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Euskara ikasten, 
mendian eta 
barnetegian
Erreportajea I Hainbat herrita-
rrek euskararen ikasketan sakon-
tzeko aprobetxatzen dute uda. 
3-4 orrialdea

Elkarretaratzea 
Abadiñon sexu erasoak 
jasandako hiru
emakumeak babesteko
Abadiño I Txanporta plaza inguruan hainbat lagun batu 
ziren astelehenean, udalak eta mugimendu feministak 
deitutako kontzentrazioagaz bat egiteko. • 5. orrialdea

Odi Bakarreko 36 langileak 
kaleratu dituzte  

Odi Bakarren beharrean egon diren 36 langileak langabezian daude ekainaren 
27tik hona. Likidazio planak irauten duen artean borrokan jarraituko dutela 
azaldu du Xabi Rojok, enpresako behargin eta LABeko ordezkari izan denak. 
Izan ere, behargin bakoitzari 20.000 euro inguru zor dizkiote.  • 10
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Uda sasoi egokia izan daiteke eus-
kararen ezagutza hobetzeko. Klase 
intentsiboak, irteerak, barnetegie-
tan egonaldiak... Aukera horietako 
bat da Zornotzako Barnetegikoa. 
Uneotan, Euskal Herriko zein atze-
rriko 101 ikasle dabiltza ikasten eta 
praktikatzen. Udan zehar ikasle 
ugari pasatuko dira, eta hamabos-
taldiro kopurua aldatzen joango da. 

Mailaren arabera antolatzen 
dituzte ikastaroak. Egunean sei bat 
ordu klaseetan ematen dituzte, eta 
tarteetan ere euskaraz berba egi-
teko aprobetxatzen dute. "Jendeak 
asko baloratzen du bere mailako 
ikasleekin praktikatu ahal izatea, 
ze maila altuagokoekin kosta egi-
ten zaie", azaldu du Beñat Romero 
irakasle eta kanpo ekintzen ardu-
radunak. Klasetik aparteko ekintza 

horietan, besteak beste, kultur 
sortzaileak ekartzen saiatzen dira. 
Eneko Sagardoy aktoreak, Miren 
Amuriza bertsolariak, Gatibuko 
Jon Fresko bateria-jotzaileak eta 
Edorta Jimenez idazleak bisitatu 
dituzte aurten, adibidez. Bestalde, 
Zornotzako herria eta auzoak era-
kusten dizkiete ikasleei irteeretan. 
"Etxean bezala sentitu daitezen 
ahalegintzen gara", dio Romerok.

Zornotzako Barnetegian 101 lagun 
dabiltza euskara ikasten eta praktikatzen
"Jendeak asko baloratzen du bere mailako ikasleekin praktikatu ahal izatea",  
azaldu du Beñat Romerok, Barnetegiko irakasle eta kanpo ekintzen arduradunak

Miren Amurizagaz batera ateratako argazkia.  Beñat Romero irakaslea, behean, eskumatik hirugarrena.Kanpo ekintzak ere egiten dituzte. Irudian, Ogoñora eginiko irteera.

Eneko Sagardoyren bisita izan zutenean, Barnetegiko kafetegian.

Boisekoa izanda, jatorri euskaldunekoa al zara?
Euskaldun asko dago Boisen, baina nik ez dut 
jatorri euskaldunik. Unibertsitatean aukera 
hori zegoen, eta irakaslea Euskal Herriari bu-
ruz berbetan entzutean animatu egin nintzen. 
Orain 3-4 urte etorri nintzen lehenengoz. Hau 
jadanik nire laugarren aldia izan da, luzeagoa; 
hamar hile egin ditut. Zorte handia izan dut 
lagunekin ere, eurekin ia Euskal Herri osoa 
ezagutu ahal izan dut eta. Pena handiagaz noa, 
baina bueltatuko naiz.

Zerk ekarri zaitu Barnetegira? 
Zornotzarra naiz eta Barnetegian B1 maila 
ateratzen ari naiz. Orain urte bi A2 maila 
ikasten egon nintzen herriko euskaltegian, 
eta utzi egin nuen ikastaro bat egiteko. 
Orain langabezian nago, eta euskara ikas-
teko aprobetxatzea erabaki dut. Uste dut 
hemen azkarrago ikasi dezakedala. Pozik 
nabil. Hasierako momentua gogorra egin 
zitzaidan, baina orain gustura nabil. Maia-
tzean hasi nintzen Barnetegian.

TIM  
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Zergatik erabaki zenuen euskara ikastea?
Nire bikotekidea durangarra da eta iaz etorri 
ginen Euskal Herrira. Heltzean, lehenengo 
urtea euskarari eskaintzea erabaki nuen. Hori 
dela-eta, ikastaro trinkoa egin gura nuen eta 
urtarrilean Barnetegira etorri nintzen. Oso 
ondo doa hemengo esperientzia, eta oso pozik 
nago. Gainera, uste dut nire integraziorako 
ona izango dela euskara ezagutzea. Nire seme-
alabak Berlinen jaio ziren eta hirurok ari gara 
euskara ikasten.

Barnetegian ikasi, eta bertako tabernan lan egiten duzu. 
Bilbon jaio, eta hile bat nuela Extremadurara 
joan ginen. Han bizi izan nintzen 9 urte egin 
arte, eta bueltatzean euskaragaz sustoa hartu 
nuen. Baina denbora pasatu ahala ez da hain 
zaila. Orain 8 urte ikastaro trinko batzuk har-
tu, eta B1 eta B2 atera nituen. Gero, utzi egin 
behar izan nuen, lanagatik. Hizkuntza Esko-
lan C1 mailan hasi naiz aurten, eta konturatu 
nintzen nire maila baxua zela. Horregatik eto-
rri nintzen Barnetegira. Eta oso gustura nabil.
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Iazko parte-hartzaileak Holtzarteko arroileko (Larraine, Zuberoa) alde biak batzen dituen zubian.

Astate menditik Baigorrirako bidean iaz ateratako argazkia.

Etaparik etapa Euskal Herriko mendiak eta txoko bereziak ezagutzen dituzte.

DURANGALDEA •  JOSEBA DERTEANO

Aste bian euskaraz bizitzeko eta 
Euskal Herriko bazterrak ezagu-
tzeko aukera eskaintzen du urtero 
AEK ibiltariak. Aurtengo 23. aldia 
nobedadeekin dator. Bizikletako 
ibilbidea bertan behera utzi eta 
indarrak oinezkoan kontzentratu 
dituzte. Horrela, aurten bat beha-
rrean, oinezko ibilbide bi daude 
aukeran, eta euretako bat berria 
da; datorren astelehenean Oion 
(Araba) herrian hasi eta Lekeition 
amaituko dute, 15 etapatan 280 
bat kilometro egin ondoren.

Euskal Herriko askotariko 
paisaietan pentsatuz osatu dute 
ibilbidea. "Gure lurretan dauden 
aurpegi anitzak lotu gura ditugu. 
Arabako mahastiak, Urbasako ba-
soak zein hainbat mendi ezagutu, 
eta kostaldean amaituko dugu", 

adierazi du Asier Arroita AEK Ibil-
tariko antolatzaileak.  

Otxandion eta Garain
Durangaldetik ere igaroko dira. 
Uztailaren 25eko etapa Otxandion 
amaituko da, eta hurrengo egu-
nekoa, Garain. Herri bi horietan 
egingo dute lo.

AEK ibiltariko bigarren ibil-
bidea abuztuan egingo dute eta, 
batez ere, Ipar Euskal Herritik 
ibiliko dira. 

Lautadak, basoa, itsasoa… 
Euskal Herriko 11 aurpegiak 
erakutsiko ditu AEK ibiltariak
Aurten lehenengoz, ibilbide bi prestatu dituzte eta 
euretako bat guztiz berria izango da: Araban hasi, Urbasa 
zeharkatu eta kostaldean amaituko dute, Lekeition

ELENA  
GALAN 

Bartzelona, 1984

GONTZAL  
ALDAI

Itzubaltzeta, 1984

Lehenengoz ibiliko zara AEK Ibiltarian. Zergatik erabaki 
duzu parte hartzea? 
Lau urte daramatzat Euskal Herrian bizitzen. 
Klaseetatik kanpora irten eta euskaraz modu 
dibertigarrian sozializatzeko zerbaiten bila 
nenbilen. Sarritan hain ondo egin gura du-
danez euskaraz, ez dut egiten, ez naizelako 
kapaz sentitzen. AEK Ibiltariak presiorik barik 
euskaraz aritzeko giro atsegina eskaintzen 
du, eta horixe bilatzen dut. Euskaraz errazago 
berba egingo dudala uste dut. 

Seigarren urtez parte hartuko duz AEK Ibiltarian. Zerk 
erakartzen zaitu? 
Lehenengo urtean gogorra egin zitzaidan. 
Ez nengoen ohituta mendian hainbeste ordu 
egitera. Baina oso giro ona aurkitu nuen eta 
hurrengo urtean errepikatzea erabaki nuen. 
AEK Ibiltarian urtero aurkitu dudan giro ani-
moso eta sanoak eraman nau sei bider parte 
hartzera. Oso baliagarria da euskara hobetze-
ko. Batez ere, euskaraz pentsatzen lagundu dit 
eta hori garrantzitsua da.

Bizikletako ibilbidea 
bertan behera utzi eta 
oinezko bigarren 
bat antolatu dute
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Azken egunetan eztabaida eragin 
duen liberazioen gaia asteleheneko 
bilkuran argitu zen, EH Bildu eta 
Herriaren Eskubidearen gobernua-
ren proposamena onartuta. Ima 

Garrastatxu alkatea –%40 bajatu 
du soldata, eta urtean 47.000 euro 
kobratuko ditu– eta Julian Rios, 
Iker Urkiza eta Aritz Bravo alkateor-
deak liberatuko dira gobernurako. 
Alderdiek beste liberatu bana eduki 

dezakete. Beraz, gobernuarentzat 
sei liberatu izango dira, eta oposi-
zioarentzat, bi: bana jeltzaleentzat 
eta sozialistentzat. Alkateorde eta 
zinegotzi bakoitzak 36.500 euro 
jasoko ditu urtean. Liberazioen eta 

dieten gastuak murriztuta, legealdi 
honetan 366.000 euro aurreztuko 
dituela esan du gobernuak, kon-
tuhartzailearen datuak erakutsita. 

Aurreko legealdian udal gober-
nuak zituen lau liberatuetatik sei 

izatera pasatuko da orain. Erabakia 
lan arduragaz arrazoitu zuen bilku-
ran Iker Urkizak: "Herriaren alde 
lan egiteko etorri gara politikara, 
ez aberasteko". Urkizaren ustez, 
"soldata duinak eta errealitatera 
hurbiltzen direnak" dira ipinita-
koak. Jorge Varelak (HE) esan du 
aurreztuko duten dirua "herriaren 
beharrizan sozialetarako" erabi-
liko dutela. Oposizioaren kritikei 
erantzuteko, aipatu zuen "Durango 
baino heren bat txikiagoa" den 
Zornotzan 4 liberatu izango dituela 
EAJ eta PSE-EEren gobernuak.

"Aldaketa bortitza"
EAJk eta PSE-EEk ez zuten bat egin 
gobernuaren proposamenagaz, eta 
bakoitzak berea aurkeztu zuen. Mi-
reia Elkoroiribek (EAJ) azaldu zuen 
ulertzen dutela gobernuak liberatu 
gehiago izatea, baina sei liberatu-
koa "aldaketa bortitza" dela uste du. 
Liberazioen gastuan, %75,9 udal go-
bernuarena izango dela ohartarazi 
zuen, eta aurreko legealdian %52,8 
izan zela. Kontrara, "oposizioari 
dagokiona murriztu izana" salatu 
zuen. Bestalde, soldatak bajatuta 
liberazio erdiak sortzea "ezinezkoa" 
dela esan zuen, eta dietak "eskual-
deko baxuenak" direla. 

Jesica Ruizek (PSE-EE) azaldu 
zuen "sasoi eta funtzioekin bat" da-
torrela liberatuen soldata, baina ez 
zen ados egon banaketagaz. 

Eztabaida eragin duen liberazioen atalean, Durangoko 
Udalak 366.000 euro aurreztuko ditu legealdi honetan 
Gobernu taldeak sei liberatu edukiko ditu, baina EAJ eta PSE-EE ez dira ados agertu proposatutako banaketagaz

Astelehenean ezohiko bilkura egin zuten dedikazioen gaia eztabaidatzeko.

DURANGO •  markel onaindia

Erabakik batzarra eduki zuen udal 
gobernu berriagaz joan zen astean. 
"Lehen trabak zirenak orain galde-
keta egiteko erraztasunak direla 
esan genezake. Badirudi galdeketa 
gertuago dagoela eta errealitate 
bihurtuko dela", esan du platafor-
mak. Galdeketaren prozesua txos-
ten juridikoa landu ondoren hasiko 
dute udalean.

