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Jazz eta blues doinuez gozatu 
ahalko da asteburuan Elorrion
Zortzi kontzertuk osatzen dute 28. Arriolako Jazz eta Blues jaialdia. Atzo 
hasi zen, Pelax&Telmo Trenorren ikuskizunagaz, eta asteburuan Alberto 
Arteta Quintet, CadiJo R&B Band eta Ghost Number & His Tipsy Gypsies 
taldeek eskainiko dituzte kontzertuak. Emanaldiak Ateneon, Portalekuan 
eta gaztetxean izango dira, urtero legez.   8

Etorkinei eskola eta 
bizitokia eskaintzeaz 
aparte, asteburuko 
planak egiten genituen” 

Koldo Katxo I Jeusiten Etxea   10

2002ra arte Zaldibarko emakumeen futbolaren aitzindari 
izan ziren jokalariak omendu dituzte   17

Tentsio 
handia 
dakarren 
linea

Red Eléctrica de Españak goi-tentsioko argindar 
linea egiteko ardura du. Proiektua laster 
onartu daiteke, behin betirako. Durangaldean, 
Zornotza, Iurreta, Garai, Berriz, Mallabia 
eta Zaldibarretik igarotzea aurreikusten da. 
Mallabiko baserri bi egitasmoko albo-kaltearen 
adibide dira. Linea biren artean harrapatuta 
geratuko lirateke.  2-3
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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

Argindar linea geratzeko 
indarren bilgune bihurtu gura du 
Goi Tentsioari Ez plataformak 
Linearen kontrako mugimendua batzen eta koordinatzen saiatuko dira

  ERREPORTAJEA   J. Derteano
Red Eléctrica de España kon-
painiak goi-tentsioko argindar 
linea egiteko ardura du Gueñes 
(Bizkaia) eta Itxaso (Gipuzkoa) 
artean. Tartean, Durangaldeko 
sei herritatik igaroko litzateke: 
Zornotza, Iurreta, Garai, Ma-
llabia, Berriz eta Zaldibarretik. 
Proiektua azken fasean dago eta 
Espainiako Gobernuak edozein 
momentutan onartu dezake 
behin betiko. Adituen esanetan, 
badaude egitasmoa atzera bota 
ahal izateko argudioak, baina 
horiek modu bateratuan defen-
datu eta presioa egiteko gizarte 
mugimendu aktibo eta antola-
tua falta da. Goi Tentsioari Ez 
plataforma txinparta horren 
eragile eta mugimenduaren 
bateragune bihurtu daiteke. 
Bide horretan urratsak emate-
ko prest daude, astelehenean 
lineak eragindako erakundeak 
eta norbanakoak deituta zeuden 
Durangoko batzar irekian azal-
du zutenez. Lehenengo pausoa 

plataforma ofizialki gizartearen 
aurrean aurkezteko ekitaldia 
izango dela erabaki zuten. Aza-
ro amaiera aldera izan daiteke.

  “Badaude proiektua gera-
tu dezaketen argudioak, batez 
ere ingurumenaren arlotik”, 
azaldu zuen batzarrean gaiaren 
inguruko aholkularitza juridi-
koa ematera bertaratu zen Dani 
Maeztu abokatuak. Hainbat 
zerrendatu zituen: argindar do-
rreak non kokatuko ziren zehaz-
ten ez zuen lehenengo proiektua 
onartzeaz (2011. urtean) bate-
ra, ingurumen inpaktuaren 
txostena onartu izana eta uhin 
elektromagnetikoek osasunean 
izan dezaketen eragina, besteak 
beste. 

Proiektua onartu arte ez da-
go ezer egiterik. Baina, behin 
onartutakoan, prozedura arin 
joango dela abisatu zuen, desja-
betzeak eta abar. Gura duenak 
orduan izango du epaitegietako 
bidea hartzeko aukera ere. “Bai-
na ez dauka zentzurik borroka 

judizial luze eta garestian sar-
tzeak, mugimendu sozialik ez 
badago”, aholkatu zuen Maez-
tuk. Horregatik, gaur egun ba-
tez ere sare sozialen bidez mu-
gitzen den Plataformak pauso 
berri bat eman eta jendaurreko 
aurkezpena egitea erabaki du. 

Linea, Durangaldean
Goi-tentsioko linea Zornotzan 
sartu eta Zaldibarren irteten da 
Durangaldean. 73 kilometroko 
ibilbidean, 22 kilometro eskual-
dean egingo ditu. Oiz ingurutik 
hasi eta Mallabian zein Zaldiba-
rren zehar beste linea elektriko 
bategaz nahiko paraleloan joan-
go da. 

Udalek linearen kontrako 
jarrera hartu dute. Martxoan, 
Zornotzako udalbatzarrean li-
nearen “guztiz aurka dagoela” 
erakusten zuen udal adierazpe-
na irakurri zuten. Mallabian, 
Iurretan, Zaldibarren, Garain 
eta Berrizen ere ildo bereko mo-
zioak onartu dituzte.

Durangaldeari dagokionez, Mallabiko eta Zornotzako EH Bilduko ordezkariak batu zituen batzarrak.

“Gueñesen udalak uhin 
elektromagnetikoei buruzko 
azterketa egitea lortu dugu”
Alex Salazar estatuko argindar azpiestazio  
handienetakoa duen herrian bizi da 

Alex Salazar Goi Tentsioa-
ri Ez plataformako kidea da. 
Gueñes herriko La Cuadra 
auzoan bizi da, estatuko ar-
gindar azpiestaziorik han-
dienetakoa duen inguruan.

Noiz eratu zenuten plata-
forma?
Aurtengo martxoan. Proiek-
tuaren harira, Gobernuak 
erabilera publikoko dekla-
razioa atera zuenean hasi gi-
nen. Hainbat herritan hitzal-
diak izan ziren, alegazioen 
epea hasi zen eta orduan ha-
si ginen zenbait herritako jen-
deagaz hartu-emanak izaten. 
Plataforman hainbat herrita-
ko jendea dago. 

Zer helburu duzue?
Proiektua geldiarazi gura du-
gu eta, bide horretan, gizar-
te mugimendua saretu gura 
dugu. Denbora irabaztea in-
portantea da. Gobernuak al-
datu egiten dira eta, beharba-
da, sartzen den berriak bes-
te ikuspegi bat izan dezake. 
Edota, batek daki, beharbada, 
bestelako energia iturriek go-
ra egin dezakete eta panora-
ma erabat aldatu daiteke. Ba-
daude horrelako adibideak. 

Herriz herriko mugimen-
duen lana ere garrantzitsua 
da. Guk, Gueñesen, udalak 
uhin elektromagnetikoei bu-
ruzko azterketa bat ordain-
tzea lortu dugu. 

Uhin elektromagnetikoen in-
guruko azterketa?
Bai. Sinadurak batu geni-
tuen. Legea oso permisiboa 
dela uste dut. Estatuan 100 
mikroteslako [fluxu magneti-
koaren dentsitatea neurtzeko 
unitatea da] esposizioa onar-
tzen bada, atzerriko herrialde 
askotan baimentzen den neu-
rria askoz baxuagoa da. 

Zure ustez, linea zergatik ez 
da beharrezkoa?
Argindar linea sareak osatze-
ko dela diote, baina, nire us-
tez, beste arrazoi batzuk dau-
de. Frantzia trantsizio ener-
getikoan sartuta dago, eta 
linea hau hara energia sal-
tzeko erabiliko dute. Ez da 
hemengo eskari baten ondo-
rioa, baizik eta etekin ekono-
mikoa lortzeko negozio priba-
tuei irekitzen zaien atea. He-
men, zentralak euren ahale-
raren azpitik funtzionatzen 
ari dira.
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ElgETalEMoa

Mallabian argindar linea bi bata 
bestearen paralelo joango dira 
400 kilowatioko linea berria 
egiten badute, eta bien erdian 
harrapatuta geratuko dira Arei-
tio auzoko Ariño Etxebarri eta 
Ariño baserriak. Bertako bizi-
lagunak kezkatuta daude, batez 
ere lineak eragindako uhinek 
osasunean izan ditzaketen ondo-
rioengatik.

Jose Ramon Olano Ariño 
Etxebarri baserrian jaiotakoa 
da. 69 urte ditu eta, beragaz ba-
tera, beste zazpi lagun bizi dira 
baserrian. Sasoi batean, gaur 
egun eginda dagoen linearen 
ondotik pasatzen zen lanera joa-
teko. Egun euritsua bazen, edo, 
behelainoa bazegoen, argindar 
kableak gorri kolorez jartzen 
zirela dio, eta zarata ere entzu-
ten zuela. “Linea berria orain 
dagoena baino hiru bat bider 
handiagoa da. Beraz, imajinatu 
zer izango den!”, adierazi du. 
Beste ezeren gainetik, “osasu-
nean izan dezakeen eraginak” 
kezkatzen du. “Lehengo lineak 
40 bat urte ditu eta orduan ez ge-
nekien ezer askorik, baina orain 
berri bat etxe ondotik egitea 
errematea izango da”, gaineratu 
du Olanok. 

Duela urtebete inguru ale-
gazio “mordo bat” jarri zituen 
euren egoeraren berri emanez, 
“baina alferrik izan da, erantzu-
nik ere ez dugu jaso”. “Proiek-
tuko arduradunak linea nondik 
joango zen informatzera etorri 
zitzaizkigunean, egitasmoa 
urtebete edo bi atzeratu geneza-
keela esan ziguten, baina, azke-
nean, egin egingo zela”, gogora-

tu du Olanok. Horren aurrean, 
“barneratuta” du linea egingo 
dena. “Hemen gaudenon egoe-
rak ardura diela uste duzu, ala? 
Ez ba, honek ez du atzerabuel-
tarik”, dio. Urte hauetan beste 
nonbaitera bizitzera joatea edo 
antzerako burutazioak izan di-
tuela onartu du. “Buruari buelta 

asko ematen dizkiozu azkenean,  
buelta asko”, esan du.

Rikardo Urienek 34 urte da-
ramatza Ariño baserrian. Emaz-
tea eta biak bizi dira bertan. Li-
nea berriak “osasunean eragin 
ditzakeen ondorioek” kezkatzen 
dute. “Guk badugu pinudi bat. 
Handik joango balitz ez liguke 

inportako. Baina etxe ondotik 
igaroko da”, azaldu du Urienek. 
Olanori gertatu zaion moduan,  
alegazioak egin dituzte, eta ez 
dute erantzunik jaso oraindik. 

Iazko urte amaieran, proiek-
tuak eragindako lurren ingu-
ruan informatzeko ardura zuen 
pertsona bategaz batu ziren, 

Areitioko beste auzotar bategaz 
batera. Urienek adierazi due-
nez, linea bizilekuetatik 100 me-
trora igaro behar da gutxienez, 
baina pertsona hark neurketa 
arin bat egin eta linea etxetik 
60-80 metro arteko distantziara 
joango litzatekeela kalkulatu 
zuen. Ondoren, Mallabiko alka-
teagaz batu ziren. “Alkateak ar-
duradunekin berba egingo zuela 
esan zigun, eta gura bagenuen 

abisatuko zigula geu ere joateko. 
Hori udan izan zen, ekain ingu-
ruan. Oraindino inork ez digu 
deitu”, kontatu du. 

Mallabian sinadura bilketa bi 
egin dituzte goi tentsioko linea 
dela-eta, azkena iazko neguan, 
baina ez dute uste ezertarako ba-
lioko duenik.

Urienek gogoan du beren 
lurren gaineko informazioa 
eman zien teknikariak esanda-
koa. “Garbi esan zigun. Lehena-
go edo geroago, linea hau egin  
egingo da”. 

Jose Ramon Olano eta Rikardo Urien Mallabiko Areitio auzoko baserri banatan bizi dira. Baserriak elkarren ondoan daude.

“Osasunean izan dezakeen 
eraginak arduratzen gaitu”  
Mallabiko baserri bi argindar linea biren artean harrapatuta geratuko dira

Jose Ramon Olano: 
“Alegazio mordo bat jarri, 
baina alferrik izan da. Ez 
dugu erantzunik jaso” 

Rikardo Urien: “Garbi  
esan zigun. Lehenago  
edo geroago, linea hau 
egin egingo da” 

ZORNOTZA
• 6.940 metro
• 133 partzela.

IURRETA
• 2.332 metro.
• 32 partzela.

GARAI
• 2.571 metro.
• 34 partzela.

BERRIZ
• 4.784 metro.
• 156 partzela.

MALLABIA
• 1.534 metro.
• 28 partzela.

ZALDIBAR
• 3.878 metro.
• 117 partzela.

gUEÑES-ITXaSo goI TENTSIo lINEa DURaNgalDEaN
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Santo Tomasen 
txakurrak lotuta 
izateko eskaera   

  IZURTZA J.D.
Gero eta gehiago dira Duran-
gotik Santo Tomas parkera 
euren txakurrekin oinezean 
joaten diren pertsonak. Santo 
Tomas ondoan umeendako 
parke bat dago, eta batzuek txa-
kurrak lotu barik uzten dituzte 
gune horretan. Gainera, jabe 
batzuek parkeko elementuetan 
gora eta behera ibiltzen uz-
ten diete txakurrei. Jarduera 
mota horien berri eman diote 
herritarrek alkateari. Ildo 
horretatik, “umeen parkea 
umeentzat dela eta ez txaku-
rrentzat”, gogoratu du Lorea 
Muñoz alkateak, eta inguru 
hartan “txakurrak lotuta” era-
mateko eskatu du.

Igerilekuetarako 
diru-laguntzak 
eskatu daitezke

  MALLABIA J.D.
Mallabian ez dago igerileku-
rik, eta ondoko herrietakoak 
erabiltzeko diru-laguntzak 
eskaintzen ditu udalak. Aben-
duaren 15era arte, 2017an Be-
rriz, Eibar, Markina-Xemein 
eta Ermuako kiroldegietan 
dauden igerilekuak erabiltzea-
gatik diru-laguntzak eskatu 
daitezke. Udaletxean edo kul-
tur etxean aurkeztu daitezke 
dokumentuak: eskaera orria, 
eskaitzailearen NANaren foto-
kopia eta igerilekua erabiltzea-
gatik ordaintutakoaren agiria.

