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Durangoko jaietan Mozorro  
Eguna ospatuko dute bihar
Mozorro Eguna ospatuko dute bihar Durangon, San Fausto jaietako egun 
handietako bat. Errepikapeneko asteburua izango da gaurtik aurrerakoa, 
lehen asteburu luze eta udatiar baten ostean. Jai jendetsuak izan dira orain 
arte, soilik eraso sexistek ilunduak. Emakume biri egin zieten eraso, eta 
protesta egiteko mobilizazioak egon ziren 13an, gauez.   5

 
““

52. Durangoko Azokako kartelaren aurkezpena egin du, asteon, 
Gerediaga Elkarteak. Jose Antonio Sistiaga artistak egindakoa da.   11
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Askatasuna eta autonomia 
arduragaz daude lotuta, 
eta ardurak esan gura du 
albokoa aintzat hartzea” 

Tinus Wijnakker I Hezitzailea   10

Iurreta  4
Iurretako N-634 errepidea 
zeharbide bihurtu gura dute 

Elorrio  7
Herritarrekin elkarlana 
sustatzeko aplikazioa sortu dute

Zornotza  8
Egoitzetako grebalarien etapa 
Zornotzan hasiko da gaur

Zaldibar  9
Durangaldeko bertso eskolen 
jaia egingo dute, urriaren 27an

Sarrionandiagaz akordatzen den herria da Iurreta, 
sorterriko idazlea irakurtzen eta sentitzen duena. 
Bere lana aitortuko dute, poemak bafleetatik 
zabalduta. Gainera, lagun, artista eta herritarren 
testigantzak jasotzen dituen dokumental bat 
estreinatuko dute.   2-3

Sarrionandia, 
lau haizetara
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Aldizkari honek Bizkaiko Foru 
Aldundiaren laguntza jaso du

PEFC ziurtagiria
Produktu hau
kontrolatutako
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren  
ziurtagiria dauka
www.pefc.es

“Autoreak baino gehiago, 
irakurleak imajinatzen 
duena da liburua”
Sarrionandiaren literaturak Iurretako kaleak bustiko ditu datozen egunetan

 ERREPORTAJEA  M. Onaindia
Duela urte bi eskainitako el-
karrizketan kontatu zigun 
idazmakina zahar bat duela 
etxean,  tekletako letrak bo-
rratuta dituena. Baina, irakur-
le sentitzen dela idazle baino 
gehiago. Bide horretatik, jar-
dunaldiek eragindako sentsa-
zioez gainera, literaturaz go-
goeta egin du hurrengo le-
rrootan, eta gomendio batzuk 
ere badakartza. Habanatik 
(Kuba) izkiriatu eta bidali di-
tu erantzunak sorterrira, limoi 
ura erabiltzeko beharrik barik, 
2016ko azaroaz geroztik pu-
blikoki jarduten baitu jendau-
rrean. Hiriburuko unibertsita-
tean Euskara irakurle dabil, eta 

ideia berriak ere baditu mahai 
gainean. 

Hainbat jende inplikatuko da 
datozen egunetan zure esker 
oneko jardunaldietan. Zelan 
sentitzen zara?
Ez dakit merezi dudan orain ar-
te idatzitakoagatik, espero dut 
merezi izatea hemendik aurre-
rakoagatik. Jardunaldietan par-
te hartuko dutenen artean ba-
daude nik baino gehiago mere-
zi dutenak, frankismoa amaitu 
orduko, kultura debekuetatik 
ateratzen ahalegindu zen jen-
dea: niri euskaraz leitzen eraku-
tsi zidanetako bat, esate batera-
ko, Marisa. Baten bati ipintzen 
zaio kartela, baina euskaldunen 

erresilientzia oso kolektiboa eta 
anonimoa izan da.  

Urrutitik jarraitu beharrak pena 
ematen dizu?
Ez, lotsa itzela pasatuko nuke. 
Gainera, inpostore bat bezala 
sentituko nintzateke, ze omen-
duak liburuak dira. Bibliote-
ka batetik sortu da ideia, eta on-
do dago liburuak izatea motiboa 
eta gaia.

Liburuak inportanteak dira?
Liburua berez ez da ezer. Karpa 
baten barruan bizi gara, medio 
nagusietatik irudi, mezu, infor-
mazio eta historia faltsuz bon-
bardatzen gaituzte, bizi garen 
zirkua beste aukerarik ez bale-
go bezala, liburuak ere kontsu-
mogaiak dira hor karparen ba-
rruan. Hala ere, liburu ondo 
jaurti batek zulo bat egin dezake 
olanean akaso. Baina, autoreak 
imajinatzen duena baino gehia-
go, irakurleak imajinatzen due-
na da liburua. Liburuaren pen-
tsamendua irakurleari pentsa-
razten diona da.

Baduzu idazlan berririk esku 
artean? Sarrionandia, Habanan, 2016ko azaroan argitaratutako argazkian. 31 urteren ostean publikoki agertu zen. Joxe Goitia

Parte hartuko 
dutenen artean 
badaude nik baino 
gehiago merezi 
dutenak”

Inpostore bat 
bezala sentituko 
nintzateke, 
ze omenduak 
liburuak dira”

‘Hemen eta Han’, Sarrionandiaren 
obran eta bidean murgiltzeko 
Idazle iurretarraren lan literarioa aitortzeko jardunaldiak prest dira

  ERREPORTAJEA  M. Onaindia
Kartzelatik bafle baten ba-
rruan ihes egin zuen poetaren 
letrak Iurretako bafleetan en-
tzungo dira datozen egunetan. 
Herritarrek lau haizetara za-
balduko dituzte Garaizarko se-
mearen berbak. Errezitaldiak, 
berbaldiak, ibilaldiak... Joseba 
Sarrionandia Uribelarreari 
(Iurreta, 1958) esker ona adie-
razteko eta bere lan literarioa 
aitortzeko jardunaldiak prest 
dira. Udalak hainbat elkarte-
ren eta artistaren laguntzagaz 

antolatu ditu ekitaldiak, hila-
ren 24tik 28ra.

Joseba Sarrionandia, Hemen 
eta Han dokumentala ikusteko 
aukera egongo da hilaren 28an. 
Peru Magdalena idazleak eta 
Pello Salaberria bideogileak 
sortu dute, Garaizarkoaren la-
gunen, artisten eta herrikideen 
testigantzetan oinarrituta, 27 
pertsona guztira. Esaterako, Iu-
rretako irakurle klubeko ume 
batzuek ere parte hartu dute. 
Bere ibilbide kulturala konta-
tuko dute, Euskal Herrian eta 

Habanan kokatuta, Hemen eta 
Han, egun Kubako hiriburuan 
bizi baita iurretarra. Magdale-
nak dioenez, interesgarria izan 
da “bizitza fokuetatik ihesean 
eman duen batengan fokua 
ipintzea”. Hala ere, zerbait fres-
koa egin gura izan dute, mitifi-
kaziorik barik. Hunkitu egiten 
da irudiak ikustean. “Ez dakit 
zenbat bider negar egin dudan, 
konturatzerakoan zer egiten 
gabiltzan”.  

Sarrionandiaren bizitzak 
lotura estua du bere lanean, 

baina, Magdalenaren ustez, 
unibertsaltasun bat ere eduki 
du beti, “goi arnas bat”.  Edo-

zelan ere,  iraganeko mitoak 
obraren garrantzia baldintzatu 
duela uste du. “Ez gara kon-

Joseba Sarrionandia eta Garaizarko beste zenbait ume, txikitan. Joseba, behean, ezkerretik hasita laugarrena.
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Itzuli ezinak deitzen den zer bat 
ari naiz idazten, 1995etik aurre-
ra egindako poemak biltzen. 
Testuok idatzi baino gehiago 
borratu egin behar izaten ditu-
danez gero, liburua borratzen 
ari naizela esan beharko nuke 
[barrez].

Zer liburu gomendatuko ze-
nioke iurretar bati?
Iurretako euskarari buruzko 
liburu eder bat dago, Alberto 
Erraztiren Iurreta elizateko eus-
kara eta toponimia. Orain, hila-
bete barru, Julen Kaltzadaren 
memoriak argitaratuko direla 
uste dut, Umezurtzen aberria, 
hori ere oso irakurgarria izan-
go dela uste dut.

Eta zeintzuk literatura uniber-
tsalekoak?
Liburu bi aipatuko ditut. Gazte-
laniaz, Ion Arretxe hil berri de-
naren Inchaurrondo, la sombra 
del nogal, torturari buruz ira-
kurri dudan testigantzarik ho-
berena. Eta, ingelesez, Ambroi-
se Bierceren Deabruaren hizte-
gia, Xabier Olarrak egindako 
bertsioan irakurri daitekeena 
euskaraz.

      Herririk herri    3

Sarrionandia, Habanan, 2016ko azaroan argitaratutako argazkian. 31 urteren ostean publikoki agertu zen. Joxe Goitia

turatzen ze ona, indartsua, 
emankorra den bere obra”, 
adierazi du.

Joseba Sarrionandia eta Garaizarko beste zenbait ume, txikitan. Joseba, behean, ezkerretik hasita laugarrena.

ESKERRIK ASKO, 
JOSEBA
 
Iurretak 
Sarrionandiari
esker oneko 
jardunaldiak

• Instalazio poetikoa  
Iurretako 20 lekutan 
Sarrionandiaren esaldi 
eta poema zatiak 
idatziko dira

• Urriak 24   
Helduen irakurketa 
kluba. ‘Hilda dago 
poesia?’

• Urriak 25
Irakurketa publikoa 
Askondon
10:00etan Maiztegiko 
ikasleak
11:30ean Juan 
Orobiogoitiako ikasleak

• Urriak 26 
18:30ean Literatur 
berbaldia Ibarretxen: 
‘Sarrionandiaren 
ondarea. Aizpea 
Azkorbebeitia eta 
Jose Julian Bakedano. 
Kristina Mardarasen 
partaidetza.
19:00etan errezitaldia. 
Isaac Xubin eta 
gonbidatu berezia. 

• Urriak 27
Haurrentzako  
ipuin-kontaketa. Dejabu 
Panpin Laborategia.  
17:00etan 6-7 urtekoak.  
18:00etan 
8-9 urtekoak.
19:00etan antzerkia 
Ibarretxen: ‘Izarrak 
marrazten’. Karrika.

• Urriak 28
11:00etan ibilaldi 
literarioa: ‘Josebaren 
lekuak’ (Josebaren 
lagunak). 
18:30ean Askondon 
EKITALDI NAGUSIA
Iurretako Udalak 
herriko elkarteekin 
batera antolatutakoa, 
Sarrionandiaren lanari 
aitortza egiteko.
Jarraian, ‘Joseba 
Sarrionandia, Hemen  
eta Han’ 
dokumentalaren 
estreinaldia.

20 poema zati, Iurretako 20 izkinatan
Garaizar auzoan 1958an jaio-
tako poetak ihes egin zuen 
kartzelatik 1985ean, eta 31 
urtez ezkutuan bizi izan da, 
erbestean. Ez zegoen bere 
bizimoduaren berririk, ezta 
argazki eguneraturik ere, 
2016ko azaroan Habanan pu-
blikoki agertu zen arte. Hori 
bai, bere idazkiak eta ahotsa 
presente egon dira urte guz-
tiotan. Hain zuzen ere, bere 
berbek Iurretako kaleak ko-
loreztatuko dituzte. Izan ere, 
Peru Magdalenak instalazio 
poetiko bat ezarriko du he-
rrigunean, hogei esaldikoa, 
hogei leku, kantoi edo izki-
natan. 

“Kalea edertzeaz aparte, 
bere obra presente egitea eta 
normalean heltzen ez den 
jendearengana helduaraztea 
gura dugu, jakingura bat sor-
tzea”, esplikatu du Magdale-
nak. Instalazio poetikoaren 
mapa eskuorrietan banatuko 

dute, jendeak bakoitza non 
dagoen jakin dezan. Deneri-
koak izango dira, eta Sarrio-
nandiagaz beragaz adostuak, 
gainera. “Esaldi batzuk oso 
ezagunak dira, kamiseta eta 
hormetan ikusi ditugunak. 
Beste batzuk liburu bateko 
ertz batetik hartutakoak. Ba-
tzuk umerotsuak, besteak 
emozionalagoak, aldarrika-
tzaileak ere bai...”. 

Aipagarria da, euskaraz 
aparte, hainbat hizkuntza 
erabiliko dituztela, herriko 
naziotasunak kontuan har-
tuta: bereberea, arabea, erru-
maniera, ingelesa, frantsesa 
eta gaztelania.

“Normalean heltzen ez 
den jendearengana 
helduaraztea gura dugu, 
jakingura bat sortzea”
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“Durangoko bihotzean, etorri zen 
bakoitzaren bihotz zati bat dago”
Estatuko etorkinen bizipenak jasotzea proposatuko du EH Bilduk bilkuran

  DURANGO  Markel Onaindia 
XX. mende erdialdeko migra-
zioa beka baten bidez ikertzea 
proposatuko du EH Bilduk da-
torren martitzeneko osoko bil-

kuran, eta horren beharrizana 
berretsi zuten mozioaren aur-
kezpenean Juan Antonio Bue-
nok, Iraide Donairek eta Rafa 
Peñafielek, Espainiar Estatuko 

herrialdeetatik etorritako emi-
gratzaile batzuen ondorengo 
direnek. 

Andaluziatik etorri ziren 
Buenoren aita eta ama, Anda-

luziatik eta Gaztela eta Leondik 
Donairerenak, eta Gaztela-Man-
txatik Peñafielenak —berak 
urte bi zituen—.  “Migrazioaren 
garrantzitik urrun, gizartea 
gutxi arduratu dela uste dut”, 
azaldu du Buenok. “Durangoko 
bihotzean, hona etorri ziren eta 
etorriko diren pertsona bakoi-
tzaren bihotz zati bat dago. Ho-
rregatik uste dut ikerketa hau 
beharrezkoa dela”, esan du. 

1950ean 9.000 biztanle zituen 
Durangok, eta 30 urte geroago, 
27.000tik gora. Migrazio-aldi 
indartsua izan zen, industriali-
zazioak eragindakoa batez ere. 
Herritar horien bizipenak jaso 
behar direla uste du EH Bilduk. 
“Gaur egungo Durango, bere 
izaera, proiektu konpartitu bat 
da”, esan zuen Aritz Bravok. Ho-
rrez gainera, diskriminazioak 
amaitzeko pauso bat ere izan 
gura du ekimenak.

EH Bilduren iritziz, bekak 
aurrera egingo badu, etorki-
nak, auzo elkarteak eta zentro 
kulturalak izan behar dira pro-
tagonista.

Ezkerretik hasita, Peñafiel, Bravo, Donaire eta Bueno.

Herria erdibitzen 
duen errepidea 
berrantolatuko dute 
Epeak eta diru kontuak zehaztuko dituen 
hitzarmena aurten sinatu gura dute Aldundiagaz

  IURRETA  Aitziber Basauri
N-634 errepideak Iurretan 
duen zatiak herria erdibitzen 
du aspaldidanik. Udalaren ur-
teetako eskaria da horri irten-
bidea ematea eta, azken urte 
honetan, errepidea berrantola-
tzeko egitasmoa lantzen aritu 
dira Bizkaiko Foru Aldundia-
gaz elkarlanean. Errepidearen 
tarte hori zeharbide bihurtuta, 
bi eremuak batuago egotea da 
helburua. Horretarako, trafikoa 
motelduko dute.

Goiuriara joateko biribil-
gunetik hasi eta autobidera 
sartzeko bidegurutzerainoko 
tarte horretan gauzatuko dituz-
te lanak. Bi biribilgune egingo 

dituzte: bata Durangorako bi-
degurutzearen parean, eta bes-
tea Askondo kalearen parean. 
Horregaz batera, semaforoak 
izango dituzten hainbat zebrabi-
de jarriko dituzte, eta bidegorri 
bat ere bai. Halaxe aurreratu du 
Iñaki Totorikaguena alkateak. 

1,5 milioi euro
Errepidearen tarte hori berran-
tolatzeko, 1,5 milioi euro inber-
tituko dira. Hori azaldu du Al-
dundiak, Bidesarea 2015-2019 
planaren barruan herrialdeko 
errepideetan egingo dituzten 
obren berri ematean. Iurretak 
ere egin beharko dio aurre in-
bertsio horri, zati batean. Urtea 

amaitu aurretik obrak gauzatze-
ko diru kontuak eta epeak zehaz-
tuko dituen hitzarmena sinatu 
gura du udalak Aldundiagaz, 
Totorikaguenak azaldu duenez. 