Erabakiren arabera, galdeketa-
ren data ezartzeko gaia uztailaren 

17ko osoko bilkurara eramatea zen 
gobernu taldearen asmoa. Baina 
txosten juridikoa oraindino egin 
barik dagoenez, atzeratu egingo 
da. Erabakik dioenez, "legeak eta 
denborak ahalbidetzen dutenean" 
prozesua martxan ipintzeko boron-
datea agertu du gobernuak.

Galdeketarako pausoak
Oraindino ez dago datarik galde-
ketarako, baina Erabakik proze-
suaren pausoen berri eman du. 
Lehenik, udaleko zerbitzuek txos-
ten juridikoa osatuko dute. Gero, 
plataformak sinadura bilketan 
proposatutako galdera batzordera 
eramango dute, eta handik osoko 
bilkurara. Segidan, galdeketa egite-
ko eskaria Espainiako ministroen 
kontseilura bidaliko dute. 

Galdeketaren prozesua txosten juridikoa 
landu ondoren hasiko dute udalean
Erabaki: "Badirudi galdeketa gertuago dagoela eta errealitate bihurtuko dela"

Erabaki plataformaren protesta bat.

Durangoko Turismo 
Bulegoak kalitate 
turistikoaren Sicted 
ziurtagiria jaso du

DURANGO  •  m.o.

Jaurlaritzak Durangaldeko ha-
mar eragile aitortu ditu kalitate 
turistikoaren Sicted ziurtagiria-
gaz. Horien artean, Durangoko 
Turismo Bulegoa dago, eta Nata-
lia de Naveran teknikariak eta 
Ima Garrastatxu alkateak jaso 
dute, asteon. "Durango eta Du-
rangaldea kalitate handiagoko 
helmuga turistikoak, berritzai-
leagoak eta jasangarriagoak" 
izateko ahaleginean ari direla 
nabarmendu du Garrastatxuk.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak diruz lagundua
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PEFC ziurtagiria

Produktu hau
kontrolatutako
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Iraunkorraren  
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www.pefc.es
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Herrian hiru emakumek jasan dituz-
ten erasoen inguruan kaleratutako 
adierazpen instituzionalean berbik-
timizazioaz berba egin du udalak. 
Gai horren inguruan Norma Vazquez 
psikologoari galdetu dio ANBOTOk. 
Sortzen aholkularitza taldeko kidea 
da Vazquez, eta urteak daramatza 
biolentzia jasan duten emakumee-
kin lanean.
 
Zure esperientziatik, emakumeei 
gehiago kostatzen zaie eraso bat sala-
tzea erasotzailea ingurukoa denean?
Erasotzailea ezaguna, laguna, fami-
liaren ingurukoa edo familia barru-
koa denean, zailtasun handiagoak 
izaten dira salatzeko. Zergatik? 
Eremu pribatuan edo ezkutuan ger-
tatzen diren delituetan, biktimak 
bere berba baino ez duelako. Nor-
malean, berak ez diola inori eraso-
rik egin esaten du erasotzaileak, eta 
egoera onartua izan dela. Biktimei, 
askotan, lotsa ematen die sufritu 
dutena adieraztea, eta euren burua 

erruduntzat jotzen dute. Emaku-
meek sentitzen duten lotsa hori be-
re alde erabiltzen du erasotzaileak. 
Zein izaten da emakume hauen kezka 
salaketa ipintzeko pausoa ematerako 
orduan? Zer aurkitzen dute bide ho-
rretan?
Gertatu denaren errudun direla 
sentitzea eta pentsatzea da euren 
kezka, eta euren jokabidea eta esa-
ten dutena zalantzan ipiniko direla. 
Oso nabarmena izaten da minik ez 
egiteko duten gogoa. Kasu askotan, 
sufritu dutena minimizatu egiten 
dute, erasotzailearengan izango 
dituen ondorioetan pentsatuz. 
Gizonei kalte egin gura dieten ema-
kume mendekariak barik, salaketa 
batek izan ditzakeen ondorioenga-
tik arduratuta dauden emakume 
asko ezagutu ditut.
Arabako Foru Aldundirako ikerketa bat 
egin zenuen biolentzia matxistak landa 
eremuan duen eraginaz. Zein ondorio 
atera zenuen?
Besteak beste, kontrol soziala herri 

txikietan gertatzen den arazo bat 
dela ondorioztatu nuen. Denek 
elkar ezaguten dute. Adostutako 
arauetatik irteten den edozein jo-
kabide aldaketaren berri izaten da. 
Aldaketa batzuek aurkakotasuna 
eragiten dute. Eta badakigu batzue-
tan aurkakotasun hori zer izan 
daitekeen eremu txiki batean: ez 
agurtzea, baztertzea...
Inguru horren ikuspuntutik, errazagoa 
da erasotzailearen aurkako jarrera 
hartzea pertsona hori ezagutzen ez 
denean?
Erasotzailea "gutarra" denean, per-
tsona hori babesteko joera egoten 
da. Pertsona horrek aurrekariak 
baditu, errazagoa da besteengandik 
ezberdina dela onartzea, ez dela 
"normala". Baina zer gertatzen da 
erasotzailea lankide bat, lagun bat 
edo senitarteko bat denean? Hasiera 

batean, errugabetu egiten da eta 
"erasoaren arrazoiak" biktimen jo-
kabidean bilatzeko joera egoten da. 
Arrazoiena marratxo artean esaten 
dut, arrazoiak bilatzen ahalegin-
tzen garelako, arrazoirik egon ez 

arren. Erasotzaileak, gura duelako 
eta ahal duelako egiten du eraso. 
Elkarrizketaren batean, emakumeen 
kontrako biolentziaren inguruan pau-
soak eman direla irakurri dizut, biolen-
tzia deslegitimatu dela, baina biolen-
tzia gauzatzen dutenak, ez. 
Politika publikoetan eta diskurtsoe-
tan ideia hau babesten da, ez dela-
ko argi gelditzen ez dela gertaera 
puntual bat. Arazoa kopuruan eta 
ondorioetan giza jokaera partikular 

bat baino gehiago denean, desmun-
tatu egin behar ditugu biktimaren 
jokaera zalantzan jartzera gara-
matzaten ideiak, ardura bakarra 
erasotzailearena izanik. Oraindino 
ez dugu eraso bat onartzen galdetu 
barik emakumeak zer egingo ote 
zuen gizonak horrela jokatzeko. 
Ideia hori imajinario kolektibotik 
desagertu arte, ez dugu emaku-
meen kontrako biolentzia matxista 
deslegitimatuko.

ABADIÑO  •  ANBOTO

Elkarretaratzean parte hartu 
zuten lagunak Txanporta pla-
zak irudikatzen duen borobilean 
kokatu ziren. Euria bota ahala, 
aterkiak eskuetan, Abadiñoko 
hiru emakumeak babestera joan 
ziren. Oraintsu, Auzitegi Gorenak 
hamahiru urte eta erdiko kartzela 
zigorra ezarri dio 44 urteko gizon 
abadiñar bati, 2009tik emakumea-
ri eta sasoi hartan adin txikikoak 
ziren bere alaba biei sexu erasoak 
egiteagatik. 

Elkarretaratzean, erasoen bik-
timetako batek berba hartu zuen 
hiruren izenean. Hasieratik al-
boan izandakoen babesa eskertu 
zuten biktimek. Horrez gainera, 
salaketa ipini eta epaia irten bitar-
teko "momentu gogorrak" azpima-
rratu gura izan zituzten: “Ez da 
bide erraza izan, baina biolentzia 
jasaten dutenak salatzera anima-
tzen ditugu”, gogoratu zuen. "Den-
bora honetan, laguntzat geneuz-
kanak agurtzeri utzi digute. Zugaz 
gurutzatu garen bakoitzean, irain-
du egin gaituzu. Tentsio momentu 

ugari sortu gura izan dituzu, baina 
ez duzu gura zenuena lortu. Ez ga-
ra isildu eta aurrera jarraitu dugu", 
azaldu zuen biktimak.

Abadiñoko Udalak eta Duran-
galdeko mugimendu feministak 
ere babestu zituzten biktimak. 
“Hiru biktimen berba sinistu ez 
izana salatzen dugu”, adierazi dute 

udal arduradunek. Alderdi guz-
tietako ordezkariek parte hartu 
zuten elkarretaratzean. Bestalde, 
erasoei autodefentsa feministaren 
bitartez erantzuteko deia ere egin 
du udalak. 

Kasuaren aurrekariak
2014an atxilotu zuten 44 urteko 
gizon abadiñarra lehenengoz, eta 
behin-behinean aske utzi zuten. 
2018ko urtarrilaren 22an, Bizkai-

ko Lurralde Auzitegiak hamasei 
urteko kartzela zigorra ezarri zion 
gizonari hasiera batean, baina 
honek Auzitegi Gorenera erreku-
rritu zuen. Harrezkero, gizona 
kalean egon da. Auzitegi Gorenak 
ekainean 13an kaleratutako sen-
tentzian hamahiru urte eta erdira 
murriztu dio kartzela zigorra. 

Urruntze agindua
Horrez gainera, joan zen astebu-
ruan urruntze agindua eta komu-
nikatzeko debekua urratzeagatik, 
hiru emakumeek salaketa ipini 
zioten gizonari. Irainak ere salatu 
zituzten. Astelehenean izan zuten 
epaiketa Durangoko Auzitegian. 
Kasua Bilboko epaitegiak aztertu-
ko du. Uztailaren 24an izango da 
hori. 

"Ez da bide erraza izan, baina biolentzia 
jasaten dutenak salatzera animatzen ditugu"
Astelehenean elkarretaratzea egin zuten erasoak gaitzetsi eta biktimak babesteko

"Ez gara isildu eta  
aurrera jarraitu dugu", 
azaldu zuen biktimetako 
batek elkarretaratzean

Biktimetako batek berba hartu zuen elkarretaratzean.

Asteleheneko kontzentrazioa, Abadiñoko Txanporta plazan.

Emakumeek sentitzen 
duten lotsa hori bere 
alde erabiltzen du 
erasotzaileak” 
NORMA VAZQUEZ

“Oraindino ez dugu eraso bat 
onartzen galdetu barik 
emakumeak zer egingo ote zuen 
gizonak horrela jokatzeko”

Norma Vazquez psikologoak Emakundegaz kolaboratzen du

Abadiñoko alderdi 
guztietako ordezkariek 
parte hartu zuten 
elkarretaratzean
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abadiño  •  aritz maldonado

Legegintzaldi berriko lehenengo 
plenoak ika-mika piztu zuen. Izan 
ere, lehenengoz, EH Bilduko zi-
negotzi batek kobratu egingo du 
udalean jarduteagatik. Mikel Urru-
tia zinegotzi subiranistak 22.641 
euro jasoko ditu lanaldi erdian 
aritzeagatik. Urrutiaren berbetan, 
erabakiak oposizio "arduratsua" 
egitea ahalbidetuko du. "Orain arte 
ere liberazio erdi hartzeko esku-
bidea eduki dugu, baina ez dugu 
hori egin. Oraingoan, liberazio erdi 
horrek oposizio eraikitzailea eta 
produktiboagoa egiten lagunduko 
digula uste dugu". Mikel Garaizabal 
alkateak, ostera, "koherentziarik 
eza" leporatu zion EH Bilduri: "Era-

bakia onartzen dugu, baina orain 
arte eduki ez duzuen errespetua 
eskatzen dugu". 

Garaizabalek eta Javier Crespo 
alkateordeak jardunaldi esklusiboa 
edukiko dute; 57.272 eta 45.282 eu-
roko soldata jasoko dute, hurrenez 

hurren. Alkatearen berbetan, libe-
razioena Eudelek 5.000 biztanletik 
10.000ra bitarteko herrietarako 
gomendatzen duen irizpidea da.

Hamaika batzorde
Abadiñoko Udalak batzordeak 
berregituratu ditu. Nobedade 
moduan, Gobernantza eta Herri-
tarren Partaidetzarako Batzordea 

sortu du. Udala abadiñarrengana 
hurbiltzea izango da lantalde ho-

nen funtzioa. EH Bildu abstenitu 
egin zen puntu honetan. "Ondo 
deritzogu Partaidetzarako Ba-
tzordea sortzeari, baina Ogasun 
Batzordeak gehiegi barne hartzen 
duela uste dugu", azaldu zuen 
Urrutiak. Bestalde, batzordeak hi-
lean behin biltzeko konpromisoa 
eskatu zien EAJk eta AIk osatzen 
duten gobernukideei.

Oposizioko zinegotzi bat lanaldi erdian arituko 
da, lehenengoz, Abadiñoko Udalean
Mikel Garaizabal alkateak Jose Luis Navarro aurreko alkatearen soldata berdina mantenduko du, eta 57.272 euro jasoko 
ditu; Javier Crespo alkateordeak, ostera, 45.282 euro; EH Bilduko Mikel Urrutiak 22.641 euro jasoko ditu urtean

Eguaztenean egin zuten osoko bilkura Abadiñon.

