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“Indarpak ez da 
triatloira bakarrik 
mugatzen den kluba”

 
Maider Ramos eta Gorka Bizkarra

Elorrioko haurreskolan izena 
emandako familiek uko egin diote 
ikasturtea Elgetan hasteari 
Elorrio I Garbitzaileen greba dela eta, Elorrioko haurreskolaren 
higiene egoera ez dela egokia dio ikuskaritzak. •  6

AEKren lehen lerroan 13 urtean egon eta gero, 
Mertxe Mujika elorriarrak koordinatzaile nagusi 
kargua utziko du. Alizia Iribarren nafarrak 
hartuko du bere tokia, urrian. Mujika “pozik eta 
harro” dago egindako lanagaz.   • 4-5

Lekukoa 
pasatzeko 
momentua

Indarpak kirol kluba • 20
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ELORRIO  •  EKAITZ HERRERA

Lekuko aldaketa. Korrikan egi-
ten den bezala, eskua luzatu eta 
hurrengo datorrenari lekukoa pa-
satzeko txanda heldu zaio Mertxe 
Mujikari. Irail hau azkena du AEK-ko 
koordinatzaile nagusi legez. Alizia 
Iribarren nafarrak hartuko du haren 
lekua, urria hasteagaz batera. Muji-
ka 13 urtean egon da AEKren lehen 
lerroan. Pozik eta harro dago egin-
dako lanagaz. Bidean zenbait aran-
tza gelditu zaizkiola aitortzen du, 
baina irribarrea ezpaineratzen zaio 
lorpen guztiak azaltzen dituenean.

Azken hilea duzu AEK-ko koordi-
natzaile nagusi legez. Zer moduz 
zaude?
Oso pozik sentitzen naiz. Pozik 
nago egindako lanagaz, eta zo-
rion mezu asko nabil jasotzen, bai 
AEK-ko kideen partetik eta baita 
kanpoko eragileen partetik ere. 
Mezu horiek guztiek baieztatu 
egin dute urte hauetan zehar nik 
egindako apustua. Beharrezkoa 
zen euskalgintzan elkarlana eta 
zubigintza martxan ipintzea, eta 
baieztatuta geratu da apustu hori. 
Egindako ibilbideak arrastoa utzi 
du. AEK bera ere indartuta irten da. 
Pozik eta harro nago. Batek baino 

gehiagok galdetu didate ea zergatik 
uzten dudan koordinatzaile nagusi 
postua, baina ibilbideak hasi eta 
amaitzen jakin behar dela esango 
nuke. Uste dut ez dela ona pertso-
na bera hainbeste urtean kargu 
berean egotea, ez norberarentzat, 
ez erakundearentzat. Aldaketak 
egon behar dira, gurea mugimendu 
bizia dela eta proiektu bat garela 
erakusteko. Uzteko erabakia nik 
neuk hartu nuen, orain 8 urte. Gure 
karguak, nolabait, zortzi urtekoak 
dira. Batzarrak onartu egiten ditu, 
eta hausnarketa estrategikoekin 
egoten dira lotuta. Bigarrenez koor-
dinatzaile nagusi izendatu nindu-
tenean, argi utzi nuen ez nintzela 
beste agintaldi batera aurkeztuko. 
Durangaldetik Euskal Herrira egin 
nuen salto, eta orain pozik itzuliko 
naiz berriro Durangaldera. 

Zein da 13 urteko ibilbide honetaz 
egiten duzun balantzea?
Balantzea positiboa da. AEKren 
balioetan ez da aldaketarik egon. 
Oso argi izan du beti zertarako jaio 
zen. Aldaketak gizartean gertatu 
direla ikusi dut, eta AEK-k horretara 
egokitzen jakin du. Euskal Herria 
euskalduntzen segitzen dugu, eta 
ikasle zein zerbitzuen kopuruak 
goranzko joera izan du 13 urte 
hauetan. Bestalde, hainbat Korrika 
ezagutu ditut barru-barrutik, eta 
horretan ere aldaketa nabarme-
nak egon dira. Euskal gizartean 
aldaketak izan dira arlo politiko eta 
sozialean, eta Korrikan ere islatu da 
hori. Inoizko Korrikarik jendetsu 
eta anitzenak izan dira azkenak. 
AEK sendo bat ikusten dut, lanera-
ko gogo izugarria duena.
Ibilbide emankorra izan den arren, 
baduzu arantzarik?
Bai. Daukadan arantza nagusia da 

“Durangaldetik 
Euskal Herrira 

egin nuen salto, 
eta pozik itzuliko 

naiz berriro 
Durangaldera” 

13 urtean AEK-ko koordinatzaile nagusia izan eta gero, 
Mertxe Mujikak irail honetan bertan utziko du kargua. Alizia 

Iribarren nafarrak hartuko du bere tokia, urrian 

Ibilbideak hasi eta 
amaitzen jakin behar 
da. Ez da ona pertsona 
bera hainbeste urtean 
kargu berean egotea

Egindako ibilbideak 
arrastoa utzi du eta 
AEK bera indartuta 
irten da. Pozik eta 
harro nago

Mertxe Mujika 
Balanzategi
AEK-ko koordinatzaile 
nagusia
Elorrio  I  1963
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helduen euskalduntze-alfabeta-
tzeak normalizatu bako sektorea 
izaten jarraitzen duela, 13 urte pa-
satu diren arren. Egia da gauzak ho-
betu egin direla, horretan ez dago 
zalantzarik. Baina arlo asko landu 
barik daude oraindik. Helduen alfa-
betatze-euskalduntzeari prestigioa 
eman behar zaio, eta baliabidez 
hornitu behar da. 

Badago egoera horren arduradunik?
Urte hauetan zehar ezagutu ditut 
hainbat arduradun politiko, hel-
duen alfabetatze-euskalduntzea ur-
te batzuen ondoren amaituko zela 
ziotenak. Esaten zuten eskolek eu-
ren lana egingo zutela, herritarrak 
euskaldunduko zirela,... eta urte 
batzuen buruan amaituko zela hel-
duen alfabetatze-euskalduntzearen 
beharrizana. Ez da hala izan. Ad-
ministrazioek egindako ikerketa 
soziolinguistikoek diote Euskal 
Herriko biztanleen erdiek oraindik 
ez dakitela euskaraz. Gainera, era-
bilera sustatzeko aroan sartu garen 
honetan dugu arazo hau. Frogatuta 
dago euskaltegiak beharrezkoak 
direla. Beste hainbat sektore dau-
den moduan, euskalgintzarena ere 
giltzarria da gizartean. Euskalte-
gien sare osoan, 35.000 ikasle eta 
1.500 irakasle baino gehiago gaude. 
Herri honen ekonomian pisua duen 
sektorea ere bada gurea.
Behin baino gehiagotan ikusi zaitu-
gu, esanez, euskalgintzako diru-la-
guntzen politikak eguneratze baten 
premia dutela.
Diru-laguntzen menpe gaude beti. 
Zenbait urtetarako perspektiba 
izango duen marko iraunkor baten 
falta sumatzen dugu oraindik. Ikas-
leen profila aldatzen dabil eta epe 
luzerako plangintza batek aukera 
emango liguke inbertsio pedago-
gikoak egiteko, ikerketak egiteko 
edo materiala egokitzeko. Horren 
falta igartzen dugu askotan. Dena 
dela, egia ere aitortu beharra dago: 
azken urteetan asko hobetu da arlo 
hau.
Urte hauetan guztietan bizi izandako 
arantzak ditugu aipagai, baina zein-
tzuk izan dira arrosak, non egon dira 
lorpenak?
AEK-k bete-betean asmatu du elkar-
lanean. Beharbada modan dagoen 
berba bat izango da ‘elkarlana’, 
baina, gero, hori gauzatzen jakin 
behar da, eta AEK-k lortu du. Ho-
rren adibide da administrazioen 
eta herri mugimenduen artean 
lortutako elkarlana. Oso argi ikusi 
genuen hori 20. Korrikan, 2017an. 

Hiru administrazio nagusietako 
ordezkariek eta euskalgintzako 
arduradun nagusiek elkarrekin 
egin genuen kilometro bat Irun eta 
Hendaia lotzen dituen Santiago zu-
bian. Argi gelditu zen euskararen 
geroa denon artean landu beha-
rreko zerbait zela. Inflexio puntua 
izan zen. Azken Korrikan, gainera, 
argazkian agertzetik idatzitako 
konpromiso batera egin da salto. 
Sortutako elkarlan horrek ez du 
jada atzerapausorik.
Soziolinguistika Klusterrak egindako 
azken ikerketaren arabera (2017), 
jaitsi egin da, oro har, euskararen 
erabilera. Non daude hutsegiteak?
Gauza askotan gabiltza huts egiten, 
baina esaldi bakarrean laburbildu 
liteke: hizkuntza politika orokor 
eta bateratua falta dugu. Plangintza 
partzialak egiten gabiltza. Orain, 
gazteengan politika bat martxan 
ipini; gero, lan mundurako bes-
te bat egin; hurrengoan, beste 
plangintza bat diseinatu. Politika 
partzial horiek beharrezkoak dira, 
baina denak aterpetuko dituen txa-
pel bat behar dute. Gazteenek hiz-
kuntza formal lez darabilte euskara 
eskolan, baina patioko hizkuntza 
erdara da. Arreta ipini beharko da 
gazteen aisialdian, kontsumitzen 
ditugun ikus-entzunezkoetan, lan 
munduan, administrazioan... arlo 
guztietan. Bestela, alferrik galduko 
dugu bizitzen gabiltzan une histo-
riko hau. Gure konfort eremutik 
aterako gaituzten erabakiak behar 
dira.

Euskara salbatuta dagoela sinetsi 
ote dugu?
Baietz uste dut. Irentsi egin dugun 
zerbait da. Ikasten da euskaraz, 
baliabideak daude euskaraz, eus-
kara indartzeko helburuz sortu-
tako erakunde eta hedabide asko 
urteurrenak betetzen dabiltza... 
Nolabait, badago euskara salbatuta 
dagoen irudipen bat. Normaltasun 
irudi bat dago, baina bestelakoa da 
errealitatea. Urrutira joan barik, 
Elorrion bertan gaztelaniaz berba 
egiten ikusten ditut gazte batzuk. 
Euskararen geroa salbatuta egongo 
da konpromisoak —norbanakoak 
eta instituzionalak— betetzen 
badira. Euskaraz bizitzea posible 
da eta erabakiak hartzeko ordua 
da. Dena dela, datu positiboak ere 
badaude. Pozgarria da Gasteizen 
euskararen erabilera apurka gora 
doala ikustea.

Maila pertsonalean, zeintzuk dira 
urte hauetan zehar bizi izan dituzun 
une gogor eta gozoak?
Denerik egon da. Gertatu zait gure 
kideei esatea ‘egon lasai, lortuko 
dugu akordioa halako erakundea-
gaz’ edo ‘lortuko dugu igoera bat 
diru-laguntzetan’, eta gero, bilera-
tik esku hutsik itzultzea. Horretan 
bai, atsekabe bat baino gehiago 
izan dut.  Baina une politak ere asko 
izan dira. Arduradun postuak jende 
asko ezagutzeko aukera eman dit. 
Adibidez, ideologikoki desberdina 
den pertsona asko ezagutu dut eta 
konprenitzen duzu zergatik pentsa-
tu dezakeen berak zuk pentsatzen 
ez duzun hori, horretarako arra-
zoia baduela sarritan... Ohartzen 
zara jarrerak aldatu egin daitez-
keela berba eginda eta bestearen 

lekuan ipinita. Enpatia moduko bat 
lantzen da. Beste une on asko ikas-
leekin kalean bat eginda bizi izan 
ditut, karpetetan AEKren logoa 
daramatela ikusita,... eta, jakina, 

Korrikak ematen dituen une ede-
rrak zenbaezinak dira. 
Koordinatzaile nagusi izateari utzi eta 
gero, zein betebehar izango duzu?
Trantsizio ikasturtea izango da 
hau. Alizia Iribarreni lekukoa pa-

satu eta bidea zabaltzen lagunduko 
diot. Oraingoz, Bilbon jarraituko 
dut pare bat kontu amaitu arte, bai-
na pozik nago laster Durangaldera, 
nire etxera, itzuliko naizela ikusita. 
Ordezkapen batzuk egingo ditut 
irakaskuntzan, eta bide honetan 
ikasitakoa baliatu gura dut euska-
raren normalizazioan eragiteko.  
Berbalagunen ere parte hartzeko 
asmoa dut. 
Elorrio Ferixa Nausikoak ospatzen 
dabil. Zer da jaietatik gehien gusta-
tzen zaizuna?
Kuadrilla eguneko bazkaria itze-
lean gustatzen zait, baina, tamalez, 
joan zen astean ezin izan nintzen 
egon. Azoka eguna bera ere oso gus-
tuko dut; baita jaiei hasiera ematen 
zaien unea ere. Hartuko dut tarte 
bat jaietan gozatzeko.

