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“Gaurkoa festa bat 
izatea gura dugu; 
urteurrena etxekoekin 
ospatzea da asmoa” 

Birraitona abadiñarra duen Javier Zabala 
errioxarrak Olazarreko finala jokatuko du 

Zaldibar • Oier Etxebarriagaz batera, Olazar pilota txapelketako 
finala jokatuko du Javier Zabalak abenduaren 31n. Oraintsu bere 
birraitonaren sorterria, Abadiño, bisitatzen egon dela dio Errioxa-
ko pilotari gazteak. • 18

Iokin Elortza Sarasketa 
Seiurteko kidea • 14

Eusko Jaurlaritzak Durangaldeko airea ona dela dio, gai kimiko 
kutsagarrien isuriak egon direla onartu arren. Fabriketatik eta 
garraiotik datoz kutsagai kaltegarrienak, eta horren arriskuaz 
ohartarazi du Ecologistas en Acción erakundeko aire ikerketaren 
zuzendariak. Bestalde, eremu industrialetan minbizi arriskua han-
diagoa dela dio ikerketa batek. • 2-4

Arnastea kezka 
iturri denean  

Elorrioko trenbide 
zaharra bidegorri 
bihurtu gura dute 
udaberrirako

Elorrio • Udalak datorren 
udaberrirako bukatzea aurrei-
kusi dituen lanei esker, herrigu-
nean dagoen autokarabana 
gunetik San Agustin auzoraino 
bidegorria atonduko dute. • 9
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2016ko 
batez-

besteko  
datuak

PM2,5 
EBren 

muga: 20 
OMEren 

muga: 10
(mk/m3)

PM10
EBren 

muga: 40
OMEren 

muga: 20
(mk/m3)

OZONO 
TROPOS-
FERIKOA
OMEren 

muga: 25 
egun

Durango 12 18 -

Zornotza 10 22 -

Urkiola - - 55 egun

DURANGALDEA  • MARKEL ONAINDIA 

Arnasten dugun airea, gure bizira-
ko ezinbesteko den hori, herritar 
askoren kezka iturri da aspaldian, 
osasunerako kaltegarri izan dai-
tekeelakoan. Hatsa, neurketen 
datuen zabalpena sare sozialetan... 
gaia ahoz aho dabil. Kezka horren 
aurrean, Durangoko Udalak iker-
keta egiteko eskatu zion Eusko Jaur-
laritzari, eta azken hiru hileetan 
azterketa berezi bat egin dute San 
Roke auzoan unitate mugikor bat 
ezarrita, Fumbarri fundizioaren 
inguruetan. Bada, Fumbarrik gai 
kutsakorrak isuri dituela egiaztatu 
du Eusko Jaurlaritzak. 

Elena Moreno ingurumen sail-
buruordea Durangon egon zen 
eguaztenean, ikerketaren berri 
emateko. Euren “ezusterako”, Fum-
barritik osagai organiko aldako-
rrak atera direla egiaztatu ahal izan 
dute, Morenok prentsaurrekoan ai-
tortu zuenez. Guztiz zehazteko, en-
presako tximinian bertan ere egin 
dituzte probak. Gainera, beste esta-
zioekin alderatuta, kutsadura indi-
ze altuagoa eman du. Antza denez, 
galdategian erabilitako produktu 
batek eragin du kutsadura, eta so-
luzioa hori ordezkatzea izango da. 
Enpresaren elkarlana eskertu du 
Morenok, eta araudian ezarritakoa-

ren aurka egin ez omen duenez, ez 
du espedienterik edukiko.

Hala ere, legezko mugak ez di-
rela gainditu esan zuen sailburuor-
deak. Gainera, Durangoko airea 
urteko %99 egunetan ona dela na-
barmendu zuen. Datuen balorazioa 
egin zuen, baina neurketen datu 
zehatzik eman barik.

Smurfiteko usaina
Iurretako Smurfit enpresari, ostera, 
espedientea zabaldu diote, galda-
ra baten iragazki batean akatsa 
eduki duelako. Enpresak berak 
eman zuen abisu irailaren 7an, 
eta Morenok azaldu zuen arazoa 

onbidean doala eta enpresaren el-
karlana eskertu zuen. Otsailerako 
konponduko dute, beste makina 
batek ordezkatuta. Kasu honetan, 
usainekin lotutako neurriak dira; 
Morenoren esanetan, usain txarrak 
ez du zertan loturarik eduki aire 
kalitate txarragaz. Udan egondako 
hatsa ikertzen ere ibili direla kon-
tatu zuen, baina ezin izan dutela 
iturria detektatu.

Oposiziotik
Prentsaurrekoa amaitzean, Julian 
Rios (Herriaren Eskubidea) zinego-
tziak berba eskatu zuen, galderak 
egin gura zituelako. Baina Aitziber 
Irigoras alkateak argitu zion pren-
tsaurrekoa zela eta ez zitzaiola 
txanda tokatzen. Neurgailuetan 
egun batzuetan egondako datu 
hutsuneen inguruan galdetu gura 
zuen Riosek, gero prentsari esan 
zionez. 

Aurretik, Moreno sailburuor-
deak hitza hartu zuenean, datu 
guztiak Jaurlaritzaren webgunean 
eskura daudela azaldu zuen, eta 
gertaera zehatz batetik eztabaida 
politiko “lotsagarria” eragin gura 
izatea egotzi zion oposizioari. Herri-
tarrei “lasaitasun osoa” edukitzeko 
aholkua eman zien Morenok.

Datuen interpretazioa
Urteko egunen %99an airearen ka-
litatea ona dela nabarmendu zuen 
sailburuordeak. Zein neurketa 
sistema erabiltzen den dago gakoa. 
Europar Batasunekoa hartuta, ai-
rea ona da Durangaldean; Mundu-
ko Osasun Erakundearena hartuta,  
ostera, ez, beheko taulan ikusi dai-
tekeen lez.

Eusko Jaurlaritzako eta Durangoko Udaleko arduradun politikoek zein teknikariek egin zuten eguazteneko agerraldia, udaletxean.

Fumbarrik gai kimiko kutsakorrak isuri dituela egiaztatu du 
Eusko Jaurlaritzak, baina Durangaldeko airea ona dela dio
Hatsaren harira, Smurfit enpresari espediente bat zabaldu dio Jaurlaritzak, galdara baten iragazkian arazo bat edukitzeagatik; konpontzen dabiltza

Fumbarri galdategian 
erabilitako produktu 
batek eragin du 
kutsadura, eta soluzioa 
ordezkatzea izango da

Morenoren esanetan, 
hatsak ez du  
zertan loturarik  
eduki aire kalitate 
txarragaz

DURANGALDEA  •  M.ONAINDIA

Amankomunazgoak ikerketa be-
rri bat egingo du 2018an eskual-
dean, azkenengoa landu zuene-
tik 5 urte pasatu eta gero. Nahiz 
eta eztabaida Durangon zentra-
tu, Aitor Lopez presidenteak (EH 
Bildu) uste du eskualdeko arazo 
bat dela, eta diru bat bideratuko 
dute azterketa egin ahal izateko. 
Gainera, herri txikietan ere airea 
ikertzea lortuko da horrela. 

Beste ikerketa ildo batzuk ere 
zabalik daude Durangaldean. 
Abadiñon, IK4-Azterlanegaz eta 
Jaurlaritzagaz airea neurtzen da-

biltzala esan dute, eta Garbi gal-
dategia neurriak hartzeko prest 
dagoela. Elorrion, Metal Smelting 
eta Betsaide enpresen inguruan 
ibili dira airea neurtzen. Lehen 
enpresari neurriak eskatu ziz-
kion udalak, eta horri esker lau 
hilean airea hobetu egin dela iku-
si dute. Maiatzean eta ekainean 
12 egunetan airea ez zen ona 
izan; irailean batean soilik. Neu-
rriak hartzen jarraituko dute.

Amankomunazgoak eskualdeko airea 
aztertuko du datorren urtean
Abadiñon eta Elorrion ere airea neurtzeko ikerketak zabalik dituzte udalek

Abadiñoko airea neurtzen 
dabiltzala esan dute, eta  
Garbi fundizioa neurriak 
hartzeko prest dagoela

DURANGALDEKO ESTAZIOAK
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Geografoa da ofizioz Miguel An-
gel Ceballos, eta Ecologistas en 
Acción erakundeko kide moduan, 
aire kalitatearen inguruko sailaren 
bozeramailea da. Berak zuzen-
du du estatuan 2016an egindako 
ikerketa. Durangaldeko datuak 
ere aztertu ditu ikerketarako, eta 
hemen PM2,5 partikulekin dagoen 
arriskuaz ohartarazi du. Gainera, 
euskal Autonomia Erkidegoan neur-
keta sistemaren kalitatea eskasa 
izan dela salatu du txostenean; 18 
neurgailutik 11k datu bilketa por-
tzentaje baxuak eduki zituzten iaz. 

Eusko Jaurlaritzak eta Durangoko 
Udalak diote eskualdeko airea ona 
dela. Baina, PM2,5 eta PM10 parti-
kulekin OMEren mugak gainditu dira 
azken urteetan. 
Mendi artean sartutako bailara bat 
da zuena, kutsaduraren dispertsioa 
zailtzen duena. Azken urteetan 
muga legalak bete diren arren, 
Osasunerako Mundu Erakundeak 
aholkatutako PM2,5 partikulen 
mugak gainditzen ari dira bertan. 
Osasunerako arriskutsuenak dira. 
Europako Ingurumen Agentziaren 
arabera, 2013an 24.000 heriotza 
goiztiar eragin zituzten estatu es-
painiarrean. Trafikoaz aparte, ba-
dirudi zuen zonalde horretan akti-
bitate industrialak zerikusia duela, 

galdategi ugari daudelako. 2007an, 
Eusko Jaurlaritzak Durangaldeko 
airea hobetzeko plan bat aurkeztu 
zuen, baina 10 urte pasatu dira, eta 
ez da egon aurrerapauso nabarme-
nik. Industriagaz zorrotzagoa izan 
behar luke Jaurlaritzak, isuriak 
kontrolatzeko. Udalei dagokienez, 
garraio kolektiboa eta bizikleta era-
biltzeko politikak sustatu behar li-
tuzkete. Lan asko dago egiteko, eta 
herritarrak informatu behar dira, 
guk ere gure bizitza ohitura egokia-
goetara bideratzeko. Herritarrak 
informatzea oinarrizkoa da.
Osasunerako benetan hain arrisku-
tsuak al dira PM2,5 partikulak?
Euren tamainu txikiagatik, PM2,5 
partikulak biriketara ailegatu ahal 
dira, hortik odolera, eta beraz, gero 
edozein organotara. Bihotzeko ara-
zoak larritzen dituzte, eta, gainera, 
minbizia eragin dezakete, batez ere 
trafikotik datozen isurien eraginez. 
Karbono organikoaren kopuru 
handi bat izaten dute, minbizia era-
gile dena. Partikula horietaz gehia-
go jakin ahala, gaixotasun estima-
zioak gero eta larriagoak dira. Due-
la hamarkada bat, Espainian 16.000 
heriotza goiztiar zenbatu ziren; 
orain partikulak bajatu egin dira, 
baina heriotza estimazioa igo, eza-
gutza zientifiko hobea dugulako. 
OMEk berak ere esaten du, jartzen 
duen 10 mikrogramoko mugak ez 

duela osasuna guztiz bermatzen.  
Bestalde, Urkiolan, ozono troposferi-
koari OMEk ipinitako muga pasatzen 
da. Zer da kutsagai hori?
Ozono troposferikoa batez ere uda-
ko kutsadura bat da, eguzkiaren 
erradiazioagaz lotura baitu. At-
mosferan sortzen da, tenperatura 
handiko erradiazioaren eta beste 
giza-kutsadura iturrien erreakzio 
kimikotik. Nekazaritza-eremuetan 
ematen da, kutsadura hiriguneeta-
tik hara mugitzean. Urkiolako par-
ke naturalean erkidegoko kutsadu-
ra maila altuenetakoak eman izana 
esplikatzen du horrek. Agian ez du 

pertsonengan zuzenean eragingo, 
baina bai modu garrantzitsuan ba-
so eta espazio natural babestuetan.
Berba asko egiten da ingurumena 
zaintzeaz, garapen jasangarriaz... 
Baina zuen ikerketak dio ez dugula 
aire onik arnasten.
Ez. Duela hamar urte baino hobeto 
gaude, baina arnastea arrisku bat 
izan ez dadin, OMEk aholkatzen 
duenetik oso urrun gaude oraindik. 
Pertsona guztientzat izan daiteke 
arriskutsu, baina, batez ere, sentsi-
bleentzat: umeentzat, nagusientzat 
eta arnasketa zein bihotz arazo kro-
nikoak dituztenentzat.
Beraz, kutsadura sailkatzeko zein 
irizpide erabili, hortxe dago ezta-
baidaren gakoa. Europar Batasunak 
OMEk baino indize malguagoak eza-
rri zituen, eta instituzioek, hemen-
goek ere, horiek erabiltzen dituzte. 
OMEren aholkuak bete ez izana-
ren jarrera orokorra dago erabaki 
horren atzean. Europar Batasu-
neko herritar guztientzako aire 
osasungarri bat lortzeko anbizio 
politiko falta erakutsi du Europako 
Batzordeak. Osasunerako eskubi-
dea babesteko exijentzia handitu 
beharrean, malgutasunerako bidea 
hartu duela esango nuke. OMEk 
aholkatzen duenera 2010ean aile-
gatzea aurreikusi zuten 1999an, 
baina 2008an hori ahaztu eta bi-
koiztu egin zen PM10 eta PM2,5 

partikulen muga.  Partikula horiek 
osasunerako kaltegarrienak direla 
egiaztatu da.
Ameriketako Estatu Batuetan, oste-
ra, muga OMErenera hurreratzen da. 
Trumpen agintaldia zelan amaitu-
ko den ez dakigun arren, AEBetako 
ingurumen agentziako balioak 
EBkoak baino zorrotzagoak dira. 
Kurioski, gure aurretik dabiltza ho-
rretan. PM2,5 partikulen kasuan, 
AEBetan urteko batezbesteko muga 
12 mikrogramo metro kubikokoa 
da, eta Europan 25 da. Bikoitza 
baino gehiago, beraz. Eta OMEren 
aholkua muga 10ean ipintzea da. 
Instituzioetatik lasaitasun mezua 
dator, herritarren kexen aurrean.
Lehenik eta behin, administra-
zioek arazoa onartu beharko luke-
te. Gehienek ez dute egiten; legea 
betetzen ez dela argi dagoenean 
eta Europan espedienteak zabalik 
dituztenean soilik egiten dute, 
isunak tartean daudenean; Madril 
eta Bartzelona dira adibide. Baina 
muga legal horiek betetzen ez di-
ren beste hainbat eremu daude, 
eta ez dute errekonozitzen, isunik 
jaso ez dutelako. Bilbo Handian, 
esaterako, 2016an eta 2017an Nitro-
geno Dioxidoko balio muga legala 
gainditu dute. Baina inor ez da in-
terpelatua sentitzen, ez udala ezta 
Eusko Jaurlaritza ere, eta gaia ohar-
tu barik pasatzen ari da. 800.000 
pertsonatik gora bizi dira eremu 
horretan.
Zer egin dezakete instituzioek airea-
ren kalitatea hobetzeko?
Isuri kutsakorrak murriztu ahal 
izateko, garraio politikak garatu 
beharko lirateke. Autoaren neurriz 
kanpoko erabilera gutxitu, trena 
sustatu, eta hirietan bizikleta eta 
garraio publikoa indartzea behar 
da. Ikatza darabilten zentral ter-
miko guztiak ahalik eta arinen 
zarratzea komeni da, eta energia 
berriztagarriekin ordezkatu.

Miguel Angel 
Ceballos
Ecologistas en Acción. 
Aire ikerketaren egilea.
Valladolid  I  1968

“OMEk aholkatutako PM2,5 partikulen 
mugak gainditzen ari dira Durangaldean” 
Estatuko 2016ko airearen kalitatearen ikerketa gidatu zuen Ceballosek; arnasten dugun airea txarra dela dio

“Aire osasuntsu bat 
lortzeko anbizio 
politiko falta 
erakutsi du Europar 
Batzordeak”

PM2,5 partikulak 
biriketara ailegatu 
ahal dira, hortik 
odolera, eta gero 
edozein organotara”

AEBetako ingurumen 
agentziako balioak 
EBkoak baino 
zorrotzagoak dira

Isuri kutsakorrak 
murriztu ahal  
izateko, garraio 
politikak garatu 
beharko lirateke
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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
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Arnastutako airearen kali-
tatearen aurrean “garden-
tasuna” eskatu dute San 
Fausto auzoan, gogoratuz 
hainbat elkarte, sindikatu, 
alderdi politiko eta eragile 
azaldu direla arduratuta.

