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Zornotza Saskibaloi Taldeari 
harrera egin diote udaletxean, 
egin duen lana zoriontzeko

Kultura • Idoia Asurmendi musikari aramaioarrak 'Ilun eta abar' diskoa 
kaleratu du udaberrian, lehenengoa bere ibilbidean. Kulturarentzat sasoirik 
onena izan ez arren, zortedun sentitzen da Asurmendi. Izan ere, orain arteko 
kontzertuetan bete egin du aretoa, eta udarako ere "kontzertuz beteta" du 
agenda. Iurretako kontzertua 19:00etan hasiko da; plazan izango da. • 24

Darío de Regoyos artista as-
turiarrak makina bat koadro 
margotu zuen Durangaldean. 
1905ean eta 1907an Duran-
gon egin zituen egonaldiak oso 
emankorrak izan ziren artis-
taren ibilbide profesionalean, 
Garazi Arrizabalaga Arte eta 
Historia Museoko zuzendariak 
dioenez. Sasoi hartan margotu-
riko bederatzi lan jaso ditu Du-
rangoko Museoak erakusketa 
batean, tartean museoak berak 
erosi berri duen 'Merkatua Du-
rangon'. · 2-3

 Regoyos berriro  
ere Durangon

Idoia Asurmendik 'Ilun eta abar' estreinako 
diskoa aurkeztuko du Iurretako plazan

Bere mailako talderik gehienek baino aurrekontu eta baliabide xumea-
goagaz, Zornotza Saskibaloi Taldea balentria handi baten atarian ge-
ratu da. Igo barik geratu izanak ez du inolaz ere orbantzen euren den-
boraldi bikaina. Horrela ulertu du Zornotzako Udalak ere, eta oraintsu 
futboleko Bigarren Mailara igo den Amorebieta klubari emaniko tratu 
berdina eman dio udaletxean harrera eginda. • 26

Zilarrezko Ligatik Urrezkora igotzeko zorian egon da

Lagun talde 
bat prest dago 
Tabirakoren 
gidaritza hartzeko

K i r o l a  I  H a u t e s k u n d e 
prozesuan hautagaitzar ik 
aurkeztu ez zenean, alarma 
gor r ia piztu zen klubean.
Azkenean, klubaren gidaritza 
hartuko duen 14 bat laguneko 
taldea sortu da. • 27
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DURANGO  •  JONE GUENETXEA

Durangoko Arte eta Historia Mu-
seoak Darío de Regoyosek XX. men-
de hasieran Durangon, Iurretan, 
Elorrion eta Abadiñon margoturiko 
bederatzi koadro bildu ditu erakus-
keta batean. Ekimen hau baliatu 
dute museoak erosi berri duen 
'Merkatua Durangon' koadroa jen-
daurrean aurkezteko.

Nor zen Darío de Regoyos eta zein 
lotura zuen Durangogaz?
Pintore inpresionista zen, Espai-
nian garrantzi handikoa. Ribadese-
llan jaio zen, Asturiasen. XX. men-

de hasieran, bere emazteak arazo 
psikologiko bat izan zuen eta Arra-
sateko psikiatra batengana etorri 
zen. Regoyosek leku bat bilatu zuen 
sasoi hartan handik gertu bizitzeko 
bere seme-alabekin. Azkenean, 
Durangora etorri zen, 1905ean. 
1907an berriro itzuli zen hona. 
Regoyosen arteak zein berezitasun 
dauka?
Darío de Regoyosek Carlos de Haes 
artistagaz ikasi zuen, Madrilen. 
Gero, Belgikara joan zen, XIX. 
mendearen amaieran eta XX. men-
dearen hasieran. Han ezagutu 
zuen garai hartako mugimendu 
artistikoa, inpresionismoa. Cami-
lle Pissarro artista, esate baterako, 
bere laguna izan zen. Horrek bere 
estiloa markatu zuen eta figura 
garrantzitsua izan zen. Hasieran, 
puntillismoa landu zuen, eta gero 
bere marrazteko era azkartu zuen 

eta pintzelada luzeagoak erabil-
tzen zituen. 
Durangon egon zen. Zer dakigu sasoi 
hartaz?
Regoyosek gutun asko idazten 
zituen, eta horietan informazioa 
aurkitu daiteke. Losadari zein Zu-
loagari idatzi zien, esate baterako.
Hor agertzen da 1905ean Artekalen 
bizi izan zela, eta 1907an Ermodo 
kalean.
Durangon bizi zela, hainbat koadro 
margotu zuen. 
Bere gutunetan idatzi zuen Du-
rangon bizi izan zen urte biak 
oso produktiboak izan zirela. Oso 
gazte sentitzen zen, eta pintatzeko 
gogoagaz. Euskal Herritik kanpora 
joaten zenean, Regoyosek askotan 
aipatzen zuen hemengo paisaiak 
eta koloreak onenak zirela margo-
tzeko. Durangoko kaleak margotu 
zituen, pertsona gutxi batzuekin. 

Izan ere, ez zen pertsonak mar-
gotzekoa. Bestetik, paisaiak ere 
magortu zituen, Urkiola esate 
baterako. Anbotoko mendilerroa 
eta Urkiola ingurua margotzea 
inpresionismoa lantzeko modurik 
onena zen berarentzat. Izan ere, 
inpresionismoa argia da, eta argia 
haitzean islatzen da.
Durangaldean marrazturiko koa-
droen inguruan zer azpimarratuko 
zenuke?
Durangaldean koadro asko marraz-
tu zituen. Ziurrenik Durango da 
gehien errepresentatu duen herria. 
Hala ere, bere fama aprobetxatu 
guran, beste pintore batzuek ere 
Regoyosen izenean sinatzen zuten. 
Beraz, bere sinadura izan arren, 
originalak ez diren koadro asko 
daude. 
Zelan sortu da proiektua?
Merkatua Durangon koadroa eroste-
rakoan erabaki genuen gainerako 
koadroak jendeari erakustea, bera 
bakarrik beharrean interesgarria 
izango zelako Durangoko egonaldi 
horretako beste lan batzuekin 
erakustea. Mercedes Prado komi-
sarioagaz, beste lan batzuk batu 
ditugu. Batzuk bildumazale parti-
kularrenak dira eta beste batzuk 
Bilboko Arte Ederren Museokoak, 
BBK Fundaziokoak eta Kutxa Fun-
daziokoak. 
Museora datorrenak zer aurkituko 
du? 
Durangoko egonaldian margotu-
riko bederatzi koadro aurkituko 
ditu. Urte hartako ibilbidea ikusten 
da bertan. Paisaiek beretzat zuten 
garrantzia ikusten da, baita herriko 
bizitzak zuen garrantzia ere. Merka-