Plaza inguruan eliza, udale-
txea eta etxe blokeak ez ezik es-
kolak eta pilotalekua ere badau-

de, egunerokoan jende askoren 
joan-etorria eskatzen dutenak. 
Errepidearen zati hori hiriaren 
egituran sartu gura dute, alka-
tearen berbetan, “horretarako, 
trafikoa lasaituz”. Egitasmoak 
Iurretaren etorkizunerako duen 
garrantzia gaineratu du.

Herrigunea eta plazaren ingurua batuago egotea du helburu proiektuak

Zebra-bideak 
segurtasunez 
igarotzeko tailerra

  ATXONDO  M.Z.
64 urtetik gorako herritarren-
tzat zebra-bideak segurtasu-
nez igarotzeko ikastaroa an-
tolatu dute urriaren 21erako, 
Atxondon. 

Atxondoko Herri Eskolan 
izango da tailerra, 17:30ean, 
eta, bertan, zebra-bidean nor-
berak hartutako arriskuez 
ohartaraziko diete oinezkoei. 
Bakoitza bere segurtasunaren 
erantzulea dela ere erakutsiko 
dutela jakitera eman dute tai-
lerraren antolatzaileek.

Hilaren 21ean, Atxondoko 
Herri Eskolan eskainiko 
dute zebra-bideei  
buruzko ikastaroa 

Margo tailerragaz 
gazteen sormena 
sustatu gura dute 
domekan 

  OTXANDIO  J.D.
Otxandioko margo lehiaketak 
27. aldia egingo du urriaren 
22an. Ekimen horren harira, 
gaztetxoei bideratutako beste 
bat ere antolatuko dute: margo 
tailerra. Gaztetxoen sormena 
sustatzea da helburua. Otxan-
dioko udaletxeko kontseilu 
azpian batuko dira, 10:00etatik 
14:00etara, adin tarteetan ba-
natuta. Ondoren, lehiaketa ba-
tean aurkeztu ahalko dituzte 
euren lanak.

Margo lehiaketa nagusiak 
ordutegi berdina izango du. 
Egunean bertan egingo dute 
sari banaketa, 18:30ean, Bola-
leku aretoan. Irabazleak 500 
euroko saria irabaziko du. Bi-
garrenak 350 euro jasoko ditu, 
eta hirugarrenak, 200 euro. 
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Lehen asteburu udatiarraren 
ostean, mozorroa janzteko eguna  
Kuadrillek kolorez beteko dute Durango; 18:30ean taldekako desfilea egongo da

  DURANGO  Markel Onaindia 
Urriaren 11z geroztik jaietan 
murgilduta dago Durango, eta 
oraindik ere geratzen zaio zer 
gozatu. Lehen asteburua luzea 
eta udatiarra izan zen; eguraldi 
bikaina lagun, jendetza batu zen 
egunez zein gauez. Eraso sexis-
tak izan ziren jai-giroa ilundu 
zuten bakarrak. Hemen da biga-
rren asteburua, eta bihar jaieta-
ko egun handi bat ospatuko da, 
Mozorro Eguna. Kolorez beteko 

dute herria kuadrillek, mozo-
rroak jantzita.

13:00etan haurren mozorro 
desfilea egongo da, eta amaie-

ran sari banaketa egingo dute 
Andra Marian. 18:30ean etorri-
ko da bigarren desfilea, talde-
kakoa; Madalenatik irten eta 
Andra Mariraino joango dira. 
Hemen ere sariak eskainiko 
dituzte. 

22 lapurreta
Bestalde, Udaltzaingoak lehen 
asteburuko balantzea egin du, 
eta 22 lapurreta egon dira, ho-
rietako bi indarkeria erabilita.

Jaia ordu laurdenez eten 
zen eraso sexisten aurka
Eraso sexisten aurkako alda-
rria presente egon zen jaien 
hasieran, baina jaiak hasi eta 
ordu gutxitara heldu ziren 
lehen albiste txarrak: ema-
kume biri eraso egin zioten. 
Urriaren 12an izan zen lehena, 
eta 13an bigarrena. 

Hilaren 12an, emakume ba-
tek bere bikotekidearengandik 
erasoa jasan zuen. Gainera, 
ustezko egilea atxilotuta zegoe-
la ere jakinarazi zuten. Erasoa 
“gaitzetsi” eta emakumeari 

“babesa” eskaini dio udalak. 
Biharamunean, elkarretara-
tzean batu ziren hainbat lagun 
Plataforma Feministak dei-
tuta, eta gauez manifestazioa 
egin zuten. 

Hilaren 13ko erasoa kalean 
gertatu zen, eta biktimak ez 
zuen salaketarik ipini.

Herritarren Ituneko kon-
promisoari jarraituta, 13 ilun-
tzean ordu laurdenez eten zu-
ten jarduna txosnek eta taber-
nek, elkarretaratze orduan.

San Fausto eguna eguzkitsua izan zen. Irudian, Kriskitinekoak, artopilen banaketa ostean.Txosnaguneko paella lehiaketan 800 bat lagun batu ziren.

13:00etan haurren 
mozorro desfilea egongo 
da, eta amaieran sari 
banaketa egingo dute
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BIZTANLERIA  
ADIN TARTEKA 
0-14 URTE ARTEAN
• Landa-eremua: 24
• Herrigunea: 60 
• Guztira: 84

15-29 URTE
• Landa-eremua: 19
• Herrigunea: 41
• Guztira: 60

30-44 URTE
• Landa-eremua: 27
• Herrigunea: 101
• Guztira: 128

45-64 URTE
• Landa-eremua: 44
• Herrigunea: 100
• Guztira: 144

<65 URTE
• Landa-eremua: 47
• Herrigunea: 55
• Guztira: 102

BIZIKIDETZA 
UNITATEAK  
Kide batekoak:
• Landa-eremua: 21
• Herrigunea: 39

Bi kidekoak:
• Landa-eremua: 9
• Herrigunea: 20

Hiru kidekoak:
• Landa-eremua: 12
• Herrigunea: 34

Lau kidekoak:
• Landa-eremua: 10
• Herrigunea: 16

Bost kidekoak:
• Landa-eremua: 5
• Herrigunea: 11

Hurrengo urteetan jaitsi egin daiteke 
jaiotza-tasa eta handitu zahartze maila
Mañariko Udalak agindutako ikerketa soziodemografikoak azaleratu duen datuetako bat da

  MAÑARIA  Joseba Derteano
Mañariak jaiotza-tasa handia 
izan du azken hamarkadan, 30 
eta 44 urte arteko herritar asko 
daudelako (128), baina datorren 
hamarkadan joera hori irauli 
egin daiteke, adin tarte horre-
tara helduko direnen kopurua 
dezente txikiagoa delako: 60.

Mañariko Udalak agindu-
tako ikerketa soziodemografi-
koak azaleratu duen datuetako 
bat da. 2027ra bitarteko pros-
pekzio segururik ezin daiteke 
egin, etorkizuneko migrazio 
mugimenduak ere aintzat har-
tu behar direlako. Ildo horreta-
tik, nabarmentzekoa da udale-
rritik kanpoko biztanleria era-
kartzeko gaitasuna izan duela 
Mañariak XXI. mendean.

30 eta 44 urteko 128 herrita-
rrak biztanleria osoaren %24,7 
dira. Portzentaia hori “Hego 
Euskal Herriko udalerri asko-
rena baino garrantzitsuagoa 
da”, azterketak jasotzen due-
nez. Horren ondorio da azken 

urteetako “jaiotza kopuru han-
dia”; 14 urtera arteko 84 ume 
daude Mañarian. 

Baina adin tarte bi horien 
artean hutsunea nabari da. 15 
eta 29 urte arteko 60 herritar 
daude, 80 eta 90eko hamarka-
detako jaiotza-tasa baxuaren 
isla. Horregatik egon daite-

ke jaiotza-tasa baxua datozen  
urteetan.

Mañariko biztanleria adi-
naren arabera aztertuz gero, 
berau etorkizun hurbilean “na-
barmen” zahartuko dela jaso-
tzen du azterketak. 2027. urtean 
zahartze tasa gaur egungoa 
baino 6 puntu handiagoa izan 

daiteke. Izan ere, 45-65 urte arte-
koak adin tarterik handieneko 
taldea dira: 144.  

Bizikidetza unitateei dago-
kienez, pertsona bakarrekoak 
nagusitzen dira (%32). Fenome-
no hau landa-eremuan are na-
barmenagoa da, herrigunean 
baino ia hiru puntu handiagoa.

Azken urteetan jaiotza kopuru handia egon da Mañarian, baina datorren hamarkadan kontrako joera nagusitu daiteke.

Trumoittek 
informazioa 
eskainiko du

  GARAI  Markel Onaindia
Herriko jaiak eta beste maki-
na bat ekintza prestatzen di-
tuen Trumoitte kultur elkar-
teak batzarrerako deia egin 
du, hilaren 27rako; 19:00etan 
hasiko da, kultur etxean. He-
rritar guztiei egin diete bertan 
parte hartzeko gonbitea, izan 
ere, batzarra informazioa es-
kaintzeko helburuz antolatu 
dute Trumoitteko kideek.

Besteak beste, elkartearen 
beharrizanak esplikatuko di-
tuzte, eta ekimenen balorazio 
ekonomikoa ere bai.

OHZ zerga “itogarria” 
delako, kexu EH Bildu
Abadiñokoa eskualdeko OHZ zergarik altuena 
dela kritikatuz, prentsa oharra zabaldu dute

  ABADIÑO  Itsaso Esteban
Durangaldeko Ondasun Higie-
zinen Zergarik altuena Aba-
diñokoa dela kritikatuz, oharra 
zabaldu du EH Bilduk, asteon. 
“Itogarria” deritzote zergari, 
eta uste dute “ez dela bidezkoa” 
abadiñarrek halako karga jasa-
tea. EH Bilduk oharrean dioe-
nez, “Udalak OHZren bidez ja-
soko dituen diru-sarrerak oro-
tara %35,5 igotzea erabaki dute 
Abadiñoko Independienteek 

eta EAJk”. Koalizioak gogora 
ekarri du, bestalde, 2016an ka-
tastroaren eguneraketa egiten 
ari zirenean, OHZ ez zuela ino-
laz ere udaleko diru-sarrerak 
handitzeko erabiliko idatzi zue-
la Jose Luis Navarro alkateak 
El Correon argitaratutako iritzi 
artikulu batean.

Gaia berraztertzea eskatu 
duela azaldu du EH Bilduk, bai-
na, momentuz, AI eta EAJ ez di-
rela horretarako prest agertu.

Galesko sei artista arituko 
dira Kultur Etxeko oholtzan 

  BERRIZ  Maialen Zuazubiskar
Berrizko sortzaileak herriko 
beste artista batzuekin harre-
manetan jartzeko asmoz, OKA 
kultur elkarteak ‘Zaindu maite 
duzun hori’ lehen sormen jaial-
dia antolatu zuen duela lau hila-
bete inguru. 

Orain, berriz, Berrizko kul-
tur elkarteak Galesko sei sor-
tzaile gazte gonbidatu ditu Be-
rrizko Kultur Etxeko oholtzan 
aritzeko. Alaw Fflur Jones 16 
urteko abeslaria, Gwilym Bo-
wen Rhys musikaria, Lestyn 
Tyne biolinista, Luned Rhys 
Parri artista, Nicolas Davalan 

baxu-jotzailea eta Osian Morris 
abeslaria eta gitarrista izango 
dira urriaren 26an Berrizko 
Kultur Etxean elkarregaz aritu-
ko direnak. 

Zenbait diziplina artistiko-
tan diharduten sei sortzaileek,  
Berrizen egingo den jaialdian, 
elkarregaz aritzeko aprobetxa-
tuko dute. 

Galesko kulturaz gozatzeko 
aukera egongo den Kultur Etxe-
ko ekitaldi hori arratsaldeko 
zazpietan hasiko da, eta OKA 
kultur elkarteak antolatu du, 
Wales Arts International era-
kundearen laguntzagaz.    
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Baserrietatik 
ibilaldia egingo 
dute ondare 
jardunaldietan

  IZURTZA  Joseba Derteano
Gerediaga elkarteak antolatu-
tako ondare jardunaldien ba-
rruan, Izurtzan zenbait garai-
tako baserrien artetik oinezko 
ibilbide gidatua egingo dute 
domekan. Baserrien eta ingu-
ratzen dituen paisaiaren bila-
kaera behatuko dute. Ibilaldia 
Etxaburudorren amaituko 
da. Toki horretan soinu-pai-
saiaren inguruko lanketa bat 
egingo dute gaztetxoekin. Bi 
ibilaldi egongo dira: 10:30ean 
euskarazkoa eta 12:00etan gaz-
telaniazkoa. 

Iurretako hilerria
Iurretan hilerria bisitatuko 
dute zapatuan ondare jardu-
naldien barruan. 2014an be-
rriztu zuten hilerria eta di-
seinu berezia du, inguruko 
paisaiagaz integratzen dena. 
Eredu horren gaineko azalpe-
nak emango dituzte, 16:30ean 
euskaraz eta 18:00etan gaz-
telaniaz. Ekimen bietarako  
izen-ematea aurrez egin beha-
rra dago.

‘Elorrio zabaltzen’, herritarrekin 
elkarlana bultzatzeko aplikazioa 
‘Kalezaindu’ tresnarekin herritarrek matxuren berri eman ahal izango dute

  ELORRIO  Maialen Zuazubiskar
Martitzenetik erabilgarri dago 
Elorrioko Udalaren aplikazio 
berria. Idoia Buruaga alkateak 
martitzeneko tailerrean jaki-
tera eman zuenez, tresna berri 
hau elorriarrei udala bera hur-
biltzeko tresna bat da. “Amestu-
tako Elorrio eraikitze horretan 
jarraitzen dugu, eta aplikazioa 
beste tresna bat da horretara-
ko”, adierazi du Buruagak.

‘Elorrio zabaltzen’ aplika-
zioaren bitartez, herritarrek 

udaleko oharrak jasotzeko au-
kera izango dute, eta webgu-
nean idatzitako albisteak zu-
zenean mugikorrean jasoko 
dituzte.

Alaitz Etxeandia Bizkaiti-
keko kideak —aplikazioaren 
sortzaileetariko batek— adie-
razi zuenez, erreminta berri 
hau gardentasunerako eta par-
tehartzerako tresna bikaina da.

Bestalde, aplikazio berri ho-
ni esker, Kalezaindu erreminta 
ere eskuragai izango dute herri-

tarrek. “Herritarrekin batera 
elkarlana bultzatzeko tresna 
da Kalezaindu. Gainera, betiko 
lez, gardentasunaren bitartez 
parte-hartzea bultzatzea izan-
go dugu helburu tresna berri 
honegaz”, adierazi zuen Xabier 
Dominguez zinegotziak.

Kalezainduren bidez, uda-
lerrian matxura edo kalteren 
bat antzeman duten pertsonek 
zuzenean bidali ahalko dute 
oharra udalera, telefonoko apli-
kazioa erabilita. 

Ezkerretik hasita, Maite De Arana, Xabier Dominguez, Idoia Buruaga, Alaitz Etxeandia eta Joseba Ganboa.

1931n Gernikan 
sinatutako 
adierazpena 
berretsiko dute

  ELORRIO  M. Zuazubiskar
‘Gaur, atzo legez, erabakitzea 
helburu’ dinamikaren bai-
tan, 1931ko apirilaren 16an 
Bizkaiko udal batzarra berre-
zartzeko eta herrietan zegoen 
borondate politiko berriari 
bultzada emateko sinatu zuten 
adierazpena zapatu arratsal-
dean berretsiko duela jakitera 
eman du Elorrioko Udalak. 

“Duela 86 urte bezala, Elo-
rriok erabakitzea du helburu 
eta, orduan bezala ere, erabaki 
egingo dugu”, adierazi dute 
Elorrioko Udaleko eta Gure 
Esku Dagoko kideek prentsa 
ohar bidez.

Batzarren ostean, bilku-
rako gaiagaz lotuta eta Gure 
Esku Dago dinamikak antola-
tuta, Arriolan ‘Lahar eta La-
rrosa’ antzezlana egongo dela 
jakinarazi dute.

