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HERRIRIK HERRI

Erralderi
oztopoak
ugaritu egin
zaizkio aurten

Bizkaian zabalik dagoen hil-
tegi bakarrari arazo ugari
pilatu zaizkio aurten. Berri-

zen eraiki gura duten hiltegi berria
da proiektuaren gakoa. Erraldek
biziraun dezan proiektu berria
finantziatzeko Bizkaiko udalei
deialdi orokorra egin zien. Gaur
egun 15 udalerrik osatzen dute
Erralde –bere sasoian 48 udalerri
ziren–,  eta 112 daude Bizkaian. Hil-
tegiko arduradunek azaldu dute-
nez, Erralderen egoera herriz herri
azaltzeko asmoa daukate. 

Eusko Jaurlaritzako Osasun
Sailaren itxiera iragartzea izan zen
sektorean hautsak harrotu zituen
albistea, azaroaren 24an. Euro-
par Batasunak azpiegituren ingu-
ruan indarrean duen araudia Erral-
dek ez duela betetzen jakitera
eman zuen Osasun Sailak, bera
baita araudiaren betearazlea.

badituela frogatzea eskatu zion;
Erraldek eskatutakoa frogatuko
balu, kontratua 2014ko urtarrila-
ren 31ra arte luzatuko litzateke. 

Auzokide Batzordeak ere hil-
tegi berria egiteko finantziabideak
azaltzeko eskatu zion, bete ezik
2012ko lehenengo egunean jar-
duera bertan behera uzteko kon-
promisoa hartzen bazuen. Ez ziren
akordiora heldu. Auzotarren
Batzordeak Erralderen zuzendari-
tza dela gertatzen denaren “eran-
tzule” adierazi zuen, eta EHNE, Bil-
du, harakinak eta artzainak kriti-
katu zituen. Durangoko Bilduk,
kritikei erantzunez, kontrol mahaia
eratzea proposatu zuen. 

Egoera horretan, EHNEk
proiektuari babesa emateko dei-
tutako manifestazioak Durango-
ko kaleak zeharkatu zituen aben-
duaren 11n. Jone Guenetxea

Erraldek gaur egun darabilen
egoitza Durangoko Udalarena da,
eta hainbat bider luzatu dio bai-
mena hiltegiari, Berrizko proiek-
tua atzeratzen zebilela ikusita.
Irailaren 30ean amaitu zen bien
arteko kontratua. Durangoko Uda-
lak kontratu berria bidali zion irai-
lean, baimena gehiago luzatzea
gura badute, bete beharko dituz-
ten baldintzak zehaztuz: Erraldek
Berrizen egiteko asmoa duen hil-
tegi berriak finantziazio bideak

EHNEk eta Erraldek abeltzainekin batzar irekia egin zuten hiltegian, egoeraren berri eman eta etorkizuneko urratsak azaltzeko. 

Berrizen eraiki
gura duten 
hiltegi berria da 
proiektuaren gakoa
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Elorrion tentsio uneak bizi izan ziren bilkura aretoan. J. De la Cruz

UDAL HAUTESKUNDEAK

Bildu izan da lehen
indarra Durangaldean,
EAJri aurrea hartuz

DDuurraannggaallddeeaa•• Auzitegi Kons-
tituzionalak Bilduren babes-hele-
gitea aintzat hartu ondoren, indar-
tsu sartzea lortu zuen Bildu koali-
zioak, Hego Euskal Herri osoan eta
Durangaldean ere: 10.921 hautes-
leren sostengua eta 59 ordezkari lor-
tu zituen Bilduk. EAJk 43 ordezka-
ri lortu zituen, eta PSE-EEk zortzi.
Ordezkaririk barik geratu zen EB-
Berdeak eta Aralarrek Durangoko
zinegotzi biak mantendu zituen.

Ekainaren 11n ez zen sorpre-
sarik egon aginte-hartzeetan, bai-
na tentsioa bai, Elorrion: bozka-
tuena izan zen Bildu, eta EAJk
zinegotzi kopuru bera lortu zuen.

Ekainaren 11n eratu zituzten udalbatzarrak; 
aginte-hartzeetan aurreikusi zitekeena bete zen

PPk aurretik esandakoa betez, Ana
Otadui jeltzaleari eman zion botoa. 

Mañarian eta Zaldibarren ere
izan zen aginte aldaketa, Bilduk lor-
tu baitzuen alkatetza. Bildu Atxon-
don, Otxandion, Izurtzan eta Malla-
bian ere nagusitu zen. EAJk Duran-
go, Iurreta eta Berrizko alkatetzak
mantendu zituen. Garain Herriko
Taldeak irabazi zuen eta Abadiñon
independienteek.

Espainiako hauteskundeak
Espainiako kongresu eta senatu-
rako bozka ematera ere egon dira
herritarrak deituta azaroan.
Amaiur koalizioak lortu zituen
boto gehien Durangaldean: Aba-
diño, Atxondo, Elorrio, Iurreta,
Izurtza, Mallabia, Mañaria, Otxan-
dio eta Zaldibarren nagusitu zen.
EAJk Durango, Berriz eta Garain lor-
tu zuen boto gehien.

ETAk jarduera armatua utzi
izanak itxaropena piztu du

DDuurraannggaallddeeaa••Gatazkaren kon-
ponbidea sustatzeko Donostiako
Aiete jauregian egin zuten Nazioar-
teko Bake Konferentziaren eska-
riei erantzunez, ETAk “jarduera
armatua” uzteko erabakia jakin
eragin zuen urriaren 20an. Nazioar-
tean, Euskal Herrian eta Durangal-
dean oihartzun handia izan zuen
adierazpen historikoak. Alderdi
politikoek, sindikatuek, eragile

sozialek eta oro har herritarrek
pozik eta itxaropentsu hartu zuten
“aro berri” baten hasiera. 

Anbotok Ibon Garate otxan-
diarra eta Mª Carmen Hernandez
durangarra elkarrizketatu zituen;
hurren hurren, duela 11 urte
Madrilen preso bat bisitatzetik
zetorrela istripuan hil zen Ruben
Garate “Anselmo”-ren anaia eta
2000. urtean ETAk hil zuen Jesus
Mª Pedrosa zinegotzi popularra-
ren alarguna. “Konponbidean
aurrera egiteko berba egin behar
da, eta eskuzabalak izan”, Hernan-
dezen berbetan; Garateren ustez,
“Aieteko deklarazioko puntuetan
dago gatazkaren konponbidea”.

ETA-REN KOMUNIKATUA HERRI BILGUNEAK GOI-TENTSIO LINEA

Goi-tentsioko
lineari aurre
egin guran
DD uu rr aa nn gg aa ll dd ee aa •• Bizkaian
Gueñesko azpiestazioa eta Gipuz-
koan Ezkio-Itsasokoa lotuko lituz-
keen goi-tentsioko argindar linea
egiteko baimena eskatu du Red
Electrica de España enpresak. 72
kilometroko lineak Durangalde-
ko bost herritako lurrak zeharka-
tuko lituzke: Iurretan, Garain,
Berrizen, Mallabian eta Zaldiba-
rren eragingo luke.

Aurreproiektua eta Inguru-
giro Proiektuaren Azterketa bida-
li zuten udalera martxoan, eta
alegazioak aurkeztu dituzte. Api-
rilean, Lurra lurraren defentsa-
rako erakundearen deiari eran-
tzunda, linearen kontra dauden
herrietako udal ordezkariak batu
ziren Berrizen, linearen kontra-
ko manifestua sinatzeko.

Presoen
eskubideen
aldeko ekimena
DDuurraannggaallddeeaa••Presoen esku-
bideen alde bidea egin guran
Herri Bilguneak sortu dira aben-
duan. Ekimenak presoek eta
euren senideek zein lagunek bizi

duten egoera “bidegabea gaindi-
tzea” du helburu, eta hainbat
ekitaldi antolatu dituzte. Egin
dezagun bidea lelopean, “herriz
herri ahalik eta indar gehien bil-
du eta presoen egoera konpon-
tze aldera” lan egingo dutela jakin
eragin dute ekimenaren bultza-
tzaileek prentsaurrean.

Alderdi politiko, sindikatu,
gizarte eragile eta herritarrek
pozik hartu zuten adierazpena

52 urteko bide armatua behin betiko amaitzeko
erabakia urriaren 20an eman zuten jakitera

Azaroaren 20ko Espainiako
hauteskundeetan ere Ezker
Abertzalea nagusitu zen

Herririk herri ahalik eta indar
gehien batu gura dute ‘Egin
dezagun bidea’ lelopean

EAJ buru Amankomunazgoan
DDuurraannggaallddeeaa••PSE-EEk Bil-
du eta EAJko hautagaien baliz-
ko berdinketa apurtuta, Oskar
Zarrabeitia jeltzaleak hartu zuen
Amankomunazgoko gidaritza
urrian, eta Bilduko hautagai
Arrate Elkorok 2. alkateorde kar-
gua hartu zuen; Fernando Cas-

tillo sozialista hautatu zuen 1.
alkateorde Zarrabeitiak.

Bilduk sozialisten jarrera
ez eze Abadiñoko Independien-
teena ere kritikatu zuen, ordez-
kari biak EAJri emateagatik.
Lege-urratzerik egon den azter-
tuko dutela esan zuten.

BERBA BITAN
URTARRILA

Durangaldea • Pen-
tsioen Erreformaren kontra-
ko greba deialdiak erantzun
zabala izan zuen eskualdean.

Elorrio • 31 enpresak eta
ostalarik lapurreten aurrean
neurriak hartzeko eskatu
zuten udalean.

Garai • Errematan 1.200
euro batu zituzten; Caritasi
eman zioten dirua.

Iurreta • Berriztu egin
zuten bideak seinaleztatzeko
Arriandiko monumentua. 

Ma�aria • Udalaren orain
hiru urteko agindua bete eta
dorrera lekualdatu zuten
Vodafone enpresaren antena.

OTSAILA
Abadi�o • Kirolgunearen
finantzabideari buruzko erre-
kurtsoa aurkeztu zuen Ezker
Abertzaleak.

Atxondo • Eskola handi-
tzeko lehenengo pausoak
ematen hasi ziren.

Durangaldea • 24.450
kilo elikagai batu zituen
eskualdean Karabana Soli-
darioak, Tinduferako.

Durango • Kexak sortu
ziren ginekologia zerbitzuan
izandako atzerapenengatik.

Elorrio • 300 elorriarrek
babesa eman zioten Gernika-
ko Akordioari.

MARTXOA
Abadi�o • Sute detekta-
gailuak ipini zituzten 80 urte-
tik gorakoen etxeetan.

Atxondo • Frankismoak
herrian eragindako biktimen
inguruko ikerketa hasteko
lehen pausoa eman zuten.

Durangaldea• Emaku-
mearen Nazioarteko Eguna ez
eze, martitzen karnabal ospa-
tu zuten martxoaren 8an.

Durango• Stop Acciden-
tes elkarteak egoitza berria
zabaldu zuen.

Mallabia• Gerediaga elkar-
teko bazkide egin zen 
udala.

Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

Zuzendaria: 

Jone Guenetxea.

Erredakzio burua: 

Joseba Derteano.

Administrazio burua: 

Itziar Belar.

Administrazioa: Miren Abasolo.

Publizitatea: Goretti Alonso,

Amaia Huarte. 

Erredakzioa: Aitziber Basauri, 

Itsaso Esteban, Markel Onaindia, 

Amaia Ugalde. 

Maketazioa: Ainhoa

Arizmendiarrieta. 

Testu zuzentzailea: Igor Elortza. 

Argazkilariak: Kepa Aginako eta 

Juanra de la Cruz. 

LLaagguunnttzzaaiilleeaakk::

2011ko abenduaren 23a
10. urtea - urtekaria

durangaldeko 
astekaria

anboto
Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du



anboto 2011ko abenduaren 23a, barikua PPublizitatea 5



Urtekaria 2011H 2011ko abenduaren 23a, barikua anboto6

Berbarok, Plateruenak eta Anbotok lekukoa hartu zuten Durangon.

KORRIKA

Mallabian sartu, Zaldibar,
Berriz, Abadiño, Iurreta, Duran-
go eta Atxondo zeharkatu eta Elo-
rrion irten arte euskaltzalez babes-
tuta ibili zen 17. Korrika. 

Durangaldeko AEK-k gutun
baten bitartez ekimenean parte

hartu duten guztiei esker ona
adierazi zien. “Hurrengoan ere
denok beharko zaituztegu", gogo-
ratu zuten, "Korrika hain ederra
eta arrakastatsua izan dadin".
Korrikaren inguruan hainbat eki-
taldi antolatu zituzten.

DDuurraannggaallddeeaa••Korrika gauez
etorri zen aurten Durangaldera.
Mallabian sartu eta Elorriotik irten
arte, Durangaldeko herriak betez.
Berbarok, Plateruenak eta Anbo-
tok eraman zuten testigua Duran-
gon, Landako etorbidean. 

Durangaldeko euskaltzaleek bero
hartu dute aurtengo Korrika ere
17. Korrikak apirilaren 14an bisitatu zuen Durangaldea, goizaldean

M15 MUGIMENDUA

TRENA

Hildako emakume bat
genero biolentziagatik
Fundifes zen eraikineko bigarren pisutik bultza
eginda hil zen emakumea, ekainean, Durangon

DDuurraannggaallddeeaa••  Fundifes zen
eraikineko bigarren pisutik biko-
te ohiak bultza egin ondoren, ema-
kume bat hil zen ekainean Duran-
gon. Indarkeria matxistak eragin-
dako beste kasu batzuk ere azaldu
ditu Andereak elkarteak: "Jaietan
etxera gonbidatu zuen emaku-
mea bortxatzen saiatu zen gazte
baten berri ere izan dugu”. Tabi-

ran, berriz, adin txikiko bat atxi-
lotu zuten 16 urteko neskalaguna
ostikoz jotzeagatik. Andereakek
eguenero elkarretaratzea antola-
tzen du, 20:00etan Andra Marian,
beste elkarte batzuekin.“Itzelezko
arazoa da”, diote, “sustraitik, hez-
kuntzatik heldu behar zaiona".

Protokoloa
Biktimekin diharduten eragileen
arteko koordinazioa hobetzeko
helburugaz, bestalde, protokoloa
sinatu dute Durango, Abadiño,
Berriz eta Elorrioko udalek, Ertzain-
tzak, Osakidetzak eta Durangalde-
ko Amankomunazgoak. 