  ABADIÑO  a.M.
San Trokaz jaietarako udaletxe 
berria edukiko dute abadiña-
rrek, Jose Luis Navarro alka-
tearen berbetan. Azaroaren 
13an amaituko da proiektu pro-
posamenak aurkezteko epea. 
Esleipena egin ostean, obrak 
ahalik eta arinen hastea gura 
du. Alkatearen ustean, obrak 
lau hilabete iraungo du. Guzti-
ra, 300.000 euroko gastua izango 
dela aurreikusten dute udale-
tik. Pleno aretoa ezik, gainon-
tzeko ia guztia eraberrituko da; 
besteak beste, igogailua  jarriko 
da, irisgarritasun irizpideei ja-
rraituta.

Udaletxe alboko eraikinean 
bulego berriak ditu udalak irai-
laz geroztik. Prentsagaz eginiko 
bisita gidatuan mintzatu da 
Navarro obra hauek egitearen 
garrantziaz. “Udaletxea herri-
tarrengana hurbildu gura du-
gu. Horrez gainera, lan egiteko 
espazio atsegin bat sortu gura 
dugu”. Guztira, 264.000 euroko 

inbertsioa egin da lokala ego-
kitzeko lanetan. Eraikinak 268 
metro koadro ditu, eta bulegoak 
hiru solairutan banatuta daude. 

Bulego teknikoa, bere osotasu-
nean, lokal berri honetan eza-
rriko da. “Udaletxea handitzeko 
proposamena barik, bi eraikin 

hauek berritzeko aukera hobe-
tsi genuen”, adierazi du. Obrak 
amaitu artean, langileak bi erai-
kinetan egongo dira beharrean.

Jose Luis Navarro alkatea udalaren bulego berrietan.

300.000 euro inbertituko dituzte 
udaletxea eraberritzeko lanetan
Pleno aretoa ezik, ia beste guztia aldatuko dela adierazi dute udaletik

150.000 euro gorde ditu 
udalak kultur etxea egokitzeko
Udalarentzako lehentasunezkoa da Kultur Etxearen hutsunea betetzea

  ZALDIBAR  a. Maldonado
Urteetako hutsunea bete eta 
Zaldibarren kultur etxea ego-
teko pausoak ematen ari da 
udala. Berriki, 150.000 euroko 
inbertsioa onartu du Sanjoan-
goa-Elexpe eraikina eraberritu 
eta kultur etxe bihurtzeko. EH 
Bilduren proposamenak EAJ-
ren babesa du. PSEk, aldiz, aur-
ka bozkatu zuen.

Kultur etxearen gabezia 
“historikoa” bilakatu da Zal-
dibarren. Izan ere, urteak di-

ra behar honi buruz hitz egi-
ten hasi zela herrian. Arantza 
Baigorri alkatearen arabera, 
lehentasunezko gaia bilakatu 
zen udal taldearentzat. “He-
rrian ez dago kultura kontsu-
mitzeko eskaintzarik, ez dago 
azpiegiturarik, eta hori oso 
tristea da”, adierazi du. Mo-
mentu honetan, zaldibarta-
rrek inguruko herritetara 
joatea beste alternatibarik ez 
dutela ere salatu du Baigorrik. 
Udalak 150.000 euroko lagun-

tza bideratzea onartu du. Hala 
ere, oraindik ez da zehaztu 
noiz aurkeztu ahalko diren era-
berritze proiektuak. “Deialdia 
2017an publikatu ahal izatea 
da gure asmoa, eta horretara-
ko gabiltza lanean”, azaldu du 
Baigorrik. 

Desadostasuna nagusi
Kultur etxearen kokapena be-
ra eztabaidagai izan da, baita 
azkeneko urteetan ere. Izan 
ere, zenbait proposamen egon 
dira azken hau onartu aurretik. 
“Bere garaian, EAJk Sanjoan-
goa-Elexpe bota, eta eraikin 
modernoago bat egitea propo-
satu zuen. Herritarrek gelditu 
egin zuten proiektu hori, hain-
bat sinadura bilduta”. Kultur 
etxea beste toki batean kokatze-
ko gainontzeko proposamenak 
ere baztertu egin dira, beti.

Zorraren zama
Krisi ekonomikoak Zaldiba-
rren abiaraztekoak ziren hain-
bat ekimen baldintzatu ditu 
azken urteetan, tartean, kul-
tur etxearen obra ere. Udalak 
lehendik duen zorra arintzea 
lortu du azken urteetako kudea-
ketagaz, eta, orain, horrelako 
inbertsio bati ekiteko momen-
tu ona dela iritzi dio. “Beha-
rrezkoa den proiektua da hau; 
urteetan ongi eraman ditugu 
kontuak, eta horrek posible egi-
ten du hau orain gauzatzea”, 
azaldu du Baigorrik. 

Sanjoangoa-Elexpe etxea 
Zaldibarko eraikinik zaharre-
netakoa da, eta berau berritzea 
Alde Zaharra berreskuratzeko 
modu bat dela ere aldarrikatu 
du alkateak.

Sanjoangoa-Elexpe eraikinean kultur etxea egiteak Alde Zaharra berreskuratzeko balioko du.

EH Bilduren 
proposamenak EAJren 
babesa jaso zuen; PSEk 
aurka bozkatu zuen

Proiektua aurkezteko 
deialdia 2017a amaitu 
aurretik publiko egitea da 
udalaren asmoa

Goiuriko Ama 
elkarteak kultur 
astea antolatu du  

  IURRETA  aitziber Basauri
Goiuriko Ama Nagusien el-
karteak XXVI. Kultur Astea 
antolatuko du azaroaren 28tik 
abenduaren 2ra artean. Somos 
lo que dicen berbaldia antolatu 
dute hile honen 28rako eta, on-
dorengo egunetan, karta eta 
bingo txapelketak ere izango 
dira —azaroaren 25a baino  
lehen eman behar da izena—. 
Abenduaren 1ean Aritza Moso 
abeslariaren saioa egongo da. 

Bazkide egunagaz amaitu-
ko dute kultur astea. Anaiar-
teko bazkaria, musika eta dan-
tzaldia izango dituzte. Hilaren 
25era arte eman daiteke izena. 
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Emakume 
maputxeen 
egoera berbagai 

  DURANGO  M.o.
Emakume maputxeek bizi du-
ten egoera berbagai izango da 
datorren eguaztenean, hilak 
15, Andragunean. 19:00etan  
hasiko den hitzaldian, La mu-
jer en las organizaciones ma-
puche izenpean, Paula Hue-
numilla izango da hizlari. 
Txileko hegoaldean bizi diren 
emakume maputxeek era-
kundeetan duten partaidetza 
kontatuko du, eta jasaten du-
ten indarkeria ere bai. Plata-
forma Feministak antolatu du 
berbaldia.

‘Movember’ ekimen solidarioa 
martxan da Durangon, DRTren eskutik 
Rugbi taldea izango da dinamika honen motore; dagoeneko herriko 10 kluben babesa jaso dute

  DURANGO  Markel onaindia
Durango Rugby Taldea kirol 
klub bat baino gehiago dela era-
kusten duen ekintzetako bat da 
asteon aurkeztu dutena —aurre-
tiaz, sahararren alde inplikatu 
izan dira, adibidez—. Prostata 
eta barrabiletako minbiziaren 
aurka lan egiten duen Movem-
ber mugimenduaren motore  
izango dira Durangon, eta beste 
hainbat kirol talde gonbidatuko 
dituzte parte hartzera. Aurreko 
urteetan ere garatu izan den di-
namikari bultzada emango diote 
horrela.

Argazkia igo
Iker Mendietak, Antxon Irion-
dok eta Santi Alberdik eman 
zuten, martitzenean, iniziatiba-
ren berri. Hirurak biboteagaz, 
oraindik labur xamar, hile hasie-
ra da eta. Herritarrei kanpainan 
parte hartzeko deia egin zieten, 
mobro.co/durangorugbytal-
dea webgunean izena emanda. 
Azaroan bibotea uztea da propo-

samena, eta webgunera norbe-
re argazkiak igotzea. Gainera, 
neskek ere parte hartu ahal 
dutela azaldu dute, bibotea utzi 
ez arren.

Dagoeneko, Durangoko ha-
mar bat kirol talderen babesa 
dute. Esate baterako, etxeko 
neurketetan itsulapikoak ipini-
ko dituzte. Kluben ekarpenagaz, 
proiektua askoz gehiago heda-
tzea da euren asmoa.

Pintxopotera, biboteagaz
Dinamikari azaroaren 30ean 
emango diote amaiera, pintxo-
pote berezi bategaz. Rugby ta-
bernan photocall bat ipiniko 
dute argazkiak ateratzeko, eta 
lehiaketak ere eskainiko dituzte, 
biboterik originalenarena, bes-
teak beste. 

Hilaren 30ean batuko duten 
dirua Movember fundazioaren-
tzat izango da. 2013az geroztik, 
597 milioi euro batu ditu mun-
duan, minbiziaren ikerketan 
inbertitzeko.Ezkerretik hasita, Iker Mendieta, Antxon Iriondo eta Santi Alberdi.

Azaroan bibotea uztea 
da proposamena, 
eta norbere argazkia 
webgunera igotzea

Kobika jatetxea, Espainiako 
pintxo lehiaketan saritua 
Saria pozik hartu dute Kortabitarte anaiek

  DURANGO  M.o.
Durangoko Kortabitarte anaien 
Kobika jatetxeak sari garrantzi-
tsu bat jaso du Vallladoliden 
jokatutako Espainiako pintxo 
lehiaketan. Lumagorri oilas-
koa eta onddoak osagai nagusi 
dituen pintxoak kontzepturik 
onenaren saria jaso du, eta po-
zik agertu da Iñigo Kortabitarte 
sortzaileetako bat. “Gure pin-
txoak harritu egin ditu epai-
leak”, azaldu du sukaldariak. 
Zazpi bider lortu dute finalean 

sartzea, eta lehenengoz saritu 
dituzte. Ez da meritu makala, 
sukaldaritzaren mundua har-
tzen dabilen dimentsioa kon-
tuan hartuta. “Gu txikiak gara, 
Durangokoak. Lehiaketara 800 
jatetxe aurkezten dira, eta 41 
sartzen dira soilik finalean”, 
dio Kortabitartek.

Pintxo horregaz Euskadiko 
3. saria ere jaso zuten, besteak 
beste. Orain, Bizkaiko txapelke-
taren txanda izango da, azaroa-
ren 25ean. Kortabitarte anaiak eguaztenean, Valladoliden, saria jasotzen.
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Berrikuntza 
teknologikoaz, 
IK-4 Azterlanen  

  DURANGALDEA  M.o.
Durangaldeko Enpresen El-
karteak eta Tabira Fundizio 
institutuak jardunaldi bat 
antolatu dute hilaren 16ra-
ko, berrikuntza eta zaintza 
teknologikoa ardatz izango 
dituena. IK-4 Azterlan zen-
tro teknologikoa izango da 
topagune, eta Amankomu-
nazgoaren, Durangaldeko 
Lehiakortasun Poloaren, In-
nobasqueren eta Euskaliten 
babesa dute gainera. 

Enpresei eskainitako jardu-
naldi bat izango da, 08:45etik 
11:00etara bitartekoa. Inno-
basqueko Iñaki Ganzarain eta 

Sisteplanteko Borja Arenaza 
izango dira hizlari, besteak 
beste. Inskripzioa doakoa da, 
baina plaza mugatuak ditu.

Innobasqueko 
Iñaki Ganzarain eta 
Sisteplanteko Borja 
Arenaza izango dira hizlari

Elkarteekin 
batuko dira, 
aurrekontuak 
osatzeko     

  MAÑARIA  J.Derteano
Aurrekontuak osatzeko, herri-
ko kolektiboekin batzen hasi 
zen udala orain urte bi. Eredu 
horregaz jarraituz, aurten 
herriko elkarteekin landuko 
dituzte. 

Herriko elkarteei gutun 
bana bidali diete asmoen berri 
emanez. Parte hartzeko inte-
resa dutenek azaroaren 15era 
arteko epea dute udalagaz har-
tu-emanetan jartzeko.

Bizkaiko Urtxintxa eskola-
ren aholkularitzagaz elkarla-
nean gauzatuko duten proze-
sua da eta helburu bi dituzte: 
elkarteen arteko elkarlana 
sustatzea eta iritzi zein beha-
rrizanak jasotzea, eta udala-
ren eta elkarteen arteko harre-
mana sendotzea. 

Prozesua bi fasetan banatu-
ko dute. Lehenengo, Urtxintxa 
elkarte bakoitzagaz harrema-
netan jarriko da. Gero, elkar-
tekideekin hiru saio egingo di-
tuzte. Ahalik eta elkartekide-
rik gehienekin egoteko asmoa 
erakutsi dute, diagnostikorik  
onena egin ahal izateko.

Etxerik etxeko laguntza zerbitzua 
arautuko du Amankomunazgoak 
CCOOk lan falta salatu du, eta zerbitzua sustatu dadila eskatu du protestan

  DURANGALDEA  M.o.
CCOO sindikatuak protesta 
egin zuen joan zen zapatuan 
Durangon, mendeko pertsonen 
etxerik etxeko laguntza zerbi-
tzuan lan falta dagoela sala-
tzeko. Euren arabera, 2011n 
80 ziren Durangaldeko zerbi-

tzuan lanean zeuden lagun-
tzaileak, eta gaur egun 37 dira. 
Horregatik, “herritarrentzat 
oinarrizkoa den zerbitzua” 
sustatzea eskatu zioten Aman-
komunazgoari. 

Amankomunazgoa zerbitzu-
rako arautegi bat sortzen dabil, 

Aitor Lopez presidentearen 
esanetan. Hala ere, CCOOren 
kritikei erantzun die. Alde ba-
tetik,  “ez da zuzena” langile 
murrizketaren datua. “80 la-
guntzaile inoiz ez dira egon la-
nean Durangaldean”. Bestetik, 
langile kopuruaren murrizketa 

bat egon dela onartuta, Lopezek 
argitu du eskariaren arabera-
koa dela. “Guk gure zerbitzua 
defendatzen dugu, profesionala 
delako. Baina, kontua da beha-
rrizana txikitu dela. Orduak 
behera doaz, jende batek pres-
tazio ekonomikoa aukeratzen 
duelako zerbitzuaren aurretik. 
Guk ezin ditugu behartu zer-
bitzua aukeratzera”, azaldu du 
presidenteak.

Lopezek esan du ulertzen 
dituela langileen erreklama-
zioak, baina gogoratu du enpre-
sa batekoak direla, Amankomu-
nazgoak kontratatzen duena. 
Gainera, enpresak ere ez ei du 

langilerik kaleratu, aurrejubi-
latu soilik. 