Beharbada modan 
dagoen berba izango 
da 'elkarlana', baina 
AEK-k lortu du hori 
gauzatzen”

Daukadan arantza 
nagusia da helduen 
alfabetatze eta 
euskalduntzea ez dela 
oraindik normalizatu”

Mugen gainetik, euskalgintzako eragileek eta hiru lurralde administratiboetako kideek elkarrekin egin zuten korrika (2017). KORRIKA

Alizia Iribarren (eskuman) izango da, urritik aurrera, AEK-ko koordinatzaile nagusia. AEK

Ezin da aukera hau 
galdu; gure konfort 
eremutik aterako 
gaituzten erabakiak 
behar ditugu
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DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Durangoko arropa eta oinetako 
dendek labetik ateratzeko gertu di-
tuzte udazken eta negu honetarako 
salgai berriak. Horiek jendaurrean 
aurkeztea baino ez zaie falta, eta, 
horretarako, desfile bat egingo dute 
irailaren 27an. Durangaldeko herri-
tarrek parte hartuko dute desfilean 
eta, horretarako, casting bat egin 
dute asteon. Aurten, 35 herrita-
rrek agertu dute Durango Fashion 
Gauean parte hartzeko asmoa. 

"Desfilea egiten dugun lauga-
rren aldia da eta, aurten, herriko 
jendeagaz egitea erabaki dugu. 
Emaitzak askoz ere oihartzun han-
diagoa izaten du herriko jendeagaz 
egiten bada", azaldu du Dendak Bai-
ko Miren Garrastazu merkataritza 
teknikariak.   

 Desfilerako casting-a eguazten 
honetan egin dute, Durangoko 
udal euskaltegian atondutako gela 
batean. Askotariko herritarrak ibili 
dira bertan sartu-irtenean: neskak, 
mutilak, gazteak, helduak, gorpuz-
kera handikoak, txikikoak... "Ez 
dio ardurarik ederra bazara edo ez 
bazara. Desfilea ez dago edertasun 
kriterio bati lotuta, denden beha-
rrizanei baino", dio Garrastazuk. 
Casting-ean parte hartzeko, muga 
bi baino ez dira egon: 16 urte baino 
gehiago izatea eta modelo profesio-
nala ez izatea. "Modelo profesiona-
lekin ere egin izan dugu desfilea, 
baina zailtasun gehiago egoten 
da dendekin koordinatzerakoan", 
adierazi du Garrastazuk.

Durango Fashion Gaua egiten 
den laugarren aldia izango da aur-
tengoa. Desfileak Durangoko moda 
denden salmentetan uzten duen 
arrastoa neurtzea zaila den arren, 
esperientzia positiboak izan direla 
azaldu du Dendak Baik. "Lehenen-
go edizioaren ondoren, arropa bil-

dumak guztiz agortu zitzaizkiela 
esan ziguten denda biko arduradu-
nek. Dena dela, herriko merkata-
riak herritarren zerbitzura daudela 
erakusteko modu bat da desfilea, 

gertutasuna adierazteko modu 
bat”, azaldu du Garrastazuk. Guzti-
ra, 18 arropa dendaren eta 2 oineta-
ko dendaren salgaiak ikusiko dira. 

Aurrerantzeko datak
Casting-ean hautatuek betebehar 
gehiago dituzte aurrerantzean. 
Desfilerako entseguak hilaren 
18an, 19an eta 25ean egingo dituz-
te, eta 23an eta 24an dendetako 
arropa probatu beharko dute. Desfi-
lea irailaren 27an izango da, Andra 
Mariko elizpean. 

Edertasuna ulertzeko modu guztiek 
dute tokia Durango Fashion Gauean
Irailaren 27an, herritarrek Durangoko arropa eta oinetako denden salgai berriak 
erakutsiko dituzte desfile batean. 35 parte-hartzailek eman dute izena desfilerako  

Durangoko udal euskaltegiaren egoitzan egin dute casting-a.

"Modelo profesionalekin 
ere egin ditugu desfileak, 
baina aurtengo apustua 
herritarrekin egitea da"

18 arropa dendaren eta 
2 oinetako dendaren 
salgaiak erakutsiko 
dituzte desfilean

Zergatik erabaki duzu casting-ean izena ematea?
Asko gustatzen zait. Iaz ere eman nuen izena eta aurten 
errepikatzea erabaki dut. Ederra izan zen. Moda gustatzen 
zait eta mundu hau gertutik jarraitzea gura nuke.

"Senarra eta biok ere animatu gara”
Zuetako nork eman du izena desfilerako?
Ana Garcia: Gure umeek desfilean izena eman gura zutela-
ko etorri gara casting-era... eta hara! Azkenean, senarrak 
eta biok ere eman dugu izena! Animatu egin gara.

"Giro lagunkoia egoten da desfilean”
Desfilean egon zineten iaz. Zer moduzko giroa egoten da?
Giro lagunkoia egoten da desfilean, eta dibertigarria iza-
ten da. Ekitaldia amaitzen denean, barre-algarak egiten di-
tugu bakoitzaren desfilea zer moduz joan den gogoratuta.

"Iazko esperientzia errepikatuko dut" 

MAITE GONZALEZ (16 urte)

MOLINA-GARCIA FAMILIA

SEKOU SANÉ ETA ALBERT DIATTA 
(20 eta 22 urte) 
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DURANGO  •  JONE GUENETXEA

Zein sentsaziogaz itzuli zara Les-
bosetik?
Azkenengo egunera arte lanean 
ibili garenez, nekatuta itzuli gara, 
bai fisikoki eta baita mentalki ere. 
Egun gutxirako joan garenez, dena 
ematera joan gara eta oso inten-
tsoa izan da. 
Zein proiektutan parte hartu du-
zue?
Kanpaleku txiki batean izotza ba-
natzen aritu gara, janaria hobeto 
kontserbatzeko. Egun bitik behin 
banatzen genuen, freskeretan sar-
tzen diren horietakoak. Proiektu 
horren azken txanda egin dugu, 
orain negura begira lanean hasi 
dira eta. Biltegietan neguko arropa 
dute eta arropa hori sailkatzen ere 
aritu gara.
Zelan sortu zitzaizun proiektu ho-
netan parte hartzeko aukera?
Lankide bategaz joan naiz. Bere pi-
sukide batek Zaporeak elkarteagaz 

lan egiten du eta eurek sukaldeak 
izan dituzte beste irla batzuetan. 
Lesbosen momentu horretan ez 
zeukaten horrelakorik, eta pentsa-
tu genuen beste zer edo zer egin 
genezakeela. Bertan zein elkarte 
dagoen lanean aztertu genuen, eta 
Refugees 4 Refugees elkarteagaz 
bat egitea erabaki genuen. 

Elkarte honek zein proiektu gara-
tzen du Lesbosen?
Batez ere, arropa eta higienerako 
produktuak banatzen dituzte Les-
boseko kanpaleku bateko denda 
batean, doan. Beste gune bat ere ba-
dute umeekin aisialdian egoteko. 

Zer topatu duzu Lesbosen?
Askorik jakin barik joan ginen, eta 
irlara ailegatzerakoan kontraste 
handia aurkitu genuen hiritik kan-
palekuetara. Veneziaren moduko 
hiri batetik espazio idor batera 
pasatzen zara. Kanpalekuak bero 
itzela egiten duen espazio sikuak 
dira, dendaz beteta. Gainezka egin 
dute eta eremuetatik kanpo ere 
dendak ipintzen hasi dira. Azken 
horiei oihana deitzen diete.
Laster negua helduko da.
Ardura handia dago negura begira.
Hilabete barru euria hasiko da, eta 
gero, elurra. Emergentzia plan bat 
beharko dute han bizirik irauteko. 
Zein etorkizun du honek?
Lesbosen egon ginen azken egu-
nean, ia 600 errefuxiatu heldu 
ziren 17 ontzitan. Sentsazioa dut 
gauzak okerrera doazela eta gai 
hau ez dela albiste. Negua dator eta  
Europar Batasunak beste aldera 
begiratzen du. 

“Lesbosen egon ginen azken 
egunean, ia 600 errefuxiatu 
heldu ziren 17 ontzitan”
Argiñe Alakano Loitik (Durango, 1988) lanean jardun du Lesboseko errefuxiatuen kanpalekuetan 
abuztuan. Refugees 4 Refugees elkarteagaz izotza banatzen eta arropa sailkatzen aritu da

Alakano, beheko lerroan, ezkerretik hasita bosgarrena. 

"Kanpaleku txiki batean 
izotza banatzen aritu 
gara, janaria hobeto 
kontserbatzeko"

"Kontxako estropadan 
estres handiko momentuak 
bizi izaten ditugu"

DURANGO  •  JOsEbA dErTEANO

Datorren domekan arraunketa-
ko egunik handiena biziko da 
Donostian, Kontxako estropa-
dagaz. Proba telebista bitartez 
jarraitzea aukeratzen duenak, 
zuzen-zuzeneko irudiez gainera, 
askotariko informazio osagarria 
jasoko du: infografiak, traineru 
barruko irudiak, GPSak eskaini-
tako datuak, bideo finish-a… G93 
Telecomunicaciones enpresa da 
teknologia horren arduraduna, 
eta bertako kideak dira Kepa 
Saenz de la Cuesta (Durango, 
1976), Iker Saenz de la Cuesta 
(Durango, 1978) eta Jose Angel 
Sainz (Ondarroa, 1966). 

Goiz-goizean hasiko da euren 
laneguna. "Joan zen asteburuan 
06:25ean irten genuen etxetik", 
gogoratu du Sainzek. Donostian 

hainbat ordutako lana izango 
dute dena muntatzen. "Seinaleen 
ikuspegitik, Kontxako estropada 
konplikatuena da denetatik", dio 
Sainzek. Izan ere, Aquariumak 
traineruetako seinalea zuzenean 
jasotzea eragozten die. Horrega-
tik, zubi lana egiteko, azpiegitura 
bi muntatu beharko dituzte. 
Bata, Aquariumaren gainean, 
GPSaren informazioa jasotzeko. 
Bestea, Urgull mendian, traineru 
barruetan ipintzen dituzten ka-
mera txikien seinalea jasotzeko.

Arraun mundua Donostiara 
begira egongo da domekan. Dena 
ondo irtetea komeni den estropa-
darik badago, hori Kontxakoa da. 
"Audientziarik handiena duen 
estropada da. Denboraldi osoa 
akatsik barik badoa ere, Kontxan 
zerbait gertatzen bada, zerbaitek 
funtzionatzen ez badu, horixe ge-
ratuko da gogoan", dio Sainzek. 
"Kontxan estres handiko momen-
tuak bizi izaten ditugu. Denak 
urduri daude", onartu du Saenz 
de la Cuestak. 

Ezkerretik hasita, Iker eta Kepa Saenz de la Cuesta anaiak eta Jose Angel Sainz.

Traineruen unean uneko 
kokapena ematen duen 
GPS sistemaren ardura 
izango duen lantaldean hiru 
durangar daude 
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ELORRIO  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Apirilaren 29an, Elorrioko udal 
eraikinetako garbitzaileek greba 
mugagabe bati ekin zioten, murriz-
ketak amaitu, langileen lan-karge-
tan hobekuntzak egin eta kale-gar-
bikuntzako langileekiko soldata 
arrakala amaitzeko eskatzeko.