Airearen kalitatea ez da 
behar besteko ona.
Azken hileotan nabarmen 
igarri da hatsa, ez auzoan 
bakarrik, herri osoan, eta 
ez dakigu zergatik den. 
Usain eskasa beti lotu dugu 
paper-fabrikagaz. Ohitu 
ere egin gara. Baina, de-
nok jakin behar genuke 
zer arnasten dugun, eta 
udalak gertatzen ari dena 

argitu behar luke. Airearen 
kalitatea neurtzean gerta-
tu diren etenak ere, justu 
kutsadura gorenean egon 
ostean, deigarriak dira. 
Arduratuta bizi duzue gaia?
Bai. Herritar guztioi ardu-
ratu beharko liguke. San 
Fauston arnastutako airea 
Abadiñon, Iurretan... ere 
arnasten da. Airea ez da 
udalerri batera mugatzen. 
Durangoko galdategietako 
kea Zornotzara ere iritsi 
daiteke. Gainera, airearen 
kalitatea mundu osoan 
aintzat hartutako parame-
troekin neurtu beharko 
litzateke, eta instituzioek 
araudi gogorragoak onartu 

beharko lituzkete. 
Zer eskatzen diezue insti-
tuzioei?
Gardenagoak izan daite-
zen. Arazoa hor dago, ka-
lean pilatutako zaborra 
bezain begi-bistakoa ez 
den arren. Ez dugu ikusten 
zer arnasten dugun. Gauza 
onak azaltzeko agertu ohi 
diren lez, osasun-egoera-
gaz lotutako gai honen au-
rrean ere agertu beharko 
lirateke: airea txarra bada 
onartu eta hori aldatzen 
saiatzeko.

GORKA  
PEREZ RODRIGUEZ

San Fausto Berria

“Arazoa hor dago, kalean  
pilatutako zaborra bezain 
begi-bistakoa ez den arren”

Hurbiletik

Arduratuta bizi dute airea-
ren kalitatea San Roke au-
zoan. Aspaldiko kontua du-
te, gainera. Airean dauden 
partikulak osasunerako 
kaltegarriak diren argitzea 
eskatzen dute.

Nola bizi duzue airearen ka-
litatea San Roken?
Ardura bat badago, oro har. 
Auzoko eta inguruetako fa-
brikek isuritakoa arnasten 
dugu. Hala ere, aspaldiko 
gaia da. Udalagaz hain-
bat bider batzartu gara eta 
Fumbarrigaz protokolo bat 
sortzen saiatu gara. Ger-
tuen bizi direnek   —Ziritza 
eta Bustintza kaleetan— 

etengabe dituzte leihoak 
zikin, eta bakoitzean ko-
lore bat duen kea ikusten 
dute. Airean partikularik 
badagoen, kutsakorrak ba-
diren, ez dakigu. 
Hatsa ere sumatu da.
Bai. Baina horren jatorriaz 
zalantzak ditugu. Horre-
gatik, udalak eta Jaurla-
ritzak usain hori nondik 
datorren eta osasunerako 
kaltegarria den argitzea 
gura dugu; beraiek dituzte 
horretarako baliabideak. 
Neurgailuak amatatu ote di-
ren susmorik duzue?
San Rokeko eskolan da-
goen neurketa-estazioko 
datuak baino ez ditugu. 

Izan dira etenak, beti ku-
tsadura mailarik gorenean 
egon ostean, eta ez dakigu 
zergatik. Baina duela bi 
hile jarritako neurgailu 
berriaren daturik ez du-
gu. Ikusi liteke pertsonen 
joan-etorria, baina datuek 
erakutsiko dute etenik 
egon den ala ez, eta horren 
zergatia argitu beharko 
dute. Datu errealak eta ar-
gibideak gura ditugu, eta 
airean dauden partikulak 
osasunerako kaltegarriak 
diren argitzea.

PERIKO  
AREVALO ELORZA

Herria

“Datu errealak gura ditugu, 
eta airean dauden partikulak 
kaltegarriak diren argitzea”

Hurbiletik

DURANGALDEA  •  MARKEL ONAINDIA

Epidemiologiako Zentro Naziona-
lak egindako ikerketa batek dio 
estatuko zenbait eremu industria-
letan minbiziak jota hiltzeko arris-
kua %17 handiagoa dela. Ikerketa-
rako, 2007 eta 2010. urteen arteko 
datuak erabili dituzte, eta horietan, 
Durangaldea ere kokatzen dute 
kaltetutako eremuen artean. In-
dustrialdeak herritik 5 kilometro 
baino gutxiagoko erradioan daude-
nean igartzen omen da substantzia 
kantzerigenoen arrisku handiena. 
Pablo Fernandez Navarro da iker-
keta egin duenetako bat, eta azaldu 
du Espainia osoan 9 milioi pertsona 
bizi direla substantzia kantzerige-
noak isuri ditzaketen industrieta-
tik 5 kilometro baino gutxiagora. 

Eragina bajatzeko neurriak
Ikerlariak dio neurriak hartu 
beharko liratekeela arriskua mu-
rrizte aldera. “Osasun ikuspegitik, 
eta industriek isurtzen dituzten 
osagai kutsakorrak kontuan har-
tuta —horietako asko kantzerige-
noak— euren eragina bajatzeagaz 

edo ezabatzeagaz lotutako edozein 
neurri oinarrizkoa eta beharrezkoa 
da”, uste du Fernandez Navarrok. 
“Arrisku erlatiboa txikia izan ahal 

da, baina kutsaduraren eraginpean 
dagoen biztanleria handia bada, 
eta horixe da honen kasua, eragina 
saihesteak emandako etekinak oso 

garrantzitsuak lirateke”, jarraitu du 
epidemiologia adituak. 

Industriatik hurbil dauden he-
rrietan minbiziak jota hiltzeko 

arriskua handiagoa dela ondorioz-
tatu arren, Fernandez Navarrok 
esan du ezin dela kausalitate zehatz 
moduan ulertu. “Aurretik egindako 
ikerketen mugak kontuan hartu-
ta, emaitza guztiak tentuz hartu 
behar dira, eta ez dira interpretatu 
behar kausalitatearen terminoe-
tan”.  Hala ere, horrelako ikerketak 
“etorkizuneko lanetarako hasiera 
puntu lez” erabiltzea ondo legokee-
la uste du ikerlariak. 

Enpresen pausoak
Bestalde, ikerketak industriaren 
eta minbiziaren arteko erlazioa az-
tertzea izan du helburu, baina ez 
gaur egungo osasun egoera. Horre-
gatik,  2007 eta 2010. urteen arteko 
datuak baliozkotzat dituzte. Hori 
bai, Fernandez Navarrok azaldu du 
balitekeela isuri kutsakorren egoe-
ra aldatu izana. Gainera, enprese-
tan ere pausoak eman izan direla 
dio. “Osasunean eta ingurumenean 
duen eragina gutxitzeko uneoroko 
esfortzua egiten du industriak, eta 
hori nabarmentzea ere garrantzi-
tsua da”, adierazi du. Durangaldea da industriaren eragina jasotzen duen eskualdeetako bat.

Epidemiologia zentroko ikerketak Durangaldea ere kokatzen du ingurune kaltetuen artean

Eremu industrialetan minbizi arriskua %17 
handiagoa dela dio estatuko ikerketa batek
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Herriko ondarea 
berreskuratzeko 
lanean jarraitzen 
dute Berrizen

BERRIZ •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Berrizko ondarea berresku-
ratzeko asmoz, lanean dabil 
udala. Hori horrela, Labayru 
fundazioagaz batera sortutako 
Arrierreka, uraren indarra eta Ba-
serria, gure zuztarrak ezagutzen 
liburuxkak banatuko dizkiete 
hile honetan berriztarrei.

Herriko ondarea batzeko 
ibilbidea 2008an hasi zuen uda-
lak eta, orduz geroztik, herriko 
ondare etnografikoaren eta lin-
guistikoaren inguruan jardun 
dira, besteak beste.

Aurten, herriak izan dituen 
aldaketak erakusteko, Arrie-
rreka errekak Berrizen egiten 
duen ibilbidea ezagutarazi dute 
liburuxka honetan. Baita he-
rriaren historian baserriek izan 
duten garrantzia ere.

Aboiz jatetxeko Dani 
Garcia, estatuko 
sukaldari onena 
izateko hautagai

GARAI  •  MARKEL ONAINDIA

Apirilean Bartzelonan garatuko 
den Alimentaria topaketa gas-
tronomikoan urteko sukaldari 
onenaren lehiaketa jokatuko 
da, eta bertan egongo da Garai-
ko Aboiz jatetxeko Dani Garcia 
sukaldaria. Beste zazpi finalista-
gaz batera jokatuko du txapela.

Joan zen astean Bilbon izan 
zen estatuko iparraldeko ere-
muko sailkapen saioa, eta ber-
tan finalerako txartela lortu 
zuen Garciak. Beragaz, Hon-
darribiko Laia jatetxeko Asier 
Alcalde ere joango da finalera. 

Errekonozimendu handiko 
lehiaketa da Alimentariakoa, 
eta zazpigarren edizioa da ho-
nakoa. Besteak beste, Martin 
Berasategi eta Jordi Cruz sukal-
dariak dira epaileetako batzuk.

ZORNOTZA •  JOSEBA DERtEANO

Zornotzako adin txikikoen lehen 
harrerarako zentroan izandako 
suteak ez du kalte handirik era-
gin. Eraikineko egitura —hormak 
zein teilatua— hormigoizkoa da  
eta horrek sua ez zabaltzen lagun-
du zuen. 

Gelako lau literak eta bertan lo 
egiten zuten zortzi lagunen arropa 
erre ziren. Hango azpiegitura elek-
trikoa ere kaltetu zen. Su handia 
piztu zen denbora gutxian, baina 
momentukoa izan zen. Altzariak 

berritzea, angindarra berriztatzea 
eta leihoak aldatzea dira egingo 
dituzten lanak. Zentroa berriro 
ahalik eta arinen zabaltzeko ahale-
ginetan dabiltza, ANBOTOk jakin 
izan duenez.

Zentroa dagoen eraikina ba-
serritarren bizilekua izan zen sa-
soi batean. Teilatupeko solairuak 
hazia, belarra eta antzerakoak 
gordetzeko erabiltzen zuten. On-
dorioz, suteen arriskua zegoen eta 
horregatik du hormigoizko egitura 
teilatuak.

Sute horregaz lotuta adin txi-
kiko lagun bat atxilotu dutela in-
formatu zuen Estefania Beltran 
de Heredia Barne sailburuak joan 
zen astean. Orain sua nahita eragin 
zuen edo arduragabekeria baten 
ondorioa izan zen ikertuko dute.Joan zen asteko martitzenean gertatu zen sutea.

Zentroko egitura hormigoizkoa da eta 
suteak ez du kalte handirik eragin
Azpiegitura elektrikoa konpondu eta gela bateko altzariak berrituko dituzte

DURANGALDEA  •  MARKEL ONAINDIA

Materia organikoak batu eta bir-
ziklatzeko dinamikari bultzada 
eman gura dio Amankomunaz-
goak 2018an. Bere barne hartzen 
dituen herri guztietara hedatuta 
daude bilketa eta konpostaje zerbi-
tzuak –Durango kenduta, honda-
kinak bere kabuz gestionatzen bai-
titu–, eta herritarrak dinamikara 
batzea izango da helburu nagusia, 
ikastetxeetan gaia lantzeaz gai-
nera. Organikoarena da 2018rako 
aurreikusitako ildoetako bat, EH 
Bilduren eta Herriaren Eskubidea-
ren gobernuaren proposamenean 
jasoa. Atzo iluntzean aurkeztu 
zuten, Astolan eginiko osoko bil-
kuran –ANBOTOko erredakzioa 
zarratuta zegoen ordurako–.

Aitor Lopez presidenteak dio or-
ganikoa batuta bilketa selektiboa 
indartzen dela, eta eskualdeari on 
egiten diola gainera. Horregatik, 
On egin izeneko kanpaina ipini dute 
martxan, eta 94 623 25 22 telefo-
nora deituta edo al21.mdurango@
bizkaia.org helbidera idatzita apun-

tatu ahal da. Zerbitzua hobetu ahal 
izateko, zaborra batzeko kamioi bi 
erosiko dituzte. 

Bestalde, “gizarte ongizatea 
helburu duen aurrekontu proposa-
mena” da. Gizarte larrialdietarako 

150.000 euro gehiago ipintzea, 
gaueko harrera zerbitzua urte oso-
ra hedatzea, etxez etxeko laguntza 
zerbitzua garatzea eta enplegu pro-
gramak sustatzea jarri ditu adibide, 
besteak beste.

Materia organikoa batzeko dinamikari bultzada 
eman gura dio Amankomunazgoak 2018an
“Gizarte ongizatea helburu duen aurrekontu proposamena” aurkeztu du Amankomunazgoko gobernu taldeak

Iurretan bezala, eskualdeko herrietan organikoa batzeko kontainer marroiak daude.

Gizarte larrialdietarako 
150.000 euro gehiago 
ipintzea da Lopezek 
emandako adibide bat
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DURANGO  •  MARKEL ONAINDIA

Herrian umeek jolasteko dituzten 
espazioen inguruko eztabaida bizi 
dabil, eta martitzeneko osoko bil-
kuran ere ondo islatu zen hori. Alde 
batetik, 2018rako aurrekontuan 
atal berezi bat eskainiko diotelako 
gaiari, eta bestetik, ikastetxe pu-
blikoen eskolaz kanpoko ordutegia 
ere zabaldu gura dutelako, umeek 
bertan jolasteko aukera eduki deza-
ten. Tartean, institutua ere bai.

Azaroan jaiotako gurasoen pla-
taformakoen ustez, “Durangon ez 
dago eskaintza duinik 0-16 urte 
artekoentzat”. Eurek agertutako 
beharrizanei erantzuteko asmoz, 
Durangon gazteleku bat sortzen 
hasteko proiektua iragarri zuen 

EAJ eta PSE-EEren gobernu taldeak. 
ANBOTOk jakin ahal izan duenez, 
ideia garatuta eta aurreratuta du-
te, baina guztiz zehaztu aurretik, 
gurasoen plataformakoekin batu 
gura dute euren iritzia ezagutzeko. 

Proiektuaren lehen pausoak ema-
teko, 40.000 euro gorde ditu udalak 
datorren urterako aurrekontuan.

Gurasoek eurek ere ideiak jaso 
eta proposamenak eraiki gura di-

tuzte denen artean, euren kexei 
bidea eman ahal izateko. 

Ikastetxeak zabaltzea
Herriko ikastetxe publikoen or-
dutegiak handitzeko proposamen 
bat aurkeztu zuen osoko bilkuran 
EH Bilduk, eta PPren abstentzioa 
kenduta, gainerako denek babestu 
zuten. Mozioaren arabera, neguan 
ordu bi gehiagoz egongo dira es-
koletako instalazioak zabalik, eta 
udan beste ordubetez. Ordu horie-
tan argiztapena izatea ere berma-
tuko dute.

Landako eta Zabalarra eskole-
tan aldaketak egitea udalaren esku 
dago, baina institutuaren kasuan, 
Eusko Jaurlaritzari tratu batera 

heltzeko eskaera egingo diote, bera 
baita zentroaren arduraduna. 

Izena aldatu?
Ikastetxeen gaiaren harira, eta 
Jaurlaritzari proposamen bat egin-
go zaiola aprobetxatuta, PSE-EEk 
beste eskaera bat txertatu zuen 
onartutako mozioan: Fray Juan 
Zumarraga institutuari izena alda-
tzea. Pilar Riosek esplikatu zuen 
Fray Juan Zumarragak Mexikoko 
indigenen aurka egin zuela era-
kusten duten iritzi sendoak daude-
la, eta, gainera, emakumeen sor-
gin-ehizan ere jardun zuela. 

Institutuak 50 urte betetzen 
ditu aurten, eta izena aldatzeko “sa-
soi ona” izan daiteke Riosen ustez. 

Durangoko institutua eskolaz kanpoko orduetan 
jolasteko zabaldu ahal izatea eskatuko dute
Durangon Gazteleku bat sortzen hasteko proiektua iragarri zuen osoko bilkuran EAJ eta PSE-EEren gobernu taldeak

Institutuari izena aldatu gura dio udalak, eta eskolaz kanpo bertan jolasteko aukera eskaintzea ere gura du.

Institutuari izena aldatzea 
gura dute, Fray Juan 
Zumarragak indigenen 
aurka egin zuelako

Kiroldegiko 
gainkostuagatik 
erantzukizuna 
eskatuko dute

DURANGO  •  M.O.

Igerilekuak jasotzen dituen Lan-
dako II kiroldegiak 8,8 milioi 
euroko aurrekontua eduki zuen 
hasieran, eta, aldaketen eragi-
nez, 12 milioira heldu zen az-
kenean. EH Bilduk bilkuran sa-
latu zuenez, konponketengatik 
egondako gainkostua 340.000 
eurotik gorakoa da; datu hori 
2012koa da, eta beraz, kopurua 
handitu egingo zen. Oraindik 
ere hainbat matxura eta arazo 
daudela ohartarazi zuen Eider 
Uribe zinegotziak. Oposizioko 
lehen alderdiaren ustez, gain-
kostu hori enpresa eraikitzai-
leak ordaindu beharko luke, 
ez udalak herritarren dirua 
erabilita. Gainera, enpresak 
abal bat eduki duela eta udalak 
hori bueltatu izana ere kritikatu 
zuen Uribek. Bada, udalak eran-
tzukizunak eskatuko ditu, EH 
Bilduren proposamena PPk ez 
beste guztiek babestu zutelako.