tua Durangon horren adibide argia 
da. Bertan, andre baserritarrak 
euren produktuak saltzen ikusten 
dira, eta gizonezkoak euren artean 
berbetan.  Dokumentu historiko 
bat da. XX. mendearen hasierako 
Durango erakusten digu.
Ematen du goitik ateratako argazki 
bat dela.
Koadro horretan tranpatxo bat 
dago, perspektiba bi erakusten di-
tuelako. Dimentsio horretan dena 
sartzeko errealitatea desbirtuatu 
egiten da.
Koadroaren aurkezpenean, udal ar-
duradunek nabarmendu zuten sasoi 
hartako emakume beharginen irudi 
bat zela. Hori izango zen autorearen 
intentzioa sasoi hartan?
Errealitate bat da. Historiako doku-
mentuetan agertzen ez dena koa-
dro honetan agertzen da. Emaku-
meak lanean eta gizonak berbetan. 
Hala ere, guk, orain, gaur egungo 
ikuspegia aplikatuta, horrela inter-
pretatu dezakegu .
'Merkatua Durangon' koadroa eros-
teak eztabaida piztu du. 
Museo baten misioak hauetxek di-
ra: kontserbatzea, zabalkundea egi-
tea eta koadroak jasotzea, dohain-
tza moduan edo erosita. Azken 
urteetan, hainbat koadro jaso dugu 
dohaintzan, eta horiekin guztiekin 
erakusketa bat antolatuko dugu 
laster, eskerrak emateko. Erosketei 
dagokienez, 1999tik 22 urte pasatu 
dira  koadrorik erosi barik. Beraz, 
bazen momentua museoak eroske-
ta bat egiteko. Koadro hori erosteko 
erabili den dirua museoko dirua 
da. Aukera hau izan dugu, eta ez 
genuen galdu gura. 

“Euskal Herritik kanpora joaten zenean, Regoyosek askotan aipatzen 
zuen hemengo paisaiak eta koloreak onenak zirela margotzeko”

Museoko zuzendaria Regoyosek Urkiolan margotu zuen koadroaren ondoan. 

 Durangoko Arte eta Historia Museoak 'Darío de Regoyos, Durangoko begirada inpresionista' erakusketa antolatu du. Bisita gidatuak ere prestatu dituzte

Garazi Arrizabalaga 
Cabrerizo
Durangoko Arte eta 
Historia Museoko 
zuzendaria 
bERRIZ  I  1984

'Merkatua Durangon'
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Darío Regoyosen presentziak he-
rritarren interesa pizten zuen Du-
rangaldean. Paisaiak kalean margo-
tzen zituen, bertatik bertara. Esku-
mako argazki horretan, margolaria 
Pinondon dago, San Agustin aldera 
margotzen. Artista herritarrez 
inguratuta dago, gazte zein heldu. 
Zein paisaia margotzen aritu zen? 
Behean ikusten den San Agustine-
ko irudia. Castrejon jauregia eta Ar-
te eta Historia Museoa ikusten dira 
atzean. Castrejon jauregia eraitsi 
egin zuten, eta leku horretan gaur 
egun Vicente Larrearen eskultura 
dago, museoaren eta Benita Uriba-
rrena parkearen artean. 

Kaleko lanari estudiokoa ere 
gehitzen zion Regoyosek. Gutun 
batzuetan jasota dagoenez, lan hori 
ez zuen Artekaleko edo Ermodoko 
etxeetan egiten. Iurretan estudio 
bat zuen, margolanak han lantze-
ko. 

Euskal Herrian barrena
Regoyosek oso gogoko zuen Eus-
kal Herria, eta, batez ere, bertako 
argia.  Baina Durangora etorri 
aurretik, pintoreak Euskal Herriko 
beste leku batzuk bisitatu zituen. 
1890ean Donostian finkatu zen, 

eta estatuan egin zuen lehenengo 
erakusketa Arte Ederren Erakus-
ketan aurkeztu zuen, Parisko Inde-
pendenteen erakusketan. Bost urte 
geroago, Begoñako Basilikan ez-
kondu zen. Euskal Herriagaz zuen 
loturagaz jarraituz, 1897an Album 
Vasco grabatuen liburua argitaratu 
zuen. 1899an Donostiara joan zen 
bizitzera. Sasoi hartan, España Negra 
liburua argitaratu zuen.

Museoko arduradunek diotenez, 
Regoyosek inguruan margoturiko 
hainbat artelan dago Euskal Herri-
tik kanpora. "Erakusketan hone-
tan, gertuen ditugun margolanak 
batu ditugu", esan dute. 

Bisita gidatuak martxan 
Erakusketa zabaldu dutenetik, 
jendetza joan da Arte eta Histo-
ria Museora Regoyosen artelanak 
ikustera. Beraz, antolatzaileak 

pozik daude erakusketak izan duen 
harreragaz. Gainera, eguaztenetan 
martxan ipiniriko bisita gidatuak 
bete egin direnez, eguenetan ere 
egingo dituzte. 
 

Margolari inpresionistak herritarrei atentzioa ematen zien kalean margotzen zuenean

Regoyos, kalean pintatzen zuen artista

Kaleko lanari estudiokoa 
ere gehitzen zion. 
Iurretan estudio bat 
zuen, margolanak bertan 
lantzeko

Bisita gidatuak 
-
Euskaraz - Doan

• Ekainak 10: 18:00etan 
eta 19:00etan.

• Ekainak 24: 18:00etan 
eta 19:00etan.

Gaztelaniaz - Doan

• Ekainak 3: 18:00etan eta 
19:00etan.

• Ekainak 17: 18:00etan 
eta 19:00etan.

• Uztailak 1: 18:00etan eta 
19:00etan.

IzEn EmatEa: 946030020

museo@durango.eus
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DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Durangoko 19 tabernak erabilera 
bakarreko edalontziak berrera-
bilgarriak diren beste ontzi ba-
tzuekin ordezkatu dituzte. Den-
dak Bai merkatarien elkarteak 
aurkeztu du egitasmoa, Duran-
goko Udalagaz elkarlanean. Eda-
lontzi berrerabilgarriak Irri Sarri 
etxeak ipini ditu. Hain zuzen ere, 
enpresa hau da egitasmoaren jato-
rrizko sortzailea.