ELoRRio  •  maialEn zUazUBiSKar

Elorrioko eraikin, eskola eta lokal 
publikoetako garbiketa-zerbitzuko 
langileek greba mugagabea hasi 
zuten apirilaren 29an. Harrezkero, 
Eulen enpresak azpikontratatuta 
duen zerbitzuko langilerik gehie-
nak, 15 langile, greban daude. 
Sindikatuak asteon prentsa ohar 
bitartez jakitera eman duenez, 
Elorrioko Udala salatu du, greba es-
kubidea urratzeagatik. "Uztailaren 
5ean, greba batzordeko kideek gre-
ba egin ez duen lankide bat aurkitu 
zuten grebalari bat ordezkatzen", 
esan dute oharrean. 

Horren ondorioz, Eulen enpresa-
ren eta Elorrioko Udalaren kontra 
demanda bat ipini dutela adierazi 
dute. "Grebarako oinarrizko es-
kubidea urratzen dabiltza, eta bai 

enpresa, bai udala, garbiketako 
langileen greba eskubidea indar-
gabetzen ahalegintzen dabiltza", 
jarraitu dute.

Udalak agindurik ez
Bestalde, udalak ez duela ezer gar-
bitzeko agindurik eman adierazi 
du Idoia Buruaga Elorrioko alka-
teak. "Ez da inongo garbiketa agin-
durik egon, ez udalaren ez enpresa-
ren partetik", esan du alkateak.  

ELA sindikatuak Elorrioko Udala salatu du, 
garbiketako langileen greba eskubidea urratzeagatik
Idoia Buruaga alkateak ANBOTOri jakinarazi dionez, Elorrioko Udalak eta Eulen enpresak ez dute ezer garbitzeko agindurik eman

Grebalariak sindikatuko hainbat kidegaz batera kontzentratu ziren.

Herriko jaiak 
pasatuta, Goierri 
auzoaren txanda  
da orain

zaLdibaR  •  m.o.

Herriko jaietan murgilduta ibili 
da Zaldibar, eta, horiek pasa-
tuta, Goierri auzoaren txanda 
dator orain. Datorren barikuan, 
uztailaren 19an, hasiko dira 
Santa Marina jaiak auzo horre-
tan. 19:00etan Donien Atxa al-
txatuko dute, eta, gero, sardina 
jana izango da jaietako lehen 
ekintza. Gau horretan kantaldia 
eta dantzaldia egongo dira Jose-
ba eta Koldo bikotearen eskutik, 
eta 23:00etan bolo txapelketa 
lehiatuko dute. 

Zapatuan gastronomiak har-
tuko du lekua, bakailao eta 
paella txapelketekin. Eguna 
borobiltzeko, Luhartzek erro-
meria eskainiko du gauean. 
Domekan, besteak beste, auzo-
ko nagusiei omenaldia egingo 
diete, 13:00etan. 

Otxotorenak %90eko 
dedikazioa izango du 
udalean, eta 1.600 
euroko soldata 

MañaRia  •  J.d.

Legegintzaldi honetan, Ainara 
Otxotorena alkateak %90eko 
dedikazioagaz lan egingo du 
Mañariko Udalean, eta hilean 
1.600 euro garbiko soldata izan-
go du. Urteko soldata garbia 
22.400 eurokoa izango da. Hala-
xe proposatu zuten udal erake-
ten udalbatzarrean, eta EH Bil-
duk eta EAJk aho batez onartu 
zuten. Aurreko legegintzaldian 
alkate izan zen Endika Jaiok 
%73ko dedikazioa izan zuen, eta 
soldata baxuagoa.  

Mañaria 1.000 biztanletik 
beheragoko herria denez, legez 
ezin du dedikazio osoko inor 
izan. Gehienez %90era artekoa 
izan daiteke eta Otxotorena 
alkatearena portzentaje horre-
tara parekatu da. 

Mikel Urrutia (EH Bildu):
"Liberazio erdiak oposizio 
eraikitzailea egiten 
lagunduko digu"

Gobernantza eta 
Partaidetzarako 
Batzordea sortu du 
gobernu talde berriak

Eulen enpresak 
azpikontratatuta duen 
zerbitzuko langilerik 
gehienak greban daude
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Ginekologia
PSE: 93/18

Odontologia
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Odontologia
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Estetika
PSE: 16/09

Podologia
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Fisioterapia
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Psikologia
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Fisioterapia
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Pedagogia
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Optometria
PSE: 162/13
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OTXANDIO  •  Joseba derteano

Otxandio kantuzaleen topagune 
bihurtuko da domekan ospatu-
ko duten Herri Kanta Egunean. 
Soinubil kultur elkarteak antola-
tuta, ekimenak bederatzigarren 
aldia beteko du eta urterik urtera 
hazten joan da. Aurten, 200 bat 
laguneko taldea batzea itxaroten 
dute, kantuzale otxandiarrei 
Euskal Herri osotik etorritakoak 

batuta: Eibartik, Aretxabaletatik, 
Arrasatetik, Elgetatik, Gasteiztik, 
Arratiatik, Bilbotik, Algortatik…
Udaletxe aurreko plazan batu-
ko dira, 12:00etan. "Lehenengo 

kantak gaztetxoen talde bategaz 
abestuko ditugu, umeen artean 
zaletasuna bultzatzeko", azaldu 
du Txomin Bengoa, Soinubil el-
karteko kideak. 

Ondoren, kalean gora eta ka-
lean behera ibiliko dira kantu 
kantari. Abestu ez ezik, aurres-
kua ere dantzatuko dute Andiko-
na plazan, Bilboko dantzazale ba-
tzuen laguntzagaz. Kantuzaleen 

bazkari herrikoiagaz amaituko 
dute ekimena.  

Txupinazoa, eguaztenean
Aurten, herriko txistulariei dago-
kie Santamaña jaietako txupina-
zoa botatzeko ardura, eguazten 
arratsaldean. Jaietako ekimenen 
artean, uztailaren 20ko kontzer-
tuak nabarmendu daitezke, Nogen, 
Skakeitan eta Sara Hebe-rekin.

200 bat kantuzalek herri kantak kalean abesteko 
ohiturari eutsiko diote Santamaña jaietan
Eibartik, Elgetatik, Gasteiztik, Bilbotik, Arratiatik eta beste hainbat herritatik etorritako kantuzaleak batuko dira domekan

gArAI •  markel onaindia

Legealdi berriko lehen osoko bilku-
ra egin zuten martitzenean Garain, 
eta, bestak beste, funtzionamendu-
rako batzorde bi eratzea adostu zu-
ten, aho batez. Nabarmentzekoa da 
jardueren koordinaziokoan elkar-
teek parte hartzeko aukera izango 
dutela, eta euren ordezkariak izen-
datzeko eskakizuna bidaliko die 
udalak datozen egunetan.

Erramun Osa izango da alkatea 
datozen lau urteetarako, eta ez 

du liberaziorik edukiko. Aurrez, 
Gontzal Sarrigoitia 12 urtetik 7tan 

%40an egon da liberatuta, bere la-
nagaz uztartzeko. Zinegotziek ere 
ez dute dietarik jasoko bilkura eta 
batzordeetan parte hartzearren, 
eta bere alderdikideek zein Herriko 
Taldekoek "erakutsitako konpromi-
soa" eskertu gura izan du alkateak. 
Iñaki Txertudi izango da lehenengo 
alkateordea, Erregiñe Garamendi 
bigarrena eta Enrique Ramos hiru-
garrena.

Garaiko elkarteek udal batzordeko 
partaide izateko aukera izango dute
Erramun Osa izango da datozen lau urteetarako alkatea, eta ez du liberaziorik edukiko

Osak prentsaurrekoa eman zuen eguaztenean, bilkurako erabakien berri emateko.

Andra Mari jaietako 
jubilatuen 
bazkarirako izen-
ematea hasi dute

MALLABIA  •  Joseba derteano

Abuztuan jaiak ospatuko di-
tuzte Mallabian, eta, urtero lez, 
jaietako ekimen batzuk herriko 
nagusiei begirakoak izango 
dira. Esaterako, abuztuaren 
16an, San Roke egunean, Kon-
tzejuzarrean egingo den doako 
bazkaria. Egun horretarako 
izen-ematea hasi du udalak, eta 
abuztuaren 2ra arte izango da. 

Urriko jaiak
Andramariak ez ezik, Urriko 
jaiak prestatzeari ere ekin diote 
asteon. Atzo arratsaldean, lehe-
nengo herri batzar zabala egin 
zuten. Normalean, martxo in-
gururako deitzen dute hasiera-
ko batzarrera, baina hauteskun-
deak direla-eta, aurten uztailera 
atzeratu dute. 

Izurtzako Alfonso 
Maciasek irabazi du 
jaietako kartel 
lehiaketa

IZUrTZA  •  J.d.

Udaleko kultura batzordeak 
eta herriko elkarteetako ordez-
kariek osatutako epaimahaiak 
Alfonso Maciasen kartela auke-
ratu du aurtengo jaiak iragar-
tzeko. Izurtzan bizi den sortzai-
leak 50 euroko saria irabazi du. 
Karteleko irudian emakumez-
ko dantzari bat ageri da, eskuak 
gerrian dituela eta albo batera 
begira. Kartel irabazlearen zein 
lehiaketara aurkeztu diren gai-
nerakoen kalitate ona azpima-
rratu dute udaletik.

Otxandioko kaleetan kantu 
kantari ibili ondoren, 
plazan batu eta elkarregaz 
bazkalduko dute

Euren ordezkariak 
izendatzeko eskakizuna 
bidaliko die udalak 
herriko elkarteei

OTXANDIO •  Joseba derteano

Irailetik aurrera, Egoitz Garmendia 
alkatea lanaldi osoan arituko da. 
Hilean 1.800 euroko soldata izango 
du; urtean 31.658 eurokoa. Martitze-
neko udalbatzarrean onartu zuten 
proposamena, EH Bilduren aldeko 
botoekin. Aurreko legegintzaldian, 
orduko alkatearen eta zinegotzi ba-
ten artean lanaldi erdia bete zuten 
—bien jarduna batuta—. Alkatea 

egunero udaletxean egonda, herri-
tarrei arreta "egokiagoa" eskaintzea 
da helburuetariko bat, Garmen-
diaren esanetan. Gainera, aurretik 
datozen proiektuei heltzeko, era-
kundeekin "batzarrak biderkatu" 
egingo direla aurreikusten du. EAJk 
neurriaren kontra bozkatu zuen. 
“Une honetan ez dugu horren beha-
rrizanik ikusten”, adierazi zuen 
Endika Garate zinegotzi jeltzaleak.

Garmendia alkateak lanaldi 
osoko dedikazioa izango du

Udal eraketaren inguruko udalbatzarra egin zuten martitzenean.
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zornotza  • maialen zuazubiskar 

Zornotzarrak Karmen jaietan mur-
gilduko dira astelehenean, eta 
hilaren 27ra arte jai giroa izango 
da nagusi herrian. Urtero legez, 
musika eskaintza zabala egongo 
da herriko jaietan. Astelehenean, 
Onintze musikari zornotzarrak 

Punto de partida lana aurkeztuko du 
herritarren aurrean. 

Herriko musikariaren kontzer-
tuaren aurretik, AIDAE elkarteko 

kideek izango dute ardura aurten-
go txupinazoa jaurti eta Zornotza-
ko jaiei hasiera emateko. 

Publiko guztientzako musika
Aurreko urteetan lez, aurten ere 
publiko guztientzako musika egon-
go da Zornotzan. Uztailaren 16an 
Gozategi taldearen kontzertua 
egongo da Zubiondo parkean, eta 
hurrengo egunean, Amparanoia 
talde historikoak eskainiko du kon-
tzertua, Ixerbekoan. 

Horrez gainera, uztailaren 27ra 
bitartean, Ira, Huntza, Nogen, Esne 
Beltza, Trikizio, Zirkinik Bez, Kao-
tiko eta Willis Drummond taldeen 
kontzertuez gozatzeko aukera ere 
egongo da, besteak beste.  

Musikaz gainera, eskaintza kul-
tural eta gastronomiko zabala 
egongo da aurtengo jaietan. Esa-

terako, hilaren 20an marmitako 
lehiaketan batuko dira zornotza-
rrak, eta uztailaren 27an kuadri-
llen arteko bazkarian.

Txupinazoa jaurtita hasiko dituzte jaiak uztailaren 15ean. kepa bordés

Onintze musikari zornotzarrak Karmen jaietako 
musika eskaintza zabalduko du astelehenean
Uztailaren 15ean AIDAE taldeko kideek txupinazoa jaurti eta pregoia irakurrita hasiko dituzte aurtengo jaiak

Uztailaren 16an Gozategi 
taldearen kontzertua 
egongo da Zornotzako 
Zubiondo parkean

Hilaren 20an marmitako 
lehiaketa egingo dute, 
eta 27an kuadrillen 
bazkarian batuko dira

zornotza  •  Joseba derteano

350. 000 euroko inbertsioa eginda, 
Udaltzaingoak Karmen kaleko erai-
kinean dituen azpiegiturak berritu 
ditu udalak. Lanek sei bat hile iraun 
dute, eta instalazioak “guztiz” be-
rritu dituztela azaldu dute udaletik 
ohar batean. Herritarrei zerbitzu 
“hobea” ematea dute helburu. 