EAJko Goiztidi Diazek ados-
tasuna agertu zuen, ardura 
eskatzeko arazorik ez dutela ar-
gituta. Pilar Riosek (PSE-EE) uste 
du enpresa eraikitzailea  eta 
diseinua egin zuena direla eran-
tzuleak. Julian Riosi (Herriaren 
Eskubidea) “harritzekoa” irudi-
tzen zaio 2010etik hona gai ho-
netan pausorik eman ez izana, 
eta informazioa eskatu zuen. 

Durangok badauka 2018rako udal 
aurrekontua. EAJ eta PSE-EEren 
gobernu taldeak ez zuen beste ino-
ren babesik jaso, baina PP absteni-
tuta, gobernuaren eta oposizioa-
ren arteko berdinketa hautsi zen, 
alkatearen kalitateko botoagaz. 

32 milioi euroko aurrekontu 
“errealista eta orekatua” dela 
esan zuen Pilar Rios alkateordeak, 
eta “ukitu sozial handikoa”  ere 
bai. Besteak beste, gaztelekuaren 
sorrera eta langabeentzako la-

guntzak aipatu zituen adibide lez 
Riosek. Gainera, garrantzi berezia 
eman zion berdintasun arloko po-
litikari.

EH Bilduk eta Herriaren Esku-
bideak arrazoi ugari eman zituz-
ten aurka bozkatzeko. Oinarrian, 
aurrekonturako herritarren par-
taidetza sustatu ez izana ez dute 
begi onez ikusi. Duela hile batzuk 
parte-hartze ordenantza onartu 
zela gogoratu zuten, eta bertan 
aurrekontuak era zabalean lantze-
ko aukera jasotzen dela. Gainera, 
salatu zuten batzordeetako presi-
dente bakarrak eman diela aurre-
kontuari buruzko informazioa. 
EAJk oposizioari kritika egin zion, 
adostasunera ez heltzeagatik. “La-
nean hasteko” deia egin zien.Alkatearen kalitateko botoagaz onartu zuten 2018rako aurekontua.

Aurrekontua herritarren partaidetza 
barik lantzea kritikatu du oposizioak
Udal aurrekontuaren inguruan ika-mika sortu zen gobernuaren eta alderdien artean

‘Movember’ 
ekimenagaz 1.340 
euro batu dituzte 
minbiziaren aurka

DURANGO  •  M.O.

Movember ekimenagaz 1.340 
euro batu dituzte Durangon, 
minbiziaren aurka egiteko. Du-
rango Rugby Taldeko kideek 
sustatu dute bibotea uzteko 
kanpaina solidarioa herrian, 
eta eskerrak eman gura dizkie-
te parte hartu duten gainerako 
elkarteei, jokalariei, zaleei eta 
herritarrei.

“Munduan jasoko diren mi-
lioi euroetara, Durangotik 1.340 
euro gehituko ditugu prostata 
eta barrabiletako minbizia eki-
diteko programak finantzatze-
ko”, esplikatu dute DRTkoek 
prentsara bidalitako oharrean.  
Azaroko egunetan bibotea utzi-
ta, kontzientziazioa hedatzea 
eta diru ekarpena egitea dira 
mundu osoan egiten den Movem-
ber ekimenaren helburuak.
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Errekondo taberna 
esleitzeko bigarren 
saiakera ere kamuts 
irten zaio udalari

MAÑARIA  •  JOSEBA DERtEANO

Uztailean Errekondo taber-
naren kudeaketa esleitzeko 
lehiaketa publikoa abiatu zuen 
udalak. Proposamen bakarra 
aurkeztu zen eta bera epez kan-
po. Beraz, ezin izan zuten eslei-
tu. Jende gehiago animatu ze-
din oinarriak malgutu zituzten 
(alokairu merkeagoa…) eta biga-
rren saiakera egin zuten. Orain-
go honetan ere ez dute helburua 
lortu. Proposamen bat izan da 
eta baldintzak betetzen zituen, 
baina ezin izan ditu bermeak 
aurkeztu. Tabernaren esleipena 
“nahikoa buruhauste” sortzen 
ari zaien gaia dela onartu du En-
dika Jaio alkateak. Momentuz 
ez dute beste erabakirik hartu 
eta zer egin hausnartzen ari di-
rela azaldu du.

ZALDIBAR  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Aurten ere neguko ekintza bere-
ziak antolatu dituzte Zaldibarko 
Gazte Lekuan. Gaur eta bihar, esa-
terako, gazteen arteko kontsumo 
ohiturak aldatzeko asmoz truke 
azoka egingo dute. “Gazteek biga-
rren eskuko opariak egiteko eta gi-
zartean dagoen kontsumismo hori 
bajatzeko asmoz antolatu dugu”, 
adierazi du Oihane Sanchez Txatxi-
lipurdiko koordinatzaileak. Truke 
azoka Gazte Lekuan egingo dute, 
17:00etatik 20:30era bitartean.

Horrez gain, gaur, herrian San 
Tomas eguna ospatzen dela apro-
betxatuz talo tailerra egingo dute. 
Zapatuan, berriz, herriko gazte bik 
kontzertu akustikoa eskainiko du-
te Gazte Lekuan.

Bestalde, abenduaren 26an Gaz-
te Lekuan gaupasa egingo dute. 
Sanchezek jakitera eman duenez, 
gazteek eskatutako ekintza hau au-
rrez ere egin dute.

Hilaren 27an, berriz, film bat 
ikusiko dute. Neguko ekintza bere-
zi hauei abenduaren 30ean eman-
go diete amaiera, Durangoko izotz
-pistara egingo duten irteeragaz. 

“Gazte Lekuan antolatutako ekin-
tza hauetan Zaldibarko 12 eta 16 
urte bitarteko edozein gaztek parte 
hartu dezake”, bukatu du Txatxili-
purdiko koordinatzaileak. 

Gazteen arteko kontsumo ohiturak aldatzeko 
asmoz truke azoka antolatu dute Zaldibarren
Neguko ekintza bereziak antolatu dituzte Gazte Lekuan. Abenduaren 26an, esaterako, gaupasa egingo dute

Zaldibarko 12 eta 16 urte bitarteko gazteentzat dago zabalik Gazte Lekua.

OTXANDIO  •  JOSEBA DERtEANO

Luzia Urigoitiaren kasua berri-
ro ireki daitekeen jakin gura du 
Otxandioko Udalak. Urigoitia 
1987an hil zuten, tiroz, Guardia 
Zibilak Trintxerpen (Pasaia, Gipuz-
koa) eginiko sarekada batean. Ildo 
horretatik, Iñigo Iruin abokatua-

gaz batu dira, eta honek proposa-
men bat aurkeztuko die, udalak 
baloratu dezan.

Iruin Urigoitiaren familiaren 
abokatua izan zen bere sasoian. 
Berak egin zuen ikerketa lana. Or-
duan epaileak kasua artxibatzea 
erabaki zuen, zegoen informazioa-

gaz guardia zibilak, ustezko hil-
tzaileak, epaitzeko froga nahikorik 
ez zegoela iritzita. 2000. urte ingu-
ruan artxibatu zen. Kasua berriro 
ireki ahal izateko, beharrezkoa da 
artxibatu zenetik hona garrantziz-
ko gertaera edo informazioren bat 
irten izana. Hori ikertzeko gura 

dute Iruinen laguntza. “Kasua be-
rriro irekitzea justifikatuko lukeen 
froga berririk edo garrantzizko 
gertaerarik agertu den aztertzeko 
eta horren gaineko balorazio bat 
egiteko eskatu diogu. Berak pro-
posamen bat aurkeztuko digu, eta 
horren ondoren erabakiko dugu 
aurrera jarraitu ala ez”, azaldu du 
Urtzi Armendariz alkateak. 

Biktimen errekonozimendua
2015eko irailean lau lagun atxilotu 
zituzten Luzia Urigoitia omentzea 

egotzita. Madrilgo Auzitegi Na-
zionalean epaitu ostean ez zuten 
kartzelara joan beharrik izan, 
zigorrak ez zirelako urte bitik go-
rakoak. Orduan, udalak konpromi-
so bat hartu zuen: indarkeriaren 
biktima izan diren herritarren 
memoria zaintzea eta kasu horiek 
argitzen saiatzea. Konpromiso ho-
rien ondorioa dira orain ematen 
ari diren urratsak. Luzia Urigoitia 
Eusko Jaurlaritzako ‘Biktimen Udal 
Erretratuak’ txostenean agertzen 
da eta biktima lez aitortuta dago.

Urigoitiaren kasua ireki daitekeen 
aztertuko du Iñigo Iruin abokatuak   
Proposamen bat egingo dio Otxandioko Udalari, ondoren honek baloratu dezan

Aurten, Santamaña jaietan Urigoitiagaz gertatu zena gogoratzen duen murala inauguratu dute. 

Baserri bik Arabako 
eta Bizkaiko 
Aldundietatik jaso 
dute OHZaren faktura

OTXANDIO  •  J.D.

Baserri bik Bizkaiko Aldunditik 
eta Arabakotik, bietatik jaso 
dute Ondasun Higiezinen Zerga 
(OHZ) ordaintzeko ordainagiria 
aurten. Otxandio eta Aramaio 
artean daude baserriak, herri 
biek historikoki nork berea de-
la aldarrikatu duten lur zatian. 
Baina baserri horiei dagokienez, 
ez zegoen dudarik 2000. urteaz 
geroztik. Izan ere, mende hasie-
ran Aldundi biak eta udal biak 
batu ziren batzarrean, muga ba-
tzuk finkatu zituzten eta akor-
dio bat sinatu zuten. Baserri 
biak Aramaioren eskuduntzan 
geratu ziren eta, harrezkero, 
Arabatik kobratu diete OHZa. 

Aurten, ordea, Arabakoaz 
gainera, Bizkaiko IBIaren fak-
tura ere jaso dute lur zati horien 
jabeek. Bizkaiko Aldundiak 
GeoEuskadiko (Euskadiko es-
pazio datuak jasotzen dituen 
ataria) mapak erabili ditu oina-
rri moduan. Urtzi Armendariz 
Otxandioko alkatearen arabera, 
mapa horiek “txarto” daude.

Udalak jakinarazi zion hori 
guztia Aldundiari. “Euren eran-
tzuna baserriak Bizkaia direla 
izan da”, dio Armendarizek. 
Udala ez dago ados eta berriro 
erantzungo diote 2000. urteko 
akordioa ez dutela errespeta-
tzen gogoratuz eta darabilten 
mapa oker dagoela gaineratuz.

“Kasua berriro irekitzea 
justifikatuko lukeen 
garrantzizko gertaerarik 
agertu den aztertuko du”

Jaurlaritzako ‘Biktimen 
Udal Erretratuak’ 
txostenean biktima lez 
aitortuta dago Urigoitia
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Osasun  
gida
  anboto

Odontologia
PSE: 112/13

Odontologia
PSE: 145/13

Estetika
PSE: 16/09

Pedagogia
PSE: 63/63

Podologia
PSE: 148/13

Fisioterapia
PSE: 155/17

Fisioterapia
PSE: 57/16

Fisioterapia
PSE: 119/13

Psikologia
PSE: 62/11

Optometria
PSE: 162/13

Herririk herri

ELORRIO •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

1975ean azken trena Elorrioko gel-
tokitik irten zenetik bide horren 
zati bat “ahaztuta” egon dela jaki-
tera eman du asteon Elorrioko Uda-
lak. Prentsa ohar bidez jakinarazi 
dutenez, orain arte lur horiek Adif 
enpresaren jabetzakoak ziren, bai-
na, udalak eta enpresak sinatutako 
akordioari esker, lurrak Elorrioko 
Udalarenak izatera pasatu dira. 
“Adif-en jabegokoak ziren lurrak 
elorriarrenak izango dira aurreran-

tzean”, adierazi du Idoia Buruaga 
Elorrioko alkateak.

Datorren urteko udaberrira-
ko bukatzea aurreikusi dituzten 
lanei esker, herrigunean dagoen 
autokarabana gunetik San Agustin 
auzoraino bidegorria izango dute 
elorriarrek. “Datorren urtetik au-
rrera, herrigunetik abiatu eta ba-
soan barrena joango den bidegorri 
bat izango dugu herrian. Albiste 
oso pozgarria da elorriarrentzat”, 
esan du Buruagak.

1975era arte martxan egon zen 
trenak tunel ilun bat gurutzatzen 
zuen ibilbidean zehar, eta udalaren 
erronketako bat hori atontzea izan-
go da. Hori horrela, eguzki energia-
gaz elikatzen diren LED argiak jar-
tzea aztertzen dabiltzala adierazi 
dute. Horrez gain, bidea atondu eta 
ibilbide guztian seinaleak jarriko 
dituzte. “Helburu nagusietako bat 
inguruaren nortasuna ahalik eta 
gehien errespetatzea izango da”, 
bukatu du alkateak. Trenak gurutzatzen zuen tunela atonduko dute.

Elorrioko trenbide zaharra bidegorri bihurtu 
gura du udalak, datorren wudaberrirako
Trenak gurutzatzen zuen tunela atontzea izango da lan hauetako erronketako bat
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IURRETA •  AItZIBER BASAURI

Iurretako Udalak Medicus Mundi 
Bizkaia erakundeari emango dio 
Garapenerako Lankidetza proiek-
tuetarako gordetako dirua. Hon-
durasko Ingibuca departamentuko 

gazteen eta nerabeen parte-hartze 
komunitarioa funtsezko kate-mai-
la da haurduntze goiztiarrak eta 
ama-umeen heriotza-tasa gutxitze-
ko katean, eta horretan lan egin 
gura du Medicus Mundi Bizkaiak. 

Genero ikuspegia duen proiektu 
honi  4.967,84 eurogaz lagunduko 
dio Iurretak.

Helburua da amaren eta haurra-
ren morbimortalitatea  —gaixota-
sun baten ondoriozko heriotza-ta-
sa— gutxitzea, udal ordezkariek 
azaldu dutenez. Eta baita amen 
eta umeen osasuna sustatzea ere, 
gazte eta nerabeen parte-hartze 
sozialagaz. Gizon eta emakumeen 
arteko berdintasunaren Sustape-
na eta Osasuna lankidetza arloan 
kokatzen da. Proiektua garatzeko 
7.736 euro behar dituzte. Tokiko 
elkarteak %13ko ekarpena egingo 
du, eta Medicus Mundi Bizkaiak, 
%11,20koa.

Herrialde behartsuenekiko el-
kartasun konpromisoa manten-
tzea du helburu Garapenerako 
Lankidetza funtsak, horien garape-
na eta bertako baldintza sozialak 
hobetze aldera. 2017ko deialdira 
Guatemalan, Hondurasen, Senega-
len, Nikaraguan eta Bolivian egin 
gura dituzten sei proiektu aurkez-
tu dituzte guztira.

Hondurasen genero ikuspegia duen 
egitasmoa lagunduko du Iurretak  
Hondurasko Ingibuca departamentuan amaren eta haurraren morbimortalitatea gutxitu  
guran, Medicus Mundi Bizkaiak garatuko duen proiektua lagunduko du udalak

Hondurasko Ingibuca departamentuan garatuko du proiektua Medicus Mundi Bizkaiak

Genero ikuspegia duen 
proiektu honi 4.967,84 
eurogaz lagunduko
dio Iurretak

Helburua da amaren 
eta haurraren 
morbimortalitatea 
gutxitzea 

Mikel Sarasolak 
kayakean bizitako 
abenturak kontatuko 
ditu Mallabian  

MALLABIA  • J.D.

Mikel Sarasola donostiarra es-
pezialista da muturreko kayak 
jaitsierak egiten. Munduko toki 
askotan jarri du proban bere 
afizioa. Horiek denak hizpide 
izango ditu abenduaren 28an 
Mallabian eskainiko duen hi-
tzaldian. Udalak antolatutako 
ekimena 19:00etan hasiko da,  
Kontzejuzarren. Bere ibileren 
inguruko ikus-entzunezkoa ere 
eskainiko dute hitzaldian. Bere 
dokumentalak hainbat jaialdi-
tan saritu dituzte.

Hile eta erdian Asiako 
liztorraren zazpi 
erlauntza kendu ditu 
Basalanek

IZURTZA  •  J.D.

Asiako liztorra gero eta espezie 
zabalduagoa da Euskal Herrian. 
Izurtzan, esaterako, liztor mota 
horren zazpi erlauntza erretira-
tu ditu Aldundiko Basalan sai-
lak azken hile eta erdian, udal 
arduradunek informatu dute-
nez. Gehienak Mañaria erre-
karen inguruko zuhaitzetan 
zeuden. Erlauntza bat aurkitzen 
dutenean, udalak Aldundiari 
abisua pasatzen dio protokolo 
bati jarraituz, eta eurak egiten 
dira egoeraren kargu.

ABADIÑO • JOSEBA DERtEANO

Zelaietako jubilatuen tabernako 
arduradunek ongintzazko ekimen 
bat burutu dute aurten. Gaboneta-
ko arbola bat jarri dute tabernan, 
eta apaingarriak alboan. Jostailuak 
eramatearen truke, apaingarriak 
arbolan eskegitzeko aukera izan 
dute herritarrek. Aurreikusitakoa 
baino askoz harrera hobea izan du 
ekimenak, eta mila bat jostailu ba-
tu dituzte.