Horrez gain, udaleko eta 
Gure Esku Dago dinamikako 
kideek herritarrei dei egin 
diete, 18:00etako bilkurara eta 
19:00etako antzezlanera joan 
daitezen. 
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Egoitzetako 
grebalariek 
Zornotzan hasiko 
dute gaurko etapa 

   ZORNOTZA  J.D.
Bizkaiko zaharren egoitzetako 
langileek 350 egun daramatza-
te greban, euren lan baldintze-
tan hobekuntzak eskatzeko. 
Euren egoera eta aldarrikape-
nak kalera atera dituzte egu-
notan, Bizkaia zeharkatzen 
dabilen martxa baten bidez. 
Bost etapatan banatuta, mar-

titzenean hasitako martxa 
bihar amaituko da, Bilbon, 
Bizkaiko Foru Aldundiko egoi-
tzaren parean. Durangaldetik 
ere igaro dira. Gaur Zornotzan 
hasiko dute laugarren etapa, 
eta Durangoko udaletxe pa-
rean amaituko da. 

Ekimena aurkezteko es-
kaini zuten prentsaurrekoan 
herritarrei dei egin zieten, 
martxa herrietaik igarotzen 
denean eurengana batzeko. 

Gaurko etapa Durangoko 
udaletxe parean amaituko 
da. Martxagaz bat egitera 
deitu dute antolatzaileek

Bide berria Ansoagagoikoa eta 
Ansoagabehekoa auzoak lotzeko 
Oinezkoentzako pasabide berriagaz handitu egin dute segurtasuna

   MALLABIA  J.D.
Mallabiko Ansoagagoikoa eta 
Ansoagabehekoa auzoak bide 
berri eta seguruago batek lotzen 
ditu. Auzo bien ondotik pasabi-
de berria egin du udalak, bate-
tik bestera joateko bidea erraz-
teko. Orain arte errepideko 
espaloitik egin zitezkeen auzo 

bi horien arteko joan-etorriak, 
edo, bestela, eskailera batzuk 
igo behar ziren. Errepidean 
malda handia dago eta, batzue-
tan, autoak komeni baino abia-
dura handiagoan dabiltza, on-
dotik pasatzen diren oinezkoen 
segurtasuna arriskuan jarriz, 
udal arduradunen esanetan. 

Horregatik, auzo biak lotzeko 
bide alternatibo bat egitea pen-
tsatu zuen Mallabiko Udalak, 
eta joan zen aste hasieratik dago 
erabilgarri. 25 bat metroko bi-
de berria bihurgune bat eginez 
igotzen da Ansoagagoikoa au-
zoraino, auzo bien arteko malda 
suabeagoa eginez.

Ansoagagoikoa eta Ansoagabehekoa lotzen dituen bide berria. 

Hesian taldea 2006an sortu zen Etxarri-Aranatzen (Nafarroa). 

Hesian, Skakeitan eta 
Trikizio taldeak jaietan 
Urriko Jaietan kontzertua eskainiko dute

   MALLABIA  J. D.
Mallabian Urriko Jaiak ospa-
tuko dituzte urriaren 27an eta 
28an. Egitarau mardularen 
barruan, rock kontzertuak na-
barmendu daitezke. Datorren 
asteko zapatu gauean Hesian, 
Skakeitan eta Trikizio taldeek 
zuzenekoa eskainiko dute he-
rriko parkean.

Aurretik, egunean zehar ere 
hainbat ekintza izango dira. 
Ardo feriaren bigarren aldia da 

horietako bat. Ardosaltsanek 
antolatuta, askotariko ardoak 
probatzeko aukera egongo da 
12:00etatik 17:00etara, bost euro-
ko sarreraren truke. 

B a r i k u  a r r a t s a l d e a n , 
18:30ean, jaurtiko dute jaiei 
hasiera emango dien txupina-
zoa. 19:00etan elizpeko pilota 
txapelketako finala hasiko dute  
eta, 20:00etan, labeldun oilasko 
pintxoak (1,5 euro) jateko auke-
ra egongo da.

   ZORNOTZA  J. Derteano
Musika kalera aterako duen 
ekimena prestatu dute, urria-
ren 28rako, Luis Urrengoetxea 
kaleko tabernariek. Kalea bera 
eszenatokitzat hartuta, muntaia 
berezirik gabe, Zornotzako sei 
taldek kontzertuak eskainiko di-
tuzte hiru gunetan. Onenentzat 
sariak egongo dira.

Haizetaran ekimenaren esen-
tzia hartu dute oinarritzat: mu-
sika kalean eta eszenatokirik 
gabe, espaloian bertan. Baina, 
txarangen arteko lehiaketan ez 
bezala, musika taldeak ez dira 
kalean gora eta behera ibiliko. 
Zuzenekoak eskaintzeko aton-
dutako hiru gunetan arituko 
dira: Harrison plazan, Tomasa 
tabernaren kalezuloan eta Leku 
Berri tabernaren ondoko bide-
gurutze inguruan. 

Zornotzako sei taldek par-
te hartuko dute ekimenean: 
Enetaran, Steepers, Primeros 
Auxilios, Zerua Drive, Blanco y 
en Botella eta Calling de Riot tal-
deek. Denak Zelaieta zentroan 
entseatzen duten taldeak dira. 
“Lutaber elkartetik ideia irten, 
herriko taldeei gustatu, eta de-
non artean borobildu genuen 
ekimena”, azaldu du Lutaber 
elkarteko Julen Bazek.

Talde bakoitzak 45 bat minu-
tuko bi kontzertu eskainiko di-
tu, bakoitza leku batean. Txan-
daka arituko dira. Urriaren 

28an, 19:30ean, hasiko dira lehe-
nengo emanaldiak, eta 22:30ean  
azkenak.

Sariak onenentzat
Bi sari egongo dira: adituen 
epaimahaiarena eta herrita-

rrena. Adituena irabazten due-
nak datorren urteko martxoan 
Ametx erakundeak abiatuko 
duen maketa lehiaketan zuze-
nean parte hartzeko eskubidea 
irabaziko du. Herritarren bo-
torik gehien jasotzen dituen 

taldeak, berriz, 400 euro jaso-
ko ditu. Bigarrenarentzat ere 
badago saria: 200 euro. Luis 
Urrengoetxea kaleko taberne-
tan bozkatzeko guneak egongo 
dira, herritarrek euren iritzia 
emateko aukera izan dezaten.

Eszenatoki barik, espaloi gainean eta herritarrak aurrez aurre dituztela eskainiko dituzte zuzenekoak. 

Kalea eszenatoki bihurtuko dute 
herriko musika taldeek 28an     
Sei talde zuzenean arituko dira Luis Urrengoetxea kaleko hiru gunetan
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IRITZIA    

astekaria@anboto.org 
asteartea 17:00ak arteko epea

ANBOTOk ez du bere gain hartzen 
kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi 

artikuluetan edo gutunetan 
adierazitakoen eta emandako iritzien 

erantzukizunik.

Zure iritzia, gutuna edo 
fotodenuntzia helarazteko 

helbideak: 
Bixente Kapanaga 9, 48215 - Iurreta • 
Izen-abizenak • telefonoa • helbidea  

• Nortasun Agiriaren zenbakia

DATUOK BARIK EZ DA  
GUTUNIK ARGITARATUKO

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak 
kide baten izenean sinatuta eta 
ANBOTOren irizpideen arabera 

zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako 
testuak ezingo du 1.500 karaktere 

baino gehiago izan (tarteak barne). 

IRITZIA    

 Nafarroa zentroan lehenengo 
faseko lanak amaitu dituzte
ZORNOTZA  Nafarroa zentro osoa eraberritzen 
hasi dira, faseka. Lehenengo faseko lanak amaitu 
dituzte, bigarren solairuan, 630 metro karratutan. 
Eraberritze integrala egin dute eta espazioak be-
rrantolatu dituzte 450.000 euroko inbertsioagaz. 
Zerbitzu berrien artean, autonomia maila altuko 
pertsonei zuzendutakoa hartuko du martxan jar-
tzen denetik aurrera.

Langile baten heriotza 
salatzeko elkartuko dira
ATXONDO  Atxondoko Comercial Arrate en-
presako garraiolari batek lan istripua izan zuen 
Soraluzen, urriaren 5ean, eta handik astebetera 
hil egin zen. Horren aurrean, euskal gehiengo 
sindikalak (ELA, LAB, ESK, STEILAS, EHNE 
eta HIRU sindikatuak) elkarretaratzea egingo du 
gaur, 12:00etan, Atxondoko Artia industrialdean, 
Comercial Arrate enpresa parean. 

Familian euskaraz jolasteko 
ekimena abiatu dute Berrizen
BERRIZ  Berrizko Udalak, Urtxintxa eskolagaz el-
karlanean, gurasoek beraien haurrekin euskaraz 
jolastea helburu duen ‘euskaraz jolas eta solas’ 
ekimena abiatu du. Gurasoen eta seme-alaben 
hartuemanetan euskara sustatzea du helburu.  
Hurrengo hitzorduak urriaren 26an eta azaroaren 
2an izando direla adierazi dute, 16:15etik 17:15era, 
eskola ondoko parkean. 

Berrizen kartelak eta banderak eskutan egin zuten protesta.

Durangon jendetza elkartu zen mobilizazioan.

Katalunia, berriro ere 
kaleko eztabaidan 
Sanchez eta Cuixarten kartzelaratzea salatu dute

   DURANGALDEA  M. O.
Kataluniako prozesu subira-
nistak egun erabakigarriak 
bizi izan ditu azken asteetan, 
eta Durangaldean hainbat al-
diz atera dira kalera babesa 
erakustera. Astelehenean ANC 
eta Omnium eragileetako pre-
sidenteak —Jordi Sanchez eta 
Jordi Cuixart— kartzelara bi-
dali zituen epaileak, eta horren 

aurrean protesta egiteko, Gure 
Esku Dagok mobilizazioetara 
deitu zuen martitzenean herri-
rik herri. 

Horrez gainera, Durango-
ko Udalak kartzelaratze ho-
rren aurkako udal adierazpena 
onartu du, EAJ, EH Bildu eta 
Herriaren Eskubidearen botoe-
kin. Atxilotuei babesa erakutsi, 
eta haiek askatzeko exijitu du.

DURANGALDEA ASTEON

16 urtetik gorakoentzako bertso 
eskola ipini gura dute martxan
Bertsolaritzari buruzko hiru hilabeteko ikastaroa antolatu du udalak

  ZALDIBAR  I. E.
“Ahozkotasuna landu eta hitza-
gaz jolasteko” gogotsu dauden 
16 urtetik gorakoei zuzenduta, 
hiru hilabeteko bertsolaritza 
ikastaroa antolatu du Zaldibar-
ko Udaleko Euskara Zerbitzuak. 
Azaroan hasiko da ikastaroa. 
Bertsolaritza “giro onean eta 
modu ludikoan” landuko du-
te ikastaroan parte hartzen 
dutenek, Bizkaiko Bertsozale 
Elkartearen eskutik. Urriaren 
30era arte, eguen@zaldibar.eus 
helbidean edo 946827016 telefono 
zenbakian eman daiteke izena. 

Hiru hilabetean zehar 14 saio 
izango dituen ikastaro labur ho-
ri epe luzera Zaldibarko bertso 
eskola sortzeko lehenengo pau-
soa izatea gura du Zaldibarko 
Udalak. Horregatik, bertsozale 
taldea egonkortuko balitz, hi-
ru hilabeteko ikastaroa urte 
osora zabaltzeko aukera egon-
go litzatekeela aurreratu dute 
antolatzaileek. Izan ere, bertso-
laritzaren transmisioak eta sus-
tapenak euskararen erabilera, 
bizitasuna eta kalitatea han-
ditzeko ekarpen esanguratsua 
egin dezaketela uste dute.

Bertso eskolen jaia
Urriaren 27an, Durangaldeko 
bertso eskolen ikasturte hasie-
rako jaia Zaldibarren egingo du-
te. Ikasturtea modu ofizialean 
hasteko eta Zaldibarko bertso 
eskolaren sorreran laguntze-
ko antolatu dute jaia bertan. 
Berriz, Durango, Zornotza eta 
Otxandioko bertso eskoletako 8 
taldetako kideak gonbidatu di-
tuzte jai horretara. Meriendan 
elkartuko dira gazteak lehenen-
go, eta herrian zehar bertso po-
teoan ibiliko dira bertsolariak 
eta gai-jartzaileak, ondoren.

Durangaldeko bertso eskolen ikasturte hasierako jaia Zaldibarren ospatuko dute, urriaren 27an.
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Berbaz

“Eduki akademikoez gaindi, zerbait ikasi eta 
ulertzeko esperimentatu egin behar da”
Bidelagun, hezitzaile eta gurasoei zuzenduta Umerri eskolak antolatutako ‘Umeak akonpainatzen’ ikastaroa gidatzen du

 BERBAZ  Aitziber Basauri
Umeek erreminta lagungarri 
eta trebezia gehiago izan di-
tzaten, bizipen-ikastaroa ema-
tera etortzen da Durangalde-
ra Tinus Wijnakker. ‘Umeak 
akonpainatzen’ ikastaroa irai-
lean hasi zen eta 26 lagunek 
parte hartzen dute. Bizi-espe-
rientzian oinarritutako ikaske-
tak bultzatzen dituen Alavi-
da proiektuaren sortzaileetari-
ko bat da holandarra, baina, 30 
urtetik gora dira Madrilen bizi 
dela. Hurrengo saioa urriaren 
27an da.

Hezitzaileak baino, laguntzai-
leak behar dituzte umeek? 
Aurretiaz umeentzat ona zer 
den badakien heldu bat lez iru-
dikatzen dugu hezitzailea. Bai-
na, lagundu gura badut, zer-
tan lagundu jakin behar dut eta 
umeak —berdin helduekin— 
gura eta behar duenari jarri 
behar diot arreta. Hura kon-
tuan hartu. Hala ere, lagun-
tzeak ez du esan gura, momen-
turen batean, ume horren erre-
ferente edo eredu  izango ez  
naizenik, umearen gidari izan-
go ez naizenik. Hala ere, umea 
jarriko dut lehen lerroan, horri 
egongo naiz adi, ditudan espek-
tatibei jarraitu beharrean. 

Umearen ikasketa prozesua 
barrenetik hasten dela diozu.
Duen adina duela, ume batek 
badu zeresana erabaki bat har-
tzerakoan, eta zerbait egin gura 
ez badu, ez dugu zertan behartu. 
Badira gauza batzuk ikasi egin 
gura dituenak, inguruarekiko 
etengabeko harremanetan era-
bilgarri zaizkionak. Adibidez, 
logikoa da bere herrialdeko hiz-
kuntza ikasi gura izatea, ez du-
gu derrigortu beharrik erabil-
tzen ari den hizkuntza ikaste-
ra. Berdin beste gauza askogaz. 
Umearen momentua kontuan 
hartuz gero, egiten ari den ho-
rrekiko interesa izatea lortuko 
dugu. Dena delako hori ikasteak 
merezi duelako, motibatuta ika-
siko du, arlo akademikoan, ha-
rremanak egiterakoan...

Bizi esperientzian oinarrituta-
ko ikasketa da hori?
Bai. Eduki akademikoez gaindi, 
zerbait ikasi eta ulertzeko espe-

rimentatu egin behar da. Espe-
rientzia propioekin erlaziorik 
ez duen ikasketagaz emaitza bat 
lortuko dut, bai, baina bide bat 
egin gabe: irudi edo argazki ba-
tegaz elefante bat zer den jakin-
go dut. Baina ez dut haren usai-
na ezagutzen, beldurra ematen 
didan ala ez ... Ez dut harreman 
interesgarri bat elefanteagaz, 
eta kontzeptu pobre bat lortu-
ko dut. Neurona-loturetan oina-
rritzen da ikasketa, eta interesa-
ren arabera lotura gehiago edo 
gutxiago egingo ditut. Motiba-
zioa baino gehiago da. Burmui-
na lantzeko eragaz du zerikusia, 
bizi-esperientziako hainbat ar-
lotan askotariko loturak egiteko 
oinarrizko ezagutzagaz.

Sentimendu eta emozioekin 
lotura zuzena du horrek?
Guztiz. Motibazioagaz, interesa-
gaz, ikusminagaz... Gauzak bi-
zitzea edo sentimendu eta emo-
zioak adieraztea uzten ez den 
espazio batean, ez da neurona
-loturarik emango — ematen ba-
da, helduek antolatuta—. Baina 
sentimenduak kontuan hartuz 
gero, umea erabakiak hartzeko 
gai dela onartu behar dut. Ho-
rrela, umearen autoestima as-
koz altuagoa izango da eta heldu 
denean bizitza propioa izateko 
gai sentituko da, nola bizi esan-
go dion inoren zain egon gabe. 