Eramateko kafea
Eramateko kafea eskatzerakoan 
erabil i ahalko dira edalontzi 
berrerabilgarriak. Horretarako, 
bezeroak euro bi ordainduko 
ditu baso bat lehenengoz era-
biltzearen truke. Gerora, euro 
biak berreskuratu gurako balitu, 
egitasmoaren parte den edozein 
tabernatan bueltatu beharko du 
edalontzia bezeroak, eta dirua 
jasoko du trukean. Horrez gai-

nera, zerbitzua erabiltzen duten 
bezeroek beste abantaila bat ere 
izango dute. Eramateko bost kafe 
eskatzen dituenak, seigarren ka-
fea debalde eskuratu ahalko du. 
Horretarako, txartel bat eskaini-
ko diote bezero bakoitzari, basoa 
lehenengoz jasotzeagaz batera. 
Dendak Baik adierazi du baso 
berrerabilgarri bategaz "erabilera 
bakarreko 400 edalontzi" ordez-
katu daitezkeela. Egitasmoaren aurkezpena asteon egin dute, Durangoko Ai Ama tabernan.

Eramateko kafea eskatzerakoan sortzen diren hondakinak gutxitu gura dituzte 
egitasmoagaz. Dendak Baik, Durangoko Udalak eta Irri Sarrik bultzatu dute egitasmoa

Durangoko 19 tabernak sarea osatu 
dute edalontziak berrerabiltzeko

DURANGO  •  EKAITZ HERRERA 

Durangoko Udalak hainbat diru 
laguntza kaleratu du herriko el-
karteen ekintzetarako eta "herri 
lez aurrera begiratzeko". Zehatza-
go esanda, 293.500 euro ipiniko 
ditu herriko elkarteek antolatu 
gura lituzketen ekintzak finan-
tzatzeko. Gutxi gorabehera, ho-
nako egitasmoak lagunduko di-
tuzte diruz: kirol jarduerak, kirol 
fitxak eta arbitrajeak, ohiko eta 
ezohiko kultur ekimenak, euska-
ra sustatzeko ekimenak, aldizka-
ko argitalpenak, euskarari lotuta-
ko bekak, negozioetako kanpoko 
errotuluak eta web orriak eus-
karaz ipintzeko gastuak, gizarte 
arloko ekintzak, eta gutxienez 75 
urte dituzten pertsonen etxebizi-
tzak eraberritzeko lanak.

Durangoko udal agintarien 
esanetan, apurka-apurka "etor-
kizunari modu baikorrean be-
giratzeko unea da. Herri lez au-
rrera begiratu behar dugu, eta 
diru laguntza hauek norabide 
horretan lagundu dezakete", esan 

dute. Diru laguntzak eskatu gu-
ra dituenak Herritarrentzako 
Arreta Zerbitzura jo beharko du. 
Horretarako hitzordua 639 58 00 
23 telefono zenbakira deituta es-
katu beharko da. Kontuan hartu 

beharreko beste datu bat da diru 
laguntzak eskatzeko eskariak 
ekainaren erdialdetik aurrera 
iraungiko direla. Horri buruzko 
xehetasun gehiago udalaren web 
orrian topatu daiteke.

Durangoko elkarteek ia 295.000 euroko diru poltsa 
dute prest kirol, kultura eta euskara jardueretarako
Durangoko Udalak 293.500 euro ipiniko ditu herriko elkarteek antolatzen dituzten ekintzak laguntzera. Euskara sustatzeko 
jardueretarako, kultur ekintzetarako eta 75 urtetik gorako herritarren etxebizitzak eraberritzeko erabiliko da dirua 

Errotaritxuenako 
txakurgunea lekuz 
aldatuko dute

DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Durangoko Udalak eta Euskal 
Trenbide Sareak akordioa lortu 
dute trenbidea izandakoaren 
lur zati bat libre uzteko. Ota-
motzena parkearen aurreko 
lursaila libratuko dute, eta, ho-
rren ondorioz, udalak bertara 
eramango du Errotaritxuenako 
txakurgunea. Lekualdaketa 
horregaz, udalak "bizikidetza 
arazoak" konpondu gura ditu. 
Libre geratutako zati berriak 
800 metro karratuko txakurgu-
nea ipintzea ahalbidetuko du. 

Hau ez da ETSren eta Du-
rangoko Udalaren arteko lehe-
nengo akordioa. Orain hilabete 
batzuk TADU enpresaren pare-
ko trenbide zati bat libre uztea 
adostu zuten. Berdegune bat 
ipiniko dute han. 

Kopuruak
- 
Diru poltsetariko batzuk,  
kategoriaren arabera

• Umeentzako eta 
gazteentzako ekintzetara, 
18.000 euro.

• Kirol jarduerak 
antolatzeko, 35.000 euro. 

• Ohiko kultur 
ekitaldietarako, 78.000 
euro.

• Euskara sustatzeko 
ekintzetara, 38.000 euro. 

• Euskarari loturiko 
beketarako, 14.500 euro.

• 75 urtetik gorakoak diren 
herritarren etxebizitzetan 
obrak egiteko, 15.000 
euro
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Konbenio kaleak honako itxura hau hartuko du gutxi gorabehera.

Zornotzako Konbenio kalea 
eraberritzen hasi dira
Irisgarritasun eta saneamendu arazoak konponduko 
dituzte. Udalak 1.100.000 euroko inbertsioa egingo du

ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA

Zornotzako Udala "eraldaketa 
integrala" egiten hasi da Kon-
benio kalean. Batetik, ur-hor-
nidurari eta saneamenduari 
loturiko arazoak konponduko 
ditu. Bestetik, irisgarritasunari 
loturikoak. Udalak dioenez, 
bertako mugikortasuna "nabar-
men" hobetuko da. Konbenio ka-
lea "erdigunean dagoen arren", 
oinezkoen f luxu handirik ez 

duela dio udalak. Hori "espaloiak 
estuak direlako" gertatzen dela 
dio. Hori dela-eta, "askotan" ja-
so ditu kexak, eta egoera horri 
"behin betiko irtenbidea" eman 
gura dio lanekin. Eraberritze la-
netarako aurrekontua 1.100.000 
eurokoa izango da eta sei hila-
bete barru dena amaituta egotea 
aurreikusi dute. Astea hasteagaz 
batera ekin zieten eraberritze 
lanei. 