“Ez genuen pentsatzen horrela-
ko harrera izango zuenik. Arbola 
ingurua eta biltegia jostailuz beteta 
izan ditugu: bizikletak, patineteak, 
jostailuzko motorrak, panpinak… 
ikaragarria izan da”, adierazi du 
Nerea Zarandona jubilatuen ta-
bernako kudeatzaileak. “Sarritan 
umeak eurak etorri dira jostailuak 
arbolaren ondoan uztera. Gaine-
ra, jostailu batzuk umeek eurek 
etxean egindakoak izan dira”, gai-
neratu du. Jostailu denak atzo batu 
eta Caritas elkartera bideratu zituz-
ten, behar dituzten umeen artean 
banatu ditzaten haiek. 

Aurten lehenengoz
Aurten lehenengoz egin dute 
ongintzazko ekimen hori. Eli-
kagaien Bankuagaz saiatu ziren 
lehenengo, baina euren kanpaina 
amaituta zegoen. Ondoren, jubila-

tu batzuen bidez Caritas elkartea-
gaz hartu-emanetan jarri ziren, 
Abadiñon bulego bat dute eta. 
“Zer egin genezakeen pentsatzen 
aritu ginen, eta Olentzero laster 
zetorrenez, jostailuak batzea eta 
umeei begirako zerbait egitea 
ideia ona iruditu zitzaigun”, gogo-
ratu du Zarandonak. 

Ekimenaren balorazio positi-
boa egiten dute eta datorren ur-
tean ere ekimena berriro egitea 
hausnartuko dute. 

Mila jostailu inguru batu dituzte jubilatuen 
tabernan jarritako arbola solidarioaren bidez 
“Ez genuen pentsatzen horrelako harrera izango zuenik”, dio Nerea Zarandona ekimenaren antolatzaileak

Atzo jostailu denak batu eta Caritas elkarteari eman zizkioten.

Bizikletak, patineteak, 
jostailuzko motorrak, 
panpinak… jaso dituzte 
herritarren partetik

Herri bideetan 
erabilera berezi bat 
egin aurretik baimena 
eskatu beharko da
ATXONDO  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Duela urtebete inguru herri bi-
deen inbentarioa onartu zuten 
Atxondon. Asteon udalak beste 
pauso bat eman du eta herri bi-
de horiek arautzeko ordenantza 
onartu du. 

“Udalarenak diren bideetan 
erabilera berezi bat egin aurre-
tik baimena eskatu beharko da”, 
adierazi zuen David Cobos alka-
teak. Esaterako, basoan pinua 
ateratzerako orduan mugituko 
den lur kopuruaren arabera he-
rritarrek fidantza bat eta kanon 
bat ordaindu beharko dituztela 
jakitera eman zuten. Fidan-
tzarik altuena 15.000 eurokoa 
izango da; 4.000 metro kubiko 
baino gehiago mugitzen duten  
herritarrek izango dute. 
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Durangaldea asteon

Julen Uribe

Gabon buelta honetan bazkari 
eta afari ederrak egingo ditu-
gu guztiok, senide eta lagunez 
inguratuta. Euskaldunok ondo 
dakigu jan-edanean, eta horre-
tarako motiboak hainbat izaten 
ditugu. Atzera begira ipinita, 
2001eko abenduan ere bazkari 
elegantea egin zuen lagun kua-
drila hau topatu dugu. Mikel 
Goñi pilotari ohiaren ezkon-
tzako argazkia da, Julen Uribe 
argazkilariak ateratakoa eta 

ANBOTOren 5. alean argitaratu-
takoa. 500 bat gonbidatu egon 
ziren ezkontzan, eta horietako 
batzuk Berrizko pilotariak izan 
ziren. Oronozen ezkonduta, 
Iruñera joan ziren ospatzera.

Maialen Lujanbiori 2017ko 
txapela jantzi dion Sebastian 
Lizaso bertsolaria ere ageri da 
eurekin; saltsero eta umoretsu, 
beti lez.  Ez dakigu berriro elkar-
tu ote diren, baina, hemendik, 
on egin guztioi!  M.O.

Harek denporak!

MIKEL GOÑIREN 
EZKONTZAKO GONBIDATUAK

Herririk herri

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak:  
Bixente Kapanaga 9, - IURRETA • Izen-abizenak • telefonoa • helbidea • Nortasun Agiriaren 

zenbakia DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO Alderdi, elkarte edo taldeko 
iritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpideen arabera zuzenduta publikatuko 

dira. Bidalitako testuak ezingo du 1.500 karaktere baino gehiago izan (tarteak barne). 

Abadiño I 2018ko aurrekontua onartzerakoan, Abadiñoko 
EAJk lau lehentasun ezarri dituela jakitera eman du asteon: 1,2 
milioi euro inguruko inbertsioa duen Zelaietako urbanizazioa, 
Matiena auzoko aparkalekua, umeentzako parkeen estaltzea eta 
airearen kalitatearen jarraipena. Iñaki Rekalde zinegotziak adie-
razi duenez, “krisi-ekonomikoko egoera batetik irten gara, eta 
horri esker, inbertsioak egiten hasi ahal gara orain”. 

EAJk Zelaietako urbanizazioa bultzatu 
duela jakitera eman du asteon 

Elorrio I Bigarren eskuko deneriko artikuluekin, abenduaren 
24an azoka jarriko dute plazan, 09:00etatik 15:30era. Antolatzai-
leek adierazi dutenez, gabonetan ere bestelako kontsumo eredu 
bat bultzatu gura dute azokaren 23. edizioan, berrerabilpena eta 
birziklapena bultzatuz. Horrez gain, herritarren kontsumo ohitu-
rak murriztea ere gura dute. 

Bigarren eskuko azoka egingo dute 
abenduaren 24an, herriko plazan

Durango I Gabonetara begira Durangaldeko Dendak Baik 5.000 
egutegi kaleratu ditu. Elkarteak jakitera eman duenez, Durangoko 
Udalaren laguntzagaz ateratako egutegiko argazkiak irail eta urri 
bitartean egindako argazki lehiaketara aurkeztutakoak dira. 

Bestalde, Landako Guneko izotz-pistarako 1.300 gonbidapen ere 
banatuko dituztela jakinarazi dute. Horrez gain, abenduaren 27 
eta 28an txu-txu trena egongo dela ohartarazi dute.

Dendak Bai elkarteak 5.000 egutegi jarri 
ditu herritarren eskura Durangon

Pilar Ríos
Ramos 
PSE-EE

Lehenik eta behin nabar-
mendu nahi dut zein garran-
tzitsua den aurrekontuak 
izatea, udalerrian hobekun-
tzak egiteko tresna nagusia 
da eta. Aurrekontu errea-
listak, herritarrek dituzten 
beharrizan nagusiei eran-
tzuna emateko, gehienbat 
babesgabeen beharrei. As-
te honetan ikusi dugunez, 
Carmenak ez du inolako 
zalantzarik izan Madrilgo 
Ogasun Saileko zinegotzia 
kargutik kendu, eta aurre-
kontuak aurrera ateratze-
ko, udalerriarentzat behar
-beharrezkoak direla azaldu 
ondoren.

Durangon aurkeztu di-
tugun aurrekontuak ere 
garrantzizkoak dira, sentsi-
bilitate politiko desberdi-
nen artean lortutako ados-
tasunaren emaitza direlako. 
Gobernu-taldea eratzen du-
gun alderdien arteko akor-
dioa dute abiaburu. Garran-
tzizkoak direla esan dut, 
herritar gehienak aintzat 
hartzen dituen proiektua 
ordezkatzen dutelako, eta 
udal-gobernuari egonkorta-
suna ematen diotelako, eta 
hori ona da durangarren-
tzat.

Gainera, eduki sozial 
handiko aurrekontuak dira. 
Gastuaren zati handi batek 
Durangoko herritarren on-
gizatea hobetzea izango du 
xede, batez ere behartsuena: 
langabe, gazte eta adinekoe-
na; Adibidez, Enplegu pla-
nak, Etxeko janari-zerbitzua 
adinekoentzat, gazteentza-
ko etxebizitzak, Gaztelekua, 
eta beste hamaika proiektu.

Zorionak eta urte berri on!

Sei hankako  
mahaia

Aurrekontuak izateak 
duen garrantzia 

Elorrio I Espainian duen kondena bete ostean, otsailean aske gel-
dituko da Aritz Arginzoniz. Elorriarra bigarrenez epaitu dute, Fran-
tzian oraingoan, Aitzol Iriondo lasartearragaz batera. “Aritzi Fran-
tzian 10 urteko kartzela zigorra eskatzen zioten arren, Espainian 
bete duen kondena handiagoa denez Frantziakoa deuseztatu du epai-
leak konfusa delakoa aplikatuta”, adierazi du Maite Arginzonizek. 
Hori horrela, 2008az geroztik preso egon den Arginzoniz otsailean 
aske geldituko da.

Aritz Arginzonizen zenbait senitarteko eta lagun izan dira asteon 
Parisen, presoari babesa eskaintzen. 

2008az geroztik preso dagoen Aritz 
Arginzoniz otsailean aske geldituko da



2017ko abenduaren 22a, barikua 
12 anbotoAgenda 12

Urteko azkena 
BERTSO SAIOA
DURANGO :: Abenduak 30

Urteko azkeneko bertso saioa, 
Plateruenean. 

Maialen Lujanbiok, Igor Elortzak, Aitor Mendiluzek, Miren Artetxek, 
Sustrai Colinak eta Amets Arzallusek urteko azken bertso saioan parte 
hartuko dute. Gai-jartzaile lanetan Unai Iturriaga arituko da. Ez da sarre-
rarik geratzen.

Abenduaren  
22an
ELORRIO azoka     
Eskoletako umeen San 
Tomas azoka, bertsoak 
eta gabon kantak, 
goizean, plazan.

ZALDIBAR tailerra Talo 
tailerra, San Tomas 
azokan, 18:00etan, Kultur 
etxean.

BERRIZ ikuskizuna 
‘Ilusioaren indarra’ Hodei 
magoagaz, 18:00etan, 
Kultur Etxean.

ZORNOTZA kontzertua 
Zubiaur musika 
eskolaren eskutik,  
‘Gabonetako kontzertua’, 
21:00etan, Zornotza 
aretoan.

ELORRIO kontzertua  
Sofa eta Borrokan 
taldeak,  22:30ean, 
Ateneon.

ELORRIO emanaldia 
‘Black Mirror’,  22:00etan, 
gaztetxean.

Abenduaren 
23an
ELORRIO lasterketa   
‘Santxibiri’ herri 
lasterketa,  11:45ean 
umeena; 12:30ean 
helduena, plazan.

ZORNOTZA jaia   
Elkartasun jaia 
Belatxikieta elkartean,  
Zanpantzarren 
erakusketa, 12:00etan. 
Txupinazoa eta poteoa 
Luis Urrengoetxeatik.  

12:30ean. Txalapartariak, 
albokalariak, 
trikitilariak...,  14:00etan. 
Bertso bazkaria,  
15:00etan. Ostean, herri 
kirol herrikoiak, Kittu 
taldea, sagardoa eta 
txorizoa, 17:30ean

DURANGO maratoia   
Elkartasunezko zumba 
maratoia, 10:30-12:30, 
Landako kiroldegian. Izen-
ematea, 3 euro/orduko.

BERRIZ ipuinak        
‘Ezberdin bezain eder’ 
ipuin kontaketa Nerea 
Arizmendiarretaren eta 
Mariano Hurtadoren 
eskutik, 12:15ean, Kultur 
Etxean.

ELORRIO ikuskizuna 
‘Magic spectacular’ Sun 
magoagaz, 18:00etan, 
Arriolan.

ABADIÑO emanaldia  
‘Comprar, tirar y comprar’ 
pelikularen emanaldia. 
Ostean kontsumismoari 
buruzko eztabaida,  
17:00etan, gaztetxean.

ZALDIBAR emanaldia  
Ikerren eta Ainhoaren 
kontzertu akustikoa,  
arratsaldean, gaztelekuan.

DURANGO kontzertua 
‘Atlantique’ Gorgui 
Ndaiyeren ikuskizuna,  
23:30ean, Plateruenean.

Abenduaren  
24an
ELORRIO azoka        
Azoka herrikoia: ‘saldu, 
erosi, oparitu, trukatu’,  
goizean zehar, plazan.

ELORRIO emanaldia        
Besaide dantza taldea,  
18:00etan, plazan.

DURANGO kontzertua        
Gabon kontzertua, 
Txistua, pianoa, biolina, 
haria, metalak eta 
abeslariak, 13:00etan, San 
Frantzisko elizan.

Abenduaren  
26an
DURANGO ikuskizuna        
Pirritx, Porrotx eta 
Marimotots, 16:00etan 
eta 18:30ean, Landako 
Gunean.

ZALDIBAR ekimena        
gaupasa, gaztelekuan.

Abenduaren  
27an
DURANGO emanaldia        
‘Mensajes de frontera’ 
dokumentalaren 
emanaldia; ostean, 
hitzaldia Iñaki 
Larrañagagaz eta Eneko 
Belmontegaz, 19:00etan, 
Plateruenean.

ZALDIBAR emanaldia        
Film emanaldia,  
arratsaldean, gaztelekuan.

Willis Drummond musika 
taldeak denboraldi baterako 
azken kontzertu sorta iraga-
rri du. Emanaldi horietako 
bat Elorrioko gaztetxean 
izango da. Sermond ś taldea 
izango dute lagun oholtza 
gainean.

Willis Drummond    

KONTZERTUA
ELORRIO :: Abenduak 30

ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org helbidera edo 
deitu 946 232 523 telefonora, eguazten eguerdia baino lehen.
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KONTU  
KANTARI 2 
Zornotza aretoan 
ikusgai

ANTZERKIA  •  Txotxongiloak 
dira bidaia honetako protago-
nista. Besteak beste, reggae, 
rap edo blues erritmoan egingo 
dute dantza. Familia osoagaz ba-
tera, musika eta txotxongiloak 
lagun,  mundu magiko batez 
gozatzeko aukera ona. La Res-
sistens taldearen obra da. Aben-
duaren 28an egongo da ikusgai, 
18:30ean, Zornotza aretoan.

:: Berriz  KULTUR ETXEA
• El autor 
barikua 22: 22:00 
zapatua 23: 19:00

:: Durango ZUGAZA
• Jumanji 
barikua 22: 19:30/22:00 
zapatua 23: 16:30/19:30/22:30 
domeka 24:  
astelehena 25: 19:00  
martitzena 26: 17:00/20:00  
eguaztena 27: 17:30/20:00 
• Ferdinand
barikua 22: 19:00 
zapatua 23: 16:30/17:00 
domeka 24:  
astelehena 25: 19:00  
martitzena 26: 17:30  
eguaztena 27: 17:30
• Una vida a lo grande
barikua 22: 19:30/22:00 
zapatua 23: 19:30/22:30 
domeka 24:  
astelehena 25: 19:00/21:30  
martitzena 26: 17:30/20:00  
eguaztena 27: 17:30/20:00
• Star Wars: El último jedi 
(3D)   
barikua 22: 21:15
zapatua 23: 19:00/22:00 
domeka 24: 
astelehena 25: 20:45  
martitzena 26: 19:30

:: Elorrio ARRIOLA
• La librería   
zapatua 23: 22:00

:: Zornotza ARETOA
• Jumanji  
zapatua 23: 17:00/19:30/22:00 
astelehena 25: 20:00 
martitzena 26: 18:00
eguaztena 27: 18:00

Zine- 
ma

Abenduaren  
28an
ABADIÑO emanaldia      
Gaztetxeko bideoen 
proiekzioak, eta 
pintxopotea arratsaldean, 
gaztetxean.

DURANGO emanaldia      
‘Gernikaren egiak’. 
Ostean, Haritz 
Petralanda eta Ibon 
Meñika egileekin 
solasaldia, 18:30ean 
Sorginola gaztetxean.

ZORNOTZA antzerkia      
‘Kontu-kantari 2’, La 
Ressistens taldearen 
obra, 18:30ean, Zornotza 
Aretoan.

ELORRIO txapelketa      
‘II.futbolin txapelketa’,  
gaztetxean.

Abenduaren  
29an
ELORRIO emanaldia 
‘Black Mirror’,  22:00etan, 
gaztetxean.

Abenduaren  
30ean
ELORRIO kontzertua 
Sermonds eta 
Willis Drumond,          
23:00etan, gaztetxean.

ZALDIBAR irteera 
Durangoko izotz-pistara 
irteera,  goizetik.

ZORNOTZA kontzertuak 
Stronger Together, 
Klown, Rise Up eta 
Bonus Track taldeen 
kontzertua, 17:00etan, 
Ziztada Gunean.

MAÑARIA kontzertuak 
Storm, 22:30ean, U2 
Taskan.

Abenduaren  
22tik 23ra
ZALDIBAR azoka     
‘Hartu eta eman’ truke 
azoka,  gaztelekuan.

Abenduaren  
14tik 22ra
MALLABIA  erakusketa    
‘Fernando Alonso’. 
Astegunetan, 19:00-
20:15. Zapatu eta 
domeketan, 11:30-13:30, 
Kontzejuzarren.