Suminduak
Durangaldean
ere izan ziren
DDuurraannggaallddeeaa••Ekainaren 28an
heldu zen Bilbon irten eta Madri-
lerantz joan zen Suminduen Mar-
txa. Gernikatik Durangorako eta-
pa egin zuten. Arratsaldeko 18:00ak
inguruan heldu ziren martxako
kideak Gernikatik, eta Andra Mari-
ko elizpean egin zieten ongietorria
Durangoko eta Ermuko asanbla-
dek. Euroaren Itunaren kontrako
idatziak, Greziari elkartasuna adie-

razteko kontsignak, pegatinak, slo-
ganak... banatzen jardun zuten
Andra Mariko elizpean.Durangon
Iñurri taldearen lokalean egin
zuten lo, eta hurrengo goizean
Urkiolara abiatu ziren; hurrengo
eguneko etapan, berriz, Otxan-
diora joan ziren. 

Uztailaren 22an heldu ziren
Madrilera hainbat hiritatik irten-
dako suminduak. Ekainean
Durangoko herri-asanblada mar-
txan jarri zuten. 

GENERO BIOLENTZIA

Andereakek eguenero
elkarretaratzea antolatzen 
du 20:00etan Andra Marian

Madrilera bidean Durangaldean
zehar pasatu zen ekainean
Suminduen Martxa

Trena 2013rako
lurperatuta
egongo da
DDuurraannggoo••Iñaki Arriola sailbu-
ruak eman du data: trena lurpe-
ratuta egoteko aurreikusitako
data berria.

Etxebizitza, herri-lan eta
garraio sailburu Arriolari Duran-
gon trenbidea lurperatzeko lanen
inguruan galdetu dio, abenduan,
Aralarreko Dani Maeztu legebil-
tzarkideak osoko bilkuran. 

Durango Operazioaren bai-
tan trena 2013a baino lehenago
lur azpitik igaro ahal izatea zerk
eragozten duen galdetu du lege-
biltzarkideak. Arriolak azaldu
duenez, 2013an amaitutzat
emango dute Durangon trena
lurperatzeko proiektua. “Urte
horretan bertan trena lur azpi-
tik joango litzake”, dioenez.

BIRIBILGUNEA

San Rokeko
biribilgunea
zabaldu dute
DDuurraannggoo•• Zortzi hile iraun
dute San Rokeko biribilgunea
eraikitzeko lanek. Udalak eta
Aldundiak iaz sinatutako hitzar-
menaren ondorio dira. Martxoan
hasi zituzten lanak, eta zortzi
hilabete iraun dute; 1,6 milioi
euroko inbertsioa eskatu dute.

Aparkalekua
Durangon aparkatzeko dagoen
arazoari "konponbidea" eman
guran egokitu dute aparkalekua
San Roken, disuasio-neurri
moduan. 

82 ibilgailurentzako lekua
dago, eta horietatik bi mugikor-
tasun murriztua duten pertso-
nentzat direla jakitera eman du
Durangoko Udalak.

BERBA BITAN
APIRILA

Atxondo • Andasto dan-
tza taldeak antolatuta, lehen-
go eta oraingo dantzariek
jaialdia egin zuten.

Durangaldea• Hileta zibi-
len ordenantzak onartu zituz-
ten Iurretan eta Durangon.

Durango • Kale-izende-
gian aldaketak egin zituzten,
toponimia ikerketan oinarri-
tuta.

Elorrio • Herriko andren
historia batzen duen liburua
aurkeztu zuten.

Izurtza• Ondarearen
zerrendan sartu zuten Arana
jauregia.

MAIATZA
Abadi�o • Lege-iruzurra
salatu zuen ELA sindikatuak
udalaren kontratazioetan.

Berriz• On ein! Etxez etxe-
ko janari zerbitzua aurkeztu
zuen udalak.

Elorrio • Herritarren par-
te-hartzeagaz osotu zuten 3.
Berdintasun Plana.

Iurreta• Bizkaiko Bertso
Eskolen Eguna ospatu zuten
maiatzaren 21ean.

Otxandio• Guraso eta
umeen iritziak batu zituzten
herrian, zabuguneak zelan
egokitu erabakitzeko.

EKAINA
Durangaldea• Hilda aur-
kitu zuten Jose Luis Zubilla-
ga EBko kidea, alderdiak
Durangon duen egoitzan.

Durangaldea • 200 dan-
tzari batu ziren Gerediagak
eratutako Dantzaroan.

Durango • Intxaurre elkar-
tearen 25. urteurrena ospatu
zuten; Tronperri dantza tal-
deak 50 urte bete zituen.

Iurreta• Goiuriko kofra-
diak udala salatu zuen, bost
urte eta gero zabortegiari
lizentzia ematearren.

Otxandio• Gaztetxearen
10. urtemuga ospatu zuten.
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MENDEURRENA ORTU LUDIKOAK

Durangaldean
aitzindari den
egitasmoa
IIuurrrreettaa  ••  Otsailaren 14an hasi
ziren jardunean Iturburuko ortu
ludikoetan; aurrez ikastaroa egin
zuten izena emandakoek. 40 par-
tzela prestatu zituen udalak herri-
tarren eskura ipintzeko. Erre-
minta eta abonua eskura iza-
teaz gainera, Ramon Zearreta
injineru agronomoaren laguntza
izan dute erabiltzaileek.

Azaroaren 12an bazkari eko-
logikoan batu ziren partaideak,
eurak hazitako produktuekin.

tar guztiona da”, zioten Eneko
Barroeta eta Asier Otadui batzor-
dekideek urtarrileko solasaldian.

Elkarteek ere parte hartu dute
ekitaldien eraketan, ekintza pro-
pioei ere urtemugako kutsua ema-
nez. Azaroaren 12an egin zuten
jaialdi nagusia, ikuskizunagaz eta
herri-afariagaz.

IIuurrrreettaa  ••  100 urteko historia
batzen du bere baitan Iurretan
gordetzen den herriko bandera
zaharrenak. Urtemuga bereziaz
jabetu, eta urte hasieran murgil-
du ziren ekitaldiak prestatzen
herritarrak, 1911-2011 Herri
Batzordean. “Iurretako bandera
ez da dantzariena bakarrik; herri-

Gorde den herriko
banderarik zaharrena
omentzeko urtea 

Azaroaren 12an egin zuten plazan ekitaldi nagusia.

Iurretako bandera zaharrenak 100 urte bete ditu
aurten, eta hainbat izan dira ospakizun ekitaldiak 

TRAFIKOA

Biribilgunea
eginda N-634
errepidean
IIuurrrreettaa  ••  Martxorako prest
zegoen N-634 errepideko biribil-
gunea. Ordura arte semaforo
bidez erregulatzen zen trafikoa,
eta biribilgune berriak trafikoa
arintzea du helburu. Bizkaiko
Foru Aldundiaren esku zegoen
proiektuak 1,6 milioi euroko
aurrekontua izan du. Lanak
2010eko azaroan hasi zituzten.
Abadiñotik datozenek ez dute
biribilgunean sartu beharrik
Iurretako herrigunera sartzeko.

BASERRITARRAK

Baserritarrak
erregulazio
eske azokan
DDuurraannggoo••Merkatu plazan pro-
duktuak saltzen egoten diren
baserritarrek azokaren egoera
erregulatzeko eta hobetzeko
hainbat neurri proposatu ziz-
kioten udalari martxoan. Urdas-
pal Alberdi baserritarrak adiera-
zi duenez, udalak “oraindik” ez
ditu “ezelako batzarrera deitu
gaiari buruz berba egiteko”. Hain-
bat alderdigaz kontaktuak izan
dituzten arren, “udalagaz ofi-
zialki ez” direla batu dio: “Alder-
diek jakinarazi digute gaia batzor-
deetan lantzen dabiltzala, baina
errealitatea da bederatzi hilabe-
te joan direla eta ez dela aurre-
rapausorik eman”.

Baserritarren eskakizunak
hiru puntutan laburbildu daitez-
ke: eskuragarri dauden mahaien
banaketa erregulatzea, postuak
dituzten ekoizleei aparkatzeko
erraztasunak ematea, eta erre-
bendedoreei aurre egitea. Biga-
rren fase batean azokaren non-
dik norakoak eztabaidatzeko alde
biko batzordea eratzea ere pro-
posatu dute.

Baserritarrek azokaren egoera
erregulatzeko hainbat neurri
proposatu zizkioten udalari

UZTAILA
Elorrio • Portugalera mar-
txa egin zuten 60 herritarrek,
Andoni Zengotitabengoa pre-
soari babesa emateko.

Garai • 39. Ezpatadantza-
ri Eguna ospatu zuten 16 tal-
de eta 128 dantzariren parte-
hartzeagaz.

Iurreta • Arriandin oinez-
koentzako pasabidea zabal-
du zuten, N-634 errepidearen
azpitik.

Mallabia • Auzoekiko har-
tu-emana eta gazteria arloa
indartzea zehaztu zuen uda-
lak. 

Zaldibar • Udalak Correo-
s e n  b u l e g o k o  o rd u t e g i
murrizketaren kontrako sina-
dura bilketa bultzatu zuen.

ABUZTUA
Abadi�o• Udal ordezka-
riak eta 190 jubilatutik gora
batu ziren abuztuko azken
domekan Urkiolan, Errogati-
ba Eguneko bazkarian.

Elorrio • Argiñetako indus-
ketarako diru-laguntza zalan-
tzan geratu zen.

Garai• Udaletxeko teilatua
konpontzen hasi  ziren,
112.120 euroko inbertsioa-
gaz.

BERBA BITAN
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Enpresari galerak sortzea egotzi zion Auzitegiak Jaurlaritzari.

EKONOMIA

du zitzaion”. Epaiaren arabera,
“ondarean eragindako kaltearen
% 20” ordaindu beharko dio Jaur-
laritzak Zalloventa enpresari.

Interpelazioa
Abenduan Eusko Legebiltzarrean
burutu zuten kontrolerako osoko
bilkuran mahaigaineratu zuen
Auzitegi Gorenarenaren agindu
honekiko bere kezka Aralarrek.
Enpresa horri “guztion dirutik 9
milioi euro ordaindu behar izatea-
ri ikaragarria” deritzo Aralarrek.

MMaaññaarriiaa••  Zalloventa enpresa-
ren ondareari “2006tik eraginda-
ko kalteagatik” 9,2 euroko kalte-
ordaina beregain hartzeko agin-
du zion Auzitegi Nagusiak, urrian,
Eusko Jaurlaritzari. 

Urkiolako Parke Naturaleko
Planaren 2006ko berrikuspenean,
Zalloventa harrobiaren ustiapen
eremua txikitzea erabaki zuten.
Auzitegi Nagusiaren sententziak
azaltzen duenez, “erabaki horre-
gaz enpresari bere ustiapen esku-
bidearen zati garrantzitsua ken-

Jaurlaritzak Zalloventari
9,2 milioi ordaintzeko
agindu du Auzitegiak
2010eko uztailean agindu zuen Jaurlaritzak 
harrobia ixtea, baina eztabaidak lehengoan dirau

HARROBIA

Udalaren
errekurtsoen
%120ko
zorpetzea
MMaaññaarriiaa••  Maiatzeko udal hau-
teskundeen ondoren alkatetza
hartu zuen Bilduk, eta “udala zer
egoera ekonomikotan topatu”
duen herritarrei azaltzeko gutun
informatiboa banatu zuen udan.
Idatzi horretan azaldu zutenez,
EAJko “aurreko gobernu taldeak
2001ean eta 2008an hitzartutako
mailegu bi dauzka udalak”. 

Ezker abertzaleko gobernu
berriaren esanetan, datozen urtee-
tako udal funtzionamendua eta
kudeaketa baldintzatuko dituzte
zor horiek: “Eguneroko errekur-
tsoen %120koa da udalaren zorpe-
tzea, eta proiektuak eta obrak gara-
tzea zailduko du”.

gorriz egindako giza-esku baten
irudia, lerro eta puntuen irudiak,
eta horman bi metrora sartutako
hezur bat ere topatu zuten koban.

Euskal Herriko labar-artea-
ren erakusle bakanetakoa topatu
zuten bertan. Garate arkeologoa-
ren berbetan jaso genuenez, “ez
dira pintura asko, baina bai zien-
tifikoki garrantzia izugarria dau-
katenak, garai horretako pinturak
ez baitira arruntak gurean”.

MMaaññaarriiaa••  Maiatzaren hasieran,
Bizkaiko Aldundiaren Bilboko
egoitzan aurkeztu zuten Urkule-
ta auzoko Askondo kobako aurki-
kuntza arkeologikoa. Diego Gara-
te, Joseba Rios eta Ander Ugarte
arkeologoek Paleolito garaiko
labar-artearen erakusletzat jo
dituzten hamabost irudiren aur-
kikuntza iragarri zuten.

Gorriz margozturiko bost zal-
di, grabatutako zaldi bat, pintura

Askondo koban Paleolito
garaiko labar-artearen
aztarnak aurkitu dituzte 
Urte hasieran egin zuten aurkikuntza ikerlariek

AURKIKUNTZA

2010 urte amaieran udalari, bai-
na ez zuten erantzunik jaso. "Zal-
dibartarren laguntza" eskatu
zuten urte hasieran, eta sinadu-
ra bilketa abiatu. “Udal agintariei
batzarra eskatzeko” 667 sinadu-
ra bildu zituzten herrian.

Jolastokiaren egoerari, heze-
tasunari eta instalazio elektrikoei
buruzko gurasoen kezkei “entzun-
gor” egitea leporatu zioten gura-
soek udalari. 

ZZaallddiibbaarr•• Hezkuntza eremua-
ren eta eskolako zein Haur Esko-
lako eraikinen baldintzekin ardu-
ratuta agertu ziren, joan zen ikas-
turtearen bigarren seihilekoan,
Zaldibarko gurasoak. 

Haur Eskolako gurasoek
nabarmendu zutenez, “eraikina-
ren desegokitasunak agerian utzi
dituzte guraso zein hezitzaileek".
Salatu zutenez, kezka horiez jar-
duteko batzarra eskatu zioten

Haur eskolaren baldintzei
buruzko kezkagaz bat egin
dute 677 zaldibartarrek 
“Eraikinaren desegokitasuna” salatu zuten

EKIMENA

Kultur Etxea inauguratu
dute joan den udaberrian
Urte eta erdian, 3 fasetan burutu zituzten lanak

ERABAKIA

Otea-Loran elkartearen gainean atondu dute Kultur Etxea.

INAUGURAZIOADIRU-LAGUNTZAK

Alkatearen
soldata %10
jaitsi dute 
IIzzuurrttzzaa••  Bildu alderdiko Luis Jose
Ballarin alkateak berak azaldu
zuenez, “bizi dugun egoera eko-
nomikoa aztertu eta gastuak
murrizten laguntzeko” helburua-
gaz proposatu zuen bere kargua-
gatiko soldata %10 jaistea.