Bulego berriek herritarren arre-
tarako "leku gehiago" dutela eta 
sarrerako atea "argitsuagoa" dela 

adierazi dute udaletik. Era berean, 
bulegoen gunea hobetu da, baita 

atestatuen gela, biltegia, office-a eta 
aldagelak ere.

Jatorrizko sabaia, bistara
Bobeda itxurako kristalezko sabai 
zaharra berreskuratu dute. Izan 
ere, orain arte beste egitura batek 
estaltzen zuen sabai zahar hori. 
Eraikinaren fatxada ere aldatu da. 
Hain zuzen, kanpoko argitasuna 
barrura sartzea ahalbidetzen duen 
kristalezko egitura bat gehitu dute. 
Azkenik, kanpotik bigarren sarbi-
de bat egongo da, zuzenean biltegi-
ra eramango duena. Zornotzako Udalak azpiegitura berriak aurkeztu zituen joan zen astean.

Bulego berriek "leku handiagoa" dute azpiegietura eraberrituan herritarren arretarako

Zornotzako Udaltzaingoaren bulegoak berritu 
dituzte 350.000 euroko inbertsioa eginda 

Sei hile iraun duten 
lanen ondoren, herritarrei 
zerbitzu "hobea" ematea 
dute helburu

Onintze musikari 
zornotzarrak 'Punto de 
partida' lana aurkeztuko 
du herritarren aurrean

Emakume zaintzaileen 
lan baldintzen alde 
elkarretaratzea 
egingo dute gaur

zornotza  •  J.d.

Gaur arratsaldean udaletxeko 
plazan batzeko deia egin du 
Zornotzako M8 Plataformak. 
Emakume zaintzaileen egoera 
salatzea da kontzentrazioaren 
helburua, ohar batean azaldu 
dutenez. Zornotzako talde Femi-
nistak bat egin du deialdiagaz. 

“Udalaren ardura da ema-
kume zaintzaileei lan baldin-
tza duinak bermatzea”, azal-
du dute Plataformako kideek. 
Horrela, udalak azpikontra-
tatutako zaintzaileei “babesa 
eta elkartasuna” adierazteko, 
kontzentraziora deitu dute gaur-

ko, 19:00etan, udaletxearen 
aurreko plazan. Kontratazioak 
egiterako orduan klausula so-
zialak txertatzea ere eskatuko 
dute gaurko elkarretaratzearen 
bitartez.

M8 Plataforma: "Udalaren 
ardura da emakume 
zaintzaileen lan baldintza 
duinak bermatzea"
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Aurrerantzean hiru 
batzorde izango dira 
Berrizko Udalean, 
bost barik

BERRIZ  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Udaleko funtzionamendua-
ri buruzko erabakiak hartu 
dituzte Berrizen. Aurreran-
tzean, bost batzorde barik, hi-
ru izatea proposatu du EAJk: 
Hiritargoa, Antolakuntza eta 
Lurraldea. Alkateak jakitera 
eman duenez, aldaketa hone-
gaz koordinazioa lantzeko au-
kera egongo da, besteak beste.

EAJren proposamenak po-
lemika piztu du Berrizen. EH 
Bilduko zinegotziak adierazi 
dute ez daudela ereduaren 
kontra, baina hainbat zalan-
tza dituztela. "Esaterako, ez 
dakigu batzorde hauek zer 
erag in ekonomiko izango 
duten", esan du Josu Albizuri 
EH Bilduren bozeramaileak. 
Hori horrela, bozketa atze-
ratzeko eta eredua lantzeko 
eskatu diote gobernu taldeari. 
Azkenean, bozketaren mo-
mentuan, EH Bilduko hiru 
zinegotziek pleno aretoa utzi 
dute, euren botoa ez emateko. 
Hala ere, proposamena aurre-
ra irten da, gehiengo osoz.

Axpetarrak 
errogatiban joango 
dira Larranora, 
uztailaren 13an

Atxondo  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Urteetako ohiturari eutsiz, ax-
petarrak errogatiban joango 
dira  zapatuan Larranora, Santa 
Barbara ermitara. 8:30ean ipini 
dute hitzordua oinez doaze-
nentzat, Axpeko plazan, eta 
10:15ean Urkiolan autoan igoko 
direnentzat. Antolatzaileek 
esan dutenez, 11:30ean meza 
egongo da ermitan. 14:00etan, 
makila txapelketa egingo dute 
Axpen, eta Aitx Azpi elkar-
tean egingo duten bazkariagaz 
emango diote amaiera egunari. 

IURREtA  •  AItZIBER BASAURI

Epaileak Odi Bakar enpresaren liki-
dazio plana onartu zuen ekainean. 
Ondorioz, bertako 36 langileak lan-
gabezian daude joan zen ekainaren 
27tik. Odi Bakar enpresagaz lan 
harremana eten den arren, langi-
leek argi dute urteetan iraun duen 
gatazka ez dela amaitu. Eta gertutik 
jarraituko dute likidazio plana nola 
gauzatzen den. Izan ere, Odi Baka-
rrek 20.000 euro zor dizkio langile 
bakoitzari, batez beste. 

Likidazio planak dirauen bitartean, lan-
gileen borroka ez da amaituko?
Odi Bakarregaz izandako harre-
man laborala amaitu da. Langa-
bezian gaude. Baina Odi Bakarrek 
zorra du gugaz. Hartzekodun lez 
borrokan jarraituko dugu, likida-
zio plana nola egiten den gertutik 
begiratuta. Enpresa aurrera eroaten 
ahalegindu gara. Ez dugu lortu, 
baina ez dugu onartuko inork gu-
reak diren makinak lau sosengatik 
erostea, dirua lortzeko. Ahal dugun 
neurrian gainean egongo gara, ez 
bakarrik diruagatik, urteetako gu-
re ahalegina hor dagoelako baino, 
ziria sartu digutelako. 
Engainatuta sentitu zarete?
Engainatu egin gaituzte. 2017ko 
urrian enpresa konkurtsoan sartu 
zenetik urtarrilera arte, gerentziak 
behin eta berriro esan digu enpresa 
erosiko zuela. Konkurtso egoeratik 

irtetea zaila da eta egoera horretan 
dagoen enpresa bat erosteak gastu 
gehigarriak ditu: gizarte seguran-
tzagaz zorrak, langileekin zorrak... 
Dudak genituen, baina beti esan 
digute enpresa erosiko zutela. 
Eta ez da horrela izan.
Ez. Urtarrilera arte eutsi egin diogu 
lanpostua mantentzeko borrokari,  
soldatetan hainbat gorabehera izan-
da. Tartean, 2018ko ekainean, 15 
langile kaleratu zituzten.
Urtarrilean, konkurtso-administratzai-
leak enplegu erregulazio espedientea 
aurkeztu zuen lan taldearentzat.
Bai. Orduan konturatu ginen esan 
ziguten guztia gezurra zela. Euren 
asmoa enpresa hiltzen uztea zela 
ikusi genuen. Horren aurrean, 
otsailean, inbertsore bila hasi gi-
nen. Eskaintza ekonomiko bat 
egiteko prest zegoen inbertsore 
bat ere aurkitu genuen, Iurretako 
lantokia erosteko prest zegoena. 
Epaileari deitu genion horren berri 
emateko, eta batzartzeko eskatu ge-
nion, egoera azaltzeko. Ekainaren 
12rako lotu genuen batzarra. Baina 
jarri eta segituan, EREa sinatu zuela 
esan zigun epaileak, eta produkzio-
unitaterik existitzen ez zenez, inork 
ezin zuela erosi; enpresa zatika 
erosi behar zela. Lortzeko zorian 
egon gara, baina konkurtso-admi-
nistratzaileak ez du batere interesik 
izan enpresa aurrera eroateko. Ezta 
epaileak ere.

Berreskuratuko duzue zor dizuena?
Ez. Fogasatik kaleratzeagatik in-
demnizazioa kobratuko dugu, 
legeari dagokiona. Enpresak duen 
zorra hor gelditu da. Bestalde, kon-
kurtsoan sartu ginenetik kaleratu 
arte sortutako zorra likidazio pla-
netik ateratzen denaren arabera 
jasoko dugu. Baina, hori aztertuta, 
ez dela ezer aterako uste dugu. 
Dena dago lotuta, eta, zerbait jaso-
tzekotan, oso gutxi izango da. Odi 
Bakar urteetan zabalik egon bada, 
langileok kobratu ez dugulako 
izan da. Oso gutxi berreskuratuko 

dugula jakin arren, ziria sartu 
digutenek ez dezatela behintzat 
dirurik eroan.
Luze joan den prozesua izan da.
Krisi luzeak gogor kolpatu zuen 
Odi Bakar. Urte batzuk lehenago 
produktua errentagarriago egi-
tea lortu genuen arren, 2016ko 
urte amaieran ez zegoen diru-
rik kutxan, eta arazoak sortu 
ziren hornitzaileei ordaintzeko. 
2017an, bankuek kreditua moztu 
ziguten eta geratutako apurra 
hornitzaileei ordaintzeko erabili 
zen. Orduan, soldata ez kobratzen 
hasi ginen. Dena askoz ere arinago 
joango zela uste zuen gerentziak, 
etsi egingo genuela. Baina  borro-
kan egon gara azken unera arte, 
eta jarraituko dugu. Dena ipini 
dugu enpresa aurrera ateratzeko, 
eta ez digute utzi.

“Dena ipini dugu 
enpresa aurrera 
ateratzeko, eta  
ez digute utzi” 
Odi Bakar enpresaren likidazio plana gauzatzen den 
bitartean, langileek borrokan jarraituko dute 

"Iurretako lantokia 
erosteko prest zegoen 
inbertsore bat ere 
aurkitu genuen"

IURREtA •  AItZIBER BASAURI

Iurretarrek erabiltzeko prest 
dute bizikletak garbitzeko gune 
berria, Ibarretxe kultur etxearen 
ondoan. Bizikleta bi garbitzeko 
tokia egokitu dute, mangera bi-
koa. Bizikleta garbitzeko gunea 
erabiltzeko, 16 urtetik gora izan 
behar dira eta herrian erroldatu-
ta egon behar da. Kultur etxean 
eskaria beteta, giltza pertsonal 

eta besterenezina emango zaio 
erabiltzaleari. Gunea egunero 
egongo da erabilgarri, 24 orduan. 
Hori dela-eta, Iñaki Totorikague-
na alkateak eta Liher Aiartza-
guena EH Bilduko zinegotziak 
"erabilera arduratsua" eskatu du-
te. 15.000 euroko inbertsioa egin 
dute. EH Bilduk proposatuta batu 
zuten egitasmoa, 2019ko udal 
aurrekontuan.

Iurretarrek zabalik dute 
bizikleta garbitzeko gunea
Kultur etxean egin daiteke eskaria gunerako giltza lortzeko

Iñaki Totorikaguena alkatea eta Liher Aiartzaguena zinegotzia bizikletak garbitzen.

Xabi Rojo 
Escudero  
Odi Bakarreko 
behargin ohia eta 
LABeko ordezkaria
Durango  I  1976
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UNAI INGUNZA. ‘ZORNOTZA ATZO’

Zornotzako Izar Cutting Tools 
enpresa ospakizunetan murgil-
duta dabil aurten, nazioartera 
zabaldu zenetik 50 urte bete 
direnean. Baina data horren au-
rretik ere historia luzea du Izar-
ek, 1910ean sortu zutelako. Atal 
honetako argazkia da horren 
adibide: 1950eko hamarkadan 
atera zuten, orduko langile eta 
arduradunekin, enpresaren 
kanpoaldean. Hamarkada har-
tan, enpresak hazten jarraitu 

zuen eta, besteak beste, ma-
txurak konpontzeko lantegi 
mekanikoa handitu eta kalita-
te-kontrolerako sistema ipini 
zuten, mendeurrenaren harira 
kaleratutako Izar, Berrikuntza 
industrialeko 100 urte Bizkaian li-
buruak jasotzen duenez. 

Izar-en hazkunderik han-
diena 1969tik aurrera izan zen. 
Urte hartan zabaldu zion atea 
nazioarteari, Beltracy enpresa 
belgikarraren eskutik. 

Zornotzako Izar enpresa, 
bide luze baten urteurrena

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). 

Zornotza I Zornotzako Udalak aste honetan hasi ditu Bernagoi-
tia auzoa eta Belatxikieta lotzen dituen herri bidea konpontzeko 
lanak. 2018ko otsailean izandako euriteen ondorioz lur-jausiak 
egon ziren, eta bideko 23 metroko tartea egonkortu gura dute, 
ohar batean azaldu dutenez. Lanek hilabete iraungo dute. Uda-
lak 74.000 euro inbertituko ditu eta Bizkaiko Foru Aldundiak 
%90eko diru-laguntza eman du ustekabekoetarako.