Ogenbarrena auzoa 
berritzeko lanak urte 
amaieran hastea 
aurreikusi dute
ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA

Zornotzako Udalak jakinarazi 
duenez, Ogenbarrena auzoa 
birmoldatzeko hirugarren eta 
azken fasea urte amaieran hasi-
ko da. Lanek zazpi bat hilabete 
iraungo dute martxan ipintzen 
direnetik. Andoni Agirrebeitia 
alkateak jakinarazi du irisga-
rritasunari loturiko hainbat lan 
egingo dutela bertan. Adibidez, 
etxebizitzen arteko espaloiak 
zabaldu eta aparkalekuak gehi-
tuko dituzte. Bestalde, Ogenabe-
koa kaleko espaloiak zabalduko 
dituzte, 2. eta 4. atarietako bizi-
lagunek igogailu bana ipintzeko 
aukera izan dezaten. Lanek 
1.500.000 euroko aurrekontua 
izango dute gutxi gorabehera.

Urbanizazio lanen aurreikuspena.

GARAI  •  EKAITZ HERRERA

Garaiko Udalak Garai Biziarazi egi-
tasmoa ipini du martxan. 700 bo-
nu kaleratu ditu herriko estable-
zimenduetako kontsumoa susta-
tzeko. Horretarako, bonu mota bi 
kaleratu ditu. Batetik, taberna eta 
jatetxeetan erabili beharrekoak. 
25 euroko bonuagaz, herritarrek 
40 eurora arteko gastua egin ahal-

ko dute tabernetan. Beste bonuak 
landetxeetan erabiltzekoak dira. 
40 euroko bonuagaz 60 eurora 
arteko zerbitzua estali ahalko 
da. Udalak adierazi du eskatzaile 
bakoitzak mota bakoitzeko bina 
bonu eskuratu ahalko dituela 
gehienez. Bonuak udaletxean eta 
kanpainara atxikitako negozioe-
tan daude eskuragarri.

Garaiko Udalak 700 bonu kaleratu 
ditu herriko ostalaritza sustatzeko

Bonu horietako 500 herriko taberna eta jatetxeetan 
erabili ahalko dira. Gainerako 200ak, landetxeetan. 
Garaiko Udalak 11.500 euro ipini ditu egitasmorako
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Atxondo  •  maialen zuazubiskar

Ekainaren 24an zabalduko dituzte 
Atxondoko igerilekuak, eta iraila-
ren 6ra arte egongo dira zabalik. 
Atxondoko Udaletik zabaldu dute-
nez, igerilekuek edukiera mugatua 
izango dute eta txanda bi egongo 
dira, goizean bat eta arratsaldean 
bestea. Gainera, pandemiaren on-
dorioz une bakoitzean indarrean 

dauden segurtasun eta higiene 
neurriak beteko direla azaldu dute. 

Udal arduradunek aurreratu 
dutenez, aste honetan amaituko da 
instalazioen lizitazio eta ustiapen 
epea, baita igerilekuetako taberna-
ren kudeaketa ere. "Amaitu ditugu 
hobekuntza lanak, eta behin zer-
bitzua esleituta, gune osoa seina-
leztatuko da berriro, segurtasun 

protokolo baten arabera, eta abonu 
kanpainari hasiera emango dio-
gu", aurreratu du Xabier Azkarate 
alkateak.

Bestalde, apirilean hasi zituz-
ten lanei eskerrak joan zen udan 
atzemandako akatsak konpondu 
dituztela azaldu dute. Atxondoko 
Udalak 80.000 euroko inbertsioa 
egin du lanok egiteko. 

Atxondoko igerilekuak ekainaren 24an 
zabalduko dituzte, edukiera mugatuagaz
Atxondoko Udaletik azaldu dutenez, igerilekuek edukiera mugatua izango dute segurtasun 
neurriak betetzeko, eta txanda bi egongo dira, goizean bat eta arratsaldean bestea

 Atxondoko igerilekuko konponketak amaitzen dabiltza. Dantzari Dantza egiten, Berrizen. Oier ArAOlAzA - DAntzAn

Berrizko jaietan berdintasuna 
bultzatzeko erabilitako estrategiak 
aztertu ditu Emakundek

berriz  •  maialen zuazubiskar

Euskal Herriko bederatzi he-
rritako jaietan berdintasuna 
bermatzeko egin diren aldake-
tak aztertu ditu Emakundek 
ikerketa baten bitartez, tartean 
Berrizko jaietan. Ikerketa hori 
egiteko, San Pedro eta San Isabel 
jaietan dantzatzen den Dantzari 
Dantza hartu dute.

Urteetan, gizonek osaturiko 
dantzari taldeak irten du plaza-

ra Berrizen, baina, 2014an, he-
rriko lagun talde batek ohitura 
aldatzeko beharrizana plantea-
tu zion Berrizko Udalari. Partai-
detza prozesu baten ondoren, 
2019an emakume batek Berriz-
ko Dantzari dantzan parte hartu 
zuen, lehenengoz.

Emakundek eginiko ikerke-
tan, Berrizko Dantzari Dantzan 
emakumeen partaidetzan ados-
tasuna lortzeko eginiko prozesu 

elorrio  •  maialen zuazubiskar 

Idoia Buruaga Elorrioko alkateak 
Bizkaiko Foru Aldundiak antola-
turiko Berdintasunerako Lurralde 
Sarearen mahai-inguruan parte 
hartu zuen atzo, Euskalduna Jau-
regian. Udaletik azaldu dutenez, 
Elorrio berdintasunerako politika 
publikoak sustatzeko udalerri 
erreferentea delako gonbidatu 
dute Buruaga. Alkateak mahai-

inguru horretan parte hartzearen 
garrantzia azpimarratu du: "Auke-
ra paregabea da udal bakoitzak egi-
ten dituen berdintasun-politikak 
eta mekanismoak bateratzeko, 
sarea indartzeko eta esperientziak 
elkarri gehitzeko. Baita berdinta-
sun-politika errealak eta eraginko-
rrak eskaintzeko ere".

Elorriok sail propioa, genero-
ikuspegiko jarduketa-plana eta 

postu finkoa duen berdintasu-
neko teknikaria dituen Bizkai-
ko herririk txikiena da. "Hori 
guzti hori emakume taldeen 
eta talde feministen eskaera 
historikoaren eta Elorrioko Uda-
lak berdintasun politiken alde 
egin duen benetako apustuaren 
ondorioa da", azaldu du Alazne 
Mendizabal berdintasun zine-
gotziak. 