Garbiketako greba horrek hain-
bat ondorio izan du herrian, eta 
horietako bat Elorrioko Haurres-
kola ez zabaltzea izan da. Irailaren 
2an, udalak eskatuta, Eusko Jaur-
laritzako ikuskaria haurreskolan 
izan zen, eta gutxieneko garbiketa 
neurriak ez zituela betetzen adie-
razi zuen. Hori horrela, ikasleek 
ikasturtea Elgetako haurreskolan 
hastea erabaki zuen Haurreskola 
Patzuergoak. "Gurasook uko egin 
diogu Elgetara joateari. Gure ustez, 
pentsaezina da umeak hara joan 
behar izatea", adierazi du Iñaki La-
rrinaga gurasoak. 

15 bat ikaslek eguenean hasi 
behar zuten ikasturtea, baina, La-
rrinagak ANBOTOri jakitera eman 
dionez, ez dituzte umeak haurres-
kolara eramango, garbiketa orokor 
bat egin arte eta zerbitzu minimo 
batzuk bermatu arte.

Akordiorik ez
Arazoari irtenbide bat aurkitzeko 
asmoz, udala, Eusko Jaurlaritza, 

ELA sindikatua eta garbiketa en-
presa batzartu egin ziren atzo. 
Baina, akordio batera heldu ez 
zirenez, Eusko Jaurlaritzako Lan 
eta Justizia Sailaren txostenak 
esango duela zer egin jakinarazi du 
Idoia Buruaga alkateak. "Txostena 
ahalik eta arinen izatea eta arazoa 
konpontzea espero dugu", esan du 
alkateak.

Bestalde, ELAk gatazka bidera-
tzeko borondatea eskatu dio udalari. 

Elorrioko haurreskolako familiek uko 
egin diote ikasturtea Elgetan hasteari

Elorrioko udal eraikinetako langileek 130 egun baino gehiago daramatzate greba 
mugagabean; horren ondorioz, ez da Elorrioko Haurreskola zabaldu ikasturte hasieran

Elorrioko Haurreskolak irailaren 5ean zabaldu behar zituen ateak.

San Iurgi elkarteak 
Mendigain eta Bitaño 
ehiza guneen 
zozketak egingo ditu

IzuRtza  •  joSEBA dERtEANo

Izurtzako San Iurgi ehiza elkar-
teak Bitaño eta Mendigain ehiza 
guneen zozketak egingo ditu 
irailaren 13an. Gune horietan 
usoak eta birigarroak ehizatu 
ahal izateko, aurretik eskaera 
orria bete eta entregatu egin 
behar da. Txartelak Antonio 
Txiki okindegian eta Izurtzako 
gasolindegian daudela eskura-
garri azaldu dute ehiza elkar-
teko kideek. Irailaren 12a da 
eskaera orriak entregatzeko 
azkenengo eguna.

Atxondoko nagusien 
elkarteak Artziniegara 
irteera antolatu du 
irailaren 14rako

atXONDO  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Atxondoko Anbotoko Dama 
nagusien elkarteak Artziniega-
ra irteera antolatu du irailaren 
14rako. Antolatzaileek jakinara-
zi dutenez, 9:00etan irtengo di-
ra, Apatamonasteriotik. Prezioa 
27 euro da bazkideentzat, eta 30 
euro bazkide ez direnentzat. 

Anbotoko Dama nagusien 
elkarteak egun osoko egitaraua 
antolatu du. Besteak beste, Ar-
tziniegako museo etnografikoa 
bisitatuko dute. 

BERRIz  •  E.h./M.Z.

Zuhaitz Gurrutxaga eta Mikel Pa-
gadizabal telebista aurkezleen al-
drebeskeriak Berrizera heldu dira. 
Martitzenean, ekipo teknikoa eta 
erredakzio taldea lagun, Zuhaitz 
Gurrutxagak eta Mikel Pagadizaba-
lek hainbat berriztar elkarrizketa-
tu zituzten ohikoa duten umore eta 
xelebrekeriagaz.

Berrizko erdigunean filmatzeaz 
gainera, Andikoa eta Okango au-
zoetan ibili ziren, eta Berrizko 
grabazioagaz "oso pozik" zegoela 
aitortu zuen Luis Oiartzabal Herri 
Txiki, infernu handi programako 
zuzendariak. "Grabazioa ederto 
joan da, eguraldi aparta izan dugu 
eta hori garrantzitsua da guretzat. 
Gainera, berriztarren harrera oso 
ona izan da, asko lagundu digute 
grabazioa aurrera ateratzen eta 

istorioak kontatzen", adierazi du 
zuzendariak. 

Datorren eguenean, hilak 12, 
saioaren bigarren zatia grabatuko 
dute Olakuetako pilotalekuan. 
Bertan, martitzenean egindako el-
karrizketak izango dituzte ikusgai, 

eta Xebastian Lizasoren bertsoekin 
gozatzeko aukera ere egongo da. 
"Berriztarrei bertaratzeko deia egi-
ten diegu, ederto pasatuko dute eta. 
Gainera, zenbat eta jende gehiago 
batu, orduan eta hobeto",  esan du 
Oiarzabalek. Okango auzoan martitzeneko grabazioan ateratako argazkia. 

Martitzenean, hilak 3, Zuhaitz Gurrutxaga eta Mikel Pagadizabal telebista aurkezleak ETB1eko telebista saioa grabatzen ibili ziren herrian

Irailaren 12an 'Herri Txiki, infernu handi' telebista saioaren 
bigarren zatia grabatuko dute Berrizko Olakueta pilotalekuan

Pilotalekuko saioan, 
martitzenean egindako 
elkarrizketak egongo  
dira ikusgai

Eusko Jaurlaritzako Lan 
eta Justizia Sailaren 
txostenaren zain daude 
Elorrioko Haurreskolan

Bikotekidea jotzea 
leporatuta, 42 urteko 
gizonezko bat atxilotu 
dute Elorrion

ELORRIO  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Joan zen barikuan, 42 urteko gi-
zonezko bat atxilotu zuten Elo-
rrion, bikotekidea jotzea lepora-
tuta. Ertzaintzak jakitera eman 
zuenez, gizonak emandako 
kolpeen ondorioz emakumea 
Galdakaoko ospitalera eraman 
zuten. Buruan eta aurpegian 
hartu zituen kolpeak.

Eguaztenean, Elorrioko Uda-
lak "irmotasunez" gaitzetsi zuen 
erasoa. Horrez gainera, erasoa 
jasandako emakumeari eta 
haren ingurukoei laguntza osoa 
eskainiko dietela azaldu zuten 
ohar bitartez: "Gertu izango 
gaituela jakinarazi gura diogu 
eta bere esku jarriko ditugula 
behar dituen baliabide psikolo-
gikoak, juridikoak, sanitarioak, 
babesekoak eta harrerakoak". 

Bestalde, erasoaren berri 
izan zuen unean bertan, uda-
lak protokoloa aktibatu zuen, 
informazio guztia batzeko, 
erakundeen arteko erantzuna 
koordinatzeko eta biktimari eta 
honen inguruari arreta emate-
ko asmoz.

Udalak "irmotasunez" 
gaitzetsi du erasoa, eta 
biktimari laguntza  
osoa eskaini dio
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ABADIÑO  •  A.M. 

Abuztutik martxan dira Aite 
Kurutze pareko bidegurutzeko 
biribilgunea egiteko obrak. Irai-
laren 8tik 13ra, Durangotik Elo-
rriora bitarteko errepideko zati 
bat itxita egongo da, gauez. Mikel 
Garaizabal Abadiñoko alkatearen 
berbetan, "obrak ondo doaz eta 
urte hasierarako egongo dira 
amaituta". Zelaietako urbaniza-

zio proiektuaren lehenengo fasea 
da honakoa, eta 1,6 milioi euroko 
aurrekontua du. Aite Kurutze pa-
reko bidegurutzeko biribilgunea 
egiteaz gainera, espaloiak zabal-
duko dituzte, oztopo arkitektoni-
koak kendu, eta Ferialeku plaza 
birmoldatuko dute. Garaizabalen 
esanetan, herritarrek gune "ero-
soago eta seguruago" bat izango 
dute horrela. 

Abadiñon, N-636 errepidea itxita 
egongo da astebetean gauez
Irailaren 8tik 13ra bitarteko gauetan egongo da itxita errepidea, 21:00etatik 06:30era. 
Zehazki, Arrankurriko biribilgunetik Mendiolako bidegurutzainoko tartea itxiko dute

Obrak 2020 hasierarako egongo dira amaituta. 

Atzerapen "txikiagaz", 
Abadiñoko hilerriko lanak 
egunotan hasiko dira
Abadiñoko Udalak 227.935 euro ordainduko ditu bost 
hilabete iraungo duten obra hauengatik

ABADIÑO  •  A.M.

Abuztuan hastekoak ziren hile-
rriko obrak egun batzuk atzera-
tuko dira, eta "laster" hasiko dira 
Mikel Garaizabal alkatearen esa-
netan. "Proiektu honegaz hilerri 
atseginagoa egin gura dugu, eta, 
aldi berean, Abadiñoko ondasun 
historikoa eta artistikoa babestu 

eta gorde". Besteak beste, nitxoen 
inguruetan konponketa batzuk 
egingo dira, Javier Crespo hirigin-
tzako zinegotziak esan duenez. 
Errausketa-labearen eta kolun-
barioen aldean ere egingo dira 
konponketak. "Domu Santu egu-
nean bertara doazen abadiñarrek 
igarriko dute", azaldu du Crespok.

Hezetasun arazoak konponduko dituzte, besteak beste.

MALLABIA •  JosebA derteAno

Mallabiko udaletxeko behe solai-
ruan, sasoi batean medikuaren 
kontsulta zegoen tokian, gaur egun 
erabiltzen ez den espazio bat dago, 
100 metro karratutik gorakoa. Gu-
ne horretan, Gazteleku bat sortuko 
du udalak. "Lehentasuna izango 
duen egitasmoa da", Igor Agirre 
alkatearen esanetan.

Orain hasi eta urtea amaitu bi-
tartean, proiektua egin eta 2020ko 

aurrekontuetan diru atal bat bide-
ratuko dute espazio horretan Gazte-
lekua egokitzeko. 

Gaztelekua martxan dagoe-
nean, Satxibu aisialdi taldeak erabi-
liko du, gazteei begirako ekintzak 

bertan antolatzeko. Libre dagoen 
espazio horretan, gutxienez gela 
bi atera daitezkeela uste du Agirre 
alkateak: umeentzat bat eta heldua-
goei bideratutako beste bat.

Asteon batzar bat izan dute ai-
sialdi taldekoekin, euren beharri-
zanak jakiteko. Horren arabera 
egingo dute proiektua. "Satxibugaz 
elkarlanean aurrera eraman gura 
dugun proiektua da", adierazi du 
Agirrek. 

Frontoiaren alderantza dagoen atetik izango du sarbidea Gaztelekuak.

Udaletxe azpian dagoen espazioan 
Gaztelekua sortzeak "lehentasuna" du 
Mallabiko Udaleko proiektuen artean 

Gaztelekua Satxibu 
aisialdi elkartekoek 
erabiliko dute, euren 
ekintzak antolatzeko

Zelaietako urbanizazioa 
proiektuaren lehen fasea 
da; guztira, 1,6 milioi 
euro bideratuko dituzte
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mañaria  •  joseba derteano

Mañaria herri txikia da biztanle 
kopuruari dagokionez, baina nahi-
ko handia hedadura ikuspegitik. 
Bere ia 18 kilometro karratuetan, 
ezagutara ematea merezi duten 
paisaiak gordetzen dituela uste 
du udalak, eta hiru ibilbide berri 
sortuko ditu leku horien balioa 
nabarmentzeko. 

Asmo horren abiapuntua iaz 
landutako Harria eta Paisaiak ize-
neko ekintza-plana da. Bertan, 
Mañariak harriagaz eta bestelako 
osagai naturalekin izandako har-
tu-emana aztertu zuten, askotari-
ko dokumentuak oinarri hartuta. 
Azterketa hartan jasotako infor-
mazioa aintzat hartuta diseinatu 
dituzte hiru ibilbideak. 