Udalaren iraileko ohiko oso-
ko bilkuran egin zuen Ballarin
alkateak proposamena, eta bere
alderdiko zinegotzien aldeko boz-
kagaz onartu zuten aldaketa. 

Bilduko alkatearen soldata
murrizteko proposamenaren
aurrean, abstentzioaren aldeko
hautua egin zuten, bestalde, EAJ-
ko zinegotzi biek.

Alokairuan
bizitzeko eta
haurrak izateko
laguntzak
IIzzuurrttzzaa••  Seme-alabak erditu
edo adoptatzen dituztenentza-
ko diru-laguntza moduan bana-
tzeko, 2.400 euro gorde zituzten
2011ko udal aurrekontuak aton-
tzerakoan, Izurtzan. 

Diru-laguntza zer baldin-
tzaren arabera banatu zehazten
duen ordenantza ere, udaleko
alderdi biek batzordean landu-
ta osatu zutena, onartu zuten
urtarrileko udalbatzar batean,
aho batez. Besteak beste, eska-
tzaile bakoitzak gehienez 600
euro jaso ditzakeela zehazten
du arautegi horrek.

Aurtengo udal aurrekon-
tuan 10.000 euroko diru-atala
gorde zuten  alokairuan bizi dire-
nei diru-laguntza eskaintzeko. 

Izurtzarrak herrian bizitzen
geratzera bultzatzea dute diru-
laguntza biok helburu.

GGaarraa ii•• Hiru fasetan garatu
zituzten urte eta erdiko lanen
ondoren, martxoaren 26 eguer-
dian burutu zuten Otea-Loran
elkartearen gainean egokitu
duten Garaiko Kultur Etxearen
inaugurazio ekitaldia.  

Durangaldeko ordezkari
politikoak eta 60 herritar ingu-
ru batu ziren, 2009ko irailean
atontzen hasitako eraikinaren
lanen emaitza ikustera. 

Dantzarien saioa, bisita eta
luntxa burutu zituzten martxo
amaierako ekitaldi hartan.

Igogailua ipini, teilatua kon-
pondu eta fatxada margoztu
zuten, 145.000 euroko aurrekon-
tuagaz, lanen lehenengo fasean.
Argiaren eta uraren distribuzioa
egokitu zuten, eta komun berriak
ere ipini zituzten, 129.784 euro-
ko aurrekontuagaz, eta otsailean
borobildu zituzten lanak.

2009ko irailean hasi ziren,
eta otsailean burutu zituzten
azkeneko lanak

“Bizi dugun egoera ekonomikoa
aztertu eta gastuak murrizten”
saiatu direla esan zuen Bilduko
Luis Jose Ballarin alkateak

EKONOMIA

Udaleko diru
kontuen berri
herri-batzarrean
ZZaallddiibbaarr••  Maiatzeko hautes-
kundeetan jazotako gobernu
aldaketaren ondoren, udalaren
egoera ezagutu eta herritarrei
jakinarazteko, urrian deitu zuen
Bildu koalizioak lehenengo herri
batzarra. Olazar pilotalekuan
burutu zuten batzarra, eta 210
herritar bertaratu ziren.

Bankuekin hiru milioi euro-
ko zorra daukala udalak jakina-
razi zuen batzar horretan Aran-
tza Baigorri alkateak. Hurrengo
urteetan zergak errentaren ara-
bera igotzeko asmoa dutela ere
iragarri zuen Baigorri alkateak
batzar horretan.
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HIRIGINTZA INAUGURAZIOA

Skate pista eta
rokodromoa
Urzabalen
BBeerrrriizz  ••  Urtarrilaren 10ean
inauguratu zuten Urzabal skate-
rokodromoa. Urzabal kalean
dago azpiegitura berria, Berriz-
ko Hiltegixe gaztetxearen atzeal-
dean. Estalpeko kirol azpiegitu-
ra da, eta erabiltzaileentzat alda-
gelak, dutxak, komuna, biltegia
eta bulegoa daude bertan.

Skate pista U itxurakoa da.
Pinua eta urki-zura erabili dituz-
te eraikitzeko. 140 zm-ko altue-
ra dauka, eta patinatzeko azale-

ra 50 metro koadrokoa da. Luze-
ran 8,4 metro eta zabaleran 5,75
metroko pista da. Berrizburu kirol-
degian aire librean dagoen bai-
nuontzi itxurako pistaren osaga-
rri da barruko skate pista hau.

Rokodromoari dagokionez,
154 metro koadroko azaleran ego-
kitu dute boulderra. Hiru gune
egokitu dituzte, eskalada mailaren
arabera. Hasiera mailakoan, gehie-
nez hiru metroko altuera hartu
dute panelek. Erdi mailan, pane-
len altuera metro erdi garaiagoa
da, eta eskalatzeko hormaren
makurdura handitu egin dute.
Mailarik altuenerako, berriz, loka-
laren altuera guztia aprobetxatu
dute: 4,5 metro.

riako hiru garai islatzen dituzten
aztarnak topatu dituztela argitu
zuen Rodriguezek, XI. XVI. eta
XIX. mendeetakoak.

Azterketa arkeologikoak
datorren urtean segituko du, eta
berreskurapena amaituta inter-
pretazio eremua sortzea da
proiektuaren helmuga. 

BBeerrrriizz  ••  Aurkitutakoa kontuan
hartuta, San Pedro Legañoko
hezurrak Berrizko lehenengo biz-
tanleenak izan daitezke; eremua
herriko sorlekua izan daitekeen
teoriak indarra hartzen du, beraz.
Roman Rodriguez Calleja arkeo-
logoak bertan egindako lanak eta
ondorioak azaldu zituen. Histo-

San Pedro Legañoko
eremua berreskuratuko
dute, ikusgai ipintzeko

Prentsaren aurrean aurkeztu zuten ordura arte topatutakoa.

Berrizko Udalak martxoan onartu zuen aztarna
eremuaren azterketa sakontzeko proiektua

BIRZIKLATZEA

Konpostatzea:
esperientziak
eta asmoak
BBeerrrriizz  ••  Berrizburun kokatu-
ko den konpostaje plantarako
aurrekontua zehaztu zuen uda-
lak irailean. Guztira, 65.637 euro-
ko kopurua aurreikusi dute:
33.637 udaletik, 24.357 Bizkaiko
Foru Aldunditik eta 7.643 aurre-
ko legealdiko Ezker Abertzaleko
zinegotzien dohaintzatik.

Iazko irailean eta aurtengo
otsailean egindako ikastaroen
ondoren erabaki zuten esperien-
tzia pilotu kolektiboari ekitea.

Izan ere, herritar guztiek ez dute
euren etxean konpostatzeko auke-
ra. Hasiera batean, 50 familiagaz
hastea aurreikusi dute. Hondaki-
nak etxe kanpoan, ontzi batean,
utzi beharko dituzte, eta behargin
batek batuko ditu atez ate, kotxe
elektrikoan. Udalak egin dituen
kalkuluen arabera, urtean 50 bat
tona hondakin konpostatuko lira-
teke, udalaren beharrizanei aurre
egiteko birziklatuz.

AZTARNAK

Udan amaitu
dituzte lanak
Berrio-Otxoa
kale eraberrituan 
EElloorrrriioo  ••  Berrio-Otxoa kalea
berriztatzeko bigarren fasea –Txan-
txibiri kalea izenez ezagutzen dena–
amaitu zuten udan. Iazko azaroan
ekin zieten lanei, eta kale guztia
oinezkoentzako egokituta geratu
da. Egitasmoari amaiera emateko,
487.000 euroko aurrekontua onar-
tu zuen udalak apirilean.

Kale horretako bizilagunen
aldetik urteetan eskatutako erabe-
rritzea izan da. Horren harira,
kaleko jaia ospatu izan dute bost
urtez, erreibindikazio modura.

Zerbitzuak berriztuta
Hirigintza lan konplexua zela
aurreikusten zuten udal arduradu-
nek lanei ekin baino lehenago,
zorua altxatuta saneamendua, argi-
teria eta telefonia zerbitzuak berriz-
tatuko zirelako. 

Horretaz gainera, Kurutziaga
gurutzearen ingurua handitu, erre-
pideagaz bat egiten duen Tanger
tabernaren aurrealdea atondu eta
kaleko argiztapena hobetu dute.

Bertako bizilagunek urteetan
eskatu izan dute Berrio-Otxoa
kalea eraberritzea

Udalaren kalkuluen arabera,
urtean 50 bat tona hondakin
konpostatuko lirateke
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LANA

DD uu rr aa nn gg aa ll dd ee aa •• Abadiñoko
Estampaciones Bizkaia enpresan
gertatutako istripuan  langile bat
hil zen eta beste bat larri zauritu
urriaren 4an. Berrizko Mafisa
enpresan, berriz, 59 urteko behar-
gin bat hil zen bihotzekoak jota.
“Lan istripu ez traumatiko" baten
ondorioa izan dela onartzeko eska-
tu zioten zuzendaritzari

Lan gatazkei dagokienez, Elo-
rrioko Fytasa eta Mallabiko Enva-

sa enpresak zarratu dituzte. Bes-
te enpresa batzuetan, berriz, lan-
gileek mobilizazioak antolatu
dituzte. Fundifes enpresako lan-
gile ohiek elkarretaratzea egin
zuten udaletxe aurrean, Fundife-
sen lurretarako plangintza bat
eskatzeko udalari. Ekainean, bes-
talde, Odi Bakarreko zuzendari-
tza eta langileak adostasunera
heldu ziren. Prefabricados Alber-
di, aldiz, enpresan langile bi "ile-

Sindikatuek elkarretaratzea antolatu zuten istripua salatzeko.

UR PARTZUERGOA

Abadiño Ur
Partzuergoan
sartu da
AAbbaaddiiññoo••  Abadiñoko Inde-
pendienteen eta EAJren botoe-
kin onartu zuten, azaroaren 2an,
Abadiño Bilbao Bizkaia Ur Par-
tzuergoaren parte izateko trami-
tazioei ekitea. Jose Luis Navarro
alkateak azaldu duenez, “derri-
gortuta” daude erabakia hartze-
ra: “Orain arte legez Bizkaiko
Partzuergotik kanpora jarraitze-
ko saneamenduaren tarifa %90
igo beharko litzateke ”. 

“Hau bezalako gai bat uda-
letxeko ateak itxita erabakitzea”
kritikatu zuen Bilduk, eta batzar
aretotik alde egin zuten bost
zinegotziek. Herritar batek bideo
kameragaz grabatu gura izan
zuen plenoa, eta arrazoi horren-
gatik alkateak plenoa ateak itxi-
ta egiteko erabakia hartu zuen.
Bilduk azaldu zuenez, udalak Ur
Partzuergoaren gaian “ez du bes-
te alternatibarik bilatu, eta ura-
ren kudeaketa absolutua galdu-
ko du”. 

Plenoen grabaketen ingu-
ruan, bestalde, enpresa batek
egin eta webgunean jartzea era-
baki du udalak.

Ateak itxita erabaki zuen
udalak Ur Partzuergoan
sartzeko tramiteei ekitea

TOPONIMIA

Toponimiari
buruzko mapa
eta liburua
AAbbaaddiiññoo••  Hamabost urtean
berrehun herritar baino gehiagok
Abadiñoko ondare kulturalaren
leku izenen berreskurapenean
egindako ekarpenaren emaitza
aurkeztu zuten ekainaren 29an,
Errota kultur etxean.

Jose Luis Navarro Abadiño-
ko alkateak, Argi Abad euskara
zinegotziak eta Jose Inaxio Arri-
zabalaga euskara teknikariak,
Mila Salterain proiektuaren koor-
dinatzaileak eta Euskaltzaindi-
ko hiru ordezkarik hartu zuten
berba kultur etxeko aurkezpe-
nean. Mila Salterainek, gainera,
udalaren eskutik Abadiño Saria
jaso du abenduan.

Komunikabideei zuzendu-
riko aurkezpena burutu zuten
udaletxean, eta bertan nabar-
mendu zutenez, "mapa toponi-
miko bat eta Abadiñoko toponi-
mia-Ahozko iturburuak, iturri
dokumentalak eta bibliografi-
koak izenburua duen liburua
dira hamarkada bat baino gehia-
goan auzolanean egindako lana-
renfruituak”.

Hamabost urtean berrehun
herritar baino gehiagok
parte hartu dute proiektuan

Behargin bat hil da urrian
Estampaciones Bizkaian
Berrizko Mafisa enpresan 59 urteko abadiñar bat hil zen bihotzekoak jota

Elorrioko Fytasa eta Mallabiko
Envasa enpresek 
atea zarratu dute aurten

MEMORIA

DDuurraannggaallddeeaa••Andikona plaza
eta bertarako beren-beregi Nestor
Basterretxeak landutako eskultu-
ra inauguratu zituzten bonbarda-
ketaren 75. urteurrenean. Ez ohi-
ko udal bilkuran adierazpen ins-
tituzionala onartu zuten. Gerra

Zibila Otxandion liburua aurkez-
tu zuten Kultur Etxean; Eusko
Ikaskuntzak eta udalak plazara-
tutako bekagaz Zigor Olabarriak
burututako ikerlana da. Ikus-
entzunezko ekitaldia hasi zuten
Andikona plazan bertan, eta gero

ikuskizuna ekarri zuten Mikel
Urdangarin, Bingen Mendizabal,
Rafa Rueda eta Nika Bitchiasvili
musikariek. Horiekin batera, Tras-
pasos dantza taldea ere aritu zen.

Berrizen udaletxeko lorate-
gian orain urte batzuk inaugura-
tutako Oroimenaren Bideanelkar-
tu ziren; Errepublikaren kontra
altxatutako frankistek 1937ko irai-
laren 11n fusilatu zituzten berriz-
tarren izen-abizen, argazki eta
gutun-zatiak bilduz Berriz 1936
Gogoratzen elkarteak osaturiko
plaka inauguratu zuten. Berriz-
ko sei emakume gaztek ere sufri-
tu zuten Saturrarango kartzela
frankistari buruz Txaber Larrea-
tegik eta Josu Martinezek osatu-
riko Debekatua dago oroitzea
dokumentala ikusi zuten.

Durangon, Agurrik Gabeak
ekimenaren barruan aurreskua-
gaz eta lore eskaintzagaz hasi
zuten oroimen ekitaldia. Karrika
antzerki taldeak Lurra astinduz
lana estreinatu zuen Santa Ana
plazan, Durango 1936 kultur
elkartearekin elkarlanean. Aben-
duan, Unai Iturriaga eta Alex San-
viren Gerra Zibilaren inguruko
Udaberririk ankerrena komiki
liburua kaleratu zuten.

Nestor Basterretxeak eskultura inauguratu zuen Otxandion. 