Elorriok berdintasun arloan izan 
duen ibilbidea, berbagai
Bizkaiko Foru Aldundiak antolaturiko Berdintasunerako Lurralde Sarearen mahai-inguruan 
parte hartu du Idoia Buruaga Elorrioko Udaleko alkateak

Idoia Buruaga ezkerrean.

elorrio  •  maialen zuazubiskar

Azken asteotako gertakariek hase-
rrea piztu dute Elorrixoko Katuak 
elkarteko kideen artean. "Orain 
pare bat aste hamabi txakurkume 
poltsa batean sartuta agertu ziren, 
eta poltsa zabaldu eta zer zegoen 
ikusi beharrean, udaltzainek 
elkarteko kide bati eraman zio-
ten poltsa, hark zabaldu zezan", 
adierazi dute elkartekoek. Behin 
poltsa zabalduta, txakurrak hartu 
eta txakurtegira eraman zituzten 
udaltzainek. 

"Horrez gainera, zaurituriko edo 
hilzorian dauden katuak ere aur-
kitu ditugu sarritan kalean, eta 
geuk artatu behar izaten ditugu", 
jarraitu dute. 

Beraz, horrelako kasuetarako, 
abandonaturiko animaliak har-
tzeko protokolo bat egiteko eskatu 
diote Elorrixoko Katuak elkarteko 
kideek Elorrioko Udalari. "Lotsa-
garria da udalak kasu hauetarako 
protokolo bat ez izatea. Beraz, 
lehenbailehen egiteko eskatzen 
diegu", adierazi dute. 

Elorrixoko Katuak elkartekoak arduratzen dira abandonaturiko animaliak artatzeaz.

Abandonaturiko animaliak 
artatzeko protokolo bat egiteko 
eskatu diote Elorrioko Udalari
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MALLABIA  •  JOSEBA DERTEANO

Udalaren eta hainbat elkarteren 
artean osaturiko egitarauari eske-
rrak, ekimenez beteriko ekaina 
hasi dute Mallabian. Esaterako, 
domeka honetan nekazaritza eta 
artisautza azoka egingo dute pi-
lotalekuan, herriko eta inguruko 
hamabi bat ekoizlegaz. 10:00etatik 
eguerdira arte egongo da zabalik, 
eta edukiera zainduko dute. Postu 
batean, konfinamendu sasoian egi-
niko eskulanak erakutsiko dituzte 
herritarrek.

Azoka ez da izango eguneko 
osagai bakarra. 12:30ean, Haatik 
dantza konpainiak Errimak bi oine-
tan ikuskizuna eskainiko du. Bertso 
ariketa eta jokoak dantzara erama-
tea da emanaldi honen berezitasu-
na. Sustrai Colina, Xalbador, Uxue 
Alberdi eta bertsolari gehiagoren 
doinupean egingo dute dantza bost 
dantzarik. 

Eguna Puro Relajo taldearen 
kontzertuagaz amaituko dute. Mu-
sika talde nafarrak doinu mexika-
rrak eroango ditu Mallabira. Zuze-

nekoa parkeko anfiteatroan izango 
da, 18:30ean. Eguraldi txarra egiten 
badu, frontoian izango da. Edukiera 
150 lagunera mugatuko dute eta 
18:00etan zabalduko dituzte ateak.

Zapatuko egitaraua
Zapatu honetan ere badago zegaz 
gozatu. Irteera ornitologiko bat 
antolatu dute, Mallabiko faunaren 
aberastasuna deskubritzeko. Arlo 
horretan adituak diren Juankar An-
dresek eta Fernando Garitagoitiak 
gidatuko dute ibilaldia. 09:30ean 
ipini dute ordua, Mallabiko plazan. 
Besteak beste, San Pedro, Mardua, 
Urizar eta Arandoñotik ibiliko dira. 
Parte hartzaileei prismatikoak 
eramatea gomendatzen diete. Ez 
dutenei irteeran emango dizkiete.

Zapatuan beste ekimen bat ere 
egongo da. Zuhaitz Gurrutxaga te-
lebista aurkezle eta futbolari ohiak 
bere futbol ibilbideko bizipeneta-
tik abiatutako Futbolistok izeneko 
umore bakarrizketa eskainiko du, 
18:00etan, Mallabiko elizan. 100 
pertsonara mugatuko da ekimena.

Ipuin kontalaria 
Hurrengo asteburua heldu aurre-
tik, astean zehar ere ekimen gehia-
go dago. Datorren asteko egue-
nean, 19:00etan, helduentzako 
Otsandreak korrika ipuin kontaketa 
saioa eskainiko dute Kontzejuza-
rrean. Clarissa Pinkola Estés-en 

Mujeres que corren con los lobos libu-
rutik harturiko zenbait ipuin eta 
istorioren irakurketa izango da. 
Kontaketa honetan, kultura arteko 
mito aberatsak, ipuinak eta isto-
rioak agertzen dira, emakumeek 
euren indarra eta osasuna berres-
kuratu ditzaten. 

Nekazaritza eta artisautza azoka, Haatik dantza konpainiaren 
ikuskizuna eta Puro Relajoren kontzertua gozagai Mallabian
Domekako azokan, Mallabiko eta inguruko hamabi bat 
ekoizle batuko dira pilotalekuan goizetik eguerdira. 

Mallabian eginiko azoka bateko irudia.

Haatik konpainiaren 
ikuskizunak bertso ariketa 
dantzara eramatea da 
emanaldiaren berezitasuna

Arbizolea industiralde ingurutik doan ibai ertzean eginiko lanen irudia.

URA agentziak Izurtzako 
ibaiertz bat eraberritu du
Eginiko lanek 17.000 euroko aurrekontua izan dute

IZURTZA  •  J.D.

URA- Uraren Euskal Agentziak 
Mañaria ibaiaren ertzeko zati 
bat, Ibaizabalen adarra, zahar-
berritu du Izurtzan, Arbizolea 
industrialdearen parean, 2019an 
izan zen ibaiertzaren lerradura 
bat zabaltzea saihesteko. Lerra-
durak ibaiertza hondatuta utzi 
zuen, lurra eta landaredia gal-
duta, eta higadurak ubidearen 
parean diren udal-azpiegiturei 
eragiteko arriskua zegoen, URAk 
ohar batean azaldu duenez. Ho-

rrela, jausitako bloke askatuak 
kendu ondoren, ibaiertzeko lurra 
sendotzen ibili dira. Horretarako, 
harkaitz-ohantzean euskarriak 
sortu, enborrak gurutzatu eta 
espezie autoktonoak landatu 
dituzte.

Jarduketak 17.000 euroko au-
rrekontua izan du eta Izurtzako 
Udalak eta URAk jabari publiko 
hidraulikoaren ibilgu eta ertzetan 
ibai-mantentze lanak elkarregaz 
egiteko lankidetza-protokoloaren 
esparruan gauzatu da.