Ibilbide bat Mugarra mendi 
alderantza joango da eta hango 
inguruak erakutsiko ditu. Beste 
batek Eskuagatx inguruko pai-
saiak emango ditu ezagutara, eta 
ibilbideko zati bat Urkiolako Parke 
Naturaletik izango da. Hirugarre-
nak Untzillatx inguruko basoetara 
eramango ditu ibiltariak. Ibilbide-
rik luzeenak 6,3 kilometro izango 
ditu, eta laburrenak 4,4. 

Prozesu parte-hartzailea
Udalak herritarren aurrean azal-
duko ditu ibilbide hauen gaineko 
xehetasunak. Horretarako, pro-
zesu parte-hartzaile bat egingo 
dute irailaren 12ko eguenean, 
Mañariko udaletxean. 18:30etik 
20:00etara, orain arte egindako 
lana azalduko dute eta herrita-
rren iritziak eta ekarpenak jaso-
ko dituzte. 

H o r r e z  g a i n e r a ,  e g i t a s -
mo honen ing ur uan A inara 

Otxotorena alkateagaz aurrez 
aurre batzartzeko aukera izango 
dute  mañariarrek. Irai laren 
19an, elkarrizketa pertsonalak 
hartuko ditu alkateak, goizean 
zein arratsaldean, aurretik hi-
tzordua hartu duten lagunekin. 
Elkarrizketa pertsonalak eska-
tzeko, bide bi zabaldu dituzte 
udalean: Mañariko udalera deitu 
edo partaidetza.manaria@bizkaia.
org helbide elektronikora idatzi 
daiteke. 

Informazio panelak
Herritarrekin egindako proze-
sua amaitzen denean, ibilbideak 
markatu eta ezagutara emango 
dituzte. Ibilbideko hainbat gune-
tan zehar panel informatiboak 
ipintzea da asmoa. Panel horiek 
inguruko faunari eta landarediari 
buruzko xehetasunak jasoko di-
tuzte, besteak beste. Atzerapenik 
egon ezean, hiru ibilbideak urtea 
amaitu aurretik egongo dira amai-
tuta, udal arduradunen esanetan.

 Herrigunetik abiatuko den ibilbideetako batek Untzillatx inguruko paisaiak erakutsiko ditu.

Mañariko Udalak hiru ibilbide sortuko ditu herriko paisaiak ezagutarazteko

Datorren asteko eguen arratsalderako, parte-hartze saio batera deitu dituzte mañariarrak, ibilbideen gaineko iritziak eta ekarpenak jasotzeko

Herritarrek alkateagaz 
aurrez aurre batzeko 
aukera dute irailaren 
19an, aurrez ordua hartuta

Ibilbideetan, inguruko 
faunari eta landarediari 
buruzko informazio 
panelak ipiniko dituzte 

iUrrETa  •  aItZIber basaUrI

Iurretako kofradiek 46. Kofradi 
Eguna ospatuko dute domekan, 
irailaren 8an. Sei kofradiak batuko 
dira Laixiar zelaian: San Marko, 
Fauste, Goiuri, Santa Maña, Iurreta 
eta Orozketa. Bertan,  urteko kon-
tuak azalduko dituzte. 

Kofradien Batzar Orokorra 
12:00etako meza amaitu ondoren 
hasiko da. Kofradia bakoitzak 

urteko jarduna azalduko du. Ja-
rraian, dantzariek saioa eskainiko 
dute, eta bertsolariak ere jardungo 
dira.  Gero, Laixiarrera batutako 
iurretarrek bazkari herrikoia egin-
go dute. Bestalde, arratsaldean, 
umeentzako jolasak eta erromeria 
egongo dira. Iurretarrek jai giroan 
ospatzen dute urtero Kofradien 
Eguna Laixiarren, iraileko biga-
rren domekan.

Kofradien Batzar Orokorra irailaren 8an egingo dute

Eguraldi txarragatik, iazko Laixiar eguna eskoletan ospatu zuten.

Ibilbide bat Eskuagatx 
ingururantza izango da 
eta Urkiolako Parke 
Naturalean sartuko da

Zaldibarko 
gaztelekuak ateak 
zabalduko ditu 
irailaren 13an
zaldibar  •  a.m.

Zaldibarko gaztelekuak ikas-
turteko programazioa martxan 
ipiniko du irailaren 13tik au-
rrera. Ikastaroak, sukaldari-
tza, eskulanak, jai bereziak, 
irteerak... Gazteentzako txokoa-
ren helburua astebururo ekin-
tzaren bat antolatzea da, beti 
ere, euskal giroan. Hamabitik 
hamasei urtera bitarteko gaz-
teentzako zerbitzua eskaintzen 
du gaztelekuak. "Euskal giroan, 
lagunekin olgetan eginez, ikas-
teko eta primeran pasatzeko 
txokoa da gaztelekua", azaldu 
dute taldekoek. Bariku, zapatu 
eta domeketan zabalduko ditu 
ateak gaztelekuak, 17:00etatik 
20:30era. Bestalde, bertso afaria 
antolatu dute irailaren 20rako, 
Bertan, Xebastian Lizasok eta 
Maddalen Arzallusek egingo 
dute bertsotan.

Herriko kofradien jaia 
ospatuko dute Laixiarren
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ZORNOTZA •  EKAITZ HERRERA

Zornotzarrek zabalik eta esku-es-
kura dituzte euskara ikasteko eta 
hobetzeko ikastaroak. Matrikula-
zio epea zabalik dago jadanik he-
rriko hiru euskaltegi nagusietan. 
Zornotzako Barnetegiak, AEK-k 
eta Udal euskaltegiak herritar 
bakoitzaren beharrizan eta neu-
rrietara egindako eskaintza disei-
natu dute. 

Zornotzako Barnetegiak, adi-
bidez, urritik ekainera bitartean  
neguko ikastaroak eskainiko 
ditu. Hilabete irauten duten kla-
seak dira, astegunetan bakarrik 
ematen direnak. AEK-k askotari-
ko maiztasuna duten klaseak es-
kainiko ditu. Ikas taldeetan "hur-
biltasuna" sortzen dela nabar-
mendu dute, eta guraso taldeak 
gerturatu gura dituzte euskarara.  
Udal euskaltegiak ostalari eta 
dendarientzat ere ikastaroak 
ematea du helburu, ohiko klaseez 
gainera.

Diru-laguntzak udalean
Zornotzako udalak diruz lagundu-
ko die ikastaroetan izena ematen 
duten herritarrei. Urrian zabalduko 
dute diru-laguntzak eskatzeko 
epea, behin ikasturtea amaituta. 
Horretarako, ezinbesteko baldintza 
izango da herrian erroldatuta ego-
tea. Amaia Aurrekoetxea euskara 
zinegotziak euskarara hurbiltzeko 
deia egin die zornotzarrei, "dakite-
nek hobetu dezaten eta ez dakite-
nek ikasi dezaten". 

Bestalde, Andoni Agirrebeitia 
alkateak nabarmendu du udaleko 
Euskara Sailak aro berri bat hasi 
duela Amaia Aurrekoetxearen gida-
ritzapean. Orain arte, euskarari lotu-
tako udal politikak Kultura Sailaren 
barruan sartuta egon dira, baina, 
hemendik aurrera, euskarak izaera 
propioa izango duela azaldu du: “Sail 
independentea izango da euskara-
rena, entitate propioduna".Erabakia 
“alderdi politiko guztien hausnarke-
tatik” irtendakoa dela azaldu du. 

Iazko aurreikuspen guztiak 
gainditu ziren Zornotzako euskal-
tegietan. Barnetegiko zuzendari 
Maribi Zubiagak jakinarazi du 
izen- emateek gainezka egin zie-
tela iaz, eta matrikulazioa zarratu 
behar izan zutela. Udal euskalte-

giko aktibitateetan hazi egin zen 
herritarren kopurua, eta AEK-k 
sendo dagoela esan du. "Aurten 
Korrikarik edo Euskaraldirik ez 
dagoen arren, sekula baino indar-
tsuago" dagoela adierazi du Igor 
Landaluzek.

Neurri guztietara egokitutako euskara ikastaroak martxan dira 
Zornotzako Barnetegian, AEKn eta Udal euskaltegian
Ikastaroetan izena emateko deia egin du udalak, "dakitenek hobetu dezaten eta ez dakitenek ikasi dezaten". Jada zabalik dago matrikulazio epea

Zornotzako euskalgintzako eta udaleko ordezkariek bat egin dute euskara herritarrei gerturatzeko.

Garaitarrek 
eskuragarri dituzte 
euskara ikasteko 
diru-laguntzak

GARAI  •  EKAITZ HERRERA

Euskara ikastaroetan izena 
ematen duten garaitarrek di-
ru-laguntzak izango dituzte 
eskuragarri. Udalak "oso ga-
rrantzitsutzat jo du helduen eus-
kalduntzean eta alfabetatzean 
eragitea", eta, horretarako, 950 
euroko diru partida bat dauka 
aurreikusita. Diru-laguntzak 
urriaren 15a baino lehen  eskatu 
beharko dira, Garaiko udale-
txean bertan.

OTXANDIO •  JosEbA dERTEAno

Presoen alde lan egiteagat ik 
auzipetuta dauden 47 euskal 
herritarren aurkako makroepai-
keta irailaren 16an hasiko da. 
Tartean, Egoitz Lopez de Lacalle 
otxandiarra dago. Herritarren 
ekimenez, hainbat ekintza anto-
latu dituzte gaurko eta biharko, 
Lopez de Lacalleri elkartasuna 
adierazteko. Gaur, 19:30ean, 
epaiketaren gaineko informa-
zioa emango dute Kontseilupean. 
Zapatuan, 13:00etan, plazan 
kontzentratuko dira 47ak herrian 

lelopean, eta familia argazkia 
aterako dute. 13:30etik aurrera. 
jan-edanerako aukera egongo da 

Otxandioko plazan jarriko den 
txosnan, musikak eta bertsoek 
lagunduta. Ondoren, 19:00etan, 

herrialdeko manifestazioa ha-
siko da Gasteizen eta bertara 
batuko dira.

Egoitz Lopez de Lacalleren eta beste 46 euskal herritarren aurkako epaiketa irailaren 16an hasiko da

11/13 sumarioko auzipetuek maiatzean Durangon egindako agerraldiko irudia. 

Udalak diru-laguntzak 
eskainiko ditu eta 
urritik aurrera  
eskatu daitezke

Epaiketaren atarian, Egoitz Lopez de Lacalleri 
elkartasuna erakutsiko diote bihar Otxandion
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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).

Durango I Ertzaintzak ikerketa abiatu du gizonezkoaren he-
riotza argitzeko. Astelehenean, irailaren 2an, izan zuen poliziak 
gertakariaren berri, 14:00 aldera. Polizia iturriek jakinarazi dute-
nez, gorpuak ez du indarkeria arrastorik ageri, eta baztertu egin 
dute krimen hipotesia. Edozelan ere, gorpuari autopsia egingo 
diotela baieztatu dute Ertzaintzaren iturriek.  

62 urteko gizonezko bat hilik agertu da 
Durangoko etxebizitza batean 

Zornotza I Zornotzako udal liburutegiak helduen irakurketa 
ohiturari bultzada bat eman gura dio, eta, horretarako, ekintza 
bat martxan ipini du. Apal berezi bat ipini dute liburu batzuekin, 
eta liburu horien barruan Zornotza Aretorako zenbait sarrera 
daude. Liburuak mailegatzen dituztenek, beraz, zuzeneko ikuski-
zunetarako edo zinemarako sarrerak eskuratu ditzakete.  

Zornotzako udal liburutegiak helduen 
irakurketa ohitura sarituko du

Durango I Durangoko Kultura Sailak zazpi ikastaro antolatu 
ditu ikasturte berrirako: margogintza, zeramika, kakorratz eta 
puntuzko eskulana, bolilloak, alboka, gitarra eta panderoa. Ize-
na aurretik eman behar da, irailaren 9tik 16ra artean, Pinondo 
Etxean, 94 603 00 30 telefonora deituta edo informazioa@durango.eus 
helbidera idatzita. Plazen zozketa irailaren 18an egingo dute. 

