz-
tea; berritzaileenaren 
saria, gainera. Ez dakit 
nork duen errua. Irabaz-
leak dio ez dela ohartu. 
Dena dela, ez naiz horre-
tan sartuko.

“Pintxoetan gauza berriak 
lantzea gustatzen zait, eta 
zaporeen arteko kontrastea”
Paule Perezek sortutako 'Muuu' pintxoa saritu dute herritarrek Zornotzako  
VIII. Jai Alai Pintxo Lehiaketan. Harrituta eta pozik hartu du saria zornotzarrak

Paule Perez 
Begiristain 
(Zornotza, 1995) 
• Jan Alai pintxo 
lehiaketa irabazi du

Pintxoa sortzea ala jatea duzu 
gurago?
Jatea, dudarik barik
Pintxo bat...
Orain zazpi bat urte Far-Far 
tabernan jan nuena: 'Koyak'
Liburu bat?
‘La flor del Argoma’
Mendia ala hondartza?
Biak, igual hondartza gehiago 
Pintxo bat jateko toki bat?
Tomasa edo Urtza tabernak
Amets bat?
Ondo jaten den landetxe bat 
gobernatzea

Berba bitan

Zapatu honetarako eguraldi 
epela eta aterria iragartzen da-
be. Arratsaldez, Gerediagako 
zelaira joan, eta euskal zineaz 
gozatzeko aukera paregabea 
daukagu, aire librean. Ni, bez-
peratan, han grabatutako fil-
me berezi bategaz natortsue.

Gerediagara joanez gero, 
jakizue, hantxe bertan, XIV. 
mendeaz geroztik, Durangal-
deko herrietako ordezkariek 
batzarrak egiten ebezala. Bar-
din jarduten eben abadiñarren 
zein berriztarren ordezka-
riek, Mallabitik zein Mañaritik 
etorritakoek. Durangaldeko 
hamabi elizateetako ordez-
kariek, batzuetan urietakoek 
ere, borobilean alkarri begira, 
harrizko jesarleku banatan, 
alkarbizitza antolatzen eben. 
Danek eukezan arazo aman-
komunak, mugaz gaindikoak, 
alkarren artean konpondu 
beharrekoak eta alkarregaz 
konpondu beharrekoak.

Aspaldiko garaiez nabil-
tsue, bai, baina gaurkotasun 
handiko gaiez. Hamaika egun 
baino ez dira joan, Durangal-
deko 43.158 biztanlek gure 
ordezkariak aukeratu gendu-
zanetik. Garai batean elizatee-
tatik etorritako ordezkarien 
legez, udaletxeetatik atarako 
dira eskualdeko ordezkariak. 
Mendeen joanak, herri-mu-
gaz gaindiko ikuspegiaren 
beharra areagotu egin dau 
biztanleon ardura nagusien 
konponbidean.

Alkarri entzutearen, adi-
tzearen eta adostearen sinbo-
lo dira Gerediagako zelaiko 
hamabi harri horreek. Men-
deetan egindako eran, bakoi-
tzak bere harritik, norbere 
ikuspegitik, amankomunean, 
Durangaldeko erronkei heldu 
beharrean gagoz. Alkarlane-
tik, hurrengo lau urteetako 
filma grabatzeko prest!

Lau- 
hortza

Harriez gaindi

Sergio 
Murillo Corzo 
Ekonomilaria
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