Herri batzarra Otxandion, aurrera 
begirako erronken inguruan 
Herritarrekin eginiko batzarretatik eta komertzioetan eginiko 
inkestetatik ateratako ondorioak plazaratuko dituzte

OTXANDIO  •  J.D.

Hurrengo hamarkadako Otxandio-
ren norabidea herritarrekin modu 
kolaboratiboan marraztu gura 
du udalak. 20 herritarregaz elka-
rrizketa sakonak egin dituzte, 16 
eragilegaz batzartu dira eta 21 ko-
mertziotan inkestak egin dituzte, 
udalak sare sozialetan informatu 

duenez. Azterketako ondoriok za-
patu honetarako deitu duten herri 
batzarrean plazaratuko dituzte. 
Mainondoko gimnasioan izango 
da, 10:30ean. "Elkarrizketek eman-
dakoa konpartitu eta hurrengo 10 
urteetarako erronkak herritarre-
kin marrazten hasi gura dugu", 
azaldu dute.

Herriko komertzioekin eta herritarrekin batu dira informazioa batzeko.

Mañariko udalekuetan 
25 bat umek parte 
hartuko dute ekainaren 
21etik aurrera

MAÑARIA  •  J.D.

Andra Mari Guraso Elkarteak 
eta Mañariko Udalak udalekuak 
antolatuko dituzte ekainaren 
21etik uztailaren 16rako. Eki-
menak oso harrera ona izan 
du eta 4tik 13 urtera arteko 25 
bat umek parte hartuko dute. 
Gehienak mañariarrak dira eta 
Izurtzakoak, Durangokoak eta 
Iurretakoak ere badaude. Udale-
kuak Zientzikasi elkarteak ku-
deatuko ditu. Ekintzen artean, 

askotariko jolasak egingo dituz-
te herri inguruan, eta astean 
behin egunpasa joango dira. Gu-
raso elkarteko kideak gustura 
daude ekimenaren harreragaz, 
umeek herrian bertan eta herri-
koekin gozatzeko aukera izango 
dutelako, kanpora joan barik.

Ekintzen artean, 
askotariko jolasak egingo 
dituzte eta astean behin 
egunpasa joango dira
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DURANGO  •  EKAITZ HERRERA 

Ercilla eta Guinea Durangoko Ibai-
zabal ikastolako ikasle ohiak dira. 
Lehenengoa ingeniari industriala 
da. Bigarrena ingeniari biomedikua. 
Proiektura batu den hirugarren 
kidea, Joseba Martin, Telekomu-
nikazio ingeniaria da. Hiru adar 
horiek osatzen dute Wellk proiek-
tua. Donostian dabiltza aplikazioa 
garatzen.

Zelan deskribatuko zenukete Wellk?
Aritz Guinea: Wellk kirol jarduera 
areagotzen eta bizimodu osasun-
tsu bat eramaten laguntzen duen 
soluzio digital bat da, mugikorre-
tarako aplikazio bat. Kirola egite-
ko erreminta guztiak jasotzen di-
tu eta kirol instalazioen tresnak 
hobetzen laguntzen du. Adibidez, 
kirol instalazioetan libre dagoen 
makina kopurua islatu dezake. 
Berdin igerilekuan zenbat jende 
dagoen. Bestetik, sare sozial bat 
eskaintzen du, kirolaren bitartez 
jendea hartu-emanetan ipintze-
ko. Azkenik, market place delakoa 

dago, hau da, tokiko kontsumoa-
ri loturiko atala. Zure inguruko 
fisioterapeutak, dietistak edo en-
trenatzaile pertsonalak zeintzuk 
diren ikusi ahalko da bertan. He-
rrietan kirol ekosistema bat sor-
tzea da aplikazioaren helburua.
Euken Ercilla: Aplikazioan zure ki-
rol jarduerak erregistratzen joan 

zaitezke. Helbururen bat baduzu, 
demagun pisua jaistea edo hel-
muga bat markatzea, aplikazioak 
horretan lagunduko dizu. He-
rrian zein kirol egin dezakezun 
markatu diezazuke. Kirola egite-
ko kideren bategaz hartu-emane-
tan ipintzeko ere balio du.
Zein fasetan dago aplikazioa?
A.G.: Oraindik ez dago sareratuta. 
E.E.: Ikerketak egiten jarraitu 

gura dugu. Prototipoa ahalik eta 
erabilgarriena izan dadin gura 
dugu. Hurrengoko faseetan ipini-
ko dugu martxan, modu kontro-
latu batean.
Kaleratze datarik baduzue buruan?
A.G.: Irailean Ibaizabal ikastolan 
egongo da erabilgarri.
Izan ere, Ibaizabal ikastolako Kirol 
Errotagaz lankidetza martxan du-
zue.
E.E.: Bai, oraingoz hasierako fa-
sean gaude. Egoera zein den iker-
tzen gabiltza. Ibaizabalgo komu-
nitatean zein kirol egiten den, 
zenbat kirol egiten den, zeintzuk 
diren erabiltzaileak... ikertzen 
gabiltza.
Kirola gailu digitalekin egiteko mo-
dua errotu egingo da? 
A.G.: Nire ustez, bai. Teknologia 
alor askotan garatu da, baina iru-
ditzen zait kirolak salto bat eman 
behar duela hor. Kirola digitaliza-
ziora eta aire zabaleko ingurue-
tara bideratzen joango dela uste 
dugu. Horregaitik diogu kirol 
ekosistema sortu gura dugula. 

"Herrietan kirol ekosistema bat sortzea da 
mugikorretarako Wellk aplikazioaren helburua"
Euken Ercilla (Elorrio, 1998), Aritz Guinea (Galdakao, 1998) eta Joseba Martin (Aretxabaleta, 
1998) Wellk izeneko aplikazioa garatzen dabiltza. Kirola egiteko modua eraldatu gura dute

Euken Ercilla, Aritz Guinea eta Joseba Martin.

"Teknologia alor askotan 
garatu da, baina iruditzen 
zait kirolak salto bat 
eman behar duela hor"
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IURRETA  •  aitziber  basauri 

Iurreta Lanbide Heziketa zentroa  
Euskal Autonomia Erkidegoko 
garailea izan da IV. Euskelec auto 
elektrikoen txapelketan. Bilboko 
Itsas Museoan egin zen txapelketa 
eta Estatuko 19 ikastetxek parte 
hartu zuten. Iker Mujika “Akerra” 
pilotuak, ielectric taldeko ikas-
leak, gidatu zuen autoa. "Ilusioa 
eta urduritasuna nabariak ziren 
boxetan", azaldu dute ikastetxeko 
ordezkariek. Ikastetxeetako kidee-
tatik aparte hainbat bisitari batu 
ziren, Angelman eta Geubeko nes-
ka-mutilak tartean.