Otsaileko euriteen ondorioz hondatutako 
bide zatia konpontzen hasi dira Zornotzan

Zornotza I Abuztuaren 12tik irailaren 28ra, Lara Izagirreren 
Nora filma grabatuko dute eta adin guztietako gizon-emakumeen 
bila dabiltza pelikularen grabazioan parte hartzeko. Interesatuek 
mezu bat bidali behar dute garizafilmcasting@gmail.com helbidera, 
eta euren izen-abizenak, adina eta disponibilitatea zehaztu behar 
dituzte. Gorputz osoko argazkia ere bidali behar dute.

Lara Izagirre zornotzarraren ‘Nora’ 
filmerako figurante bila dabiltza

Elorrio I Elorrioko Merkatari Elkarteak dendak kalera aterako 
ditu uztailaren 12an. Elkarteko kideek jakitera eman dutenez, Elo-
rriora doazenek deskontu bereziez gozatzeko aukera izango dute 
egun osoan zehar. Horrez gainera, herriko hainbat tabernatan 
pintxo potea egongo da, merkatariek bultzatuta.

Elorrioko Merkatari Elkarteak bultzatuta, 
dendak kalera aterako dituzte gaur

Elorrio I Uztailaren 4tik 7ra bitartean, ardiei ilea mozteko Munduko Txapelketa jokatu da Frantzian. Hiru 
urterik behin jokatzen den txapelketan, munduko moztailerik onenak batu dira, eta euren artean izan da 
Joseba Attard elorriarra. 

Le Dorat herrian jokatu den txapelketan 34 herrialdek parte hartu dute, eta Attardek eta bere taldekideek 
(bederatzi parte-hartzaile ibili dira Espainiako taldeagaz) 10. postuan amaitu dute txapelketa. Elorriarrak adie-
razi duenez, emaitza "oso ona" izan da eta "oso pozik" itzuli dira Munduko Txapelketatik.

Joseba Attard elorriarrak ardiei ilea mozteko Munduko Txapelketan 
parte hartu du uztaileko lehen asteburuan, Frantzian
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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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Jon Urrutia Trio 
JAZZERUENA
DURANGO :: Uztailak 17

Doinu anitzak nahastuz, kontzertua 
eskainiko du Plateruenean 

Ameriketako post-bop doinuak antzeman daitezke Jon Urrutia Triok es-
kainitako errepertorioan, baita erritmo latinoak, flamenko kutsua zein 
funk edo soul groove doinuak ere. Doinu horiekin guztiekin gozatzeko 
aukera izango dute jazz jarraitzaileek, uztailaren 17an, 21:00etan.

Uztailaren 12an
ABADIÑO  

Mendiolako jaiak      
Parrillada eta sagardo 
kupela, 20:00etan.  
Kontzertua: The 
Chea&Nasty Boys 
+ Unidad Alavesa, 
22:30ean.

BERRIZ antzerkia      
‘Kale gorrian’ (Cia 
Barsanti), 18:30ean, 
Olakueta plazan.

ELORRIO Musikaire      
Garikoitz Mendizabal, 
Xabi Zabala eta 
Kaabesttri Ensemble, 
22:30ean, Lariz Jauregian.

OTXANDIO jaiak      
Gazte Asanbladaren 
argazki proiekzioa, 
22:00etan.

Uztailaren 13an
ABADIÑO  
Mendiolako jaiak    
Auto klasikoak,13:00ean. 
Herri bazkaria, 14:30ean. 
Umeentzako jolasak, 
16:30ean. 
Tortilla txapelketa, 
19:30ean.
Musika: Puro Relajo, 
21:30ean.

DURANGO zirkua    
‘Prozac’ (Malas 
Compañias) zirku 
ikuskizuna, 19:00etan, 
Aurora Abasolo parkean. 

ELORRIO jaia    
Senegaldarren festa, 
egun osoan zehar, plazan. 
Bazkaria eta musika. 
Oudiodial Bizkaia elkarteak 
antolatuta.

ELORRIO Musikaire    
Artur O´Farrill & Antonio 
Lizana, 22:30ean, Lariz 
Jauregian. 

OTXANDIO Gazte Eguna    
Kalejira, 09:30ean.
Gosaria eta kamisetak, 
10:00etan, plazan. 
Txupinazoa+murala, 
11:00etan, Gaztetxean. 
Trikipoteoa, 13:30ean. 
Olinpiadak, 17:30ean. 
Brutality Sound System 
eta lagunak, 19:00etan.
Kantoi kantaldia, 
22:00etan, txokoko 
kantoien. 
Rodeo + La F.R.A.C. + 
Dj Komando Klitorix 
& Zuretzako Mezua, 
23:15ean.

Uztailaren 14an
ABADIÑO  
Mendiolako jaiak        
Ugasixo eta bolo 
txapelketak, 13:00ean. 
XXIII. Abadiñoko Artzai 
Txakur Txapelketa, 
18:00etan.
Errifen zozketa eta 
txopoa botatzea, 
Laja eta Lutxurdio 
trikitilariekin, 20:00etan

ELORRIO kirola 
XVIII. San Balentin 
Berrio-Otxoa, taldekako 
xake azkarreko 
lehiaketa, 10:00etan, 
udaletxeko arkupeetan. 
Zaldi Baltza xake taldea.

ELORRIO Musikaire        
Ray Fernandez, 19:30ean, 
Lariz Jauregian. 

OTXANDIO jaiak    
Kantuzaleei harrera, 
12:00etan, plazan.
Kalejira kantuan 
Soinubilen eskutik, 
12:30ean.  
Bazkaria, 15:00etan, 
Pasealekuan. 
Kantak eta dantzak, 
17:30ean, plazan.

Uztailaren 
15ean
ABADIÑO udako zinema        
‘Dantza’ filma, 22:30ean, 
Zeletabe plazan.

ZORNOTZA jaiak         
Pregoia, txupinazoa 
Musika Bandaren Aupa 
gaztiak eta kalejira: 
Ondalan, Laudio, Bermeoko 
Kietb eta Amorebieta-
Etxanoko erraldoi eta 
buruhandien konpartsak+ 
gaitero eta txistulariak, 
20:00etan
Rebeldes del Swing, 
21:00etan, Euskal Herrian. 
Zaratak18 
Elektrotxaranga, 
21:00etan, Harrison-Luis 
Urrengoetxea kalean. 
‘Zornotzarra naz eta 
harro nago’ filma, 
22:00etan, Zelaietan.
Kontzertua: Onintze, 
23:00etan, Zubiondon.

Rai Bikandi artista duran-
garraren lanak ikusteko au-
kera dago Ezkurdi udal are-
toan. Durangaldeko Artista 
Elkartearen eskutik antolatu 
dute erakusketa, eta uztai-
laren 14ra arte egongo da 
zabalik.

Rai Bikandi
ERAKUSKETA

DURANGO : Uztailaren 14ra arte
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42. Mendi 
martxa Zaldua 
taldeak 
antolatuta

kirola  •  Urteroko hitzorduari 
hutsik egin barik, Zaldua mendi 
taldeak mendi martxa antolatu 
du Zaldibarren, zapaturako.  
Martxa honek hainbat mendi-
zale batzen ditu eta aurtengoa 
42. aldia da. Antolatzaileek 31 
kilometroko ibilbidea presta-
tu dute herriaren inguruan. 
07:00etan ipini dute hitzordua, 
Zaldua plazan.

:: Durango  
ZUGAZA

• Lo nunca visto 
barikua 12: 19:30/22:00 
zapatua 13: 17:30/20:00/22:30 
domeka 14: 19:45 
astelehena 15: 18:30/21:00 
martitzena 16: 20:00  
eguaztena 17: 20:00 

• Annabelle vuelve a casa
barikua 12: 19:30/22:00 
zapatua 13: 17:30/20:00/22:30 
domeka 14: 18:00/20:30  
astelehena 15: 18:30/21:00  
martitzena 16: 20:00  
eguaztena 17: 20:00

• Wild Rose
barikua 12: 19:30/22:00 
zapatua 13: 20:00/22:30 
domeka 14: 18:00/20:30 
astelehena 15: 18:30/21:00  
martitzena 16: 20:00  
eguaztena 17: 20:00
• Spider-Man: Lejos de 
casa   
zapatua 13: 17:00 
domeka 14: 17:00 

Zine- 
ma

Uztailaren 16an

ZORNOTZA jaiak         
Karmengo Jaia, goizean, 
Larrean: meza, bertsolariak, 
Udabarri dantza taldea 
eta euskal erromeria 
Triki Piu taldeagaz. 
Ondoren, Urrezko Aizkolari 
Txapeldunen Liga: Iker 
Vicente (Otsagi) vs Julen 
Alberdi ‘TxikiaIV’ (Azkoitia).  
Kalejira: Udazken taldea, 
11:00etan, herrian zehar.
Pilota partiduak: Altuna-
Etxebarria vs Arrien-
Morgaetxebarria eta Altuna 
III-Rezusta vs Elezkano-
Zabaleta, 18:00etan, 
Amorebieta IV.a frontoian.
Bizikleta eguna, 
18:00etan, Zubiondo eta 
Herriko plazan. 
Guretzat fanfarrea, 
19:00etan, Andra Mari 
eta Gernika plazetan eta 
Zezilia Gallartzagoitia 
kalean. 20:30ean, San 
Juan, Kalbario eta Luis 
Urrengoetxea kaleetan. 
Dantza erakustaldia: 
bachata, boleroak, paso 
dobleak... 20:00etan, 
Gernika plazan. 
Magia: Jorge Blass, 
21:00etan, Zelaieta 
parkean. 
Erromeria: Gozategi, 
23:00etan, Zubiondo 
parkean.

Uztailaren 17an

OTXANDIO jaiak    
Elkarretaratzea herriko 
presoen eskubideen 
alde, 18:30ean, plazan. 
Giza Eskubideen Udal 
Batzordeak deituta.  
Salve Regina abestuko 
dute, 18:30ean, Oihandi 
abesbatzagaz batera. 
Txupina herriko txistularien 
eskutik, 19:00etan, 
udaletxeko balkoian. Gero, 
danborrada. 
Eusko Label haragi 
pintxoak, 19:30ean. 
Erromeria: Mugi 
panderoak taldea, 
23:00etan.

Uztailaren 18an

OTXANDIO jaiak    
Bandaren kalejira, 
11:30ean. Ondoren, 
Txistularien kalejira.  
Herriko umeen pilota 
partiduak, 13:00ean.
III. Yugura jasotze 
txapelketa eta 
aizkolariak: Aritz Oregi-
Beñat Lekue eta Jon 
Rodriguez-Luis Polanco, 
18:00etan.
Urduri dantza taldea, 
19:00etan.
Musika: Puro Relajo, 
20:15ean.
Erromeria: Joselu Anaiak, 
23:00etan.

Uztailaren 19an

BERRIZ antzerkia 
‘La coquette’ 
(KanBahiota), 18:30ean, 
Elizondo plazan. 

ELORRIO Musikaire      
Robert Smith Bluesband, 
22:30ean, Tola Jauregian.

ZORNOTZA jaiak         
Kuadrillen kalejira, 
13:00ean, Kalbario 
plazatik.  
Kuadrillen arteko 
bazkaria, 15:00etan, 
Ixerbekoan.
Aldi bereko 50 xake 
partida, 17:00etan, herriko 
plazan. 
Txistularien XX. 
Kontzertua, 20:30ean, 
Zelaieta parkean. Artista 
gonbidatuak: Mikel 
Urdangarin, Alex Sardui, 
Unai Ormaetxea, Peio 
Ospital, Norton, Beñat 
Egiarte, Xabi Solano, 
Jaurne Gaminde, Keu 
Agirretxea, Niko Etxart, Aitor 
Gorosabel eta AIDAE.

OTXANDIO jaiak         
Umeentzako zirku 
tailerra, 11:30ean, plazan.  
6. mailakoek txupina 
botako dute, 12:30ean, 
udaletxeko balkoitik.
Herriko umeen pilota 
partiduak, 13:00etan. 
Puzgarriak, 16:30ean. 
Ondoren, Kantu kolore 
ikuskizuna.
Tute, mus eta briska 
txapelketak, 17:00etan. 
Kuadrillen arteko Play-
backa, 22:30ean.

'Wild Rose', 

 Zugaza Zineman

Uztaileko agenda

11-17
IURRETAKO LANBIDE HEZIKETA 
Matrikula zabalik
Info+: www.iurretalhi.eus, tel: 94 466 88 00

18

SANTA MAÑA EGUNA ARRIANDI 
Santa Mañako baselizan
11:00 Meza. Jarraian, tortillak, gozokiak, karramarroak eta edariak 
banatuko dira.

SANTA MAÑAKO XLII. TORTILLA 
TXAPELKETA
Bikote bakoitzak 10€ ordaindu beharko ditu parte hartzeko.
Osagaiak eta ikatza jai batzordeak jarriko ditu.

SANTA MAÑAKO XXXV. IGEL TXAPELKETA
Partaide bakoitzak 3€ ordaindu beharko ditu.