Uneotan, mendeko direnek 
ezin dituzte adituen laguntza eta 
prestazio ekonomikoa batera 
eskatu. Baina, Amankomunaz-
goko gobernua (EH Bildu-He-
rriaren Eskubidea) arautegi bat 
lantzen dabil, eta zerbait mal-
guagoa egin gura du. Zapatuan lanpostuen defentsan mobilizatu ziren etxerik etxeko laguntzaileak.

Lopez: “Orduak behera 
doaz, jende batek 
prestazio ekonomikoa 
aukeratzen duelako” 

  BERRIZ  M. Zuazubiskar
Eskolako irisgarritasuna ber-
matu guran, Learreta-Marki-
na kalea norabide bakarreko 
bihurtuko dute. Aste honetan 
hasi dira lanak, eta hiru hilabe-
teko iraupena izango dute.

“Learreta-Markina kaleko la-
nen proiektua duela askotik da-
go mahai gainean, eta datozen 
hilabeteetan burututa egongo 
dela esan dezakegu”, adierazi 
du Orlan Isoird alkateak. 

Egun, Learreta-Markina ka-
lean norabide biko errepidea, 
aparkalekuak eta errepidearen 
alde banatan espaloi estu bat 
dago. “Orain dagoen moduan 
kaleak ez du irisgarritasuna 
bermatzen, eta proiektua amai-
tutakoan eskola aurre guztiak 
irisgarritasuna bermatuko due-
la esan dezakegu”, esan du Or-
lan Isoirdek. 

Egunero ehunka ume biltzen 
dituen kalean lanak bukatu 
ostean, bost bat metroko espa-
loiak izango dituela jakitera 
eman du alkateak. Horrez gain, 
proiektu berri honi esker, ze-
brabide gehiago ere egongo 
dira, herriko gazteen eta, oro 
har, berriztarren segurtasuna 
bermatu dadin. “Eskola batek 
irisgarritasuna izatea ezinbes-
tekoa da, eta honen inguruan se-
gurtasuna egotea ere bai”, esan 
du Isoirdek.

Neurri berri honen aurrean, 
Learreta-Markina eskolako 
guraso elkarteko kideak pozik 
agertu dira. “Oso pozik gau-
de egingo diren lan hauen au-
rrean”, adierazi dute guraso el-
karteko kideek.  “Kale horretan 
ez dago segurtasunik eta umeek 
izugarrizko arriskua daukate”, 

gaineratu dute. 
250.000 euro inguruko aurre-

kontua duten lanak amaitzen 
direnean, Learreta-Markina 
kaleak norabide bakarra izan-
go du, goranzkoa bakarrik, eta 
herrira sartu gura duten autoek 
Abeletxe Etxetaldea kaletik 
egin beharko dute.

“Goranzko erreia bakarrik 
egotea oso garrantzitsua da gu-
retzat. Gaur egun, beherantz 
datozen autoak normalean he-
rrigunetik datozenak baino 
askoz bizkorrago etortzen dira, 
eta horrek oinezkoen arriskua 
handitzen du”, bukatu dute gu-
raso elkarteko kideek. 

Hiru hilabeteko iraupena izango dute lanek.

Learreta-Markina kaleko lanetan, 
oinezkoen segurtasuna helburu
Norabide bakarreko kalea bihurtuko dute, irisgarritasuna bermatzeko asmoz
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Su Ta Gar, Luis Urrengoetxea  
kaleko jaietako protagonista 
Eibarko taldeak zapatu gauez eskainiko du kontzertua, Zelaieta parkean

  ZORNOTZA  Joseba Derteano
Domekara bitartean Luis 
Urrengoetxea kaleko jaiak os-
patuko dituzte Zornotzan. Lu-
taber elkarteak hainbat musika 
kontzertu antolatu ditu eta, de-
nen gainetik, Su Ta Garrek es-
kainiko duena nabarmentzen 

da. Eibarko metal taldeak bere 
abesti klasikoak zein berriak 
erakutsiko ditu zapatuan, Ze-
laieta parkean. Emanaldi nagu-
siaren aurretik, 21:30ean, Zona 
Especial Nortek RIP taldearen 
bertsioekin osatutako kontzer-
tua eskainiko du.

Egunean zehar ere ez da fal-
tako musika doinurik. Eguerdi-
ko giroa tritikilariek berotuko 
dute, eta 18:00etako poteoa Kittu 
txarangak alaituko du. Ekitaldi 
bien artean sukalki txapelketa 
egingo dute. 

Atzo hasita
Jaiak atzo  hasi  zi tuzten, 
19:00etako txupinazoagaz. Gaur 
txistularien saioa egongo da 
19:00etan, eta punk-rock kon-
tzertua 22:00etan. Beste bertsio 
talde bat izango da protagonis-
ta: Tocan2 La Polla talde nafa-
rra. Kasu honetan, La Polla Re-
cords taldearen klasikoak joko 
dituzte, formatu berezian jo ere, 
kaxoi flamenkoarraren eta gita-
rraren laguntzagaz.

 Domekako egitaraua ekital-
di bik osatzen dute. 12:00etan 
Antxon magoak magia saioa es-
kainiko du Harrison Parkean. 
Azkenik, 15:00etan, Lutaber 
errifaren zozketa egingo dute 
Euskal Herria enparantzan. 
Irabazleak 600 euroko balioa 
duen bidaia bonua irabaziko 
du. Bigarren saridunak Mar-
ques de Vitoria upategirako bi-
sita eta bazkaria irabaziko ditu, 
eta hirugarrenak abenduaren 
3an Athleticek eta Real Madri-
lek jokatuko duten futbol parti-
durako sarrera bi lortuko ditu.

Gorosabel anaiek abesti zahar eta berriez osatutako ikuskizuna dakarte Zornotzara.

Gaur txistularien saioa 
egongo da 19:00etan,  
eta punk-rock  
kontzertua 22:00etan

Ziztada Guneko 
kideak eraikina 
husteko unearen 
zain daude  

  ZORNOTZA  Markel onaindia
2015eko maiatzean Luis 
Urrengoetxea kaleko eraikin 
bat okupatu zuten hainbat 
lagunek, eta proiektu alterna-
tibo bati hasiera eman zioten. 
Ziztada Gune Askea deitu zio-
ten. Baina, eraikinaren jabeak 
lasterrera jarri zuen salaketa, 
eta bide penaletik zein zibile-
tik auzibideak zabalik egon 
dira. Irailean, esaterako, lau 
pertsona epaitu zituzten Du-
rangoko epaitegian. Epaileak 
eraikina azaroaren 14rako 
husteko agindua eman zuen. 
Beraz, okupatutako gunea 
noiz hustuko zain daude Zizta-
dako kideak. Ixteko arriskua 
agertu zenetik, proiektuari 
babesa agertu diote herriko 
zenbait elkartek.

Hala ere, azken egunera 
arte eraikina erabiltzen jarrai-
tzeko asmoa dute. Adibidez, 
Luis Urrengoetxea kalean as-
teburuan ospatuko diren jaien 
harira, biharko erromeria bat 
antolatu dute bertan, Burdin 
Haria elkarteak sustatuta. 

Elorrioko guraso elkarteetako kideek 
euskara izan dute berbagai, asteon
Herrian euskararen erabilera indartzea gura du Elorrioko Udalak

  ELORRIO  M. Zuazubiskar
Aste honetan, Elorrioko Udalak 
bultzatuta, euskararen ingu-
ruko motibazio saioak eskaini 
ditu Berbaro elkarteak. Herri 
Ikastetxeetako Guraso Elkarte-
ko kideei euskararen inguruko 
motibazio saioak eskaini diz-
kiete. “Denbora dezentez gabil-
tza guraso elkarteko kideekin 
lanean, eta arlo honetan euska-
raren erabileran sakondu beha-
rra genuela sentitzen genuen”, 
adierazi du Bittor Uriarte Elo-
rrioko euskara teknikariak.

Berbaro Elkartekoek eskai-
nitako tailerretan, euskararen 
normalizazio bidean kontuan 
hartu beharko liratekeen pau-
soak jorratu zituzten gurasoe-
kin batera. “Gainera, euska-
raren erabilera ze esparrutan 
hobetu beharko litzatekeen ere 
zehaztu genuen”, adierazi du 
Amaia Ugalde Berbaro Elkarte-
ko kideak.

Horrez gain, euskararen 
egoera eta Elorrion nolako era-

bilera dagoen ere jorratu zituz-
tela jakitera eman dute. 

Bestalde, guraso elkarteko 
kideek beraien seme-alaben  
euskararen erabilpenaren in-
guruan dituzten kezkak plaza-
ratu zituzten tailer hauetan. 
“Tailerrean batu ziren zenbait 
gurasoren iritziz, seme-alabek 
euskaraz bizitzeko aukera guz-
tiak dituzte, baina, hala eta guz-
tiz ere, gaztelaniara jotzen du-
te”, adierazi du Ugaldek. Hori 
horrela, hizkuntza ohituretan 
zerk eragiten duen eta gurasoek 
euskaragaz duten harremana 
zelakoa den hausnartu zutela 
esan du.

Elorrioko Udaleko kideak, 
berriz, lehen saioaren ostean 
herrian euskara indartzeko la-
nean jarraituko dutela esan du.Berbaro Elkarteko kideek tailerrak eskaini zituzten.

Zenbait gurasok kezka 
adierazi dute beraien 
seme-alaben euskararen 
erabilpenarengatik 
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Letxeria inguruko bide zatian 
asfalto inprimatua bota dute
Oinezkoek lehentasuna izango dute inguru horretan bidea gurutzatzeko

  OTXANDIO  Joseba Derteano
Letxeria inguruan bizi direnen-
tzat hango bidegurutzea pasa-
bide nagusia da Artekalera —
Otxandioko erdigunera— joate-
ko. Horrelako bidegurutzeetan 
oinezkoari lehentasuna ematea 
da udalaren asmoa eta, horre-
gatik, gune horretan, Urigoiena 
eta Indusi arteko errepide za-
tian, ohiko asfaltoa kendu eta 
asfalto inprimatua jarri dute. 
Joan zen asteko barikuan egin 
zituzten lanak. Espazio hori es-
paloiaren mailara ere igo dute, 
oinezkoen lehentasuna gehiago 
markatzeko.

Asfalto inprimatua duen zati 
hori pintatu egingo dute gaine-
tik, aldaketa oraindino nabaria-
goa izan dadin. “Auto bat handik 
pasatzen denean, herrigunera 
sartzen ari dela eta abiadura 
gutxitu egin behar duela oharta-
raztea da helburua. Oinezkoek 

lehentasuna dute, eta autokoek 
jakin behar dute handik igaro-
tzean herritarrak bidea guru-
tzatzen aurkitu ditzaketela”, 
adierazi du Urtzi Armendariz 
alkateak. Oinezkoen lehentasu-
na gogoratzen duen seinale ber-
tikal bat ere jarri dute espazio 
horretan. 

Etorkizunean ekintza ber-
dinak egin gura dituzte Otxan-
dioko beste toki batzuetan; Sa-
martoin, eskolarantz hartzeko 
bidegurutzean eta Oletara doan 
biribilgune inguruan, esate ba-
terako.Oinezkoen lehentasuna nabarmendu gura izan dute asfalto inprimatuagaz.

Etorkizunean ekintza 
berdinak egin gura  
dituzte herriko beste  
puntu batzuetan 

928 herritarrek parte hartu zuten, domekan,  
Gure Esku Dagoren herri-galdeketan
Atxondon 430 herritarrek parte hartu zuten, eta Otxandion 498k; baiezkoak izan ziren nagusi

  ATXONDO/OTXANDIO  J.g./M.o.
Eguraldiak ez zuen gehiegi la-
gundu, baina atxondarrak eta 
otxandiarrak ez ziren etxean 
geratu domekan, Gure Esku 
Dago mugimenduak antolatu-
tako herri galdeketaren egu-
nean. Atxondon 430 herritarrek 
parte hartu zuten, eta Otxan-
dion 498k. Beraz, guztira, 928 
lagunek eman zuten iritzia, eta 
erabakitzeko eskubidea babes-

tu zuten horrela. Euskal Herri-
ko beste hamaika herritan ere 
egin zituzten galdeketak.

Datu onak
Parte-hartze datu onak lortu 
zituzten Durangaldeko herri 
bietan, gainerako herrietan 
zein aurretik eskualdean lortu-
tako emaitzei erreparatuz gero. 
Atxondon %31,41era heldu zen 
boto-emaile kopurua, eta Otxan-

dion, ostera, %46,98ra; kasik 
otxandiarren erdiek parte hartu 
zuten, beraz. 

Atxondon 324 baiezko, 38 
ezezko, 6 zuri eta 8 baliobako 
zenbatu zituzten. Otxandion 459 
baiezko, 16 ezezko, 14 zuri eta 9 
baliobako. 

Bonbardaketa gogoan
Apatan eta Axpen ipini zituzten 
atxondarrentzako bozkalekuak, 
eta taloa janda egin zioten aurre 
hotzari. Otxandiarren kasuan, 
nabarmentzekoa da ekitaldi bat 

egin zutela Andikona plazan, 
eta 1936ko bonbardaketan hil-
dakoak oroitu zituzten, Nestor 
Basterretxearen eskulturan lore 
eskaintza eginda. “Bozkatzea, 
gaur, gure ardura; haiei guztiei 
diegu zor”, kantatu zuen bertso-
lariak ekitaldian.

Galdeketa eginda, erabaki-
tzeko eskubidean sakontzen 
jarraituko dute.

Dolores Uribe, demokrazia sasoiko bigarren legegintzaldian Otxandioko zinegotzia izandakoa.

Apatan ipinitako bozkalekuaren irudietako bat, domekan.

Etxebarri jatetxeko Bittor Arginzoniz sukaldari ospetsua, Axpen.

Koikili Lertxundi futbolari ohia, Otxandion, botoa ematen.

Atxondon %31,41era  
heldu zen boto-emaile 
kopurua, eta Otxandion, 
ostera, %46,98ra

Bonbardaketan hildakoak 
oroitu zituzten, Nestor 
Basterretxearen eskulturan 
lore eskaintza eginda
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ANBOTOk ez du bere gain hartzen 
kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi 

artikuluetan edo gutunetan 
adierazitakoen eta emandako iritzien 

erantzukizunik.

SEI HANKAKO MAHAIA

Etika eta estetika
Durango herri aberatsa da 
elkarte, plataforma, mugi-
mendu sozial, auzo elkarte eta 
abarrei dagokienez. Azken 
batean, sozietate zibil aldarri-
katzailea, antolatua eta soli-
darioa da. 