Iurreta heziketa zentroak saria lortu du 
Euskelec auto elektrikoen txapelketan

Euskelec auto elektrikoen txapelketa Bilboko Itsas Museoan egin zen.

Iurretak 1,3 milioi ipiniko ditu 
II. Irisgarritasun Planerako
Dokumentu berriak 2005etik indarrean egon den plana 
"berrikustea, aldatzea eta eguneratzea" du helburu

IURRETA  •  aitziber basauri

Iurretako Udalak II. Irisgarritasun 
Plana onartu du, "herrian inguru-
ne atsegin eta irisgarria sortzeko". 
Dokumentu berriak 2005etik 
indarrean egon dena "berrikus-
tea, aldatzea eta eguneratzea" du 
helburu. 1.319.000 euro ipiniko di-
tuzte datozen urteetan garatuko 
den plan horretarako. 

Planean, aurrera begira garatu 
beharreko jarduerak antolatu eta 
planifikatuko dira, udal ardura-

dunek azaldu dutenez. Apurka, 
ingurune irisgarriagoa lortzeko. 
Horretarako, diagnostiko bat egin-
go da eta jarduera proposamenen 
eta lehentasunen zerrenda bat osa-
tuko da. Bide eta espazio publikoei 
dagokienez, 554.000 euroko aurre-
kontua duten jarduketak jasotzen 
dira, hiri-altzarietan, oinezkoen-
tzako ibilbideetan eta espaloietan 
eragingo dutenak. Udal-eraikinei 
dagokienez, 765.000 euroko inber-
tsioa aurreikusi du planak.

ABADIÑO  •  JONe GueNetXea

Mikel Urrutia Abadiñoko EH Bildu-
ko zinegotziak aitatasun baimena 
duen epealdian, bozeramaile lez 
dagokion liberazio erdiari uko 
egin dio. Naiara Bildosola zinego-
tziak hartuko du ardura hori Aba-
diñoko Udalean. Erabaki honek 
eztabaida sortu du udalean. Izan 
ere, dedikazioa duten ordezkariek 
ez dute ordezkatuak izateko esku-
biderik. "Lanera ez joatea eta botoa 

eskuordetu ahal izatea ez dira 
nahikoa", kritikatu dute Abadiño-
ko EH Bildutik. Gaineratu dutenez, 
"udal gobernuak III. Berdintasun 
Planaren 3.1 puntua urratu du. 
Puntu honetan zehazten da Aba-
diñoko Udalak zaintza erdigunean 
ipiniko duen udalerri erantzuki-
dea sustatuko duela”. Gauzak ho-
rrela, Urrutiak azaldu duenez, baja 
eskatu du Gizarte Segurantzan, 
Hezkuntza eta Euskara eta Gizarte 

Ongizatea batzordeetan egon den 
Bildosola zinegotziak haren ordez-
kapena egin ahal izateko. 

Mikel Garaizabal alkateak, os-
tera, Urrutiaren eskubideak erres-
petatu egin direla azpimarratu du. 
"Legez dagozkion eskubide guztiak 
aintzat hartu dira, beste udaletan 
egiten den legez. Berdintasun Pla-
nak ez du zerikusirik horretan. Ez 
da udaleko langile bat, liberatu bat 
da", gaineratu du alkateak.

Urrutia zinegotziaren aitatasun baja ez 
ordezkatzeak eztabaida piztu du udalbatzan
Naiara Bildosola zinegotziak beteko du Mikel Urrutiaren liberazioa hura bajan dagoen artean

EH Bilduren prentsaurrekoa Abadiñoko pleno aretoan.

ZALDIBAR  •  eKaitz Herrera

Aho batez eta datozen lau urtee-
tan garatuko dituzten ekintza sor-
ta bategaz. Halantxik onartu dute 
Zaldibarko Berdintasun plan be-
rria. Udalak orain arteko lan ildoa-
ri eutsiko dio. Genero ikuspegia 
bere eskumenekoak diren "eremu 
guztietan" txertatzen jarraituko 
du, eta arreta ipiniko du askotari-

ko zapalkuntzak barnebiltzen di-
tuen "intersekzionalitatean", edo 
"emakumeen ahalduntzean". Plan 
berria herriko eragileen parte 
hartzeagaz landu dela adierazi du 
udalak. Aurreikusiriko ekintzen 
artean daude herriko elkarteekin 
"zaintza sare solidarioak bultza-
tzea" eta "emakumeen partaidetza 
sozial eta politikoa" sustatzea.

Zaldibarko III. Berdintasun 
Plana onartu dute, aho batez
Aurreikusiriko ekintzen artean daude herriko elkarteekin 
"zaintza-sare solidarioak bultzatzea" eta emakumeen 
"partaidetza sozial eta politikoa" sustatzea
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Durangaldea asteon

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). 

Otxandio I Gaur arratsaldeako 18:00etan, txupinazoa jaurtita 
emango diote hasiera Otxandio Gaztetxeko urteurren jaiari. 
'Inausiz inddertu' lelopean, egitarau zabala antolatu dute: 
umeentzako tailerrak, gaztetxeko belaunaldi arteko elkarrizke-
tak, bazkaria, Wood Strings taldearen kontzertua eta elektrotxa-
ranga estatikoa, besteak beste.

Gaztetxearen 20. urteurrena ospatuko 
dute barikuan eta zapatuan Otxandion

Elorrio I Elorrioko merkataritza bultzatzeko, martxan da 
'Elorrixon Dendarik Denda' kanpaina. Ekainaren 30era bitar-
tean, 18 urtetik gorako herritarrek kanpainari atxikitako 32 
saltokietariko batean trukatu ahal izango dituzte euren eroske-
ta-bonuak.

Ekainaren 30era bitartean martxan da 
‘Elorrixon Dendarik Denda’ kanpaina

Zornotza I Ertzaintzak eta Zornotzako udaltzaingoak elkar-
lanean eginiko azterketa baten arabera, udalerriko delitu tasak 
behera egin zuen iaz. 2019an 922 delitu erregistratu ziren, eta 802 
iaz, %13 gutxiago. Koronabirusak, antza, izan du zerikusirik hor. 
Konfinamendu denboraldian ez zen etxebizitza lapurretarik erre-
gistratu, eta salatutako erasoak zein indarkeriazko lapurretak ez 
ziren pandemia aurreko balioetara ailegatu.

