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du Durangoko Kurutzesantu Museoan, zapatuan   14

Transmisioa landuko dute ‘Agurrik 
gabeak’ ekitaldian, domekan
Durango 1936 kultur elkarteak Agurrik gabeak ekitaldia antolatu du 
domekarako, 19:00etan, Plateruenean. Borrokalari antifaxistak gogora 
ekarrita, memoria historikoaren berreskurapenean eragin gura dute 
antolatzaileek. Aurten, bi familiako hiru belaunalditako kideek memoria 
historikoaren transmisioaren inguruan jardungo dute.   2

Konpromiso eta asebetetze 
maila altuagoa da enpresa 
txikietan, lan ingurunea 
aberatsagoa delako” 
Alaine Garmendia  I  Irakasle-ikertzailea   10

Mendi lasterketak afizio berantiarra bezain emankorra 
dira Silvia Triguerosentzat. 41 urtegaz emaitza 
bikainak izan ditu aurten ere. Tor de Geants Europako 
probarik gogorrenetakoan lortutako bigarren postua 
da horren adibide. Hala ere, ez du emaitzagatik 
lehiatzen, gustuko duelako baino.   16-17

“Neure buruagaz 
gustura sentitzeko 
lehiatzen naiz”
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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

Higiezinen zergako 
indize altua 0,29an
Iaz 0,335ean ezarri zuen udalak indize altua

  DURANGO  Markel Onaindia 
Higiezinen zergako indize al-
tua 0,29ra bajatu du Durango-
ko Udalak. 2017rako indizeak 
eztabaida eragin zuen iaz, hi-
rutan lantzeraino. Azkenean, 
0,335ean ezarri zuten, balio 
katastralak 180.000 eurotik gora 
baloratutako etxeetan. Hala ere, 
kaltetuak ez ziren gustura gera-
tu eta errekurritu egin zuten.

Indizearen jaitsiera 2018ra-
ko ordenantza fiskalen baitan 

onartu dute, EAJ eta PSE-EE-
ren aldeko botoagaz, eta EH Bil-
duren abstentzioagaz. %1,5eko 
igoera orokorra edukiko dute 
durangarrek zergetan, salbues-
pen batzuekin. Pilar Rios alka-
teordeak (PSE-EE) adierazi du 
zergak ikuspegi sozial batetik 
lantzen dituztela. EH Bilduren 
zenbait ekarpen txertatu dituz-
te, eta horregatik abstentzioa. 
Ostera, Herriaren Eskubideare-
nak ez dira onartu.

Migrazioa 
ikertzeko beka 
egia bihurtuko da 

  DURANGO  M.O.
XX. mende erdialdean espai-
niar estatutik etorritako mi-
grazioa ikertzea proposatu du 
EH Bilduk osoko bilkuran, eta 
ideia egia bihurtuko da, PP sal-
bu alderdi guztiek babestuta. 
Pertsonen bizipenak bekaren 
oinarri izatea gura du oposi-
zioko lehen indarrak, zentro 
kulturalekin eta auzo elkartee-
kin elkarlanean. 

Orain, udal batzordean la-
nean hasiko dira, beka zelan 
arautu erabakitzeko. 

Eraso sexista bat egotzita, 
gizon bat kartzelara
Durangoko jaien harira hiru eraso sexista egin dira 
publiko; asteon eman dute hirugarrenaren berri

  DURANGO  Markel Onaindia 
Durangoko jaien bueltan hiru 
eraso sexista egin ziren publi-
ko, eta jaiak birritan eten ziren, 
Herritarren Ituneko konpromi-
soei jarraituta. Aste honetan 
zehar eman dute hirugarren 
erasoaren berri. Urriaren 14an 
izan zen, Abadiñoko merkata-
ritza-gune baten inguruetan. 
Ustezko erasotzailea kartzelara 
bidali du epaileak. Durangoko 

eta Abadiñoko udalek erasoa 
gaitzetsi dute.

Udaltzaina zaurituta
Bestalde, jaietan udaltzain biri 
eraso egin zieten. Bati bultza 
egin zion gazte batek, eta bu-
ruan kolpea hartuta ospitalera 
eraman zuten. Udalak udaltzai-
nak babestu ditu, eta udaleko 
langileen komiteak neurriak 
hartzea eskatu du.

  DURANGO  Jone Guenetxea
Durango 1936 kultur elkarteak 
Agurrik gabeak ekitaldia antola-
tu du Plateruenean, domekara-
ko, 19:00etan. Urtero legez, me-
moria historikoa berreskuratu 
guran, omenaldi xumea eskaini 
gura diete faxismoaren kontra 
borrokatu zirenei. 

Edizio honetan, elkarteak 
memoria historikoaren trans-
misioan sakondu gura du. Ho-
rretarako, Durangaldeko bi 
familien bizipenak lehenengo 
pertsonan azalduko dituzte. 
Familia bakoitzeko hiru belau-
nalditako ordezkariekin berbe-
tan transmisio hori zelan bizi 
izan duten azalduko dute. Alde 
batetik, Eulogio Esturo, Idoia 
Esturo eta Julen Guttadauro 
izango dira Durangoko antzo-
kian familiako bizipenak kon-
tatzen. Eulogioren aita gudaria 
izan zen eta kartzelan egon zen 
urte askoan. Osaba ere errepre-
saliatuta egon zen.

Bestetik, Mari Tere Larru-
zea, Marisa Barrena Larruzea 
eta Ixone Aroma Barrena ari-
tuko dira. Mari Tere Larruzea 
Pedro Uriguen gudari zorno-
tzarraren lobetako bat da. Iazko 
maiatzean osabaren gorpuz-
kiak jaso zituzten Mendatan 

egindako indusketan. Izan ere, 
2015eko abuztu amaieran Gerra 
Zibilean hildako pertsona baten 
hezur batzuk aurkitu zituzten 
herri horretako Marmiz auzoan 

egiten ari ziren indusketa eta 
prospekzioetan. Pedro Uriguen 
gudari zornotzarrarenak izan 
zitezkeela uste zen. DNA azter-
ketak egin zituzten hori segur-

tatzeko, eta emaitzek susmoa 
egiaztatu zuten: Pedro Urigue-
nenak ziren hezurrak.

Kristina Mardaras bertsola-
riak gidatutako ekitaldian, urte-

ro legez, lore eskaintza eta dan-
tzariak ere izango dira. Ander 
Ertzilla musikari durangarrak 
ere emanaldia eskainiko du Pla-
teruenean. 

Iazko ‘Agurrik gabeak’ ekitaldiko irudia.

‘Agurrik gabeak’ ekitaldian transmisioaren 
inguruko bizipenak azalduko dituzte 
Durangaldeko bi familiak memoria historikoaren transmisioa zelan bizi izan duten kontatuko dute
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Unibertsitatetik, Pott Bandatik, 
elkarlanean zaudete. 
Lehen diskoan bere poema bat 
sartu nuen, eta ordurako preso era-
man zuten. Geroztik, pentsa zenbat 
kantu egin ditudan bere testuen 
gainean. Bion ibilbideak batera joan 
dira. Erreferentzia bat da eta zer-
baitegatik hautatzen dute hainbeste 
musikarik.

Zer du hain berezi izateko?
Bere testuekin, kantua entzun 
eta ikusi egiten dela esango nuke. 
Dohain hori poesian ez da askotan 
gertatzen, derrigorra ez den arren. 
Liburuen artean, Izuen gordelekue-
tan barrena, adibidez, garrantzitsua 
izan zen nire bizitzan.

Zelan azalduko zenuke Joseba-
ren lana? 
Deskubrimendu bat da hain idazle 
onak bere herriaren inguruan ze-
lan berba egiten duen ikustea, zelan 
deskribatzen duen. Txikia han-
di zelan egiten duen. Literaturaz 
nuen usteari indarra eta bizitasuna 
eman dizkio. Asko maite dudan 
idazle bat da.

Errezitaldietan parte hartu duzu, 
ikasleekin adibidez.
Uste dut beharrezkoa dela Joseba 
irakurtaraztea. Jardunaldien ideia 
ona izan da; herritarrek Joseba ho-
beto ezagutzeko aukera polita dela 
uste dut, erdaldunengana heltzeko 
ere bai.

Ruper Ordorika 
Oñati, musikaria

Kristina Mardaras 
Iurreta, literaturzalea

“Bere testuekin, 
kantua entzun eta 
ikusi egiten da”

“Aukera polita 
da Joseba hobeto 
ezagutzeko”

Sarrionandiaren bide 
kulturala, ingurukoen 
eta artisten ahotik  
Biharko ekitaldi nagusian estreinatuko dute 
Sarrionandiari buruzko dokumentala

  IURRETA A. Basauri/M. Onaindia 
Joseba Sarrionandiari esker 
ona adierazteko jardunaldiak 
martxan dira Iurretan. Errezi-
taldiak, berbaldiak eta musika 
emanaldiak izan dira azken 
egunotan, besteak beste. Udalak 
antolatu du egitaraua, zenbait 
elkarte eta artisten laguntza-
gaz. Bihar etorriko da ekitaldi 

nagusia: hainbat herritarrek 
idazlearen testuak errezitatu-
ko dituzte, eta, gainera, Joseba 
Sarrionandia, Hemen eta Han 
dokumentala estreinatuko dute, 
Peru Magdalenak eta Pello Sala-
berriak sortua. 18:30ean hasiko 
da ekitaldia, Askondon. 

Dokumental horren atarian, 
bertan parte hartu zuten lagun 

batzuen testigantza jaso gura 
izan du ANBOTOk. Pedro Mari 
Urtiaga txikitako laguna, Mari-
sa Barrena irakaslea, Kristina 

Mardaras bertsolaria eta Sa-
rrionandiaren lanagaz lotura 
estua duen Ruper Ordorika 
dira protagonista horiek. Ga-

raizarkoaren ibilbide kultural 
bat erakutsiko duen dokumen-
talean, guztira, 27 bat lagun 
agertuko dira. 

Jardunaldien baitan, Sarrionandiaren 20 testu herriko hormetan idatzi ditu Peru Magdalenak.

Nola gogoratzen dituzu Garaizar-
ko jolasak? 
Ez geneukan ezer, baina oso pozik 
bizi ginen. Lau familia ginen auzoan 
eta oso harreman estua genuen. Or-
duan, Jose Angel, mutiko argia zen 
eta bistan zen letren munduko bidea 
hartuko zuela. Zortzi bat urte zitue-
la, kalera joan zen bizitzera familia, 
eta beste bide bat hartu zuen. Ge-
rora, aittitte eta amama bisitatzera 
etortzen ziren.

Bere liburu bat aukeratzekotan?
Akordatzen. Haurtzaroko jolasak eta 
bizitako une ederrak batzen dira. Li-
buru hori irakurtzerakoan pasarte 
batzuetan protagonista nintzen bera-
gaz batera.

Nolako garaiak izan ziren gau es-
kolan bizitakoak? 
Motibazioa genuen motor, eta eus-
kara berreskuratzea, biziberritzea 
helburu. Ironia fina eta idazteko 
gaitasun itzela zuen 16 urteko gaztea 
zen ‘Sarri’. Laster hasi zen idazten. 
1975ean Durangaldeko ikastolaz ar-
tikulua idatzi zuen Zeruko Argian, 
lan sakona 17 urteko gazte batentzat. 
Bihar irakurriko dugu jendaurrean.

Sarrionandiaren obra bat?
Zaila da aukeratzea, sentimenduak 
gailentzen zaizkit sarritan: Ainhoari 
gutunak barru-barruan dut eta Akor-
datzen ere berezia da. Lagun izoztua, 
berriz, gogoetarako lan borobila da. 
Obra itzela da berea.  Kolosala. 

Pedro Urtiaga 
Garaizarko umetako laguna

Marisa Barrena 
Gau eskolan irakasle izan zuen

“Bistan zen letren 
munduko bidea 
hartuko zuela”

“Ironia fina eta 
idazteko gaitasun 
itzela zuen”
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Plazako lokal bat salgai jarriko 
dute, kafetegi bat jartzeko
Elixalde auzoan dagoen lokalak 140 metro karratuko azalera du 

  IURRETA  Aitziber Basauri
Elixalde auzoan 140 metro ka-
rratuko azalera duen lokal bat 
salgai jarriko du Iurretako Uda-
lak, bertan kafetegi bat jartzeko. 
Gizarte-jarduera sortzea eta 
Aita San Migel plaza inguru ho-
rretan jendea egotea du helburu 
egitasmoak. Horretarako, adju-
dikaziodunak jolas eta gizarte 
erabilerarako ekipamendua ja-
rri beharko du. Hau da, kafetegi 
edo taberna bat. Lizitazioaren 
oinarrizko prezioa 118.830 euro 
da (BEZa kanpo). 

Iñaki Totorikaguena alka-
teak ohar batean azaldu duenez, 
plaza “erakargarriagoa” izatea 
lortu gura dute, “giro hobea 
edukitzea eta herria gehiago 
kohesionatzea “. Herriarentzat 
“interesgarria” deritzo kafetegi 
edo taberna bat egotea bertan, 
“inguru horretan daude-eta eli-
za, udaletxea eta pilotalekua”. 
Gaineratu duenez, “oso hurbil 
dago hezkuntza-eskaintza guz-

tia, eta oraingoz ez dugu ho-
rrelako inolako lokalik bertan. 
Bestalde, aukera erakargarria 
iruditzen zaigu inguru histori-
ko, eder eta lasai batean ostala-
ritza-jarduera bat garatu gura 
duen edonorentzat”.

Lokalean garatu gura den jar-
duera-lizentzia eskatzeko gehie-
neko epea bi urtekoa izango da; 
jarduera hasteko, berriz, hiru 
urtekoa. Proiektuak enpresa- eta 
merkataritza-proiektuen lehia-
ketatik onura ateratzeko aukera 
ere izango du; izan ere, Iurretan 
enpresa berriak sortzea bultza-
tzea du horrek helburu. 6.000 
euroko saria jaso ahalko lukete.Aita San Migel plaza inguru horretan jendea egotea du helburu egitasmoak, udal aduradunek azaldu dutenez.

Zelaietako ikastaroak gaztelaniaz 
direlako kexak agertu dituzte
Udalak euskarazko eskaintza bermatzeko neurriak hartuko dituela dio 

  ZORNOTZA  Joseba Derteano
Zelaieta Zentroan nagusien-
tzat eskaintzen diren ikasta-
roak gaztelaniaz izaten dira. 
Hori bertatik bertara egiaztatu 
dute herritar bik, eta heda-
bideetara gutuna bidali dute 
egoera salatzeko. Hizkuntza 
Eskubideen Behatokiagaz ere 
hartu-emanetan jarri dira, eta 
organo honek ere ondorio bera 
atera du egoera aztertuta.

Umeentzako eskaintza eus-
karaz, baina helduentzakoa 
gaztelaniaz eskaintzen dela 
dio Behatokiak. Ildo horreta-
tik, aurtengo otsaileko osoko 
bilkuran onartutako Euskara-
ren Erabilera Normalizatzeko 
Planeko eta hizkuntza irizpide 
berriko atal bat gogora ekarri 
du Behatokiak. Honela dio 

Planeko seigarren puntuak: 
“Udalak edo erakunde auto-
nomoek antolatzen, kudeatzen 
edo bultzatzen dituzten ikasta-
roen %50 gutxienez, euskaraz 
izateko eskubidea dago”.

Udalari gutun bat bidali diote 
eta erantzuna jaso dute. “Argi 
dago ez dugula herritarrei ai-
tortu diegun eskubidea bete”, 
dio Behatokiari bidalitako eran-
tzunak, eta egoera konpontzeko 
neurriak iragarri dituzte. “Bete 

behar diren neurriak hartuko 
ditugu 2018ko urtarrilean, eta 
gerokoetan egingo diren progra-
mazioetan euskarazko eskain-
tza bermatzeko eta herritarrei 
aitortu diegun eskubidea bete-
tzeko”, gaineratu dute. 

Zornotzako herritar biek 
hedabideetara bidalitako iri-
tzi gutunean gogor salatu dute 
gaur egungo egoera. “Berriro 
ere herritar euskaldunak gaz-
telaniaz egitera behartzen gai-
tuzte, eta, horrela, beste behin 
euskaldunoi bigarren mailako 
izaera ematen digute inplizitu-
ki. Euskaraz bizi, lan egin, go-
zatu edo aisialdia betetzea gure 
eskubidea da. Eta ez da hautu 
pribatu bat, zerbitzu publiko ba-
ti buruz ari gara”, adierazi dute 
gutunean.