Beti egon da errealitate 
eta eskakizun sozial horri as-
kotan sorgor begiratu dioten 
instituzio politikoen gainetik. 
Gaur egun instituzio politi-
koek ezin diote jendearen al-
darriari bizkarra eman. Izan 
ere, herriak gardentasuna 
eta parte-hartze publiko han-
diagoa eskatzen du, durangar 
guztioi baitagokigu bizitza 
publikoa, ez eliteei bakarrik.  

Gure herriak oraintsu 
onartu ditu parte-hartze hori 
aurrera eramateko erremin-
tak, beharrezkoak direnak he-
rritarren eskaera eta beharrei 
erantzuteko. Baina ikusi egin 
behar badagoen borondate 
politikorik erreminta horiek 
erabilgarri jartzeko. Urratsa 
erraza da: alde estetikotik 
(“parte hartzeko erremintak 
ditugu”) alde etikora (“parte 
hartzeko erremintak herrita-
rrei utzi eta emaitzak beteko 
ditugu”) igarotzea.

Hartara, agenda sozialean 
dauden herritarren gai eta 
aldarrikapen horiek guztiak 
aintzat hartuko dira: aurre-
kontu parte-hartzaileak, ai-
rearen kalitate eskasa, leku-
rik eza haurren eta gazteen 
aisialdirako, TAOaren zer-
bitzu berria, tren geltokiko 
lursailen erabilera berde eta 
soziala, ikusgaitasun eza ze-
brabideetan, zentro zibikorik 
eza, OHZ justuagoa, zabor
-bilketako eta garbiketako 
zerbitzu eskasa... Izango ote 
gara ausartak alde estetikotik 
etikora igarotzeko?  

*Erredakzioan itzulia

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    

DURANGALDEA ASTEON

Sarek deituta, azaroak 11, larunbata, 12:00etan  Basauriko kartzela-
tik osasun etxera joango den Giza Katean parte hartzeko gonbida-
pena egin, eta ekimena egitera bultzatu gaituzten arrazoiak azaldu 
nahi ditugu gutun honen bidez. 

Gaixotasun larriak dituzten euskal presoen egoera eta, bereziki 
Ibon Iparragirrerena, kezkagarriak dira. Ibon Iparragirreren seni-
deek bere egoeraren berri eman dute zenbait agerralditan. Duela 
hilabete inguru auzi medikuek azterketa egin zioten, eta azterketa 
horren emaitzak ezin kaskarragoak izan dira. Iparragirreren de-
fentsak hogeira jaitsi dira —pertsona osasuntsu batek 720 eta 1.150 
bitartean izan ohi du defentsen maila; 500etik behera jaisten denean 

Mariam Bilbatua (Durangaldeko Sare)

egoera kezkagarria izaten hasten da—. Egoera “muturrekoa” da, eta 
auzi medikuak ez dira ausartzen esaten diagnosi horrekin Iparragi-
rreri zenbateko bizi itxaropena gelditzen zaion.

Kode Penalaren zein Espetxe Arautegiaren  arabera  Ibon Iparra-
girrek eta gaixotasun larriak dituzten beste euskal presoek, haien 
artean Gorka Fraile preso durangarrak, tratamendu duina jasotze-
ko eskubidea dute eta tratamendu hori espetxetik kanpo jaso behar 
dute. Ezin dugu utzi gorrotoak eta mendekuak legalitatea eta demo-
krazia ordezka dezaten. Giza eskubideak errespetatzea eskatzen 
dugu, pertsona orok, presoek barne, dituzten eskubideak errespeta-
tuak izatea hain justu. 

Giza katearen bidez egoera salatu eta ikusgarri egin nahi dugu. 
Parte hartu!

Giza katerako deialdia

100 lagun elkartu 
ziren Lantziegoko 
“senideen” bisitan 

  GARAI  Markel onaindia
Joan zen zapatuan Lantziegoko 
(Araba) bizilagun batzuen bisi-
ta eduki zuten Garain, eta egun 
osoko jai bategaz ospatu zuten. 
2013az geroztik ofizialki senide 
dira herri biak, eta urtero-urte-

ro bisitak trukatzen dituzte. 100 
bat lagun batu ziren zapatuan.
Besteak beste, bazkaria egin 
zuten pilotalekuan, Juantxu La-
rruzea sukaldariak prestatuta. 

Martxan, jende ugari
Bestalde, domekan triatloi tal-
deak antolatutako mendi mar-
txan jendetza batu zen. Oinezko 
bidean 78 lagunek parte hartu 
zuten, eta bizikletakoan 102k.

Martzako San 
Martin jaiak, 
asteburuan 

  ATXONDO  M. Z.
Zapatuan eta domekan San Mar-
tin jaiak ospatuko dituzte Atxon-
doko Martza auzoan. Bihar, San 
Martin egunean, ohitura den 
lez, auzoko jubilatuek bazkaria 
izango dute, 13:30ean. 

Domekan, 11:00etan, Mar-
tzako Martin Deunaren elizan 
meza nagusia egongo da.

 Meza ostean, 11:45ean, San 
Martin jaietara joan diren la-
gun guztientzat luntxa egongo 
dela jakitera eman dute antola-
tzaileek. 

Horrez gain, domeka eguer-
dia musikagaz girotuko dute-
la-eta, jendeari bertara joateko 
deia egin diete auzotarrek. 

JULIAN 
RIOS  
SANTIAGO
SQ-2D

Herri Eskolako galdara-gelako  
matxurei amaiera jarri gura diete  
Atxondoko Udalak eta Jaurlaritzak ordainduko dituzte eskolako lanak

  ATXONDO  M. Zuazubiskar
Sei bat urte igaro dira Atxondon 
1.580 metro karratu dituen erai-
kin berria eraiki zutenetik. Or-

duz geroztik, Atxondoko Lehen 
Hezkuntzako ikasleak eraikin 
horretan daude. Azken hilabe-
teotan, berriz, eraikin horretan 

dagoen galdara-gelan sortutako 
hainbat matxuraren ondorioz, 
ikasleen ikasketa orduak eten 
egin behar izan dituzte.

Galdara eraikinaren goiko 
pisuan dago eta, matxurak izan 
direnean, galdarara doan hodia  
hautsi denean, eraikin guztia 
urez bete da. “Hasieratik arazo 
bat egon da galdara-gelan. Ez da 
normala eraikin berri batean 
horrenbeste matxura izatea, 
eta, Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailagaz elkarlanean, arazo ho-
riei amaiera eman gura diegu”, 
adierazi du David Cobos Atxon-
doko alkateak. 

Hori horrela, eta arazo es-
truktural hori konpontzeko, ne-
gu honetan galdara-gelan obrak 
egingo dituztela jakitera eman 
du alkateak. “Arazo honi amaie-
ra jartzea beharrezkoa da, kalte 
izugarriak eragiten baititu”, 
gaineratu du. 

Hala ere, Atxondoko Udala 
aurretik ere arazoa hainbat al-
diz konpontzen ahalegindu  dela 
esan du Cobosek. “Azken hileo-
tan hainbat konponketa egin 
behar izan ditugu. Eta beste ma-
txuraren bat egonez gero, dena 
urez ez betetzea bermatu gura 
izan dugu”, bukatu du alkateak.

Sei bat urte igaro dira Atxondoko Herri Eskolan eraikin berria egin zutenetik.

ABADIÑO   Abadiñoko Gure Esku Da-
go elkarteak herri batzarrera deitu du 
azaroaren 14an, martitzenean. Zelaieta-
ko Txanporta kultur etxean izango da, 
19:00etan. Gure Esku Dago dinamikaren 
aurrera begirako plangintza proposa-
mena azaltzea eta ekarpenak jasotzea da 
batzarraren helburua. 

Gure Esku Dagok herri 
batzarrera deitu du

Giza-partaidetza 
sustatzeko tailerra  
DURANGALDEA    Gaur egungo mun-
duan parte hartzeko gakoak ikastaroan 
izena emateko aukera dago azaroaren 
30era arte. Garapen pertsonala landu, 
egungo gizarte eta inguru hurbila azter-
tu eta giza-partaidetza sustatzea helbu-
ru duen tailerra urtarrilaren 8an hasiko 
da, Durangaldeko Behargintzan.

OTXANDIO  Literaturaz gozatzeko as-
moz, helduentzako irakurketa taldea 
sortu berri dute Otxandion. Herriko na-
gusiek azaroaren 10ean izango dute hu-
rrengo hitzordua, 18:30ean, liburutegian. 
Antolatzaileek jakitera eman dutenez, 
hilabete honetako liburua Pu Songlingen 
Ipuinak dira. 

Helduen irakurketa 
taldea, Otxandion   
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Berbaz

 BERBAZ  aitziber Basauri
Hamarkada bete du Jesuiten 
Etxeak. 2007an abiatu zuten 
Etorkinentzako harrera eta gi-
zarteratze proiektua, eta urte 
hauetan 49 lagun hartu dituz-
te bertan. Urteurrena ospatze-
ko, hainbat topaketa egin di-
tuzte, eta aurrera begira bes-
te ekintzarik ere egongo dela 
aurreratu digu Koldo Katxo el-
karteko presidenteak.

Hamar urte bete ditu Jesuiten 
Etxeak. Premiak berdinak dira 
gaur egun?
Profila aldatu da apur bat. Due-
la hamar urte nahiko ezkutuan 
bizi ziren etorkinak, patera pi-
suetan. Ezkutuan, erroldatu ga-
be. Ez zuten zerbitzurik edo diru
-laguntzarik eskatzeko eskubi-
derik. Ez ziren existitzen. Diru
-sarrerak bermatzeko errenta 
(DSBE) eta lan egiteko baimena 
lortzeko, ezinbesteko baldintza 
zen urtebete erroldatuta egotea  
—2012tik aurrera, hiru—. Nahi-
ko isolatuta bizi ziren, jatorriz-
ko herrialdeko elkarte edo talde 
gutxi zeuden, eta bizitokiaz gain 
maila afektiboan ere premia 
handia sentitzen zuten. Gehie-
nek harreman gutxi zituzten. 
Pateran iritsiak ziren asko, eta 
Durangon agertu ziren. Eskolak 
eta bizitokia eskaintzeaz aparte, 
asteburuko planak egiten geni-
tuen. Desberdina da orain. 

Zein zentzutan?
Pisuetan, erdi ezkutuan bizi di-
ra asko, baina etorkinen jato-
rrizko herrietako elkarte eta tal-
deak ugaritu, indartu egin dira 
urte hauetan: meskita bi daude 
inguruan, Ghana edo Nigeria-
ko eliza ebanjelikoak, elkarte 
folklorikoak... Gaur egun etor-
kinek arlo afektiboan ez dute 
behar lehen besteko sostengua, 
babestuago daude.

Nola sortu zen Jesuiten Etxea?
Hainbat gauza batu ziren: bate-
tik, irakasle izandako zenbait je-
suita jubilatu ziren, denbora eta 
prestakuntza zutenak, eta, bes-
tetik, jesuiten artean bazen ha-
lako sentsibilitate bat etorki-
nei eta errefuxiatuei laguntze-
koa. Gauzak horrela, ikusi ge-
nuen gure etxean jesuita gutxi 
geundela, eta tokia genuela. Au-
rretik, Durangaldeko Manko-
munitateagaz, Karitasegaz, Du-
rangoko Udalagaz eta beste era-
kunde batzuekin harremanetan 
jarrita geunden, etorkinei begi-
ra zeintzuk premia zeuden ja-
kiteko. Premiazkoa etxea zuten 
etorkinek, erroldan agertu eta 
eskubide guztiak bereganatzen 

joan zitezen. Gure indarrak eta 
haien premiak aintzat hartuta, 
aurrera egin genuen 2006an.

Hamar urteotan zenbat lagun 
bizi izan dira Jesuiten Etxean?
Guztira, 49 lagun bizi izan dira 
gugaz. Gehienak 20-40 urte arte-
ko gizonak eta Afrika beltzetik 
etorritakoak: Senegal, Boli Kos-
ta, Nigeria, Mali, Ekuatore Gi-
nea eta Ghanatik. Marokotik eta 
Saharatik ere bai.   Bi emakume 
baino ez dira egon: bi seme-ala-
bekin etorritako andre saharar 
bat eta Errumaniako neska bat.

Proiektu inklusiboa da. Zenbat 
denbora egiten dute zuekin?
2012an legea aldatu zen arte, ur-
tebete egiten zuten gurean. Ho-
ri beteta, diru-laguntzak esku-
ratzen zituzten eta independiza-

tu egiten ziren. 2012tik aurrera, 
berriz, bigarren urte bat ere ber-
matu ahal izateko, pisu bat dau-
kagu Durangon, Jesuiten Etxea-
ren babespean. Beste erakun-
de edo elkarte batzuekin lortzen 
dute legeak eskatutako hiruga-
rren urtea betetzea.  Hemen bizi 
bitartean ikasi egin behar dute, 
betebeharreko baldintza da ho-
ri. Ez dugu gura gazte hauek ka-
lean lan beltzean edo ezer egin 
gabe egotea. Hezitzaileak ga-
ra, formakuntza ematen diegu, 
eta diziplina, manerak, ordute-
giak... ere lantzen ditugu. 

Nola doa gero gizarteratzea? 
Lan munduan sartzeko, hiz-
kuntza muga handia dute. Gaz-
telania beharrezkoa dute, ez 
bakarrik kontratu bat lortze-
ko, ikastaro bat egiteko ere bai. 
Bestalde, non bizi garen eta gu-
re egoera linguistikoa ere azal-
tzen diegu, euskara ere ika-
si behar dutela. Izan ere, gehie-
nak inguruan geratzen dira. Ez 
da oso ohikoa, baina hemen bi-
zi izan zen gizon bat Elorrioko 
neska bategaz ezkondu berri da. 
Batzuk Europara doaz, familia-
koak han dituzte-eta. Jaioterri-

ra itzultzea porrota da beraien-
tzat, jasanezina, esaten digu-
tenez. Lan bat aurkitu eta diru 
pixka bat aurreztu ostean buel-
tatzen dira, sei-zortzi urtera. 
Han ezkontzeko.