Oroimen ekitaldi ugari Otxandio
bonbardatu zutenetik 75 urtera
Oroimen ekitaldia antolatu zuten Andikona plazan

galki" kaleratu izana salatu du
LABek. Mallabiko AP Iberican ere
protesta ekitaldia antolatu zuten.
Epaitegietan, Tabira egoitzan kale-
ratutako hiru beharginek eta Aba-
diñoko udaleko langile batek alde-
ko sententzia jaso dute. 

IRAILA
Durango• 6.000 lagun batu
ziren musika eta elkartasuna
uztartzeko DuranWOP jaial-
dian.

Iurreta • Laixiarreko hitzor-
duan Biritxinaga eta Gere-
diaga gogoratu zituzten.

Ma�aria• Espainiako Vuel-
taren harira, ESAITek bultza-
turiko mozioagaz bat egin
zuen udalak.

Otxandio• Euskal Wes-
tern txapelketa jokatu zuten
harezko futbol zelaian.

Zaldibar • Auzolanera
deitu zuen udalak, parke bitan
konponketak egiteko. 40
herritar elkartu ziren.

URRIA
Abadi�o• Mariano Raxoik,
egungo Espainiako presiden-
teak, Estampaciones Bizkaia
bisitatu zuen kanpainan.

Durangaldea • 500.000
euro industria sektorea lehia-
korrago egiteko.

Durango• Iriondo familia
minduta eta etsita agertu zen
Estrasburgoren erabakiagaz.

Mallabia• UEMAn izanda-
ko ordezkaritza uztea eraba-
ki zuen EAJk.

Otxandio • Bizkaia eta
Nafarroako 15 errementari
batu ziren Errementarien 
I .Topaketan.

AZAROA
Berriz • Berrizburuko
zabortegia zigilatzeko lanak
martxan.

Durangaldea • Duran-
galdeko Gazte Topaketetan,
gogoeta eta jai giroan batu
ziren Otxandion.

Durangaldea • Elorrio-
ko Mesie taldeak irabazi zuen
Izarren Distira lehiaketa.

Durango • Pneumologia
kongresua egin zuten hainbat
adituk arnasketako gaitzen
inguruan.

Iurreta • Herri biblioteka-
ren 10 urteurrena ospatu
zuten.

Ma�aria • Udal gobernuak
UEMAn sartzea proposatu
zuen.

ABENDUA
Abadi�o • 674 liburu
herriko liburutegiari eman
zizkion Jose Luis Lizundiak
dohaintzan.

Durangaldea • Bizkaiko
Foru Aldundiak Gerediaga
elkarteari eman zion Lauaxe-
ta saria.

Durango • Bilduk eta Ara-
l a r re k  p re s o e n  a l d e k o
baraualdia egin zuten.

Izurtza • Gaztaiardogi
azokaren lehen edizioa
ospatu zuten hilaren 6an.

BERBA BITAN
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DIMISIOAK

Buruagak eta
Espiauk zinegotzi
kargua utzi dute 
AAttxxoonnddoo••Legegintzaldi hasie-
ran aurpegi aldaketak izan dira
Atxondoko udalbatzan. Migel
Angel Buruaga eta Jose Luis
Espiauk euren zinegotzi karguei
uko egin eta gero, Kike Garatek eta
Gaizka Uriartek hartu dute haien
lekukoa, eta eurek dira orain, alka-
te izandako Jose Antonio Igarza-
gaz batera, EAJko Atxondoko
ordezkariak.

Buruagak azaldu zuenez, bere
erabakian hauteskundeetan “herri
mailan egondako zurrumurruek”
eragina izan dute. Espiauk adie-
razi zuen ez duela bere burua
“zinegotzi izateko pertsonarik ego-
kiena” denik ikusten.

Txiki gelditutako
anbulategia
handitu dute
AAttxxoonnddoo••Martxoa amaieran
amaitu zituzten anbulategia han-
ditzeko lanak. Liburutegia eta
posta zerbitzua lekuz aldatuta, 90
metro karratu izatetik 160 metro
edukitzera pasatu da orain osa-
sun zentroa.

Iazko udazkenean hasi zituz-
ten obrak, eta lanek iraun duten
urtean, behin-behineko anbula-
tegia izan zuten atxondarrek uda-
letxe alboko lorategian. 

Anbulategiko beharrek
190.000 euroko aurrekontua izan
dute, eta handituta, orain lau
gela dauzka: pediatraren gela,
medikuntza orokorrekoa, eri-
zaindegia eta sendaketa-gela.

ESKOLA BERRIA ANBULATEGIA

Obra moldatuta, eskoletako
lanek aurrera jarraitu dute
Jaurlaritzak obrak eten zituen lursailen jabetza
argitu arte, eta proiektua moldatu zuten gero

AAttxxoonnddoo••Otsailean eskola berri-
ko lanak hasi eta gutxira, Euska-
lerria kaleko auzokide batzuek
idatziak aurkeztu zituzten obre-
tako lursailak euren etxebizitza
kooperatibakoak zirela azalduz,
eta hile eta erdian obrak gelditu
zituzten lurren jabetza argitu arte.

Udalak Eusko Jaurlaritzara
1987tik gaur arteko eskritura eta
dokumentuak aurkeztu ditu, eta,
azkenean, obran moldaketak
eginda jarraitu dute eskolako
lanek. Aste Santurako eskola
amaitzea itxaroten dute, eta dato-
rren ikasturterako eskolak ema-
teko moduan egotea.

Eskolako irakasle eta gura-
soek hainbat atxondarren babe-
sa jaso dute, eta manifestazioak
ere egin dituzte eskolaren alde.
700 sinadura batu dituzte Eusko
Jaularitzara bidaltzeko. 

Datorren Aste Santurako
eskola amaituta egongo dela
aurreikusi dute

ANBOTOK 10 URTE

Familia argazkia atera genuen Plateruenean.

Trena herritik
pasatzea eskatu
dio Udalak ETSri
MM aa ll ll aa bb ii aa ••Donostia-Bilbo
bikoizketa egiterakoan  Mallabia-
tik trena pasatzeko aukerez ber-
ba egiteko batzartu ziren urte
hasieran udala eta Euskal Tren-
bide Sarea.

ETSk lau aukera dauzka Zal-
dibar eta Ermua arteko zatirako,
eta Mallabiatik hiru pasatzen
dira. Proiektuaren kostua ikusi-
ta, ETSk azaldu du eskariaren ara-
bera hartuko dutela erabakia.

TRENA

ETSek eskariaren arabera
hartuko du erabakia,
proiektuaren kostuagatik 

Urteotan bidelagun
izandakoei esker onez
Anbotok 10. urteurrena ospatu du azaroan

DDuurraannggaallddeeaa••  Eskualdean kul-
tura arloan, kirolean, euskalgin-
tzan eta politikan jarduten duten
hainbat lagun gerturatu da aurten
Anbotoren 10. urteurrena ospatze-
ra. Plateruena kafe antzokian eki-
taldi xume bategaz ospatu genuen
urteurrena, eta urteotan herrita-
rrek emandako bultzada esker-

tzeko aukera eman zuen urteurren
ospakizun horrek. 

Durangaldean euskaraz bizi-
tzeko deneriko eragileekin elkar-
lanean jarraitzeko konpromisoa-
ri buruz berba egin zuen ekital-
dian Anbotoko zuzendari Jone
Guenetxeak. Eskerrik asko bide
horretan elkartutako guztioi!

DDuurraannggaallddeeaa••Krisi inmobilia-
rioaren eraginak nabarmenak dira
Durangaldean. Hainbat etxebizi-
tza proiektu mantsotu egin dira
azken hileetan, edo geldituta dau-
de oraintxe bertan.

Zaldibarren, aurreikusita
dauden etxebizitzen artean, etxe
tasatuak saldu ezinik dabiltza;
48tik 22 saldu dira. Horrek babe-
sekoen eraikuntza atzeratu du,
bere garaian tasatuen diru-sarre-
rekin Solobarriako proiektu osoa
–futbol zelaia, urbanizazioa eta
babeseko etxeak– finantzatzea
erabaki zelako. 

Abadiñon, Gantza-Zelaieta-
ko hirigintza proiektuan aldake-
ta partziala egin dute, enpresa
eraikitzaileak lanak faseka egin
ahal izateko.

Atxondon, Barraskiko obrak
geldituta daude enpresa eraiki-
tzaileak udalagaz daukan 325.000
euroko zorragatik. Bankua, enpre-
sa eta udala hartu-emanetan dau-
de arazoa konpontzeko.

Etxeen zozketak
Arazoak arazo eta atzerapenak
atzerapen, hainbat babeseko etxe-

Etxeak eraikitzeko eta saltzeko
zailtasunak daude hainbat herritan
Hirigintza proiektuak mantsotu egin dira Zaldibarren, Abadiñon eta Atxondon

bizitza zozkatu dituzte aurten:
Durangon, San Roken (170 etxe-
bizitza), Abadiñon, Gantza-Zelaie-
tan (54 etxebizitza), eta Atxon-
don, Arrazolan (4 apartamentu). 

Durangon, Abadiñon eta
Atxondon babeseko
etxebizitzak zozkatu dituzte

Abadiñon, Gantza-Zelaietako obrak.

ETXEBIZITZA
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HIRI ANTOLAMENDU PLANA AHT

AHTko lanak
astiro baina
aurrera doaz
DDuurraannggaa llddeeaa•• Aurten ere
hainbat protesta izan dira Abia-
dura Handiko Trenaren kontra:
mendi martxak, manifestazioak,
kontzentrazioak… baina lanek
aurrera jarraitu dute apurka-
apurka. Ekainean, esaterako,
Espainiako Sustapen Ministeri-
tzak AHTaren proiektuko Elo-
rrio-Atxondo zatia adjudikatu
zuen. Zati hori Elorrion garatzen
da osorik, eta 2,6 kilometro ditu.

Hil berean Abiadura Han-
diko Trena egiteko Orozketako
lanetan “delitu zantzuak” egon
daitezkeela adierazi zuen Bilbo-
ko Entzutegi Probintzialak. Auzo-
kideek eta AHT Gelditu! elkarla-
nak salatu zutenez, zabortegi
zahar bateko lurrak “ezelako
legezko prozedurarik jarraitu
barik” mugitu ziren: “Udalak har-
tu zituen laginak, baina gero ez
zuen ezer egin”. Alkateak salake-
tak ukatu zituen, eta AHTaren
“eraginak minimizatzen” saiatu
dela beti adierazi zuen.

Bestalde, 2008ko abenduan
protesta ekitaldia egin zuten hiru
gaztek AHTaren kontra. Aurten
irten da epaia;  urte eta erdiko
kartzela zigorra eskatzen zuten
hasieran, eta azkenean 40 egu-
neko isuna eta Euskal Trenbide
Sareak eskatutako kalte-ordaina
ordaindu beharko dute. 

DDuurraannggaallddeeaa•• EHA izan ezik
beste alderdi guztiek babesa eman-
da onartu zuen Elorrioko Udalak
Hiri Antolamendurako Plan Nagu-
sia (HAPN) apirilean. Bozketa egin
zuten udalbatzarrean, San Anton-

Elorrion eta Mallabian
onartu dute plana, eta
Izurtzan lantzen dabiltza  
Izurtzan herri galdeketa egin zuten otsailean

go lurrak industriarako kalifika-
tzearen kontra testu bat aurkeztu
zuten hainbat ekologista taldek
eta eragilek. Oraintsu adierazi du
Auzo Koordinadorak plana erreku-
rritu egingo duela.

Mallabian Hiri Antolamen-
durako Plan Nagusia erredaktatze-
ko  parte-hartze prozesua martxan
jarri du udalak. Aholku Batzor-
deak sortu ditu eta kontseiluak
erredaktatu du proposamena.
Herritarren artean informazioa
zabaldu eta alegazioak jaso ondo-
ren, udalbatzarrak planaren aurre-
rapena aho batez onartu du.

Herri galdeketa
Izurtzan herri galdeketa egin zuten
otsailean, herritarren iritzia jaki-
teko. Izurtzarren %45 hurreratu
zen herri galdeketan bere botoa
ematera, 126 herritar guztira.  Par-
te hartu zutenen %80k industria-
guneak ez handitzearen alde boz-
katu zuen. Horrez gainera, bertan
babes ofizialeko etxebizitzak erai-
kitzeko, frontoia lekualdatu eta
frontoi berriaren alboan erabilera
anitzeko eraikina egokitzearen alde
bozkatu zuen herritarren %59k.

Azkenik, Atxondon plana osa-
tzen dabiltza, eta 2012ko otsailean
proposamena udalbatzarrera era-
matea dute helburu.

Elorrion apirilean onartu zuten hiri antolamendurako plana.

Herritarren parte-hartze
prozesua martxan ipini dute
Mallabian, plana osatzeko

Izurtzan industriaguneak ez
handiatzearen alde bozkatu
zuen gehiengoak

HITZARMENA

Otxandio, Oleta
eta Aramaioren
arteko akordioa
OOttxxaannddiioo  ••  Otxandioko eta
Oletako alkateek eta Oletako
Administrazio Batzordeko lehen-
dakariak urtarrilean sinatutako
hitzarmenak udal biek eskain-
tzen dituzten zerbitzuetara herri
bietako biztanleen sarbidea pare-
katzea izan zuen helburu nagu-
si, horrela baldintza ekonomi-
koak berdinduz. Gerora zerbitzu
gehiago eskaintzeko atea zaba-
lik utzita, jarduera konkretu
batzuen zerrenda osatu dute. 

KONTSEZIOA

Zine zaharreko
eskuduntza
udalaren esku
OOttxxaannddiioo  ••  Zine zaharra dei-
tzen zaion eraikineko eskudun-
tza lortu du udalak aurten. “Prin-
tzipioz, anbulatorio berria eta
adinekoentzako babeseko etxe-
bizitzak eraikiko lirateke bertan”,
udal ordezkariek esan dutenez.

Eraikina dohaintzan jaso du
Otxandioko Udalak, bere hiru
jabeek edo euren ordezkariek
horrela erabakita. Asmoak errea-
litate bihurtzeko lanean dabiltza-
la adierazi du udalak.
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KULTURA

Urtekaria 2011

Zaletasuna
partekatuz,
argazkiei
Begira

E kainean eta uztailean buru-
tu dute argazkigintza garai-
kideari buruzko Begira

jaialdia Durangon, lehenengoz.
Roger Guaus kataluniarraren
argazki erakusketa, Txelu Angoi-
tia argazkilari durangarrak zein
Ricky Dávila bilbotarrak gidaturi-
ko tailerrak, eta Jesus Mari Arrua-
barrena durangarraren Ckristopa-
ganía erakusketa ekarri zizkigun,
besteak beste, Begira jaialdiak.