AMEZKETAKOESKOLAN
18:00 Santa Mañako LII. Briska Txapelketa. Bikote bakoitzak 6€ 
ordaindu beharko ditu.
19:00 Lopene Ganadutegiak antolatuta, ume eta helduentzako 
jolasak, Amezketako inguruetan.

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



2019ko uztailaren 12a, barikua 
16 anbotoKultura 16

kulturaz blai  •  a.m.

Udan ere kultur eskaintza oparoa 
egoteko, antzerkia, musika eta 
zirkua batzen dituen egitaraua es-
kainiko dute Berrizen. Hain zuzen 
ere, Berrizko Udalak Kulturaz Blai 
egitaraua sortu du helburu horre-
gaz. Barikuan abiatuko da jaialdia, 
Barsantiren Kale Gorrian kale an-
tzerkiagaz; Durangaldeko konpai-
niak Iurretan eta Durangon ere 
eskaini du obra hori, eta zale ugari 
bildu ditu bietan. Olakueta pla-

zan izango da antzerkia, 18:30ean. 
Bestalde, hilaren 19an, La Coquette 
zirkua ikusi ahalko da. Uztailaren 
23an, Magarita Maturanak dantza 
tahitiarren ikuskizuna eskaini-
ko du. Sallobente auzoko jaietan, 
Arantzak eta Pantxok kontzertua 
eskainiko dute, abuztuaren 10ean. 
Irailaren 13an, musika tailerragaz 
eta Benditas antzezlanagaz gozatze-
ko aukera egongo da. Kulturaz Blai-
ren edizio hau Musika Kantu Kolore 
emanaldiagaz amaituko da. "Kale gorrian".

Kale ekitaldiak batu, eta Kulturaz  
Blai jaialdia egingo dute Berrizen

margolaritza  • aritz maldonado

Joan den astean, durangarrak al-
biste triste bategaz iratzarri ziren, 
izan ere, Jaime Vicario margolari 
ezaguna hil zen. 60 urtegaz zendu 
zen durangarra, gaixotasun luze 
baten ondorioz. Pertsona maitatua, 
askok bere bizikleta gainean gogo-
ratuko dute, Durango zeharkatzen. 
Vicariok artelan ugari egin zituen 
eta horietako batzuk Atxilean dau-
de oraindino ikusgai. Magisteritza 
ikasketak egin arren, pintura zuen 
pasio betidanik. Hainbat urtean, 
pintura eta arte irakasle ere jardun 
zuen, eta lagun asko dira bere ira-

kaspenak jasotako durangarrak. 
"Sekulako lana egin zuen artea 
jendarteratzen", nabarmendu du 
Garazi Arrizabalaga Arte eta Histo-
ria museoko zuzendariak.

Protagonista izatea baino, gu-
rago zuen bere lanek egitea berba 
beragatik, bere ibilbide artistikoak. 
"Hau da egiten dudana, etorri eta 
ikusi", esan zuen ANBOTOk 2013an 
egin zion elkarrizketan. Sasoi har-
tan, Ura erakusketa ipini zuen Du-
rangoko Arte eta Historia museoan. 
Aurretik ere eginda zituen erakus-
ketak bertan, 1996an eta 2004an, 
hain zuzen ere.

Ardatz biko obra
Miguel Eguiluz pintore duranga-
rragaz murgildu zen margogintzan 
Vicario. Hamarkada luzeetan, hain-
bat teknika garatu zituen —olio 
pintura eta marrazkia arkatz edo 
luma-muturragaz, batez ere—, 
baina, batez ere, modu errealista 
batean garatu zuen margogintza; 
etapa surrealista, esperimentalago 
bat eta abstraktuago bat ere igaro 
zituen bere ibilbidean. Azken sa-
soian, bere obra guztiz figuratiboa 
izan da, Mikel Onandia historia-
lariaren berbetan. Margotzerako 
orduan, argazkiak ateratzen zituen 

lehenengo, gero mihise gainean 
marrazteko. Ikuslearen pertzep-
tzioagaz jolastea gogoko zuela 
nabarmentzen du historialariak. 

"Uraren isladagaz jolasten zuen, 
edo zoomagaz, txikitasunak han-
dituz, besteak beste", gaineratu du 
Onandiak.

Bere ekoizpenari dagokionez, 
ardatz bi egon direla nabarmendu 
daiteke. Alde batetik, giza figura. 
Bere eta bere ingurukoen hamaika 
margolan egin zituen. Kasu ba-
tzuetan, bere margoetako batzuek 
errealismo magikoa ere besar-
katu dute. Natura izan zuen bere 
obraren bigarren ardatz. "Bereak 
sentitzen zituen lekuak margotzen 
zituen, Durangaldeko mendiak eta 
Urdaibai inguruetako hondartzak, 
adibidez", azaldu du Onandiak.

Lagun borrokalaria
Artistaren falta ez ezik, laguna-
ren falta ere igarriko dute askok. 
Izan ere, ez da txikia Vicariok utzi 
dien hutsunea. Lagunek pertsona 
borrokalari eta saiatu moduan go-
goratuko dute. "Besteak beste, eus-
kara ikastea eta bizikletagaz Euskal 
Herria zeharkatzea izan ziren bere 
erronkak, eta lortu zituen", gogora-
tu du Itziar Lasa lagunak. Lagunek 
agur ekitaldi beroa egin zioten 
eguaztenean.

Jaime Vicario.

Jaime Vicario, bizitza osoa margogintzaren pasioari eskainia
60 urtegaz zendu da margolari durangarra, gaixotasun luze baten ondorioz; margolaria izateaz gainera, arte eta marrazketa irakaslea zen

1996an, 2004an eta 
2013an erakusketak ipini 
zituen Durangoko Arte 
eta Historia museoan

Gizakiak eta natura izan 
ziren Vicarioren obraren 
ardatz nagusi biak; 
margogintza errealista 
garatu zuen

Barikuan hasiko da 
jaialdia, Barsantiren 
'Kale Gorrian' ikuskizun 
arrakastatsuagaz 

Egitarauak antzerkia, 
zirkua eta musika  
batzen ditu, herriko  
zenbait gunetan  

Artistaren falta  
ez ezik, lagunaren  
falta ere igarriko  
dute askok 

Uztailaren 12tik irailaren 20ra bitartean hainbat kultur ikuskizun izango dira ikusgai
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Ostalaritza 
gida
anboto

Durango

KOBIKA JATETXEA
San Ignazio, 8 - DURANGO

Tel.: 946 810 003  
Egile sukaldaritza eta tradizionala. 
Menu bereziak eta karta.

Iurreta Durango

GORA GORA
Arriluzea kalea,  2 - DURANGO 
Tel.: 946 811 384

Plater konbinatuak, hanburgesak, 
ogitartekoak eta kazolatxoak.

MIKELDI TABERNA
Kalebarria, 7 - DURANGO 
Tel.: 944 073 988

Alde zaharrean kokatuta.  
Pintxo gozoak eta giro alaia.

OLAJAUREGI JATETXEA
Kurutziaga Kalea, 52 - DURANGO  
Tel.: 946 200 864 
www.olajauregi-jatetxea.com

Eguneko menuak, bereziak, 
taldeentzakoak eta ospakizunak.
Egunero zabalik. 

Durango

URRATS 
Juan Antonio Abasolo kalea,3 - DURANGO  
Tel.: 946 812 518
 
Gosariak, bokatak eta pintxoak. Bariku 
eta zapatu gauetan hanburgesak. Zapatu 
eta domeketan babarrunak enkarguz.

Durango

ABARKETERUENA
Iturritxo, 6 - Txanporta plaza, ABADIÑO 
Tel.: 944 657 790

Eguneko menuak eta asteburuetako 
menu bereziak. Goizetik pintxoak.  
Giro oso ona.

DurangoDurango

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Abadiño

GAUARGI 
Dantzari, 4 behea - IURRETA 
Gosari bereziak: pintxoak, tostadak eta 
etxeko bizkotxo eta "Brownie"-ak. 
Astelehenetik ostiralera: Menu erdiak 
6€-tan. Egunero zabalik. Domeketan eta 
jaiegunetan rabak.

PLATERUENA Kafe antzokia
Landako etorbidea, 4 - DURANGO 
Tel.: 946 030 300 
www.plateruena.eus
Egunero zabalik. Menu bereziak, 
egunerokoak, taldeentzakoa eta 
ospakizunak.
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Fernando Arrabal Terán (Melilla, 
1933). Francoren erreboltariek aita 
heriotza zigorrera kondenatuko 
zuten mamuak jazarrita bizi izan 
zuen haurtzaroa. Gero, aita desa-
gertu egin zen. Inork ere ez zekien 
non zegoen.

Madrilera Celebrando la ceremonia 
de la confusión liburua aurkeztera 
egindako bidaia batean, salatu, 
epaitu eta kartzelaratu egin zuten, 
dedikatoria batean nazio espai-
niarra blasfematu eta laidoztatu 
zuelakoan.

Guernika  (1959) bere antzezlana 
herri horri egindako lehenengo 
erreferentzia publikoa izan zen. 
Pertsonaia bik bonbardaketatik 
nola ihes egiten duten kontatzen 
du antzezlanak. Espainian Ciugre-
na—Guernica-ren letrak lekuz alda-
tuta— izena ipini zioten, zentsura 
kontuengatik. Geroago, Leopoldo 
Zugazak Gaiak aldizkarian argita-
ratu zuen.  

Gernikako arbola bere hirugarren 
film luzeak gerra zibileko eszena 
basati eta surrealistak erakusten 
ditu, eta azken irudia Mariangela 
Melato-rena da, arbolapean. Bere 
sabeletik bakearen ikur den uso ba-
tek irteten du hegan. Gerra hasi ze-
nean, margolari amerikar xelebre 
bat Cerralbo Kondearen gazteluan 
zegoen ostatu hartuta, eta bere 
talaiatik triskantzaren lekuko izan 
zen, nahi barik.

2005eko azaroan, Pánico tal-
deak egindako atzera begirakoaren 
harira, Bilboko Arte Ederren Mu-
seoak hitzaldi bat ematera gonbida-
tu zuen. Aretoa jendez lepo zegoela, 
gai jainkotiar eta gizatiarrei buruz 
hitz egin zuen, baita patafisikari 
eta metafisikari buruz ere. Eta 
zientziak eta matematikak ere az-
tertu zituen. Hitzaldiak arrakasta 
gogoangarria izan zuen. 

Parisen bizi zen, Claude Levi 
Straus bizi zen inguruan, eta egu-
nero agurtzen zuten elkar gosari 
orduan. 

* Erredakzioan itzulia

Gai
librean

Fernando Arrabal eta Gernika

José 
Julián
Bakedano 
Zinemagilea

musika  •  aritz maldonado

Ray Fernandez kubatarra Durangal-
dean da berriro ere, Roylan Carba-
llosa (perkusioa), Miguel Alejandro 
Valdes (baxua) eta Lorenzo Molina 
(tronpeta) taldekideekin. Joseba 
Sarrionandia iurretarragaz eta Ares 
marrazkilariagaz batera, crowd-
fundinga abiatu dute 'El que fuma, 
bebe y canta' liburua kaleratzeko.

Zelan doa bira?
Ondo! Heldu eta segiduan, hiru 
kontzertu eskaini ditugu. Egun 
bitan atseden hartu eta EHZra joan 
ginen. Itzela izan zen, ez genuen 
hainbeste jende espero; 3.000 lagun 
inguru egon zirela esan ziguten. 
Deigarria egin zitzaigun Eako (Biz-
kaia) kontzertua, herri bitxia dela-
ko eta kubatar ugari egon zirelako 
han. Iruñean eta Bilbon eskainiko 
ditugu hurrengo kontzertuak, eta, 
amaitzeko, Elorrion. Bizirik eta 
ahotsagaz heltzea itxaroten dugu 

(barrez). Euskal Herrira gatozen 
bigarren aldia da, eta aurrekoan 
baino atseden gehiago hartzeko 
aukera izan dugu.
Hamazazpi egunean zortzi kontzer-
tu. Ez da kopuru makala. Nola eus-
ten zaio erritmo horri?
Bueno, gogor egitera ohituta gau-
de. Hilabetean kontzertu ugari 
eskaini ohi ditut Kuban; adibidez, 
astean behin, Habanako El Dia-
blo Tun Tunen jotzen dut. Beste 
erritmo bat da hori. Lagungarria 
da atseden hartzeko, eta hori ona 
da ahotserako, nik asko erretzen 
eta edaten dut eta. Eta, badakizu, 
erretzen duenak, edaten duenak 
eta abesten duenak, ahotsa izorra-
tzen du [Bere liburuaren izenbu-
rua parafraseatu du: El que fuma, 
bebe y canta, se jode la garganta]. 