Hamarkada beteta, nolakoa 
da balorazioa?
Galdera ikur askogaz, baina 
amets bat izan da guretzat Jesui-
ten Etxea. Orokorrean, oso po-
zik gaude, eta eurak ere bai. Es-
kertuta. Batez beste, 80 urte di-
tugu guk, eta gure arteko berba-
gaiak eta munduarekiko gure 
kezkak eguneratzeko, gaur egu-
nera ekartzeko, ondo etorri zai-
gu. Gaztetasuna, itxaropena, 
ilusioa... ekarri dizkigute. Mi-
grazioaren ozeano izugarrian 
tanta bat dira, baina guretzat 
esanguratsuak dira.

Oraindik ere premiazkoa da 
proiektu hau?
Bai. Hala ere, etorkizunari begi-
ra zalantza asko sortzen zaizki-
gu. Errefuxiatuak etortzekoak 
dira, ez dakigu noiz, baina ad-
ministrazioak denpora batean 
emango die babesa. Eta gero, 
zer? Gobernuz kanpoko erakun-
deok hartu beharko dugu esku. 
Egia da zortzi jesuita gaudela, 
zahartu egin gara, eta gero eta 
gehiago kostatzen zaigu. Eske-
rrak laiko talde bat dugula lan 
bolutarioa egiten. Jubilatu ba-
tzuk etortzen dira eskolak ema-
tera, eta beste herritar talde ba-
tek ere, gazteagoak, lagundu 
egiten digu asteburuetan ekin-
tzak antolatzen.  

Ongietorri Errefuxiatuak eta 
Arroces del Mundo elkartee-
kin lankidetzan ari zarete. No-
lakoa da elkarlan hori?
Zubiguneak sarean etorkine-
kin edo arlo sozialean lan egiten 
dugun 10-15 elkarte gaude, eta 
hainbat ekintza egiten ditugu. 
Aberasgarria da. Mankomuni-
tateko gizarte teknikariekin ere 
bagabiltza. Elkarri laguntzeko 
modua da.

Etorkinen jatorrizko 
herrietako elkarte 
eta taldeak ugaritu, 
indartu egin dira 
urte hauetan”

Hemen bizi diren 
bitartean ikasi 
egin behar dute, 
betebeharreko 
baldintza da hori” 

Koldo Katxo Ultra SJ | Jesuiten Etxea elkarteko presidentea | Tutera, 1957

“Galdera ikur askogaz, baina amets 
bat izan da guretzat Jesuiten Etxea”
Jesuiten Etxeak, etorkinentzako harrera eta gizarteratze proiektuak, hamarkada bete du aurten
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OSASUN 
GIDA

FISIOTERAPIA 
OSTEOPATIA

Trañabarren 13, 4. blokea, 
behea eskuma 

48220 MATIENA-ABADIÑO

Tel.: 944 657 132 - 686 906 374

Ane Legorburu Munitxa

PS
E:

 11
9/

13

PABLO ZUBIZARRETA 
FISIOTERAPIA ETA OSTEOPATIA

Muruetatorre, 2D - 48200 DURANGO
pzubizarreta@gmail.com

Tel.: 946 550 049
Mug.: 695 784 963 PS

E:
 5

7/
16

FISIOTERAPIA

PS
E:

 16
2/

13

OPTOMETRIA

B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Muruetatorre, 2C - behea 
48200 DURANGO

Tel.: 946 819 951  Mug.: 717 194 454

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

uecdental@gmail.com

PS
E:

 14
5/

13

JON ARRUABARRENA

Frantzisko Ibarra, 6 - DURANGO 
jon@psikologo.biz - www.psikologo.biz

PSIKOLOGO KLINIKOA 
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA

• Antsietatea, estresa, fobiak 
• Depresioa • Eskola arazoak

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK

Tel.: 946 033 246 - 629 245 728 PS
E:

 6
2/

11

PSIKOLOGIAODONTOLOGIA

J.L. URRETA ZABALO

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk. 
48200 DURANGO

MEDIKU ESTOMATOLOGOA 
IMQ, PADI (umeen hortz programa) 

Ortodontzia

PS
E:

 11
2/

13

Tel.: 946 812 200

Laser berria:

Txatxiena, 6 
48200 DURANGO

Tel.: 946 810 387

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

Obesitatea-zelulitisa, 
Laserra: depilazioa (prezio bereziak), barizeak... 

Adinaren kontrako tratamenduak: orbanak, botoxa...

PS
E:

 16
/0

9

Monagotorre, 4 - behea   DURANGO
Tel.: 946 203 630

Kiropodia, onikopatia, alterazio 
dermatologikoak eta ibilerako alterazioak

PS
E:

 14
8/

13

GOIATZ MURUA 
PODOLOGOA

AINHOA ELORZA
PODOLOGOA 

NEREA RODRIGUEZ
PODOLOGOA

PODOLOGIA ESTETIKA

UMEAREN 
GARAPENERAKO 

ZENTROA

Juan Olazaran, 1 behea
48200 DURANGO

Laguntza goiztiarra, psikomotrizitatea, 
fisioterapia, logopedia

ugatz@hotmail.es 
Tel.: 944 668 370 - 615 782 090 PS

E:
 6

3/
63

PEDAGOGIA

        Publizitatea    11

info@hobetu.es
T/ 946 582 444

K/ Buzkantz kalea, 2
P.K./ 48230 Elorrio
www.hobetu.es

PS
E:

 15
5/

17



2017ko azaroaren 10a, barikua  |  anboto12           Plazan Bazan 



2017ko azaroaren 10a, barikua  |  anboto       Plazan Bazan     13

10

Sartu www.plazanbazan.eus 
web atarian eta denbora-pasa 

hauen erantzunekin  
batera beste hainbat jolas 

aurkituko dituzu.
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Miren Amuriza, finalaurrekoen  
bigarren itzulirako txartelaren bila 
“Urduri, baina gogoz” dago berriztarra domekarako; saioa 17:00etan hasiko da

 BERTSOLARITZA  a.Maldonado 
Txapelketa Nagusia Durangora 
iritsiko da etzi. Miren Amuriza  
finalaurrekoen bigarren itzuli-
rako sailkatzen saiatuko da le-
poraino beteta egongo den Lan-
dako Gunean. 17:00etan hasiko 
da saioa, eta sarrera guztiak sal-
duta daude. Domekakoa finalau-
rrekoetako lehenbiziko itzuliko 
laugarren kanporaketa izango 
da. Amurizagaz batera, Aitor 
Mendiluze, Iñaki Apalategi, Jon 
Maia, Miren Artetxe eta Oihana 
Iguaran arituko dira abesten. 
Amaia Ugalde elorriarrak egin-
go ditu aurkezle lanak. Zallako 
(Bizkaia) final-laurdenetan lor-

tu zuen berriztarrak Durangoko 
finalaurrerako txartela. “Ur-
teak dira txapelketa bateko saio 
batetik Zallatik bezain sentsazio 
onagaz ateratzen ez nintzela, eta 
horrek asko lagundu dit etxe-
ko lanak egiten jarraitzeko eta 
Durangora segurtasun apur bat 
gehiagogaz joateko”, azaldu du 
Amurizak.

Helburua lortuta, gogotsu da-
go berriztarra aurrera egiteko. 
“Nire helburua finalerdietara 
pasatzea zen. Beraz, alde horre-
tatik, helburua beteta eta pozik 
nago; hemendik aurrera, dena 
izango da ongi etorria”, esan du. 

Elortza, emaitzen esperoan
Bestalde, kanporaketa honetako 
emaitzen zain dago Igor Elortza. 
Durangarra bigarren gelditu 
zen bere finalaurrekoan. Halere, 
lortu zuen puntuaketa altuari 
esker, nahiko eskura du biga-
rren itzulirako sailkatzea.Miren Amuriza Zallako final-laurdenetan abesten. 

“Biografia barik 
nobela idaztea 
erabaki nuen, inor 
mindu ez zedin”
‘Verte más que respirar’ nobela erromantikoa 
kaleratu du Itsaso Larrauri abadiñarrak 

 LITERATURA  Jone guenetxea
Michel Tytgaten eta Maite Az-
karateren maitasun istorioan 
inspiratutako liburua kaleratu 
du Itsaso Larrauri idazleak be-
re lehenengo lan lez. Abadiño 
islatuta agertzen den nobela 
erromantiko honetan bi prota-
gonistek elkarregaz egoteko 
izan zituzten oztopoak azal-
tzen ditu. 

Ondo ezagutzen duzun maita-
sun istorio batean oinarritu za-
ra liburua idazteko.
Bai, nire senarraren gurasoen 
bizitzan oinarrituta dago. Aita 
frantziarra da, eta 1969an Paris-
tik Portugalera auto-stop eginez 
joateko asmoa zuen. Bidean, De-
ban gelditu zen, eta hantxe eza-
gutu zuen nire amaginarreba.  
Beraien familiek ez zuten ha-
rrema hori begi onez ikusi. Li-
buruan argumentua aldatu du-
dan arren, errealitatean beraiek 
hilabete askotan elkar ikusten 
egon ziren. Michel Frantziatik 
Maite bisitatzera etortzen zen. 

Azkenean, Maite etxean giltza-
petu zuten eta ez zioten kalera 
irteten uzten. Kalean Micheli 
buruz zurrumurruak sortu zi-
ren. Kalera biluzik irteten zela 
eta horrelakoak esaten zituen 
jendeak. 

Zelan jarritu zuten elkar ikus-
ten egoera horretan?
Ihes egin zuten. Lehenengotan, 
jendea engainatzearren, hegoal-
dera joan ziren auto-stop eginez. 
Ondoren, muga zeharkatu zu-
ten.  Michelen herrira joan zi-
ren eta, han zeudela, Maiteren 
gurasoak agertu ziren. Etxe ho-
ri hain kristaua zela ikusita eta 
dagoeneko harremana sortuta 
zegoela ikusita, ezkontzea era-
baki zuten. Frantzian bizitzen 
egon eta gero, hona itzuli ziren, 
lehenengo Abadiñora, eta gero 
Durangora.

Zerk bultzatu zaitu istorio hau 
kontatzera?
Maite orain 10 urte hil zen. Be-
rak beti zioen maitasun istorio 

hau liburu bat idazteko modu-
koa zela. Koaderno bat opari-
tu nion autobiografikoa izan ze-
din, baina ez zuen idatzi. Hala 
ere, nik hainbat pasarte entzun 
nizkion eta, omenaldi legez, li-
burua idaztea erabaki nuen. 

Familiako istorioa kontatzea 
ardura handia izango da.
Gertatu zen moduan kontatzea 
ardura handia izango litzateke.  
Izan ere, pertsona asko bizirik 
daude eta deseroso sentitu dai-
tezke. Horregatik, biografia ba-
rik nobela idaztea erabaki nuen, 

inor mindu ez zedin. Liburuan 
dena hilabete batean zentratzen 
da. Beraz, gauza asko oso ezber-
din idatzi ditut. Liburuan, ihes 
egindakoan Parisera doaz eta 
hantxe geldituko dira. Alaba bat 
izango dute, eta iloba Anais. Be-
raz, fikzioan Anais Abadiño-
ra itzuliko da, amonaren herria 
ezagutzera. Bitartean, Oier eza-
gutuko du, eta, horrela, bi mai-
tasun istorio uztartzen dira. 

Familiak zelan hartu du?
Ez dut inor identifikatuta sen-
titzerik gura izan. Liburua bizi-

pen horietan oinarrituta egon 
arren, pertsonaiarik gehienak 
fikziozkoak dira. Michelek ira-
kurri egin du, eta esan zidan ira-
kurtzerakoan negar piloa egin 
zuela. Bere onespena izatea ga-
rrantzitsua izan da niretzat. 

Zure lehenengo lana blog ba-
tean idatzi zenuen.
Ideia bat nuen buruan eta blo-
gean idatzi nuen. Ez publikatzea 
pentsatu nuen, eta blog bat za-
baldu nuen. Astean kapitulu bat 
kaleratzen nuen. Jarraitzaileak 
izaten hasi nintzen. 

Itsaso Larrauri Rebollo (1979) | Idazlea | Abadiño

‘Verte más que respirar’ nobela Durangoko Hitz eta Urrike liburu dendetan dago salgai.

‘Drag-e uraren 
bila’ Durangora 
iritsiko da etzi 

 ANTZERKIA   a. M.
Durangoko San Agustin are-
toan antzeztuko dute Elorrio-
ko Logela Multimedia taldea-
ren Drag-e uraren bila. Duela 
hiru aste, Arriola ume eta 
gurasoz bete zen antzezlan 
multimediaz gozatzeko. 

Elorrioko taldeak publiko 
familiarrarentzat prestatu 
duen hirugarren ikuskizuna 
da hau, eta bi urteko lanaren 
emaitza da. Zenbait diziplina 
nahasten dira bertan, hala no-
la antzerkia, bideo animazioa, 
dantza, musika eta robotika. 
Dantzari eta aktoreez gainera, 
bi robot ere arituko dira taula 
gainean. 18:00etan hasiko da 
emanaldia.
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 MUSIKA  aritz Maldonado
Azaroaren 19ra bitartean, jazz 
eta blues doinuak nagusituko 
dira Elorrion. Hogeita zortzi-
garren edizioa izango du aur-
tengoa Arriolako Jazz Blues 
Jaialdiak.

Atzo hasi zen jaialdia, Pelax 
eta Telmo Trenorren kontzer-
tuagaz. Gaur, berriz, Alberto Ar-
teta Quintet taldearen emanal-
dia egongo da Ateneon; bosko-
tea erreferentziazkoa bilakatu 
da egungo jazzaren panoraman. 

Jaialdiko barikuetan jazz 
doinuak dira Ateneoko pro-
tagonista; zapatuetan, berriz, 
bluesaren txanda da. Horretara 
egokitzen dute aretoa. “Pa-
txadaz entzun behar dira jazz 
doinuak. Horretarako, aulkiak 
jartzen ditugu barikuetan”, dio 
Aitor Iriarte antolatzaileak. 
Bihar, hilak 11, Cadijo R&B 
Bandek eskainiko du kontzer-
tua. Berriki, Belgikan Krista-
lezko Harmonika eman diote  
musikari frantziarrari.

Ia hiru hamarkadaren os-
tean, jaialdiak ohiko filosofia-

gaz jarraitzen du. Alde batetik, 
jazz eta blues doinuen eskaintza 
anitza izatea. Bestetik, Euskal 
Herriko zein nazioarteko joeren 
erakuslea izatea. Ohi bezala, 
kontzertuak Elorrioko hiru 
aretotan izango dira: Ateneoan, 
gaztetxean eta Portalekuan. Az-
ken bietan, domeketan izan ohi 

dira emanaldiak, jaialdia “kale-
ra ateratzeko”, dio Iriartek.