Horretarako, umeak zein balia-
bide behar ditu?
Jatea, lo egitea, babestuta sen-
titzea... behar dute umeek; eta 
baldintzarik gabeko maitasuna. 
Bestela, maitatua izateko behar 
hori asetzeko egingo du bata edo 
bestea. Xantaia emozional ho-
rren menpe ikasiko dute. Segur-
tasuna ere behar dute, beti gura-
soak hor izan gabe. Erabakitze-
ko aukera ematen die, gurasoek 
esango dutenari begiratu gabe.

Umeek mugak behar dituzte?
Bai. Askatasuna eta autonomia 
arduragaz daude lotuta, eta ar-
durak esan gura du albokoa ain-
tzat hartzea, gu geu kontuan 
hartzen gaituzten eran: akor-
dioetara heldu behar dugu, ara-
zoak konpondu, harremanak 
egiten ikasi... Kontua ez da gura 
dena egitea, inoren kontra. Ho-
rretarako, ahalegintxoa egin-
da lorpena handiagoa dela ikas-
tea garrantzitsua da, bide erre-
zena hartu beharrean: jostailu 
bat lortzeko ez dago jo beharrik, 
biderik errezena den arren. Ba-
dago premia hori asetzeko beste 
erarik. Egoera bakoitzaren au-
rrean zer egin daitekeen ikaste-
ko, umearen alboan jarri behar 
dugu, eta beste bide bat aurki-
tu daitekeela azaldu. Mugak, be-
rriz, arriskuak saihesteko era 
dira, segurtasuna eman behar 
dute: inork joko ez gaituela, ko-
txeak harrapatuko ez gaituela... 

Umeengan espektatiba asko 
ditugu jarrita?
Aldakorra izan litekeen etorki-
zunari aurre egiteko prest da-

goen pertsona heldua izan da-
din, orain, bere errealitateak es-
kaintzen dion horretatik umeak 
zer ikasi behar duen jakin behar 
dugu: bai eduki akademiko be-
rriak barneratzeko, bai harre-
manak egiteko, hitz egiteko edo 
defendatzen ikasteko.... Horri 
egon behar dugu adi. Horrela, 
berezko motibazioa izango du 
edozer ikasteko. Berak aukera-
tutakoa ikasiko du, ez gurasoek 
edo irakasleek esandakoa.  

Egungo hezkuntza sistemak ez 
du hau guztia bermatzen?
Eskola gehienetan guztiz era-
giten duen sistema formal bat 
dago. Beti egon dira saiakerak 
gauzak aldatzeko eta eskola as-
kotan ari dira gauzak aldatzen. 
Irakasleek asko eragin dezake-
te horretan. Baina, Euskal He-
rrian oposizio bidez osatzen da 
irakaslegoa eta zailtasunak dau-
de planteamendu pedagogiko 
partekatuan oinarrituta antola-
tzeko. Politikoki zuzena den ere-
du sozial batera egokitzeko, so-
zializazio prozesu bat ere ema-
ten da eskolan. 

Bere errealitateak 
eskaintzen dion 
horretatik umeak 
zer ikasi behar duen 
jakin behar dugu”

Tinus Wijnakker Brouwers | Hezitzailea eta Alavida proiektuaren sortzaileetariko bat | Holanda, 1952
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 AZOKA  Itsaso Esteban
Abenduaren 6tik 10era egingo 
den 52. Durangoko Azoka haste-
ko 52 egun falta ziren egunean, 
martitzenean, Kurutzesantu 
Museoan aurkeztu zuten aur-
tengo edizioa iragarriko duen 
kartela. Gerediaga Elkartearen 
enkarguz, Jose Antonio Sistia-
ga margolariak (Donostia, 1932) 

osatu du aurtengo azoka iraga-
rriko duen kartela. Pelikula es-
perimental bateko diapositiba 
bat oinarri hartuz, eskuz mar-
goturiko artelana da 52. Duran-
goko Azokaren irudia. 

Parisen egin zituen Sistiagak 
margogintzako ikasketak, eta 
Oteiza, Zumeta eta Chillidagaz 
batera Gaur artisten elkarteko 

kidea izan zen. Martitzenean, 
Txelu Angoitia Gerediagako 

kidea eta argazkilaria lagun, 
1968an lehenengoz erabili zuen 
zeluloidean margotzeko tekni-
kari buruz mintzatu zen Sistia-
ga azokako kartelaren aurkez-
pen ekitaldian.

52. Durangoko Azokaren 
kartela erakutsi aurretik, aben-
duaren 6tik 10era arte Durango 
“sormenaren lurralde” bilaka-

tuko duen azokaren inguruko 
hainbat datu eskaini zituen 
Nerea Mujika Gerediaga Elkar-
teko presidenteak. Abenduko 
zubian Durangora etortzeko 
gonbidapena egin zien herritar 
guztiei: “Bost egun eta 50 ordu 
izango dituzu errutinatik atera 
eta sormenaren lurraldea bizi-
tzeko”, aurreratu zuen.

Hirugarren urtez, aurten ere 
bost egunekoa izango da Duran-
goko Azoka, eta Ikasle Eguna 
abenduaren 7an ospatuko dute 
—ez orain arte bezala, azokako 
lehenengo egunean—. Nerea 
Mujika Gerediaga Elkarteko 
presidenteak aurreratu duenez, 
abenduaren 7ko ikasleentzako 
tailerretako leku guztiak bete 
dira jada. Aldiz, helduei zuzen-
duriko arratsaldetako tailerre-
tan izena emateko aukera bada-
go oraindik. Durangoko Azoka-
ren webgunean eman ahalko da 
izena, urriaren 31ra arte.

Gerediaga Elkarteko eta 
Azokako guneetako ordezka-
riekin batera, ekimena babes-
ten duten erakunde publikoen 
ordezkariak izan ziren marti-
tzeneko Kurutzesantuko aur-
kezpenean. Azokaren garran-
tzia azpimarratu zuten euren 
berbaldietan Aitziber Irigoras 
Durangoko alkateak, Maria Jo-
se Telleria Gipuzkoako Aldun-
diko Kultura zuzendariak, Ana 
de Castro Bizkaiko Aldundiko 
Euskara zuzendariak eta Jo-
xean Muñoz Eusko Jaurlaritza-
ko Kultura sailburuordeak.

Gerediaga Elkarteko eta Azokako guneetako kideak eta azoka babesten duten erakunde publikoetako ordezkariak batu ziren prentsaurrekoan. Txelu Angoitia

Jose Antonio Sistiaga artista donostiarraren 
margolana, 52. Durangoko Azokaren irudia   
Abenduaren 6tik 10era egingo den 52. Durangoko Azokaren kartela aurkezteko agerraldia egin dute, asteon

Pelikula esperimental 
bateko diapositiba bat 
oinarri hartuz eskuz 
margoturiko artelana da 

 MUSIKA  I. E.
Herriko jaietan eta Zelaieta 
zentroan jo izan du orain ez 
hainbeste denbora, baina Mikel 
Urdangarin zornotzarrak urte 
asko daramatza Zornotza Are-
toko oholtzara igo barik. Gaur, 
20:00etan, hiru musikarik lagun-
duta aurkeztuko du Margolaria 
bere azken lana.

“Kontzertu bakoitza animo 
pildora bat da, eta Zornotzan 
kantatzeko, gainera, bereziki 
gogotsu nago”, adierazi du mu-
sikariak. “Beste kontzertuetara 
ez bezala, honetara familiakoak 
etorriko dira, eta halako detai-
leek ilusio berezia egiten dute”.

Martxoan argitaratu zuen 
Margolaria, eta grabazioan on-
doan izan zituen musikariek 

lagunduta, lan horretako kanta 
guztiak jo ditu azken hileetako 
kontzertuetan. “Oso gustura 
ibili gara; uste dut jendeak ondo 
hartu dituela kanta berriak”, 
dio. Azken kontzertuak ezohi-
koak izan dira: duela hiru hila-

bete istripua izan zuen mendian, 
eta hanka bietan min hartuta, 
udan gurpil-aulkian eserita 
eskaini behar izan ditu kontzer-
tuak. Makuluekin dabil orain. 

2015ean bakarka kaleratu 
zuen diskoaren ostean, taldeak 
lagunduta dabil berriro Ur-
dangarin. “Eszenatokira zure 
gitarragaz eta ahotsagaz ba-
karrik edo talde sendo baten 
laguntzagaz ateratzea oso gauza 
diferenteak dira: biek dute bere 
xarma, baina, orain, taldeagaz 
oso gustura nabil”, adierazi du.  

Datorren hilean, hiru kon-
tzertu eskainiko ditu Argenti-
nan; Buenos Airesen, La Platan 
eta San Nicolasen joko du. San 
Nicolasen, hango Arte Eskolako 
musikariekin arituko da. Mar-
golariako kantak ikasten ari di-
ra musikari argentinarrak saio 
horretarako. Argentinatik buel-
tan, Durangoko Plateruenean 
arituko da, azaroaren 25ean. Azaroan hiru kontzertu eskainiko ditu, bakarka, Argentinan. 

Aspaldiko partez, Zornotza Aretoan 
arituko da Mikel Urdangarin, gaur  
Bere herriko antzokian joko ditu Urdangarinek ‘Margolaria’ diskoko kantak

“Kontzertu bakoitza 
animo pildora bat da, eta 
Zornotzan kantatzeko 
bereziki gogotsu nago”
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GEURE DURANGALDEA

GARAZI 
MUGARZA 
MARKINA
Erizaina

“Orain badakit gizonak ekin-
tza handiak egin ahal dituela. 
Baina sentimendu handi bat 
izateko gai ez bada, ez zait 
batere axola”, aitortu zion 
Rieuxek Tarrouri. Latzetik 
bezainbeste du ederretik gu-
re lanak. Paziente batzuez 
beti akordatuko naiz, nik 
eurak baino gehiago lagundu 
naute askotan, eta nahi nuke 
irakaspen horiekin guztiekin 
eredu txukun bat sortu, gero 
nire bizimodu erosora aplika-
tzeko. Izan ere, maiz iruditzen 
zait benetan garrantzizkoak 
diren arazoak dituen jendea 
gutxiesten ari naizela eta nik 
ez daukat motiborik koleraz 
bizitzeko. Txikiak izan behar 
luketen kezkei hondamendi 
baten neurriko garrantzia 
ematen diet eta oso errudun 
sentitzen naiz horregatik. 

Izurria etenik gabe heda-
tzen da esparru guztietara 
eta hiriak ixten ditu bizitzari 
aukerak ukatzeko. Behintzat 
hala iruditzen zaigu baso bete 
uretan itotzen garenoi, eta be-
netan iristen denean erortzen 
lehenak izaten gara. Baina 
zenbaitzuek diote izurriak bi-
zitzari aukera bat ematen dio-
la, gauzei joaten utzi behar 
zaiela; gainezka egin orduko 
uhateak irekitzea zilegi da 
eta urei utzi egin behar zaie 
euren ibaiak egiten. Batzue-
tan eusteak mintzen duelako 
uzteak baino gehiago. Eta ho-
rrek ez du esan nahi bizitzari 
amore ematen diozunik, ez-
pada benetan garrantzizkoa 
dena estimatzen ikasi duzula-
ko zaudela hari begira. 

Camusen Izurria nobela-
ko beste pasarte eder batek 
hala dio: “Ez dit axola itxaro-
teak etorriko zarela baldin 
badakit”. M-k esan zidan be-
netan garrantzitsuak diren 
horiek ia beti iristen direla 
bizitzan. 

Izurria

 ZINEMA  Itsaso Esteban
Gaur estreinatuko dute Hego 
Euskal Herriko zinema-are-
toetan Aitor Arregik eta Jon 
Garañok zuzenduriko Handia 
filma. Donostiako Zinemaldian 
oso kritika onak izan ostean, 
eta euskal zinemaren Irizar Sa-
ria eta Epaimahaiaren Sari Be-
rezia irabazi eta gero, gaurtik 
aurrera publiko orokorrak iku-
si ahal izango du Eneko Sagar-
doy aktore durangarra prota-
gonista duen filma. Ohiko are-

toetan emango dute. Datozen 
egunetan, beraz, Durangaldean 
ere ikusgai izango da Altzoko 
Handiaren istorioa. Gaur, bihar 
eta etzi Durangoko Zugaza Zi-
neman, Elorrioko Arriolan eta 

Zornotza Aretoan ikusi ahalko 
da Handia. Durangon, egunean 
bi emanaldi izango dira gaur-
tik astelehenera arte, eta bana 
martitzenean eta eguaztenean. 
Asteburuan emateko hautatu 

duten filma izango da Zornotzan 
eta Elorrion ere.

Datorren asteburuan Berriz-
ko Kultur Etxean izango da ikus-
gai: urriaren 27an (22:00etan) 
eta 29an (19:00etan).

Eneko Sagardoy durangarrak antzezten du ‘Handia’ filmeko protagonistaren papera.

Durangon, Elorrion eta Zornotzan 
emango dute ‘Handia’, asteburuan  
Gaur estreinatuko dute filma Hego Euskal Herriko zinema-aretoetan

‘Mundu bat bertso’  
egitasmoa martxan
Bertsolaritza ikasgelan landuko dute 660 ikaslek

 BERTSOLARITZA  I. E.
Ekimena martxan ipiniko den 
herrietako udalen babesagaz, 
Mundu bat bertso egitasmoa 
antolatu du ikasturte honetan 
ere Bizkaiko Bertsozale elkar-
teak. Egitasmo horregaz bat 
egin duten Zornotza, Durango, 
Iurreta, Abadiño, Atxondo, 
Zaldibar eta Otxandioko Lehen 
Hezkuntzako bosgarren eta 
seigarren mailetako 660 ikas-
lek bertsolaritza landuko dute 
ikasgelan.

Bertsolaritza jorratuz, ahoz-
kotasunaren bidez hizkuntza, 
kultura, musika eta bestelako 
trebetasunak landuko dituzte 

Mundu bat bertso proiektuan 
parte hartzen duten ikasleek. 
Astero edo hamabostero, ordu 
bat iraungo duten saioetan ber-

tsolaritzaren oinarrizko eza-
gutza jasoko dute. Jolasak, en-
tzunaldiak eta ikus-entzunezko 
baliabideak erabiliko dituzte, 
besteak beste, saioetan.

Astero edo hamabostero, 
bertsolaritzaren oinarrizko 
ezagutza jasoko dute 
eskualdeko 660 ikaslek

Sorolla Domina eman 
diote AEBetan Zugazari
Hispanic Society of  America erakundearen saria da  

 SARIA  I. E.
Miguel Zugaza durangarrak 
“arte eta kultura hispanikoari 
egindako ekarpen aparta” na-
barmendu gura izan du Hispa-
nic Society of  America erakun-
deak, Sorolla Domina emanez. 
Joan zen eguenean New Yorken 
egin zuten ekitaldian jaso zituz-
ten dominak Zugazak eta Jose 
Manuel Entrecanales eta Yo-
landa Santos beste bi sarituek. 

1904an Archer Milton Hun-
tington akademikoak sortu 
zuen Latinoamerikan kultura 
espainiarra zabaltzeko helbu-
rua daukan Hispanic Society 
of  America erakundea. Espai-

nia, Portugal, Latinoamerika 
eta Filipinetako artea eta kul-
tura hedatzeko helburuagaz 
sortu zuten erakunde hori. 

Hamabost urtez Madrilgo 
Prado Museoko zuzendaria 
izan eta gero, abendutik Bil-
boko Arte Ederren Museoan 
dabil lanean Miguel Zugaza 
durangarra.

MIGUEL 

ZUGAZA 
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“Umetan balletean 
hasi nintzen, baina 
dantza garaikidera 
jo dut urteekin”
Bihar Bilbon estreinatuko duten ‘Funtzak’ obrako 
dantzarietako bat da Elene Carreto (Durango, 1995)

 DANTZA  Itsaso Esteban
Zelan batu zinen ‘Funtzak’ obra 
sortzeko proiektura?
Beste proiektu batean ezagu-
tu nuen, iaz, lan honen zuzenda-
ri artistikoa, Nuria Perez. Ekai-
nean deitu zidan proiektu hone-
tan parte hartzea proposatzeko. 

BAD jaialdiaren barruan estrei-
natuko duzue obra, bihar.
Bai, eta oso pozik nago horrega-
tik: antzerki eta dantza arloko 
jaialdi inportantea da.

Egun oso intentsoak izango ze-
nituen azken hauek.
Entsegu asko egin dugu estrei-
naldira begira, bai. Estreinaldia 
egingo dugun Bilboko La Fundi-
ción aretoan ibili gara bederatzi 
egunez egoitzan.