Durangoko Udalak eskulanen eta musikaren 
gaineko ikastaroak antolatu ditu

Durango I Durangoko edu-
kiontziak aldatu egin dituzte 
lekuz abuztuan. Udalak ohar 
batean informatu duenez, alda-
keta hori abuztuan egitea zehaz-
ten zuen apirilean indarrean 
sartu zen kale garbiketa eta za-

bor bilketa kontratuko agendak. 
Aldaketa horiek "kexak" eragin 
dituzte "gune zehatz batzuetan", 
udalak ohar batean onartu due-
nez. Horregatik, ekarpenak jaso 
eta zalantzak argitzeko, udalak 
herri batzar baterako deia egin 

du irailaren 11rako, 19:00etan, 
Durangoko Elkartegian. 

Eguazteneko herri batza-
rrera joan ezin direnek helbide 
elektroniko bitartez egin ditza-
kete euren ekarpenak eta galde-
rak: bulegoteknikoa@durango.eus.

Durangoko Udalak batzarrera deitu du, herritarrei 
edukiontzien kokapen berrien gaineko zalantzak argitzeko

Mañariko marmola oso famatua 
izan zen XVIII. mendetik aurre-
ra. Kalitate handiko materiala 
izateaz gainera, Gaztelara bi-
dean zegoen Mañaria. Faktore bi 
horiek, kalitatea eta kokapena, 
marmol hori hainbat lekutan 
erabiltzea ekarri zuten. Madril-
go Errege Jauregian dauden 22 
zutabeak dira ezagunenak. Sei 
metro eta erdiko altuera duten 
zutabe horietako marmola Az-

koitia izeneko harrobitik atera 
zuten Madrilera eramateko. Jon 
Irazabal historialariak dioenez, 
pieza erraldoi hauen garraioa 
zaila izaten zen, eta sarritan ez 
ziren euren lekura heltzen. Kasu 
horietan, bidean abandonatuta 
gelditzen ziren. Mañariko irtee-
ran, Urkiolara bidean, 1789 ur-
tea grabatuta duen apurtutako 
zutabe bat dago. Garraiolariei 
jausi egin zitzaien? Baliteke.  J.G.

Mañariko marmola Madrilgo 
Errege Jauregiko zutabeetan

Bazenekien...



2019ko irailaren 06a, barikua 
12 anbotoPlazan bazan



2019ko irailaren 06a, barikua 
13anboto Plazan bazan



2019ko irailaren 06a, barikua 
14 anbotoPlazan bazanAgenda 14

Irailaren 6an

ABADIÑO  
Muntsaratzeko jaiak            
Donien atxa jasotzea, 
19:00etan. 
Talde Batuak, 19:15ean.  
Makro disko, 20:00etan. 
Parrillada, 20:30ean, 
Hazi Fundazioaren eskutik. 
State Alerta + Klown+ 
Atlantida, gauerdian.

ELORRIO jaiak            
Buruhandiak 18:00etan, 
plazan. Gero Sepia-J zumba. 
Arantza eta Pantxo, 
18:30ean, Aldatsekuan. 
Lagunarteko errugbi 
partidua, 19:00etan.  
Puro Relajo, 19:30ean, 
Urarkan. 
Areto futbol partidua 
20:00etan, Kiroldegian. 
LV. Idi Proba Txapelketa, 
21:00etan, probalekuan. 
Suzko zezena, 22:15ean. 
Inferno correfoc, 22:30ean. 
The Riff Truckers + 
Niña Coyote eta Chico 
Tornado, 22:30ean plazan.  
Cienfuegos + Zuretzako 
Mezua + Ziztada&Rlantz, 
23:30ean, Gaztetxean.

IZURTZA jaiak            
Umeentzako jolasak, 
16:00etan. 
Kiki eta Koko pailazoak, 
17:30ean.

Irailaren 7an
ABADIÑO  
Muntsaratzeko jaiak     
Mozorro Eguna 
Buruhandiak, 11:00etan. 
Buru eta Bihotz jolas 
librerako gune ibiltaria, 
11:00etan.  
Mozorro lehiaketarako 
izen ematea, 12:00etan. 
Puzgarriak, 12:00etan. 
Mahai jokoak (Kondaira 
taldea), 16:00etan. 
Mus (Munts) eta Tute 
(Imiñe) txapelketak, 
17:00etan. 
Ugasixo txapelketa, 
18:00etan, txosnan.
Lokaletik At! Fest: 
Korroxion + Orihen, 
20:00etan, Munts azpiko 
plazan. 
Tortilla txapelketa, 
20:30ean. 
Disko festa: Xaibor, 
22:00etan. 
Dj Gorka, 02:00etan.

Sorginola gaztetxean 
mikroantzerki maratoi 
berria egingo dute
ANTZERKIA  I  Durangoko Sorgi-
nola gaztetxean mikroantzerki 
maratoia antolatu dute zapatura-
ko. Lau antzerki taldek parte har-
tuko dute 19:00etan hasiko den 
kultur ekitaldian, eta horietako 

bik antzezlan berria estreinatu-
ko dute. 

Atara Zarata durangarrek Ver-
satil lana aurkeztuko dute lehe-
nengoz; Los Igancios bilbotarrek 
No sin mi alien estreinatuko dute. 

Horiekin batera, Pollo Rosa eta 
Badut talde donostiarrek Gertru-
disen Lagunak eta Flamenkito lanak 
aurkeztuko dituzte, hurrenez 
hurren. Maratoia amaitzeko, So-
wa musika jartzailea egongo da. 
Egunean bertan ipiniko dituzte 
salgai sarrerak, 18:00etan. Hiru 
eta zortzi euro bitartean balio 
dute.

Bigarren aldia da Sorginolan 
mikroantzerki maratoia egiten 
dutena.

Askotariko doinuek jantzitako asteburua dute 
aurretik Elorrion, Ferixa Nausikoen eskutik.  
Gaur bertan, Niña Coyotek eta Chico Tornadok 
eskainiko dute kontzertua, plazan, 22:30ean. 
Koldo Soret eta Ursula Strong 2012ko otsailean 
hasi ziren proiektu honegaz, Donostian. Ha-

rrezkero, bost disko kaleratu dituzte. Eako The 
Riff Truckers taldeagaz joko dute. Gaztetxean, 
bestalde, Cienfuegos, Zuretzako Mezua eta 
Ziztada&Rlantz taldeek joko dute, 23:30ean. Za-
patuan, Dj Dr Serrutxo eta Tributo Abba Revival 
arituko dira, besteak beste.

Niña Coyote eta 
Chico Tornado

Musika aukera zabala 

MUsiKA
ELORRIO : Irailak 6
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ELORRIO jaiak            
Sukalki Eguna, 
08:00etan, Aldatsekuan.  
3R Azoka: Reduce, 
Reutiliza y Recicla, 
Berrio-Otxoan. 
Haur parkea eta Txu-Txu 
trena: 12:00-14:00/17:00-
20:00. 
Bits jaia, 12:30ean, 
Esteibarlandan. 
Disko festa showa, 
16:00etan, Aldatsekuan. 
Txokolatada, 18:00etan, 
plazan.  
Karrozen jaitsiera, 18:30, 
Aldatsekuan. 
Serdikile DJ-ak, 
19:00etan, plazan. 
Bentazaharreko mutiko 
alaiak taldearen kalejira, 
19:00etan. 
LV. Idi Proba txapelketa, 
21:00etan, probalekuan. 
Goizargi Gospel Choir, 
21:00etan, Arriola 
antzokian. 
Suzko zezena 22:15ean, 
plazan. 
DJ Dr. Serrutxo, 
22:30ean, plazan. 
Tributo Abba Revival, 
22:30ean, Urarkan.

IZURTZA jaiak 
Santo Tomas Eguna. 
Jaizalegaz kalejira, 
10:00etan. 
Meza, 11:00etan, Santo 
Tomas baselizan. 
Mendigain dantza taldea, 
11:30ean. 
Bertsolariak: Onintza 
Enbeita eta Miren 
Amuriza, 12:00etan. 
Lopene eta bere 
abereak, 13:30ean. 
Tortilla txapelketa, 
19:00etan. 
Afari herrikoia 21:00etan. 
Luhartz, 22:30ean.

Irailaren 8an
ABADIÑO  
Muntsaratzeko jaiak 
Zelai-Alai hipikako 
poniak, 11:00etan. 
Buruhandiak, 11:30ean. 
Xakeko aldi bereko 
partidak, 12:00etan. 
Marsel Magoa, 13:00ean. 
Auzo bazkaria, 14:30ean. 
Ugasixo txapelketa, 
16:30ean, txosnan. 
Disko festa: Larima, 
18:00etan. 
Txokolatada, 19:00etan.

ELORRIO jaiak            
Elkartasun jaialdia: 
‘Elorrioko kulturak 
dasta ditzagun’, goizean, 
Kanpokalen. Kainabera. 
Herri kirolak: Alex 
Txikon, Julen Mendieta, 
Hodei Ezpeleta eta Bihurri 
aizkolariak. Aretxabaleta 
eta Estibaliz Araba 
(Iparraldeko jokoekin), 
13:00ean, plazan. 
Bertsolariak: Aitor 
Bizkarra, Onintza Enbeita, 
Nerea Ibarzabal eta Julio 
Soto. Gai jartzailea: Maite 
Berriozabal, 18:00etan, 
Casajaran. 
Manez eta Kobreak, 
19:30ean, plazan.

IZURTZA jaiak            
Jaizalegaz kalejira, 
10:00etan. 
Meza, 11:00etan, 
Erdoizako baselizan. 
Mendigain dantza taldea, 
11:30ean. 
Igel txapelketa, 
13:00ean, plazan. 
Jubilatuen bazkaria, 
14:30ean. 
Mus txapelketa, 
17:30ean, Argintxun. 
Partxis txapelketa 
17:30ean, plazan.

Irailaren 9an
ELORRIO jaiak 
LV. Idi Proba Txapelketa, 
21:00etan, probalekuan. 

Irailaren 11n
BERRIZ omenaldia 
Frankismoaren biktimei 
gorazarrea, 18:00etan, 
Felipe Urtiaga enparantzan. 
Ondoren, ‘Berriztarrak 
frentien’ hitzaldia Berriz 
1936 Gogoratzen kultur 
elkartearen eskutik.

Irailaren 13
BERRIZ musika 
‘Trakamatraka’ musika 
eta tailerra, 18:00etan, 
Elizondo plazan.

BERRIZ antzerkia 
‘El mono habitado’ 
(Benditas), 20:00etan, 
Lorategian.

Irailaren 14an
DURANGO ipuinak 
‘Where do you 
live?’(Kids&Us), 
12:00etan, Plateruen 
plazan.

Iker Lauroba, Amorante eta 
MICE, Plateruenako iraileko 
domeka eguerdiak girotzeko
MUSIKA  I  Aperitif session sorta antolatu du 
Plateruena kafe antzokiak ikasturte berria 
gogotsu hasteko. Iraileko domeketan musika 
saioa eskainiko dute Plateruenako terrazan, 
irailaren 8an abiatuta. Iker Lauroba abeslari 
donostiarrak hasiko du ekimena, etzi.

Irailaren 15ean, Iban Urizar Amorante mu-
sikari gipuzkoarra egongo da Plateruenean 
eta, irailaren 22an, MICE. 2017an Napoka 
Iria taldea desegin eta gero, Miren Narbaizak 
sortutako proiektua da MICE. Saio guztiak 
13:00ean hasiko dira.