Zortzi hitzordu
Jazz eta Blues jaialdiaren aur-
tengo edizioan parte hartuko 
duten zortzi taldeetatik sei Eus-
kal Herrikoak dira. Herbeheree-
tatik dator, berriz, Robert Smith 

Bluesband. Smith liderrak lau 
hamarkada daramatza hara eta 
hona Chicagoko (AEB) blues 
eskola zaharreko doinuak zabal-
tzen. Azaroaren 18an izango da 
emanaldi hau.

Domekan, Ghost Number & 
His Tipsy Gypsies donostiarrak 
arituko dira gaztetxean.

CadiJo blues frantziarraren ordezkaririk ezagunenetakoa da. Bihar izango da bere emanaldia, Ateneon.

Euskal Herriko eta 
nazioarteko artistek jazz 
eta blues tendentziak 
ekarriko dituzte Elorriora

Alberto Arteta Quintet jazzaren 
erreferentzia, gaur Ateneon
Atzo hasi zen Arriolako Jazz eta Blues jaialdia; 28. edizioa du aurtengoa  

GEURE DURANGALDEA

Publizutabea

“Zure lur emankorretan 
/ isurtzen diren asmoak / 
gogotsu hartuko ahal ditu 
lur gozoak”. Asmoak, aha-
leginak eta eginahalak, 
ilusioak eta egin lanak. Ku-
txa itxi batean, baina he-
rriari zabalik. Lur eman-
korretatik mahai gainera, 
mahaitik ahora, mingai-
netik mundu osora. Ezer 
isuri gabe, dena emateko 
gertu.

“Orma zahar arraitue-
tan / xoriak dira kanta-
tzen / mendetako lo geldia 
salatzen”. Euskarari puz-
ka datorren nafar hegoal-
deko uzta lekuko. Elkarla-
nak arrakalak josi ditzan 
herririk herri, auzorik 
auzo, etxerik etxe. Txoriek 
txio-txioka kantari jarrai 
dezaten mahastietan, gal-
soroetan, orburu-sailetan. 
Mendetako isiltasunak 
oihartzuna izan dezan goi-
ko herrietatik behekoeta-
raino. Bizkaiko itsasotik 
Ebro ibairaino.

“Nafarroa anaia zaha-
rra / kondairaren lehen 
sustarra / bego higan ar-
basoen hizkuntza hura”. 
Eremu ez-ofiziala egunez 
egun, otzaraz otzara eta 
hiztunez hiztun ofizial 
eginez. Gure otorduak 
zainzuriz, arrozez, mahats
-zukuz eta oliba-olioz ko-
loreztatuz. Zuriaren eta 
beltzaren arteko mestiza-
jez, ortzadarra ikus deza-
ten Tuteran, Arguedasen, 
Andosillan, Lodosan zein 
Sartagudan.

Zure hotsaren zabalera 
ortzi-muga den hartara ez 
dadin mugatu. Gora Erri-
bera! Gora Errigora! Gora 
Herria!

JON ANDER   
URKIAGA   
EGIDAZU
Irakaslea

Indie doinuak nagusi 
Platerueneko taula gainean
Polock eta Sei Urte elkarregaz arituko dira bihar

 MUSIKA  a. M.
Polock hirukote valentziarra 
Platerueneko taula gainera igo-
ko da martxoan kaleratu zuen 
Magnetic Overload lana aurkez-
tera. Gainontzeko diskoetan be-
zala, indie doinuak nabarmen-
tzen dira azken honetan ere. 

Hamar urte igaro dira be-
raien lehenbiziko EPa kaleratu 
zutenetik, eta, ordutik, diskoen 
grabaketak zuzenekoen bira lu-
zeekin partekatu dituzte.  Azken 
disko hau kaleratu zutenetik, 
errepidean daude valentzia-
rrak, eta aurten hogei kontzertu 
inguru eman dituzte jada. Du-
ten estilo dantzagarriari esker, 
hainbat festibaletan parte har-
tu dute hamarkada honetan. 

2009an, adibidez, Franz Ferdi-
nand eta Mando Diao taldeekin 
partekatu zuten eszenatokia. 
Taldea Papu Sebastian, Marc 
Linares eta Pablo Silva musika-
riek osatzen dute.

Urteko azken kontzertuak
Bi hamarkadako ibilbidea ospa-
tzeko kontzertu sorta eskaini du 
2017an Sei Urte taldeak. Besteak 
beste, Galizian egon dira berriz-
tarrak, eta joan den astean Tolo-
sako Bonberenean ere eskaini 
zuten emanaldia. Bestalde, Ho-
gei Urte abestia grabatu dute 
Morgan abeslariagaz batera.

Kontzertua 22:00etan hasiko 
da. Sarrerak lehiatilan egongo 
dira salgai, 10 euroan.Martxoan kaleratu zuen Polock hirukoteak Magnetic Overload diskoa. 
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Marimar Casaseca Martin  |  Futbol jokalari ohia  |  Zaldibar, 1973

“Berriz taldeari irabazi genion 
derbia ez dugu sekula ahaztuko”
Orain 15 urte desagertu zen emakumeen taldeko jokalariak omendu zituzten joan zen asteburuan

 KIROLA  Joseba Derteano
Zaldibarren emakumeen fut-
bola berreskuratzeko, lehen 
pausoa eman dute aurten 
haur-kategorian taldea ate-
rata. Aurreko taldea orain 15 
urte desagertu zen, lau ur-

tez aktibo egon ostean. Joan 
zen asteburuan, Zalduak 
Zaldibarreko emakumeen 
futbolean aitzindari izanda-
ko jokalari horiek omendu zi-
tuen, Solobarria futbol-ze-
laian.

Omenaldiak ustekabean harra-
patu zaituzte?
Bai, ezustean harrapatu gaitu. 
Egun batzuk lehenago deitu, eta 
ea joan gintezkeen galdetu zigu-
ten. Dena astebeteren barruan 
gertatu den kontua izan da.

Taldea desagertu zenetik ba-
tu zareten lehenengo aldia 
izan da?
Bai. Gehienak Zaldibarrekoak 
gara, elkar ezagutzen dugu eta 
elkarregaz egoten gara. Baina, 
talde moduan, batu barik geun-
den. Omenaldira herritik kan-
pora bizi den baten bat ere etorri 
da, esaterako. Beste batzuk ezin 
izan dira bertaratu.

15 urtez atzera egitea lakoa 
izan da?
Dudarik barik. Aldageletara bi-
deko hormetan eskegita dauden 
argazkiak ikusterakoan oroitza-
pen asko etorri zaizkigu. Zelako 
zelaietan jokatzen genuen, esa-
terako. Hareazko zelaiak ziren, 
patata-soroaren modukoak. Edo 
Elorrioren eta Berrizen kontra 
jokatzen genituen derbiak ere 
gogoratu ditugu.   

Zelan batu zinen talde harta-
ra? Aurretik futbolean arituta-
koa zinen?
Bai. Herritik kanpoko beste tal-
de batzuetan jokatuta nengoen. 
Berrizen eta Iurretan aritu nin-
tzen. Taldea sortuko zela jaki-
tean, bertara batu nintzen. Gai-
nerako jokalari denak futbolean 
aritu bakoak ziren. 
 
Nahiago izan zenuen herrian 
jokatu nahiz eta esperientzia-
rik bako jokalariak izango zeni-
tuen taldekide?
Bai. Herriko taldean jokatu ahal 
izatearen esperientzia hori bizi 
nahi nuen. Niretzat motibazioa 
izan zen.

Emakumeen futbola, zelakoa 
zen orduan? Gizonenagaz al-
deratuta, tratu berdina jaso-
tzen zenuten?
Herriak ondo hartu gintuen, eta 
jende nahikotxo etortzen zen gu-
re partiduak ikustera. Behar-
bada, herritarrentzat ere nobe-
dadea izango zelako. Gero, en-
trenatzeko ordutegiak bana-
tzerakoan, esaterako, gizonak 
arratsaldetan entrenatzen zi-
ren, eta gu, ahal genuenean: goi-
zetan, libre zeuden orduetan… 
Orduan horrela zen.

Zelan gogoratzen dituzu fut-
bol taldea aktibo egon zen lau 
urte horiek?

Beti animatuta eta motibatu-
ta ibiltzen ginen. Niretzat ur-
te politak izan ziren. Oso gustu-
ra aritu nintzen. Berriztik Zal-
dibarrera bizitzen etorritakoa 
nintzen, eta ez nuen jende asko-
rik ezagutzen. Taldearen bidez 
jende dezente ezagutu nuen eta 
oraindik gertuko harremana 
dut batzuekin. Orduko hamai-
ka oroitzapen ditut. Gogoan dut, 
esaterako, belarrezko zelai ba-
tean lehenengoz jokatu genue-
nekoa, Bilbotik gertu. Imajina-
tu, hareazko zelaietara ohitu-
ta, belarrezkoa probatzea itzela 
izan zen. Elorrioko jokalari ba-
ten lesioa ere gogoratzen dut. Al-
boko sake batean atzerantz ko-
rrika zihoan, eta belauna irten 
zitzaion. Irudi hori ez zait seku-
la ahaztuko. 

Badago memorian bereziki il-
tzatuta geratu zaizun futbol 
partiduren bat?
Berrizi irabazi genion derbia 
ez dugu sekula ahaztuko. Talde 
bien artean zegoen lehiagatik 
berezia izan zen. Jokalari denei 
galdera hori egiten badiezu, ber-
dina erantzungo dizute. Gaine-
ra, azkenengo urtean izan zen. 
Ordura arte beti irabazi ziguten, 
eta laugarren urtean, gure azke-
nengoan, geu izan ginen irabaz-
le. Partiduaren ostean ospatu 
egin genuen. 

Zergatik desagertu zen ema-
kumeen taldea?
Asko ni baino gazteagoak ziren 
eta kanpora joan ziren, ikaske-
tengatik. Besteren bat lanean 
hasi zen. Saiatu arren ezin izan 
zen jokalari berririk batu eta 
taldea utzi behar izan genuen. 
Futbolean jarraitu zenuen?
Ez, utzi egin nuen. Lanean has-
tera nindoan eta ez neukan bes-
te talde batera joateko gogorik. 
Taldekide bat Berrizera joan 
zen, eta gero Realera. Beste bat 
Eibarren aritu zen ostean. 

Zuen oinordekoa hartu deza-
keen taldea sortu dute aurten.
Nesken taldea sortu izanak poza 
ematen dit, poz handia. Hau ha-
siera da eta ea aurrera doan.

Neskak entrenatzea gustatuko 
litzaizuke?
Zerbaiten parte izatea gusta-
tuko litzaidake. Ez dakit entre-
natzaile izateraino, baina par-
te izatea polita litzakete. Babe-
sa behar badute, edo nonbaite-
ra joan eta zelan joan ez badute, 
laguntzeko prest nago. Ome-
naldira batu ginen gehienok 
hori egiteko prest egongo gine-
la uste dut. 

Marimar Casaseca taldeko kapitaina izan zen lau urteetan.

Goian sasoi bateko talde omendua, eta behean aurten sortu duten haur-kategoriakoa.

Zalduako emakumeen taldearen 2002ko argazkia.
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Elorrioko ziklo-kros lasterketak nazioarteko 
txirrindularirik onenak batuko ditu, domekan  
Antolatzaileek emakumezkoen partaidetza eta hauen lasterketak indartzeko apustua egin dute

 ZIKLO-KROSA  M.Zuazubiskar 
Bizkaiko ziklo-kros probarik 
beteranoena UCIko mailarik 
altueneko lasterketa izango da 
aurten. Domekan 09:00etatik 
14:00etara bitartean jokatuko 
diren lasterketetan, estatuko 
eta nazioarteko txirrindulari-
rik onenak batuko dira. “Ema-
kumezkoen txirrindularitza 
bultzatzeko apustua egiten ari 
gara, eta hori aurtengo laster-
ketan ikusiko da”, adierazi 
du Joseba Gorostiza Elorrio-
ko Txirrindulari elkarteko 
kideak. San Joseko landetan 
lehiatuko den lasterketan, He-
len Wyman eta Ceylin Del Car-
men Alvarado holandarrak, 
Natalie Redmond australiarra 
eta Aida Nuño eta Lucia Gon-
zalez galiziarrak izango dira, 
besteak beste. Elorrioko las-
terketan lehenengo aldiz izan-
go den Redmonden hitzetan, 
“lasterketa borrokatua izango 
da eta lehia polita ziurtatuta 
egongo da”.

Gizonezkoen lasterketan 
ere txirrindulari garrantzi-
tsuak izango dira irteera le-
rroan: Felipe Orts, Ismael 
Esteban, Aitor Hernandez, 
Javier Ruiz de Larrinaga,  Ke-
vin Suarez, Andrew Juiliano 
eta Jon Munitxa abadiñarra, 
besteak beste.

Ibilbideari dagokionez, zir-
kuituak 2.950 metro izango di-
tu guztira, eta 45 metroko ha-
reatza. Horrez gain, nobedade 
lez, %38ko erripa izango duen 
piramide formako pasabide 
bat ere egongo dela jakitera 
eman dute antolatzaileek. 

Bestalde, Idoia Buruaga 
alkateak eta Dani Palacios 
zinegotziak adierazi dute oho-
rea dela Elorrion nazioarteko 
lasterketa bat egitea, eta he-
rritarrei ikustera joateko deia 
egin diete. Elorriora joan ezin 
daitezkeenek, berriz, lasterke-
ta streaming bidez jarraitzeko 
aukera izango dute, www.rfec.
com webgunean.Jon Munitxa abadiñarra Elorrioko lasterketan izango da. 

ADITUAREN TXOKOA

Hori dio Gatibu taldearen 
abesti famatuak. Hego haizea 
joan zaigu eta horixe ekarri 
digu udagoienak: euria, ho-
tza eta, ondorioz, baita basa 
ere. Gehienek ez dute gogoko, 
baina kirolari gutxi batzuek 
pozarren hartu dute. Ez di-
ra famatuak, askok ez dute 
saririk jasotzen, hainbeste 
maite dute bere kirola ezen 
ordubete inguru lupetzetan 
pasatzeko prest daudela. Su-
frimendua, nekea eta hotza 
bidaide dute, baina hori guz-
tia gozamen bilakatzen dute.