Zelakoa da ‘Funtzak’?
Dantza eta antzerkia uztartzen 
ditu, eta ikuskizunerako musika 
propio sortu du Asier Beramen-
dia Eraul taldeko kideak. Obran 
hiru dantza solo daude, eta pie-
za bakoitzari doinu bat ipini dio. 

Zelakoa izan da koreografiak 
sortzeko prozesua?
Gestalt terapiako teknikak balia-
tuz sortu ditugu soloak, inprobi-

satuz, bakoitzaren sentsazio eta 
fisikalitatearen arabera sortze-
ko. Hasiera eta amaierako koreo-
grafiak taldekoak dira, eta tar-
tean egiten ditugu soloak. Hiru 
dantzariak oso desberdinak ga-
ra, eta obrako mugimenduetan 
islatuta ikusten da hori. 

Zer ezaugarri islatzen ditu zure 
koreografiak?
Ikuskizunean sua naiz ni, eta 
dantza egiteko nire modua oso 
energikoa eta indartsua da, fisi-
kalitate handikoa.

Emakumeak zarete oholtzan 
agertzen zareten guztiak.
Bai, izan ere Nuria Perez zuzen-
dariak emakumeen indarra isla-
tu gura du obragaz. 

Taldeko kiderik gazteena zara.
Beste taldekideek 30 urte inguru 
dauzkate, eta esperientzia han-
diagoa, baina ez zaizkit horrega-
tik lekzioak ematen ibili... Elka-
rri geure iritziak eman dizkiogu, 
eta oso eroso ibili gara lanean.

Estreinaldiaren ostean leku 
gehiagotan arituko zarete?
Gustatuko litzaiguke programa-
tzaileei lana interesgarria irudi-
tzea eta proposamenak jasotzea. 

Obra kalean egiteko moldatzeko 
ere prest geundeke, gainera. 

Bilbon ikasten duzu dantza.
18 urtegaz Madrilera joan nin-
tzen dantza ikastera, baina Bil-
bon ikasketa horiek egiteko au-
kera sortu zenean, gurago izan 
nuen bueltatu. Dantzertin, Eus-
kadiko Arte Dramatiko eta Dan-
tzako Goi Mailako ikasketen 
lehenengo promozioa da gurea. 
Hirugarren mailan nabil.

Irakaslea ere bazara.
Bai, hirugarren urtez, Elorrioko 
eskola publikoan dantza eskolak 
ematen dizkiet umeei eta amei, 
eskolaz kanpoko ekintza mo-
duan. Oso gustura nabil. Dantza-
gaz jolastuz, umeak euren nor-
tasuna eta sormena garatzera 
bideratu gura ditut: dantzaren 
lengoiaren bitartez, emozioak 
onartu eta transmititzeko gaita-
suna jorratzea umeekin. 

Noiztik egiten duzu dantza?
Hiru urtegaz balletean hasi nin-
tzen, baina urteekin dantza ga-
raikidera jo dut. Balletean zer-
bait falta zitzaidala sentitzen 
nuen, eta 12 urtegaz funkyan ha-
si nintzen, gero jazzean... Nire-
tzat balleta estetika bat da gehia-
go, eta markatutako kanonetan 
sartzen ez bazara —altua eta ar-
gala ez bazara, adibidez— kan-
poan geratzen zara. Ez dut nire 
burua kanon horregaz identifi-
katzen, eta ez dut uste eredu ho-
ri aproposena denik umeentzat. 
Dantza garaikidea, aldiz, librea-
goa da, eta gizatasuna eta nor-
tasuna dira oinarria. Barruan 
daukazuna ateratzeko baliatzen 
duzu teknika. Klasikoak baino 
askoz gehiago asetzen nau gaur 
egun  dantza garaikideak.

Hiru urtegaz hasi zen Elene Carreto balleteko eskoletara joaten.

Anariren ‘Epilogo bat’  
entzungai, Berrizen
Berrizko Kultur Etxean arituko da, bihar, 20:00etan

 MUSIKA  I. E. 
Euskaltzaleen Topaguneak 
antolatzen duen Udagoieneko 

Ostera zikloaren lehenengo hi-
tzordua izango da Berrizko Kul-
tur Etxeko biharkoa. Epilogo 

bat azken lana aurkeztuko dute 
Anari Alberdi azkoitiarrak eta 
bere taldeak. Iaz kaleraturiko 
sei kantako diskoa da. Mikel 
Abrego, Mariano Hurtado, Bor-
ja Iglesias eta Xabier Olazabal 
taldekideen doinuek lagundu-
ko dituzte Anariren ahotsa eta 
gitarra Berrizko Kultur Etxeko 
biharko kontzertuan.

Udagoieneko Ostera ziklo-
ko beste bost hitzorduak Igo-
rren, Bilbon, Arrigorriagan 
eta Leioan izango dira: Larregi, 
Hesian, Kepa Junkera eta Sorgi-
nak, Su Ta Gar, Ez Dok Hiru eta 
Miss Karaokegaz.

Portotik sariagaz bueltatu 
dira L’Atelierreko dantzariak

 DANTZA  I. E. 
Durangoko Feel The Sound 
taldeko Xian, Aner eta Na-
roa dantzari gazteek Rock Da 
House lehiaketan parte hartu 
zuten, Portugalgo Porto hirian, 
joan zen asteburuan. Kale dan-
tzen eta hip-hoparen Europako 
lehiaketa da Rock Da House, 

eta bigarren saria eskuratu zu-
ten Durangaldeko dantzariek, 
12 eta 14 urte artekoen sailean.

Durangoko L’Atelier dantza 
eskolan Ethan López Berrizko 
dantza irakasleagaz ikasten 
duten Feel The Sound taldeko 
dantzariak izan dira Porton sa-
ria eskuratu dutenak.Lau musikarik lagunduta jardungo da Anari.

Ethan Lopez berriztarragaz ikasten dute taldekideek, L’Atelier akademian.

Gestalt terapiako teknikak baliatuz sortu dituzte ‘Funtzak’ obrako koreografiak.

Euskaltzaleen Topaguneak 
antolaturiko Udagoieneko 
Ostera zikloko lehenengo 
hitzordua izango da
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Kirola

“Duela 23 urte padela telebistan bakarrik 
ikusten zen kirol arrotz eta elitista zen”
20 urtegaz Nojan padelean jokatzen hasi eta 12 urtez Durangon padel irakasle lanetan ibili zen Gorka Irazuegi 

  PADELA  Maialen Zuazubiskar
Gorka Irazuegik hogei urte bai-
no gehiago daramatza pade-
lean jokatzen. Padelak izan 
duen bilakaera azpimarratu du 
durangarrak, eta kirol hau edo-
zeinek egiteko modukoa dela 
aitortu du.

Nola hasi zinen padelean jo-
katzen? 
20 bat urtegaz hasi nintzen. La-
gun batek etxe bat zeukan No-
jan, eta sarritan joaten ginen ha-
ra. Lagunaren etxe ondoan pa-
del-pista bat zegoen, eta han-
txe hasi nintzen jokatzen. Gaur 
egun ere aritzen naiz.

Nojan jokatzen hasi eta Duran-
gon padel entrenatzaile izate-
ra pasatu zinen. 
Hala da, bai. Hamabi bat ur-
tez irakasle lanetan aritu nin-
tzen Durangon, Jolasleku gim-
nasioan. Eta gimnasioa itxi zu-
tenean, irakasle lana uztea era-
baki nuen.

Nolako garaiak izan ziren?
Politak. Batez ere, polita da pa-
delean jokatzen erakutsi diedan 
mutil zein neska gehienek pa-
delean jokatzen jarraitzen dute-
la jakitea. 

Duela 23 urte jende gutxi ari-
tzen zen padelean; gehien-
tsuenak pertsona famatuak zi-
ren. Inoiz entzun behar izan 
duzu Aznarren kirolean aritzen 
zarela? 
Bai, sarritan entzun behar izan 
dut hori. Batez ere, hasi nintze-
nean. Orduan jende oso gutxik 
jokatzen zuen, hemen frontoia, 
pala eta tenisa zeudelako mo-
dan. Padela telebistan bakarrik 
ikusten zen kirol arrotz eta eli-
tista zen. 

Hala ere, azken urte hauetan, 
padelak bilakaera nabarmena 
izan duela ematen du.
Bilakaera izugarria. Ni joka-
tzen hasi nintzenean jende gu-
txi aritzen ginen. Ia ez zegoen 
zelairik eta padeleko palak oso 
garestiak ziren. Orduan, hiru 
pala marka baino ez zeuden, eta 
guztiak oso garestiak ziren. Be-
raz, jende askok ezin zuen joka-
tu. Orain, berriz, tenisko erra-
keta-etxerik gehienek padele-
ko palak egiten dituzte, eta ho-

rrek jende gehiagok jokatzea 
ekarri du.

Instalazioen hobekuntzak ere 
padela indartzen lagundu du-
tela esango zenuke?
Dudarik gabe. Zelai gehiago 
egoteak jende eta talde gehiago 
egotea ekarri du. Hala ere, Du-
rangon zelai falta izugarria du-

gu. Egun guztian, hainbat jen-
de —federatuak eta federatu ga-
beak— igarotzen da zelaietatik, 
eta askok beste herri batzuetako 
instalazioetara joan behar iza-
ten dute, arratsaldetan umeen-
tzako ikastaroak egoten baitira. 

Padelak zer eskaintzen dizu?
Denetarik duen kirola dela 
esango nuke. Fisikoki  ondo ego-
ten laguntzen dizu, eta une oro 
burua lanean edukitzea eska-
tzen dizu. Hori gutxi balitz, kirol 
oso dibertigarria da. 

Jendea ezagutzen laguntzen 
du padelak?
Bai, sozialki kirol oso ona dela 
esango nuke. Esaterako, orain, 
modan dago zerrendak egin, or-
du bat jarri, eta izena eman du-
ten beste kirolari batzuekin par-
tiduak jokatzea. Duela urte ba-
tzuk ez zen horrelakorik ger-
tatzen. Norberak bilatu behar 
zituen entrenatzeko bikoteki-

dea eta aurkariak. Gaur egun, 
ekimen berri honi esker, jende 
asko ezagutzeko aukera dago. 

Egun padela indar dezente 
hartzen ari da Durangaldean.
Durangon talde indartsuak dau-
de. Esaterako, Padelzaleaken 
200 pertsonatik gora batzen ga-
ra, eta hori sinestezina izango li-
tzateke duela 20 urte. Gainera, 
azken urte hauetan padela oina-
rria sendotzen dabilela esan dai-
teke. Orain arte, beste kirol ba-
tzuetan aritzen zen jendea pade-
lera igarotzen zen nagusitzera-
koan. Orain, berriz, haur asko 
txikitatik hasten dira padelean 
jolasten.

Padelzaleakeko kidea zara. 
Nola ikusten duzu kluba?
Klub indartsua garela esan-
go nuke. Egun zazpi talde gau-
de, lau gizonezkoenak eta hiru 
emakumezkoenak. 20 pertsona 
gaude taldeko, gutxi gorabehe-
ra. Gainera, lehen esan bezala, 
gero eta jende gazte gehiagok 
ematen dute izena, eta horrek 
izugarri indartzen du taldea. 

Asteburuan San Fausto txapel-
ketako finalak jokatuko dira, 
eta Alex Petralandaren oroi-
menezkoa. Domekako finalak 
nolako partiduak izango direla 
aurreikusten duzu?
Beste urte batzuetan ez bezala, 
aurtengo txapelketan herriko 
jokalariak izan dira gehienak, 
eta finalak ere herritarren ar-
tekoak izango dira. Bai gizonez-
koetan, bai emakumezkoetan, 
seguru nago final borrokatuak 
ikusiko ditugula. Emakumez-
koetan, gainera, talde bien ar-
tean 20 urte inguruko aldea da-
goela aipatu behar da. 

Bestalde, Marcello Jardim bra-
sildarrak ere partidua jokatuko 
du asteburuan Durangon. 
Bai, hala da. Alex Petralanda-
ren omenez, nazioartean joka-
tzen dabiltzan jokalarien arte-
ko partidua antolatu dute. Eta 
bertan izango da Marcello Jar-
dim. Brasildar hau munduko 
jokalaririk onenetarikoa izan 
zen orain 20 urte, eta gaur egun 
ere onenen artean dabil. Beraz, 
animatu dadila jendea parti-
du hauek ikustera, ikuskizuna 
ziurtatuta egongo da eta. 

Padelzaleak taldeko kide batzuk.

20 urtegaz hasi zen jokatzen Gorka Irazuegi.

Gorka Irazuegi Buruaga | Padelzaleak taldeko kidea | Durango, 1974

Lehen ez bezala, 
gaur egun haur 
asko txikitatik 
hasten dira 
padelean”
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Isasi eta Zuazubiskar, pistako euskal 
erreferente nagusiak etxekoak dira
Espainiako txapelketan bost domina irabazi dituzte Eustrak-Euskadi taldeko txirrindulariek

 PISTA  Joseba Derteano 
Pistako euskal txirrindularitza-
ren goren-gorenean daude Illart 
Zuazubiskar (Abadiño, 1990) 
eta Ziortza Isasi (Elorrio, 1995). 
Euskal Herrian erreferenteak 

dira, urtean askoan Unai Elo-
rriaga eta Leire Olaberria izan 
ziren moduan. Gazteak dira, eta 
datozen urteetan euskaldunek 
pistan utziko duten lorratza 
euren bizikleten gurpiletatik 

irtendakoa izango da, hein han-
di batean. Joan zen asteburuko 
Espainiako txapelketa da horren 
adibide. Bien artean bost domi-
na eskuratuta, euren maila be-
rretsi zuten. 

Isasik urrezko domina irabazi 
zuen taldekako jazarpen proban 
eta brontzezko beste bi eskuratu 
zituen madisonean eta taldeka-
ko abiadura proban. Illart Zua-
zubiskarrek brontzezko domina 
bi gehitu zizkion bere palmare-
sari —taldeko zein bakarkako 
jazarpenean— Palmako (Balear 
Uharteak) belodromoan jokatu 
zen txapelketan. Txirrindulari 
biak Eustrak-Euskadi taldeagaz 
aritu ziren. Gaur egun lau ziklis-
tek osatzen dute UCI mailako 
taldea eta erdiak eskualdekoak 
dira. Isasik, beheko taldeetan 
trebatu ostean, abuztuan eman 
zuen talde nagusirako saltoa.

Europako txapelketa
Egunotan pistako Europako 
Txapelketa jokoan dago Alema-
nian, eta han dabil Zuazubiskar. 
Abadiñarrak hainbat probatan 
parte hartuko du.

.

Illart Zuazubiskar eta Ziortza Isasi UCI mailako Eustrak-Euskadi taldeko txirrindulariak dira. 

Frades, “gehiagorako 
gosez” geratu da 
Munduko Ironman Txapelketa 22. tokian amaitu du

 IRONMANA  J. D.
Pozik, baina ez asebeteta. Sen-
tsazio horiekin itzuli da Guru-
tze Frades Ironmanen mundu-
ko txapelketatik. Konan (Ha-
waii) lortutako 22. postua baino 
gehitxoago lortzeko nahiagaz 
geratu da. “Pozik nago, nahiz 
eta ezin izan dudan nire poten-
tzial guztia atera. Honaino hel-
tzea kostatzen denagaz, gogorra 
da egun ona ez izatea. Duda ba-
rik, gehigorako gosez nindoan”, 
adierazi du sare sozialetan.

Bizikletako tartean galdu 
zituen aurrerago amaitzeko 
aukerak. “Ez nintzen behar mo-

duan sentitu”, onartu du. Korri-
ka hasi zenerako, aurrekoen-
gandik urruti zegoen, 31. pos-
tuan, baina bereziki trebea den 
espezialitatean hainbat postu 
aurreratzea lortu zuen, 22.era 
heldu arte. “Korrika ere ez nin-
tzen inoizko ondoen sentitu, 
baina martxa ona neraman eta 
postu batzuk aurreratzea lortu 
nuen”, kontatu du. 

Egin duena baino lasterketa 
“askoz hobea” egin dezakeela 
uste du, baina badaki “mundu-
ko onenekin” lehian zebilela. 
“Harro nago borrokatu naizen 
postu bakoitzeko”, adierazi du. Gurutze Fradesek bigarren urtez jarraian parte hartu du Konan. 