'In Search of my 
Womanhood…' Elorrion. 
Irailaren 11n, 19:30ean, Iturri kultur 

:: Durango -  
ZUGAZA

• It. Capitulo 2 
barikua 6: 18:30/22:00 
zapatua 7: 16:45/19:00/22:30 
domeka 8: 16:30/18:30/21:30 
astelehena 9: 19:00
martitzena 10: 20:00  
eguaztena 11: 20:00 

• Vivir dos veces
barikua 6: 19:30/22:00 
zapatua 7: 20:00/22:30 
domeka 8: 19:30/21:30 
astelehena 9: 18:30/21:00  
martitzena 10: 20:00  
eguaztena 11: 20:00

• Viento de libertad
barikua 6: 19:30/22:00 
zapatua 7: 20:00/22:30 
domeka 8: 19:00/21:30 
astelehena 9: 18:30/21:00  
martitzena 10: 20:00  
eguaztena 11: 20:00
• Playmobil   
zapatua 7: 16:45
domeka 8: 16:30 (euskaraz)
• Dora y la ciudad perdida   
zapatua 7: 17:30
domeka 8: 17:00 

:: Zornotza - 
 ARETOA

• Érase una vez en  
Hollywood  
barikua 6: 20:15
zapatua 7: 22:30
domeka 8: 20:00
astelehena 9: 20:15

• El rey león  
zapatua 7: 17:00/19:30
domeka 8: 17:00

Zinea

ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi kultura@anboto.org helbidera edo 
deitu 946 232 523 telefonora, eguazten eguerdia baino lehen.
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musika  •  aritz maldonado

Asier Larreak eta Alex Hernandezek 
2010ean sortu zuten Blackhearth. 
Izen bereko diskoa kaleratu dute 
2019an, Endika Ortega (gitarra), 
Jorge Sanchez (baxua), Alain Con-
cepcion (ahotsa) eta Julio Veigagaz 
(teklatua) batera.

Nola deskribatuko zenukete diskoa? 
Nolatan kaleratu duzue orain?
Alex Hernandez: Urte batzuk lehena-
gotik dator dena. Nik gitarra jotzen 
nuen, eta elkarregaz zerbait egite-
ko gogoa piztu zitzaigun. Denbora 
aurrera joan ahala, planteamendua 
serioagoa bihurtu zen, gure artean 
kimika ona egon baita hasieratik 
entseguetan. Hasieran ez genuen 

eskarmentua eman digu denborak, 
eta hori ere nabaritzen da. Estiloa-
ri dagokionez, heavy metala da 
nagusi. Esango nuke, baina, soinu 
pertsonala duela; musika ulertzeko 
modu bat da, eta horixe da diskoan 
islatzen duguna. Nahiko lan anitza 
geratu zaigu.
Asier Larrea: Taldean aldaketa asko 
egon dira partaideei dagokienez, 
sartu-irten asko egon dira. Honek 
asko baldintzatu ditu gure planak, 
batez ere diskoa kaleratzerakoan. 
Denbora luzez, musikari bila aritu 
gara taldea osatzeko, eta zein zaila 
zen ikusita, musikari profesionale-
kin egitea erabaki genuen. 2017an 
ipini ginen eurekin harremanetan, 
eta euren laguntza izan dugu abesti 

batzuk konpontzeko eta sortzeko. 
Iazko urte amaieran hasi genuen 
grabazioa, eta aurten kaleratu dugu 
diskoa.
Zeri buruzkoak dira hitzak?
A.H.: Hitzak ez dira oso baikorrak. 
Giro dekadente moduko bat is-
latzen dute, baina, hala ere, beti 
agertzen da argiren bat. Gehienbat, 
soziala da diskoa, eta bizitza pertso-
nalean gertatutako zenbait gauza 
ere agertzen dira. Sakontasunagaz 
idazten ahalegindu naiz. 
Nola joan zen grabazioa? Zuen lehe-
nengo esperientzia izan da estu-
dioan? 
A.H.: Bai, lehenengoa. Bateria eta 
ahotsak Tio Pete estudioan grabatu 
genituen, Iñigo Escauriazaren gi-

daritzapean. Gitarrak, baxuak eta 
teklatuak, ostera, Auryn Studion. 
Diskoa estudio bitan grabatu dugu-
nez, xehetasunei tarte handiagoa 
eskaintzeko aukera izateaz gainera, 
denbora ere gure beharrizanetara 
moldatzeko aukera izan dugu. 
Prozesu luzea izan den arren, oso 
gustura sentitu gara.
A.L.: Gure lehenengo esperientzia 
izan da estudio profesional batean, 
bai. Oso gustora sentitu gara estu-
dio bietan, eta Iñigok eta Tristanek 
gugaz edukitako tratua eskertu 
behar dugu. Uneoro aholkuak 
ematen aritu dira, eta euren espe-
rientzia gugaz konpartitu dute. 
Azken urte honetan gauza mordoa 
ikasi dugu.

Heavy metala jorratzen duzue. Zein-
tzuk dira zuen influentzia nagusiak?
A.H.: Niri talde klasikoak gustatu 
izan zaizkit beti: Iron Maiden, 
Black Sabbath, Judas Priest, Savata-
ge, Mercyful Fate, Queenrÿche...
A.L.: Nire kasuan, Alemanian eta 
Eskandinaviako herrialdeetan 
egiten den power eta heavy metala 
atsegin ditut: Helloween, Rage, 
Stratovarius, Lost Horizon...
Sliptrick Records zigiluagaz zabaldu-
ko duzue diskoa munduan?
A.H.: Blackhearth gustatu zitzaien, 
eta lehenengo diskoa ateratzeko au-
kera eskaini ziguten. Diskoetxeek 
abantaila asko eskaintzen dizkizu-
te, hori ukaezina da. Oso harrera 
ona izan dugu haien aldetik.

A.L.: Hasieran, estatuko zigilu bat 
topatzen ahalegindu ginen. Ezetza 
jaso eta gero, gure kabuz ateratzea 
erabaki genuen, Rock CDren esku-
tik. Promozio lanak egin eta gero 
etorri ziren Sliptrick Recordsekoak. 
Interesa erakutsi zuten, eta bal-
dintzak oso onak zirenez, dudarik 
barik eurekin kontratua sinatu eta 
gure diskoa munduan saltzeko au-
kerari ekin diogu. 
Non erosi daiteke diskoa? 
A.H.: Durangon, Hitz liburu-dendan 
eta Eternal Soul tatuaje dendan, eta 
Bilboko Power Recordsen ere bai. 
Honez gainera, etxera ere bidaltzen 
dugu. Diskoaren deskarga digitala 
egiteko aukera ere eskaintzen du-
gu, Bandcamp orrialdean. 
Baduzue zuzenean aurkezteko as-
morik?
A.H.: Bai. Ilusio handiagaz gabiltza, 
gainera. Diskoaren kantak ezagu-
taraztea da gure helburu nagusia.
A.L.: Jakina. Laster albiste onak 
edukitzea eta zenbait kontzerturen 
datak baieztatu ahal izatea espe-
ro dugu. Oraingoz, itxaron egin 
beharko da.

“Diskoa estudio bitan grabatu dugunez, 
xehetasunei tarte gehiago eskaini diegu ” 
Durangoko Blackhearth heavy metal taldeak munduan zabalduko du bere lehenengo lana, Sliptrick Records zigiluagaz

Hitzek giro dekadente 
moduko bat islatzen 
dute, baina beti 
agertzen  
da argiren bat”

16

unai endemaño
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Matrikulazio kanpaina. Edo 
deitu iraila. Ikasturte hasiera. 
Edo beste start bat, up-ik ga-
bekoa. Etengabe hasteko hazi. 
Ahaztea, aldiz, (not always) 
happening bat.

Right here. Udal euskaltegie-
tako matrikulazio kanpaina 
abian da. Right now. "Euskara-
rekin match!". You know, "egin 
gurekin bat" .

Ausart, lotsarik gabe eta kon-
plexuak ahaldunduz eraitsita: 
egin dezagun euskararekin 
bat! Baina, tentuz... just in case, 
ingelesez match eginda better, 
always better.

Euskaltzaindia oraingoan 
ere late, so late. 500 sarrera 
baino gehiago gehitu ditu pa-
sa berri den summer beroan 
hiztegian eta, hala ere, ez da 
emaitzarik aurkitu forma=-
match bilaketarentzat. Ho-
rrela geratu da slogan matxar 
samarra, akastuna. It doesn´t 
matter. LOL.

Kontua izango da gure hiz-
kuntza newborn honek ez 
duela hitz egokirik to seduce 
anyone. Badirudi euskarare-
kin bat egiteko euskara bera 
ez dela nahikoa. Aski da, no 
more flirting.

EAEko udal euskaltegiak gag 
bat dira 2019/2020 ikastur-
tean, eta gure hizkuntza hau 
—oh la la!—, branding stra-
tegist irudimentsu eta post-
modernoenen Tinder plaza: 
hau da, swipe left edo swipe 
right, baina bihotz bakartien 
klubean euskara gutxi. Txan-
txangorriarekin hegan ariko 
dira denak, flying free.

Now, let ś think about it se-
riously. We can understand all 
these words in English and al-
so use them as cool references 
every day but, usually, we can t́ 
do the same in the language of 
our country. Now, please, join 
us and learn (and use) Basque.

 Euskaraz, posible (ba)da.

Gai
librean

Match!

Libe 
Mimenza Castillo 
Kazetaria

kultura •  a.m.

Bigarren urtez, tailer familiarrak 
eskainiko dituzte Iurretako Ibarre-
txe kultur etxean; aurten, gainera, 
zumba tailerraz ere gozatu dezakete 
guraso zein umeek. Iurretarrek 
irailaren 10etik 18ra arte eman de-
zakete izena; bertan erroldatuta ez 
daudenek, ostera, 16ra arte itxaron 
beharko dute. Honez gainera,  bes-
teak beste pintura, yoga eta gimnasia 
tailerrak ere eskainiko dituzte, Iba-
rretxen eta Goiuria kultur gunean.

Bestelako zerbitzuak
Irailagaz batera, berriro ludoteka 
zerbitzua ipiniko dute Ibarretxen. 
Ekainera bitartean, 09:00-13:00 eta 
16:00-19:30 ordutegia izango du. 
KZGuneak ere zabalduko ditu ateak, 
20:00ak arte.

Gurasoek eta haurrek elkarrekin egiteko 
tailerrak eskainiko dituzte Iurretan 
Bigarren urtez eskainiko dituzte tailer berezi hauek; aurten, zumba ikastaroa ere egongo da

Irailaren 10etik aurrera eman daiteke izena.

margolaritza •  a.m.

Uztailaren 18an ateak zabaldu 
zituenetik, 1.200 bat lagunek 
bisitatu dute Durangoko Arte eta 
Historia museoa Salvador Dali 
margolariaren 70eko hamarka-
dako obra grafikoa biltzen duen 
erakusketaz gozatzeko. Kopurua-
gaz ez ezik, erakusketak udan 
izan duen harreragaz ere pozik 
agertu da Garazi Arrizabalaga 
museoko zuzendaria: "Kanpoko 
jende asko etorri da, turista asko, 
inguruetako jendeaz gainera. 
Bizkai osotik etorri da jendea".

Arrizabalagaren berbetan, 
luxua da eskualdean horrelako 
erakusketa bat edukitzea. "Ho-
rrelako erakusketak ikusteko, 
hiriburuetara jo behar izaten da", 
esan du. Guztira, 36 obra biltzen 
ditu erakusketak: Cervantesen 
On Kixote lanerako ilustratutako 
grabatuak; Gala eta maitasuna 
protagonista dituzten irudiak; 
eta inkontzienteagaz lotura du-
ten grabatuak, besteak beste.

Erakusketa ez ezik, bisita gida-
tuak eta tailerrak ere egin dituzte 
Daliren obra dela eta. Hauek izan 
duten harreragaz ere gustura 
agertu da museoko zuzendaria, 
jende askok parte hartu baitu.

Manaut elkarlanean
Irailaren 19tik aurrera, Josep 
Manaut valentziarraren margoe-
kin erakusketa bat egingo dute 
museoan. Arrizabalagaren esa-
netan, Manauten obrak dituzte-

nek museoan erakutsi ditzakete. 
"Modu honetan, jendeak erakus-
ketan parte hartzea gustatuko 
litzaidake", adierazi du. Horreta-
rako interesa duenak museoan 
bertan galdetu dezake nola egin.

Bizkai osotik etorri da jendea Durangoko Arte eta 
Historia Museora Daliren erakusketa ikusteko
Irailaren 15era arte egongo da ikusgai Salvador Daliren 70eko hamarkadako obra grafikoa biltzen duen erakusketa

1.200 bat lagunek bisitatu dute museoa.
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TRIATLOIA  • JOSEBA DERTEANO 

Orain hiru ur te, Maider Ramos 
triatloien munduan murgildu zen, 
aurretik batere esperientziarik izan 
barik. Abentura exigente horretara-
ko, triatloietan esperientzia handia 
duen Gorka Bizkarraren laguntza 
bilatu zuen. Harrezkero, Ramosek 
asko ikasi du, eta bere lehenengo 
Ironman erdia amaitu du oraintsu.