Lokatz artean artisten gi-
sa mugitzen dira, artea baita 
beraien jarduna. Kirol bizia 
izaki, txokolate artean artez 
mantentzea nekeza da. Ur-
teen poderioz hedabideen 
arreta galdu du, ez ordea 
zaleena. Salda beroa, ogitar-
tekoa eta edari egokia lagun, 
goiz pasa polita igarotzeko 
beta ematen duen ikuskizu-
na da eta. Nola Belgikan, hala 
Herbehereetan kirola bai-
noago erlijioa da. Hogeita ha-
mar mila zale elkartzeko gai 
den modalitate hau nagusi 
bihurtzen da udazken-negu 
partean. Sarrera ordaindu 
ondoren, saltxitxa eta gara-
gardo artean beraien idoloak 
ikusteko irrikan egoten di-
ra. Tradizioa dute baita pro-
duktua ikuskizun moduan 
saltzeko gaitasuna ere. Tele-
bistak lasterketak zuzenean 
ematen ditu eta kirolariak 
izarrak dira. 

Hortik urrun gaude zori-
txarrez. Zalantzarik ez dau-
kat neguko kirol nagusia iza-
teko osagai guztiak dituela. 
Telebistaz emateko iraupen 
egokia dauka eta ikusgarri-
tasuna du alde. Hau guztia 
baita ziklo-krosa, behar be-
zala aintzat hartzen ez den 
kirola.

Euritan dantzan

ALFONTSO 
ARROIO 
MONASTERIO

ETBko kirol 
kazetaria

Mimenzak garaipen bi 
lortu ditu asteburuan
Antxintxika eta Debako lasterketa irabazi ditu

 KORRIKA  M.Zuazubiskar 
Aitor Mimenza elorriarra sasoi 
betean dagoela erakusten ari da 
azken lasterketetan. 

Zapatuan, Soraluze eta Ber-
gara lotzen dituen Antxintxika 
lasterketan garaipena eskuratu 
zuen Beñat Arnaiz arrasatea-
rraren eta Dabid Garcia duran-
garraren aurretik. Mimenzak 
lasterketako 10 kilometroak 
31:49 minutuan egin zituen.

Bestalde, azken zazpi urtee-
tako irabazleak, Dabid Garcia 
Durangaldea Runningeko ko-

rrikalariak, aurtengo edizioan 
hirugarren postuagaz konfor-
matu behar izan zuen. Irabaz-
learengandik 1:05 minutura 
helmugaratu zen Garcia.

Domekan, berriz, asteburu-
ko bigarren garaipena eskura-
tu zuen  elorriarrak. Mimenzak 
Maite Etxezarreta Azpeitiko ko-
rrikalaria bikote zuela, Debako 
lasterketa mistoa irabazi zuen.

Mimenzak eta Etxezarretak 
Azpeitiko kros mistoan ere, 
urriko azken asteburuan, biga-
rren postua eskuratu zuten.

Final-laurdenak jokoan 
Olazar txapelketan
Zaldibarren 21:30ean hasiko dira partiduak

 ESKU PILOTA  M.Zuazubiskar 
Zaldibarko Olazar pilota txa-
pelketa azken txanpan sartu 
da. Hainbat kanporaketaren 
ostean, final-laurdenak hasi zi-
tuzten atzo. Lau t’erdian Lerena 
eta Garcia izan ziren final-laur-
denak jokatzen lehenengoak, 
eta binaka, berriz, Zabalak 
eta Etxebarriak Exposito eta 
Sanchez izan zituzten aurkari.

Hurrengo partiduak azaroa-
ren 16an izango dira, datorren 
eguenean. 21:30ean hasiko den 
lau t’erdiko txapelketan, Zubi-

ria eta Iriarte arituko dira elka-
rren kontra. Ostean, binakako 
partidua egongo da. Bigarren 

partiduan, Labakak eta Arra-
tibelek Pradoren eta Perezen 
kontra jokatuko dute.

Azaroaren 16an, datorren 
eguenean, jokatuko 
dituzte final-laurdenetako 
azken partiduak
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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.
- %10 Gabonetako produktuetan: turroiak, 
polboroiak...

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.

UNDARRI BIKE
-%10 ski eta snow materialen 

mantentze-lanetan: zolari argizaria 
eman eta ertzak zorroztu.

-%10 bizikletako osagarrietan.

KIROL ERROTA gimnasioa
- Bazkide berriei  

matrikulazioa doan. 

OPEN KLUB
-%20ko deskontua matrikulan.  

(Ez da bateragarria beste  
eskaintza batzuekin)

Anbotorenlagunak
Lekuan lekuko lagunak

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

Atera etekina Anbotoren  
Lagun txartelari!
Gozatu abantaila eta deskontu hauetaz:

20            Publizitatea
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Higiezinak

ETXEBIZITZAK

SALDU

Aramaio. Baserri etxea. Aukera asko.
360 m2-ko azalera. 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. Tel.: 651-34 80 08. 

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Logela bat alokagai
Muntsarazko baserri berriztu batean.
Tel.: 628-88 82 63 (Unai).

GARAJE / TRASTEROAK
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.

GAINERAKOAK
SALDU

Berriz. Berrizko Sarrimendi elkarte 
kulturaleko partaidetza salgai, 
4.400 eurotan. Tel: 635-73 23 65.

Durango. Durangon taberna salgai.
Etxebizitza egiteko aukerarekin. 
Interesatuek deitu. Tel.: 607-47 25 17.

Teknologia

GAINERAKOAK
SALDU

Gasolinazko generadorea. 
Gasolinazko generadorea salgai. 
Potentzia altua dauka. 
Tel.: 646-22 96 54.

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 zaintzen edo garbiketa lanetan.
Orduka edo lanaldi osoan lan egiteko
prest. Tel.: 689-74 23 57.

Durangaldea. Neska arduratsua lan 
bila dabil pertsona nagusiak zaintzen,
garbiketa lanetan edo sukaldari 
laguntzaile moduan. Orduka edo lanaldi
osoan lan egiteko prest. Baita gauez ere.
Tel.: 602-80 83 85.

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. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen, zein 
garbiketa lanetan. Eskarmentua eta 
esperientzia ditut. Barneko, kanpoko, 
ordukako edo asteburuetako langile
moduan aritzeko prest. 
Tel.: 632- 72 50 54.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen, zein 
garbiketa lanetan. Eskarmentua eta 
esperientzia ditut. Barneko, kanpoko, 
ordukako edo asteburuetako langile
moduan aritzeko prest. 
Tel.: 631-20 36 07.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zein umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanetan ere. Orduka zein 
asteburuetan lan egiteko prest. Baita
kanpoko zein barneko langile 
moduan ere. Tel.: 631-26 24 82.

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 igelt-
sero laguntzaile moduan. Barneko, kan-
poko 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.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen. Barneko edo kanpoko
langile moduan. Asteburuetan lan 
egiteko prest. Eskarmentua daukat eta
lan egiteko baimena. Tel.: 631-95 28 27.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen zein garbiketa 
lanetan. Kanpoko zein barneko langilea.
Tel.: 654- 48 88 59.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen, zein 
garbiketa lanetan. Barneko, kanpoko, 
ordukako zein asteburuetako langile
moduan. Tel.: 631-70 05 73.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen, zein 
garbiketa lanetan. Barneko, kanpoko, 
ordukako zein asteburuetako langile
moduan. Tel.: 610-90 35 48.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen zein 
garbiketa lanetan. Kanpoko langile 
moduan, orduka zein asteburuetan lan
egiteko prest. Tel.: 632-83 98 07.

Durangaldea. Pertsona nagusiak 
eta umeak zaintzen ditut. Ordukako,
barneko zein kanpoko langilea. 
Tel.: 602-54 40 61.

Durangaldea. Pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen lan bila nabil. 
Ordukako, barneko zein kanpoko
langilea. Tel.: 602-11 18 62.

Durangaldea. Neska arduratsua lan bila
dabil nagusiak edo umeak zaintzen.
Barneko, kanpoko zein ordukako langile
moduan. Tel.: 642-98 60 19.

Durangaldea. Neska arduratsua lan bila
dabil, nagusiak zein umeak zaintzen. 
Orduka, eta gauez ere lan egiteko prest.
Esperientziagaz. Tel.: 612-24 53 26.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zaintzen ditut,eta garbiketa lanak ere
egiten ditut. Orduka lan egiteko prest.
Tel.: 631-98 53 87.

Durangaldea. Pertsona nagusiak eta
umeak zaintzen ditut. Garbiketa lanak
egiteko prest. 9:00etatik 16:00etara lan
egiteko prest. Tel.: 689-74 23 57.

Durangaldea. Pertsona nagusiak eta
umeak zaintzen ditut. Garbiketan ere 
aritzen naiz. Barneko, kanpoko zein 
ordukako langilea. Tel.: 631-69 80 95.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen, baita 
garbiketa lanetan ere. Kanpoko, barneko
zein ordukako langilea. 
Tel.: 722-56 22 41.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen edo garbiketa lanetan.
Lanaldi osoan edo erdian aritzeko prest.
Baita barneko, kanpoko edo ordukako
langile moduan ere. Tel.: 631-20 85 18.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen edo garbiketa lanetan.
Erreferentziak eta esperientzia ditut.
Lanaldi osoan edo erdian aritzeko prest.
Baita barneko, kanpoko edo ordukako
langile moduan ere. Tel.: 631-27 81 29.

Durangaldea. Gizon euskalduna 
ospitalean eta etxean gaixoak eta adin 
nagusikoak zaintzeko prest. 
Tel.: 669-63 03 12.

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

IRAKASKUNTZA

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
OSTALARITZA

Zaldibar. Zaldibarko taberna baterako
zerbitzari bila gabiltza. Eskatzen da: 
/ Pertsona euskalduna / Aktiboa, 
lanerako gogoz eta iniziatibaduna. 
Baloratuko da: Zerbitzari lanetan 
esperientzia izatea / Durangaldekoa 
izatea. Eskaintzen da: Azaroaren 24aren
bueltan hasi eta hilabeterako zerbitzari
lanak egingo dituena / Agian jarraitzeko
aukera / 30 orduko lanaldia astean:
astelehenetik barikura (hilean zapatu
edo domekaren bat egin beharko du
lan). Soldata: 1.700 euro gordin. 
Interesatuak idatzi edo deitu 
647-26 88 63 telefonora.

PERTSONAK ZAINDU

Berriz. Arratsaldetan (16:00-20:00)
ume bi zaindu eta etxeko lanak egiteko
persona baten billa nabil Berrizen. 
Nahiago 40 urte baino gehiago izatea.
Beharrezkoa kotxea izatea. 
Tel.: 660-97 32 54

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Ingeleseko irakaslea
behar da, astean bi egunetan klase 
partikularrak emateko batxilergo 2.
mailako  ikasleari. Antonio: 626-11 74 38

GAINERAKOAK

Durangaldea. Sukalde 
diseinatzaile-saltzailea behar da. 
Gutxienez 2-3 urteko esperientzia 
baloratuko da. Tel.: 605-74 01 76.

Denetarik

SALDU / EROSI
Bizikleta eta patinak salgai. 7-11 urte
bitarteko neska zein mutilentzako 
bizikleta saltzen dut. Baita luzatzeko
patinak ere, 9 eta 12 urte
bitartekoentzat. Bizikleta 80 eurotan
salgai daukat eta patinak 30 eurotan.
Tel.: 699-45 43 69

Familia - etxea

ETXERAKO TRESNAK /
ALTZARIAK

SALDU

Egurrezko bi ohe salgai. 180 eurotan
egurrezko bi ohe 90koak, biak berdinak,
saltzen ditut. Tel.: 625-48 38 39
musikuxua@gmail.com

Egurrezko sehaska salgai. Oso polita,
koltxoia barne, 150 eurotan. 
Tel.: 625-48 38 39
musikuxua@gmail.com

Umea eramateko kotxea, txasisa eta
kapazua salgai. Jane Nomad
markakoa, egoera onean , 100 eurotan
saltzen dut. Tel.: 625-48 38 39
musikuxua@gmail.com

2 Ume eramateko aulkia. Oso egoera
onean dago. Amortiguazioa eta 
disko-balazta ditu. Aulkiarekin batera
ematen dugu: kapazu bat (estreinatu
barik), 2 zaku umeak aulkian eramateko
eta aulki maclaren bat (bikotza). 
Tel.: 635 754 962 -
zamalloagz@gmail.com.
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MALLABIA
Baserria salgai 

Mallabiko  
Arandoño auzoan 

 
20.000 m2-ko 

lursaila.  
Bi etxebizitza 

egiteko aukera.  

Prezio onean salgai: 
120.000€. 

 
Tel.: 634-78 21 39

LAN ESKAINTZA
Anboto astekariak diseinatzailea behar du.

ESKATZEN DA: 
• Diseinu arloan    

formakuntza izatea.
• Esperientzia izatea.
• InDesign, Photoshop  

eta Illustrator ezagutzea.
• Maketatzen jakitea.
• Euskara maila altua.
• Taldean lan egiteko 

gaitasuna izatea.
 

BALORATUKO DA: 
• Diseinu arloan egunkariren 

batean esperientzia izatea.
• Durangaldekoa izatea.

ESKAINTZEN DA:
Lanaldi osoko lanpostua

Curriculum eta porfolioak
astekaria@anboto.org
helbidera bidali azaroaren 
17a baino lehen.
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Musika

:: DURANGO

AZAROAREN 10ean 

22:00etan, Polock eta Sei 
Urte taldeen kontzertua, 
Plateruenean.

AZAROAREN 12an 

19:00etan, `Ecos de oiz 
obra´ Nerea aizpuruaren 
kontzertu-hitzaldia.

:: ELORRIO

AZAROAREN 10ean 

22:30ean, alberto arteta 
Quintet, ateneon.

AZAROAREN 11n 

22:30ean, Cadijo R&B 
Band, ateneon.

AZAROAREN 12an 

20:00etan, ghost Number 
& His Tipsy gypsies, 
gaztetxean.

AZAROAREN 16an 

21:30ean, last Fair Deal, 
ateneon.

AZAROAREN 17an 

22:30ean, Iñaki Salvador 
Trio, ateneon.

AZAROAREN 18an 

20:00etan, Juan Carlos 
Irizarren kontzertua. Santa 
ana elizan.

22:30ean, Robert Smith 
Blues Band, gaztetxean.

:: BERRIZ

AZAROAREN 11n 

22:00etan, astralia 
taldearen kontzertua, 
Kultur Etxean.

AZAROAREN 18an 

20:00etan, aitor 
Etxeberriaren kontzertua, 
Kultur Etxean.

Erakusketa

:: BERRIZ

AZAROAREN 12ra arte 

Sergio Morenoren 
marrazkiak, Kultur Etxean.