Topaketa horretan parte har-
tuko zutela-eta eurekin izandako
berbaldian Angoitiak eta Arruaba-
rrenak esan zigutenez, 1987an
Durangoko Merkatu plazan buru-
tu zuten jaialdi bat du Begirak
aurrekari. Zaletasuna konpartitu
eta elkarrengandik ikasteko batu
ziren orduan eta batu dira orain. 

Argazkizaleen 1987ko topake-
ta hori lako beste hainbat kultur

bizi izan garen arren, 1980ko
hamarkadan legez jendea nazka-
tuta dago gaur egun ere”, diote.

Hamarkada hartan sortu zen,
eta oso bizirik dirau maiatzean
mende laurdena ospatzeko San
Agustin kulturgunean erakusketa
paratu zuen Kurutziaga ikastola-
ko antzerki tailerra ere. 

Durangaldean sortzen, mugi-
menduan zabiltzatenei, inertziak
apurtzen dituzuenei eta zuzenean
zein zeharka Anbotogaz kolabo-
ratzen duzuenei: eskerrik asko
zuen ekarpenengatik! I.Esteban

adierazpenen, sorkuntzaren eta
mugimenduren hamarkada izan
zen 1980koa Durangaldean. 

Hain justu, “hamarkada sor-
tzaile, ekintzaile eta eraikitzaile;
bizi, emankor eta esanguratsu”
horretan ardaztu da aurten herri-
ko hainbat kulturgile eta elkartek
antolaturiko Durangoko Platerue-
neko aste tematikoa: Zilar Astea. 

1980ko hamarkadako giro
horretatik jaiotakoa da uda par-
tean berriz taularatu den musika
talde bat ere: ekainean Platerue-
nenean eskaini zuen kontzertua
1986 eta 1989 urteetan eskual-
dean punk doinuak zabaltzen jar-
dun zuen Poliputos taldeak.Orain
hiru hamarkada sortutako kanta
haiek ez daudela desfasatuta era-
kutsi, euren kabuz diskoa atera, eta
salgai ipini dute aurten. “Urteetan
motelduta eta inertziari jarraituz

Argazkigintzari
buruzko ekimenak
ekarri zituen udan
Begira jaialdiak
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Aritza Rodriguez zaldibartarra, Javi Tirado eta Iñake Irastorza dira obrako antzezleak.

Gorakadak FETEN saria jaso
du, dramaturgia onenagatik

G orakada antzerki talde
abadiñarrak 2010eko
abenduan Durangoko

San Agustinen estreinatu zuen
Ogro txikiaumeentzako obrak jaso
zuen Europako FETEN antzerki
lehiaketako dramaturgia onenaren
saria, urte hasieran. 

Antzerki sariketa horretan
Gorakadaren lana goraipatu duten
hirugarren aldia izan da: 2004an
zuzendaritza eta eszenografia one-
naren saria jaso zuten, Jim altxo-
rraren uhartean lanagatik; 2006an,

berriz, ikuskizun onenaren saria
Robin eta Hood obragaz. 

Suzanne Lebeau Quebecke-
ko antzerkigileak 1997an argitara-
tu zuen lanaren moldaketa da
Agurtzane Intxaurraga eta Aran-
tza Iturbek elkarlanean moldatu
duten Ogro txikia: askatasunari,
arazoei aurre egiteari, desberdinen
arteko berdintasunari eta beldu-
rrari buruz diharduena.

Orain astebete, gainera, Aba-
diño Saria jaso du Gorakadak, sor-
tu zen herrian bertan.

Askatasunari, arazoei aurre
egiteari eta berdintasunari
buruz dihardu ‘Ogro txikia’-k

ANTZERKIA

Antzerki sariketa horretan
Gorakada talde abadiñarraren
lana goraipatu duten
hirugarren aldia izan da

XABIER
GAZTELUMENDI

• Margolaria

“Ignacio Gaztelumendi

osaba margolariaren

eragina jaso dut”

“Errealitatea ahalik eta

artifizio gutxienekin

margotu gura dut”

ALBERT PLA

• Musikaria

“Aspertzen naizenean

bururatzen zaizkit

kantetarako ideiak”

“Gidoirik barik jardun

gura nuen: Cortésekin

egin daiteke hori”

“Hainbat gogoetaren

bitartez, artea

kontzeptualizatu 

egiten du estetikak”

“Funtsezkoak diren

pentsalarien teoriak

azaldu eta gogoetak

tartekatu ditut”

MIKEL MARKEZ

• Musikaria

“Distantzia laburra

gustatzen zait; ikusleen

mailatik kantatzea”

“Interesgarriak dira

Kantulagun lako saio

parte-hartzaileak”

AITOR
AURREKOETXEA

• Irakaslea

“Analogikoan egin,

eskaneatu eta gero

tratatzen ditut”

“Leku eta egoera

ahaztuei buruzkoak dira

erakusketako lanak”

ZALOA FUERTES

• Argazkilaria

Durangoko San Agustinen estreinatu zuten ‘Ogro txikia’, iazko abenduan 

Bigarren saria Xaramelentzat
Haur Kantarien Txapelketan  

Durangoko zortzi neska gaztek osatzen dute taldea.

Durangoko, Abadiñoko eta Atxon-
doko ume eta gazteek ere parte har-
tu zuten Haur Kantarien Txapel-
ketan. Xaramel taldeko neska
durangarrek ere Plateruenean joka-
tu zuten herrialdeko kanporake-
tetan abiatu zuten, maiatzaren
amaieran, Iparraldeko finalerai-
no eraman zituen lehiaketa. Tar-
tean, ekainaren 5ean Bilboko Eus-
kalduna jauregian, 600 lagunen
aurrean kantatu zuten: zortzi kopa
eta txapel bi lortu zituzten.  

Joan zen urtean, 2010ean,
Durangoko Orfeoi Txikiaren ingu-
ruan sorturiko taldea da Xaramel,
zortzi lagunek osatzen dutena. 

Nafarroa, Gipuzkoa, Baxe-
Nafarroa, Araba, Bizkaia, Lapurdi
eta Zuberoako haur eta gaztetxoek
parte hartu zuten Euskal Herriko
Haur Kantari Txapelketako finale-
rako txartela lortu zuten Euskal-
dunan. Bilbon legez, Lapurdin ere
Xabier LeterenXalbadorren herio-
tzean kantatu zuten Durangoko
Xaramel taldekoek.

Euskal Herriko Haur Kantarien
Txapelketaren bigarren saria eman
zien epaimahaiak Durangoko zor-
tzi neskoi, eta kantua bigarrenez
eskaini zuten: parte hartu zuten 27
taldeek elkarrekin kantatu zuten
Xalbadorren heriotzean.

KANTAGINTZA

Besteak beste, Plateruenean,
Euskaldunan eta Hazparnen
kantatu dute Haur Kantarien
Txapelketaren barruan

Durangoko neskek beste 26 taldegaz jardun zuten Euskal Herriko finalean
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GARAZI MUGERZA

• Ikaslea

“Senarra bisitatzera

Alacant-eko kartzelara

doan emakumeari buruz

idatzi dut narrazioa”

“Zorretan nagoela

sentitzen dudanean

idazten dut batzuetan”

“Proiektuak eta ametsak

komunikatzeko bidea 

da niretzat sorkuntza”

“Marrazketa afizioa da

niretzat, norbere gustua

bilatzeko modua”

JON GORROÑO

• Diseinatzailea

UNAI ITURRIAGA

• Bertsolaria

“80ko hamarkada landu

dugu Zilar Astean,

ikuspegi kritiko batetik”

“Elkarrizketatu guztiek

gura izan dute ihes egin

iraganaren mitifikaziotik”

LITERATURA

Idazle iurretarrak erbestetik idatzitako gutuna irakurri zuen arrebak sari banaketa ekitaldian.

Euskadi Saria ‘Moroak gara
behelaino artean?’ lanarentzat

D urangoko Liburu eta Dis-
ko Azokaren atarian, Jose-
ba Sarrioanaldiaren ize-

nean Marije Sarrionandia haren
arrebak jaso zuen saiakera saile-
ko Euskadi Literatura Saria. 

Pamiela argitaletxeak 2010eko
Durangoko Azokan aurkeztu zuen
Joseba Sarrionandiaren Moroak
gara behelaino artean? goraipatu
du sarien 2011ko epaimahaiak.

“Justiziaren aurrean bere
egoera erregularizatu arte” Sarrio-
nandiak ez zuela zegokion diru-
saria jasoko azpimarratuz Jaurla-
ritzak urrian kaleratu zuen idatziak

zalaparta mediatiko-politiko han-
dia eragin zuen, eta Sarrionandia
familiak ere “zuzenketa egitea
eskatu” zion Jaurlaritzari.

Zazpi urteko lanaren emaitza
da saria jaso duena: berbere kul-
turaren eta Arrifeko hizkuntzaren
gaineko ikerketa egin zuen Pedro
Hilarion Sarrionandia fraile fran-
tziskotarraren ibileren inguruko
Moroak gara behelaino artean?. 

Zazpi urteko lanaren emaitza:
Pedro Hilarion Sarrionandia
frailearen ibileren kontakizuna

Azaroaren 23ko ekitaldian, arrebak jaso zuen Joseba Sarrionandiaren saria
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ISAAC
ERDOIZA

• Dantzaria

“Lisboako arte zentro

batean bizi izan nuen

sormen prozesu bat

lehenengoz”

“Hasieran ez nuen

itxaroten inoiz dantzatik

bizitzerik, eta hainbeste

sakontzerik ere ez”

GAIZKA
ZABARTE

• Idazlea

“Nobela orain lau urte

inguru idatzi nuen, eta

gordeta eduki nuen

denbora batez”

“Iturriagak egindako

azala da ‘Zaharrak ez

zuen hil nahi’ nobelaren

sinopsirik onena”

“Ezerezetik argazki

eder bat ateratzeko,

begiak eta burua

prestatu egin daitezke”

“Argazki asko ikusten

ditut, argazkilari

begirada garatzeko”

“Bidaiatzeko, argazkiak

egiteko eta ikertzeko

denbora gehiago eduki

dut behin jubilatuta”

“Argazkigintzaren

aurretik zer ote zegoen

hasi nintzen neure

buruari galdetzen”

UNAI ZOCO

• Diseinatzailea

“Freelance moduan

egiten dut lan, eta

noizean behin hau lako

erakusketak prestatu”

“Kolore gehiagokoa da

erakusketa hau: kolore

beroagoak erabili ditut

koadro hauek egiteko”

JON IRIONDO

• Argazkilaria

LUIS MADINA

• Argazkilaria

Urte hasieran aurkeztu zuen Amaiera hasieran dator Elorrioko Sermond’s taldeak.

Durangaldeko musika taldeen
sorkuntza berriak, eta agurrak

U rtarrilean, Ondarroa eta
Berrizko musikariek osa-
tutako Xarma taldeak Dan-

baka maketa lehiaketa irabazi zue-
la iragarriz hasi genuen 2011. Urtea
amaitu orduko, udazkenean Karen-
ka diskoa kaleratu ondoren, jakin
dugu banatu egin dela taldea. 

Zaldibarko Disorders taldea
ere desegin da aurten, eta irailean
eta urrian Plateruenean eta Zal-
dibarren eskaini zituzten despe-

dida kontzertuak, “hamarkada
honetan ondoan izan ditugun
lagunei eskerrak emateko”.

Baina,hainbat proiektu sortu
dira Durangaldean aurten. Euren

sorkuntzak jakitera eman, zabal-
du eta iraunarazteko diskoak ere
kaleratu ditu eskualdeko hainbat
musika taldek. 

Besteak beste, Amaiera hasie-
ran dator izeneko diskoa plazara-
tu zuen, urte hasieran, Sermond’s
boskoteak; Internetetik deskarga-
tzeko ipini zuen La ceremonia de
la confusión diskoa apirilean Shi-
nova taldeak; Txoribigun diskoa
kaleratu du Mongo blueslariak;
eta Durangaldeko Kilauea, The
Mockers, Antton edo Namek Pla-
net taldeen musika eta ibilbidea
ere ezagutu ditugu.

MUSIKA TALDEAK

Azken urteotan jarraitu ditugun Disorders eta 
Xarma taldeek agur esan dute urte honetan

Zilarrezko domina jaso dute
Aromak eta Barruetabeñak 

Txistuaren doinua nonahi zabaldu izana eskertu zieten.

Euskal Herriko txistulari elkarteak
eskaintzen duen Zilarrezko Domi-
na jaso zuten, azaroaren 5ean
Durangon burutu zuten ekital-
dian, Juan Antonio Aroma eta Kar-
melo Barruetabeña Durangalde-
ko txistulariek.

Hainbat musikarik hartu
zuten Euskal Herriko Txistulari
Elkarteak antolatu zuen ekital-
dian parte, Durangoko udaletxean
ekin zieten omenaldirako presta-
tuko ekitaldiei, eta San Agustin kul-
turgunean batu ziren ekitaldi
nagusirako: Euskal Herriko Txis-
tulari Elkarteko presidentearen
eskutik jaso zuten Aromak eta
Barruetabeñak Txistularien Zila-
rrezko Domina.

“Durangaldean hain ezagu-
nak diren txistulari biek bizitza
osoa daramate txistuaren doinua
nonahi zabaltzen”, azaldu zuten
omenaldiaren bultzatzaileek;
“Zaletasunez, herriarekiko kon-
promisoz eta txindurri lanean”.

Durangaldeko hainbat dantza
talderi musika jartzen jardun dute
Aromak eta Barruetabeñak azken
hamarkadetan, eta Durango dan-
tzan (1776-1960) liburua eta Iurre-
tako dantzak diskoa argitaratu
dituzte, hurrenez hurren.

MUSIKA

San Agustinen azaroaren 5ean
burutu zuten Txistularien
elkarteak antolaturiko
omenaldiaren ekitaldi nagusia

Durangon burutu zuten omenaldian jaso zuten txistulari biek domina 

Sermond’s, Shinova, Mongo,
Kilauea, The Mockers, Antton,
eta Namek Planet-en diskoak
entzun ditugu, besteak beste
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MAIDER GONZALEZ

• Dantzaria

“Etorkizunean dantzan

modu profesionalean

jardutea da nire asmoa”

“Libre, ni neu sentitzen

naiz dantzan egiten

nabilen bitartean”

“Hizkuntzak, publikoaren

izaerak eta kulturak

asko markatzen du

emanaldi bakoitza”

“Obra berria zuzenean

aurkezteko irrikitan

egoten gara musikariok”

JABIER MUGURUZA

• Musikaria

IGNACIO CONDE

• Argazkilaria

“Nire emazteak harra

sartu zidalako hasi

nintzen argazkigintzan”

“Argazkizaleen talderen

batean sartzeko gogoa

daukat gehiago ikasteko”

ZINEMA

IURRETA-DURANGO

Baleukoren kalkuluen arabera, 3.000 lagunek hartu dute parte.