ADITUAREN TXOKOA

Esku pilota profesionalak 
dituen hiru txapelketa nagu-
sietako atarian, pilotazaleok 
txapela irabazteko fabori-
toen zerrenda egitera jotzen 
dugu. Azken urteotan izen 
berri ugari gehitu ditugu 
zerrenda horietara, eta, era 
berean, beste batzuk kentze-
ra pasatu gara: erretiratu di-
relako, pilota utzi behar izan 
dutelako edo, batez ere, be-
launaldi berriak oso indar-
tsu pasatu direlako esku pi-
lotaren erreferente izatera. 
Jokatzen ari den lau t’erdiko 
txapelketaren hasieran kon-
turatu nintzen Aimar Olai-
zola ez zela, gehienentzat, 
txapela irabazteko hautagai 
nagusia. Bengoetxea, Urru-
tikoetxea, Altuna III edota, 
kasu batzuetan, Ezkurdia 
ziren pilotazaleentzat txape-
la janzteko faboritoak. Hala 
ere, modalitate horren his-
torian inork baino garaikur 
gehiago irabazi dituen pilo-
tariak pasa den asteburuan 
beste behin erakutsi zuen 
kaiolan inor baino hobeto 
moldatzen dela, Bengoe-
txeari, gaur egungo txapel-
dunari, erritmo biziko par-
tidu zoragarri batean 22-18 
irabazita. Horren ondorioz, 
ongi bideratuta utzi du beste 
finalaurreko bat jokatzeko 
txartela. Momentuz, ligax-
kako partidurik zailenari 
ezin hobeto egin dio aurre, 
baina bi lehia ditu aurretik 
larunbatean hasitako lana 
borobiltzeko.

Berak ere badaki zortzi-
garren txapela irabazteko 
bidea ez dela batere samu-
rra izango, baina nork pen-
tsatuko zuen, orain dela ha-
mabost urte, zazpi txapel 
irabaziko zituela? Kalitatea 
ez zaio falta.

Kaiolako maisuaren bidea

IÑAKI IZA 
ZARAZUA

Pilota
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Aurkariak zanpatuta hasi du 
denboraldia Zornotza STk
Jokatutako hiru partiduak batez beste 111 puntu sartuta irabazi ditu

 SASKIBALOIA  J. D.
Zornotza Saskibaloi Taldeak in-
dartsu eta aurkariak zanpatuta 
hasi du denboraldia. Jokatutako 
hiru partiduak irabazita, EBA 
mailako liderra da.

Zornotzaren hasiera ona ez 
litzateke albistea izango bizi 
izan duen testuinguru korapila-
tsuagatik ez balitz. Liga hasteko 
aste gutxiren faltan, jokalaririk 
barik zeuden, eta jokatzeko adi-
na lagun batu zituztenean, liga 
hasiera ate-joka zuten. Presta-

tzeko ia astirik gabe hasi zuten 
denboraldi ofiziala. Baina, ga-
raipenak ez ezik, eurak lortzeko 
modua ere nabarmentzekoa da.  
Hiru partiduak batez beste 37 

puntuko aldeagaz eta 111 puntu 
sartuta irabazi ditu. Beraz, ikus-
kizuna ere eskaini dute zaleen 
gozamenerako.

Asteburuan, Nafarroan
Asteburuan martxa horri eus-
ten saiatuko dira. Nafarroan 
jokatuko dute, Valle de Egües 
taldearen kontra. Garaipenak 
pilatzen jarraitzeko kantxa 
aproposa dirudi, talde nafarrak 
orain arteko partidu denak gal-
du dituelako. 

 “Egun handia izan 
zen niretzat; 
emozioei eustea 
kosta egin zitzaidan”
Laureano Lara erretiratu egin da 42 urteko 
ibilbidearen ostean, eta omenaldia egin diote  

 OMENALDIA J.D. 
Laureano Larak (Berriz, 1963) 42 
urteko ibilbide oparo eta arra-
kastatsua egin du, eta merezi 
moduko errekonozimendua 
jaso du sorterrian. Joan zen as-
teburuan Olakueta pilotalekuan 
prestatu zioten omenaldian 
“emozioei eustea kosta” egin 
zitzaiola onartu du. “Kickboxin-
garen munduko zein hortik kan-
poko jendea batu zen. Niretzat 
oso garrantzitsua da hori. Egun 
handia izan zen”, gogoratu du.

Bere bizitza kirolari buru
-belarri eskaini diola esatea ez 
da ahoberokeria, 12 urte zitue-
la izan zuen-eta estreinaldia, 
1975ean. Adin-nagusitasunera 
heldu aurretik, 17 urtegaz, Sui-
tzan borrokatzeko aukera eman 
zioten. “Esperientzia berezia 

izan zen, aukera hori eskaintzea 
ondo nenbilen seinale zelako”. 
Hurrengo hamarkadetan be-
re palmaresa loratuko zuten 
lorpenak erdietsi zituen, Es-
painiako hiru txapelketa —full 
contact-ean—, besteak beste. 
Europako txapelketan azpitxa-
peldun geratutakoa ere bada. 

Ez du ibilbide erraza izan. 
Arantzak ere izan ditu bidean, 
baina bizitzako “irakasbide” 
moduan hartu ditu. Eta ibilbi-
de luze horren amaieran, “bere 
buruagaz bakean” erretiratzeko 
aukera eskaini dio hainbeste 
eman dion kirolak. Kickboxin-
gean Espainiako Txapelketa 
lehiatzeko aukera eskaini diote 
aurten. “Baietz erantzun nuen. 
Merezitako moduan erretiratu 
gura nuen. Hainbeste urteko 

ibilbidearen ostean azalpenik 
eman gabe erretiratzea tristea 
iruditzen zitzaidan. Beraz, az-
ken borrokaldi moduan hartu 
nuen”, gogoratu du. Azkenean, 
ekainerako aurreikusitako bo-
rrokaldia ez zen gauzatu, aur-
kariak ez zuelako mediku-azter-
keta gainditu. Borrokaldirik ez, 
baina bila zebilen sentsazioak 

aurkitu zituen eta gerrikoari eu-
tsi zion. Ez zuen gehiago behar.

Aurrerantzean bere beste 
pasioan zentratuko da: klaseak 
ematen, irakasle. Berrizen 30 
urtetik gora daramatza karate 
klaseak ematen eta, Durangon, 
Maristetan, kicboxinga irakas-
ten du. Zaldibarren eta Elorrion 
ere irakasle aritutakoa da. “Asko 

gustatzen zait. Kolpeak irakas-
tea baino gehiago da. Ikasleak 
ezagutu behar dituzu, zer arazo 
duten eta zelan lagundu ahal 
zaien. Psikologo lana ere eska-
tzen du. Heziketa prozesu bat 
ere bada, azken batean. Nik 
horrela ulertzen dut eta modu 
horretara jokatzen ahalegintzen 
naiz”, adierazi du berriztarrak.

Berrizen 30 urte baino gehiago daramatza karatea irakasten. 

Berrizko omenaldian erakustaldia eskaini zuen bere lagun eta zaleen aurrean. Laureano Fight Club Berrizen, Orlan Isoird alkateagaz batera. Laureano Fight Club

Asteburuan Valle de Egües taldearen kontra jokatuko dute. 

Aurkariak baino askoz 
gehiago izan da. Batez 
beste 37 puntuko 
aldeagaz irabazi du 
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ZURGINTZA

DEKORAZIOA

GREMIOEN GIDA

ITURGINTZA

ITURGINTZA

GARBIKETA

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!
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Inmobiliariak

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO. Bat, bi eta hiru logelako etxeak 

alokairuan. Hilean 600€-tik hasita.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO. San Fausto. Logela biko pisua, 

sukaldea, bainugela eta logela. Merkea
BERRIZ. Etxebizitza guztiz berriztua, 3 

logelarekin, bainugela, sukaldea balkoiarekin, 
egongela balkoiarekin eta despentsa. 
Dotorea.

DURANGO. Francisco Ibarra. 4 logelako 
etxebizitza, 2 bainugela, sukaldea, egongela 
balkoiarekin eta despentsa.

ELORRIO. 4 logelako etxebizitza, egongela, 
sukaldea balkoiarekin, bainugela, eta garajea 
itxita.

DURANGO. ARTEKALE. Azken duplex-ak, 
logela bikoak, bi bainugelarekin. Prezioak 
179.000 €-tik hasita.

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

ABADIÑO. Iturritxo. Logela bateko 
apartamentua, sukalde 
amerikarra-egongelarekin, bainugela, 
esekitokia, ganbara, garaje bikoitza eta 
trastelekua.

DURANGO. ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 
logela, 2 bainugela, sukalde amerikarra, 
egongela, garaje itxia eta terraza ikaragarria.

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

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

LURSAILAK SALGAI
ABADIÑO. 1.000 m2-ko lursaila salgai, 

bifamiliarra eraikitzeko baimenarekin. 
Zonalde egokia.

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

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

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

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

BASERRIAK ETA  
TXALETAK SALGAI

ELORRIO. Aldape auzoa. Baserria berriztatzeko, 
3 hektareako lursaila. Prezioa 160.000 €

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

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

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

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

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

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

hasita.
Alde zaharrean, tamaina ezberdineko 

lokalak alokagai ditugu. Etorri eta galdetu

AUKERA
- IZURTZA. 2 logela. Bainugela. Egongela. 

Bizitzera sartzeko moduan. 75.000€
- DURANGO. Erdi berria. Erdialdean. 

Apartamentua. Eguzkitsua. 148.000€ 
- ABADIÑO. 90 m2. 3 logela. 2 bainugela. 

Egongela terrazarekin. Sukaldea. Ganbara. 
Garajea itxita. Eguzkitsua. Dena kanpora 
begira. ALOKAIRUA, EROSTEKO AUKERAREKIN. 
155.000€ / 500€

- DURANGO. 3 logela. Bainugela. 80.000€

ETXEBIZITZAK SALGAI
- C/ LANDAKO.100m2. 4 logela. 2 bainugela. 

Sukaldea. Esekitokia. Egongela zabala. 
Ganbara. Garajea. Dena kanpokaldera 
begira. 209.000€

- AUKERA. 2 logela. 2 bainugela. Sukaldea. 
Esekitokia. Egongela. Trastelekua eta garajea. 
150.000€

- SAN IGNACIO.  DENA BERRIA. 2 logela.  
2 bainugela. Sukaldea. Esekitokia. Egongela. 
IGERILEKUA. 136.000€.

- ERMODO. Erdi berria. 2 logela. 2 bainugela. 
Sukaldea. Esekitokia. Egongela zabala. 
Ganbara. Trastelekua eta garajea.

- ZUBIAURRE. 3 logela. Bainugela. Dena 
kanpora begira. Eguzkitsua. 75.000€

- IURRETA. Etxebizitza altua. 2 logela. Bainugela. 
Igogailua. Berogailua. 99.000€

- B. KAPANAGA. 3 logela. Egongela. Terraza. 
Berogailua 87.000€

- ANBOTO. 3 logela. Bainugela. Sukalde zabala. 
Egongela balkoiarekin. BERRIZTATUA. 185.000€

- ALLUITZ. Altua. 110m2. 3 logela. 2 bainugela. 
Sukaldea. Esekitokia. Egongela. 2 Terraza. 
Eguzkitsua. 230.000€.

- ASTEPE.  Pisu altua. 3 logela. 2 bainugela. 
Sukaldea. Esekitokia. Egongela terrazarekin. 
Trastelekua eta garajea. Eguzkitsua. 220.000€

- IURRETA.  3 logela. 2 bainugela. Egongela eta 
terraza. Eguzkitsua. DENA BERRIA. 150.000€

- SAN FRANCISCO. Eguzkitsua. 3 logela. 
Bainugela. Sukaldea. Esekitokia. Egongela. 
Terraza. Garajea aukeran. ORAIN 160.000€

- OIZ: Pisu altua. 3 logela. Sukaldea. Egongela. 
2 Terraza. Dena kanpora begira. 140.000€  

- F. J. Zumarraga: 130 m2. Berria bezala. 4 
logela (orain 3 logela.), 2 bainugela. Sukaldea 
eta egongela zabala.Terraza. Ganbara. 
Trastelekua eta garajea itxita, 2 autorentzat 
(aukeran). 285.000€

- ARKOTXA: 110 m2. 4 logela, 2 bainugela, 
sukaldea, egongela. Terraza. Ganbara. 
Eguzkitsua. 185.000€

- LANDAKO ETORBIDEA. 3 logela. 2 bainugela. 
Sukaldea. Egongela. Terraza. Ganbara. 
Trastelekua eta garajea. 226.000€

- BASERRIA. Sarria. Familiabakarrekoa. 377 m2. 
Berriztatua. Lursailarekin. 8.000 m2.

- ZALDIBAR. Iturrioz. 3 logela. Bainugela. 
Egongela. 2 terraza. Igogailua. 135.000€

- ZALDIBAR. Baserria. Goierri. Lursailarekin. 
260.000€

LOKALAK SALGAI  
ETA ALOKAIRUAN

- INBERTSIO-LOKALA. 50m2. EGOKITUA.  
85.000€.  

- DURANGO. TABERNA martxan. 95 m2. 
162.500€

- C/ERMODO. ALOKAIRUA. 600€
- ZALDIBAR. Salmenta. Ganbara zabala.  

Egokia bulegoa eta estudioa izateko.  
24-35 m2. EKONOMIKOA.

- F.J. ZUMARRAGA. AUKERA. 114 m2.  
SALMENTA 150.000€

ETXEBIZITZAK SALGAI

 ERAIKIN BERRIA /DURANGO

KOMENTU KALEA 82m2 erabilgarri, 3 logela, 
sukaldea, egongela, 2 bainugela, balkoia eta 
ganbara. 310.000€tik aurrera + BEZa.

 DURANGO

ARAMOTZ 3 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela. 90.000€ / E.E.Z=G

ASK. ETORBIDEA 3 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela, despentsa. 146.000€ / E.E.Z=F

BARRENKALEA 2 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela. 120.300€  / E.E.Z= G

BERNARDO GABIOLA 2 logela, sukaldea, 
egongela, bainugela. 85.000€  / E.E.Z=E

ERRETENTXU 4 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela, balkoia. 210.000€ / E.E.Z=E

ERRETENTXU 3 logela, sukaldea, egongela, 2 
bainugela, balkoia. 205.000€ / E.E.Z=E

EZKURDI 4 logela, sukaldea, egongela, 3 
bainugela. 321.500€ / E.E.Z=F

FRANcIScO IBARRA 3 logela, sukadea, 
egongela, 2 bainugela, balkoia, despentsa. 
230.000€ / E.E.Z= F

GOIENKALEA 3 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela, jantzigela. 114.000€ / E.E.Z=G

JOXE MIEL BARAND. 3 logela, sukaldea, 
egongela, 2 bainugela, balkoia. Garajea.
Lehen 428.900€ - Orain 400.000€ / 
E.E.Z=D

JUAN DE OLAZARAN 3 logela, sukaldea,  
2 bainugela, egongela, terraza. Garajea. 
376.000€ / E.E.Z=B

JUAN DE ITZIAR 2 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela. Lehen 90.000€ / Orain 74.000€ 
E.E.Z=G

KIRIKIÑO KALEA 2 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela. 77.600€ / E.E.Z=G

KOMENTU 3 logela, sukaldea, egongela, 
terraza. 135.000€ / E.E.Z= G

MIKELDI 3 logela, sukaldea, egongela, 2 
bainugela. 270.000€ / E.E.Z=E

MONTEvIDEO 3 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela. 230.000€ / E.E.Z=F

PAGASARRI 3 logela, sukaldea, egongela,  
2 bainugela, esekitokia, 2 balkoi. Garajea. 
260.000€ / E.E.Z=F

PLATERUEN 4 logela, sukaldea, egongela, 3 
bainugela. Garajea. 270.000€ / E.E.Z=E

UNDA-TORRE 3 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela. 85.000€ / E.E.Z=G

ZUMALAKARREGUI 5 logela, 2 sukalde, 2 
egongela, 4 bainugela. Garajea. 695.000€ / 
E.E.Z=E

 ABADIÑO

ARLOZABAL 2 logela, egongela, sukaldea,  
2 bainugela. Garajea. Lehen 155.000€ -  
Orain 153.000€ / E.E.Z=E

FERIALEKU 3 logela, egongela, sukaldea, 
bainugela. Garajea. Lehen 190.000€ -  
Orain 175.000€ / E.E.Z=G

ZELETABE 3 logela, egongela, sukaldea,  
2 bainugela. Garajea. 309.000€ / E.E.Z=F

 ELORRIO

LABAKUA KALEA 3 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela, 2 balkoi, despentsa. 198.000€ / 
E.E.Z= F

ETXEBIZITZAK SALGAI
TXIBITENA

• 92,20 m2. Oso egoera onean. 3 logela, 
egongela, sukaldea jarrita, 2 bainugela, 
balkoia eta ganbara. E.E.Z= E. 285.000€

MARTXOAREN 8ko

TABIRA

• 3 logelatako etxebizitza, 2 logelatara bihurtua. 
Egongela, sukaldea jarrita, bainugela eta bi 
balkoi. Guztiz berriztatua eta kanpora bergira. 
E.E.Z= zain

KALEBARRIA

• 68 m2-ko etxebizitza. 3 logela, egongela, 
sukaldea jarrita eta bainugela. Leihoak 
aldatuta eta berogailuarekin. E.E.Z: F. 125.000€

IURRETA

• Etxebizitza 3 logelarekin, egongela, sukaldea 
jarrita, bainugela eta balkoia. Bizitzera 
sartzeko moduan. E.E.Z: zain. 125.000€

IURRETA

• 55,51 m2-ko etxebizitza eta balkoia. 3 logela, 
egongela, sukaldea jarrita eta bainugela. 
Egoera ezin hobean. Altzariz hornitua eta 
igogailuarekin. E.E.Z= zain.  130.000€

LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU.

www.inmoetxetxo.com- www.fernandouribe.es -

•  Etxebizitza salgai, 90m2 eta bi balkoi. 3 logela, 
egongela, sukaldea jarrita, 2 bainugela, 2 
balkoi, trastelekua eta bi garaje (bakarra 
izateko aukera). Altzariz hornitua. Oso egoera 
onean. E.E.Z= E. 265.000€
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Durango. Durangon, Askatasun 
Etorbidean etxea salgai. Hiru logela
ditu, komuna, sukaldea, egongela, 
despentsa, balkoia eta ganbara.
Tel.: 674-74 36 97.