Ametx erakundeak eskaintzen dituen ikastaroak Zelaieta zentroan izaten dira.

“Argi dago ez dugula 
herritarrei aitortu  
diegun eskubidea bete”, 
onartu dute udaletik  

Plaza “erakargarriagoa” 
izatea lortu gura dute 
eta “herria gehiago 
kohesionatzea”

Labe berria, aluminio 
zikina berrerabiltzeko
Lakatutako aluminioa aprobetxatzeko labe 
berria inauguratu du Aludium enpresak

  ZORNOTZA  J.D.
Aludium aluminioa lamina-
tzen duen Zornotzako enpresa 
erraldoia da. Orain arte, alumi-
nio garbia zuten langaia, baina, 
aurrerantzean, aluminio ziki-
na edo lakatutakoa ere transfor-
matzea ahalbidetuko dien labe 
birakorra inauguratu zuten 
atzo. Beraz, zerbeza edo fres-
kagarrien latak ere prozesatu 
ahalko dituzte, besteak beste. 
Horrek aukera berriak irekiko 
dizkie eta “energetikoki auto-
nomoagoak” izango dira, Alu-
diumeko presidente Manuel 
Ruanok azaldu zuenez.

Arantza Tapia Eusko Jaurla-
ritzako Ekonomiaren Garapen 
eta Azpiegitura sailburuak bis-

taratu zuen labea inauguratze-
ko plaka. Andoni Agirrebeitia 
Zornotzako alkatea eta beste 
hainbat ordezkari ere batu zi-
tuen atzoko bisitak.

Aludium enpresa multina-
zionala da eta, Zornotzakoaz 
gainera, beste planta bi ditu. 
Urtean 300.000 tona prozesatzen 
dituzte eta gehiena bezeroaren 
neurrira egindakoa da. 

Segurtasuna
Aludiumek askotariko jardu-
naldiak antolatu ditu, asteon, 
enpresako segurtasuna indar-
tzeko. Atzo lan istripu baten 
simulazioa egin zuten, egoera 
horietan zelan erantzuten den 
erakusteko.

Arantza Tapia eta Manuel Ruano labe berriaren aurrean.
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  ELORRIO  Maialen Zuazubiskar 
Elorrioko Udalak prentsa ohar 
bidez jakitera eman duenez, 
datozen egunetan gazteak prota-
gonista izango dituen aurrekon-
tu parte-hartzaileen prozesua 
jarriko du martxan.

 “Gazteak dira herri honen 
etorkizuna. Hori dela-eta, ko-
meni zaigu Elorrio hobe bat 
eraikitzeko erremintak gutxina-
ka-gutxinaka gazteen eskuetan 
uztea”, aitortu du Idoia Buruaga 
alkateak. 

Elorrioko Udalak adierazi 
duenez, datozen egunetan lan-
tzen hasiko diren aurrekontu 
parte-hartzaileen bidez gazteen 
ahalduntzean laguntzea izango 
dute helburu. 

Elorrion, aurten lehen aldiz, 
Gazteria Diagnostikoa landu 
du udalak 12 eta 20 urte arteko 
gazteekin. Bertan, 350 bat gaztek 
parte hartu dute, eta prozesutik 
ateratako ondorio zein beharri-
zanak hurrengo urteetan gauza-
tzen joango diren Ekintza Plan 
batean bildu dituzte.

 Datozen asteetatik aurrera, 
Elorrioko gazteek urte honetan 
zehar landu den Ekintza Plane-
ko zenbait proiekturen artean 
beraien ustez lehenengo zein-
tzuk garatu aukeratu ahalko du-
tela esan du Buruagak prentsa 
oharrean. 

Nola parte hartu?
Elorrioko Udaleko kideek herri-
ko gazte guztiek edo gehienek 
aurtengo aurrekontu parte-har-
tzaile hauetan parte hartzea 
dute helburu. Hori horrela, 
gazteengana heltzeko gobernu 

taldeko kideek hainbat bide era-
biliko dituzte.

Lehenik eta behin, udal or-
dezkariak herriko ikastetxe  
guztietara joango dira, ikasleei 
Gazteria Diagnostikoaren ondo-
rioen berri eman eta aurrekon-

tu parte-hartzaileen prozesua 
azaltzeko asmoz.

Bestalde, herritik kanpo ikas-
ten duten nerabeekin zein 16 
eta 20 urte bitarteko gazteekin 
azaroaren 2rako bilera adostu 
dutela adierazi dute. Arratsal-

deko seietan udaletxean egingo 
duten bileran gazteei proze-
suaren berri eman eta beraien 
parte-hartzea bultzatzea izango 
dute helburu. 

Horrez gain, Elorrioko Uda-
laren webgunean gazteen iritzia 
jasotzeko galdetegia ere eskura-
garri jarriko dute. Hala ere, gaz-
teek soilik erantzuteko neurriak 
hartuko dituztela jakinarazi 
dute, esaterako. Herriko gazte 

bakoitzari gutun bidez pasahi-
tza helaraziko diete. Horrela pa-
sahitz horren bidez webguneko 
galdetegia erantzuteko aukera 
izango dute.

Elkarteekin bilera
Bestalde, nahiz eta aurrekon-
tu parte-hartzaileak gazteei 
bideratuta egon, 2018ko aurre-
kontuetan elkarte bakoitzaren  
beharrak islatzeko asmoz, zine-
gotzi bakoitzak bere arloko el-
karteekin bilerak egingo dituz-
tela jakitera eman dute.

Gazteak protagonista izango dira 
aurrekontu parte-hartzaileetan 
Elorrioko gazteek Ekintza Planeko proiektuen artean aukeratu ahalko dute

Azaroaren 2an udaleko 
kideek herriko gazteekin 
bilera egingo dute 
udaletxean, 18:00etan
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Plan Orokorra osatzeko prozesu 
parte-hartzailea abiatuko dute bihar 
Aurkezpen saioa zapatuan izango da, 11:00etan, herriguneko frontoian

  IZURTZA  J.D.
Kontrako epai batek behartuta, 
Hiri Antolamendurako Plan 
Orokorreko fase denak berri-
ro gauzatu behar ditu udalak. 
Lehenengo urratsa zapatu ho-
netan emango dute. 11:00etan 
herriguneko frontoian hasiko 
den aurkezpenagaz prozesu par-
te-hartzailea abiatuko dute.

Plana onartzeko “premia 
handia” onartuta, prozesu “la-
bur eta parte-hartzailea” pro-
posatzen du udalak, deialdia 
egiteko diptikoan jaso duenez. 

Gainera, ez dira hutsetik hasi-
ko. “Epaiak ez du baliogabetzen 
aurreko analisia, eta dokumen-
tu erreferentetzat izango dugu”.

Herri ingurua aztertzen
Biharko aurkezpenean plana-
ren gaur egungo egoera eta 
aurrera begirako kronograma 
azalduko dituzte. Ondoren, tal-
deka banatuko dira, diagnosti-
koa eztabaidatu eta aberasteko. 
Azkenik, 12:30ean, herritik ibil-
bidea egingo dute hurbileko ere-
muak aztertzeko.

Plan berrian lurren alderdi 
urbanizatzailea barik, herria 
bere osotasunean hartu gura 
dute ardatz. “Herriko balio na-
tural eta sozialekin gehiago bat 
egingo duen gizarte garapena” 
bilatzen dute. Aurkezpenaren ostean, herritik ibilbidea egingo dute herri ingurua aztertzeko.

Perretxikoak batu 
eta erakusketa 
egingo dute

  OTXANDIO  J.D.
Otxandioko mikologia zaleek 
hitzordu bi dituzte astebu-
ruan. Lehenengo, zapatuan, 
perretxiko bila elkarregaz 
joateko deia egin dute Kemen-
tsu eta Miru Gain elkarteek. 
09:30ean udaletxe aurreko pla-
zatik abiatuko dira. Taldean 
zein nork bere kontura batu-
tako perretxikoak sailkatu 
egingo dituzte eguerdian. On-
doren, domekan, erakusketa 
antolatuko dute batutako ale 
onenekin. Perretxikoak uda-
letxe azpiko aterpean egongo 
dira ikusgai eguerdian.

Gazteria Diagnostikoa egin dute Elorrion, lehen aldiz.
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Astebete falta da Atxondoko eta 
Otxandioko galdeketetarako
Euskal Herriko 13 herritan egingo dituzte galdeketak azaroaren 5ean

  DURANGALDEA  M.Z. / M.O.
Gure Esku Dagok deituta, 
Atxondoko eta Otxandioko he-
rritarrek Euskal Herriaren 
etorkizun politikoaz iritzia 
emateko aukera edukiko dute 
azaroaren 5ean. Joan zen maia-
tzaren 7an Durangaldeko beste 
hainbat herritan egin zen lez, 
herri bi horien txanda da orain. 
Euskal Herrian 13 herritan 
egingo dituzte herri galdeketak 
astebete barru; tartean, Getxon. 

Gure Esku Dagoko kideak 
egun horretarako prestatzen ari 
dira, jendea parte hartzera ani-
matzen eta informatzen. Esate-

rako, herri bietan boto aurrera-
tua emateko aukera eskainiko 
dute. Atxondon azaroaren 1ean, 
2an eta 3an izango da, Gure Es-
ku Dago dinamikaren lokalean, 
19:00etatik 21:00etara. Otxan-
dion, ostera, biharko ipini dute 
eguna, 18:00etatik 21:00etara, 
Artekalen duten egoitzan. 

Asteburuko ekintzak
Azaroaren 5eko galdeketaren 
aurretik Gure Esku Dago Egu-
na antolatu dute atxondarrek, 
domeka honetarako. Goizean, 
Asuntze Mendi taldearen la-
guntzagaz, mendi martxa fami-

liarra egingo dute. Ostean,  he-
rrian trikipoteoa egingo dutela 
eta egunari herri bazkari bate-
gaz emango diotela jarraipena 
jakitera eman dute antolatzai-
leek. Arratsalderako, bingoa 
eta umeen moto lasterketa ere 
iragarri dituzte.

Otxandion, berbaldi bi egon-
go dira asteburu honetan. Gaur, 
19:00etan, Josune Gorospe 
EAJko kideak berba egingo du 
kultur etxean, eta bihar, ordu 
berean, Gure Esku Dagoko bo-
zeramaile Anjel Oiarbidek eta 
EH Bilduko Miren Larrionek 
hartuko dute hitza, gimnasioan.

Otxandion talde argazkia atera zuten dinamikaren sustatzaileek.

A-8ko Gipuzkoako 
zatian, 45 euroko 
muga edukiko dute 
bizkaitarrek
Bizkaian 30 euroko gastu muga dago urte 
hasieratik; beraz, guztira 75 euro izango lirateke

  DURANGALDEA  M. Onaindia
Durangaldetik jende ugari joa-
ten da Gipuzkoara lanera, eta 
A-8ko bidesarian diru dezen-
te utzi behar izaten dute hile 
amaieran. Bada, urtarriletik 
aurrera, Gipuzkoako zatia egi-
tearren 45 euro ordainduko 
dituzte gehienez, aldundi biek 
lortutako tratuari esker. Biz-
kaian 30 euroko gastu muga 
dago urte hasieratik; beraz, 
guztira 75 euro izango lirateke 
hilabete amaieran.

Autobidearen erabiltzaileek 
sisteman izena eman behar 

dute, Interbiaken bulegoetan 
edo webgunean. Dagoeneko 
Bizkaiko sisteman alta emanda 
egonez gero, bertan jarraitzeko 
nahia berretsi behar da soilik. 
Gidariek OBE edo VIA-T gailua 
instalatuta eduki behar dute au-

toan; hilea amaitzean, mugaren 
gainetik ordaindutakoa buelta-
tuko diete. 

“Gaur, Gipuzkoa eta Bizkaia 
hurbilago gaude eta hori oso ona 
da guztiontzat”, adierazi zuen 
Unai Rementeria ahaldun na-
gusiak joan zen astean egindako 
aurkezpenean.

“Ekarpenak mespretxatu”
A-8ko bidesariaren harira pro-

testa ugari egon izan dira Du-
rangaldean, eta plataforma bat 
ere sortuta dago duela bi urtetik. 

Autobideak doakoa izan behar 
duela aldarrikatzen dute. 

Muga ezartzeko tratuaren 
notiziari erantzunez,  “Aldun-
diak plataformaren ekarpenak 
mespretxatu” dituela uste dute 
plataformakoek. Euregaz ba-
tzartzeko eskaera egin eta ez 
dituztela hartu salatu dute oha-
rrean. Gainera, gogoratu dute 
22.000 sinaduraren babesa ditue-
la euren aldarrikapenak.

A-8ko bidesariaren aurka protesta ugari egin izan dituzte Durangaldean.Erabiltzaileek sisteman 
izena eman behar dute, 
Interbiaken bulegoetan 
edo webgunean

Hilea amaitzerakoan, 
mugaren gainetik 
ordaindutakoa  
bueltatuko diete

Errigorak hainbat boluntario ditu herririk herri.

Errigorako kanpaina 
berria martxan dago 
Azaroaren 14ra arte egin ahalko da eskaera

   DURANGALDEA  M. O.
Nafarroako ekoizleei eta euska-
rari bultzada eman gura dien 
ekimenak, Errigorak, udazke-
neko kanpaina aurkeztu du. 
Gabon bueltarako ederto dato-
zen kutxa bi eskaini dituzte, eta 
azaroaren 14ra arte egongo da 
eskaera egiteko aukera. 

www.errigora.eus webgu-
nean eskatu ahalko da, eta he-
rrietan hainbat lekutan ere bai. 
Izan ere, auzolana du oinarri. 
Abadiñon, Elorrion, Durangon, 
Iurretan, Mallabian, Otxan-
dion, Zaldibarren eta Zorno-
tzan egongo dira eskaerak egi-
teko eta gero kutxak jasotzeko 
tokiak. Guztira, 24 lekutik gora. 
Horien berri webgunean jaso 

daiteke, eta herrietan ekimena 
laguntzen dutenek ere informa-
tuko dute. Ardoa, zainzuriak, 
orburuak, pastak, piperrak, 
olioa eta aran-marmelada egon-
go dira kutxetan, besteak beste. 

Jasotzen den diruaren zati 
bat Nafarroa hegoaldeko neka-
zariei emango diete, eta beste 
bat euskalgintza laguntzeko 
izango da. 

Orburuak, pastak, 
piperrak, olioa eta 
aran-marmelada egongo 
dira, besteak beste 
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Lantziegoko “senideak” bisitan 
etorriko dira azaroaren 4an 
Garai eta Lantziegoko herriak ofizialki senide dira 2013az geroztik

  GARAI  Markel Onaindia
2013az geroztik senide dira Ga-
rai eta Lantziego (Araba). Dan-
tza taldeen bitartez sortu zen 
herritarren arteko hartu-ema-
na duela 30 bat urte, elkartruke 
bat egin zutenean, eta hainbat 
bider errepikatu zuten. Azke-
nean, konexio hori ofizialtzea 
erabaki zuten udal biek 2013an. 
Alkateek hitzarmena sinatu 
zuten, eta oroigarria ere ezarri 
zuten herrian. Orain, kasik 
urtero egiten dute senidetza 
ospatzeko jaialdia, garaitarrak 
hara joanda edo lantziegoarrak 
hona etorrita. Aurten, “senide” 
arabarrak izango dira bisitari 
Garain, azaroaren 4an.

11:30 bueltan egingo diete ha-
rrera Lantziegoko herritarrei. 
Autobus bete etortzea espero du-

te antolatzaileek. 14:30ean baz-
karia egingo dute pilotalekuan; 
16 euro balio du eta udaletxean 
eman behar da izena urriaren 
30a baino lehen. Bazkalostean, 
musika jartzaile batek alaituko 
du giroa.

Nagusien ikastaroa
Herriko nagusientzat antsieta-
tea kontrolatzeko tailerra sortu 
du Amankomunazgoak. Azaroa-
ren 2an eta 9an dira hurrengo 
saioak, 17:30ean, kultur etxean.Iaz garaitarrak joan ziren Lantziegora bisitan.