Baleukok ‘Zerutik sua dator’
dokumentala aurkeztu du

H erritarren parte-hartzean
oinarritutako egitasmoa
da, bederatzi hilabeteko

lanaren ondoren,  Zerutik sua dator
dokumentala fruitu eman duena. 

Joan zen urteko azaroan aur-
keztu zuen Durangoko Baleuko
ekoiztetxeak Izarren argia filma;
Frankismo garaian Saturrarango
emakumeen kartzela izandakoa-
ri buruzkoa zen film hura. Egoitz
Rodriguez zuzendariagaz Zerutik
sua dator lanari buruz izan genuen
berbaldian azaldu zigunez, peli-
kula hura egin ondoren “egitasmo
berria gizarteratzeko beste bide
batzuk bazeudela” ikusita ekin
zioten proiektu honi. 

Otsailean aurkeztu zuten
“oroimen historikoa berreskura-
tzeko egitasmoa”, eta 37 herrita-
ko elkarteekin hasi ziren lanean.
Baleukoren kalkuluen arabera,
zuzenean edo zeharka, 3.000 lagu-
nek hartu dute ekimenean parte.

Otsailean aurkeztu zuten
egitasmoa, eta 37 herritako
elkarteekin egin dute lan 

Bilboko Zinebi jaialdiaren barruan, azaroan aurkeztu zuten dokumentala

Tiliño omendu zuten
ekaineko Trikitixa Egunean
Euskal Herriko trikitilarien eta tri-
kitizaleen topagune izateko anto-
latu zuten ekainaren 4an Trikitixa
Eguna, Durangon eta Iurretan.

Euskal Herriko alde guztietako tri-
kitilariak batu ziren ekitaldietara,
eta Jose Jabier Abasolo “Tiliño”
omendu zuten. “Francoren dikta-

duraren garairik ilunenean, eus-
kal kulturaren berpizkundean lan
asko egin izana” eskertu zioten
Abasolo iurretarrari. Euskal Herri-
ko Trikitixa Egunaren antolatzai-
leek azpimarratu zutenez, “Tiliño-
ren lana izan zen baserriz baserri
errepresioak estali gura izan zue-
na kalera ateratzea”.
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KIROLAK

Errugbia,
sustraiak
gogoratuz

Iaz Tabirakoren 50. urteurrenak
ireki zuen urtekariko kirolen
atala. Aurten beste urteurren

bigaz ekingo dio urteko errepasoa-
ri, biak errugbiari lotutakoak gai-
nera: Elorrio Rugby Taldeak 30
urte egin ditu eta Durango Rugby
Taldeak 25.

2011 urtean zehar hainbat
jaialdi eta ekitaldiren bidez gogo-
ratu eta ospatu dituzte urteurre-
nak. Dena dela, ospakizunen ajeak
ez die biei berdin eragin. Duran-
go Ilarduyaren talde nagusia
gorriak ikusten dabil aurten mai-
lari eusteko. Elorrio, aldiz, euskal
ligako igoera fasera sailkatu da
erakustaldiak emanez.

Saskibaloian iazko ametsetik
errealitatera bueltatzea egokitu
zaio Tabirakori. EBA mailatik jai-
tsi egin dira, itxaroten zen moduan.
Klubak normaltasunez hartu du

Hantxe batu ziren maila galdu
zuen Sasikoa, mailaz igo zen Malla-
bia eta lehendik ere bertan zebi-
len Elorrio. Sapuberrik eta Aba-
diñoko Lagunek mailaz igotzea
lortu zuten, eta Kurutziagak ere
mailari eutsi zion azken unean.

Izen propioen zerrenda ez
dago berba gutxitan laburtzerik.
Jon Karro eta Igor Urien abadiña-
rrek handiak egin dituzte triatloian
eta auto lasterketan. Txirrindula-
ritzan Eneritz Iturriaga, Ziortza
Isasi, Lourdes Oiarbide, Eustrak
talde osoa eta Egoitz Murgoitio dira
goraipatu beharreko izen batzuk. 

Aurten sortu diren lasterketa
bigaz amaituko dugu errepaso ari-
na. Garaiko Triatloi Taldeak lehe-
nengoz triatloia antolatu du
Garain, eta Mallabiak mendi duat-
loi zirkuituko lasterketa bat har-
tu du. Joseba Derteano

jaitsiera eta filosofia propio horre-
gaz jarraitzeko asmoa erakutsi
dute.

Futbolean eta areto futbo-
lean igoeren eta jaitsieren dantza
izan dugu, urtero legez. Durangal-
deak ordezkari asko dituenez,
maiatzetik ekainera bitartean gori-
gori egoten dira ligak. Iurretakok
goren mailara igotzea lortu du
aurten; liga amaitzeko bost jardun-
naldiren faltan segurtatu zuen
igoera. Iurretakoren lorpenari Zal-
duarenak jarraitu zion eta lehenen-
goz dabiltza gorenean. Maila
berean zebilen Elorrio ere, baina
beste denboraldi harrigarri baten
ondoren ohorezko mailara igo-
tzea lortu zuen; Berrizek ere bide
bera egin zuen, baina kontrako
norabidean, zoritxarrez.

Areto futbolean hirugarren-
maila azpimarratu behar dugu.

Durango Rugby Taldeak hamaika ekitaldi egin ditu aurten 25. urteurrena gogoratzeko eta ospatzeko. Kepa Aginako



Urtekaria 2011Ki 2011ko abenduaren 23a, barikua anboto22

MOTORRA SOKATIRAERRUGBIA

Lehia eta ospakizuna

Eurugbia protagonista izan
dugu aurten zelai barruan
zein handik kanpora. Duran-

go Rugby Taldeak 25 urte egin ditu
aurten, eta Elorrio Rugby taldeak
30 urte. Durangaldean errugbiak
zeresan handia duela erakutsi dute.

Durangoko taldeak maiatzean
atera zuen jaia kalera. Gaztetxoen-
tzako puzgarriak, antzerki saioak,
musika eta bertaratutakoen umo-

DRTko zein Elorrioko talde guztientzako denboraldi berezia izan da aurtengoa.

rea izan ziren ospakizun horieta-
ko osagaiak. Horrez gainera, men-
de laurdenaren ibilbidea jasotzen
duen liburua ere argitaratu zuen
Durangoko klubak.

Elorriok ere errugbi partida
herrikoiak, afaria eta berbena
aukeratu zituen urteurrena opa-
tzeko menu moduan. Bide horre-
tatik, Asier Igarza elorriarra elka-
rrizketatu genuen, eta etorkizune-
rako lan ildoak azaldu zituen:
“Harrobia lantzen jarraitzeko
asmoa daukagu. Nagusien taldeak
hazi egin nahi badu, oinarri sen-
doak izan behar ditu”.

Musika, antzerkia, afari
herrikoiak… izan ziren
urteurreneko ospakizunetan

Igor Urien eta
Fly Group
Racing Team
protagonista
Motorrari dagokionez, albiste
onak eta oparoak utzi dizkigu
aurtengo urteak. Batetik, Aitor
Martinezen eta Herri Torronte-
giren ekimenez gazteak moto-
rrean trebatzeko talde berria sor-
tu da: Fly Group Racing Team. 

Bestalde, Igor Urien aba-
diñar gazteak Prototipoen Espai-
niako Txapelketa irabazi du. Bera
baino esperientzia zabalagoko
auto gidariei nagusitu zaie 17
urteko gaztea. Etorkizunari begi-
ra, bide bi aztertzen dabil: Euro-
pako Radical Masterra edo For-

mula 3ko Eurocupa. Eskaintzak
baditu, baina babesleak ere behar
ditu. Arlo hori lantzen dabiltza
denboraldi berriari begira.

Aurten Urkiolako Auto  Igoe-
ra ere antolatu zuen Durangal-
de Racing Elkarteak. Deialdi arra-
kastatsua izan zen, baina zale
batzuek errepidea zakarrez bete-
ta utzi zutelako eta beste arrazoi
batzuengatik berriro ez antola-
tzea erabaki dute.

Hamar urte eta
gero, Abadiño
galtzaile izan
da sokatiran 
Abadiño sokatira taldeak ia 10
urte zeramatzan zortziko goma
gaineko txapelketa denak ira-
bazten. Marka ikaragarri hori
otsailean hautsi zen. 640 kilora
arteko finalean hirugarren amai-
tu zuen, Sokarriren eta Ibarraren
atzetik: “Galtzeak pena ematen
du, baina bagenekien errekorra
noizbait apurtu behar zela”, adie-
razi zuen Edu Mendizabal entre-
natzaileak.

Oro har, Abadiñoko tiralariek
denboraldi ona osatu dute, bai-
na muga oso goian jarrita duena
etengabeko presioan bizi da.
Dena dela, aurten berriro goma
gaineko erregetza berreskuratu
gura dute. Gainera, 2012ko otsai-
lean munduko txapelketa joka-
tuko dute, eta hitzordu hori moti-
bagarria da denentzako. Orain-
goz, lauko txapelketan hiru
txapeletatik bi lortu dituzte eta
sasoiko daude. Urtarrilean ekin-
go diote Zortziko Txapelketari.

Urien gazteak Prototipoen
Espainiako Txapelketa
irabaztea lortu du aurten

Denboraldia oso motibatuta
hasi dute aurten eta Zortziko
Txapelketako erregetza
berreskuratu gura dute

Errugbi denboraldia jaiagaz batu dute aurten Durangon eta Elorrion
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“Debutatu nuen

eguneko ilusioa eta

gogoa mantentzen 

ditut oraindik ere”

“Oraindik futbolean

emateko asko dudala

erakutsi gura dut

aurten Betis taldean”

USTARITZ
ALDEKOA
OTALORA

•Herria: Abadiño
•Adina: 28 urte
•Athleticek Betis
taldean utzita
dihardu futbol
jokalariak

“Taldea gustura dago

nigaz, eta ni ere bai

eurekin; pozik nago

etxera bueltatu izanaz”

“Profesionalizatuago

dago txirrindularitza

Italian; hemen hobbytzat

hartzen da batzuetan”

ENERITZ
ITURRIAGA

•Herria: Abadiño
•Adina: 31 urte
•Atzerriko taldee-
tan ibili ondoren
aurten Bizkaiko
Lointek-en dabil

HILARIO
PEREZ

•Herria: Durango
•Adina: 53 urte
•Tabirako 
saskibaloi klubeko
presidentea izan
da lau urtean

“Izugarria izan da

Tabirako-Baqué lako

klub bati ekarpena

egiteko aukera izatea”

“Harmailetan egongo

naiz aurrerantzean,

edozein zale moduan

taldea animatzen”

FUTBOLA

SARIA

Igoera asko, jaitsiera bat

Ftubolak albiste on asko utzi
dizkigu aurten. Elorrioko
gizonek goren mailatik oho-

rezko mailara igotzea lortu dute.
Elorriok gorenean utzitako hutsu-
nea eskualdeko hiru taldek bete
dute: Iurretakok, Zalduak eta Berri-
zek. Lehenengo biek denboraldi
gogoangarriak egin dituzte mailaz
igotzeko. Iurretakok bost jardu-
naldiren faltan lortu zuen igoera.
Zalduak gehitxoago itxaron behar
izan zuen historia egiteko, baina
liga amaitzeko jardunaldi biren
faltan, lehenengoz goren mailan
jokatzeko eskubidea irabazi zuen.

Goren mailan ordezkatzen
gaituen hirugarren taldeari buruz

laz igotzeko play offetan sartzea
lortu zuen. Ez zuten igoerarik lor-
tu, baina bai azken urteetan apur
bat itzalita zegoen zalegoa ilusio-
natzea eta piztea; eta hori asko da.

Abadiño eta Ezkurdi
2011/12 denboraldiko zati bat ere
joan da dagoeneko, eta eskual-
dean badira hainbat talde indar-
tsu dabiltzanak. Denetan Abadiño
bereiztu daiteke. Hamabi jardunal-
di joan direnean, bigarren erregio-
naleko liderrak dira. Beste hainbes-
te esan daiteke Ezkurdiri buruz ere;
sendo dabil hirugarren erregiona-
leko lehen postuan, eta mailaz igo-
tzeko borrokan ibiliko da.

ezin dezakegu laburpen positibo-
rik egin. Ohorezko mailan luzaroan
ibili ondoren maila galdu zuen
Berrizek, eta orain Elorrio da
Durangaldeko bigarren taldea,
Durangoko Kulturalaren atzetik.

Hain zuzen ere, ezin dugu
gogoratu barik utzi Kulturalaren
denboraldia. Axier Intxaurraga-
ren esanetara (orain Zornotza
entrenatzen du 2. B mailan), mai-

Jaitsiera bakarra egon da,
baina oso esanguratsua: Berriz
ohorezkotik goren mailara

Ekain inguruan, ligak amaitzen joan ahala, ospakizuna nagusitu zen eskualdeko hainbat herritan. 

Iurretakok, Zalduak eta Elorriok igoera lortu dute, gizon eta emakumeetan;
Kulturalak igoera fasea jokatu du, eta Berrizek maila bat behera egin du

Bideografik-i
saria Gasteizko
Mendi Film-en 
Durangoko Bideografik ekoizte-
txeak euskaraz egindako doku-
mentalik onenaren saria irabazi du,
abenduan, Gasteizko Mendi Film
jaialdian, Aizkorahotsak goi men-
dietan lanagaz.

Ibilbide horretan Ernesto
Ezpeleta “Bihurri” aizkolariak,  eta,
Alex Txikon eta Xabier Erro men-
dizaleek Austrian eta Pakistanen
eskaini dituzten aizkora-erakus-
taldiak azaltzen ditu Bideografik
ekoiztetxeak Gasteizko jaialdira
aurkeztu duen dokumentalak. 

Pakistanera zortzimilakoen
bila egindako bidaia road movie
moduan planteatu dute egileek.
Autoan Europa guztia zeharkatu
eta Turkiatik Iran eta Pakistan
gurutzatuko dituzte, helmugara
heltzeko: Felix Baltistan Fundazioa
Skardu herrian, Karakorumen
erdigunean. 

K.A.

Mallabian duatloia eta
Garain triatloia lehenengoz
Urtero legez eskualdeko triatloi tal-
deek hainbat lorpen utzi dizkigu-
te; Mugarra taldeko Gurutze Fra-
des eta Laubideta taldeko Gorka
Bizkarra dira izen azpimarraga-
rrietako bi. 