Urtarrilaren   
2tik 5era
DURANGO  tailerra    
‘Ahalduntze 
feministarako rap 
tailerrak La Furiagaz’. 
10:00-14:00etan 
Andragunean.

DURANGALDEA  deialdia    
‘Enpresa ideien deialdia’ 
Gaztedi Durangaldearen 
eskutik. 
Informazio gehiago:www.
gaztedidurangaldea.eus.

Zenbait kirol jarduera 
egongo dira herrietan
KIROLA  I  Gabonetan guztia ez 
da jana eta edana. Egun haue-
tan egon daitezkeen gehiegike-
riak orekatzeko, kirola egiteko 
eskaintza ere badago zenbait 
herritan. Esaterako, mendi ir-
teerak oso ohikoak dira urte 
zaharra agurtzeko edo berriari 
ongi etorria emateko. Bestal-
de, tradizio bilakatu diren San 
Silvestre lasterketak ere gero 
eta herri gehiagotan egiten ari 
dira. Lasterketa herrikoi hauek 
gero eta jendetsuagoak dira, 
eta azken urteetan ohiko irudi 
bilakatu da herrietako kalee-
tan jendea mozorrotuta laster-
ka ikustea. Ume, gazte, nagusi 
zein familia osoek parte har-
tzen dute bertan. Gabonetan, 
denboraldiko atsedenaldiak 
baliatuta, zenbait kiroletan la-
gun artekoak jokatzea ere ohi-
koa izaten da. 

Gernikako Egiak dokumentalaren 

emanaldia, eta ostean solasaldia, 

Sorginolan. Abenduaren 28an.

San Silvestre 
lasterketak 
Abadiñon, abenduaren 
30ean, 12:00etan.

Durangon 
abenduaren 31n, 
17:00etan.

Zaldibarren abenduaren 
31n, 17:00etan.

Zornotzan abenduaren 
31n, 16:30ean.

Mendi irteerak 
Elorrion, abenduaren 
31n eta urtarrilaren 
1ean, Erdellara. 
09:00etan.

Garain, abenduaren 
31n, 11:00etan.

Abadiñon, abenduaren 
30ean, 12:00etan.

Abenduko agenda

22

“OLENTZERORI GUTUNAK” 
Maiztegi Herri eskola - Ibarretxe Kultur Etxea
Eskolako umeek beraien gutunak ekarriko dituzte Ibarretxe Kultur Etxera

“UMEENTZAKO IKUSKIZUNAK” 
Maiztegi Herri eskola - Ibarretxe Kultur Etxea
10:00 (2 - 3 urte) Txotxongiloak “Beti lagun”  
10:15 (4 - 5 urte eta 1.maila). Pailazoak:“Korri eta Xalto”. 
10:00 (2./ 3./ 4. mailak). Pailazoak:“Korri eta Xalto”.

“HERRI BIBLIOTEKA” 
Helduentzako ipuin-kontalaria
19:00 Boni Ofogo “El elefante que perdió su ojo” 

23 “ABENDUKO KOPLAK” 
Abenduko lagunak Aita San Migel plaza
10:00 “Abenduko koplak” Etxez-etxe

24

“OLENTZERO ETA MARI DOMINGIRI HARRERA” 
Askondo
11:30 Olentzero eta Mari Domingiri itxaroten Aita San Migel, ondoren kalejira 
Askondoraino trikitilariekin
12:30 Olentzero eta Mari Domingiri harrera, Elkartasun azokaren otzararen 
zozketa eta gutun-postal eta erakusleihoen lehiaketen sari ematea. 
Bukatzean, ume guztiak batera direla, familia argazkia aterako da. ZATOZ 
BASERRITAR JANTZITA!

27
28 
29

“UMEENTZAKO GABONETAKO PARKEA” 
Iurretako Udala - Kimuak Aisialdi Taldea / Olaburu frontoia
11:30 - 13:30 / 17:00 - 20:00 Ludoteka, puzgarriak, joplasak eta tailerrak
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MUSIKA  •  ARItZ MALDONADO

Bi hamarkada daramate elkarregaz 
errepidean Iokin, Iñaki eta Ekain 
Elortza anaiek, Julen Oarbeaskoa-
gaz batera, Seiurte taldeagaz. Ur-
teurren ospakizuna borobiltzeko, 
kontzertua eskainiko dute gaur 
etxean, Berrizko Hiltegixe gazte-
txean. Iokin Elortza gitarrista eta 
abeslariagaz batu da ANBOTO.

Zer moduz joan da urteurrena?
Inoiz ez gara izan gauza handiak 
antolatzekoak edo horrelako gau-
zei garrantzia ematekoak, baina 
hogei urte ez dira egunero bete-
tzen, eta agian horregatik, zerbait 
berezia egitea pentsatu genuen. 
Gauza gutxi batzuk, baina bere-
ziak. ‘Hogei urte’ abestian oinarri-
tuta guztiak.
Luzea egindako bidea abesten duzue 
bertan. Luzea egin zaizu ibilbidea? 
Nola lortzen da hogei urte elkarregaz 
ematea? Eta nondik ateratzen duzue 
aurrera egiteko grina?
Gure kasuan, harreman sendoa 
edukita; harreman pertsonal oso 
ona ez badago, ezinezkoa da. Ga-
rrantzitsua da, baita ere, bakoitza 
gustura egotea taldean duen lekua-
gaz, duen pisuagaz. Askotan tirabi-
rak egoten dira musika taldeetan, 
eta guk ez dugu horrelakorik edu-
ki. 

Grina, ostera, musikarekiko 
maitasunetik dator. Ezinezkoa 
litzateke, bestela, ibiltzen garen 
bezala ibiltzea, gaueko ordu txi-
kietan entseatzen, kilometro piloa 
egin ostean lau katuren aurrean 
kontzertuak eskaintzen... sekula-
ko afizioa behar duzu, bestela ezin 
zaiolako eutsi. 
Gaur berriro elkar izango gara ba-
kartien rockaren uhartean. Bakarrik 
sentitu zarete? 
Abestia gure ibilbideari buruzko 
metafora bat da. Gu beti sentitu ga-
ra bakarrik, bai musikalki eta baita 
publiko aldetik ere. Ez diogu negati-
boki, ez da kexa bat, baina horrela 
da. Talde batzuek arrakasta gehia-
go dute, eta beste batzuek gutxiago; 
hau da gurea eta konforme gaude. 
Ulertu daiteke ez direla rockaren ga-
rai onenak ere?
Gazteak ez doaz rock kontzertuak 
ikustera, pisua galdu du beraien ar-
tean. Beherakada nabarmena egon 

da kontzertuetan. Badaude talde 
gutxi batzuk jende asko mugitzen 
dutenak, baina talde askok oso 
jende gutxi mugitzen dugu. Duela 
hogei urte ez zen horrela, publikoa 
zabalagoa eta anitzagoa zen, eta 
kontzertuak jendetsuagoak ziren. 
Garaiak aldatzen dira, eta horrek 
ez du zertan negatiboa izan. Ni po-

zik nago kontzertu batera joan eta 
zahar ez sentitzeagaz, hori abantai-
la bat da (barrez).
Izan zarete nekean hauspoa, zuen-
tzat, gure eskerrik onenak.
Noski nekea sumatu dugula, derri-
gorra da hogei urtean. Kopuruz, 
jarraitzaile gutxi eduki dugu, baina 
oso fidela izan dena; beti anima-
tu gaituzte, eta hori eskertu egin 
behar da. Gure familietan ere, gure 
afizioa sufritzen dute, denbora asko 
kentzen digulako, eta beraiei ere es-
kertu behar diegu. 
Durangaldean bakarrenetakoak 
zarete horren ibilbide luzeagaz, are 
gehiago pop-rock doinuak jorratzen 
dituztenen artean. 
Guk ez dugu inoiz eszena propiorik 
eduki, beti izan gara talde bakarra. 
Askotan, kontzertua nogaz jo ere 
ez dugu jakin. Inoiz ez dugu inon 
lekurik aurkitu, baina ez dugu bila-
tu ere. Rockzaleentzat poperoegiak 
gara, eta popzaleentzat rockeroe-
giak. Baloratzekoa da Alerta duran-
garren kasua, adibidez, hainbeste 

urtez lanean, borrokan. Hainbeste 
urteren ostean jarraitzen duten 
taldeak, eta batez ere arrakasta 
gehiegirik ez dutenak, horiek dira 
idolorik handienak. 
Ezpala [Estoldetan, 2015] diskoaren 
jarraipena kaleratzeko asmorik?
Hasi gara lanean, baina inolako da-
tarik barik, gure ustez onak diren 
zortzi edo hamar abesti edukitzera-
koan kaleratuko dugu diskoa. Kon-
tzertu batzuk ere eskainiko ditugu 
2018an zehar.

Hogei urtean anekdota ugari, ezta? 
Aipatzeko modukoren bat?
 Gaztea maketa lehiaketa irabazi 
ostean, Supergrass taldeagaz jo ge-
nuen kontzertua, Bilboko Kafe An-
tzokian. Horrek oihartzuna eman 
zigun, eta diskoa kaleratzeko auke-
ra hori da, zalantzarik barik, mo-
menturik inportanteena. Baina bai, 
mila momentu bizi izan ditugu. 
Nahiko ibilbide konstantea eduki 
dugu, eta duina. Jende ugari ezagu-
tzeko aukera ere eman du taldeak.  

“Inoiz ez dugu inon lekurik aurkitu; 
rockzaleentzat poperoegiak izan gara,  
eta popzaleentzat rockeroegiak”
Durangaldeko talde beteranoetako bat da Seiurte laukote berriztarra; hogeigarren urteurren ospakizuna ixteko, kontzertu 
berezia eskainiko dute gaur Berrizko Hiltegixen; lan berria izango denaren abestiak prestatzeari ekingo diote ostean

Hogei urte irauteko, 
taldekideen artean 
harreman sendoa 
eta musikarekiko 
maitasuna behar dira”

Iokin Elortza 
Sarasketa
Seiurteko gitarrista  
eta abeslaria

Berriz  I  1974

Hogeigarren 
urteurrena 
borobiltzeko, festa 
berezia Berrizko 
Hiltegixe gaztetxean 

Urteetan jarraitzen 
dutenak, batez ere 
arrakasta gutxikoak, 
horiek dira idolorik 
handienak”

Gaurkoa zerbait berezia izatea 
gura dute Seiurteko kideek. Kon-
tzertu bat baino gehiago, festa 
bat. “Etxekoekin ospatzea gura 
genuen, lagunekin, familiakoe-
kin, herrikoekin”. Berriztarrez 
gain, Kokein eibartarrak ere ari-
tuko dira taula gaineran. “Garai-
kideak dira, eta estilo aldetik ere 
konexioa eduki dugu beti”. Festa 

ixteko, Dj Wahak musika jarriko 
du. Urteurrenaren ardatza Hogei 
urte abestia izan da. Honen gra-
bazioa ere lagunarteko kontua 
izan zen. “Morgan taldekoak as-
paldiko lagunak dira, musikalki 
piloa gustatzen zaizkigu, eta argi 
geneukan beraiekin egin behar 
genuela grabaketa”, azaldu du 
Elortzak. Abestiaz gainera, beste-

lako ekimenak ere egin dituzte 
urteurrena ospatzeko. Horrela, 
Kontzertu sorta berezia eskaini 
dute hileotan berriztarrek. Hileo-
tan, Madrilen eta Galizian egon 
dira, adibidez, eta udan Mundaka 
Festival jaialdian jotzeko aukera 
izan zuten. “Berezia izan zen, 
ez gaudelako ohituta horrelako 
jaialdietan jotzera”.  
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ZIRKUA  •  ARItZ MALDONADO

Karpatik atera, eta antzokira bi-
daiatuko du zirkuak Maluta ikus-
kizunagaz. Hirugarrenez eskaini-
ko dute emanaldi berezi hau San 
Agustin kultur gunean.

 Ganso&Ciaren eskutik, aben-
duaren 28, 29 eta 30ean zirku 
bilakatuko da San Agustin aretoa. 
Zenbait tokitatik etorritako artis-
ten konbinazioak ikuskizun ba-
karra osatu ohi duela azpimarratu 
du Gorka Ganso Ganso&Ciako 
kide eta zeremoniako maisuak, 
eta horrek egiten du berezi Maluta. 
“Artista talde hau egun hauetara-
ko baino ez da batzen, eta beraz, 
ikuskizuna egun hauetan, he-
men, baino ezingo da ikusi”, adie-

razi du Gansok. Ikuskizun par-
te-hartzailea izateak are berezia-
go egiten du hitzordua, gainera. 
“Inprobisaketaren askatasuna eta 
ikusleen partaidetzaren arabera, 
luzatu edo murriztu egin daiteke 
ikuskizuna”, gaineratu du. Ema-
naldiak ordu eta erdi ingurukoak 
izango dira.

 Zirkuaren bi korronte nagu-
sien arteko oreka lortzen saia-
tzen dira antolatzaileak, hau da, 
zirku tradizionalaren eta zirku 
berriaren arteko nahasketa dira 
saioak. Hirugarren Maluta hone-
tan, sei artistek parte hartuko 
dute, Ganso&Ciaz gainera. Maple 
Staplegun australiarrak Hula 
Hoopagaz egiteko gai dena eraku-

tsiko du; Herrialde Katalanetatik 
datoz Diegolow! eta Amer i Africa, 
eta Aragoitik, ostera, Dani Ball. 
Lehenbizikoa diaboloen maisua 
da; Amer eta Africa, ostera, akro-
batak dira. Garazi Pascual eta Mi-

kel Ayala euskal herritarrek ere 
hartuko dute parte; Pascual kable 
gainean oreka mantentzen artista 
da; Ayalak, ostera, malabareekin 
garatu du trebezia. Artista guztien 

artean, Dani Ballen parte-hartzea 
nabarmendu du Gansok. “Gutxi-
tan ikusten diren artistak ekar-
tzen saiatzen gara, hainbat dizi-
plina nahasteaz gainera; aurten, 
azpimarratzekoa da Dani Ballen 
ikuskizuna: fitness baloi baten 
gainean egiten ditu akrobaziak.

Haur zein helduentzat 
Garaiko zirkuaren zaleez gainera, 
malabareak eta akrobaziak gustu-
ko dituztenek ere gozatuko dute 
emanaldi hauekin. “Helduentzat 
ere oso gomendagarria da, hau-
rrik gabe etorrita ere”, dio Gan-
sok. Bide batez, sarrerak aurrez 
erosteko deia egin du, “kalean ez 
geratzeko”.

Hainbat diziplinatako artistek bat egingo dute 
Malutan, zirku tradizionala eta berria fusionatzeko
Hirugarrenez egingo dute Maluta jaialdia Durangoko San Agustinen. Abenduaren 28, 29 eta 30ean egingo dituzte 
emanaldiak, eta bertan Euskal Herriko eta nazioarteko hainbat artistak berariaz prestaturiko ikuskizunaz gozatu ahalko da

Kultura

Maple Staplegun australiarra hula hoopagaz da artista.Garazi Pascual kable gainean oreka mantentzen.

Askotariko artistak 
egongo dira; Dani Ballek, 
adibidez, fitness baloi 
baten gainean egiten  
ditu akrobaziak

BERTSOLARITZA  •  M.O. / A.M.

Azken agurra baliatuz, Euskal He-
rriko Txapelketa Nagusian gehia-
go ez duela kantatuko iragarri 
zuen Igor Elortzak joan den asteko 
BECeko finalean. Buruz buruko-
ra sartzea amesten bazuen ere, 
bosgarren postuagaz konformatu 
behar izan zuen durangarrak. 1.124 
puntu lortu zituen saioan. Txapela, 
ostera, Maialen Lujanbio herna-
niarrak eraman zuen. Domekako 
finaletik, txapelketetan bizitakoen 
irudi garrantzitsuenetako bat dara-
ma bertsolari durangarrak. “Orain-
txe bertan BECeko jendetza daukat 
gogoan, azken agurraren ostean 
txaloka, zutik. Saioari buruz, ofi-
zioetan eta azken bakarkakoan 
saio onak egin nituela uste dut, eta 
horrela jaso dut zaleengandik ere, 

eta handia da hori BECen”, adierazi 
du. Honela, zazpi parte-hartzeren 
ondoren (lau finaletan egon ostean, 
eta horietako batean, 2013koan, 
hirugarren amaituta), txapelketa 
batean gehiago ez abestea erabaki 
du Elortzak. “Ez da edozer agurtu 
dudana, nire bizitzaren zati inpor-
tante bati esan diot agur”, esan du.

Finalagaz, eta aurtengo txapel-
ketagaz, oro har, sentsazio gazi-go-
zoa darama durangarrak, baina. 
“Txapelketarako eginiko lanaren 
fruituak etorriko dira, plazan ber-
tsotan edo bestelako sorkuntza lan 
batzuetan”. Halere, penaz geratzen 
da Elortza saioko bi kontugaz, eta 
horiek azpimarratu gura izan ditu. 
“Uste nuenaren kontra, lehiarako 
grina eskasagaz bizi izana txapelke-
ta, eta finalera lorik apenas eginda 

joan eta egun osoan neure buruari 
tiraka eta bultzaka jardun behar 
izana”, azaldu du bertsolariak. Pers-
pektibagaz begiratuta, “pozik eta 
lasai” dago Elortza; halere, oraindik 
denbora behar du bizitakoaren “ga-
norazko” irakurketa bat egiteko.