Zornotza. 3 logela, egongela 1,
sukaldea, 2 bainugela, ganbara,
balkoia, gasoil berogailua eta teilatu
berria. 345 m2-ko lursailarekin. 
Aukera paregabea! Tel.: 695 70 18 58
Posta: idurre13@hotmail.com.

EROSI

Durangaldea. Durangaldean
berrizteko dagoen baserri baten bila
nabil, lursail apur batekin. Ez zait 
inporta baserria zein egoeratan 
dagoen. Gehienez, 100.000 euro 
ordaintzeko prest. Tel.: 618-93 62 14. 

ERRENTAN EMAN

Berriz. Baserri bateko lehen solairua
alokagai dago Sarrian (Berriz), lur
saila barne. Tel.: 655-72 52 52 eta 
Tel.: 652-75 47 23.

Elorrio. 3 logela, 2 komun, igogailua,
garajea txokoarekin eta berdegunea.
Oso leku onean. Harremanetarako,
Tel.: 675-70 15 30.

ERRENTAN HARTU

Durango. Pertsona batentzako 1-2
logelako pisu baten bila nabil. 
Tel.: 695-75 23 43.

Durangaldea. 24 urteko neska gazte
eta arduratsua naiz, Zornotzan lanean
hasi berri dena eta han inguruan pisu
bila nabil. Durango-Gernika-Zornotza
inguruan bila hastekotan. Pisua edota
pisukide bila nabil. Interesatzen 
bazaizu, edo interesa dakiokeen inor
ezagutuko bazenu, deitu! 
Tel.: 638-90 86 10.

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Durango. 40 m2-ko lokala alokagai
Antso Estegiz kalean, Durangon. 
Zabala, argitsua eta erabilera ugarikoa.
Egokia bulego edo alokailu 
serioetarako. 350 euro hilean. 
Tel.: 635-74 59 02 .

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen. Barneko zein 
kanpoko langilea. Esperientzia daukat.
Tel.: 661-12 73 28.

Durangaldea. Bikote gaztea lan bila
dabil baserriak zaintzen edo pertsona
nagusiak zaintzen. Tel.: 602-83 18 18
Tel.: 632- 92 71 94.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen. Asteburuetan ere
lan egiteko prest. Tel.: 631-19 79 51.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zein umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanetan ere. Barneko, 
kanpoko edo ordukako langile moduan
lan egiteko prest. Tel.: 631-85 10 93.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen, zein
garbiketa lanetan. Kanpoko, barneko
zein ordukako langilea. 
Tel.: 632-92 71 94.

Durangaldea. Esperientziadun neska
lan bila dabil pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen, zein garbiketa 
lanetan. Barneko langile moduan. 
Tel.: 661- 12 73 28.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen zein garbiketa 
lanetan. Gauez zein orduka lan egiteko
prest, kanpoko langile moduan. 
Tel.: 602-08 96 62.

Durangaldea. Neska euskalduna
ikasketekin eta esperientziarekin
umeak zaintzeko zein etxeko lanak
egiteko prest dago. Tel.: 662-36 41 67
Tel.: 946-81 39 40.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen. Barneko
edo kanpoko langile moduan. 
Asteburuetan lan egiteko prest. 
Tel.: 660-18 46 03.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanetan ere. Orduka zein 
arratsaldez lan egiteko prest. 
Tel.: 655-64 14 21.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen, baita
garbiketa lanak egiten ere. Barneko,
kanpoko zein ordukako langilea. 
Tel.: 631-70 05 73.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zein umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanetan ere. Esperientzia
daukat eta gauez ere lan egiteko prest
nago. Tel.: 698-74 23 57

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zein umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanak egiten ere. Barneko,
kanpoko edo ordukako langilea. 
Tel.: 605-22 13 56.

Durangaldea. Lan bila nabil 
nagusiak edo umeak zaintzen. Orduka,
barneko edo kanpoko langile moduan.
Berehala hasteko moduan. 
Tel.: 632-44 11 55.

Durangaldea. Haurrak zaindu eta
klase partikularrak ematen ditut. 
Hezitzaile moduan lan egin izan dut.
Kontaktuan jartzeko: 630 080 220.

Durangaldea. Emakume arduratsua
lan bila asteburuetan. Esperientzia eta
seriotasuna. Tel.: 631-95 28 27.

Durangaldea. Neska arduratsua, 
esperientziarekin lan bila dabil 
pertsona nagusiak zein umeak
zaintzen. Baita garbiketa lanak egiten
ere. Barneko, kanpoko edo ordukako

langilea. Tel.: 632 88 97 96.

Durangaldea. Emakume arduratsua
lan bila nagusiak edo umeak zaintzen.
Baita garbiketan ere. Kanpoko,
barneko zein ordukako langilea. 
Tel.: 632-63 60 69.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen. 
Baita garbiketa lanetan ere. Barneko,
kanpoko zein ordukako langilea. 
Tel.: 631-44 23 77.

Durangaldea. Garbiketan edo 
pertsona nagusiak zaintzen lan bila
nabil. Lanaldi erdian edo orduka. 
Tel.: 631- 28 71 29.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen.
Barneko zein kanpoko langilea. 
Tel.: 602-87 49 24.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen. Baita
jostun laguntzaile ere. Barneko zein
kanpoko langilea. Orduka zein gauez
lan egiteko prest. Tel.: 631-37 88 15.

Durangaldea. Lan bila nagusiak
zaintzen. Arratsaldetan. 
Tel.: 697-49 20 58.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen.
Barneko langile moduan. 
Tel.: 632-06 11 03.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanetan ere. Barneko zein
kanpoko langile moduan, edo orduka.
Tel.: 632- 43 64 62.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen zein
garbiketa lanetan. Barneko zein 
kanpoko langilea. Tel.: 632-41 05 61.

Durangaldea. Lan bila nabil etxeko
lanak egiten. Ordukako langile 
moduan. Tel.: 655-85 79 95.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen. Barneko zein 
kanpoko langilea. Asteburuetan lan
egiteko prest. Esperientzia daukat.
Tel.: 631-95 28 27.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen, barneko edo 
kanpoko langile moduan. 
Asteburuetan lan egiteko prest. 
Arduratsua naiz eta esperientzia
daukat. Tel.: 631-95 28 27.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen. Barneko, kanpoko
edo ordukako langile moduan. 
Gauez ere lan egiteko prest. 
Tel.: 632-72 29 48

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen, zein garbiketa 
lanetan, ile-apaintzaile moduan edo
zerbitzari moduan. Tel.: 612-26 35 60. 

Durangaldea. Emakume arduratsua
lan bila nagusiak edo umeak zaintzen,
edo garbiketan. Kanpoko, barneko edo

ordukako langilea. Tel.: 642-98 60 19.

Durangaldea. Neska arduratsua lan
bila dabil pertsona nagusiak zaintzen
barneko, kanpoko edo ordukako
langile moduan. Tel.: 602-81 24 42.

Durangaldea. Neska arduratsua lan
bila dabil pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen. Orduka, barneko
langile edo kanpoko langile moduan.
Asteburuetan lan egiteko prest. 
Tel.: 642- 98 60 19.

Durangaldea. Emakume arduratsua
lan bila nagusiak edo umeak zaintzen.
Barneko, kanpoko zein ordukako
langilea. Asteburuetan lan egiteko
prest. Tel.: 632-99 90 79.

IRAKASKUNTZA

Durango. LHko ikasleei klase 
partikularrak emateko prest. Hiru
urteko esperientziaduna. Klaseak
umeen beharretara diseinatzen ditut.
Ikasgaiak: matematika, euskara,
gaztelania eta ingelesa. Klaseak
ikaslearen etxean, nirean edota 
liburutegian ematen ditut. Interesa
baduzu, jarri harremanetan mesedez:
anatxu21@gmail.com / 678 29 91 38.

Durango. Arratsaldetan LHko
ikasleei klase partikularrak emateko
prest, Durangon. HHn eta LHn 
graduatua. EGA eta ingeles tituluak
ere badauzkat. Esperientziaduna. 
Harremanetan jartzeko:
jokin396@gmail.com 

Durangaldea. Euskalduna, eskola
partikularrak emateko prest nago. 
Tel: 697-32 92 88.

Durangaldea. Neska euskalduna, 
administrazio ikasketak eta 
esperientzia duena, Lehen Hezkuntzan
eta DBH partikularrak banaka zein
talde txikietan emateko prest. 
Tel.: 662-36 41 67 / 946-81 39 40.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Lan bila nabil
eraikuntza zein lorezaintza lanetan.
Baita pertsona nagusiak zaintzen ere.
Barneko, kanpoko edo ordukako
langile moduan. Tel.: 602-83 18 18.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Iurreta. Zerbitzari bila gabiltza barran
eta jangelan lan egiteko. Curriculumak
betixu@gmail.com helbidera bidali
edo 946- 81 78 47 zenbakira deitu.

ETXEKO LANAK
Berriz. Berrizen etxeko lanak egiteko
pertsona baten bila gabiltza, ahal dela
esperientziaduna. Astean 3-4 ordu 
inguru. Kotxea beharrezkoa. Deitu edo
bidali whatsappa: 653-72 81 87.

GAINERAKOAK

Iurreta. Ziba elkarteak, eskolaz 
kanpoko jarduerak emateko begiraleak
behar ditu: antzez-jolasak, robotika.
Interesa izanez gero, curriculuma 
igorri  cv@zibaelkartea.org helbidera.

Zornotza. Berehala lanean hasteko,
lan bertikaletan aritzeko langilea behar
dugu. Lan eremua Zornotza eta 
inguruak. Bidali curriculuma 
produccion@90gradu.com

Denetarik
Bizikleta tolesgarria salgai. 
Dahon markako bizikleta tolesgarri bat
saltzen dut. 200 euroren truke. 
Tel.: 686-44 23 67

EMAN / HARTU

Bi katakume oparitzen ditut. 
Bi katakume zuri erregalatzen ditut. 
Tel.: 722-22 23 38

    21

Sukalde 
diseinatzaile-

saltzailea behar da. 
Gutxienez 

2-3 urteko esperientzia 
baloratuko da. 

Tel.: 605-74 01 76.

Abadiñoko 
Abarketeruena tabernan 

sukaldaria behar da. 
Menuan eta kartan 
esperientzia izatea 

baloratuko da.  
Bidali curriculuma: 

abarketeruena@gmail.com 
helbidera edo deitu  

 660-18 74 05 
zenbakira.

ERROTA  
OSTATU/ATERPETXERAKO

GARBIKETA, ARRETA 
ZERBITZU EDOTA

TABERNA LANETARAKO

- Euskalduna izatea ezinbesteko 
baldintza izango da. 

- Taldean lan egiteko gaitasuna.
- Hurbiltasuna, nortasuna  

eta euskalzaletasuna.

Elkarrizketa bidez 
baloratuko da.

 CV-k bidali urriaren 31a 
baino lehen,  

LAN BOLTSA 
erreferentziarekin  

zuzendaria@ibaizabalikastola.eus  
helbidera.
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Musika

:: BERRIZ
URRIAREN 21ean 
20:00etan, Anari, Kultur 
Etxean.

URRIAREN 26an 
19:00etan, Galesko artisten 
emanaldia, Kultur Etxean.

:: DURANGO
URRIAREN 21ean 
22:00etan, Los Juanma, 
The Enfermos eta Taladro 
11, Sapuetxe gaztetxean.

:: ELORRIO
URRIAREN 20an 
20:30ean, Arantza eta 
Pantxo, Arriolan.

:: ZORNOTZA
URRIAREN 20an 
21:00etan, Mikel 
Urdangarin, Zornotza  
Aretoan.

Erakusketa

:: BERRIZ
AZAROAREN 12ra arte 
Sergio Moreno marrazkiak, 
Kultur Etxean.

:: DURANGO
URRIAREN 22ra arte 
‘Durango jaietan’, San 
Agustingo sarreran.

URRIAN ZEHAR 
‘Paisaia oroimenean’, 
Kurutzesantu Museoan.

Antzerkia

:: BERRIZ
URRIAREN 20an 
18:00etan, ‘Burbujas de 
papel’, Kultur Etxean.

URRIAREN 27an 
18:00etan, ‘Apustua’, Kultur 
Etxean.

:: ELORRIO

URRIAREN 21ean 
20:30ean, ‘Iragana, Lahar 
eta larrosa’, Arriolan.

URRIAREN 22an 
17:00etan, ‘Drag-e uraren 
bila’, Arriolan.

URRIAREN 27an 
20:30ean, ‘Ojos de tierra’, 
Arriolan.

:: ZORNOTZA

URRIAREN 27an 
20:00etan, ‘Malas 
palabras’, Zornotza 
Aretoan.

Jaiak

:: DURANGO 

URRIAREN 20an 
09:00etan, ‘Ezagutu 
Durango eta bere ingurua’ 
nagusientzako mendi 
ibilaldia. Irteera udaletxe 
plazatik.
11:00-19:30, Birziklapen 
komunikazio kanpainaren 
stand informatiboa, 
Ezkurdin.
17:00etan, Gurutze 
Gorriaren ate irekien 
jardunaldia.
18:00etan, tortilla 
txapelketa txosnagunean.
18:30ean, ‘El gran Dimitri’ 
antzezlana, Aurora Abasolo 
musika eskolako parkean.
19:30ean, Ekialdeko 
dantzen erakustaldia 
Khuzayma elkartearen 
eskutik, Andra Marian.
21:00etan, Eat My Fear, 
Genderlexx, Godoys, 
Wonderers eta Zoo taldeen 
kontzertuak, txosnetan.
22:00etan, Asier Bilbaoren 
ikuskizuna, Andra Marian.
22:30ean, Bertso saioa, 
San Agustinen: Andoni 
Egaña, Unai Iturriaga, 
Etxahun Lekue, Oihana 
Iguaran, Jesus Mari Irazu 
eta Amets Arzallus.

URRIAREN 21ean 
07:00etan, Diana 
txistulariekin.
07:30ean, Zezenak Dira 
dultzaineroekin.
10:30ean, xake txapelketa 
federatu gabeentzat, 
Ezkurdin.
11:00etan, nekazaritza 
azoka, Ezkurdin, eta 
umeentzako mozorro 
tailerra, Andra Marian.
11:00-19:30, birziklapen 
komunikazio kanpainaren 
stand informatiboa, 
Ezkurdin.
11:30ean, haurrentzako 
puzgarriak, txosnaguean.
12:00etan, patata-tortilla 
txapelketa, Landako 
Gunean.
12:00-13:00, Durango 
Irratia lehiaketa.

12:30ean, Euskal 
Selekzioaren gurpildun 
aulkien padel egokituaren 
erakustaldia, Landako 
kiroldegian.

13:00etan, haurren 
mozorro desfilea eta sari 
banaketa, Andra Marian.

14:30ean, elkartasun 
bazkaria, txosnagunean.

17:30ean, 16 urtetik 
beherako errekortarien 
txapelketa.

18:30ean, taldekako 
mozorro desfilea, 
Madalenatik Andra Marira, 
Sugarri fanfarriagaz.