Bazkaria egingo dute 
pilotalekuan; 16 euro balio 
du eta udaletxean eman 
behar da izena

Gaztetxearen 19. urteurreneko  
ospakizunak, asteburuan ere 
Asteon hasi dute urteurreneko egitaraua; asteburuan hainbat ekintza dago

  ABADIÑO  M. Z. / I. E.
Urriaren 23an, astelehen ho-
netan, 19 urte bete dira Aba-
diñoko Gaztetxeak bere bidea 
hasi zuenetik, eta astelehenean 
bertan ekin zieten Gaztetxearen 
urteurreneko ospakizunei. Au-
zoko ume dantzarien emanaldia 

eta txupinazoa egin zituzten, 
astelehen arratsaldean, ospaki-
zunei ekiteko. Astean zehar ere 
hainbat ekintza burutu dituzte 
Abadiñoko Gaztetxean, eta as-
te osoan, 17:00etatik aurrera, 
zabalik egon da bertaratu gura 
izan duten guztientzat. Martitze-

nean El Experimento filmaren 
emanaldia egin zuten, eta pintxo 
potea eguenean. 

Gaur arratsalderako eta as-
tebururako ere askotariko ekin-
tzak antolatu dituzte 19. urtebe-
tetzearen ospakizunei lotuta. 
Gaur, umeentzako txokolatada 
eta jolasak izango dituzte arra-
tsaldean, eta Pelax bakarlaria-
ren kontzertua, 21:00etan.

Azken urteurrenetan bezala, 
bizikleta martxa egingo dute, 
bihar goizean. 11:00etan Gaz-
tetxetik aterako dira bizikleta 
martxako parte-hartzaileak. On-

doren, 14:30ean, bazkaria izango 
dute, eta arratsaldean, jolasak. 
Gauerako, berriz, kontzertuak 
antolatu dituzte. 

Urteurren egitaraua borobil-
tzeko, domekan, Nerea Arizna-
barretaren Bas herria antzezla-
na izango da ikusgai.

Azken urteetan bezala, 
bizikleta martxa egingo 
dute, bihar, Gaztetxearen 
urtebetetzea ospatzeko

Urriaren 23an, astelehen 
honetan, 19 urte bete dira 
Abadiñoko Gaztetxeak 
bere bidea hasi zuenetik 

Familia argazkia egin zuten, astelehenean, Gaztetxeak 19 urte bete zituen egunean.   Dantzariek emanaldia eskaini zuten Gaztetxe aurrean.



2017ko urriaren 27a, barikua  |  anboto8           Herririk herri 

Mañariko haitzulo 
eta paisaia lekuak 
bisitatuko dituzte  

   MAÑARIA  J.D.
Gerediaga elkarteak antolatu-
tako Ondare Jardunaldiak as-
teburu honetan amaituko dira, 
Mañariko eta Berrizko irteera 
banagaz. Mañarian herriko 
bizitza eta ekonomia baldintza-
tu dituzten paisaiek hartuko 
dute garrantzia zapatuko ibil-
bidean. Herriko ekonomian 
eragin nabarmena izan duten 
harrobi eta zurgindegiak, eta  
herriko historiaren parte diren 

kobazuloak ezagutzeko aukera 
izango da. 11:00etan euskaraz-
ko ibilbidea hasiko dute, eta 
17:00etan, gaztelaniazkoa. Os-
tean, 19:30ean, Yoann Tardivel 
Erchoff  organista belgikarrak 
kontzertua eskainiko du Maña-
riko elizan. 

Berrizen Besoitaormaetxea 
baserrian egindako arkeologia 
lanei eta ikerketei esker, XII. 
mendetik gure garaira arte 
egon diren paisaiei errepasoa 
egingo diete. Era berean, Andi-
koako santutegira ere joango 
dira. Kasu honetan ere euska-
razko eta gaztelaniazko irteera 
bana egingo dute.

Ardoari laguntzeko, tabernariek 
pintxoak prestatuko dituzte 
Zapatuan probalekuan egingo duten Ardo Azokako nobedadea da

   MALLABIA  Joseba Derteano
Asteburuan ospatuko dituzten 
Urriko Jaien barruan Ardo Azo-
ka egingo dute zapatuan. Iazko 
lehenengo aldiagaz gustura 
geratu ziren antolatzaileak eta 
aurten errepikatzea erabaki du-
te. Edariari laguntzeko, janaria 
ere  egongo dela da aurtengo no-
bedadea. Herriko tabernari eta 
jatetxeek prestaturiko pintxoak  
dastatzeko aukera egongo da.

Ardo Azoka probalekuan 
antolatuko dute, 12:00etatik 
17:00etara, baina pintxoen pos-

tuak kanpoaldean jarriko dituz-
te espazioa hobeto aprobetxa-
tzeko. Barruan, Ardosaltsanen 
eta Mallabiko Udalaren artean 
antolatutako azokan sei postu 
egongo dira, besteak beste Lau-
na eta Norzagarai bodegekin. 
Ardoa da protagonista nagusia 
(Errioxa, Duero aldea…), baina 
txakolina (Urkizahar, Getariako 
jatorri-deituragaz), Cava (Brut 
Nature…) eta Vermoutha (Pe-
troni Rojo) probatzeko aukera 
ere izango du bost euroko sarre-
ra ordaintzen duenak. 

Kontzertuak gaur eta bihar
Urriko Jaiak gaur arratsaldean 
hasiko dira. 19:00etan Elizpe-
ko pilota txapelketako finalak 
jokatuko dituzte, eta, ostean, 
labeldun oilasko pintxoak ja-
teko aukera egongo da plazan. 
20:30etik aurrera Rock Bothers 
Duo taldeak eta DJ Txurruk zu-
zenekoak eskainiko dituzte.

Zapatuan, 11:00etan, umeen-
tzako duatloia antolatu du gura-
so elkarteak. 22:00etan Hesian, 
Skakeitan eta Trikizio taldeen 
kontzertua hasiko da.

Iazko lehenengo aldiagaz gustura geratu ziren eta aurten ekimena errepikatzea erabaki dute.

Laitek enpresako langileek greba egiten hasi ziren irailaren 18an.

Kaleratzeak salatu  
dituzte Laitek enpresan  
Langileek greba hasi zuten irailaren 18an

   MALLABIA  J. D.
Alcorta Forging Group taldeak 
injektore bat egiteko azpikon-
tratatu zuen Mugape enpre-
sa, eta honek beren-beregi ho-
rretarako sortutako Laitek 
enpresa azpikontratatu zuen. 
Mugaperen enpresa hori bere 
instalazioetan eta ekipamen-
duagaz dabil, “baina bestelako 
lan-baldintzekin, enpresa biek 
elkarregaz zerikusirik ez dute-
lakoan”, salatu dute irailaren 
18an greba hasi zuten langileek 
ohar batean.

Langileen erreklamazioek 
ez zuten erantzunik jaso eta, 
gainera, “bi langile kaleratu” 

zituzten “diziplina arrazoiak” 
erabilita eta “inongo azalpenik 
eman gabe”, langileen esane-
tan. Langileek batzarra eskatu 
zioten zuzendaritzari, baina ez 
zutela erantzunik jaso diote. On-
dorioz, grebalariek Mugapeko 
langileei gutun bat idatzi zieten 
egoeraren berri emateko. Egun 
horretan bertan Laitekeko ku-
deatzaileak “zazpi grebalari 
kaleratuta” zeudela esan zien, 
Mugaperen eta Laiteken arteko 
kontratua deuseztatu zelako. 

Euren nahia “inori kalterik 
egin gabe egoera ahalik eta ari-
nen konpontzea eta lanpostura 
itzultzea” dela adierazi dute.

Autodefentsa feminista 
tailerra eskainiko dute
Azaroaren 3an eta 4an egingo dituzte saioak

   ZALDIBAR  I. E.
Azaroaren 3an (16:00etatik 
20:00etara) eta 4an (10:00etatik 
14:00etan) egingo duten autode-
fentsa feministako tailerrean 
izena emateko epea hasi du Zal-
dibarko Udalak. Azaroaren 1era 
arte udaletxean, liburutegian 
edo berdintasuna@zaldibar.eus 
helbidean eman daiteke izena. 

Emakumeen ahalduntze-
rako orain arte egin dituzten 
saioetan bezala, izena ematen 
duten emakumeek aurrez eska-
tuz gero, haurtzaindegi zerbi-
tzua eskainiko dute. 

Emagin elkarteak bideratu-
ko du autodefentsa feminista 
ikastaroa, eta izena ematen du-
ten emakumeei tailerreko egu-

netan arropa erosoa eta estera 
bat eramateko eskatu diete. 

Ahalduntze tailerren bidez, 
udalak askotariko gaiak lantze-
ra gonbidatu ditu Zaldibarko 
emakumeak azken hilabeteo-
tan: ekonomia feministari, ero-
tismoari, autoezagutzari eta 
maitasun erromantikoari bu-
ruz jardun dira, esaterako. 

Azaroaren 1era arte 
udaletxean, liburutegian 
edo Berdintasun Sailera 
idatzita apuntatu daiteke 
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ANBOTOk ez du bere gain hartzen 
kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi 

artikuluetan edo gutunetan 
adierazitakoen eta emandako iritzien 

erantzukizunik.

SEI HANKAKO MAHAIA

GOIZTIDI 
DIAZ 
BAZTERRA
EAJ

Betiko kontua
Zientzien munduan badago 
nazioarteko sistema metriko 
bat zeinaren bitartez gauzak 
neurtzerakoan erraztasuna eta 
ulergarritasuna lortzen diren. 
Ondo legoke politikaren mun-
duan ere halako sistemaren bat 
eratzea, ekintzen neurketa edo 
metodologia guztiontzat berdi-
na izateko. Egun demokrazia 
batean bizi gara, ez enbudokra-
zia batean non norberarentzat 
dena balio duen baina aurre-
koarentzat ez.

Kataluniari dagokionez, ba-
dirudi konstituzioko 155. arti-
kulua abian dela. Ze pena gau-
zak neurtzeko sistema egokia 
ez dagoela, zeren artikulu hori 
abian jartzea legezkoa bada, 
legezkoa izan beharko litzateke 
ere konstituzioaren gainontze-
ko artikuluak abian jartzea eta 
bete izatea. 

Hain larria al da pertsonek 
bere etorkizuna zein den eraba-
kitzeko eskubidea izatea? Giza 
eskubideen inguruan hainbes-
te hitz egin eta gero, zergatik 
ez da betetzen norberak zer 
izan nahi duen erabakitzeko 
eskubidea? Estatu espainoleko 
mugetatik haratago joanda on-
do asko neurtzen da modu ego-
kian preso politikoak daudela 
edota diktadura bat ezarrita 
dagoela. Ondo asko esaten da 
mugetatik at batzuek askatasu-
na merezi dutela.

Baina mugak igaro eta be-
raien etxean sartuta daudela 
neurtzeko sistema aldatu eta 
giza eskubideak eta konstitu-
zioaren hainbat artikulu popa-
tik bidaltzen dituzte inolako lo-
tsarik gabe. Ez naiz aspertuko 
esaten noren esku dagoen zer 
izan nahi dugun. Gure esku da-
go, euskalduna naiz eta halan 
bizi gure dot eta entzun: Gure 
esku dago !

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    

Urriko azken 
astelehenean, 
txangoa Gernikara

  ATXONDO  M.Z. 
Anbotoko Dama Nagusien El-
karteak irteera antolatu du 
urriaren 30erako. Antolatzai-
leek jakitera eman dutenez, 

goizean Gernikako azoka bi-
sitatuko dute, eta eguerdirako 
Lekeitiora joango dira. Bertan 
bazkaldu eta arratsaldea pasa-
tuko dute. 

Bestalde, autobusa 9:40an 
Axpetik irtengo dela, eta Arra-
zolatik eta Atxondotik ere iga-
rako dela jakitera eman dute. 
Izena eman gura duenak 627 661 
065 telefonora deitu behar du.

Arimen gaua 
ospatuko dute 
Berrizen, 28an

  BERRIZ  M. Z.
Azken urteotan lez, eta  XX. men-
de hasierako ohiturari eutsiz, 
urriaren 28an Arimen Gaua os-
patuko dute Berrizen. 

Berrizko Udalak, Pagotxa 
Kultura eta Aisialdi elkartea-
gaz batera, kalabazak apaintze-
ko lehiaketa antolatu du Lehen 
Hezkuntzako bosgarren eta 
seigarren mailako gazteentzat.

Bestalde, makillaje eta mozo-
rro tailerrak ere antolatu dituz-
tela jakitera eman dute. Ekintza 
guztiak Olakueta plazan izango 
dira, 17:15etik 19:30era.

Berrizko aparkaleku berriak 19 
ibilgailurentzat izango du tokia
Urte amaierarako bukatuko dituzte Iturritzako berrurbanizazio lanak 

  BERRIZ  M. Zuazubiskar
Iturritza kaleko berrurbazioa-
ren bigarren fasea urte amaie-

rarako amaituko dutela jakitera 
eman du, asteon, Orlan Isoird 
Berrizko alkateak. 

Abuztuaz geroztik, Iturritza 
eta Bidegain kaleen artean 19 
ibilgailurentzako tokia izango 

duen aparkalekua egiten da-
biltza. “Gune berri honegaz, 
Matza eta Berrizbeitia auzoen 
inguruan dagoen aparkalekuen 
arazoa konpontzea gura dugu”, 
esan du alkateak. 

Bestalde, 220.000 euroko au-
rrekontua duten obra hauekin, 
Iturritza Kaleko zenbait atari eta 
denden irisgarritasuna ere ho-
betuko dutela eta kale horretan 
dagoen autobus geltokia metro 
gutxi batzuk gorago jarriko du-
tela jakitera eman du alkateak. 
“Autobus geltoki berrian, orain 
ez bezala, markesina egongo da, 
eta, gainera, garajeetatik irteten 
diren autoek errepidea hobeto 
ikusi ahal izango dute ”, gainera-
tu du Isoirdek. 

Horrez gain, dagoeneko zen-
bait garajeren sarbideak ere 
hobetu dituztela jakitera eman 
du alkateak.

Isoirden hitzetan, berrurba-
nizazio honen helburu nagusia 
Berrizko herrigunea berriztea 
da. “Irisgarritasun egokia hel-
buru dugula, herrigunea gutxi-
naka-gutxinaka hobetzen joatea 
da gure asmoa”, bukatu du Or-
lan Isoird alkateak. 

Iturritza kaleko berrurbanizazioaren bigarren fasea egiten dabiltza.

Joan zen eguen gauean Haitz etorri zen mundura, Aitziber Coello 
eta Asier Aginako presoen umea, senideok pozez bete gaituena. Ama 
eta umea ondo daude, eta lehen baino baldintza hobeak ditu Aitzibe-
rrek, isolamendutik irten baita. Egun pozgarri hauetan, ezin ditugu 
isildu ospitalean bizitako trabak zein informazio falta. Aitziber une 
askotan bakarrik egon da, batez ere gauez. Umea zesareaz eduki due-
la gehitu behar zaio, gainera. Une oro alboan behar gintuen.

Alacantera bidean, hainbat bider deitu genuen zelan zegoen jaki-
teko, eta ez ziguten ezer esan. 8 ordu luze heldu arte. Erditze gelako 
txirrina jotzean, ez ziguten ezer esan. Gero, gelan, poliziak ez zigun 
sartzen utzi. Ez genekien zelan joan zen erditzea, zelan zeuden biak, 
zesareaz izan zela... Geroago, 04:00etan, poliziak minutu batez sar-

Nekane Coello eta Goiuri Aginako (Aitziber Coello, Asier Aginako eta Haitzen senideen izenean)

tzen utzi zion Nekaneri. Minutu bakar batez. Barikuan, hasieran, 
ospitalean zegoen bitartean inork ezingo zuela ikusi esan ziguten. 
Abokatuei deitu eta gero, ikusi ahal izan genuen, banaka. Asier ere 
eraman zuten bisitan; hasieran ordubetez ikusteko, azkenean hogei 
minutuz. Zapatu arratsaldean, emakumeok ezingo genuela sartu 
esan ziguten, katxeatzeko neskarik ez zegoelako. Aitziberren lehen-
gusinaren bikotekidea sartu ahal izan zen bakarrik. Orokorrean, 
egunotan, mediku eta erizainen tratua ona izan da. 

Senideontzat, Haitz jaio izana emozio leherketa bat izan da, itze-
la! Eskerrak eman gura dizkiegu babesa erakutsi diguten guztiei. 
Aitziber eta Haitz 2 urte eta 7 hile barru etorriko dira etxera; Asier 3 
hile lehenago irtengo da. Euskal presoak etxera ekarri behar ditugu, 
senideon kilometro basakeria eta horrelako injustiziak amaitzeko.

Poza, trabak gaindituz

 
DURANGALDEA ASTEON

Iraunkor kontsumo 
taldearen batzar irekia
ZORNOTZA   Tokiko kontsumoa eta 
ekoizpena bultzatzen dabilen Iraunkor 
kontsumo taldeak batzar irekia antolatu 
du gaur arratsalderako. Taldeko kideek 
adierazi dutenez, 19:00etan hasiko den 
batzarraren helburua zornotzarrei di-
namika azaldu eta denen artean kontsu-
mo taldea eraikitzea da.