Ni etxean bezala sentitzen naiz 
Euskal Herrian, eta, egia esateko, 
jende asko etorri da hemen eskai-

ni ditugun kontzertuetara. Zarau-
tzen, adibidez, aretoa lepo bete 
genuen, eta jendeak kanpoan 
geratu behar izan zuen. 
Nolakoak dira zuen kontzertu ho-
riek?
Inprobisazioari leku handia egi-
ten diogu. Berriatuako kontzer-
tuan, esate baterako, Iratxe Ibarra 
bertsolaria han zen, eta erronka 
bota nion. Jakina, bertsotan egite-
ra igo zen oholtzara; kaskarreko 
batzuk eman zizkidan bertsotan. 
Egia esateko, bertsolariekin beti 
galtzen dut. Baina Habanara da-
tozenean desberdina izango da. 
Hangoa nire mundua da. [barrez].
Liburua kaleratzeko, crowdfundinga 
abiatu duzu Joseba Sarrionandiagaz.

Nire abestiak, hauek nola idatzi 
ditudan edo atzetik dituzten 
istorio eta epitafioak bildu ditut 

bertan. Marrazkiak Ares ma-
rrazkilari kubatar entzutetsuak 
egin ditu, eta Josebak hitzaurrea 
idatzi du. Josebak erradiografia 

zorrotza egiten dit bertan, baina 
maitasunez betea. Irabazi-asmo 
ekonomikorik bako proiektua 
da, jendeak nire letrak eduki di-
tzan. Habanan kaleratzea ezinez-
koa da gaur egun, eta horregatik 
ipini dugu martxan crowdfun-
dinga. Nire asmoa zerbait txikia 
egitea zen, baina Aresen ilustra-
zioen kalitatea mantentzeko, 
formatu honetan egin beharra 
zegoen.
Musikalki, baduzu beste proiektu-
rik esku artean?
Urte itzela izan da. Silvio Ro-
driguezegaz batera kontzertua 
eskaintzeko aukera izan dut aur-
ten. Ohore bat izan zen. Orain, 
Euskal Herritik Mexikora goaz.

“Gure kontzertuetan asko 
gustatzen zaigu inprobisatzea” 
Ray Fernandezek kontzertua eskainiko du Musikairen, Lariz Jauregian, domekan, 19:30ean

EHZ jaialdian ez 
genuen hainbeste 
jende itxaroten; 3.000 
egon ziren gu ikusten”

Ohorea izan  
da aurten Silvio 
Rodriguezegaz 
kontzertua jotzea"

Ray Fernandez, ezkerretik hasita bigarrena, taldekideekin.
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Zurgintza

IturgintzaIturgintza

Zurgintza

IturgintzaIturgintza

Dekorazioa

Gremioen 
gida
  anboto

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Instalatzaile baimendua

Elektrizitatea

Eraikuntza eta 
birgaikuntza
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areto futbola  •  JOSEBA DERTEANO

Mendibeltz klubeko jokalari, entre-
natzaile eta presidente izan da. 14 
urtean hamaika bizipen pilatu eta 
gero, kluba utzi du, bizitzako etapa 
berri bati ekiteko. Lantalde batu bat 
utzi duela dio, eta giro onari eusten 
badiote etorkizun oparoa ikusten 
dio hainbeste urtez defendatu duen 
klubari.

Zeintzuk dira Mendibeltz uzteko 
arrazoiak? 
Aita izango naiz berriro. Orain 
alaba bat dut, Haizea. Algelman 
sindromea du eta bigarrenagaz 
zaila izango da denetarako denbora 
ateratzea. 
Gogorra egin zaizu sortzen lagundu 
zenuen kluba uztea? 
Asko kostatu zait erabakia hartzea, 
eta buelta asko eman dizkiot kon-
tuari.  Baina, tira, etapa bat amaitu-
ta, berri bat hasiko dut.
Zeren falta igarriko duzu gehien? 
Denerik. Klubeko kideak, partidue-
tako saltsa… Partiduetara joaten 
jarraituko dut, baina ez da berdina 
izango. Istorio askotan buru-belarri 
sartuta egon naiz, neuk horrela gu-
ra nuelako, eta orain denbora libre 
gehiago dut.
Talde bi mailaz igo diren urtean utzi 
duzu kluba. Ez da agur txarra, nahiz 

eta igoerak modu kuriosoan heldu 
diren…
Bai, bulegoetako igoerak izan dira.  
Taldeak desagertu dira goragoko 
mailetan, eta horrek ate bat zabal-
du die gure talde biei. Talde nagu-
siak Maila Gorenean jokatuko du 
datorren denboraldian, inoiz egon 
den mailarik altuenean. 
Zelako etorkizuna ikusten diezu?
Giro onari eusten badiote, ondo 
joango da dena. Gure helburua 
sekula ere ez da izan areto-futbola-
ren goiko mailetara heltzea. Igoera 
lortuz gero, ederto, ospatuko dugu, 
baina ez da hori helburu nagusia. 
Futbol entrenatzaile izana naiz 
eta mundu horregaz, taldeen ar-
teko gatazkekin, gogaituta heldu 
nintzen areto-futbolera. Futbolean 
ikusitakoak ikusita, argi nuen 
lehia barik giro ona zainduko  zuen 
kluba sortu gura nuela.
14 urte hauetan egindakotik, zer da 
harroen sentiarazten zaituena?
Egin ditudan lagunak. Nire adi-
nekoekin eta 15 edo 20 urte gaz-
teagoak direnekin ere aritu naiz. 
Gazte ekintzaileak aurkitu ditut. 
Gaurko gazteek kontrakoaren fama 
dute; asko mugitzen ez direnarena.
Ez da egia. Badaude gauzak egin 
gura dituzten gazteak. Ez direla 
mugitzen? Erremintak ematen ba-

dizkiegu eta animatzen baditugu, 
gazte ekintzaileak egon badaude. 
Mendibeltzek urteak daramatza 
proiektu solidarioetan parte hartzen. 
Kluba sortu zenetik argi zeneukaten 
kontua da?
Apurka-apurka eman den kontua 
da. Alaba Haizearen gaixotasunak 
ere lagundu du klubeko alderdi ho-
ri indartzen. Iruditzen zait gazteen-

tzat inportantea dela kirol arlotik 
haratago, gizarte arloko gaietan, 
ere murgiltzen laguntzea. 
Iaz emakumeen taldea sortu izana 
da zure gidaritzapeko beste lorpen 
bat. Pozik zaude?
Ama batek urte bi zeramatzan es-
katzen, bere alabak jokatu egin gu-

ra zuela-eta. Probatzea erabaki eta 
erantzunak harritu egin gintuen. 
13 bat neska batu ziren, gehienak 
areto-futbolean sekula ere aritu ba-
koak. Eta, hala ere, aurten partidu 
bi irabaztea lortu dute. Oso pozik 
gaude. 
Mendibeltzeko atezain, entrenatzai-
le eta presidente izan zara. Zein lan 
gustatu zaizu gehien?
Niri jokatzea gustatu izan zait beti. 
Baina kluba sortu eta handik bost 
urtera, gazte labekada berria etorri 
zenean, euren entrenatzaile izan 
nintzen. Ez zuten areto-futbola eza-
gutzen, eta dena berria zen euren-
tzat. Etapa polita izan zen eta oso 
gomuta onak ditut. Presidente lana 
zurrunagoa da, instituzionalagoa.
Zerbait gehitu gura duzu?
Eskerrak eman gura dizkiet urte 
haietan Mendibeltzen alde lan egin 
duten denei. Euren lanak egin du 
posible gaur egungoa. Eurak barik 
ezinezkoa izango zen. 

“Futbolean ikusitakoak ikusita, hasieratik argi nuen lehia 
barik giro ona zainduko zuen kluba sortu gura nuela” 
Juanma Reyes aita izango da berriro eta orain 14 urte sortzen lagundu zuen Mendibeltz areto-futboleko kide izateari utzi dio

Erremintak ematen 
badizkiegu eta 
animatzen baditugu, 
gazte ekintzaileak   
egon badaude

Eskerrak eman gura 
dizkiet Mendibeltzen 
alde lan egin duten 
denei; eurak barik 
ezinezkoa izango zen"

Mendibeltz areto-futbol klubak 10. urteurrena ospatu zueneko familia argazkia.

20

Luisma Reyes 
Rastrollo
Mendibeltz areto-futbol 
taldeko presidente ohia
Durango  I  1974
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Zenbaki berezia da oso, per-
fekzioarekin edo naturarekin  
lotzen dena eta mitologian ere 
sarri agertzen dena. Greziako 
kulturan arestian aipatutako 
perfekzioarekin du zerikusia, 
eta Txinakoan, ordea, zorte 
onarekin. Asteak zazpi egun 
ditu, askok eta askok Seven fil-
ma ikusita izango dute, Edurne 
Zuriren ipotxak zazpi dira, baita 
munduko toki miragarriak 
ere. Ruper Ordorikaren Bel-
tzarana abestian ere zenbaki 
honek badu leku bat: “… zazpi 
planetak, zazpi jainkoak, zazpi 
puntako izarrak, zazpi izara 
odoleztatuak, zazpi zeruak, 
den-denak….”. 

Gu ere Zazpiak Bat gara. 
Frantziako Tourra puri-purian 
dabilen honetan zazpi euskal 
ziklista izan ditugu Bruselako 
hasieran. Mikel Landa arabarra, 
Imanol Erbiti nafarra, Gorka 
Izagirre gipuzkoarra, Romain 
Sicard lapurtarra eta Omar Frai-
le, Pello Bilbao eta Jonathan 
Castroviejo bizkaitarrak. Euskal 
Herriaren izena munduko las-
terketarik handienean zabaldu-
ko dutenak. Ziklista preziatuak 
eta nazioarteko pelotoian ondo 
irabazitako estatusa daukate-
nak. Herri txikia gara, baina 
kementsua eta indartsua ere 
bai. Adibidez, Kolonbia txirrin-
dulariak erruz ateratzen ari den 
momentu honetan, lau ordezka-
ri soilik ditu hitzordu nagusian: 
Rigoberto Uran, Nairo Quinta-
na, Sergio Luis Henao eta Egan 
Bernal. Atera itzazue kontuak.

Etorkizunera begira une era-
bakigarrian dago euskal ziklis-
moa. Belaunaldi hau amaitzen 
denean, aukerarik izango al 
dute atzetik datozenek? Duela 
ez gutxi, bazen euskal ziklismo 
zaleon taldetxo bat eta bere 
izena ezin egokiagoa litzateke 
amestutako egitura batentzat: 
Zazpiak Bat.

Jokaldia

Zazpi

Alfontso Arroio  
Monasterio 
ETBko kirol kazetaria

ParaPentea  •  Joseba derteano

Elorrioko Larrano parapente tal-
deak Euskal Herriko hainbat para-
pentezale batuko dituen kontzen-
trazioa antolatu du zapaturako. 
Eguraldiak laguntzen badu, Elo-
rrioko zeruari ezohiko ikuspegia 
emango diote eguerditik aurrera.

Aireratzea Udalatx mendiko 
meatzeetan —650 metroko garaie-
ran— izango da, eta lur-hartzea 
San Antongo eta Iguriako landetan. 
Eguerdian eta arratsaldean ibiliko 
dira. Izan ere, eguzkia zeruan 
goren dagoenean sortzen dira 
baldintza termikorik aproposenak 
parapentean aritzeko. Iluntzean, 
parte-hartzaile guztiek elkarregaz 
afalduko dute. 

Bizi-bizirik dagoen kirola
Aurten 23 urte bete dira Larrano 
taldea sortu zutenetik. Orduan ez 
ziren hainbeste, baina zaletasu-
nak gora egin du apurka. "Euskal 
Herrian parapente eskolak daude, 
jende gaztea apuntatzen da eta 
badago parapentearekiko interesa", 
adierazi du Iñigo Gabiria Larrano 
taldeko parapentelariak. "Elorrioko 
taldean ere badago jende berria. 
Badugu erreleboa. Gainera, berriak 
estatuko txapelketetan parte har-
tzen hasi dira", gaineratu du. 

Urtean zehar hainbat irteera 
antolatzen ditu Larranok. Iaz Hike 
and Fly txapelketa bat ere antolatu 
zuten Elorrion, eta modalitateko 
onenak batu zituen.

Elorrioko zerua parapentez 
marraztuko dute zapatuko 
kontzentrazioan
Larrano parapente taldearen ekimenak 12. aldia beteko du 

Elorriokoak ez ezik Euskal Herri osotik etorritako parapentelariak batuko dira.

Asteko kirolaria

“Aurten parapenteko tela aldatu dut eta berria 
askoz ere hobeto dabilela igartzen dut”
Gorka Tornosek Euskadiko Parapente Txapelketa irabazi du, lehenengoz bere ibilbidean

Zudairen (Nafarroa) lehiatu zen 
txapelketa, joan zen asteburuan. 
Zaldibarren bizi den Gorka Tornos 
parapentelari soraluzetarrak us-
tekabean lortu zuen garaipena, 
amaiera estu batean: bigarren 
sailkatua hiru segundora helmu-
garatu zen. 