Maider, sekula ere ez dela berandu 
diotenei arrazoia eman diezu.
Maider Ramos: Bai, ezta? Hiru urte 
nituenetik unibertsitatean hasi 
arte, gimnastika erritmikoan aritu 
nintzen, Uztai taldean. Utzi egin 
nuen, denbora faltagatik. Orduko 
nire mutil-laguna triatloietan ze-
bilen, jakin-mina eragin zidan eta 
probatzea erabaki nuen.
Erronkak ez zintuen kokildu.
M.R.: Tira, hasieran, triatloien 
munduan sartzean, zoro puntu bat 
ikusi nion neure buruari. Kontuan 
hartu bizikletan ibili bakoa nintze-
la, eta igeri egitean justu-justuan 
nekien burua uretan sartzen.    
Eta entrenatzaile bat topatzea pen-
tsatu zenuen.
M.R.: Ordu askoan entrenatzen nin-
tzen, eta barikua heltzen zenean 
ez nuen ezertarako ere indarrik.  
Plangintza bat behar nuela ikusi eta 
Gorkarengana jo nuen.
Gustura zabiltza beragaz?
M.R.: Oso gustura. Konfiantza du-
gu, edozer galdetu deizaioket eta 
horrek asko laguntzen du.
Gorka, zu gustura zabiltza Maide-
rregaz?
Gorka Bizkarra: Entrenamendu 
bakoitzean ehuneko ehun baino 
gehiago ematen du eta kasu egiten 

dio nik esandakoari. Diziplinatua 
eta oso konstantea da. Hori funtsez-
koa da maila hobetzeko. Emaitzek 
Maiderrek izan duen progresioa 
islatzen dute.
Ekain amaierako Gernikako proba da 
horren adibide?
M.R.: Ironman erdiko distantzia 
amaitzen nuen lehenengo proba 
izan zen. Hiru diziplinetan sentsa-
zio onak izanda helmuga zeharka-
tzea hunkigarria izan zen.
Gorka, zuretzat ere proba berezia 
izan zen, ezta?
G.B.: Bai, apirilean izan nuen istri-
puaren ondoren amaitu nuen lehe-
nengo lasterketa izan zen. Ilusio 
handia egin zidan.
Kontaguzu istripua zelan gertatu zen 
eta zer ondorio eragin zizkizun.
G.B.: Gasteizen entrenatzen nenbi-
len, bizikletan. Kotxe batek ikusi ez 
eta aurrean eraman ninduen. Zorio-
nez, ez nuen ezer apurtu. Txagorri-
txuko ospitalean hiru egun eman 
nituen. Hile bian korrika egin barik 
egon nintzen.
Horrelako gertaerek bizitzarekiko 
ikusmoldea aldatzen dute?
G.B.: Begira, ospitalean egon nin-
tzenean, bizitzan lehenengoz pen-
tsatu nuen ez nintzela berriro bi-
zikletan ibiliko. Baina ezin naiz 
bizikletan ibili barik bizi! Hori bai, 
irteten naizenean urduriago nabil 
orain, batez ere bidegurutzeetan.

Joan zen asteburuan, laugarren 
amaitu zenuen Balaguerreko triat-
loian, Ironman erdiko distantzian.
G.B.: Oso pozik nago emaitzagaz. 
Bizikletan lehenengo postua hartu 
eta 45. kilometroraino bakarrik 
joan nintzen. Atzera begiratu, eta 
une batez ez nuen inor ere ikusten! 
Baina, gero, bik harrapatu nindu-
ten, eta ni baino hobeto zihoazen.
Zure ibilbidean lorpen garrantzi-
tsuak eskuratu dituzu goi mailako 
taldeetan: Saltoki Trikideak, Triatlon 
Santander eta ANB Triatlon. Hori 
guztia bizi eta gero, zeure azken eta-
pa bizitzera itzuli zara etxera?
G.B.: Bai, hala da. Nire ibilbidean 
talde indartsuetan egoteko zortea 

izan dut, eta taldeka Espainiako 
txapelketak irabazi ditut eurekin. 
Baina, maila horretan, presioa 
egoten da emaitzak lortzeko, eta, 
gainera, sarritan besteek erabakita 
parte hartu behar da lasterketetan. 
Dagoeneko ez nituen 23 urte, eta 
beste era batera gozatu gura nuen 
mundu honetaz. Presio hori barik 
aritu gura nuen. Indarpak kirol 

klubak horretarako aukera eman 
dit eta pozarren nabil. 
Bizkaian indartsu zabiltzate. 
G.B.: Gizonezkoen triatloian 25 ur-
tetik 36 bat urtera artekoak gaude, 
batez ere. Hainbat podium lortu 
ditugu taldeka.
M.R.: Orain arte neu nintzen ema-
kume bakarra, baina aurten beste 
bi batu dira: Iraia Liendo eta Uxuri 
Agirreazaldegi. 2015ean Indarpak 
sortu zenetik hona, jendea batzen 
joan da. Talde polita dugula uste dut. 
Gaur egun, 24 bat gaude. 
M.R.: Ez da triatloira mugatzen ba-
karrik. Batzuek BTT probak egiten 
dituzte mendi bizikletan, edo korri-
ka aritzen dira. 

Irailaren 14an, Ironman erdiko distantzia duen Donibane Lohizuneko proban parte hartuko dute.

Gorka Bizkarra entrenatzailearen laguntzagaz, Maider 
Ramos iurretarra geroago eta hobeto dabil triatloietan

"Maider diziplinatua 
eta oso konstantea da; 
hori funtsezkoa da 
maila hobetzeko"

Maider Ramos: "Triatloien 
munduan sartzean zoro 
puntu bat ikusi nion 
neure buruari"

Gorka Bizkarra: 
"Triatloiekin beste era 
batera gozatzeko aukera 
ematen dit Indarpakek"

Gorka Bizkarra Etxegibel  
Mañaria  I  1985
Maider Ramos Díez 
Iurreta  I  1986
Iurretako Indarpak kirol 
klubeko kirolariak.
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Asteburu honetan, zapatuan, 
mendi lasterketen Europako 
Txapelketa jokatuko da, Sky 
modalitatean. Orain pare bat 
urte, Gorbeia Suzien lasterke-
tak hartu zuen Europako Txa-
pelketa, eta, zelan ez, bertan 
parte hartzeko aukera izan 
genuen. Lasterketa ikusgarria 
da Gorbeia Suzien, ezin hobeto 
antolatutakoa. Aurtengoa VII. 
edizioa izango da. 31 kilome-
troko ibilbidea du, eta 2.400 
metroko desnibel positiboa. 
Iaz urte sabatikoa hartu zuen 
Zeanuriko lasterketak, baina 
aurten indarberrituta dator, 
eta arrakasta handia izango du, 
seguru! Gorbeiako Parke Natu-
ralean zehar ibilbide paregabea 
diseinatu dute antolatzaileek, 
igoera aldapatsuak eta jaitsiera 
teknikoak tartekatuta, eta dor-
tsalak aspalditik daude agortu-
ta. Irailaren 29an da hitzordua, 
9:00etan.

Aurtengo Europako Txapel-
ketak ere 31 kilometro izango 
ditu, baina, oraingoan, Euskal 
Herritik urruntxo izango da. 
Italian jokatuko da, Piamonte 
eskualdean, Domodossola he-
rrian. La Veia Skyrace deituriko 
lasterketa da. Gorbeiakoarekin 
alderatuta, desnibel positiboa 
handitxoagoa izango da, 2.600 
metrokoa. Aurreko urteetako 
denborei erreparatuta, Gorbeia 
Suzien-en antzeko lasterke-
ta dela ematen du, denborei 
dagokienez. Hemen ere, lehe-
nengo mutilak 3 orduren buel-
tan ibiliko dira, eta lehenengo 
neskek 40 bat minutu gehiago 
behar izango dituzte. Gorbeian 
landan eta pistan egiten dira 
kilometro asko, eta Italiakoan 
harri gehitxoago zapalduko du-
gula esango nuke. Hori ematen 
du behintzat iazko argazkiak 
ikusita. Ea bihurriturik egin 
barik eta minik hartu barik 
heltzen garen helmugara. Zorte 
on guztioi!  

Adituaren  
txokoa

Europako Txapelketa

Oihana Azkorbebeitia  
Urizar 
Mendi lasterketak

Etor Etxeandia zornotzarrak hamar 
urte baino gehiago egin ditu men-
diko lasterketa batean parte hartu 
barik. Joan zen asteburuan, itzu-
lerako lehenengo proba izan zuen 
Panticosan, eta bigarren postua 
eskuratu zuen. 

Valle de Tena trailean bigarren pos-
tua lortu berri duzu. Itxarondako 
emaitza da?
Urte asko pasatu ditut mendian 
korrika egin barik, eta mendiko 
lasterketa batean izena ematea 
erabaki nuen neguan. Pantico-
sako proba aukeratu nuen. Egia 
esan, lasterketa prestatzen ibili 
naizenean ondo ikusi dut neure 
burua, baina ez nuen uste biga-

rren postua lortuko nuenik. Ha-
mar urtean lehiatu barik egon eta 
gero, mendian disfrutatzea zen 
nire asmoa. 
Urte asko eman dituzu, beraz, 
mendian lehiatu barik. Zer dela eta 
erabaki duzu itzultzea?
Hamar urte lehenago, nahikotxo 
ibiltzen nintzen mendian, baina 
alde batera uztea erabaki nuen. 
Harrezkero, beste hainbat kirole-
tan ibili naiz, eta, egia esan, beste-
rik barik itzultzea erabaki dut.  
Ibilbide gorabeheratsuari aurre 
egin zenioten, eta eguraldi txarra-
gaz, gainera. Lasterketa benetan 
gogorra zapatukoa. 
Oso proba gogorra izan zen, bai. 
Irteeran eguraldi ona egin zuen.    

Hasieran nahiko aurrean ibili 
nintzen, hamabosgarren postuan 
edo. Kilometroek aurrera egin 
ahala, eguraldia okertzen hasi 
zen, baina ni, ostera, geroago eta 
hobeto sentitzen hasi nintzen. 
Apurka-apurka, jendea pasatzen 
hasi nintzen, eta, azkenean, indar-
tsu amaitu nuen.
Sergio Aramendia irabazleak hiru 
minutu baino ez zizkizun atera hel-
mugan. 
Lehenengo partzialean hamar 
minutu baino gehiagoko atzerape-
na neukan, baina apurka-apurka 
denbora jaten joan nintzaion Ara-
mendiari. Hala ere, begien bistan 
izan nuenerako, lasterketa amaitu 
egin zitzaidan.

Valle de Tena trailean lortutako bi-
garren postuaren ondoren, baduzu 
beste lasterketarik begiz jota?
Hile amaieran jokatuko den Gor-
beia Suzien lasterketan egoteko 
aukera eman didate. Beraz, aukera 
hori aprobetxatuko dut. 
Zein helburugaz zoaz?
Helburu nagusia korrika eginez 
mendian disfrutatzea, sentsazio 
onak izatea eta lasterketa gustura 
amaitzea da. Hala ere, oraingo sa-
soi puntu onean heltzen ahalegin-
duko naiz, eta proba ona egiten.

ETOR  
ETXEANDIA LEJARZEGI

Zornotza, 1983

Asteko kirolaria

“Hamar urtean lehiatu barik egon eta gero, 
mendian disfrutatzea zen nire asmoa”
Etor Etxeandia zornotzarrak bigarren postua lortu du Valle de Tena trailean

PILOTA  •  Joseba derteano

Euskal Herriko Bote Luzea Pilota 
Txapelketak laugarren aldia hasiko 
du asteburuan. Azken urte bietako 
txapelak Bizkaiko taldeak irabazi 
ditu, eta aurten faboritoen artean 
dago hirugarrena lortzeko. Bizkai-
ko taldea 12 pilotarik osatzen dute 
eta euretako bost abadiñarrak dira: 
Ander Antxia, Egoitz Amantegi, 
Aitor Arabiourrutia, Jon Arana eta 
Asier Aspuru. 