DURANGO   Tronperri eta Txoritxu 
Alai dantza taldeek 51. Umeen Euskal 
Jaia antolatu dute domekarako. 450 ume 
inguru batuko dituen ekitaldia 11:30ean 
hasiko da, kalejira bategaz. Alardea, 
berriz, 17:00etan izango da, Ezkurdiko 
plazan. Aurtengo edizioan, eskualdeko 
hamar talde arituko dira.

Durangoko 51. Umeen 
Euskal Jaia, domekan

ZORNOTZA  Ziztada Guneak antolatuta, 
urriaren 31n bertso-triki poteoa egingo 
dute Zornotzan. Poteoa Tomasa taber-
natik hasiko da, 19:00etan, eta Oihana 
Bartra eta Beñat Ugartetxea bertsolariak 
arituko dira. Ziztada Guneko kideek sare 
sozialetan jakinarazi dutenez, ekimena 
arimen gaua ospatzeko izango da.

Bertso-triki poteoan 
batuko dira, hilaren 31n    
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Berbaz

“Zenbat eta lan ingurune aberatsagoa, 
orduan eta handiagoa da konpromisoa”
Lehiakorrago izateko, pertsonen kudeaketan nola eragin laguntzeko erreminta da Bateratzen  

 BERBAZ  Aitziber Basauri
Pertsonen kudeaketa arloan 
eragiteko sortu zen Batera-
tzen, orain bederatzi urte. Per-
tsonak dira enpresek dituzten 
aktibo preziatuena eta adimen 
hori kudeatu behar dute lehia-
kor izateko. Langileen kon-
promiso eta inplikazio mailak 
emaitza ekonomikoetan nola 
eragiten duen ikertzen ari da 
Alaine Garmendia bere tesian.

Nola lagundu dezake Batera-
tzenek pertsonen kudeaketa 
arloan?
Arlo honetan hartzen diren era-
baki asko usteetan oinarrituta 
hartzen dira, eta Bateratzenen 
bitartez ebidentziak jaso gura 
ditugu, ikusteko nolako eragina 
izan dezakeen palanka bati edo 
besteari eragiteak, pertsonen 
kudeaketari dagokionez. Egoe-
raren argazki bat ematen dio-
gu enpresa edo elkarteari lehe-
nengo diagnosi batean, inkes-
ta batzuen bidez jasotako emai-
tza kuatitatiboak aztertuz. Odol 
analisi batean lez, asteriskoak 
identifikatuko ditugu. Bere sek-
torearekiko duen kokapena ere 

emango diogu. Ondoren, ikus-
puntu orokor batetik, analisi 
kualitatibo sakonagoa egiten 
dugu. Interbentzioa da azken 
pausoa. Hala ere, kasuan kasu 
ikusiko da zertan eragin. 

Zein mailatan eragiten du per-
tsonen kudeaketak enpresa-
ren errentagarritasunean?
Oso lehiakorra eta aldakorra 
da enpresa mundua, eta enpre-
sek aurrera begira jasangarria 
izango den abantaila lehiakor 
bat behar dute. Hori pertsonen-
gan dago, hainbat ikerketa eta 
korronteren arabera: langileak 
lanagaz zenbat eta konprome-
tituago edo inplikatuago egon, 
orduan eta errentagarritasun 

altuagoa lortuko dugu. Aktibo 
preziatuena dira langileak, eu-
rek egiten dute bereizgarri, eta 
adimen hori kudeatu behar du 
enpresak. Horretan inbertitu 
behar da lehiakor izateko.

Horretaz jabe dira enpresak?
Modu inkontzientean bada ere, 
denok gara jabe. Baina enpre-
sak langile inplikatuagoak gura 
baditu, beste betaurreko batzue-
kin begiratu behar du kudea-
keta. Pertsonek lan ingurune 
aberatsa behar dute: erabakiak 
hartzeko boterea, eta akatsak 
egiteko eta horietatik ikasteko 
baimena behar dute. Lanpos-
tua ondo garatzeko formakun-
tza eta enpresari buruz informa-
zioa ere bai. Horrek langileen-
gan konfiantza izatea eskatzen 
du. Kudeaketa tradizionalean 
argi dugu nork hartzen dituen 
erabakiak, zuzendariak edo ku-
deatzaileak, eta beti horrela 
izan denean kosta egiten da de-
legatzea, konfiantza ematea. 

Nola eragin dezake enpresak 
langilearen lan ingurunean?
Lau palankari eragin behar die-

te zuzendari eta kudeatzaileek: 
autonomiari, kudeaketaren in-
guruko erabakiak hartzeko gai-
tasunari, informazioari eta for-
makuntzari. Hor eraginda, lan 
ingurunea aberatsagoa izango 
da eta pertsonaren motibazioan 
eragingo du. Baita konpromiso 
maila horrek enpresaren erren-
tagarritasunean ere. Horretara-
ko erreminta da Bateratzen. 

Enpresaren tamainak badu 
eraginik?
Bai. Enpresa zenbat eta handia-
goa izan, gaitasun ekonomiko 
handiagoa da pertsonen kudea-
ketagaz lotutako hainbat eki-
men jartzeko. Baina, aldi be-
rean, tratu pertsonala, familia
-pertzepzioa, eta informazio eta 
komunazio kanalak zailtzen di-
tu. Kudeaketa zailagoa da. 100-
125 langiletik gora dituzten en-
presetan hobetu daitezkeen ba-
lioak ikusi ditugu: ez dute sen-
titzen bereziak direla, ez dira 
baloratuak sentitzen. Oro har, 
konpromiso eta asebetetze mai-
la altuagoa da txikietan, lan in-
gurunea aberatsagoa delako; 
errazagoa ere bada.

Sektorearen arabera desberdi-
na da argazkia?
Industria, zerbitzuak, banake-
ta eta hezkuntza. Sektore horie-
tan diharduten enpresekin lan 
egiten dugu momentuz, eta ba-
koitzak bere errealitatea du. Bi 
erpinak lirateke industria eta 
hezkuntza. Industrian lan erre-
pikakorrak, lan pobreak ikus-
ten dira gehiago. Hezkuntzan, 
berriz, lan aberatsagoak, balio 
erantsia dutenak. Horrek era-
gin zuzena du. Egoera oso des-
berdinak ikusi ditugu, baina 
patroi bat mantentzen da: zen-
bat eta lan ingurune aberatsa-
goa izan, orduan eta handiagoa 
da konpromisoa eta inplikazioa.

Enpresaren estrategiagaz le-
rrokatuta egotea behar da?
Traineru bat irudikatzen badu-
gu, adibidez, kide guztiek nora-
bide berean arraun egitea ezin-
bestekoa da. Baina enpresa ti-
pologiaren araberakoa ere ba-
da. Oro har, langileek portaera 
eraikitzailea dutenean, estrate-
giagaz lerrokatuta daudela esan 
daiteke. Baina automozioko 
muntaia kate batean, adibidez, 
jarrera pasiboa izatea izan dai-
teke lerrokatuta egotea. 

Zein da gaur egungo argazkia?
500 bat enpresatako —70.000 bat 
pertsona— datuak ditugu, eta 
%50ean enpresaren estrategia-
gaz lerrokatuta daude langi-
leak. Besteetan potentzial lehia-
korra galtzen ari dira. Gipuz-
koako Aldundiak finantzatuta-
ko proiektua izanik, batez ere 
Gipuzkoako argazkia dugu. Bai-
na Bizkaia, Araba, Espainia eta 
Europako enpresak ere badau-
de. Asmoa da Euskal Herrira, 
Espainiar Estatura eta Europa-
ra hedatzea. Administrazio pu-
blikoan lan egitea interesgarria 
litzateke gainera. Bateratzen he-
datzeko saioa egingo da azaroa-
ren 21ean, Mondragon Uniber-
tsitateko Galarretako kanpu-
sean; izena ematea zabalik dago.

Tesirako konpromiso eta inpli-
kazio mailak emaitza ekono-
mikoetan duen eragina azter-
tzen ari zara. Nola doa?
Zenbat eta langile konprome-
tituagoak izan, altuagoak dira 
produktibitatea eta errentaga-
rritasuna. Hala ere, inplikazio 
maila oso baxua da produktibi-
tate altuko enpresetan. Noranz-
ko biko erlazioa da konpromi-
soaren eta errentagarritasuna-
ren artekoa. Denboran neurtu-
tako balioak behar ditugu kasu 
bakoitzean kausa edo efektua 
zehazteko. Horretan gabiltza.

Aktibo preziatuena 
dira langileak, 
eta adimen hori 
kudeatu behar du 
enpresak”

Alaine Garmendia Otxoantesana | Mondragon Unibertsitatean irakasle-ikertzailea | Durango, 1991
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Hirugarren aldiz joko du Ara Malikian musikari armeniarrak Durangon. 

Ara Malikian mila lagunetik gorako 
entzuleriaren aurrean arituko da
Urriaren 31n, Durangoko Hamabostaldiaren barruan joko du Malikianek
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Jon Gorosperen 
erakusketaren 
irekieragaz hasi da 
Begira Photo   
Aurten Durangotik eta eskualdetik kanpo ere 
zabalduko da jaialdia; Zarautzera eta Bilbora

 ARGAZKIGINTZA I. E.
Atzo Durangoko Kurutzesantu 
Museoan zabaldu zuten erakus-
ketagaz abiatuko dute Begira 
Photo jaialdiaren zazpigarren 
edizioa. Jaialdi horrek aurten 
lehenengoz antolatu duen ar-
gazki lehiketaren irabazlearen, 
Jon Gorospe gasteiztarraren, N. 
Mountains bilduma azaroaren 
18ra arte egongo da Kurutze-
santun ikusgai. Museo horretan 

aurkeztu zuten, martitzenean, 
Begira Photoren zazpigarren 
edizioak dakarren eskaintza. 
Leo Simoes jaialdiko zuzenda-
riak, Ros Boisier argazkilariak 
eta Garazi Arrizabalaga Duran-
goko Museoko arduradunak 
eman zuten jaialdiari buruzko 
informazioa.

Aurten mendia da Durango-
ko jaialdiaren gaia eta, aurreko 
edizioetan bezala, gai horri eta 

argazkilaritza garaikideari 
loturiko askotariko ekimenak 
ekarriko ditu Durangaldera 
eta inguruetara; erakusketak, 
berbaldiak eta topaketak izango 
dira, besteak beste. 

Iaz hasitako bidean jarraituz, 
Durangotik kanpo ere izango di-
ra Begira Photo jaialdiko ekin-
tzak datozen asteetan, Iurretan 
eta Zornotzan. Iurretako As-
kondo kaleko karpan, adibidez, 
Tontorrera iristea erakusketa 
kolektiboa ipiniko dute ikus-
gai; eta Davide Maria Ferrari, 
Carla Andrade, Moreno & Grau 
eta Martin Ruedaren argazkiak 
biltzen dituen Gailurrak, Zorno-
tzako Zelaieta zentroan.

Zarautz-Bilbo
Leo Simoes jaialdiko zuzen-
dariak azaldu duenez, aurten 
lehenengoz, Zarauzko Photomu-
seumera eta BilbaoArte Funda-
ziora ere zabalduko da Begira 
Photo. Paisaiaren eraikuntza 

erakusketa ipiniko dute Zarau-
tzen ikusgai, eta Sema D’Acosta 
eta Txema Salvans argazkila-
riek berbaldiak eskainiko dituz-
te BilbaoArten.

Leo Simoesek martitzeneko 
prentsaurrekoan esan zuenez, 
bestalde, Begira Photoren ba-

rruan bi argitalpen kaleratuko 
dituzte aurten: batetik, jaialdiko 
partaideek idatziriko hainbat 
testu bilduko dituen Begira 
Photo Magazin aldizkariaren 
lehenengo alea kaleratuko du-
te. Bestetik, aurten lehenengoz 
antolatu duten argazkigintzari 
buruzko saiakera lehiaketa ira-
bazi duen Alejandro León Can-

nock perutarraren El devenir 
imagen del mundo. Anotaciones 
sobre la revolución fotográfica 
testua ere kaleratuko dute, jaial-
diko egunetan banatzeko. 

Boisier, argazki liburuez
Begira Photo jaialdiaren mar-
titzeneko aurkezpenean Ros 
Boisier argazkilari txiletarrak 
ere parte hartu zuen. Izan ere, 
narratiba fotografikoari bu-
ruzko hitzaldi bat eskainiko du 
Boisierrek Durangoko jaialdia-
ren barruan. Azaroaren 2an, 
19:00etan, Argazki-liburuak: 
argazkien bidez kontatzea hi-
tzaldia eskainiko du BilbaoAr-
ten. 2015ean Pérdida argazki 
liburua argitaratu zuen txileta-
rrak, eta egun argazki liburuen 
inguruko ikerketa bat egiten eta 
editore lanetan dabil.
Askotarikoa da dakarren eskain-
tza, eta www.begiraphoto.com 
webgunean dago ikusgai pro-
gramazio osoa.

Leo Simoes jaialdiko zuzendaria, Ros Boisier argazkilaria eta Garazi Arrizabalaga Durangoko Museoko koordinatzailea. Jon Gorospe gasteiztarraren lana Kurutzesantu Museoan dago ikusgai. 

Iurretako Askondo kaleko 
karpan ‘Tontorrera iritsi’ 
erakusketa kolektiboa 
atonduko dute

 MUSIKA  I. E.
Urriaren 31n, Ara Malikianen 
kontzertuagaz hasiko da Duran-
goko XXVIII. Musika Hamabos-
taldia. Donostiako Orfeoiaren 
emanaldia eta Valentin Zubiau-
rreren Ecos de Oiz obrari bu-
ruzko kontzertu-hitzaldi bat ere 
jasotzen ditu programazioak. 
Aitziber Irigoras Durangoko 
alkateak zein Alfredo Sanz Ha-
mabostaldiaren antolatzaileak 
adierazi dutenez, egitaraua osa-
tzerakoan, “kalitate goreneko 
musika herritar guztiei zabal-
tzea” izan dute helburu.

1.060 entzuleren aurrean
Hamabostaldia zabalduz, urria-
ren 31n, 21:30ean, joko du Ara 
Malikian biolinistak Landako 
Gunean. Sarrera guztiak saldu 
dituzte jada, eta 1.060 entzuleren 
aurrean arituko da armeniarra. 
Musika klasikotik haratago, 

popagaz edo rockagaz ere har-
tu-emana du Malikianek, eta 
hirugarrenez dator Durangora. 

Azaroaren 5ean, 19:00etan, 
Donostiako Orfeoia arituko da 
Andra Maria elizan. Arandoño 
Elkarteagaz antolatu du hitzor-
du hori Hamabostaldiak, eta 
Gerardo Rifón organo-jotzailea 
ere gonbidatu dute.

Nerea Aizpuruaren lana
Nere Aizpurua biolontxelo-jo-
tzaile durangarrak Musikeneko 
ikasketen gradu amaieran aur-
keztu zuen lana eszenaratuko 
dute Hamabostaldian. Bestalde, 
Valentin Zubiaurre musikari 
garaitarrak sortutako Ecos de 
Oiz obraren inguruko hitzaldi
-kontzertua eskainiko dute Ne-
rea Aizpuruak, Arrate Monaste-
riok, Maider Lopezek eta Ander 
Berrojalbizek, azaroaren 12an, 
19:00etan, San Frantzisko elizan.
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GEURE DURANGALDEA

MARTIN 
LOIZATE 
SARRIONANDIA
Ikaslea

Kataluniako komunikabide 
publikoak deuseztatuko ditu 
155,78 artikuluak, Gobernua-
ren zerbitzura jarriz. Esku 
hartze horri bidea zabaltzen 
ibili dira batzuk: umeentzako 
kanalak adoktrinatu, irra-
tiek biolentzia bultzatu, albis-
tegiek propaganda indepen-
dentista egin... Horien artean 
kokatu dute satira politikoa 
egiten duen Polonia.