Zelan joan zen lasterketa?
Hiru orduan hegan egin ondoren, 
oso amaiera estua izan genuen. 
Hiru segundora sartu zen bigarre-
na. Horrelako amaierak ez dira 
ohikoak. Hasieran aldea hartu 
nuen, baina banekien bigarren ze-
torrenaren parapentea bizkorra-
goa zena. Gerturatzen joan zen, 
baina ni ere topera joan nintzen.

Txapelketa irabazteko helburuagaz 
joan zinen?
Ez nuen irabazterik itxaroten, 
inondik inora ere. Partze hartzera 
joan nintzen, beste asmo handirik 
barik. Aurten parapentearen tela 
aldatu dut eta berri hau zaharra 
baino askoz ere hobeto dabilela 
igartzen dut. Gauza gehiago egi-
teko aukera ematen du eta horixe 
baliatu nuen txapelketan.
Zer abantaila eskaintzen dizu para-
penteko tela berriak?
Gehiago planeatzen du eta bizko-
rrago joan daiteke. Baina, hain jus-
tu horregatik, bizkorragoa delako, 
gatxagoa da kontrolatzeko. Be-
raz, hegaldian gertatu daitekeen 
edozein intzidentziaren aurrean 

abilidade handiagoz jokatzea es-
katzen du.
Zein izan zen parapentean egin 
beharreko lana?
Zudairetik Eulatera joan ginen, 
bailara guztian zehar. Kantabria-
ko mendikatetik igaro eta Gene-
villa herrira bueltatu ginen. Guz-
tira, 70-80 bat kilometroko bidea 
osatu genuen parapentean. GPSari 
jarraituz, baliza batzuen artetik 
pasatu behar genuen. 
Egunotan kanpotik zabiltza.
Bai, Zarza Capilla herrian (Extre-
madura) nago, distantzia libreko 
Espainiako Txapelketan parte 
hartzen. Bost eguneko txapelketa 
da eta bihar amaituko da. Lehia-
keta honetan ez dago balizarik. 

Haizearen norabidea hartu eta 
gura duzun tokietatik ibili zaitez-
ke. Ahalik eta denborarik gehien 
airean egitea da helburua. Geratu 
barik, 280 kilometrotan dago 
Espainiako errekorra, eta aurten 
marka hori apurtu gura dute. Dis-
tantzia libreko txapelketa batean 
parte hartzen dudan lehenengo al-
dia da eta probatu egin gura nuen, 
zelan moldatzen naizen ikusteko. 
Esaterako, martitzenean zazpi or-
duan egon nintzen airean, eta 180 
bat kilometro egingo nituen. 

GORKA  
TORNOS ZABALA
 
Soraluze, 1985
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

ETXEBIZITZAK SALDU

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

Abadiño. Muntsaratz auzoan, 90
m2-ko etxebizitza trastelekuarekin
salgai Arlozabal kalean, 3 logelakoa. 

ETXEBIZITZAK EROSI

ETXEBIZITZAK ERRENTAN
EMAN

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

ETXEBIZITZAK ERRENTAN
HARTU

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

PERTSONAK ZAINDU

Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen. Emakume arduratsua 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

IRAKASKUNTZA

Zientziako klase partikularrak.
DBH (3. eta 4. mailan) eta 
Batxilergoan laguntza klaseak
ematen ditut: matematika,
fisika/kimika eta teknologia 
ikasgaietan. 5 urtez irakaskuntza 
formalean ibili naiz eta zientzietako
ikasgaietan daukat formaziorik 
handiena. Interesik badaukazue jarri
nirekin harremanetan: 
Tel.: 669 69 24 30 (Ane)

LAN ESKAINTZAK

ETXEKO LANAK

Plantxa orduka egiten dut. 
Esperientzia handiko emakumea, 
orduka plantxa zein etxeko lanak 
egiteko prest. Durangon edo Iurretan.
Tel.: 645 70 6839

PERTSONAK ZAINDU

Umeak zaintzeko. Umeak goizetan
eskolara eramateko edo zaintzeko
prest nago. Eguerdietan eta 
arratsaldetan seietatik aurrera ere
ahalko nuke. Urte askotako 
esperientzia daukat. Irantzu 
Tel.: 644 41 11 74

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.

Publizitatea
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BARIKUA, 12 · 09:00-09:00

Campillo montevideo 
etorb. 24 - Durango

iruarrizaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

ZAPATUA, 13· 09:00-09:00

gaztelumenDi J.A. 
Abasolo 2 - Durango

iruarrizaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

09:00-13:30

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

De Diego Intxaurrondo 
22. - Durango

Campillo Montevideo 
etorb. 24 - Durango

larraÑaga-Balentziaga 
Berrio-Otxoa 6 - elorrio

melero, roSa mari  
San Pedro 31 - zornotza

09:00-14:00

irigoien Bixente 
Kapanaga 3 - iurreta

09:00-22:00

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

DOMEKA, 14 · 09:00-09:00

De Diego Intxaurrondo 
22. - Durango

iruarrizaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

ASTELEHENA, 
15 · 09:00-09:00

gaztelumenDi J.A. 
Abasolo 2 - Durango

gutierrez, iBan Txiki 
Otaegi 3 - zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

MARTITZENA, 
16 · 09:00-09:00

navarro  Artekalea 6 - Durango

gutierrez, iBan Txiki 
Otaegi 3 - zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

EGUAZTENA, 17 
09:00-09:00

Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

gutierrez, iBan Txiki 
Otaegi 3 - zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

EGUENA, 18 · 09:00-09:00

BalenCiaga  
Ezkurdi plaza 8 - Durango

gutierrez, iBan Txiki 
Otaegi 3 - zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

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

Botikak Zorion Agurrak

Eguraldia

zorionaK@anBoto.org   •  eguazteneKo 14:00aK arteKo epea

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

 Amak eta alabak urteak egin 
dituzte asteon. Zorionak, bikote. 

Tourrera begira gauden honetan, 
‘il piratak’ hamarkada bete berri 
du. Zorionak eta ondo-ondo 
pasa eguna. Jarraitu bazterrak 
nahasten, tropela zain duzu eta! 
Muxu handi bat etxekoen partez.

Oihan Valierrek 9 urte egin 
zituen ekainaren 29an. Mosu 
handi bat etxekoen partez.

Uztailaren 17an Oihanek 9 
urte egingo ditu. Urtebetetze 
egun zoragarria pasa dezazula. 
Musu handi bat tio Yosu eta 
Carmenen partez. 

Zorionak, Argia! Besarkada 
handi bat zure 3. 
urtebetetzean. 

Axpeko Jon Armendiak 7 urte 
egin ditu. Zorionak eta mosu 
handi bat Axpetik eta Mañaritik.

Uztailaren 16an Ekainek 
urtebete egingo du. 
Zorionak etxekoen 
partez. Muxu potolo bat

      ZAPATUA                  23º / 15º

      DOMEKA                  25º / 16º

      ASTELEHENA           27º / 14º

     MARTITZENA            23º / 15º

     EGUAZTENA             23º / 16º

     EGUENA                   22º / 14º Uztailaren 9an Paule jaio zen eta Ekaitzek 7 urte egin zituen. Beñatek, berriz, bihar 3 urte egingo ditu. 
Musu handi bat ‘furgoneteros trotamundosen’ partetik. 
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AKUILUA  •  AITZIBER BASAURI

Augustok Dantzari Dantza erakusten 
du Mañarian. Maialenek, Igonek eta 
hirurek Andra Mari dantza taldean 
dihardute erakusten. Orain, neska-
mutilak nahastuta, dantza mistoak 
egitea gura dute, generoa kontuan 
hartu barik, “tabuak apurtuz”. Jatorri 
portugaldarra du, baina Mañarian 
hazitakoa da Augusto.

Nesken ezpatadantzari taldeak zure 
pazientzia eskertu dizu. Pazientziaz 
erakutsi behar izan duzu?
Ez horixe! Oso gustura nabil eure-
kin. Neska zein mutil, dantzan go-
goz egitea da kontua. Gainera, eurei 
erakutsi baino gehiago, ikasi egin 
dut eurekin, postu guztietan dan-
tzatzen ikasi dut eta. Talde itzela da!
Urtarrilean hasi zineten entseguekin, 
eta maiatzean irten ziren plazara.
Bai. Durangaldeko Ezpatadantzari 
Egunean parte hartzea zen gure 
nahia, baina ezin izan genuen. 
Hala ere, hurrengoa Mañarian 
egitea proposatuko dugu, Guraso 
Elkarteak bultzatutako dantza 
taldeak 35 urte beteko dituela 
aprobetxatuta. Neskek eta mu-
tiko nagusien taldeak dantzatzeko 
aukera izango lukete. Antzeko 
denboran ikasi dute talde biek, eta 
lehia osasuntsua ere egon da euren 
artean (barrez).
Ondo altxatzen duzue puntapioa 
Mañarian?
Bai, noski! Gehien kostatzen dena 
da hori. Puntapioa ondo altxatzea 
da kontua, ez besterik barik hanka 
goratzea. Neskek, eta ez neskak 
direlako, puntapio politagoa dute, 
finagoa. 
Dantzaria ere izan zara oraintsu 
arte…
Bai. Bost urtegaz hasi nintzen. Go-
rosperi ere egin genion dantzan 
Nazioarteko Sari Nagusia irabazi 

zuenean. Iaz utzi nuen, pena han-
diagaz, belauneko lesio bategatik. 
Semeak ere dantzan egiten zuen, 
baina jende faltagatik desegin egin 
zen taldea; gainera, gazteei lekua 
uzi behar zaie. Dantzarako tradizio 
handia du Mañariak. Durangaldeko 
banderarik zaharrena du, gainera.
Badago harrobirik?
Dantzari harrobi 
itzela dugu. 
Azken ir-

teeran, 42 ume joan ziren Abadiño-
ko Umeen Euskal Jaira. Harrobi 
horri eutsi egin behar diogu. Horre-
tarako, umeek ondo pasatzea oso 
garrantzitsua da. 
Portugaldar bat euskal dantzak era-
kusten..
Esan izan didate, bai! Dena dela, 
bost urtegaz etorri nintzen Maña-
rira, familiagaz. Gehiago naiz he-
mengoa,  Portugalekoa baino.
Zeintzuk dira Mañaria lako herri txiki 
batean bizitzearen abantailak?
Familia baten modukoak gara eta 
hemen ez zara aspertzen. Guri pe-
na eman zigun Durangora joateak. 
Hemen naturalagoa eta familiarra-

goa da dena. Ume guz-
tiak batera dabiltza. 

Hemengo Gura-
so Elkartea ere 

itzela da.

Akuilua  

Nahiz eta medikua izan, 
gaur “ama orea” zelan 
prestatzen den aurkeztu 
nahi dizuet. Irina edo-
zein zereal motatakoa 
izan daiteke (garia, zeka-
lea, oloa…), baina beha-
rrezkoa da integrala iza-
tea, legamiak zerealen 
azalean bizi direlako, 
eta azal hori irin finetan 
ez dago. Ura hobe kloro 
gabekoa izatea. Edukion-
tziak altua izan behar du 
eta garbi-garbia. Lehenik 
eta behin, ura eta irina 
nahastu egin behar ditu-
gu, kantitate berean eta 
kanpoko tenperaturan 
(20 -22 graduko tenpe-
raturan, legamiak eta 
bakteriak garatu ahal 
izateko) eta jalkitzen 
utzi, 24 orduan. Biga-
rren egunean, irina, ur 
pixka bat eta azukrea 
botako diogu, eta beste 
24 orduan utzi jalkitzen. 
Hirugarren egunean iri-
na eta ura bota eta beste 
24 orduan utzi jalkitzen. 
Laugarren egunean, so-
beran dagoen “ura” (be-
rez hartzidura prozesua-
ren soberak)  kendu, irin 
apurtxo bat bota, nahas-
tu eta beste 24 orduan 
itxaroten utzi egin behar 
da. Bosgarren eta azken 
egunean gure “ama orea-
ren” itxura, kolorea eta 
usaina desberdinak dira, 
eta hemendik aurrera 
gure “ama orea” erabil 
dezakegu edozein mota-
tako ogia, pizzak edo opi-
lak prestatzeko. Baduzue 
“ama orea” prestatzeko 
pazientziarik?

Lau- 
hortza

Ama orea

Alina 
Ahtamon 
Medikua

“Dantzari harrobi itzela dugu Mañarian, 
eta eutsi egin behar diogu horri”
5 urtetik 17 urtera bitarteko mutikoei erakusten die dantza Augustok, eta partaide berriekin indarberrituta dagoen 
nesken ezpatadantzari taldeari. Neska-mutilek ondo pasatzea da garrantzitsuena Durangon bizi den mañariarrarentzat

Augusto  
Alves Alves 
(Mañaria, 1968) 
• Dantzari Dantza 
irakasten du

Berba bitan

Mendi bat:
Anboto

Zaletasun bat
Txirrindularitza

Dantzari Dantzako dantza bat
Ezpata Joko Nagusia

Mañariko toki bat
Mugarra

Plazerra da...
Familiagaz disfrutatzea

Amets bat
Nire familiak nigaz  
disfrutatzen jarraitzea
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