Hala ere, norbanako izenak
beharrean herri birenak nabar-

mendu ditugu titularrean. Garai-
ko Triatloi Taldeak Garain amai-
tu zen triatloia antolatu zuen
lehenengoz. Mendi duatloi zirkui-
tuko lasterketa batek, berriz,
Mallabia izan zuen erdigune. Zale-
tasuna sustatzeko ekimen garran-
tzitsuak izan dira.

LASTERKETAK

Azaroan lehiatu zuten Mallabiko mendi duatloia.

ANDER
ITURRASPE

•Herria: Abadiño
•Adina: 22 urte
•Athletic taldeko
jokalaria minutu
asko jokatzen ari
da aurten 

“Jokalari batek desio

duen guztia dut aurten;

entrenatzailearen

konfiantza eta minutuak”

“Zaleengan ilusioa piztu

da, baina guk oinak

lurrean ditugula jarraitu

behar dugu lanean”
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ARETO FUTBOLA

Hara non egin duten topo!

Denboraldia hasi baino lehe-
nago Sasikoak, Mallabiak
eta Elorrioko Buskantzak

seguru ez zutela pentsatuko aur-
ten maila berean ibiliko zirenik.
Baina horrelaxe suertatu da. Sasi-
koak maila galdu du, Mallabia mai-
laz igo da, eta Elorrioko Buskan-
tzak zegoen tokian darrai. 

Sasikoak maila galdu arren,
ilusioz dakusa etorkizuna; harro-
bia landu gura dute, eta areto fut-
bola sustatu eskualdean. Malla-
biak, berriz, hainbat igoera lortu
ditu denbora gutxian. Goren mai-

Hirugarren erregionalean Durangaldeko hiru ordezkari ditugu aurtengo denboraldian. 

latik euskal ligara igo ziren orain
urte b,i eta denboraldi bakarrean
hirugarren mailara heltzea eta
bertan finkatzea lortu dute.

Abadiñoko Lagun taldeak
lehen erregionaletik goren maila-
ra igotzea lortu du aurten. 15 pun-
tuko aldea atera zioten bigarren
sailkatuari. Sapuberriren lorpena
ere itzela da; taldea sortu eta urte-
betera lehen erregionalera igo-
tzea lortu dute.

Mendibeltz taldeak, aldiz, ezin
izan zion mailari eutsi eta bigarren
erregionalean dihardu aurten.

Errepide, ziklo-kros, pista…
denetan protagonista

Txirrindularitzak tradizio handia
du Durangaldean, eta horrenbes-
tez emaitza on eta emankorrak
jasotzen ohituta gaude. Egoitz
Murgoitio ederto ibili zen iazko
denboraldian, baina denboraldi
berriari ekin dionetik bikain dabil.
Euskal Herrian zein estatu mai-
lan ez du parekorik. Nazioartean
eman behar du goranzko pauso
bat; 2012an emango du, seguru.

Errepideari dagokionez, Ene-
ritz Iturriagak, Ziortza Isasik eta
Lourdes Oiarbidek, esaterako,
hainbat lorpen eskuratu dituzte
nork bere adin mailan.

Cespa-Euskadi pistako tal-
deak ere eman ditu albisteak.
Tania Calvo, Hodei Mazkiaran,
Unai Elorriaga eta Iban Leaniz-
barrutia, besteak beste, maila
handian ibili dira.

“Euskadik maila itzela

izan du, baina datozen

urteetarako belaunaldi

berria falta da”

“Taldea lehiatzeko eta

irabazteko osatu gura

dugu, baina baita ondo

pasatzeko ere”

VIRGINIA
SAGARDUI

•Herria: Durango
•Adina: 41 urte
•DRTn emakumeen
entrenatzailea da
Euskadiko Selek-
zioa entrenatu du

ILLART
ZUAZUBIZKAR

•Herria: Abadiño
•Adina: 21 urte
•Orbea taldeak
fitxatu du aurten, 
Euskaltel-Euskadi
taldeko filiala

“Lasterketetan nire

burua erakusten zein

taldeari laguntzen

saiatuko naiz”

“Zaila da sprintean

espezialista euskaldunak

aurkitzea, etapa asko

mendikoak direlako”

“Oso gogorra egin

zitzaidan maratoia,

batez ere, beroagatik;

40 gradura heldu zen”

“Saharrentzako gaitza

da kirola praktikatzea;

horretarako hainbat

azpiegitura falta zaie”

LUISA
OLEAGA

•Herria: Durango
•Adina: 16 urte
•Saharari 
elkartasuna
adierazteko
maratoian aritu da

IGOR
AZPIRI         

•Herria: Elorrio
•Adina: 23 urte
•Mallabiko
Biharko Izarrak
txapelketako
txapeldunordea

“Gaur egun asko nabil

disfrutatzen pilotan, eta

nire asmoa gozatzen

jarraitzea da”

“Profesionaletan

jarduteko aukera sortzen

bada, ederto; han edo

hemen, pozik nabil”

Abadiñoko Lagun eta
Sapuberri igo egin dira;
Mendibeltz jaitsi egin da

Sasikoa jaitsi egin da eta
Mallabia igo; Elorriokoren
maila berean dabiltza aurten

ERREKORRA TXIRRINDULARITZA

Jon Karrok kirola
eta diabetea
uztartu ditu
Jon Karro triatleta abadiñarrak hel-
buru bi izan ditu diabetea diagnos-
tikatu ziotenetik: triatloiaren mun-
duan jarraitzea eta bere antzeko
egoeran zeudenei kirolari lotuta
jarraitzeko baliabideak eskaintzea.

Bigarren helburu hori gizar-
teratu asmoz irailean 24 orduz
bizikleta gainera igo zen, Duran-
galdean eta Arratian egokitutako
zirkuituan. Nekatuta baina pozik
helmugaratu zen Traña-Matienan
itxaroten zeuden dozenaka adis-
kide eta ezagunen txalo artean.

Ondoren, bere esperientzian
oinarritutako dokumental labu-
rra aurkeztu zuen Errota kultur
etxean: ““Ni agertzen naiz doku-
mentalean, baina helburua ez da
nire kasu pertsonala kontatzea,
diabetea dutenei kirolagaz bate-
ragarria dela adieraztea baino”.
azaldu zuen. 2012ari begira hain-
bat erronka prestatzen dabilela
ere adierazi du.

Irailean 24 orduz bizikletara
igo zen, eta dokumentala
estreinatu du oraintsu 

Egoitz Murgoitio marka denak apurtzen dabil

Denboraldi ona amaitu eta hobeari ekin dio Murgoitiok.
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Mendizabal eta Untoriak irabazi dute Mallabiko txapelketa.

SASKIBALOIA

Ametsetik errealitatera

Besteak beste, Zornotzaren kontrako derbi biak irabazi zituen Durangoko klubak.

Aspaldi izan zela ematen du,
baina aurten gertatu da.
Ekainera arte, EBA mailan

jokatu zuen Tabirakok, eta Espai-
nia osoan zabaldu zuten klubaren
izena eta beragaz lotuta doan filo-
sofia.

Azkenean logika nagusitu zen,
eta Durangoko klubak ezin izan
zion mailari eutsi. Hala ere, bes-

teak beste, Zornotzaren kontrako
derbi biak irabaztea lortu zuten.

Klubaren sostengua harrobia
den heinean, gazteek erreleboa ate
joka dagoela ere erakutsi dute.
Nesketan Tabirakoko kadeteak
Euskadiko txapeldunorde geratu
ziren; lauko finalean zazpi pun-
tuko aldeagaz bakarrik galdu zuten
Donostiaren kontra.

Horrez gainera, Tabirakoko
mutilen senior taldea Bizkaiko txa-
peldun geratu zen, Landakon joka-
tutako Lauko Finala irabaztea lor-
tu ondoren.

Durangaldeak, baina, Tabira-
koz gainera beste ordezkari bi ditu
saskibaloian, eta komeni da gogo-
ratzea: Anbotopeko gizonetan eta
Zaldua emakumeetan.

Tabirakoko gizonek esperientzia ederra bizi izan dute EBA mailan;
ametsetik bueltan, lehenengo bosten artean sailkatzea dute aurten helburu

Txapelketarik onenetan,
eskualdeko pilotariak falta

Pilotan Euskal Herrian erreferen-
te diren txapelketa asko dago
eskualdean; Mallabiko ‘Biharko
Izarrak’, Durangaldeko ‘Cafés
Baqué’ eta Zaldibarko ‘Olazar’
dira ezagunenak. Zoritxarrez, txa-
pelketa horietako protagonistak
ez dira Durangaldekoak. 

Biharko Izarrak txapelketan
Igor Azpiri elorriarra finalera hel-
du zen lan itzela osatuz. Txapela
Mendizabal eta Untoriak jantzi
zuten; biak ala biak profesionle-
tan dabiltza gaur egun. Cafés
Baqué txapelketan Danel Elezka-

nok jantzi zuen txapela gazteetan,
eta Dario Gomezek kadeteetan.
Mikel Bereinkua iurretarra fina-
lerdietara heldu zen.

Hilaren 31n Olazar pilotako
finalak jokatuko dituzte, eta
orduan ere ez da eskualdeko
ordezkaririk egongo. Oizpe txapel-
keta dugu salbuespen; Berasalu-
ze IX.ak irabazi zuen nagusietan
eta Gardoki durangarrak 22 urtez
azpikoan. Herri artekoan ere ez
genuen emaitza onik lortu; eta
okerrena: Abadiñok eta Berrizek
ez zuten talderik osatu ahal izan.

PILOTA

Txapelketa prestigiotsu asko Durangaldean 
jokatu arren, kanpoko protagonistak dituzte
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Gazteek Interneten erabiltzen
duten hizkuntzan eragin guran

Telebista aurrean baino den-
bora gehiago igarotzen dute
gaur egungo nerabe eta gaz-

teek interneten eta sare sozialetan.
Baina zer hizkuntza erabiltzen
dute? Topaguneak, Soziolinguisti-
ka Klusterrak eta Kultur Kabiak
egindako azterketa baten arabe-
ra, gaztelania da nagusi nerabeen
internet bidezko hartu-eman infor-
maletan. 

Kaleko ohituren ispilu da
nolabait sare sozialetako erabile-
ra. Hizkuntza gaitasuna izan arren,
joera hori dela ondorioztatu dute
azterketa horretan. Kultur Kabiak
eta Topaguneak interneten dituz-
ten aisialdi programen bidez egin
dute azterketa. Sare sozialetan
euretako ikerlari batek euskaraz
egiten izan duenean erantzunak
euskaraz izan dira, baina nerabeek
euren artean, orokorrean, gazte-
leraz egiten dutela ikusi dute.

Erabilera ohiturak aldatzea,
bai kalean bai mundu birtualean,
ez da erraza, baina arlo horretan

hainbat ahalegin egiten dira
sarean, euskara hutsezko produk-
tuak sortuta. Gazteak erakarri eta
aisialdian naturaltasunez euska-
ra erabiltzea izaten dute helburu
produktu horiek.

Hizkuntza gutxituak IKTetan
Teknologia berrien aro honetan,
teknologiak berak ez ditu hizkun-
tza gutxituak salbatuko, baina
euren berreskurapenerako garran-
tzitsua da hizkuntza horiek Infor-
mazio eta Komunikazio Teknolo-
gietan –IKTetan– presentzia edu-
kitzea; arlo guztietan ekin behar
zaio normalizazioari.

“Jokabideak eskaintzaren ara-
bera aldatzen dira”: Foru Aldun-
diko Euskara zuzendari Miren
Dobaranen berbak dira horiek.
Etorkizunerako erronka bide
horretatik doa: interneten aisial-
diari begirako euskarazko eskain-
tza hazten bada, gazteek produk-
tu horiek kontsumituko dituzte, eta
eurekin batera euskara.

Euskaraz gai izan
arren, hartu-eman
informaletan 
gaztelera erabiltzen
dute askok

Kale erabileraren ispilua da gazte eta nerabeek sare sozialetan erabiltzen duten hizkuntza. Sarri, gaztelera izaten da.

Internet sarean
presentzia izatea
garrantzitsua 
da hizkuntza 
gutxituentzat 



Publierreportajeaanboto 2011ko abenduaren 23a, barikua P27

“Gazteek gustuko dituzten
arloetan euskara natural 
erabili dezaten gura dugu“

Gazteentzat, teknologia berriak
eguneroko zati garrantzitsua dira.
Gazte euskaldunak teknologoak
dira: interneterako sarbidea dute
gehienek, denboratxoa pasatzen
dute interneten, eta ordenagai-
luez gain, mugikorrik puntakoe-
nak izaten dituzte internetagaz.

Zer hizkuntza ohitura dituzte?
Sare sozialetan, batez ere komu-
nikazio informalean, gazteleraz
egiten dute euren artean. Ez da
egoera katastrofikoa; gazteen % 20
inguruk euskaraz nabigatzen du,
eta hizkuntza gutxitu batentzat ez
da datu txarra, baina hobetu dai-
teke. Horretarako aukerak eskaini
behar dira. 

Aisialdian ikusten duzue hutsu-
ne handiena?
Irakaskuntzan eta etxerako lane-

tan euskarazko iturrietara natural-
tasunez jotzeko ohitura dagoen
moduan, beste arloetan, eta kasu
honetan aisialdian, ez horrenbes-
te. Gazteek gustuko dituzten arloe-
tan euskaraz naturaltasunez jar-
dutea lortu gura dugu. 

Ez da hain erraza izango euska-
raz egiteko ohitura sortzea.
Bilbon eta herri ertain eta handie-
tan euskaldun asko familia erdal-
dunekoak dira, eta defizit hori dau-
kate. D ereduan ikasi dute eta
badakite euskaraz, baina ez dau-
kate horrenbeste aukera euren
inguruan euskaraz berba egiteko.
Administrazio publikoak aisialdi-
rako eta teknologiarako aukerak
eskaini behar ditu. Etena egon da
etxe askotan transmisioan, eta
horrek erabileran eragin handia
izan du. Etxetik kanpora, hezkun-

hainbatek. Gero, nagusitzean, har-
tzen duten kontzientziaren arabe-
ra, euskaraz berba egitera buelta-
tu daitezke, baina buelta hori egin
ezean oso gaitza da berreskuratzea;
hizkuntza erabiltzeko erraztasuna
galdu egiten da. Horregatik aha-
legindu beharko ginateke nerabe-
zaroan ahalik eta erabiltzaile
gutxien galtzen. Hori erronka
garrantzitsua eta polita da nire
ustez. Aldundiarentzako estrate-
gikoa da gai hori lantzea, eta horre-
gatik, krisia gorabehera, euskara
zuzendaritzak aurrekontuak man-
tendu ditu.

tza arloan, euskararen presentzia
nahiko ziurtatuta dago, eta aisial-
dia erronka garrantzitsua da. Eus-
kararentzat ez da ona arlo akade-
mikoan bakarrik gelditzea.