Baten bati ez zitzaion bate-
re gustatu programak 9N-ren 
ostean eginiko Hondoratzea 
filmaren parodia, non Hitler 
agertzen den (kasu honetan 
Rajoy) territorioaren mapa 
begien parean zabal-zabal, 
ministroek gerra galdu du-
tela esaten dioten bitartean. 
Oihartzuna izan zuen, ha-
laber, pasa den astean Om-
nium-ek eginiko Help Cata-
lonia bideoaren parodiak, 
Europari laguntza eskatzen 
ari zaion emakumearen le-
kuan Saenz de Santamaria 
presidenteordea agertzen da 
Katalunia ahazteko eskatuz, 
Estatuaren diskurtsoa erri-
dikulizatuz. Zer esanik ez, 
U1-eko erreferendumaren os-
teko sketch-a, Franco bizirik 
dagoela kantatzen zuena. Po-
loniak “polako”tik (Madrilen 
Katalanei deitzeko erabilia) 
hartzen du izena, iraina eure-
na eginez.

Azken egunotako zurrun-
bilotik kanpo ere funtzionatu 
du Poloniak: 2006tik, astero 
emititzen dute PrimeTimen. 
Mundu guztiarekin sartu 
dira; CiUren korrupzioaren 
parodietatik CUPen erridi-
kulizazioraino (azken hau 
sarriagotan). Erakutsi dute 
nola egin daitekeen umore-
tik herria, eta Estatu kolpea-
ren jo puntuan egongo dira. 

Baten batek esan du 
EiTBn esku hartuko balute 
ez ginela enteratu ere egingo. 
Zer pentsatua ematen du. 

Umorea berriz jo puntuan

‘Apustua’ eta ‘Hozkailua’ antzerki 
obrak, gaur eta bihar, Berrizen
Berrizko antzerkigileek parte hartzen dute ‘Apustua’ eta ‘Hozkailua’ obretan

 ANTZERKIA  Itsaso Esteban
Berrizko Kultur Etxean eskain-
tza bikoitza daukate antzerki-
zaleek, gaur eta bihar. Berrizko 
sortzaileak tartean dituzten 
bi proposamen dira, gainera, 
Kultur Etxeko programazioak 
gaurko eta biharko jasotzen 
dituenak. Gaur, 18:00etan, Be-
rrizko Kultur Etxean Apustua 
eskainiko du Txintxaun kolekti-
boa taldeak, bigarrenez. 

Publiko familiarrari zuzen-
duriko antzezlana da Txintxaun 
Berrizko taldearena, Fernando 
Torrecillak idatzitako ipuina-
ren antzerkirako moldaketa. 
1963an Berrizen jazotako egiaz-
ko istorio bitxi bat dago Torre-
cillak idatzitako ipuinaren zein 
Txintxaunek landutako an-
tzezlanaren oinarrian: Berriz-
ko probalekuan idien kontra 
aritzeko zirkutik ekarri zuten 
Mary elefantearen istorioa.

Berrizen bizi den Ander Li-
pusek eta Patricia Urrutia akto-
reak Hozkailua eskainiko dute, 
Berrizen, bihar, 22:00etan. Unai 
Iturriaga durangarraren testua 

dauka Huts Teatroa taldearen 
antzezlan horrek. Jimmy gazte-
tako laguna hil zaien Maite eta 
Karlos dira Hozkailua antzezla-
neko protagonistak.

Azaroaren 3an 
eta 4an egingo 
dute 24 Ordu 
Digitalean

 ZINEMA  I. E.
Azaroaren 3an eta 4an egingo 
dute Arriola antzokiak anto-
latzen duen 24 Ordu Digita-
lean Film Laburren lehiake-
ta, Elorrion. Hamabigarren 
edizioa izango da hurrengo 
asteburuko hori. Azaroaren 
3an, 17:00etan, Arriolako an-
tolatzaileek ematen dizkieten 
gaiak oinarri hartuta, 24 or-
duan film labur bat pentsatu, 
grabatu eta editatu beharko 
dute parte-hartzaileek. 

Azaroaren 3tik 4ra bitar-
tean Elorrion sortutako pe-
likula horiek, azaroaren 4an 
22:00etan egingo duten ema-
naldian ikusi ahal izango di-
tuzte bertaratzen direnek. 
Emanaldi horren ostean, hiru 
sari emango dizkiete lehiake-
tako irabazleei.

Parte hartzeko, 24ordu@
arriolaka.eus helbidean eman 
behar da izena. 

Maite eta Karlos lagunak dira ‘Hozkailua’ obrako protagonistak.

Silboberriren XXIII. 
Txistu kontzertua
Hainbat musikari eta dantzari gonbidatu dituzte

 MUSIKA  I. E.
Durangoko Silboberri elkar-
teak antolatzen duen txistu 
kontzertuaren XXIII. edizioa 
egingo dute, bihar, 20:00etan, 
Durangoko Landako Gunean. 
Silboberrik gonbidatuta, Eus-
kal Herriko hainbat lekutako 
txistulariak etorriko dira kon-
tzertuan jotzera. Portugaleteko 
metalen laukote batek eta Ba-
rakaldoko perkusionistek ez 
ezik, Mikel Bikandi gitarristak 
eta Uxue Alonso teklistak eta 
bi abesbatzek ere parte hartuko 
dute emanaldian. 

Ohi bezala, dantzak ere pre-
sentzia izango du XXIII. Txistu 
Kontzertuan. Azken urteetan 
bezala, Durangoko L’Atelier 
dantza akademiakoek ipiniko 
diote ikuskizunari propio sortu-
tako koreografia. Bestalde, Ina 
Etxebarriak eta Jon Aranbarrik 
osatzen duten tango bikotea ere 
gonbidatu dute.

Jabier Ituarte Portugaleteko 
Musika Bandako zuzendariak 
gidatuko du emanaldia, eta 
Antton Mari Aldekoa-Otalorak 
egingo ditu aurkezle lanak.

Doinu tradizionalek zein mo-
dernoagoek osatuko dute ema-
naldiko errepertorioa, eta hiru 
estreinaldi egingo dituzte. Or-
dubeteko emanaldian bederatzi 
kanta hauek interpretatuko di-
tuzte: Baga Biga; Sugoi; Orain 
ez, orain bai; La Vida Es Bella; 
Iñurri Pilo Pilo piramidetua; 
Bost!; Agur nere bihotzeko jaio-
terri maitea; Lau urtaroak, lau 
haikuak; eta Radetzky martxa.Euskal Herriko hainbat txokotako txistulariek joko dute. 

Doinu tradizionalek zein 
modernoagoek osatuko 
dute bederatzi kantako 
emanaldiko errepertorioa
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3D PRINT
-%10 tinta- eta toner- kartutxo bateragarrietan.
-%5  tinta- eta toner- kartutxo originaletan.

BETIXU JATETXEA
- %10 asteburuko otorduetan eta kartan, bariku 
eta zapatu gauetan.

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA
-%10 sarreran deskontua museoko eta  
planetarioko sarrera orokorrean, bai eta  
bietarako balio duen sarrera konbinatuan ere.

GIMNASIO ZIRKIN
- Bazkide berriei matrikulazioa doan.
- Bazkide direnei 10 saioko solarium  
bonua doan.

HITZ LIBURU-DENDA
-%10 euskarazko liburuetan.

HONTZAEXTREM ABENTURA PARKEA
-%15 sarreran.

ITAI ARROPA ETA OSAGARRI DENDA
-%5 lehenengo erosketan.
-%10 erosten den bigarren arropan.

IURRETA KOPISTEGIA
-% 10 eskola eta bulego materialean.
-%5 musika, opari eta liburuetan.

KATXARRO JATETXEA
- %10 asteburuetako menuetan.

KIROL ERROTA GIMNASIOA
- Bazkide berriei matrikulazioa doan.

LANDAKO OPTIKA
-%15 eguzkitako betaurrekoetan, audiologian, 
ikusmen urritasunean,  
eta armazoi eta lenteetan.

MANCISIDOR 1866 BITXI-DENDA
-% 5 deskontua 100€-ra arteko erosketetan.
-%10 deskontua 100€-tik gorako erosketetan.

NATURALKI BELARDENDA-EKODENDA
-%5eko deskontua kosmetika ekologikoko 
produktuetan.
-%15eko deskontua Colnatur Complex 
kolageno-magnesio produktuan.

OPEN KLUB
-%20ko deskontua matrikulan. Ez da  
bateragarria beste eskaintza batzuekin.

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA
- Bosgarren gosaria doan.
- Plateruenak antolatutako ekitaldietan leihatilan 
erositako bigarren sarrera doan.

UNDARRI BIKE
-%10 ski eta snow materialen 
mantentze-lanetan: zolari argizaria eman eta 
ertzak zorroztu.
-%10 bizikletako osagarrietan.

URKI Prentsa eta paper denda
-%10 amantaletan.
- %10 jolasetan.

URRIKE LIBURU-DENDA
-%5 liburuetan.
-%10 papergintzan.

UR URDAIBAI
-%25 Anbotoren Lagunarentzat eta horren 
lagun batentzat Urdaibaiko itsasadarraren 
jaitsieran, piraguan edo stand up paddle-ean.

PLATERUENA Kafe Antzokia
- Bosgarren gosaria doan.
- Plateruenak antolatutako 

ekitaldietan leihatilan erositako 
bigarren sarrera doan.

KATXARRO JATETXEA
- %10 asteburuetako menuetan.

NATURALKI 
Belardenda-Ekodenda

-%5eko deskontua kosmetika 
ekologikoko produktuetan.

-%15eko deskontua Colnatur 
Complex kolageno-magnesio 

produktuan.

Anbotorenlagunak
Lekuan lekuko lagunak

www.anboto.org · lagunak@anboto.org · 946 816 558

Atera etekina Anbotoren  
Lagun txartelari!
Gozatu abantaila eta deskontu hauetaz:
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Organo eta klarinete 
kontzertua, Durangon 
Andra Marian izango da emanaldia gaur, 20:15ean

 MUSIKA  I. E. 
Elkartearen 20. urteurrena 
ospatzeko eta elkarteko kide 
izandako Félix Aretxaga eta 

Andrés Granados omentzeko, 
solasaldi-kontzertu bat antola-
tu du Arandoño kultur elkarte 
durangarrak gaurko. 

Miriam Cepeda organista 
eta Luis Alberto Requejo klari-
netista gonbidatu dituzte euren 
jardunaz mintzatu, eta ondoren 
kontzertua eskaintzeko. Doako 
sarrera izango du Andra Ma-
riko emanaldiak, eta 20:15ean 
hasiko da solasaldia.

Euren lanaren inguruan ber-
baz jardun ostean, sei obrako 
egitaraua eskainiko dute bi 
musikariek Durangoko Andra 
Marian: Rachmaninoff, Villa-
lobos, Bach, Eccles, Radulescu, 
Verdi eta Bassiren konposizioak 
eskainiko dituzte.

Solasaldia eta emanaldia eskainiko dituzte Cepedak eta Requejok.

Rachmaninoff, Villalobos, 
Bach, Eccles, Radulescu, 
Verdi eta Bassiren obrak 
eskainiko dituzte

Igor Elortzak bihar hasiko 
du txapelketa, Bastidan
Txapelketa Nagusiaren fase berria hasiko dute  

 BERTSOLARITZA  I. E. 
Finalaurrekoen lehen itzuliko 
lehen saioan hasiko du Igor 
Elortza durangarrak Bertsola-
ri Txapelketa Nagusia. Bihar, 
Bastidako udal kiroldegian 
izango da saio hori, 17:00etan. 
Elortzagaz batera, Agin La-
buru, Jon Martin, Jone Uria, 
Nahikari Gabilondo eta Sus-
trai Colina bertsolariek kanta-
tuko dute saio horretan.

2005eko eta 2013ko Bertso 
Txapelketa Nagusietako finale-
tan hirugarren eta bosgarren 
sailkatu zen Elortza, hurrenez 
hurren. 2013an finalera iritsi 
zen zortzikote hartan, aurten 

txapelketan parterik ez hartzea 
erabaki duen Unai Iturriaga 
durangarra ere egon zen. 

Amuriza, Durangon
Azaroaren 12an, Durangon, 
amaituko da Bertsolari Txapel-
keta Nagusiko finalaurrekoen 
lehen itzulia. Aitor Mendilu-
zek, Oihana Iguaranek, Iñaki 
Apalategik, Jon Maiak, Miren 
Artetxek eta Zallako final-laur-
denean punturik gehien bildu 
zituen Miren Amurizak kan-
tatuko dute Landako Gunean. 
Abenduaren 2an, Iruñean izan-
go da azken finalaurrekoa, eta 
17an, BECen finala.

Inkisizioak Durangon eragin zuen triskantzari 
buruzko ‘Herejía’ obra estreinatuko dute       
Bogoroditsie abesbatzak ‘Herejía’ estreinatzeko bi emanaldi eskainiko ditu Kurutzesantu Museoan, bihar 

 IKUSKIZUNA  I. E. 
Herejía ikuskizun berria aur-
kezteko emanaldi bi eskainiko 
ditu Durangoko Bogoroditsie 
abesbatzak, bihar, Kurutze-
santu Museoan. 19:00etan eta 
21:00etan izango dira emanal-
diak, doako sarreragaz. 

Bogoroditsie abesbatzeko 
kideak azken urte honetan pres-
tatzen ibili diren ikuskizuna da 
Herejía. Kantuak ez ezik, zuze-
neko musika, antzerkia eta dan-
tza ere baliatzen dituena. Du-
rangoko Kurutzesantu Museoko 
oholtzan, beraz, elkarrekin in-

terakzioan arituko dira abesba-
tzeko 20 abeslari baino gehiago, 
musikariak, dantzariak eta 
aktoreak. Kontatu dutenez, az-
ken urteetan egin duten esperi-
mentaziorako bidean aurrera 
jarraituta sortu dute Herejía. 
Durangoko biharko bi emanal-
dien ostean, ahal beste lekutan 
eskaini gura dute ikuskizuna 
zuzeneko emankizunetan.

Alonso de Mella frantzisko-
tarrak XV. mendean bultzatu-
riko mugimendu heretikoaren 
kontra Inkisizioak Durangon 
eragin zuen jazarpena da Bogo-

roditsie abesbatzak sorturiko  
Herejía obraren oinarria. Talde-
kideek azaldu dutenez, Jon Uga-

rriza abesbatzeko zuzendariare-
na da obraren hasierako ideia, 
eta bera jardun da zuzentzen.

Josu Unzuetak idatziriko 
testua du Herejía ikuskizunak. 
Inkisidorearen papera Ernes-
to Barrutiak antzeztuko du, 
eta Alex Garcíak zigortutako 
emakume batena. Dantzaz eta 
koreografiaz, bestalde, Beñat 
Urrutia eta Unai Álvarez dan-
tzariak arduratu dira, eta kla-
bikordiorako moldaketak egin 
dituen Roberto Oviedok joko 
du instrumentu hori emanal-
dietan. Ikuskizunean zehar 
entzungo diren 12 musika-kon-
posizioak Amaia Urzainkik eta 
abesbatzak abestuko dituzte.

Herejía ikuskizunean kon-
tatzen den bezala, 1439. urtean, 
Alonso de Mella, Guillermo de 
Alvisa eta Ángel Tovar fran-
tziskotarrak Durangora etorri 
ziren, eta otoitza eta karitatea oi-
narri hartuta, amodio librearen 
eta ondasunak elkarren artean 
banatzearen alde predikatzeari 
ekin zioten. Denbora gutxian, 
jarraitzaile ugari erakarri zituz-
ten. Baina de Mella, de Alvisa 
eta Tovarren ideia horiek eliza-
ren eta erregearen legeak urra-
tzen zituztela salatu zuten, eta 
Inkisizioa Durangora etorri zen. 

Prozesu inkisitorial anker 
eta bortitz baten ondorioz, be-
rrogei durangar baino gehiago 
epaitu zituzten; haietako hamai-
ka erre egin zituzten, eta beste 
zazpi emakumeren gorpuak lur-
petik atera, erre eta errautsak 
lau haizetara bota zituzten. Bo-
goroditsie abesbatzeko kideek 
gogora ekarri dutenez, prozesua 
“bereziki gogorra izan zen ema-
kumeekin; zigortutako gehie-
nak emakumeak izan ziren”.

Bogoroditsie abesbatzeko 
kideek azpimarratu dute bihar 
Kurutzesantun estreinatuko 
duten Herejía lana “gertakari 
historikoetan oinarritutako 
errelato librea” dela. “Jazarpen 
hura bizi izan zuten gizon-ema-
kumeei gorazarre egin eta era 
guztietako bidegabekeriak sala-
tu” gura dituzte Bogoroditsieko 
kideek ikuskizunaren bidez.

Bogoroditsie taldeko 20 abeslarik baino gehiagok, musikariek, dantzariek eta aktoreek parte hartzen dute ikuskizunean.