Txapelketa Berrizko pilotaleku 
irekian hasiko da, zapatu honetan. 
18:30ean hasita, Bizkaiko taldeak 
eta Gipuzkoako batek neurtuko 
dituzte indarrak. Aurten, protago-
nismo berezia izango du Berrizko 
pilotalekuak. Izan ere, lehenengoz, 
hantxe jokatuko da finala, urria-
ren 19an. Beraz, Bizkaiak etxean 
lortu dezake modalitate honetako 

hirugarren txapela. Aurreko biak 
Laudion eta Oiartzunen jokatutako 
finaletan eskuratu zituen.

Aurtengo txapelketan sei talde 
arituko dira. Bizkaikoaz gainera, 
Gipuzkoako bik eta Ipar Euskal He-
rriko hiruk (Zuberoa, Lapurdi eta 
Behe Nafarroa) parte hartuko dute. 

Europako txapelketara
Finala jokatu aurretik, euskal pilo-
tariek beste hitzordu garrantzitsu 
bat izango dute. Urriaren 12tik 
13rako asteburuan, Llargues pilota 
modalitateko Europako txapelketa 
jokatuko da Italian, eta euskal pilo-
tariek osatutako selekzio batek han 
parte hartuko du. Llargues eta Bote 
Luzea pilota modalitateak antzera-
koak dira jokatzeko moduari dago-
kionez, baina lehenengoan pilota 
txikiagoekin jokatzen da. 

Bizkaiko taldea, Abadiñoko bost pilotarigaz, Bote Luzeko 
hirugarren txapela lortzen ahaleginduko da Berrizen
Zapatuan hasiko den lehenengo jardunaldia eta urriaren 19ko finala Berrizko Berrizburun dagoen pilotalekuan jokatuko dira

Bost pilotari abadiñarrak eguaztenean Berrizko pilotalekuan egindako entrenamenduan.
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BARIKUA, 6 · 09:00-09:00

Mugica Andra Maria 9 - 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
ZAPATUA, 7 · 09:00-09:00

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango
ruiZ, Juan El Alto-Bide Zahar 14 - 
ZornotZa
09:00-13:30

Mugica Andra Maria 9 - Durango
etxebarria  
Montevideo etorb. 2. - Durango
balenciaga  
Ezkurdi plaza 8 - Durango
caMpillo Montevideo etorb. 24 - 
Durango
navarro  Artekalea 6 - Durango

baZan DiaZ Uribarri 5 - Durango

unaMunZaga Muruetatorre 
2C - Durango
larrañaga-balentZiaga 
Berrio-Otxoa 6 - elorrio
eguren, iSabel 
Trañabarren 15. - abaDiño
goiria, Mari carMen  
Sabino Arana 6 - ZornotZa
Melero, roSa Mari  
San Pedro 31 - ZornotZa
iruarriZaga, karMele San Miguel 15 
- ZornotZa
gutierreZ, iban Txiki Otaegi 3 - 
ZornotZa

irigoien Bixente Kapanaga 3 - iurreta

09:00-22:00

SancheZ, Miren itZiar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño
SaraSketa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

DOMEKA, 8 · 09:00-09:00

etxebarria  
Montevideo etorb. 2. - Durango

ruiZ, Juan El Alto-Bide Zahar 14 - 
ZornotZa

09:00-22:00
SaraSketa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa
ASTELEHENA, 9 · 09:00-09:00
SagaStiZabal  
Askatasun etorb. 19 - Durango
goiria, Mari carMen  
Sabino Arana 6 - 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
MARTITZENA, 10 · 09:00-09:00

baZan DiaZ Uribarri 5 - Durango
goiria, Mari carMen  
Sabino Arana 6 - 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

EGUAZTENA, 11 · 09:00-09:00

balenciaga  
Ezkurdi plaza 8 - Durango
goiria, Mari carMen  
Sabino Arana 6 - 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

EGUENA, 12 · 09:00-09:00

unaMunZaga Muruetatorre 2C - 
Durango
goiria, Mari carMen  
Sabino Arana 6 - ZornotZa

09:00-22:00

SancheZ, Miren itZiar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño
SaraSketa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

ZAPATUA   21º / 12º

DOMEKA   21º / 13º

ASTELEHENA   22º / 11º

MARTITZENA   18º / 13º

EGUAZTENA   19º / 12º 

EGUENA      21º /13º 

Botikak Zorion Agurrak

Eguraldia

Zorionak@anboto.org   •  eguaZteneko 14:00ak arteko epea

Zorionak, Maier (772. 
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, Julen! Eskerrik asko gure egunerokoa poztearren. Laster vr46 
atzien itxiko dozu dekozun motor zaletasunagaz!

91 urte egin arren, inguruko atxur-
lari finena izeten jarraitzen dozu. 
Segidu holantxik! Zoridxonak!

Gure Amane txikiak abuztuaren 
11n 5 urte egin zituen. Zorionak, 
laztana, asko maite zaitugu!

Jurgik urte 2 bete dauz abuztuen 
eta 9 beteko dauz Suharrek bixer. 
Zorixonak! Segi oin arte moduen 
gure bizitzak koloreztatzen! Mosu 
erraldoi bana!

Gaur Oromiñoko Karmelo 
Iriondoren urtegune da. 
Zorixonak, aittitte!

Irailaren 4an Ekain Murielek 
5 urte egin zituen. Zorixonak, 
txapeldun! 



2019ko irailaren 06a, barikua 
anbotoAkuilua  

AKUILUA  •  AITZIBER BASAURI

Orain 10 urte, agilitya praktikatzen 
hasi zen Nas txakurragaz (Border 
Colier-a), amaren lekukoa hartuta. 
Orain 5 urtetik hona, epaile ere bada. 
2013tik hona, kirol kontseilu gorenak 
kirol moduan onartu zuenetik, ehiza 
federazioak bere barruan jasotzen du 
agilitya. Aregok Nas (Bordier Colier), 
Barri (Jack Russell Terrier), Laga eta 
Aika (Australian Sheperd) txakurrak 
ditu lagunik kutunenak.

Nola definituko zenuke agilitya? 
Hipikan antzera, epaileek presta-
tutako zenbait ibilbide egin behar 
dituzte txakurrek, gure aginduak 
beteta, eta denbora tarterik 
laburrenean. Txakurrekin 
sortzen den konexioa itze-
la da. Txakurrekin kirola 
egiteko modua da eta 
jende berria ezagutze-
ko aukera ematen 
du. Txikiak di-
renetik has-
t e n  n a i z 

eurekin lanean. Astean hiru bider 
joaten gara entrenatzera Duran-
gora. 
Txakur hezitzaile lez, zein da gehien 
landu behar izaten duzun arazoa?
Txakurren beldurrak nola bidera-
tu. Beldurtzen direnean, txaku-
rrek ihes egiten dute, edo zaunka 
eta haginka egiten dute. Gainera, 
zaunka hastean, txakurrari oihu 
egiten zaio askotan, eta, horrela, 
beldurtu baino ez ditugu egingo. 
Bukle batean sartzen da. Gerta 
daiteke jabeari beldurra hartzea.
Zein da egiten den akats nagusia?
Txakurrak umeak bezalakoak 

direla pentsatzen dute askotan 
jabeek, eta ezin da ahaztu 

txakurrak direla. Konpai-
niarako txakurrak dau-
de, eta lanerako direnak 
ere bai; bakoitzak bere 
ezaugarriak ditu. Nas 
artzain-txakurra da eta 

Barri arratoiak harra-
patzen lehena. Ezin 

dira lotu eta pa-

sealdi bat egitera eraman. 
Gure egoera fisiko, emozional eta 
sozialean laguntzen dute txakurrek.
Bai. Zornotzako nagusien egoitza 
batean lan egin dugu  txakurre-
kin, eta han ikusitako irribarreak, 
aurpegiak…  itzela da! Eurekin ja-
rrita egote hutsak, hondartzan adi-
bidez, lasaitasun handia ematen 
dit niri. Txakurrekin munduaren 
azkeneraino joango nintzateke. 
Txakurra beti izango duzu alboan, 
ezer eskatu barik; tratu txarra 
emanda ere bai, zoritxarrez. 
Txakurrekin aritzea baino gogorragoa 
da sanferminetan txarangan jotzea?
Bai! 15 urtean joan izan naiz eta 
oso gustura ibili arren, aste gogo-
rra izaten da. Txakurrekin eman-
dako denbora, ostera, ez da lana, 
eurekin denbora pasatzea baino. 
Erraz uztartzen dituzu egiteko biak?
Bai. Baina, batzuetan, aukeratu 
egin behar da. Esan behar dut txa-
kurrak oso garrantzitsuak direla 
nire bizitzan.
Txakurra ala jabea hezi behar da?
Jabea, beti. Hortxe egoten da ara-
zoa. Telebistako programek ere 
kalte handia egin dute. 
Badago txakur arriskutsurik?
Ez. Euren ezaugarriengatik, hagin-
ka hasi daitezke, baina, nire ustez, 
jabea da arriskutsua.

“Txakurrak umeak bezalakoak direla 
pentsatzen dute askotan jabeek”
Maider Arego txakur hezitzailea da eta Nas txakurragaz agilityan lehiatzen da. Durangoko Sugarri fanfarrean saxo tenorea 
jotzeko astia ere hartzen du zornotzar honek; 15 urtegaz hasi zen saxoa jotzen, Zornotzako Saguzaharrak fanfarrean

Maider Arego 
Somolinos  
Txakur hezitzailea
• Zornotza, 1982

Pelikula bat
'Zaldiei xuxurlatzen zien gi-
zona'

Ezinbesteko hiru gauza txakur 
baten kargu egiteko
Denbora, dirua, eta, hasierako 
etapan behintzat, pazientzia

Zerk hasarrarazten zaitu gehien?
Animaliekiko tratu txarrak

Paisaia bat?
Gaztelugatxe

Txakurra ez den animalia bat?
Zaldia

Musikak baretzen ditu piz-
tiak?
Baietz esango nuke, baina 
batzuetan urduritu ere bai. 
Musika ona jarriz gero eta 
tragotxo bat aurrean, dena 
konponduta.

Berba bitan

Pisukide bila nabil Durangon. 
Bizikidetzan bizi nahi duen 

laguna izateko intentzioa due-
na eta ez komunitateko auzo-
kide harreman ahul baten on-
dorioz ematen den agur hotzaz 
agurtzekoa. 

Laneko soldatarekin ezin 
eta alokairua ordaintzeko diru-
laguntzak eskatzera behartuta, 
bi hilerik behin zapatak truka-
tzeko prest dagoena. Eta birzi-
klatzearekin konpromiso maila 
bera duena, baina adibidez, 
zakarrontzietako hondakinen 
balioari buruz eztabaidatu edo 
egunkarietako komiki laburrei 
buruz zeresana duena. 

Etxean ere, euskaraz bizi 
nahi dut. Momentuz, ezinezkoa 
bada, baina ikasteko intentzioa 
baldin badago, beste hizkuntze-
kin ahalegina egiteko zabalik 
daukat asmoa. 

Elektrizitate, gazta eta zi-
nearen inguruan badakit, beste 
zerbaitekin ekarpena egiteko 
gertu dagoen norbait? Hase-
rretzean ere inplizituki zuzen-
bidea sortzeko ahalmena ongi 
etorria izango da beti. Berandu-
ra arte edan eta berbetan baina 
batzuetan pelikula batekin 
lokartzera animatuko dena. 
Eta hurrengo goizean “Ezin 
jakin zer aurkituko genukeen 
loari hain erraz men egingo ez 
bagenio” edo libururen batetik 
ateratako beste esaldiren bat 
botako duena.

 Kili-kili sesioetako minu-
tuak eta garbiketa txandak 
elkarrekiko solidarioa den neu-
rrian beteko dituena. Maitale 
bat izanagatik ere, sekretuak 
eta intimitateak elkarrekin bi-
zitzeko prest dagoena. 

Etxean abererik ez. Erretzai-
leak diren lagun asko ditut, 
ohitu naiteke. 

Finean, ba al da inon biko-
tekidearekin bizi nahi ez duen 
norbait?

Lau- 
hortza

PISUKIDE BILA 

Ainhoa  
Olaso Sopelana 
Ikaslea
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