Etapa berri bat 
Urte berria zaharra amaitu beza-
la hasiko du Elortzak, bertsotan. 
Tartean, Durangon kantatuko du, 
abenduaren 30ean. “Saioz beteta 
dauzkat aste hauek. Gero atseden 
hartuko dut”. Txapelketei agur 
esan arren, bertsoari lotuta jarrai-
tuko du durangarrak. “Ilusio, mo-
tibazio eta zeregin berriak topatu 
beharko ditut bertso munduan, 
baina aurretik ere ekin izan diogu 
ohiko plazaz bestelako proiektuei”.  Igor Elortza, BECeko finaleko une batean.

Txapelketari agur esan dio Elortzak, 
BECeko finalean bosgarren amaituta
BECen bildutako 14.600 bertsozaleren aurrean kantatu 
zuen Elortzak ez duela txapelketan berriro abestuko

Artestura Feministak 
lehiaketako lanak 
ikusgai Andragunean, 
urtarril erdira arte

ERAKUSKETA  •  A.M.

Artestura Feministak lehiake-
tako hamabost lan nabarme-
nenak ikusgai daude Andragu-
nean; tartean, saritu dituzten 
hiru durangarren lanak. Amaia 
Asategi Iturralde (Oreketxe), Au-
rore Perez Fournier (Stan Legea) 
eta Rosa Etxabe Barruetabeña 
(Kontzientzia Saretua) dira artista 
sarituak. Zazpi sarituez gainera, 
erakusketa beste zortzi lanek 
osatzen dute; lan horiek epai-
mahaiaren aipamen berezia 
jaso dute, eta tartean dago Goiu-
ri Aldekoa-Otalora Txintxurre-
taren Haziak lana. Erakusketa 
Andragunean egongo da, urta-
rrilaren erdialdera arte.

Erakusketa ibiltar iaren 
lehenbiziko geltokia da Du-
rangoko Andragunea. Ostean, 
hainbat herritatik igaroko da; 
tartean, Eibar, Basauri, Arrasate 

eta Ondarroatik. Ekimenaren 
helburua emakumeen sormena 
eta produkzio artistiko feminis-
ta bultzatzea da. 2016an sortu-
tako Emakumeen Etxea Sarea 
proiektuak antolatu du lehiake-
ta, eta, guztira, 61 lan aurkeztu 
dituzte Euskal Herriko Ema-
kumeen Etxe ezberdinetan. 
Epaimahaia hiru Berdintasun 
teknikarik, bi arte adituk eta 
mugimendu feministako bi ki-
dek osatu dute. 

Amaia Asategi, Aurore 
Perez, Rosa Etxabe eta 
Goiuri Aldekoa-Otalora 
durangarren lanak 
egongo dira ikusgai
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Garazi  
Mugarza          
Markina 
Erizaina

Halakoa zara zu ere, arrasta-
ka eta erdi trabes iristen zara 
abendura eta, ziur egon gabe, 
aho batez esaten duzu urte 
eder bat agurtuko duzula ho-
beari ekiteko. Zerorrek ere 
epeak jartzen dizkiozu zeure 
buruari, pazientzia dohain-
tzan eman, borondaterik ez 
eta denbora behartu nahi du-
zulako.

Baina balantzea egiten du-
zu: azazkalak edo tabakoa la-
ko bizio eta ezinegonik gaindi-
tu duzun; zergatik ez zenuen 
dei hura egin; zorrak kitatu 
dituzun; jakin al duzun en-
tzuten, haien minak arintzen; 
zenbat gastatu duzun behar ez 
dituzun gauzetan; barkatze-
ko kapaz izan ote zaren; maiz 
eutsi ote diozun negarrari; 
jasaten duzun zugan eta zeu-
rekiko egotea; kanpoan behar 
lukeenari aterik ireki diozun; 
hitzeman zizutena bete duten 
eta akordatzen ote zaren zu 
zure promesez; zenbat gezur 
esan dituzun (zenbat egia ez-
kutatu); zer ukatu duzun, zer 
galdu, zer onartu, zer bota, zer 
aitortu; izan ote duzun huts 
egiteko ausardiarik, amore 
emateko gogorik; inoren me-
morian arrastorik laga duzun, 
zenbat orbain zail dituen zeu-
reak; damutzen ote zaren egin 
gabekoaz, eta eginaz; zeure 
baitako iraultzarik hasi duzun 
eta zenbat negozioren kon-
plize makur zaren oraindik; 
eranzteak lotsatzen zaituen; 
baduzun iheserako grinik; 
nora ez zenukeen itzuli nahi, 
eta beste.

Eta bat-batean ohartzen za-
ra zure bizio eta ertz ilunenak 
ez dituzula aldatu, eta aldiz, 
ahaztu egin dituzula hor, zure-
kin, behar dituzun zerak. Bu-
katzear dela epea. Horregatik 
irensten dituzu urtero maha-
tsak, funtsean zeure buruari 
beste aukera bat emateko.

Geure  
Durangaldea

Beste aukera bat 

MUSIKA  •  A.M.

Elorrioko Ateneo aretoari bultzada 
bat emateko asmoz lagun talde bat 
biltzen hasi zen orain dela den-
bora bat. Musikarekiko afizioak 

lotzen zituen guztiak, eta pasio 
horretatik ekimen berri bat jaio 
zen: AteneON. Egun, 20 pertsonak 
baino gehiagok osatzen dute talde 
hori. Iaz, Elorrioko taldeekin osatu 

zen programazioa, eta edukitako 
arrakasta ikusita, aurten anbizio 
gehiago edukitzea erabaki dute. 
“Iaz oso giro ona lortu zen, aurten 
Durangaldeko taldeetara zabaldu 

dugu, eta baita inguruan ikusi ditu-
gun beste proposamen interesgarri 
batzuetara ere”, azaldu du Gorka 
Molerok.

 Gaur, abenduak 22, Borrokan 
eta Sofa taldeek eskainiko dute 
kontzertua, eta datozen asteetan 
Nebrashka, Mocker´s, Kilauea, 
Seiurte, Vulk, Anita Parker eta Ceci-
lia Payne talde eta artistak igaroko 
dira Ateneoko taulatik. Sarrerak 
bost euroan salduko dituzte.

Inauteriak, aitzakia 
Animal Fest lelopean, festa berezia 
antolatu dute ekimeneko kideek 
otsailaren 10erako. Mozorrotuta 
joateko deia egin dute, gainera. 
“Inauterietako zapatua musika ar-
datz izango duen jai parte-hartzaile 
bat antolatzeko aitzakia ederra 
izan daitekeela ikusi dugu”. 

Elorrioko musikazaleak batu egin dira ekimen berri 
baten bidez Ateneori bizitza emateko helburuagaz
Eskualdeko eta inguruetako proposamen interesgarriekin agenda “kriterioduna” prestatu dute datozen asteetarako.

Zarauztik dator Sofa hirukotea.

Borrokan (Bera) eta 
Sofa (Zarautz) taldeek 
estreinatuko dute 
AteneOn ekimenaren 
denboraldi berria

SORMENA  •  A.M.

Pechakuchak berriketa esan gu-
ra du japonieraz. Horrez gainera, 
norbere ideiak modu bizkor batean 
gainontzekoei aurkezteko modu 
original bat ere bada; izan ere, ho-
gei irudigaz egin behar da aurkez-
pena, 20 segundoro irudi bat eraku-
tsiz. Munduan zehar ezaguna den 
proiektua gurera ekarri du Gere-
diaga elkarteak, lehenbizikoz. Ho-
rrela, Durangaldeko bost sortzaile-
ren proiektuak ezagutzeko aukera 
egon zen joan den eguaztenean. 

Saioaren helburua, ideiak elkarba-
natzeaz gainera, zenbait proiektu 
erakustea eta hauei buruzko sola-
saldia sustatzea da. Lehenbiziko 
saiorako, Durangaldeko bost gazte-
ren proiektuak aukeratu zituzten: 
Joseba Attard elorriarrak Olabe 
proiektua aurkeztu zuen. Eñaut 
Aiartzaguena iurretarrak, berriz, 
@irribarrez sinadurapean egiten ari 
den ibilbidea erakutsi zuen. Julen 
Fernandezek, ostera, Bizikletarte 
eta Eztereotipoak proiektuen berri 
eman zuen. Elene Carreto dantza-
riak, berriz, bere ibilbidea azaldu 
zuen, eta Iratxe Mediavilla Argi 
filmeko zuzendariak aurrekontu 
baxuagaz pelikula bat grabatzeko 
aholkuak eman zituen. 2018an saio 
gehiago antolatzeko asmoa du Ge-
rediaga elkarteak. 

Eskualdeko bost sortzailek ideiak 
elkarbanatu dituzte Pechakucha saioan
2018an saio gehiago antolatzeko asmoa du Gerediagak, beste sortzaile batzuekin.

Lehenbiziko Pechakuchan parte hartu zuten sortzaileak.
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Anbotorenlagunak
Lekuan lekuko lagunak

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

Izena

Abizenak

Helbidea

Herria            NAN zenbakia

E-posta            Telefonoa

Kontu korrontea

ANBOTO - Bixente Kapanaga, 9 - 48215 IURRETA, helbidera bidali

ZORTE ON!

 
Anbotoren 

lagunen artean 
AFEDEko

 130 euroko
 5 OPARI BONU 

zozketaren
 irabazleak

• Amaia Basauri Miota
• Jone Berriozabal Bernas
• Eli Aranburu Garitagoitia
• Itxaso Mancisidor Lopez
• Maria Pilar Arrinda Bilbao

Publizitatea

Anbotoren lagun 
eginez irabaz ezazu 
EROski BidAiAkek 
oparitutako BidAiA

Gure Jostailu Denda

CARREfOuReko 
100€-ko BONu TxARTELA
zozkatuko dugu 
Anbotoren lagunen artean
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PILOTA  •  JOSEBA DERtEANO 

Abizenak aditzera ematen duen 
moduan euskaldun sustraiak ditu 
Javier Zabalak (Angiano, Errioxa, 
1997). Birraitona Abadiñoko Men-
diola auzokoa zen. Handik nahiko 
gertu final garrantzitsua jokatuko 
du abenduaren 31n: Zaldibarko Ola-
zar pilota txapelketakoa. Oier Etxe-
barria igorreztarrak eta biek tor-
neoko partidurik harrigarrienean 
lortu zuten finalerako txartela. 9-20 
galtzen zihoazen eta buelta ematea 
lortu zuten.

Aldapa gora dituzten partiduak 
aurrera ateratzen espezialistak 
bihurtu dira. Profesionaletarako 
bidean dauden afizionatuek joka-
tzen duten enpresen arteko txapel-
ketako finalean dute aurrekaria; 
12-20 eta 16-21 galtzen ibili ostean, 
irabaztea lortu zuten. “Horregatik, 
Zaldibarren hamargarren tantoa 
egin genuenean elkarri begiratu 
eta egoerari buelta emango genio-
la konbentzitu ginen. Behin lortu 
bagenuen, zergatik ez bigarrenez?”, 
adierazi du aurrelari errioxarrak. 
Esan eta egin. Etxebarria egurrean 
hasi zen. Zabalak, egunik inspira-
tuena ez zuela jakitun, joko prakti-
koa egitea erabaki zuen: txukun de-
fendatu eta aukera zuenean, atzera 
pilota. Bazetozela, bazetozela, eta 
Sanchez eta Prieto aurkariak, batez 
ere bigarren hori, urduri jartzen 

hasi ziren. Esaterako, Prietok sake 
laburregia atera zuen 16-21ekoan.  

Finalean Alberdi eta Aranguren 
gipuzkoarrak izango dituzte aurka-
ri. “Ondo ezagutzen ditugu eta ezer 
erragalatzen ez duen bikotea da”, 
dio Zabalak. Horregatik, “pazien-
tzia” izango da euren estrategia. 
“Oierrek berea ematen badu eta  
nik erragalu gutxi egiten baditut, 
hor egon daiteke partiduko gakoa”. 

Oier Etxebarria bizkartzain izatea 
“gozamena” dela dio. Elkarregaz 
poz handiak hartu dituzte, baina 
elkarren kontra jokatzea ere egoki-
tu zaie. “Bergaran final bat irabazi 
zidan. Ondoren, nik Lodosan beste 
bat irabazi nion. Elkarregaz zein el-
karren kontra sarritan aritu gara”.

Euskaraz zekien errioxarra
Ikasitako gehiena ahaztuta du, bai-
na euskaraz “dezente” jakin izan 
duela dio Zabalak. Ez bere birraito-
nak irakatsita, bera jaio orduko hil 
baitzen. Errioxako Bañares kanpi-

nean ikasi zuen. Lagun pilotariekin 
udako hainbat aste han ematen 
zituen. “Hara joaten ziren gehienak 
euskaldunak ziren, hainbat ezagu-
tu nituen eta, azkenerako, euskaraz 
gauza dezente esaten nekien. Zori-
txarrez, gehiena ahaztu zait”.

Birraitonaren sorterria ezagu-
tzeko aukera izan zuen orain hi-
labete batzuk. “Biharko Izarrak 
txapelketan aritu nintzenean Aba-
diñora joan nintzen herria eza-
gutzera, kuriositatea nuelako, eta 
asko gustatu zitzaidan”.

Aspegaz aurrekontratua du 20 
urteko errioxarrak. Oraintsu be-
rritu du akordioa. “Ez dut profesio-
naletan debutatzeko presarik. Nire 
maila ahalik eta gehien hobetu 
gura dut afizionatuetan”, azaldu du 
pilotariak. 

Aspegaz aurrekontratua du errioxarrak, eta ez du profesionaletarako saltoa emateko presarik. “Ondo prestatu nahi dut”.

“Oierrek berea ematen badu eta nik erregalu 
gutxi egiten baditut, hor egon daiteke gakoa”  
Euskaragaz eta euskaldunekin lotura duen pilotaria da Zabala errioxarra; Olazar pilota txapelketako finala jokatuko du

Zabala partidu batean sakea ateratzeko prest.

“Hamargarren tantoa 
egitean elkar begiratu eta  
egoerari buelta emango 
geniola konbentzitu ginen”

ZESTA  •  JOSEBA DERtEANO

Durangon Jai Alai World Tourreko 
finalerdiak eta finalak jokatuko 
dituzte gaur eta bihar. Munduko 

puntistarik onenak batzeaz gai-
nera, alderdi emotiboa ere izango 
du jaialdiak. Zapatuan, 18:00etan, 
finalaren aurretik, lagunarteko 

partidu berezi bat antolatu dute. 
Bikote bat durangarra da: Iñaki 
Garcia Garitak eta Iñigo Gorostola 
Arrietak osatutakoa. Durangon eta 
elkarregaz, aurrenekoz jokatuko 
dute. Estatu Batuetatik itzuli berria 
da Arrieta. Baina hori ez da guztia. 
Aurrez aurre izango duten bikote-
ko zestalari bat Gotzon Enbil da. 
Atzelari zumaiarraren ibilbide 
luze eta oparoko azken partidua 
izango da. Zesta profesionala utzi-
ko du, besteak beste, munduko 
txapelketa bost bider irabazi duen 
atzelariak. Durangon Roke Alberdi 
izango du aurrelari.

Finalerdiak, gaur
Jai Alai World Tourreko finalerdiak 
gaur, 21:30ean, jokatuko dituzte. 
Egiguren-Lopez eta Barandika-Al-
dazabalen artean dago finaleko 
bikotea bat, eta Beaskoetxea-Ekhi 
eta Olha-Inza bikoteen artean bi-
garrena. Irabazleek bihar arratsal-
dean jokatuko dute finala. Jaialdi 
bakoitzerako sarrera 10 euro da.  
Egiguren eta Lopez dira txapela ira-
bazteko faboritoak.

Garitak eta Arrietak batera 
jokatuko dute lehenengoz 
Durangon, Enbilen agurrean
Zapatuan izango da, Jai Alai World Tour txapelketako 
finalaren aurretik; finalerdiak barikuan jokatuko dituzte

Gotzon Enbilek bost bider irabazi du munduko txapelketa binaka.

Beteranoen arteko futbol 
torneoa, ‘Gallego’ gogoratzeko
Astola zelaian izango da, domekan. Jose Manuel Gomez 
‘Gallego’ oroitzeko antolatu dute hainbat herritarrek

FUTBOLA •  JOSEBA DERtEANO

Jose Manuel Gomez Montecelo 
Gallegok lan handia egin zuen urte 
askoan Traña-Matienan eta Aba-
diñon futbola sustatzeko. Jatorri 
galiziarra zuen abadiñarra iaz hil 
zen. Hainbat herritarrek gogoan 
dute Gallegok luzaroan egindako 
lana eta, bera gogoratzeko, betera-
noen futbol torneoa antolatu dute 
domekan.

Abadiñoko, Durangoko Kultu-
raleko, Eibarko eta Extremeñoko 
beteranoak batuko ditu lagu-
narteko torneoak. 10:30ean fi-
nalerdiak jokatuko dituzte: Ei-
bar-Durangoko Kulturala eta Aba-
diño-Extremeño. Irabazleek finala 
jokatuko dute jarraian.