Kantuak ez ezik, zuzeneko 
musika, antzerkia eta 
dantza ere baliatzen 
dituzte ikuskizunean

Inkisizioak mugimendu 
heretikoaren kontra 
egindako jazarpena da 
‘Herejía’ obraren gaia
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 Kirola

“Jende askok aurten 
deskubritu du Silvia 
Trigueros nor den”
Urteen joanak ez duela kaltetzen dirudi; aurten ere garaipen eta podium 
sonatuak lortu ditu eta bere izena zale berriengana hedatu da

 ELKARRIZKETA  Joseba Derteano
Basque Ultra Trail zirkuituko 
lehenengo irabazlea da, Ehun-
miletan hirugarren aldiz izan da 
garaile eta Tor de Geants Eu-
ropako probarik gogorrene-
takoan podiumera igo da, bi-
garren tokian. Bere lorpenek 
oihartzuna lortu dute hedabi-
deetan eta askok aurten desku-
britu dutela uste du. Amaitu be-
rri duen mendiko denboraldiari 
eta etorkizuneko asmoei buruz 
jardun du ANBOTOgaz.

Atsedena hartzeko unea da eta 
baita urteko balantzea egite-
koa ere. Zelan baloratzen duzu 
denboraldia?
Erregularra izan da. Emaitzek 
lagundu didate, postu onak lortu 
ditut, baina lesioengatik eta en-
trenamenduengatik denboraldi 
gogorra izan da. Emaitzek egoe-
ra arindu arren, une batzuetan 
sentsazioek ez didate lagundu.

Lesioak karga bat izan dira urte 
hasieratik, ezta?
Bai. Esaterako, hernia diskal 
bi aurkitu dizkidate. Medikuak 
esan zidanez herniak urteak era-
man ditzake hor. Igeriketa saio 
gehiago egin ditut aurten, bizi-
kletan ere aritu naiz… uste dut 
arazo hori gaindituta dudala. Al-
diro gerra ematen didaten han-
kako arazo batzuk ere baditut.

Basque Ultra Trail Series zirkui-
tuaren (BUTS) historian zure 
izena agertuko da lehenengo 
irabazle moduan. 
Gonbidatu nindutenean, bes-
te zirkuitu bat amaitu berritan 
nengoen, estresatuta amaitu 
ere. Proba denetan parte hartze-
ra behartzen zaituen formaturik 
ez nuen gura une hartan. Baina, 
probatu, lehenengo biak irabazi, 
eta hurrengoetan ere parte har-
tzea erabaki nuen. Gainera, ibil-
bideak asko gustatu zaizkit. Az-
kenekoa, Bilbon amaitu zena, be-
rezia izan zen niretzat, gurasoak 
helmugan zain zeudelako. Ni zu-
zenean ikusten ninduten lehe-
nengo aldia zen eta ilusio handia 
egin zidan.

Ehunmilak hirugarrenez iraba-
zi duzu. Neurria hartuta diozun 
proba da.

Nire bizitzako lehenengo txape-
la Ehunmiletan irabazi nuen, 
proba laburrean. Gainera, Gi-
puzkoan askok ezagutzen naute, 
han egiten dut-eta lan. Lasterke-
ta hasieratik amaierara nire ize-
na etengabe entzuten dut. Pro-
ba berezia da. Probaren ostean, 
familiagaz jateko ohitura dugu, 
hanburgesak edo dena delakoa. 

Hanburgesak zuretzat ere? Eli-
kadura ikaragarri zaintzen du-
te askok…
Ez da nire kasua. Nutrizionista 
bategaz hasi nintzen eta hile bi 
iraun nuen. Sano jatea gustatzen 
zait, barazkiak eta abar. Beraz, 
ez da arazoa. Baina gauza gozoa 
ere gustuko dut. Afalostean izoz-
ki bat jatea, esaterako. Mendi las-
terketak hobbya dira, ez naiz ho-
netatik bizi eta elikadurarena ez 
da zorrozki daramadan zerbait. 
Errendimendu onaren sekretua 
entrenamenduetako konstan-
tzia da.

Tor de Geants zen urteko hi-
tzordu nagusia. Bigarren amai-
tu zenuen 97 orduko ahalegina 
eginda. Pozik?
Oso pozik nago. Gustura egon 
nintzen. Nire inguruko doku-
mentala egiten ari diren bi lagun 
ere hantxe zebiltzan grabazioe-
tan… Egun politak izan ziren.

Dokumental bat grabatzen ari 
dira zuri buruz?
Garakordada proiektuko Mikel 

eta Iñaki Urresti dabiltza horre-
tan. Kasualitatez, ideia proposa-
tu zidaten egun berean heldu zi-
tzaidan Tor de Geants-en parte 
hartzeko gonbidapena. Presta-
kuntzan lagundu didan konpro-
misoa izan da. Nigaz etortzeko 
kamera berria erosiko zutela, 
dron bat zeramatela… Jartzen 
ari ziren ilusio guztia ikusita, 
neurea eman behar nuela senti-
tzen nuen. Entrenatzera irteteko 
akuilua izan zen. Zorionez, dena 
ondo joan zen. 

Eta xanpainagaz ospatu zenu-
ten lorpena.
Lasterketaren bat irabaztearren 
emandako botilak denbora de-
zente zeraman etxean. “Botila 
honegaz zer? Geugaz eramango 
dut”, esan nion senarrari. Fur-
gonetan gorde genuen, ondo irte-
ten bazen ateratzeko, eta, beste-
la, beste inork ez ikusteko.

Munduko hedabideen arreta 
erakartzen duen proba da. Ka-
zetariak eta argazkilariak no-
nahi. Zelan eraman zenuen al-
derdi hori?
Orain ez dit ardura, baina, ha-
sieran, ez zen horrela. Ehunmi-
letara lehenengoz joan nintze-
nean jendea niri begira geratzen 
zela ohartu nintzen, eta nire ize-
nez deitzen zidatela. Orduan ez 
zitzaidan erosoa egiten. Orain, 
kalean argazki bat eskatzen ba-
didate, esaterako, ez dit ardura. 

Zenbat bider galdetu dizute ea 
datorren urtean proba errepi-
katuko duzun?
Askotan. Hona heldutakoan, 
lehenengo galdera horixe izaten 
zen. Orain momentuagaz gozatu 
gura dut, baina gero eta argiago 
dut itzuli gura dudala.

Probako une batean, zure aur-
kari bat atzerago zetorrela us-
te eta orpoz orpo zeneuka-
la ohartu zinen. “Urterik urte-
ra maila handiagoa dago”, izan 
zen zure komentarioa. 
Bai, duda barik. Emakumeetan 
gaur eguneko denborak orain 
urte batzuetakoekin alderatu-
ta, hori nabaritu daiteke. Lehen 
baino emakumezko korrikala-
ri gehiago dago eta, gainera, ho-
beto prestatuta daude. Gero eta Basque Ultra Trailen helmugaratzen, bere lobari eskutik helduta.

Nutrizionista 
bategaz hasi eta 
hile bi iraun nuen; 
ez da zorrozki 
daroadan zerbait”  

Gustatzen 
zaidalako nabil 
korrika eta ez 
emaitzen bila 
nabilelako” 

Silvia Trigueros Garrote 
Abadiño, 1976 
Durango Kirol Taldea
Orain zazpi urte hasi 
zen mendi lasterketetan 
korrika. Afizio 
berantiarra bezain 
emankorra izan du. 

16  

Lehior Elorriaga
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gaitzagoa izango da goian man-
tentzea.

Zeu ere urterik urtera gero eta 
hobeto zabiltzala dirudi.
Tira, aurtengoa ez da izan ni-
re denboraldirik onena. Aurten 
oihartzun handiagoa lortzen na-
bil hedabideetan eta, beharba-
da, hori da gertatzen dena. Jen-
de askok aurten deskubritu du 
Silvia Trigueros nor den. 

41 urte dituzu. Gainbeherak 
kezkatzen zaitu? Noiz helduko 
den, zer egingo duzun…
Nire senarragaz askotan berba 
egin dudan kontua da. Gaitze-
na ez da urterik urtera hobetzen 
joatea, baizik eta gora heltzean 
han mantentzea. Gazteak da-
tozen heinean, gu ordezkatzen 
joango dira. Bizitzako legea da. 
Begira, gustatzen zaidalako na-
bil korrika, ez emaitzen bila na-
bilelako. Neure buruagaz gus-
tura geratzeko lehiatzen naiz. 
Esaterako, Tor de Geants-era 
irabazteko itzuli gura dut? Ez. 
Eman dezakedan dena eman du-
dala sentitzea dut helburu, eta 
ez dut arantzarik ez irabazi iza-
nagatik. 

Beraz, dena ez da irabaztea.
Ez. Aurten fisikoki zein mental-
ki ehuneko ehunean egon gabe 
parte hartu dut lasterketa ba-
tzuetan. Egingo nuen denbora-
gaz arduratu barik. Eta ez de-
la erraza konturatu naiz. Izan 
ere, egiten dudana egiten duda-
la, nire denborak alderatu egin-
go dituzte. Nire semeak ere gal-
detu izan dit. “Jo, ama, gaur 
bosgarren amaitu duzu. Zerga-
tik?”. “Ba, besteak ere sasoian 
daudelako, baina ondo pasatu 
dut”, erantzun izan diot. Aste-
burua kanpoan igaro, bidaian 
familiagaz gozatu… hori da ni-
re helburua, baina, sarritan, ez 
didate sinesten.  

Silvia Triguerosek noiz utziko 
dio korrika egiteari?
Nire semeak bizkarrean motxi-
la eramaten hasten direnean, 
orduan utziko diot korrika egi-
teari. Mendizalea naiz eta trek-
king luzeak egitea gustatzen 

zait. Beraz, seme biak nork be-
re motxila eramateko kapaz di-
renean, nire agurra helduko de-
la uste dut. 

Semeak aipatu dituzu. Kon-
tatu digutenez, amaren bidea 
hartu dute. 
Enekok 8 urte ditu eta Marke-
lek 10. Biak asko dabiltza korri-
ka. Pipermina dute hanketan. 
Iaz, San Silvestre proban par-
te hartu eta nork bere lasterke-
ta irabazi zuen. Niregana hu-
rreratu eta esan zidaten: “Ama, 
guk irabazi egin dugu, ea zuk 
zer egiten duzun”. Ba, irten eta 
metro bira erori egin nintzen 
(barreka). Baina gero irabaztea 
lortu nuen. 

Bizikletan askotan ibiltzen 
zarela esan didate. Presta-
kuntzarako darabilzu ala  
hobbya da?
Gustatzen zaidalako ibiltzen 
naiz. Entrenamendu luzeak 
desgaste handiegi barik egite-
ko modua da. Batez ere errepi-
dera irten dut aurten. Senarrak 
mendiko bizikleta erregala-
tu dit. Uste dut, arriskuagatik, 
errepidetik atera gura nauela. 

BTT lasterketaren batean par-
te hartzeak tentatzen zaitu?
Ez. Tentatzen nauena egunen 
batean triatloia probatzea da, 
baina, momentuz… Horretan 
dabilen lankide bat dut eta bere 
neoprenozko jantzia eskaini dit 
igerian aritzeko. Ez dakit, gor-
putzak eskatzen didanaren ara-
bera hartuko dut erabakia.

Lasterketetan baduzu aitor-
tzeko modukoa den mania-
ren bat?
Hasi nintzenean ez nien horre-
lako kontuei erreparatzen, bai-
na, azken aldian, apurtxo bat 
maniatikoa bihurtzen nabil, 
batez ere, galtzerdiekin. Ehun-
milak batean arazoak izan ni-
tuen oin-zolan eta harrezkero…  
Aurten Euskal Herri erdi zehar-
katu dut gura nituen galtzer-
diak erosteko. Marka konkretu 
baten bila nenbilen. Ezin nuen 
aurkitu eta desesperatzen hasi-
ta nengoen. 330 kilometro eta 24.000 metroko desnibela ditu Tor de Geants lasterketak.
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Trigueros ezkerrean, Italiako Tor de Geants probako podiumean.
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Durangoko Gau 
Krosa, egun batez 
izar sentitu gura 
duenaren proba  
Alde Zaharreko kalearteak sortzen duen giroa  
bertatik bertara sentituko dute parte-hartzaileek

 KORRIKA J.D. 
Durangoko Gau Krosa izar han-
diak eta korrikalari afiziona-
tuak maila berean jartzen di-
tuen lasterketa da. Parte hartzen 
duen edonor berezi sentiarazte-
ko ezaugarriak ditu. Doan pos-
tuan doala, Alde Zaharreko kale 
estuetatik gora eta behera dabi-
len korrikalariak protagonista 
den sentsazioa izaten du, zaleak 
beren txalo eta animo oihuekin 
ondo-ondoan dituela. Helburu 
horregaz sortu zuten, eta helbu-
ru beragaz egingo dute hiruga-
rren aldia zapatu honetan.

Durangaldea Running tal-
deak antolatutako proba nagu-
sia 20:00etan hasiko da, Santa 
Anan. Gaututa egongo da ordu-
rako eta horixe da lasterketak 
eskaintzen duen ezohiko beste 
osagai bat. 

Ibilbidea iazko berdina izan-
go da, baina kontrako norabi-
dean egingo dute. Artekaletik 
jaitsi, Ezkurditik igaro eta Uri-
barri kaletik igoko dira Alde 
Zaharrera, han hainbat kaletan 
gora eta behera ibiltzeko. Zir-
kuitu horri itzuli bi emango 

dizkiote, bost kilometroko lana 
osatu arte. Iazko 250 parte-har-
tzaileak berdintzea itxaroten 
dute antolatzaileek. Aurretiaz-
ko izen-ematea gaur gauerdian 
amaituko da kirolprobak.com 
webgunean (10 euro).

Umeen lasterketak
Aurretik, 19:00etan, umeen las-
terketak antolatuko dituzte. 
Iaz baino ordu erdi lehenago 
hasiko dira, nagusien lasterke-
tako antolaketa errazteko. Izen- 
ematea egunean bertan egin 
daiteke eta euro bat izango da. 
Lehenengoz ordaindu beharko 
da, eta “antolaketako gastuei 
aurre egiteko” hartu duten 
neurria dela adierazi du Dabid 
Garcia Durangaldea Running- 
eko arduradunak. “Opariak, 
hornidura, plazako musika… 
klubari gastu handia eragiten 
dio eta lasterketa hau manten-
tzeko hartu dugu erabakia”.

Musika, zozketak…
Lasterketak sustatu gura duen 
giro herrikoia musikagaz eta 
askotariko zozketekin osatuko 

dute. “Iaz DJ bat hartu genuen 
eta ondo irten zen. Aurten DJ 
bat egongo da berriro, eta baita 
animatzaile bat ere”, adierazi du 
Garciak. Animatzaileak umeen 
lasterketak girotuko ditu. 

Lasterketa denak amaituta 
sari banaketari ekingo diote, 
20:45 inguruan. Gizonetan zein 
emakumeetan aurreneko bost 
sailkatuentzat egongo dira sa-
riak. Horrez gainera, parte-har-

tzaile guztien artean askotariko 
opariak zotz egingo dituzte: baz-
kariak, afariak, arropa…

 

Iaz 250 parte-hartzaile izan zituen eta aurten ere kopuru horren bueltan egotea itxaroten dute. Maialen Zuazubiskar 

DJ batek musika eta 
animatzaile batek jai-giroa 
jarriko dute; askotariko 
zozketak ere izango dira

ANBOTO lasterketako  
argazkilari ofiziala izango 
da. Domeka goizean 
probako argazki galeria 
ikusgai egongo da  
www.anboto.org 
webgunean.

Argiak badira oraindik
Azkenaldian erreparatu izan 
dut jende andana dabilela alde 
batetik bestera presaka, den-
borarik gabe, korrika. Beste 
batzuek, ordea, denbora dute-
netan, zapatilak jantzi eta egu-
nerokotasunetik ihes egiten 
dute, korrika. 

Bakoitzak bere bide, une 
eta neurritik. Astola, Apatako 
bidegorria, Mañaria; gauez, 

goizez, bazkalorduko tartean; 
zortzi kilometro, bost edo ha-
mar. Eta horrela lortzen dugu 
egunerokotasunetik ihes egi-
tea, “running” delakoari men 
eginez. 