Kontua ez da euskaraz egite-
ra derrigortzea. Produktu onak
eta erakargarriak eskaintzen badi-
tugu, gazteek kontsumitu egingo
dituzte. Konturatu barik eta natu-
raltasunez euskaraz egingo dute
webgune eta sare sozial horietan.
Ingelesezko produktuak ere kon-
tsumitzen dituzte, nahiz eta hiz-
kuntza maila handia ez izan, gus-
tuko dituzten gaiak topatzen dituz-
telako hizkuntza horretan.
Erabiltzen hasteko eskaini egin
behar da. Eskaintza handituz gero,
eskari hori egon egongo da. 

Nerabezaroan gaztelerarako joe-
ra hartzen du hainbat gaztek...
Bai, eten moduko bat egoten da,
eta gaztelerazko joera hartzen dute

Miren Dobaran Aldundiko euskara zuzendariarentzat beharrezkoa da 
administrazioek teknologia berrietan euskaraz jarduteko aukera ematea

“Askok D ereduan ikasi
dute, baina ez daukate

horrenbeste aukera euren
inguruan euskaraz aritzeko”

“Nerabezaroan ahalik eta
euskara erabiltzaile gutxien

galtzea erronka
garrantzitsua da”

Duela gutxi jaso dugu Banden Lehia
leihaketako irabazlearen berri; Elo-
rrioko Namek Planet taldeak iraba-
zi du 2.000 euroko opari-txekea eta
BBK Live jaialdian kontzertua
eskaintzeko aukera.

Euskaraz kantatzen duten tal-
deak sustatzeko helburuagaz sor-
tu zen Banden Lehia. Aurten 52 tal-
dek parte hartu dute, eta taldeek
gutxienez euskarazko abesti bi aur-
keztu behar izan dituzte lehiake-
tara. Aldundiko euskara zuzenda-
riak adierazi duenez, “sorpresa”
izan da partaide kopurua. Azaldu
duenez, “talde batzuek normalean
euskaraz barik ingelesez edo gaz-
teleraz kantatzen dute, eta lehia-
keta honetarako euskarazko abes-
tiak sortu dituzte”. 

Euskarazko musika taldeei
begirako Banden Lehia

“Gazteen % 20 inguruk
euskaraz nabigatzen du;

hizkuntza gutxitu batentzat
ez da datu txarra, baina

hobetu daiteke”

Azkue Fundazioa, euskara
sarean josteko helburuagaz

Euskararen garapenerako
teknologia berrien garran-
tziaz jabetuta, euskarazko

produktu erakargarri eta erabilga-
rriak eskaintzeko sortu zuten
Azkue Fundazioa. Orokorrean eus-
kaldun guztientzako jarduerak
antolatzen ditu fundazioak, bai-
na batez ere gazteei begirako beha-
rra egiten du. Lehiaketak, jolasak
eta sareko jakintza librearen ingu-

ruko jardunaldiak antolatzen
dituzte, besteak beste. KaixoFran-
kie!bideojokoa ere itzuli dute eus-
karara, eta jokoa Bizkaiko hainbat
txokotan kokatu dute. 

Banden Lehia eta BandaBeat
ekimenetako bultzatzailea da
Azkue Fundazioa, eta euskaraz-
ko wikipedia garatzeko ere egiten
du lan.

Durangoko Azokan #keinu-
kaeuskarari egitasmoa antolatu
zuen fundazioak. Guztira, 800
argazki lortu zituzten euskararen
aldeko keinua egitera gerturatu
ziren bisitariekin. Argazki horiek
twitter eta facebook bidez zabal-
du zituzten, sare sozialak erabi-
liz euskararen aldeko keinu bat
egiteko helburuagaz.

Lehiaketak eta sareko jakintza librearen inguruko ekitaldiak, besteak beste
Arlo akademikoan tresna oso erabilgarria da ikasleentzat wikipe-
dia. Bertan euskarazko 107.000 artikulu inguru daude dagoene-
ko, eta oraindino bide handia dago hobetzeko. 

Wikiak proiektu parte-hartzaileak direnez, jakintza duen
edonork parte hartu dezake edukiz hornitzen. Parte-hartze hori
bultzatzeko, Aldundiak eta Azkue Fundazioak elkarlanean, Ugar-
teburu sariak banatzen dituzte. Hasieran zientzia arloko artiku-
luei zuzendutako sariak ziren, baina orain zuzenbidea lako arloe-
tara zabaldu dute.

Euskarazko Wikipedia
aberastu guran

Durangoko Azokan
#keinukaeuskarari ekimenean
euskararen aldeko 800 argazki
ateratzea lortu zuten
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“Gure hizkuntzak

espainolaren parekoak izan

daitezkeela ikusi dugu

Euskal Herriko bisitan”

“Gobernuen eta indigenen

artean borrokak egon dira

beti, mundu ikuskerak ez

direlako berdinak”

“Albistegietako gaiak ez dira

arinkeriaz landu behar;

gizartean parte hartzeko

gakoak eskaintzen dituzte”

“Gaztelerazko titularretan

euskarazkoetan baino

horikeria gehiago egoten da

normalean”

MARIA GONZALEZ
Kazetaria

Doktoretza tesian euskarazko albistegin-
tzaren kalitatea aztertu du Mallabian bizi
den kazetari durangarrak. Euskal Herrian
gehien kontsumitzen diren hedabide erdal-
dunekin alderatu ditu ETB1ek, Euskadi
Irratiak, Euskaldunon Egunkariak eta Berria
egunkariak azken urteotan egindako ibil-
bideak. 

BERBAZ
MARTHA SANDRA BUSTILLOS ETA

ARTURO MUYULEMA
Herri indigenetako ekintzaileak

Herri indigenetatik Euskal Herrira Hizkun-
tza Gutxituen Berreskurapenerako Mai-
sutza ikastera etorritako hainbat lagunen
bisita izan dugu ekainean. Martha eta
Arturogaz edukitako berbaldian, hizkun-
tza aimara eta ketxuaren gainean eta hiz-
kuntzek mundu ikuskeragaz duten lotu-
raren gainean jardun dugu.

“Nire belaunaldiak oso

momentu interesgarriak bizi

izan ditu herriari eta elizari

dagokionez”

“Seminarioan Gernika eta

Durango gorriek erre

zituztela entzutean, hori ez

zela horrela izan esan nuen”

“Gure gazteek edozein gaztek

egin gura duena egin gura dute;

kontzertuetara joan, kirola egin,

poteoan irten, ligatu...”

“Durangaldean geroago eta

jende gutxiagok begiratzen

gaitu arraro”

JOSE ALFARO
Geu Be elkarteko 
koordinatzailea

Irailean Geu Be elkarteak Durangaldeko
Urritasunaren Eguna antolatu du, kalean
urritasuna arrunt bihurtzeko helburuagaz.
Elkarrizketan Jose Alfarok auzokideen
arteko hartu-emanak eta elkarrekin gau-
zak egiteak daukan garrantzia nabarmen-
du ditu gurekin edukitako solasaldian.

JUANITO GALLASTEGI
Abadea

Tontorretik begira liburua kaleratu du Jua-
nito Gallastegi abade durangarrak. Aba-
detzan 50 urte bete berritan hasi zuen libu-
ruaren proiektua. Ez da biografia bat: bere
bizipen eta hausnarketa batzuk batu ditu
liburuan: umetako oroipenak, seminario-
ko urteak eta abade egondako herrietako
kontu batzuk bildu ditu.

“Bonbardaketa eta gero,

Otxandioko etxe guztietan

falta zen baten bat”

“Omenaldiak beharrezkoak

dira. Desastrea izan zen;

hainbeste hildako,

zertarako?”

“Hemen gauza asko galtzen

gabiltzala konturatzen zara

kanpamentuetan; berba

egiteko patxada, adibidez”

“Ume saharauiak ezagututa,

ezin dugu hango egoeraren

aurrean geldirik egon”

EDUARDO BAJULIAN IZAGA,
MARIJE OROBIO-URRUTIA ETA
GARAZI ETXEBARRIA

Ume saharauiak hartzen 
dituzte etxean

JON LASUEN

Otxandioko bonbardaketa 
bizi izan zuen

Hamalau urte zeuzkan Jon Lasuenek
Otxandio bonbardatu zutenean. Kalean
harrapatu zuen bonbardaketak, eta jus-
tu-justu irten zuen bizirik. Duela 75 urte-
ko egun hura eta garai haiek zelan bizi izan
zituen kontatu digu. Hainbat senide gal-
du zituen bonbardaketan.

“Umeek sentitu egiten dute

panpinak egitean jartzen

dugun maitasuna”

“Guk egindako panpinen

aurpegiak neutroak dira, eta

umeek irudimena lantzen

dute emozioak imajinatzeko”

“Guk ez genuen ezer

arriskuan ipini; desordena

publikoa ertzainek sortu

zuten, pilotakadaka”

“Jendeak badauka 

oraindino AHTa lako

proiektuak gelditzeko gogoa

eta indarra”

IMANOL MADARIAGA

Irakaslea, AHTren kontrako 
ekintzailea

Urbinan 2009an AHTaren kontrako martxan
atxilotutakoen epaiketa hasi da urrian. Sei
pertsonari desordena publikoa eta lesio fal-
tak leporatu dizkiete; tartean, Imanol Mada-
riaga durangarrari. Urbinan Ertzaintzak edu-
kitako jarrera bortitza salatu eta 1.600 autoin-
kulpazio sinatu dituzte Ni ere Urbinan egon
nintzen elkartasun kanpainan.

ZEZILIA ETA SILVIA URRUTXI
Erreka Mari panpin

tailerreko kideak

Amatasunaren premiak bultzatuta,
umeentzat eta umeekin eskulanak egiten
hasi zen ama talde bat. Azken urteetan bes-
te guraso batzuekin elkartu dira, eta Erre-
ka Mari panpin tailerra sortu dute. Euren
ikastaroetako baten leloak dioenez, "hel-
du batek ume bati eman diezaiokeen jos-
tailurik onena eskuz egindakoa da"

Uda amaitu aurretxoan, etxean ume saha-
rauiak hartzen dituzten familiekin jardun
dugu berbetan. Herria elkartearen bidez
etortzen dira umeak Durangaldera. Fami-
liek, umeekin izandako esperientzia kon-
tatzeaz gain, Tindufeko kanpamentuetan
ikusitakoak ere azaldu dizkigute.
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HEMEN BIZI
LANDER 
RAYA

“Sol plazako lorpenik

handiena kontzientzietan

eragitea izan da”

IBAI 
URIEN

“Kalean hara eta hona

ibiltzea ere eskatzen du

nire beharrak”

JONE MIREN
GOENAGA

“Arguiñanoren eguerdi

bueltako platerak hegan

egiten du platoan”

FELIX
AJURIA

“Ardia, udan, mendian

baino hobeto ez dago

beste inon ere”

“Ez nuen uste Bisbal hain

hurrekoa izango zenik”

•Abadiño, Sagasta auzokoa
•Pintorea da ofizioz, 
dantzazalea afizioz

•Durango
•Madrilen bizi da; M15
mugimenduko kidea

•Durango
•Telebistako ekoizlea eta
Platerueneko lehendakaria

•Otxandio
•12 urte daroaz artzai eta
gaztagile, Oletan

•Durango
•Ikaslea; iragarkia egin
du David Bisbalegaz 

‘Erromeri show’-ari amaiera
eman dio Edan taldeak

Edan taldeko musikari eta abeslariak, mozorro eta guzti.

Hiru urtez isilik egon ondoren,
otsailaren 4an Abadiñoko San Blas
jaietan bueltatu zen Edan taldea
eszenatokira, “despedida”-ri hasie-
ra emateko. Izan ere, epe mugatu-
ko itzulera izan zen, azaldu zigu-
tenez. Aurten hainbat kontzertu
eman dituzte Euskal Herrian zehar,
euren Erromeri showberezia zabal-
duz. Dantzaldietako musika eta
parodia uztartu izan dituzte, Egan
nahiz beste talde batzuen ber-
tsioak eginez.

Irailaren 30ean Iurretan eta
urriaren 7an Durangon eskainita-
ko emanaldiekin –eurek Espuelie
deitutakoa– esan zuten agur. “Edan
taldeari eskerrak geure buruari
barre egiten ikasi dugu”, zioten
orrialde hauetako elkarrizketan.

MARIBI 
CARRILLO

“Dantzari eskerrak jende

asko eta asko ezagutu

ahal izan dut”

•Mallabia
•Ogi banatzailea eta 
dantzazalea da

Asto bi, zaldia eta idia
probalekuan lehiatu zirenekoa

Astoa eta zaldia, aurrez aurre proba egin baino lehenago.

Iurretarrek desafiozaleak direla
erakutsi izan dute behin baino
gehiagotan. Horren adibide izan
zen irailaren 3rako prestatu zute-
na: asto bi, zaldia eta idia nor bai-
no nor ipini zituzten probalekuan.
Harria Herri kirol elkarteak anto-
latuta, Construcciones Vitorio
Zelaiaren asto bi, Urkiaga aroste-
giko zaldia eta Etxabe-Altunaren
idia izan ziren parte hartzen. 

Harria taldeak hiru urte dara-
matza herri-kirolen inguruko eki-
taldiak antolatzen. Iaz, adibidez,
asto eta zaldiekin prestatu zuten
erakustaldia. Jaien bueltan eratu-
tako probek ere arrakasta izan
dute; pertsonak animalien zein
makinen kontra ipini izan dituz-
te, esate baterako.

Kirol Errota gimnasiokoak
garaile fitnessean

Abdelkrim eta Iñaki, Euskadiko fitness finalean, Gernikan.

Fitnessean Euskadiko txapeldun
eta txapeldunorde dira Iñaki
Mateos eta Abdelkrim Amlata,
hurrenez hurren. Ekainaren 4an
jokatu zuten txapelketa Gernikan,
eta Durangoko Kirol Errota gim-
nasioko kide horiek muskulu one-
nak dituztela erakutsi zuten. Abdel-
krim Durangon bizi da, eta Iñaki
Eibarren.

Euren prestaketari buruz ber-
ba egin zigun Iñakik: “Jaten dugu-
na gara, eta hori da garrantzitsue-
na; pisuekin-eta lan egin dezake-
zu gimnasioan, baina dieta on bat
egin ezean ezin da gorputzeko
pisua kendu edo irabazi”. Orain-
dik gehiegi zabaldu bako kirola
izan arren, “gazteak ikusita harro-
bi ona dago hemen”, dio Iñakik.

USUE
MARTINEZ
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