Gallegok futbola sustatzen egin-
dako lana azpimarratu du Fernan-
do Díez ekimeneko antolatzai-

leetako batek. “Futbol eta futbito 
txapelketa asko antolatu eta esko-
la kiroleko gazte asko entrenatu 
zituen Traña-Matienan. Abadiño-
ko eta Berrizko klubetan entre-
natzaile ere jardun zuen. Ibilbide 
luzea izan zuen futbolari lotuta”, 
gaineratu du Diezek. Domekan 
oroigarriak eman-
go dizkiete Gallego-
ren senitartekoei. 
Abadiñoko Udala-
ren laguntza jaso 
dute ekimena an-
tolatzeko.

Abadiñoko 20 
bat jokalari ohi batzea itxaroten 
dute. “Etorkizunean gehiagotan 
batzeko abiapuntua izatea gura-
ko genuke, Extremeñokoek gaur 
egun egiten duten moduan”, adie-
razi du Diezek.

J.M. GOMEZ 
‘GALLEGO’
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Juan Carlos Perez 
Villumbrales  
Areto-futbola

Federazioak taldeen eta kluben 
garbiketarekin jarraitzen du. 
Orain urte batzuk erabaki zu-
ten ez zutela lagunarte estiloko 
talderik nahi. Horrelaxe esan 
zidan Federazioko buruzagi 
batek. Harrezkero, lehiatu ahal 
izateko baldintzak gogortu 
dituzte, batez ere delegatuen 
mutualizazioarekin eta entre-
natzaile titulua exijitzeko derri-
gortasunarekin.

Salbuespen gutxi batzuk 
kenduta, areto-futboleko tal-
deak, futbolekoekin alderatuta, 
modu ezberdinetan antolatzen 
dira. Normalean, jokalariak 
klubetako administratzaileak 
dira. Federazioaren helburua, 
epe ertainera begira, areto-fut-
bol klubek futbolekoen antze-
rako egiturak izatea da.

Zuzendaritzakoek zuzen-
du, entrenatzaileek entrenatu, 
delegatuek epaileak atenditu 
eta jokalariek jokatu. Horrela 
izan beharko litzatekeela uste 
dut neuk ere. Baina errealista 
naiz eta badakit Euskadiko are-
to-futbolak pisu txikia duenez, 
helburu hori lortzeak biktimak 
ekarriko dituela eta klub asko 
desagertzen joango direna.

Talde kopurua gutxituz doa. 
Oraintsu arte Bigarren Erre-
gionalean lau multzo zeuden 
eta aurten bakarra dago. Eus-
kadiko maila gorenak, berriz, 
hankamotz daude: 15 talde 
Hirugarren Mailan eta 12 Eus-
kal Ligan, azken orduan hiru 
talde erretiratu ostean. Aurten 
garbiketak Durangaldeari ere 
eragin dio eta klub bi desagertu 
dira: Abadiñoko Gaztetxie eta 
Berrizko Presion Break. Alde 
positiboa emakumeen areto
-futbolaren zein kadete eta gaz-
te mailakoen garapena izan da. 

Beraz, klub gutxiago, baina 
hobeak. Hori da gaur egun Es-
tatuko atzealdean dagoen Eus-
kadiko areto-futbola hobetzen 
saiatzeko plana.

Adituaren  
txokoa

Garbiketa

ARETO FUTBOLA  •  JOSEBA DERtEANO

Txip aldaketa egon da Zornotzako 
Beti Gol taldean. Beren ibilbideko 
bigarren denboraldian helburu 
berriekin dabiltza. Dagoeneko ez 
dira areto-futbolean ondo pasatze-

ko soilik batzen diren lagunartea. 
Gozatzen jarritu gura dute, baina 
maila emanda, garaipenak lortuta 
eta astetik astera talde hobea dire-
la sentituz. Aldaketa horrek bere 
isla du emaitzetan. Iaz, denboral-

di osoan partidu bakarra irabazi 
zuten. Aurten, oraindino ez dira 
denboraldi erdira heldu eta hiru ga-
raipen daramatzate.

“Sorrerako ideia denboragaz 
taldea adar bitan banatzea zen: 

aisialdirako taldea eta lehiarakoa. 
Baina hori oso gaitza da eta lehia 
lehenetsi dugu”, adierazi du Edurne 
Azpitarte jokalari eta zuzendaritza-
ko kideak. 

Gorka Barrenetxea entrena-
tzailearen lana azpimarratu du. 
“Oso inplikatuta dago. Aurkarien 
partiduak ikustera joaten da eta 
ikusitakoaren araberako plantea-
menduak egiten dizkigu. Hori iga-
rri egiten da partiduetan”.

Etxean entrenatzeko aukera
Herrian bertan entrenatzeko toki 
aproposa izateak ere laguntzen du. 
Iaz kalean edo Lemoako kirolde-
gian entrenatzen ziren, udal bien 
arteko akordio bati esker. Aurten, 
Zornotzako Larrea kiroldegian edo 
Larrea ikastetxeko azpiegituretan 
entrenatzen dira. Alde horretatik, 
Luciano Martinez zinegotziak egin-
dako lana eskertu du Azpitartek. 
“Asko laguntzen ari zaigu”.

Horrela, makineria finduta eta 
jokalari berriek lagunduta, emai-
tzak heltzen ari dira. Otxartabe, 
Goiztir eta Iraultzaileak taldeen 
kontrako garaipenek hori erakus-
ten dute. Otxartaberen kontra 
golak sartzeko ahalmena ere ba-
dutela erakutsi zuten, aurkariaren 
atea lau bider zulatuta. Bigarren 
Erregionaleko talde apalenetakoa 
izaten jarraitzen dute, baina “gero 
eta hobea” izateko bokazioagaz. 

Lehian zentratu denetik irabazteari 
gustua hartu dio Beti Gol taldeak
Aisialdia ala lehia? Zornotzako areto-futbol taldeak bigarren ereduaren aldeko  
apustua egin du bere bigarren denboraldian; txip aldaketak garaipenak ekarri ditu

Beti Gol taldea Otxartaberen kontrako garaipenaren (3-4) ostean.

Julen Ozaeta lasterketen mundutik 
kanpora ibili da maiatzetik hona. 
Neska-lagunaren haurdunaldia 
eta Malen alabaren jaiotza izan di-
ra arrazoiak. Joan zen asteburuan 
itzuli zen, Dimako trailean, eta hi-
rugarren amaitu zuen.

Zelan joan zen Dimako traila?
Ez nekien zelan egongo nintzen. 
Zazpi hilabetean geldirik egon 

ostean, duda asko nituen. Aurrean 
hiru geratu ginen. Bizkor zihoa-
zen eta zortzi kilometrotan eutsi 
nien. Ondoren, nire erritmoan 
jarraitzea erabaki nuen.
Denbora luzea zeneraman geldi.
Maiatzetik dortsalik jarri barik 
nengoen. Aitatasunaren esperien-
tzia bizi gura nuela erabaki eta 
kolpean dena utzi nuen. Alaba 
uztailean jaio zen. Bost hilabete 

horietan ez nintzen batere entre-
natu. Orain pare bat hilabete dara-
matzat entrenatzen, apurka-apur-
ka. Ez lehengo erritmoan, baina 
ahal dudana egiten. 
Modan dago seme-alabekin helmu-
garatzea. Orain baduzu nogaz egin.
Lasterketak ikustera etortzen ba-
da, seguru egingo dudana. 
Zer eskatzen diozu 2018ari?
Ez dut aparteko asmorik. Orain 

urte bi euskal selekzioagaz hasi 
nintzen, baina erritmo horreta-
rako entrenamendu asko behar 
dira. 2018an  konpromisorik barik 
aritu gura dut. Asteburu-pasak 
egiteko probak aukeratuko ditut. 

Asteko kirolaria

JULEN  
OZAETA PETRALANDA

Durango, 1986

“Aitatasunaren esperientzia bizi gura nuela 
erabaki eta kolpean dena utzi nuen”
Zazpi hilabeteko geldialdiaren ostean, aitatasuna podium bategaz ospatu du
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//DURANGO
ANtsO EstEGiz kAlEA 2 logela, 

sukaldea, egongela, bainugela,balkoia, 
igogailua 118.000€ / E.E.Z=F

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

Ask. EtORbiDEA 3 logela, sukaldea, 
egongela,bainugela,despentsa 146.000€ 
/ E.E.Z=F

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

bERNARDO GAbiOlA 2 logela, sukaldea, 
egongela, bainugela 85.000€  / E.E.Z=E

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

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

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

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

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

HERRikO GUDARi kAlEA 3 logela, 
sukaldea, egongela, 2 bainugela, 2 terraza. 
Garajea 255.000€ / E.E.Z= G

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

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

MikElDi 4 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela, komuna, 2 balkoi

  200.000€ / E.E.Z= E
MONtEviDEO 3 logela, sukaldea, egongela, 

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

2 bainugela, esekitokia, 2 balkoi. Garajea. 
260.000€ / E.E.Z=F

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

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

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

//AbADiÑO
FERiAlEkUA 3 logela, egongela, sukaldea, 

bainugela. Garajea. Lehen 190.000€/ Orain 
175.000€ E.E.Z=G

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

//bERRiz
bERRizbEitiA kAlEA2 logela, sukaldea, 

egongela, bainugela, balkoia 120.000€ / 
E.E.Z= F

//ElORRiO
ElizbURU kAlEA 3 logela, sukaldea, 

egongela, 2 bainugela, garaje itxia 
219.000€ / E.E.Z= E

lAbAkUA kAlEA3 logela, sukaldea, 
egongela, bainugela, 2 balkoi, despentsa 
198.000€ / E.E.Z= F

//OtxANDiO
GOMilAz AUzOA Baserria: Jatetxea 

eta etxebizitza 5 hektareako lurzoruagaz 
1.200.000€ / E.E.Z= G

www.inmoduranguesado.com

bERRiz 3
logela

350
m2

410.000€

Adosatu dotorea. Erabilgarri, 5 solairutan 
banatuta. Igogailua izateko aukera. Hainbat 
hobekuntza. Guztia altzariz hornitua.

DURANGO 3
logela

2
komun

255.000€

HERRIKO GUDARIEN: 85,83 m2. 3 logela, 
2 bainugela, egongela, sukaldea jarrita.  
Balkoia eta terraza. Altzariz hornitua. Garajea

DURANGO 3
logela

2
komun

253.000€

zAbAlE: Etxebizitza gune lasaian eta erdigunean. 
3 logela, egongela, sukaldea jarrita, 2 bainugela, 2 
terraza. Garajea eta trastelekua.

DURANGO 3
logela

111
m2

230.000€

FRANciscO ibARRA: 3 logela, egongela, 
sukaldea jarrita, 2 bainugela  eta bi balkoi. 
Berogailua eta igogailua. E.E.Z: zain. 

DURANGO 3
logela

180.000€

tAbiRAkAlEA: Guztiz berriztatua. 3 logela 
eguzkitsu, egongela, sukaldea, bainugela eta 
balkoia. Igogailua.

DURANGO 3
logela

68
m2

125.000€ / NEG.

kAlEbARRiA: 3 logela, egongela, sukaldea 
jarrita eta bainugela.  Leihoak aldatuta eta 
berogailua gas naturalarekin. E.E.Z.:F.
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//AUKERA
AUKERA. 3 logela. Bainugela. Sukaldea. 

Egongela. Berogailua. 80.000€ 
 IZURTZA. 2 logela. Bainugela. 

Egongela. Bizitzera sartzeko moduan. 
75.000€

 DURANGO. Erdi berria. Erdialdean. 
Apartamentua. Eguzkitsua. 143.000€

ZALDIBAR. Iturrioz. 3 logela. Bainugela. 
Egongela. 2 Terraza. Igogailua. 

   129.000€

//ETXEBIZITZAK SALGAI 
ANTSO EZTEGIZ. 90m2. 3 logela. 

Bainugela. Sukaldea. Egongela.
   165.000€.
ASK. ETORBIDEA. 65m2. Erdi berria. 

Sukaldea. Esekitokia. Egongela. 
Ganbara eta garajea. 175.000€

SAN IGNACIO. 85m2. 3 logela. 2 
bainugela. Sukaldea esekitokiarekin. 
Egongela terrazarekin. Trastelekua eta 
garajea. IGERILEKUA.

MONTEVIDEO. Etxebizitza altua. 3 
logela. Bainugela. Sukaldea. Egongela. 
Ganbara. 155.000€

IURRETA. 3 logela. Bainugela. Sukaldea. 
Egongela terrazarekin. 130.000€

ABASOLO. 107m2. 3 logela. 2 
bainugela. Sukaldea. Egongela eta  2 
terraza. Ganbara eta garajea itxita. 
279.000€.

J.A. AGIRRE: Azken pisua. 3 logela. 
2 bainugela. Sukaldea. Esekitokia. 
Egongela terrazarekin. 2 ganbara. 
Garajea. 

LANDAKO (TXIBITENA).100m2. 
4 logela. 2 bainugela. Sukaldea. 
Esekitokia. Egongela zabala. Ganbara. 
Garajea. Dena kanpora begira.

   209.000€
ABADIÑO. 2 logela. 2 bainugela. 

Sukaldea. Esekitokia. Egongela. 
Trastelekua eta garajea. Hegoaldea. 
152.000€

ANBOTO. 3 logela. Bainugela. Sukalde 
zabala. Egongela balkoiarekin. DENA 
BERRIA. 178.000€

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

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

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

//LOKALAK SALGAI ETA 
ALOKAIRUAN
INBERTSIORAKO LOKALA. 50m2. 

GUZTIA JARRITA. 85.000€.  
DURANGO. TABERNA martxan.
  95 m2. 162.50€
C/ERMODO. ALOKAIRUA. 600€
ZALDIBAR. Salmenta. Ganbara zabala. 

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

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

IBAIZABAL. 50 m2. Guztia jarrita. 
SALMENTA / ALOKAIRUA. 500€.

DURANGO 3
logela

82
m2

310.000€

komentu kalea 82m2 erabilgarri, 3 logela, 
sukaldea, egongela, 2 bainugela, balkoia 
eta ganbara. 310.000€ +BEZatik aurrera. 

85,83
m2

1
komun

//ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO. Bat, bi eta hiru logelako etxeak 

alokairuan. Hilean 600€-tik hasita.

//ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO. San Fausto. Logela biko pisua, 

sukaldea, bainugela eta logela. Merkea

BERRIZ. Etxebizitza guztiz berriztua, 
3 logelarekin, bainugela, sukaldea 
balkoiarekin, egongela balkoiarekin eta 
despentsa. Dotorea.

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

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

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

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

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

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

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

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

//LURSAILAK SALGAI
ABADIÑO. 1.000 m2-ko lursaila salgai, 

bifamiliarra eraikitzeko baimenarekin. 
Zonalde egokia.

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

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

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

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

//BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI
ELORRIO. Aldape auzoa. Baserria 

berriztatzeko,3 hektareako lursaila. Prezioa 
160.000€

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

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

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

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

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

//BULEGOAK ALOKAIRUAN
ABADIÑO. 40 m2-tik gorako bulegoak, 

350€-tik hasita.Alde zaharrean, tamaina 
ezberdineko lokalak alokagai ditugu. Etorri 
eta galdetu
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ETXEBIZITZAK

ETXEBIZITZAK SALDU

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

Mallabia. Baserria salgai Mallabiko
Arandoño auzoan. 20.000 metroko
lursaila. bi etxebizitza egiteko aukera.
Prezio onean salgai: 120.000 euro.
Tel.: 634-78 21 39

Iurreta. Pisua salgai Iurretan. Hiru 
logela, egongela, sukaldea eta 
komuna. Argitsua, berrizteko.
Tel: 665-70 22 03

ETXEBIZITZAK EROSI

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

ETXEBIZITZAK ERRENTAN
EMAN

Durangaldea. 24 urteko neska gazte
eta arduratsua naiz, Zornotzan lanean
hasi berri dena eta han inguruan pisu
bila nabil. Durango-Gernika-Zornotza
inguruan bila hastekotan. Pisu edota
pisukide bila nabil. Interesatzen 
bazaizu, edo interesa dakiokeen inor
ezagutuko bazenu, deitu! 
Tel.: 638 908 610.

Durango. Pertsona batentzako 1-2
logelako pisu baten bila nabil. 
Tel.: 695752343

Durango. Durangon, San Fausto 
inguruan, etxe bat alokatu gura nuke.
Bi edo hiru logelakoa, merkea eta
altzariz jantzita. Premiazkoa. 
Tel.: 606-78 76 78

Durangaldea. Mutil bat naiz eta pisu
bat alokairuan behar dut, edo
konpartitzeko. Tel.: 946-81 37 84

Durangaldea. Familia batentzako
alokairuko pisu bila nabil Durango edo
Iurreta inguruan. 3, 4 gelakoa. 
Tel.: 631-85 25 49

OPORRETAKO ETXEBIZITZAK

OPORRETAKO ETXEBIZITZAK
SALDU

Durangaldea. Mobil home-a salgai
Labenne-n, La Mer kanpinean
(Landak). 3 gela ditu, bainua
dutxarekin, sukalde-egongela eta
terraza estalia. Kanpinak 3 igerileku
ditu, ur txirristak, haur parkea, 
puzgarriak, futbol-zelaia... 
Hondartzatik 700 metrotara.
14.000 euro Tel.: 669-95 42 39

LOKALAK

LOKALAK ERRENTAN EMAN

Abadiño. 55 metro karratuko lokala
alokatzen da Abadiñon, Muntsaratz
auzoan. Interesa baduzu, deitu.
Tel.: 662-55 40 77

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

GARAJE/TRASTEROAK

GARAJE/TRASTEROAK
SALDU

Durango. Trastelekua salgai Astepe
auzunean (Durango). 18 metro karratu
eta bi altuera, leihoa eta ate berria.
Tel.: 665 70 75 35.