Hortaz, iluntzetan egiten 
dut ihes maiz. Eta argi txi-
kiak bailiran ikusten ditut 
beste errutina-iheslari batzuk. 
Kolore, abiadura, ezaugarri 
desberdineko argitxo txikiak 

bezala. Egunerokotasunaren 
iluntasunetik at direnak. Ar-
gi horien barne, badira geroz 
eta gehiago nabarmentzen 
ari diren batzuk. Gaur egun, 
badirelako are eta ilunagoak 
diren zokoetan bizi direnak, 
baina argi txiki indartsuez, 
eta denok bilduz bagabiltza 
bideak argitzen. Bai. Zuek. 
Emakumeok iluntasuneko ar-
gia zarete.

Txikitatik nabaritu izan dut 
herri lasterketetan, batez ere, 
emakumeen presentzia falta. 
Emakumeen babesa, berota-
suna, grina, ausardia, indarra. 
Horien falta sumatu izan dut.

Beraz, larunbat honetan 
egingo den Durangoko III. Gau 
krosean parte hartzeko gonbi-
dapena egin nahi dizuet, ilun-
tzeko zortzietan. Argia garela 
erakutsi dezagun.

DABID GARCIA 
Durangaldea Running
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“Kirol Errota gimnasioan  
etxeko giroa topatuko duzu”
Kirola egin gura duen erabiltzailearen berezitasunak eta beharrizanak 
kontuan hartzen dituzte Ibaizabal eremuko Kirol Errota gimnasioan

 KIROL ERROTA  M. Onaindia
Kirol Errota gimnasioko ardu-
raduna da Jon Urkiza Zuga-
di (Zornotza, 1987). Jarduera 
Fisikoaren eta Kirolaren Zien-
tzien ikasketak egin zituen, 
eta bere zaletasuna egunero-
koan lantzen dihardu. Kirolak 
osasunean duen eragina na-
barmendu du, eta, horreta-
rako, eskaintza pertsonaliza-
tuan eta hurrekoan sinesten 
du. Hori da Kirol Errota bes-
te gimnasio batzuetatik be-
reizten duen ezaugarrietako 
bat. Gainera, klaseak euska-
raz ematen dituzte. Giro eus-
kalduna eta etxekoa bizi du-
te Tabira auzoan dagoen gim-
nasioan. Berak azalduko digu 
hobeto.

Kirol Errota gimnasioa gertuko 
tratuagatik bereizten dela esan 
daiteke, ezta?
Hori da. Giro euskaldunekoa 
da, klaseak euskaraz ematen di-
tugu eta. Etxeko giroa topatuko 
duzu, jendea eroso eta gustura 
sentitzen dena. Zerbitzu diberti-
garria eta integrala eskaintzen 
saiatzen gara. Kirol Errota fami-
lia txiki bat da, 150 bazkide ingu-
ru gaude.

Taldeka zein bakarka parte 
hartu daiteke. 
Kirol modalitateetan dabilen 
jendearen kasuan, gimnasioa-
ren bidez euren entrenamendua 
borobiltzea izaten da helburua. 
Gehienbat osasunaren aldetik 
jokatzen dugu, eta bakoitzaren 

berezitasunak eta beharrizanak 
kontuan hartu. Gaur egun, per-
tsonalizazio falta dagoela suma-
tzen dugu. Adibidez, pertsona 
batek bere helburua argi ez due-
nean, bere egoera aztertzen du-
gu, eta nahien araberako ibilbi-
dea markatzen saiatzen gara, be-
re ongizatera bideratuz.

Zer saio eskaintzen duzue zuen 
gimnasioan?
Kutsu ugariko jarduerak es-
kaintzen ditugu, eta gaitasun fi-
siko bakoitza era espezifikoan 
lantzen dugu. Gaitasun areobi-
koa egunero landu ahal izate-
ko, Ciclo-indoor (kaleko hizke-
ran spinning esaten zaiona)  es-
kaintzen dugu, asteburuetan ere 
bai. Bodycombat, giharren to-
nua lantzeko modalitatea eta pi-
latesa ere jorratzen ditugu. Ho-
rretaz aparte, entrenamendu 
funtzionala eskaintzen dugu, 
eguneroko mugimenduetan oi-
narritzen dena; erresistentzia, 
malgutasuna, indarra, abiadura 
eta beste hainbat aldagai. 

Zergatik apuntatu beharko nu-
ke gimnasioan?
Kirola ohitura moduan har-
tu beharko litzateke, gosaltzen, 
bazkaltzen edo afaltzen dugun 
lez. Gorputz bakarra daukagu 
eta urteetan zehar zaindu egin 
behar dugu, ahalik eta ondoen 
irauteko. Horrek, gainera, gu-
re egunerokoa hobeto erama-
tea ekarriko digu, familiagaz, 
lagunekin...
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Gimnasioko arduraduna da Jon Urkiza zornotzarra, padel eta tenis pistetan.

Jarduera gidatuetan,  
Ciclo-indoor aste 
osoan eskaintzen 
dugu, asteburuetan 
ere bai”

Anbotoren Lagunek 
doan dute matrikula
Durangoko prezio merkeenetakoa dute gimnasioan

Kirol Errota gimnasioko pre-
zioen baitan, deskontu batera-
ko eskubidea dute Anbotoren 
Lagunek. Ez dute matrikula 
ordaindu beharrik, eta 35 eu-
ro aurreztuko dituzte. Etxean 
duten txartelagaz jasoko dute 
abantaila gimnasioan apunta-
tzerakoan. Anbotoren Lagun 
izan gura dutenek, 946 816 558 
telefonoan dute aukera.

Hileroko kuota finko oro-
korra 35 eurokoa da Kirol 

Errotan. Hala ere, deskontu 
zehatzak ere badituzte Ibai-
zabal ikastolako kideentzat. 
Esaterako, gurasoentzat 30 
euroko prezioa dago hilean. 
Ikasleen kasuan, ostera, 25 eu-
ro dira hilean.  

Prezio horien guztien ba-
rruan, gimnasioaren erabi-
lera eta klase guztiak sartzen 
dira. Hau da, gura den saioe-
tara joateko aukera dute era-
biltzaileek. 
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PLATERUENA Kafe Antzokia
Landako etorbidea, 4 DURANGO
Tel.: 946 030 300 
www.plateruena.eus 
Egunero zabalik. Menu bereziak, 
egunekoak, taldeentzakoak eta 
ospakizunak.

OLAJAUREGI JATETXEA
Kurutziaga Kalea, 52 DURANGO
Tel.: 946 200 864
www.olajauregi-jatetxea.com
Eguneko menuak, bereziak, 
taldeentzakoak eta ospakizunak.
Egunero zabalik. 

IBAIZABAL KAFETEGIA
Ibaizabal taldea, 2A DURANGO
Tel.: 946 550 185
Plater konbinatuak, hanburgesak, 
ogitartekoak eta kazolatxoak.

KANBIO JATETXEA
San Migel Dudea auzoa,  
AMOREBIETA-ETXANO
Tel.: 946 730 033  
Aste bitarteko menua, asteburuko 
menua, menu berezia eta karta.

KOBIKA JATETXEA
San Ignazio, 8 DURANGO
Tel.: 946 810 003  
Egile sukaldaritza eta tradizionala. 
Menu bereziak eta karta.

JATETXE
GIDA

IBARRA 
SAGARDOTEGI-GARAGARDOTEGIA
Ibarra auzoa, z/g · ZORNOTZA
www.ibarra-sagardotegi.com 
Tel.: 946 731 100
20. urteurrena. Orain garagardotegia eta sagardotegia; 
menu ezberdinak. Gure upategian egindako sagardoa.
Astean zehar soilik erreserbentzako zabaltzen da.

Ibarra Sagardotegi-Garagardotegiaren eskutik  
bi pertsonentzako menua zozkatuko dugu  Anbotoren Lagunen 

artean. Hile honetako irabazlea: Alejandro Marzana Cortabarria

ZORTE 
ON!
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Higiezinak

ETXEBIZITZAK

SALDU

Aramaio. Baserri etxea. Aukera asko
ditu. 360m2-ko azalera du eta 140m2
handitu daiteke. 3000m2-ko lur 
eremua. Eguzkitsua, Urkiolako parke
naturalaren ikuspegi zoragarriak. 
Hiru hiriburuetatik hurbil. 
Tel.: 669 064 788.

Berriz. Etxe ederra herri barruan,
kiroldegiaren eta eskolaren aurrean.
Oso eguzkitsua da, eta bista 
zoragarriak ditu! Ia amaituta dago.
Sukaldea, jangela, egongela, 5 logela,
3 bainugela, 2 kotxerentzako garajea,
eta argitasun handia duen espazio
handi bat, txoko edo lan egiteko gune
gisa erabiltzeko modukoa. Aukera oso
ona! Tel.: 651-34 80 08. 

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

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. 

ERRENTAN HARTU

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

ERRENTAN HARTU

Durango. Lonja edo trasteleku bat
alokatuko nuke, bakarrik edo 
konpartituta, bizikletak-eta 
gordetzeko, Askatasun Etorbideko 
12.  zenbakitik gertu. 
Tel.: 660-20 18 30

Lana - negozioak

LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durango. Esperientzia handiko
emakumeak plantxa zein etxeko lanak
orduka egiteko eskaintzen du bere
burua. Tel.: 645 70 68 39.

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen barneko langile
moduan. Tel.: 631-00 10 83.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen. 
Kanpoko edo ordukako langile 
moduan. Esperientzia daukat. 

Tel.: 632-94 56 81.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen. Lanaldi
osoan, erdian edo orduka. Atarietan, 
bulegoetan, tabernetan garbitzaile
lanak egiteko prest. Esperientzia eta
erreferentziak ditut. Tel: 631-28 71 29.

Durangaldea. Neska arduratsua lan
bila pertsona nagusiak zaintzen zein
garbiketa lanetan. Kanpoko edo 
ordukako langile moduan. 
Tel.: 631-43 68 37.

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. 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.: 655-641 421.

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. 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. 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 (Sandra).

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.

Durangaldea. Lan bila nabil 
garbiketan zein pertsona nagusiak 
edo umeak zaintzen. Baita 
ostalaritzako lanetan ere. Barneko 
zein kanpoko langilea, italieraz hitz
egiten dakiena. Tel.: 632-63 24 16.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Baita garbiketa lanetan ere.
Barneko zein kanpoko langilea. 
Gauez zein asteburuetan lan egiteko
prest. Erreferentziak ditut, baita 
eskarmentua ere. Berehala lanean
hasteko prest. Tel.: 660-18 46 03.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen, 
garbiketan, zerbitzari lanetan, 
baserriko lanak egiten edo igeltsero 
laguntzaile moduan. Barneko, 
kanpoko zein ordukako langilea. 
Erreferentziak eta eskarmentua ditut.
Berehala lanean hasteko prest. 
Tel.: 602-41 46 70.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zein umeak
zaintzen, astelehenetik barikura,
goizez. Tel.: 686-90 81 24.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen. Kanpoko,

barneko zein ordukako langile 
moduan. Tel.: 610-06 70 42.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zein umeak zaintzen, 
baita garbiketa lanetan ere. Barneko,
kanpoko zein ordukako langile 
moduan. Tel.: 622-85 73 99.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen zein garbiketa 
lanetan. Lanaldi osoan, lanaldi erdian
edo orduka lan egiteko prest nago.
Baita garbiketa lanetan ibiltzeko ere.
Tel.: 631-20 85 18.

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.

Durangaldea. Ama-hizkuntza 
alemana, filologia alemanean
lizentziatua eta ikasketak Ingalaterran
egin ditut. Klaseak adin edo maila
guztietara egokitzen ditut, baita 
pertsona bakoitzaren beharretara ere.
Elkarrizketa klaseak ere eskaintzen
ditut. Esperientzia eta seriotasuna.
Tel.: 645-21 02 29

Durangaldea. Irakasle euskalduna
klase partikularrak emateko eta umeak
zaintzeko prest. EGA eta ingeles 
tituluak ditut. Hainbat urteko 
esperientzia. Tel.: 692-71 66 19

Durangaldea. Irakaslea lan bila dabil
klase partikularrak emateko
(ikaslearen etxean). Tel: 692-77 66 19

LAN ESKAINTZAK

ETXEKO LANAK

Berriz. Berrizen etxeko lanak egiteko
persona 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 begiraleak
behar ditu eskolaz kanpoko jarduerak
emateko: antzez-jolasak, robotika. 
Interesa izanez gero,  igorri curricu-
luma cv@zibaelkartea.org helbidera.

Zornotza. Berehala lanean hasteko,

lan bertikaletan aritzeko langilea 
behar dugu. lan eremua zornotza 
eta inguruak. Bidali curriculuma 
produccion@90gradu.com helbidera.

Denetarik

SALDU / EROSI

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

Egurrezko gurdia salgai. Idi
parearen egurrezko gurdia salgai. 
Egoera onean eta azken matrikulazioa
1965ean. 700 euro. Argazkiak 
whatsapp bidez. Tel.: 633 66 64 92.
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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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ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

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

AGENDA Urriaren 28an, 22:30ean,  
Mallabiko Urriko Jaietan 

Urriko jaiak
Hiru taldek girotuko dute Mallabiko Urriko  
Jaietako gaua, bihar. Hesian, Skakeitan eta 
Trikizio taldeak arituko dira Mallabiko plazako 
eszenatokian, 22:30ean hasita.

Musika

:: DURANGO
URRIAREN 27an 
20:00etan, Plateruenaren 
XIII. urteurrena, Luhartz 
taldeagaz, Plateruenean.
21:00etan, Rap & 
Reggae gaua, Sorginolan. 
Akerjenbe, Kulto & Kultibo, 
eta Madame & La Dama

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

URRIAREN 28an 
22:30ean, Inun + Libe, 
Gaztetxean.

Erakusketa

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

:: DURANGO
URRIAREN 29ra arte 
Rafa Peñafielen ‘Un paseo 
por Durango’, Ezkurdi 
aretoan.

URRIAN ZEHAR 
‘Paisaia oroimenean’, 
Kurutzesantu Museoan.

AZAROAREN 18ra arte 
Jon Gorosperen ‘N. 
Mountains’, Kurutzesantu 
Museoan. Begira jaialdia.

Antzerkia

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

URRIAREN 28an 
20:00etan, ‘Hozkailua’, 
Kultur Etxean.

AZAROAREN 3an 
18:00etan, ‘Max txikia’, 
Kultur Etxean.

:: DURANGO
URRIAREN 28an 
20:00etan, ‘Los amantes 
del Casco Viejo’, San 
Agustinen.

:: ZORNOTZA

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

Jaiak

:: DURANGO 

URRIAREN 28an 
17:00etan, errugbi 
partidua, Arripausuetan.

18:00etan, gizonezkoen 
saskibaloi partidua, 
Landako kiroldegian.

20:00etan, III. Durangoko 
Gau Kros txikia, Santa 
Anan. 

21:00etan, ‘Herejía’ 
ikuskizuna, Kurutzesantu 
Museoan.

URRIAREN 29an 

12:00etan, umeen euskal 
jaia.

13:00etan, V. argazki 
txapelketako sari banaketa, 
San Agustinen.

17:00etan, umeen euskal 
jaiko alardea, Ezkurdin.

URRIAREN 31n 

21:30ean, Ara Malikian, 
Landako Gunean.

:: MALLABIA 

URRIAREN 27an 
16:30ean, umeentzako 
tailerrak, eskolan.
17:00etan, buruhandiak.
18:30ean, txupinazoa.
19:00etan, Elizpeko pilota 
txapelketako finala.
20:00etan, oilasko 
pintxoak, plazan.
20:30ean, Rock Brothers 
Duo taldea, plazan.
23:00etan, DJ Txurru, 
plazan.

URRIAREN 28an 
11:00etan, duatloi txikia.
12:00-17:00, Mallabiko II. 
Ardau Feria, probalekuan.
17:00-20:00, Txiki-txef, 
frontoian.
22:30ean, Hesian, 
Skakeitan eta Trikizio, 
parkean.

URRIAREN 29an 
16:30ean, Magiklown 
umeentzako ikuskizuna, 
probalekuan.
17:00etan, mus txapelketa 
Kontzejuzarren.
17:30ean, txokolatada, 
probalekuan.
18:00etan, nesken 
gomazko MPB paleta 
zirkuituaren finala, 
frontoian.

Jardunaldiak

:: IURRETA (Sarrionandiari 
esker ona adierazteko)

URRIAREN 27an 
17:00etan, ‘Idazlea zeu 
zara, irakurtzen duzulako’ 
ipuin kontaketa 6 eta 7 urte 
artekoentzat.

18:00etan, ‘Idazlea zeu 
zara, irakurtzen duzulako’ 
ipuin kontaketa 8 eta 9 urte 
artekoentzat.
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.