19:00etan, 3. mailako 
areto-futbol partidua, 
Landako kiroldegian. 
Txapito Guzman eta 
Ibarrako Langostinuek, 
txosnagunean.

20:00etan, DJ Goikolea, 
Andra Marian.

21:00etan, zezen suzkoa, 
Ezkurdin.

21:30ean, Ghanako 
txaranga, animazioa, Alde 
Zaharretik.

22:00etan, Queen taldeari 
tributua, Andra Marian. 
Luhartz, txosnagunean.

23:00etan, Vulcano 
orkestra, Ezkurdin.

00:00-03:00, Alkoholemia 
kontrolaren stand 
informatiboa, Kurutziaga 
kalean.

URRIAREN 22an 
07:00etan, Diana 
txistulariekin.
07:30ean, Zezenak Dira 
dultzaineroekin.
10:00etan, nesken lehen 
mailako San Fausto VI. 
Padel txapelketako finala, 
Landako kiroldegian.
11:00etan, mutilen lehen 
mailako VI. San Fausto 
txapelketako finala, 
Landako kiroldegian. 
Haur parkea, Ezkurdin. 
Haurrentzako tailerrak, 
Ezkurdin. Ohe elastikoak, 
zezen mekanikoa eta 
jolasak, Landako Gunean.
12:00etan, Kalejira 
txistulariekin. Poniak eta 
zaldiak, Landako Guneko 
parkean. Bilbotarrak 
taldeagaz kalejira, Alde 
Zaharretik.
12:00-14:00, Arku-tirorako 
gunea, Landako Guneko 
parkean.
12:30ean, Padel World 
Tour erakustaldia, Landako 
kiroldegian.

13:00etan, Bilbotarrak 
taldearen bilbainadak, 
Andra Marian.
16:00-19:00, haurrentzako 
birziklatutako material 
tailerrak, Ezkurdin.
17:00etan, Mariachien 
kalejira, Alde Zaharretik.
17:30-19:00, Danok 
dantzara, Ezkurdin.
18:00etan, txokolatada, 
txosnagunean.
18:30ean, Irulitza fanfarrea, 
Alde Zaharrean. Rezikletas 
ikuskizuna, Santa Ana 
plazan.
19:30ean, Patxikotxuri eta 
jaiei agur esateko kalejira.
20:00etan, jaien amaiera 
su artifizialekin.

:: ZALDIBAR 

URRIAREN 27an 
19:00etan, Durangaldeko 
bertso eskolen ikasturte 
hasierako jaia.

Jardunaldiak

:: IURRETA (Sarrionandiari 
esker ona adierazteko)

URRIAREN 26an 
18:30ean, ‘Joseba 
Sarrionandiaren ondarea’ 
literatur berbaldia, Aitzpea 
Azkorbebeitia, Jose Julian 
Bakedano eta Kristina 
Mardarasegaz.
19:00etan, Isaac Xubinen 
‘Tiempo de exilio’ 
errezitaldia, Ibarretxe kultur 
etxean.

URRIAREN 27an 
17:00etan, ‘Idazlea 
zeu zara, irakurtzen 
duzulako’ haurrentzako 
ipuin kontaketa, 6 eta 7 
urtekoentzat.
18:00etan, ‘Idazlea 
zeu zara, irakurtzen 
duzulako’ haurrentzako 
ipuin kontaketa, 8 eta 9 
urtekoentzat.
19:00etan, ‘Izarrak 
marrazten’ antzezlana, 
Ibarretxe kultur etxean.

URRIAREN 28an 
11:00etan, ‘Josebaren 
lekuak’ ibilaldi literarioa, 
Aita San Migel plazatik 
abiatuta. Izen-ematea, 
biblioteka@iurreta.eus edo 
946812726.
18:30ean, ‘Eskerrik asko, 
Joseba’ jardunaldiko 
ekitaldi nagusia, Askondon.

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

helbidera edo deitu 946 232 523 telefonora, 
eguazten eguerdia baino lehen.

AGENDA

:: BERRIZ KULTUR ETXEA
Verano 1993 
• barikua 20: 22:00  
• domeka 22: 19:00

:: DURANGO ZUGAZA
Handia 
• barikua 20: 19:30-22:00 
• zapatua 21: 19:30-22:30 
• domeka 22: 19:00-21:30 
• astelehena 23: 18:30-21:00  
• martitzena 24: 20:00  
• eguaztena 25: 20:00 

Geostorm
• barikua 20: 19:30-22:00 
• zapatua 21: 17:00-19:30-22:30 
• domeka 22: 16:30-19:00-21:30  
• astelehena 23: 18:30-21:00  
• martitzena 24: 20:00  
• eguaztena 25: 20:00 

Una mujer fantástica
• barikua 20: 19:30-22:00 
• zapatua 21: 19:30-22:30 
• domeka 22: 19:00-21:30  
• astelehena 23: 18:00  
• martitzena 24: 20:00  
• eguaztena 25: 20:00

Haurrak eta lapurrak 2
• zapatua 21: 17:00 
• domeka 22: 16:30 

Operación cacahuete 2
• zapatua 21: 17:30 
• domeka 22: 17:00

Las aventuras de 
Alicia en el país de las 
maravillas
• astelehena 23: 08:15

:: ELORRIO ARRIOLA
Handia  
• zapatua 21: 22:00 
• domeka 22: 20:00  
• astelehena 23: 20:00

:: ZORNOTZA ARETOA
Operación Cacahuete 2  
• barikua 21: 17:00 
• zapatua 22: 17:00

Handia
• zapatua 21: 19:30-22:00 
• domeka 22: 20:00  
• astelehena 23: 20:15
Tarde para la ira
• martitzena 24: 20:15

Urriaren 22an, 17:00etan, 
Elorrioko Arriolan 

Drag-e
Martxoan Bilbon estreinatu zuten ‘Drag.E 
uraren bila’ ikuskizuna, eta orain euren herrian 
aurkeztuko dute Logela Multimediako elorria-
rrek, domekan. Antzerkia, musika eta dantza 
uztartzen ditu ikuskizunak, eta irudien proie-
kzioak ere egingo dituzte.
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BOTIKAK zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

BARIKUA, 20
09:00-09:00
Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00
Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 21
09:00-09:00
De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-13:30
Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango
Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango
De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango
campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango
Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango
Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango
Navarro 
Artekalea 6 - Durango
Larrañaga-Balentziaga  
Berrio-Otxoa 6 - Elorrio
Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz
Eguren, Isabel 
Trañabarren 15 - Abadiño
Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-14:00
Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta
09:00-22:00
Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza
DOMEKA, 22
09:00-09:00
Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza
09:00-22:00
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ASTELEHENA, 23 
09:00-09:00
Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango
09:00-22:00
Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza
22:00-09:00
Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
Txiki Otaegi 3 - Zornotza
MARTITZENA, 24 
09:00-09:00
Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango
09:00-22:00
Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza
22:00-09:00
Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
Txiki Otaegi 3 - Zornotza
EGUAZTENA, 25 
09:00-09:00
Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango
09:00-22:00
Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza
22:00-09:00
Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
Txiki Otaegi 3 - Zornotza
EGUENA, 26
09:00-09:00
Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango
09:00-22:00
Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño
Sarasketa, Diego  
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza
22:00-09:00
Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
Txiki Otaegi 3 - Zornotza

Zorionak, Helene (693. alea)! Hamabostean 
behin zotz egiten dugun tarta zuri egokitu zaizu. 
Oparia eskuratzeko txartela gura duzunean jaso 

dezakezu Iurretako gure egoitzan: Bixente 
Kapanaga, 9an.

Ermodo, 11  DURANGO 
Tel.: 946 201 663 
gozatudurango@gmail.com

Gozatu Gozotegia

  Gure amama Irenek urriaren 
26an urtiek eitten dauz. Musu 
potolo-potolo bana etxekuen 
partetik Iurretatik, Zengoittetik 
eta Sarritik.

  Elene Espinosa Arregik urte bat bete 
zuen ostegunean, hilak 19. Mosu 
handi bat etxeko guztien partez.

  Durangoko Angelek eta bere iloba Liherrek urteak 
betetzen dituzte urrian. Zorionak eta musu handi bat 
familia guztiaren partez. Ondo pasa!

  Bi lehengusu hauek urteak bete dituzte. 
Beñatek 11 urte eta Urtzik 8. Zorionak 
familiakoon partez.

  Urriaren 25ean aitatxo 
Asierrek urtiek eitten dauz. 
Musu potolo bana etxekuen 
partetik.

  Zorionak, Nahikari, etxeko 
danon partez! Mosu handi bat!

  Zorionak, potxolo! Oso ondo 
pasa eguna. Jarraitu beti bezain 
alai! Muxu asko familia 
guztiaren partez.

  Zorionak, Aroa! Musu handi bat 
zure gurasoen partez. Mua!



 AKUILUA  Aitziber Basauri
Bizitzeko, gurago baserria ka-
lea baino. Dudarik ez du Miren 
Intxaurragak. Bestelakoa da 
giroa bere berbetan. Hori bai, 
lan gehiago ere egin behar da. 
“Beti dago zeregina baserrian, 
ez dago ordu librerik”, dio. Bizi 
guztia baserrian lanean dara-
ma Mirenek, eta dena oso des-
berdina dela dio.

Zenbat urte baserria gober-
natzen? 
Baserrian jaiotakoa naiz ni, eta 
24 urtegaz ezkondu nintzen Be-
rrizera, Errotaberri baserrira. 
Orduan behi bi genituen, oiloak 
ere bai. Bizi guztia daramat ba-
serrian lanean. 13 urtegaz Ma-
llabitik Eibarrera joaten nin-
tzen astoa hartuta, esnea sal-
tzen. Eguenetan, salgaiak ere 
eramaten nituen plazara. Goi-
zetan Eibarrera, eta arratsalde-
tan eskolara joaten nintzen. 

Asko aldatu da  baserria? 
Asko! Bizimodua guztiz alda-
tu da. Gure gaztaroa eta gaur 
egungoa ez da berdina. Dena al-
datu da. Onera ala txarrera? Ez 
da erraza asmatzen. Oso desber-
dina da.

Miren arrautzerie lez ezaguna 
zara Berrizen. 
Bai, arrautzak saltzen genituen 
lehen. Etxerik etxe, taberne-
tan... saltzen genituen. Baina, 
apurka-apurka, salmentak jais-
ten joan ziren. Senarra 45 urte-
gaz hil zen, eta, gero, semea ibili 
zen arrautzak banatzen. Baina, 
horregaz bizimodua ezin zela 
aurrera atera ikusita, beste lan 
batean hasi zen, eta utzi egin ge-
nion arrautzak etxerik etxe sal-

tzeari. Durangoko plazara bai-
no ez genituen eramaten. Gaur 
egun ere jarraitzen dut.

Nolako plaza da Durangokoa?
Oso plaza ona izan da, baina 
orain oso gutxi saltzen da. Du-
rangon 120-140 dozena arrautza 
salduta nago goiz batean, due-
la 40-50 bat urte. Orain, 20 doze-
na ere ez ditut saltzen. Ez nin-
tzen ni bakarrik gainera. Hi-
ruzpalauk saltzen genituen 
eta denontzat zegoen tokia. Or-
duan, jendea merkatura joaten 
zen. Merkatua bete egiten zen. 
Orain inor ez dabil. Saltzaileak 
gutxi, eta erosleak ere bai. Hala 
ere, etxean badugu genero nahi-
koa, eta plazara joaten jarrai-
tzen dut. Gustatu egiten zait joa-
tea. Sagarrak, kiwiak eta ortu-
ko barazkiak ere eroaten ditut 
plazara. 

Galdu egingo da merkatua?
Oraingo martxan, baietz esan-
go nuke. Saltoki handiak zabal-
tzen hasi zirenean hasi zen gal-
tzen. Jendeak ez du lehena-
goko ohitura plazara joateko 
eguneko jeneroa erostera. De-
netarik dugu 

d e n -
d a n . 
Lehen, sa-
soian sasoikoa baino ez zegoen; 
orain, urte guztian duzu edozer, 
dena. Supermerkatu handira 
joaten gara eta gurdia betetzen 
dugu, jeneroa nongoa den begi-
ratu ere egin gabe. 

Badago baserritik bizimodua 
aurrera ateratzerik?
Baserri handia eta produk-
zio handia behar dira horreta-
rako. Baserrian bizita, etxeko 
norbaitek kanpoan lan egiteak 
ere laguntzen du, baina oso gai-
tza da. Norberak ere bizi egin 
behar du.

Gazteak berriro ere baserrie-
tara hurbiltzen ari dira. Nola 
ikusten duzu hori?
Poztu egiten nau. Garai batean 

asko eta 

asko kalera joan ziren, base-
rriak utzita. Pinua etxeetarai-
no sartu zen. Tristura sortzen 
dit horrek. Orain, berreskura-
tzen ari dira baserri asko.

Berton bertokoa sustatzen ha-
si dira herrietan.
Bai, gazteak horretan hasten 
badira, baliteke aldatzea, bai-
na...

Lana eskatzen du baserriak?
Bai. Baserria ez da kalea la-
koa. Abererik ez baduzu ere, 
lan egin behar da. Eta are gehia-
go abereak badituzu. Ezin dira 
abandonatu.  
 
Emakumeak izan dira base-
rrietako ardatza eta euskarria. 
Nola bizi izan duzu hori?
Beti tokatu zait lana egitea. Zaz-

pi neba-arreba ginen eta 
denok lagundu behar ge-

nuen. Garai batean garia 
ere batzen genuen. Ema-
kumeak pisu handia 
izan du baserrian, bai. 

Andrazkoek gauza 
asko egiten zituzten 
gure sasoian: soroan 
edo ganaduagaz, 
adibidez. Aparte, 
etxeko lanak. Gizo-
nezkoek ere lan asko 
egiten zuten, baina 
desberdina zen. 

Orain ez dauden beste 
lan batzuk egiten ziren?
Lehen inguru guztia so-
roa zen, landutakoa. 
Orain zelaia da dena. 
Oso gutxi da landutako 
lurra. Ganaduarentzako 
zelaia da gehiena. Negu-
tegiak jartzeko. 

Miren Intxaurraga Totorika | Baserritarra  |  Mallabia, 1935

“Durangon 120-140 dozena arrautza salduta 
nago goiz batean; orain, 20 dozena ere ez”

Gazteak berriro baserrietara hurbiltzeak poztu egiten du bizi osoa baserrian egin duen emakume hau

Akuilua
AMAIA  
UGALDE 
BEGOÑA 
 
Kazetaria

LAUHORTZA

Egiaz
Umea nintzela, gau batez aitari 
galdetu nion ea hona ere gerra 
etorriko ote zen egunen baten. 
Ez dakit zenbat urte edukiko ni-
tuen, baina telebistan ziurrenik 
Yugoslaviako gerrako irudiak 
ikusi eta gero egingo nion galde-
ra hura aitari.

Beste egun batez, ahizpek 
logelan zuten munduko mapari 
begira, azaldu zidaten aspaldi 
Europatik Ameriketara eraman 
zituztela afrikarrak, eta esklabo 
gisa saltzen zituztela, oso indar-
tsuak zirelako. Nik ordura arte 
pentsatzen nuen beltzak Afrika-
koak izateaz gain, Estatu Batue-
tako jatorrizko herritarrak ere 
bazirela, pelikuletan ikusten 
nituelako.

Ordutik gauza asko ikasi dut. 
Ikasi dut “Amerika deskubri-
tzea” zer izan zen, eta gerren 
atzean herrialdeen arteko bo-
rrokak baino zerbait gehiago 
egoten dela; boterea eta dirua 
dituenak finkatzen duela albis-
tegietako gidoia, eta jende ho-
rren egia besteena baino indar-
tsuagoa bilakatzen dela. Gezur 
bat mila aldiz errepikatuta egia 
bihurtzen dela, eta mundua zo-
ratuta dabilela, badakizue.

Egunero milaka mezu jaso-
tzen ditugu komunikabideen eta 
sare sozialen bidez. Batzuetan, 
gertakariak gugandik gertu 
pasatuko dira, eta errazagoa 
izango da albiste iturri zuzene-
tatik edatea, baina beti izango 
da garrantzitsua begiak eta be-
larriak zabalik edukitzea. Izan 
ere, egiak zati asko izaten ditu, 
eta geuk erabaki beharko dugu 
gure puzzlea egiteko zein zati 
hartu. Ikusi beharko dugu zer 
duen egiatik kontatzen digute-
nak. Azken finean, beltzak ere 
badirelako Estatu Batuetako 
herritar. Eta geurera ere etorri 
daitekeelako gerra. Edo ez.