Otxandio. Otxandion garaje itxia 
salgai. Tel.: 675-71 72 83

GARAJE/TRASTEROAK ER-
RENTAN EMAN

Otxandio. Garaje itxia salgai 
Otxandion. Tel.: 675-71 72 83

GARAJE/TRASTEROAKER-
RENTAN HARTU

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

HIGIEZINAK GAINERAKOAK

HIGIEZINAK GAINERAKOAK
SALDU

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

Durango. Durangon taberna salgai.
Etxebizitza egiteko aukerarekin.
Interesatuak deitu. 
Tel.: 607-47 251Lana Formakuntz

LAN ESKARIAK

LAN ESKARIAK OSTALAR-
ITZA

Asteburuetarako lan bila nabil.
Neska arduratsua eta euskalduna,
asteburuetarako lan bila ostalaritza
arloan. Kontaktuan jarri nahi izanez
gero, deitu edo idatzi.
Tel.: 660610830

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

Hotel edo dendetan lan egiteko
prest. Lan bila nabil hotel zein dende-
tan. Esperientzia daukat zerbitzari zein
dendari moduan. Tel.: 602-06 70 12

LAN ESKARIAK ETXEKO

LANAK

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

Lan bila nabil garbiketan. Orduka
lan bila nabil garbiketan edo pertsona
nagusiak zaintzen. Tel.: 631-73 01 44

LAN ESKARIAK PERTSONAK
ZAINDU

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen edo garbiketa lanetan. 
Arratsaldez zein asteburuetan.
Tel.: 670- 67 46 41

Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen. Neska arduratsua lan bila
dabil pertsona nagusiak zaintzen, 
ospitaleetan laguntzaile moduan, edo
etxe zein tabernetako garbiketa lanak
egiten. Asteburuetan edo orduka lan
egiteko prest. Tel.: 602-82 70 70

Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Lan bila nabil
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen, baita garbiketa lanetan ere.
Kanpoko langile moduan. 
Tel.: 602-86 43 76

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona 
nagusiak zaintzen. Barneko, kanpoko,
ordukako edo asteburuetako langilea,
esperientziaduna. Tel.: 632-03 27 98

Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen, baita garbiketa lanetan ere.
Orduka zein asteburuetan lan egiteko
prest. Tel.:631-60 94 09

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

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

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

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Neska arduratsua, 
esperientziarekin lan bila dabil 
pertsona nagusiak zein umeak
zaintzen. Baita garbiketa lanak egiten
ere. Barneko, kanpoko edo ordukako
langilea. Tel.: 632 88 97 96

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

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

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

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

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen barneko zein 
kanpoko langile moduan. Orduka,
asteburuetan zein gauez lan egiteko
prest. Berehala hasteko prest. 
Tel.: 632-99 02 54

Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona 
nagusiak zaintzen edo ospitaleetan 
laguntzaile moduan. Tel.:631-26 24 82

Barneko langilea lan bila. Lan bila
nabil barneko langile moduan
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Tel.: 631- 89 17 09

Lan bila nabil pertsona nagusiak
edo umeak zaintzen. Lan bila nabil
barneko langile moduan pertsona 
nagusiak edo umeak zaintzen. 
Tel.: 682-76 43 72

Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Barneko, kanpoko zein 
ordukako langile moduan. 
Tel.: 643-13 01 35

Erizain laguntzailea lan bila.
Erizain laguntzaile nikaraguarra lan

bila, nagusiak eta umeak zaintzeko
edo etxeko lanetarako. 
Esperientziagaz. Kanpoko edo barneko
langilea, eta orduka ere bai.
Tel.: 632-26 17 94

Nagusiak eta umeak zaintzeko
prest. Esperientziadun neska
nagusiak eta umeak zaintzeko prest.
Barneko zein kanpoko langilea, eta 
orduka ere bai. Tel.: 602-08 96 62

Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Barneko zein kanpoko
langilea. Tel.: 617-00 50 47

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen. Barneko, kanpoko,
ordukako edo asteburuetako langilea,
esperientziaduna. Tel.: 632-03 27 98

LAN ESKARIAK
IRAKASKUNTZA

Klase partikularrak ematen ditut.
Euskaldun irakaslea klase partikularrak
emateko prest eta umeak zaintzeko
prest. EGA eta ingeles tituluak ditut.
Hainbat urteko esperientzia. 
Tel.: 692-71 66 1

Irakasle elebiduna, aleman eta 
ingeles klase partikularrak
emateko prest. 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

Hizkuntzen klase partikularrak
ematen ditut. Euskara, gaztelania
eta ingeleseko klase partikularrak
ematen dizkiet DBH eta batxillergoko
ikasleei. Tel.:626393275

Ingeleseko irakasle partikular
baten bila. Ingeleseko irakasle baten
bila nabil klase partikularrak emateko
eta testu batzuen itzulpenarekin 
laguntzeko. Klaseak astean 3 aldiz +
testuak. Harremanetan jartzeko:
amaialarruzea@gmail.com
Tel.:686422489

Teknologi
TEKNOLOGIA GAINERAKOAK

TEKNOLOGIA GAINERAKOAK
SALDU

Gasolinazko generadorea. 
Gasolinazko generadorea salgai.
Potentzia altua dauka. 
Tel.: 646 229 654

Familia - Etxea
ETXERAKO TRESNAK/ALTZARIAK

ETXERAKO
TRESNAK/ALTZARIAK SALDU

Egurrezko sehaska salgai.
Egurrezko sehaska oso polita saltzen

dut, koltxoia barne, 150 eurotan.
Tel.: 625-48 38 39

musikuxua@gmail.com

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

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

Publizitatea
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BARIKUA, 22 · 09:00-09:00
IRIgOIEN 
Bixente Kapanaga 3 - IURREtA
gOIRIA, MARI CARMEN  
Sabino Arana 6 - ZORNOtZA
09:00-22:00
SANChEZ, MIREN ItZIAR Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - ABADIñO
SARASKEtA, DIEgO Luis 
Urrengoetxea 5 - ZORNOtZA
IRUARRIZAgA, KARMELE San 
Miguel 15 - ZORNOtZA
ZAPATUA, 23 · 09:00-09:00
NAvARRO 
 Artekalea 6 - DURANgO
gOIRIA, MARI CARMEN  
Sabino Arana 6 - ZORNOtZA
09:00-13:30
CAMpILLO 
Montevideo etorb. 24 - DURANgO
DE DIEgO
Intxaurrondo 22. - DURANgO
SAgAStIZABAL  
Askatasun etorb. 19 - DURANgO
UNAMUNZAgA
Muruetatorre 2C - DURANgO
BAZAN DIAZ 
Uribarri 5 - DURANgO
BALENCIAgA  
Ezkurdi plaza 8 - DURANgO
JAIO-OLABARRIEtA 
Errekakale 6. - ELORRIO
EgUREN, ISABEL 
Trañabarren 15. - ABADIñO
BARtOLOME
 Gabiola 2 - BERRIZ
IRUARRIZAgA, KARMELE 
San Miguel 15 - ZORNOtZA
MELERO, ROSA MARI  
San Pedro 31 - ZORNOtZA

09:00-14:00

IRIgOIEN
Bixente Kapanaga 3 - IURREtA

09:00-22:00

SANChEZ, MIREN ItZIAR 
Urbitarte poligonoa, 4 P8 - ABADIñO
SARASKEtA, DIEgO Luis 
Urrengoetxea 5 - ZORNOtZA

DOMEKA, 24 · 09:00-09:00

CAMpILLO
Montevideo etorb. 24 - DURANgO

gOIRIA, MARI CARMEN  
Sabino Arana 6 - ZORNOtZA

09:00-22:00
SARASKEtA, DIEgO 
Luis Urrengoetxea 5 - ZORNOtZA
ASTELEHENA, 25 · 09:00-09:00
SAgAStIZABAL  
Askatasun etorb. 19 - DURANgO
MELERO, ROSA MARI  
San Pedro 31 - ZORNOtZA
09:00-22:00
SARASKEtA, DIEgO
 Luis Urrengoetxea 5 - ZORNOtZA
MARTITZENA, 26 · 09:00-09:00

DE DIEgO
Intxaurrondo 22. - 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

EGUAZTENA, 27 · 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
SARASKEtA, DIEgO
Luis Urrengoetxea 5 - ZORNOtZA
IRUARRIZAgA, KARMELE 
San Miguel 15 - ZORNOtZA

EGUENA, 28 · 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

ZAPATUA   10º / 5º

DOMEKA   13º / 3º

ASTELEHENA   13º / 5º

MARTITZENA   12º / 6º

EGUAZTENA   10º / 5º 

EGUENA   11º / 5º 

Botikak Zorion Agurrak

Eguraldia

ZORIONAK@ANBOtO.ORg   •  EgUAZtENEKO 14:00AK ARtEKO EpEA

Zorionak, Julene (702. alea)! Hamabostean behin zotz egiten dugun 
tarta zuri egokitu zaizu. Oparia eskuratzeko txartela gura duzunean jaso 
dezakezu Iurretako gure egoitzan:  Bixente Kapanaga, 9 an.

GOZATU  
GOZOTEGI-OKINDEGIA 
 
Ermodo, 11  DURANGO 
Tel.: 946 201 663 
gozatudurango@gmail.com 
facebook: Gozatu Gozotegia

Zorionak etxeko txikiari, 
Garaziren, aitaren eta ama-
ren partez. Urtetxo bi pasa 
dira! Maite zaitugu! 

Zorionak Eneko! Eskerrik 
asko etxera poztasuna 
egunero ekartzeagatik. 
Asko maite zaitugu! 

Zorionak, maitia! 8 urte hauetan 
zeu izan zara gure bihotzetako 
argirik indartsu eta distiratsue-
na. Familia osoak izugarri maite 
zaitugu!

Gure mutilak 8 urte beteko ditu 
abenduaren 31n. Zorionak guz-
tion partez!



2017ko abenduaren 22a, barikua 
24 anbotoAkuilua  

DURANGALDEA  •  AItZIBER BASAURI

Urte osoan prestatutako ikatza 
opari bihurtzeko lanean buru-be-
larri aurkitu ditugu Olentzero eta 
Mari Domingi. Durangaldeko txoko 
eta bazterrak magia eta irribarrez 
beteko dituzte gabon gauez.

Opariak ala ikatza ekarriko duzue 
gehiago Durangaldera?
Olentzero: Opariak! Badaude nes-
ka-mutil batzuk, badakite eurek 
nortzuk diren, ikatza jasoko dute-
nak. Baina umeak zintzo portatu 
dira, oro har, eta gehienek oparia 
jasoko dute. Hori bai, jakin dezatela 
opariak partekatzeko direla, lagu-
nekin, neba-arrebekin…. 
Eta helduok jasoko dugu oparirik? 
O.: Benetan sinetsi beharko duzue 
gugan. Ume sentitu beharko du-
zue, ume izatea ez da-eta adin kon-
tua bakarrik, izateko modu bat da. 
Formalak izan gara, oro har?
Mari Domingi.: Bai, baina badira zen-
bait kontu...
O: Hala da, bai! Azkenaldian aire 
arraroa duzue Durangaldean, eta 
gure galtzagorriak ikertzen ari dira 
nor edo nortzuk diren erantzuleak.  
Aurkituko dituzte! Ez dakit ikatza 
jasoko duten, baina baliteke gal-
tzerdiren bat galtzea. Adi! Ia nork 
duen galtzerdi bakarra.
Ikatza merezi dute horiek?
O: Bai, eta natura zaintzen ez du-
tenek ere bai. Gure lurra, basoa, 
animaliak… zaindu behar ditugu.
M.D.: Ingurua norberarena baili-
tzan tratatzen dute askok, seguru-
tzat hartu besteek. Baina zaintzen 
ez dena ez da segurua, ez da inoiz 
izango. Zaindu ezik galduko dugu.
Eta nork merezi du oparia?
O: Seme-alabekin jolasteko denbo-
ra hartzen duten gurasoek, adibi-
dez. Oso garrantzitsua da umeekin 
eta lagunekin jolasteko eta egoteko 
denbora hartzea .

Asko aldatu dira sasoiak? Zer eska-
tzen dute umeek?
M.D.: Bai! Gero eta jostailu tekno-
logikoagoak eskatzen dituzte: Wii, 
playstation, chromebook, iphone... 
Ez dakit apur bat antigualeko ez 
naizen geratu. Baina badira betiko 
jostailuak ere. Galduta ere ibili ga-
ra, baina magia apur bategaz...
Egokitu zarete zuek ere teknologia 
berrietara?
M.D.: Bagabiltza. Hala ere, ohiko 
gutuna jasotzeak egiten digu 
ilusioa.
O: Herrira jaistean gutuna 
hartzea gustatzen zait ni-
ri. Txupete piloa ere ema-
ten digute. Pozgarria da!
M.D.: Bai! Baina, batzuei 
nabari zaie ez daude-
la oso konben-
tzituta...

Eskatutako guztia ekartzen duzue? 
O: Ez! Hurrengorako uzten ere ika-
si behar da. Denon artean banatu 
behar dira opariak. Afrikara era-
mateko edo premia dutenentzat 
gordetzen ditugu. 
Afrikara heltzen zarete?
M.D.: Han gu lako lagun magikoak  
dituzte.
Ume zein helduei eskaririk egiteko?
O: Eskuzabaltasuna. Dugun ho-
ri, gure denbora, parteka-

tzeko eskuzabaltasuna; askotan 
diruari begiratzen diogu, baina 
zenbat balio du lagunaren besarka-
dak, irribarre batek, lagunarteak…
O: Umeei ume izaten jarraitu deza-
ten, hazteko presarik ez dezaten 
izan. Helduei, berriz, pixka bat 
umetzeko. Gauza txikiekin harri-
tzeko gaitasuna izatea eta gauza 
potoloei duten garrantzia ematea.
Zer egin behar dugu gabon gauez gu-
rera etor zaitezten?

O: Ametsetan zaudeten bitartean 
joaten gara gu, eta amets horie-
tatik ikatza opari bihurtzeko  
beharrezko magia ateratzen 
dugu. Beraz, goiz oheratu, gu 
heldu orduko zuen ametsak 
behar ditugu eta.

“Oso garrantzitsua da umeekin eta lagunekin 
jolasteko eta egoteko denbora hartzea” 
Gabon gauez etorriko dira Olentzero eta Mari Domingi Durangaldeko zein Euskal Herriko txoko eta bazter guztietara

Olentzero 
eta Mari Domingi

Amaia Ugalde 
Begoña 
Kazetaria

Lau- 
hortza

Sustraiak atzean utzi eta Elorrio-
ra etorritako pertsonei buruzko 
dokumentala eman zuten pasa 
den barikuan Arriolan. Gustura 
egon nintzen herrikideen bizi es-
perientziak entzuten. 

Nikaraguako Adacek dio ez 
dela erraza sorlekua utzi eta bes-
te herri batean zure identitatea 
sortzen jarraitzea, sorterrian 
umezaroa eta nerabezaroa eman 
eta gero, zure kultura eta mai-
te duzun jendea atzean uztea. 
Orain beste nonbait zaude, eta 
bertakoentzat ez zara betiko zu, 
kanpotarra zara.

Hemen oso desberdina da 
dena. Saiatzen zara hemengo jen-
dea ezagutzen eta bertako ohitu-
retara moldatzen; baina ezin du-
zu zarena ahaztu, hori eraikitzen 
pasa baitituzu urteak. Marthak 
azaldu duenez, Kolonbiara itzuli 
denean jada ez da hain hangoa 
sentitu. Han zituen harremanak 
ez direlako lehengo berdinak, 
bakoitzak bere bidea egin du. 
Hemen, handik etorritakoa zara; 
han, handik joandakoa. 

Galdetu diete ea inoiz buelta-
tuko diren sorterrira. Senegaleko 
Awak ez daki. Ez dakielako bihar 
zer gertatuko den. Alaba bi ditu, 
eta argi du eurekin egongo dela. 
Eta alabek hemen dituzte lagu-
nak, hemen ari dira euren norta-
suna eraikitzen, eta horregatik 
amak dio ziurrenik ez direla 
bueltatuko, ez duelako gura be-
rak bizi izan duen erdi bitarteko 
egoera hori bizi dezaten alabek. 

Maitasun istorioak iruditu 
zaizkit. Adacek ere hala esan 
du, maitasun arrazoiengatik 
migratzen dutela migranteek. 
Berak egin duen bezala, bikote-
kidearen herrialdean bizitzeko 
migratu dezakete; edo familia-
rentzat etorkizun duinagoaren 
bila; edo erbestera jo gatazkatik 
ihes, jaioterriarekiko eta bizitza-
rekiko duten maitasunagatik. 
Zorterik onena izan dezatela eu-
ren bidean.

Ez hango ez hemengo 