Omenaldia

:: DURANGO

URRIAREN 29an 
19:00etan, Borrokalari 
antifaxistei omenaldia, 
Plateruenean.

Urteurrena

:: ABADIÑO 
(Gaztetxearen 19. 
urteurrena)

URRIAREN 27an 
17:00etan, umeen 
txokolatada eta ostean 
jokoak.
21:00etan, Pelax 
bakarlariaren kontzertua.

URRIAREN 28an 
11:00etan, bizikleta martxa.
14:30ean, bazkaria.
16:00etan, argazkia.
16:30ean, jokoak.
19:30ean, Eskupitajo 
+ beste talde bat 
kontzertuan.

URRIAREN 29an 
15:00etan, garbiketa.
18:30ean, ‘Bas herria’ 
antzezlana.

Kontalaria

:: BERRIZ
URRIAREN 28an 
12:15ean, Iraitz Lizarragaren 
‘Motxila bete ipuin’, Kultur 
Etxean.

:: DURANGO
URRIAREN 28an 
12:00etan, 7 urtetik 
gorakoentzako beldurrezko 
ipuinak, Bizenta Mogel 
Bibliotekan.

:: BERRIZ KULTUR ETXEA
Handia 
• barikua 27: 22:00  
• domeka 28: 19:00

:: DURANGO ZUGAZA
Thor: Ragnarok 
• barikua 27: 19:30-22:00 
• zapatua 28: 16:30-19:30-22:30 
• domeka 29: 16:30-19:00-21:30 
• astelehena 30: 18:30-21:00  
• martitzena 31: 20:00  
• eguaztena 1: 17:00-19:30 

El secreto de 
Marrowbone
• barikua 27: 19:30-22:00 
• zapatua 28: 16:30-19:30-22:30 
• domeka 29: 16:30-19:00-21:30  
• astelehena 30: 18:30-21:00  
• martitzena 31: 20:00  
• eguaztena 1: 17:00-19:30 

Handia
• barikua 27: 19:30-22:00 
• zapatua 28: 19:30-22:30 
• domeka 29: 19:00-21:30  
• astelehena 30: 18:30-21:00  
• martitzena 31: 20:00 

El pequeño vampiro
• zapatua 28: 17:00 
• domeka 29: 17:00  
• eguaztena 1: 17:00

Cyrano de Bergerac
• eguaztena 1: 19:30

:: ELORRIO ARRIOLA
Verónica  
• zapatua 28: 22:00 
• domeka 29: 20:00  
• astelehena 30: 20:00

:: ZORNOTZA ARETOA
Toc toc  
• zapatua 28: 19:30-22:00 
• domeka 29: 20:00  
• astelehena 30: 20:15

Guardianes de  
la galaxia vol. 2
• zapatua 28: 17:00 
• domeka 29: 17:00 

URRIKO AGENDA

DIRU-LAGUNTZAK
Urrian zehar Udal kirol-instalazioetan norberak kirola egiteko,  
Euskarazko eta Musika dirulaguntzak eskatzeko oinarriak argitaratuko dira.

GIZARTE-ONGIZATE SAILA
 “Durangaldea Beldur Barik Jarrera 2017”  
Lehiaketa Oinarriak : www.beldurbarik.org eta www.iurreta.eus 
+info: www.beldurbarik.org + 946 200 342 
Azaroaren 13rarte

GIZARTE-ONGIZATE SAILA
Urriak 30 / 19:30 Gu be bai Runners (Iraia Garcia)  
Aita San Migel plaza (Izen ematea zabalik).

GIZARTE-ONGIZATE SAILA  
GURUTZE GORRIA
Urriak 6-13-20-27 / 9:00-11:00 Gaztelerazko ikastaroa.   
(Izen ematea zabalik)
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 I. URTEURRENA
JUANITA OLARIAGA ESTURO

(Juan Gerediaga Belaustegiren alarguna)
- Kimera baserrikoa -

Bernan sortu ta Kimeran bizi,
Soloan ta etxean 

Lan gogor ein zenduna
Beti umore onez ta 
Irrifar bat ahoan

Urtea pasau da gure artean
Ez zagozala,baina 

Gure bihotzetan
Beti egongo zara ama, amama...

       
 Etxekoak, urteurren meza, urriak 29, domekaz 13:15ean 

Bernako ermitan (Zornotzan)

   23

 BOTIKAK

BARIKUA, 27
09:00-09:00
Mugica  
Andra Maria 9 - 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

ZAPATUA, 28
09:00-09:00
Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-13:30
Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Mugica 
Andra Maria 9 - Durango

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Campillo 
Montevideo etorb. 
24 - Durango

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Eguren, Isabel 
Trañabarren 15 - Abadiño

Jaio-Olabarrieta 
Errekakale 6 - Elorrio

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00
Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte 
poligonoa, 4 P8, Abadiño

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 
5 - Zornotza

22:00-09:00
Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
Txiki Otaegi 3 - Zornotza

DOMEKA, 29
09:00-09:00
Navarro 
Artekalea 6 - Durango

09:00-22:00
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 
5 - Zornotza

22:00-09:00
Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
Txiki Otaegi 3 - Zornotza

ASTELEHENA, 30 
09:00-09:00
Campillo 
Montevideo etorb. 
24 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00
Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte 
poligonoa, 4 P8, Abadiño

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 
5 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

MARTITZENA, 31 
09:00-09:00
Sagastizabal Askatasun 
etorb. 19 - Durango)

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00
Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte 
poligonoa, 4 P8, Abadiño

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 
5 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

EGUAZTENA, 1 
09:00-09:00
Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 
5 - Zornotza

EGUENA, 2
09:00-09:00
Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00
Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte 
poligonoa, 4 P8, Abadiño

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego
Luis Urrengoetxea 
5 - Zornotza

MIREN RODRIGUEZ

zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epea ZORION AGURRAK

Ermodo, 11 · DURANGO  
 Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com
Gozatu Gozotegia

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

datuak zorion agurrarekin batera.

ESKELAK

Errepideko tentaldiak
Ez dago konbinazio txarrago-
rik: sedentarismoa, gosea eta 
kalitate apaleko elikagaiak. Me-
dikuek eta nutrizionistek ahal 
duten guztietan azpimarratzen 
dute: mugitu egin behar da gor-
putza, era aktiboan bizi, eta mo-
du osasungarrian jan. Zorionez, 
gero eta jende gehiagok hartzen 
ditu kontuan aholku horiek 
eguneroko bizitzan. Hala ere, 
errepideko bidaietan ohikoa 
izaten da “seinale” horiek ikusi 
gabe pasatzea. Bikoteak, lagun 
taldeak, familiak, bakarrik doa-
zenak... Berdin du adinak edo 
bidaiaren formatuak. 

Ibilgailua erregaiz hornitzera 
gelditzen diren gehienek zerbi-
tzuguneko dendan zerbait jate-
ko baliatzen dute une hori, baita 
normalean elikadura zaintzen 
dutenek ere. Arazoa ez da zer-
bait jateko gogoa izatea, desira 
hori asetzeko testuingurua eta 
eskaintza baizik. Zeren, sal-
buespen gutxi batzuk izan ezik, 
zerbitzugune horietako denda 
ia gehienak eremu obesogeni-
koak baitira, eta kosta egiten da 
janari osasungarria aurkitzea. 
Artikulu honen bidez, toki ho-
rietan zer gertatzen den azaldu-
ko dugu eta nola saihestu tental-
diak ahalik eta gehiena.

Aldizkariak, zizka-mizkak, 
souvenirrak, eta gailetak ez 
ezik, zerbitzu-guneetan dauden 
dendek “egiazko” elikagaiak 
ere izaten dituzte. Ez dira ego-
ten ageri-agerian, ez dira mer-
keak izaten eta kopuruz ere 
gutxi samar egoten dira, baina 
egon badaude. Kontserba lata 
eta poto batzuk oso egokiak di-
ra. Saileko zenbait entsalada 
ere bai. Gainera, saltoki horie-
tan tokiko elikagaiak eta arti-
sau erakoak ere izaten dira, eta 
hori oso aintzat hartzekoa da. 

  Aritz Gómez Espinosak, 
errugbilari eta surflari 
trebeak, hilaren 26an 12 
urte bete zituen. Zorionak 
familiakoen partez.

  Zorixonak, amama 
Juanita! Etxeko danan 
partez besarkada 
handi bat!

  Joan zen astean 
Landerrek 10 urte egin 
ebazan. Zorionak!

  Zorionak, bikote! 17 urte Saioak 
martitzenean eta 15 Anderrek zapatuan. 
Zorionak Axpe eta Lekitxotik.

   Magalik martitzenean 5 urte bete 
zituen eta Malenek atzo, 8. Zorionak 
etxeko guztion partez eta batez ere 
Elene, Arhane eta Maindiren partez. 

  Urepelera gurekin etorri zineten guztioi eskerrik asko Hamabi Harrikoen partez. 
Gure esker ona, Deiadar, gonbidapenagatik eta urtero Xalbador eguna 
antolatzeagatik. Egun ahaztezina igaro genuen.



 AKUILUA  Aitziber Basauri
‘Intxortan’ izeneko argazkia-
gaz saria lortu du Iratxe Bedia-
gak Anbotok antolatutako ar-
gazki lehiaketan. Durangalde-
ko argazkirik onena izan da 
berea. Mendizalea izanik, pai-
saiek erakartzen dute argazkia 
ateratzeko. Australian eta Bir-
manian zehar egindako bidaia 
batetik bueltatu da duela gu-
txi, hainbat argazkigaz. 
 
Nola hartu duzu berria?
Ez nuen espero lehia-
keta irabaztea, inon-
dik inora! Sorpre-
sa handia izan da. 
Lehe-

nengoz aurkeztu naiz. Urtero 
parte hartzen duen lagun bat 
dut eta haregaz batera ni neu 
ere animatu naiz aurten. 

Anboto ageri da, Intxortatik 
ateratako argazkian. Zein da 
argazki honen atzean dagoen 
istorioa? 
Hiru lagun mendi buelta egite-
ra irten ginen egun batean ate-

ratako argazkia da. 
Argazkiak atera-
tzen hasita ikusi 
genuen irudi po-
lita genuela au-
rrean, eta, kon-
posizioa osatu 
eta paisaia osoa 
hartzen zuen 
argazkiaren bi-

la joan ginen. 

Argazkizalea  
zara? 

G u s t a t z e n 
zait argaz-
kiak atera-
tzea, baina 
n i k  n e u k 
i k u s t e k o , 
gordetzeko. 
Ez naiz mo-
mentu oro 
argazki-ka-
mera bategaz 

ibiltzen den  
horietakoa. 

Argazkilaritza 
ofizio moduan 
hartzeko asmorik 

baduzu?
Ez. Adibidiez, 

opor retan 
bizitako 
u n e  h o -
riek gogo-

ratzeko modua dira argazkiak 
niretzat. 

Zer behar du zuretzat argazki 
on batek?
Orokorrean, paisaiak gusta-
tzen zaizkit. Paisaia argitsuak. 
Iluntzeak ere bai. 

Mendizalea eta animaliazalea 
zara. Hori islatzen dute zure 
argazkiek?
Hala da, bai. Asko gustatzen 
zait mendira joatea, txakurra-
gaz joaten naiz normalean, eta, 
orokorrean, paisaien argaz-
kiak ateratzen ditut. Argazki 
mota horrek erakartzen nau 
gehien.

Duela gutxi Australian ere 
egon zara. Zerk eraman zin-
tuen hara?
Australian eta Birmanian 
egon naiz. Denbora luzean izan 
dut gogoa horrelako bidaia lu-
ze bat egiteko, eta heldu zen 
momentua. Lana utzi eta hila-
bete kanpoan egitea erabaki 
nuen. Urtarrilean joan nintzen 
eta maiatz bukaeran bueltatu.

Zergatik aukeratu zenituen 
Australia eta Birmania?
Bakarrik nindoan eta, hasie-
ran, beldur apur bat ere ba-
nuen. Australian familia dau-
kat eta beraiengana joatea era-
baki nuen. Gero gerokoak. Ez 
nuen denbora askorik egin be-
raiekin, egia esan. Segituan 
joan nintzen Birmaniara, hila-
bete pasatzera. Gero, Australia-
ra bueltatu nintzen. Faceboo-
keko taldeetako jendeagaz el-
kartuta, kotxe bat hartu eta hi-
labetean Australian zehar ibili 
nintzen.

Zerk erakarri zaitu gehien he-
rrialde horietatik?
Naturari dagokionez, kontras-
te itzela du Australiak. Parke 
naturalak ere itzelak dira. Ger-
ta liteke kilometroak eta kilo-
metroak egin eta turista bat be-
ra ere ez ikustea. Eta gasolin-
degi bat ikustea eta bertan gel-
ditu beharra, hurrengoa non 
dagoen ez dakizu-eta. Natura. 
Hori nabarmenduko nuke Aus-
tralian. Birmaniatik, berriz, 
jendeak erakarri nau gehien. 
Paisaiari eta naturari dagokie-
nez ere ikusgarria da, baina, 
bertako jendea oso ona da.
 
Argazkiak aterako zenituen.
Bai, asko! (barrez). 

Zein ekarpen egin dizu bidaia 
horrek?
Duela urtebete horrelako bi-
daia nik bakarrik egingo nue-
la esan bazidaten, ez nuen si-
netsiko, inondik inora! Baina, 
konturatu naiz une oro dagoe-
la norbaitegaz egoteko aukera, 
jende asko dabilela bakarrik bi-
daiatzen eta mundu guztiko jen-
de mordoa ezagutzeko aukera 
ematen dizula horrelako bidaia 
batek. Oso gustura ibili naiz. 
Azkenean, ez dut izan tarterik 
bakarrik egoteko. Itzela izan da! 
Ikusi dut bakarrik ere moldatu 
gaitezkeela eta beti dagoela jen-
dea laguntzeko prest, edo zugaz 
bidaiatzeko.

Bueltatuko zara?
Ikusiko dut!  Etorri nintzenean 
argi nuen bueltatuko nintzela, 
eta, ahalik eta arinen gainera. 
Hala ere, behin hemen egonda 
errutina batean sartzen gara... 
Dena den, ez dut baztertzen.

Iratxe Bediaga Diaz de Cerio | Argazkizalea  |  Elorrio, 1990

“Paisaien argazkiak ateratzen ditut 
orokorrean; horrek erakartzen nau gehien”

Anbotok antolatutako argazki lehiaketan Durangaldeko argazkirik onenaren saria irabazi du
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Ultrabiolentzia
Titularrak hori iradoki deza-
keen arren, ez dut urriaren ba-
teko erreferendumean ikusita-
koaz idatziko. Bestelako indar-
keria bati buruz arituko naiz 
gaurkoan. 

Mesanotxean Kim Gordonen 
(Sonic Youth) autobiografia edu-
ki dut azkeneko asteetan. Ki-
loka-drogatu-eta-milaka-ema-
kumerekin-oheratu-naiz rock 
izarren biografia klasikotik 
aldentzeak egin dit erakargarri 
liburua, batez ere. Bitxia irudi-
tu zait, adibidez, amatasunaren 
eta nazioarteko biren uztartzeaz 
irakurtzea. Halaber, kritika-
rako tartea ere hartzen du mu-
sikariak; jomugan jartzen ditu 
berdintasunaren alde daudela 
esan, baina aldi berean femi-
nismoaren borroka zaharkitua 
edo garaiz kanpo dagoela dioten 
artista gazteak. “Ez dakite femi-
nismoa zer den ere”.

 Lanak Del Rey abeslaria koka-
tzen du korronte horren baitan, 
besteak beste, eta azken aldian 
Lust For Life diskoa sarritan en-
tzun dudanez gaian sakondu dut. 
Sarean, Anaïs Siscar i Carrió 
kazetariak idatzitako artikulu 
bat topatu dut (Ultraviolencia 
es ignorarlo, Pikara Magazine, 
2014/07/07), eta bertan ere pre-
sente dago Del Rey. Boladakoa 
iruditu zait, hiru urte eduki 
arren. Abestien hitzek nerabeen-
gan duten eragina aztertzen du, 
besteak beste.

Artikulua irakurri, eta San-
faustoetan entzundakoa (sal-
buespenak salbuespen) gogora-
tzeak ajea gogortu dit segituan. 
Azken urteetan, “Jendeak en-
tzun nahi duena da” leloa milaka 
aldiz errepikatu didate mains-
tream toxikoenaren defentsan. 
Eta paso egiten dugun bitartean, 
sistemaren mezu estereotipatu 
horiek milaka garunetan errepi-
katzen ari dira. Hori (ere), ultra-
biolentzia da.