:: DURANGO

AZAROAREN 18ra arte 

Jon gorosperen ‘N. 
Mountains’, Kurutzesantu 
Museoan. Begira jaialdia. 

:: ELORRIO

AZAROAREN 17ra arte 

aire libreko margolan 
lehiaketako lanak erakusgai, 
Iturrin

Antzerkia

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 11n

18:00etan, ‘Jon Braun’ 
anita Maravillas taldearen 
antzezlana, Zornotza 
aretoan.

:: BERRIZ

AZAROAREN 17an 

18:00etan, 
‘loo´antzezlana, Kultur 
Etxean.

:: DURANGO

AZAROAREN 19an

19:00etan, David guaporen 
bakarrizketa saioa, 
Plateruenean.

Bertsolaritza

:: DURANGO

AZAROAREN 12an 

17:00etan, Bertsolari 
Txapelketa Nagusiko 
finalaurrekoa, landako 
gunean. Ez dago sarrerarik.

Jardunaldiak

:: DURANGO

AZAROAREN 15ean

19:00etan, la mujer en las 
organizaciones mapuche 
hitzaldia, andragunean.

AZAROREN 16an

19:00etan, Berbertan 
zikloa Plateruenean: 
andoni Egaña

Dantza

:: BERRIZ

AZAROAREN 11n

20:00etan, ‘oskara 
plazara’. Kukai dantza 
taldearen dantza 
ikuskizuna.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 17an

21:00etan, Maurizia dantza 
ikuskizuna, Zornotza 
aretoan.

Poesia

:: DURANGO

AZAROAREN 17an

19:00etan, poesia emanaldi 
musikatua, andragunean.

Deialdia

:: DURANGALDEA

AZAROAREN 14ra arte

Errigoraren kanpaina 
berrian izena emateko 
epea. www.errigora.eus

Jaiak

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 10ean

22:00etan, Tokan2lapolla 
taldearen kontzertua

AZAROREN 11n

22:00etan, Su Ta gar eta 
ZEN taldeen kontzertua, 
Zelaieta parkean.

AZAROREN 12an

12:00etan, antxon 
Magoaren ikuskizuna, 
Harrison parkean
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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 AZAROAREN 10ean, 20:00etan,  
ZORNOTZA aretoan

Jon Braun
Anita Maravillasen obra estreinatuko da 
gaur. Jon Braun ilusioz aurrera egiten duen 
indio txiki bat da, eta zoritxarraren aurrean 
maitasunak ematen duen ausardiaz  
mintzatuko da. Miren Larrea zornotzarra eta  
Valentina Raposo txiletarra dira antzezleak.

:: BERRIZ KULTUR ETXEA
Tadeo Jones 2 
• barikua 10: 18:00  
• domeka 12: 17:00

:: DURANGO ZUGAZA
Oro 
• barikua 10: 19:30-22:00 
• zapatua 11: 17:00-19:30-22:30 
• domeka 12: 16:30-18:45-21:00 
• astelehena 13: 18:30-21:00  
• martitzena 14: 20:00  
• eguaztena 15: 20:00 

La mejor receta
• barikua 10: 19:30-22:00 
• zapatua 11: 19:30-22:30 
• domeka 12: 18:45-21:00  
• astelehena 13: 18:30-21:00  
• martitzena 14: 20:00  
• eguaztena 15: 20:00  
(Ingelesez, azpidatziekin) 

Musa
• barikua 10: 19:30-22:00 
• zapatua 11: 19:30-22:30                       
• domeka 12: 18:45-21:00 
• astelehena 13: 18:30-21:00 
• martitzena 14: 20:00  
• eguaztena 15: 20:00 

Pokemon  
te elijo a tí
• Zapatua 11: 17:00  
• Domeka 12: 16:30

Deep
• Zapatua 11: 17:00  
• Domeka 12: 16:30  

:: ELORRIO ARRIOLA
En cuerpo y alma  
• domeka 12: 20:00  
• astelehena 13: 20:00

:: ZORNOTZA ARETOA
La mejor receta  
• zapatua 11: 22:00 
• domeka 12: 20:00  
• astelehena 13: 20:15

Pokemon,  
te eljo a tí
• domeka 12: 17:00

Rara                                
• martitzena 14: 20:15

AZAROKO AGENDA

10 MUSIKALDIA 2017 IBARRETXE KULTUR ETXEA
19:00 Zura laukotea (Ganbera-musika). Sarrera gonbidapenarekin.

13
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 
Paperezko hegoak: Haurrentzako irakurketa kluba
17:00 LH-ko 3.maila.
18:00 LH-ko 4.maila.

14
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 
17:00 Euskarazko irakurketa kluba “Asylum / Javier de Isussi”.
18:30 Club de lectura de castellano  
“Una hija es una hija / Mary Wstmacott”.

14 
23

Lanak jasoko dira (Marrazkiak, esaldiak, bertsoak, esloganak, 
binetak, argazkiak eta komiki laburrak).  
Gaia: BERDINTASUNA, INDARKERIA ETA SEXISMOA

15
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 
10:00-11:00 Nagusientzako XL irakurketa kluba.  
Siete días en el lago (Irakurketa erraza)

ANDEREBIDE IBARRETXE KULTUR ETXEA 
19:00 ”Herri maite” Akordeoi taldea. Sarrera gonbidapenarekin.
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BOTIKAK

BARIKUA, 10
09:00-09:00

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 11
09:00-09:00

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-13:30

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

Jaio-Olabarrieta 
Errekakale 6 - Elorrio

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

Eguren, Isabel 
Trañabarren 15 - Abadiño

09:00-14:00

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

DOMEKA, 12
09:00-09:00

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ASTELEHENA, 13 
09:00-09:00

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 14 
09:00-09:00

Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango

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

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

EGUAZTENA, 15 
09:00-09:00

Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango

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

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

EGUENA, 16
09:00-09:00

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

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

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

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

EGURALDIA

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

zorion agurrarekin batera.

Gozatu Gozotegia

Ermodo, 11 · DURANGO  
Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com

ZAPATUA 15º / 11º

DOMEKA 14º / 7º

ASTELEHENA 11º / 4º

MARTITZENA 13º / 2º

EGUAZTENA 15º / 4º

EGUENA 16º / 7º

  Zorionak, Magali! 5 urte etxeko 
poxpoliñak. Ze txokolate goxoa jan gendun 
atzo ospatzeko!

  Izei eta Leire izeko-lobak, martitzenean eta 
eguaztenean urte bat gehituko dabe urteen 
katiorratzean. Urte askotako! Helene, Urko 
eta Bidarten partez.

  Zorionak, Jurgi! Bi urte bete zenituen 
azaroaren 3an. Musu handi bat Iara, aitatxo 
eta amatxoren partez.

  Atzo gure Jonek 10 urte borobil bete zituen. 
Zorionak, laztana, etxekoen partez. Aupa 
gure neskato koskorra!



Akuilua
PAUL  
BUSTINDUI 
REVUELTA 
 
Kazetaria

LAUHORTZA

Birus zakarrak
Konstituzioko artikuluak pil
-pilean daude azkenaldian, ba-
tzuk betetzen ez diren arren. Ez 
naiz ari 155. artikuluaz, 35.az 
baizik. Honen arabera hiritar 
guztiak lan egitera behartuak 
daude, eta lan aukera, profesio 
eta bizibide aukeramen libre 
baterako eskubidea ere badau-
kate. Gazteok gehien kezkatzen 
gaituen gaien artean kokatu 
behar dugu enplegua, nahiz eta 
azken urteetan arlo politikoa 
beste guztiari gailendu zaion 
gaia bihurtu den arren. Azken 
Biztanleria Aktiboaren Inkes-
tako datuen arabera, aurtengo 
bigarren hiruhilekoan Euskal 
Autonomia Erkidegoko 16 eta 
29 urte bitarteko gazteen lan-
gabezia tasa %15,6koa da. 16 ur-
tetik gorako pertsonak hartuta 
%11koa da datua, gazteengan 
gehiago eraginez.

Unibertsitateko gradua bu-
katu ondoren, bide ezberdinak 
hartzen dira. Gehiengoak mas-
ter ikasketekin jarraitzen duen 
arren batzuek lan mundura 
egin dute salto. Dena dela, fa-
kultateko gelakideekin biltzen 
naizenean kazetaritza arloan 
bizi izan ditugun lan esperien-
tziak partekatzen ditugu. Gaz-
teenganako presioak, soldata 
oso baxuak —lankideenekin 
alderatuta arruntak dira—, 
baina badira ere kazetaritzare-
kiko ilusioa eten dieten horiek. 
Birus zakarrak dira, eta hauen 
sintomen artean mespretxuak, 
beste lagun bat postu berean 
ekiteko egiten diren kalera-
tzeak eta pertsonak merkatal 
objektu gisa erabiltzea daude. 
Zorionez, ofizio konplexu ho-
nekin jarraitzeko animatzen 
duten lantaldeak ere badaude, 
lerro hauek idaztea ahalbide-
tzen didana esaterako. Sekula 
ahaztuko ez dudan lehen erre-
dakzio hura.

 AKUILUA  aitziber Basauri
Sikatzen behar den denbo-
ra utzi ostean, jateko moduan 
daude intxaurrak. Hego hai-
zeak lagunduta, ohikoa bai-
no lehenago aurten. Azken hi-
ruzpalau urteetan, gura adi-
na intxaur batzeko aukera du-
te intxaur zaleek Mallabian. 
Intxaurrak jausten hasteagaz 
batera joan daiteke, eta pisura 
ordaindu. 

Intxaurrak norberak batu eta 
etxera eramateko aukera ema-
ten duzue. Nolatan? 
Ahizpak ikusi zuen Frantzian 
masusta-zelai handietan otza-
rekin sartzen zela jendea, gura 
adina masusta hartzeko. Irtee-
ran, neska-mutil batzuk zeuden 
postutxo batean, balantza bate-
gaz, masustak pisura kobratze-
ko. Masustatan joandako jen-
dea ingurua ezagutzearren joa-

ten zen. Ahizpak intxaurrekin 
berdin egitea proposatu zidan. 

Hiruzpalau urte dira horrela 
egiten duzuela.
Bai. Aurreneko urtean, la-
gunak etorri ziren eta opari-
tu egin genizkien intxaurrak. 

Orduan ikusi genuen oso 
zaila zela inork 

bost kilo intxaur erostea, bai-
na, hara joan eta batzen hasi-
ta 40 kilo batzen zituztela. Pol-
tsakadak. Hartara, intxaurrak 
ez ziren lurrean usteltzen. Be-
raz, intxaurrei prezio bat jar-
tzea eta aurretik iragartzea era-
baki genuen. ANBOTOn ere ja-
rri genuen iragarkia. Baina, ur-
te hartan geuk batu genituen. 
Orduan izan genuen lehen har-
tu-emana bezero izango zire-
nekin, Durangoko Plazan. Ala-
bak, lagun bategaz, 70 bat kilo 
batu zituen, eta dirutxo bat lor-
tu zuten ikasketa bidaiarako. 
Trebeagoak ziren saltzen! 

Plazan ez zenuten saltzen?
Pare bat egunean joan nintzen. 
Ikusi nuen oso zaila zela sal-
tzea, eta ezagunei esan nien in-
txaurrak jasotzera etor zitez-
keela, merkeago egingo niela. 
Haiek izan ziren hurrengo urte-
ko lehen bezeroak. 

Ordudanik gehiago ani-
matu dira?
Bai, eta jende berria etorri 
da. Iaz ez nituen hainbes-
te dei izan, baina etorri zi-
renek asko batu zituzten: 

adibidez, bikote batek 40 ki-
lo. Aurten ere berdin egin du-

gu. Baina, iragarri eta hiru as-
tera denak batuta zeuden, eta 
itxarote-zerrendan geratu dira 
lagun bi, datorren urterako. Sei 
kuadrilla inguru etortzen dira, 
eta aurten 400 kilo intxaur ba-
tu dituzte. 

Intxaurrak aurreratu egin dira?
Bai, normalean sanfausto buel-
tan batzen ditugu eta aurten 
bizpahiru bat aste lehenago jau-
si dira. Hurrengoan ere buelta-

tzea gura dugu. Horregatik, eu-
ripean ibiltzeko, edo intxaur gu-
txi daudenean, gurago dut ez 
etortzea; ez dakienak txarrak 
ere hartzen ditu, eta horretaz 
ohartarazten saiatzen naiz. On-
do batu eta ondo sikatu ditzaten 
gura dut, intxaurra ona izatea. 
 
Zenbat intxaurrondo dituzue?
Hektarea bat lursail goldatu eta 
intxaurrondoak sartu zituen 
aitak duela 28 urte. Baserrian 
jaiotakoa da, bizitzera kalera 
joandakoa. Baina beti gustatu 
zaio baserria eta, jubilatzean, 
lurrak eta baserria hartu zi-
tuen. Haren kapritxoa zaletasu-
na izan da. Ardiekin eta zaldie-
kin ere saiatu zen, eta hasieran 
bakarrik konpontzen zen. Ge-
ro, nire ahizpak lagundu izan 
dio intxaurrak jaso eta saltzen, 
lagunei, lankideei. Ni ere ibi-
li nintzen, baina horrela jarrai-
tzerik ez zegoela ikusi genuen. 

Intxaurzalea zara?
Zale amorratua ez naiz, baina 
jaten ditut. Entsaladan gusta-
tzen zaizkit asko, oso erraz jaten 
dira. Gabonetako intxaur-saltsa 
ere luxua da. Inoiz egiten dut.

Osasuntsuak ere badira.
Egunero 6-8 intxaur jatea go-
mendatzen dute. Gantz azido sa-
turatuak eta kaltzioa dituzte eta 
tiroiderako ere aholkatzen di-
tuzte. Irakurri dudanez, hostoe-
kin edo kanpoko azal berdeagaz 
egindako likore eta infusioak 
ere oso onak dira digestio-ara-
zoetarako, eta bizioak kanpora-
tzeko ere erabili ohi da. Leihoan 
intxaurrondoaren adartxo bat 
uretan jarrita, ez ei da eulirik 
sartzen. Hala irakurri dut.

Mertxe Antxia Muniozguren | Intxaurrak batzeko aukera ematen dute Mallabian  |  Durango, 1957

“Sei kuadrilla inguru etortzen dira,  
eta aurten 400 kilo intxaur batu dituzte”

Gura adina intxaur batzeko aukera ematen dute Mallabian; sanfausto bueltan batu ohi dituzte