Zornotzan 802 delitu erregistratu ziren 
iaz, 2019an baino %13 gutxiago

Durango I Parkea apirilean inauguratu zuten, eta bariku honetan 
instalazio berri bat ipiniko dute martxan. Durangoko Udalak umeen-
tzako ur-txorrotak zabalduko ditu. Udal gobernu taldeak gogora eka-
rri duenez, parkearen diseinua "auzoko bizilagunekin batera" adostu 
zuen, 2019an eginiko bileren bitartez.

"Durangoko auzoei alternatiba bat eman behar zaiela" diote udal 
agintariek. Ez dituzte aisialdi gune guztiak erdigunean batu gura. 
"Hainbat lekutan zabaldu behar ditugu guneak, eta horren erakusga-
rri da Otamotzena parkeak izan duen arrakasta", azaldu dute.

Durangoko Otamotzena parkeko ur-
txorrotak gaur ipiniko dituzte martxan

Azkeneko bi astetan Kulturgin-
tzari lotutako hiru ekimenen 
berri eman nahi dut gaurko zu-
tabean.

Maiatzeko Osoko Bilkurak, 
Udal Gobernuak proposatuta, 
95.000 euroko ‘Durango Sor(tzai-
leen)leku’ beka deialdia egitea 
onartu zuen. Deialdi horren 
bidez kultur arlo desberdinetako 
lanen sorkuntza bultzatu nahi 
da, eta, aldi berean, kulturgin-
tzan aritzen diren pertsonei 
COVID-19ak sortutako kalteak 
gainditzen lagundu.

Maiatzaren 28an, urteetan 
Euskal Jaietan parte hartu duten 
30 eragile ingururi aitortza egi-
nez hasi genuen aurtengo Eus-
kal Jaien programazioa, euskal 
kulturaren adierazpen eta estilo 
mota desberdinak biltzen dituen 
ekimen anitzeko programaz go-
zatzeko aukera ematen diguna.

Ekainaren 1ean, berriz, bu-
kaera eman diogu Udal Gober-
nuak Emun aholkularitzaren 
laguntzaz martxan jarri zuen 
“Plateruenaren diagnostikoa par-
te hartze prozesuari”. 

Prozesuan antolatutako bost 
tailerretan kulturgintzaz aritzen 
diren eragileen ahotsa jasotze-
ko aukera izan dugu. Zutabe 
honek dituen mugek ezinezkoa 
egiten didate prozesuan jasota-
ko ekarpen guztiak aipatzea. 
Horregatik, bat azpimarratu 
nahiko nuke: Durangoko Kultur-
gintzaren gabeziak identifikatu 
eta estrategia eta plan orokor bat 
egiteko beharra. 

Plan orokor honek behar, ba-
liabide eta kudeaketa egokiak 
identifikatzeaz gain, Kulturgin-
tzan aritzen direnen arteko ha-
rremana eta kohesioa areagotu 
eta Plateruenaren biziberritze 
planaren zutabeak indartuko 
lituzke. Aipatutako ekimenak 
EHBilduk euskal kulturgintza-
ren alde duen konpromisoaren 
isla txiki bat dira, nire ustetan.

Politikan

Kulturaren sorkuntza eta 
transmisioa

Mariam Bilbatua 
EH - Bildu

DURANGALDEA  •  EKAITZ HERRERA

Data zehatzik ez dago, baina Elkar-
tasun Biltegiko kideek ekainaren 
amaieran hasi gura dute elikagaiak 
banatzen beharrizana duten herri-
tarren artean. Elkartasun Biltegia 
Durangaldeko Kontseilu Sozialis-
tak sortu du, eta, bertako kideen 
esanetan, biltegiak "tresna bat" 
izan gura du "ahalik eta langile an-
tolakuntzarik zabalena" osatzeko, 
eta "zapalkuntzarik bako gizarte" 
baterako bidean eragiteko.

Elkartasun Biltegiaren ezau-
garri nagusia da bere funtziona-
mendua "klase elkartasunean" 
oinarrituta egongo dela. Hau da, 
dinamikako kideek azaldu dute 
"elkartasun biltegiko lanak aurrera 
eramaterako orduan ez dela bereiz-
ketarik egingo boluntarioen eta 
hartzaileen artean". Hartzaile de-
nak laguntza sarean ere parte har-

tuko du. "Asistentzialismora" eta 
norabide bakarreko elkartasunera 
mugatu barik, norabide guztietan 
landu gura dute elkartasuna. "Lan-
gileok gure artean antolatuta elka-
rri laguntzea" da kideen asmoa.

Kopuruak handitzen 
Momentu honetan elikagai dohain-
tzak jasotzen dabiltza. Asteburu 
honetan, adibidez, Iurretako Lidl 
parean egongo dira. Orain arte 
biltegiraturiko elikagai kopuruari 
dagokionez, datu pare bat eman 
dituzte: momentu honetan 600 
kilo pasta eta arroz dituzte bilte-
giratuta. Horrez gainera, 400 atun 
lata dituzte. "Lau hilabetean hogei 
herritar elikatzeko" beste janari 
dutela jakinarazi dute. 

Dohaintza egin gura duenak 
747422815 telefono zenbakira jo 
dezake bizum sistema erabilita.

Elkartasun Biltegiak 
ekainaren amaieran ekingo 
dio elikagaiak banatzeari

Asteburuetan supermerkatuen aurrealdean egoten dira dohaintzak jasotzen. 
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Ekainaren  
4an
IURRETA zirkua     
‘Txoriak txori’ (Sarini 
Zirkoa), 17:00etan, 
Askondoko aterpean.

OTXANDIO urteurrena     
Gaztetxearen XX. 
urteurrena hasteko
txupinazoa, 18:00etan.
Ekitaldi teatreroa, 
18:30ean.  
Barra zabalik + xake, ping-
pong eta futbolin partidak, 
19:00etan. 
Faroltxuen hegaldatzie, 
22:00etan.

Ekainaren  
5ean
IURRETA musika       
Idoia Asurmendi, 19:00etan, 
Aita San Migel plazan.

OTXANDIO urteurrena     
Otxandioko Gaztetxearen 
XX. urteurrena. 
Umeentzako tailerrak, 
11:30ean.
Gaztetxeko belaunaldi 
arteko elkarrizketa, 
12:30ean.  
Bazkaria eta bazkalondoa 
jolasekin, 14:30ean 
(sarrerak, tabernan). 
Kalejira buruhandi eta 
erraldoiekin, 17:00etan.
Kontzertua: Wood Strings, 
18:30ean. 
Elektrotxaranga estatikoa: 
Puma Zeberio, 20:00etan.

OTXANDIO bertsoak       
Durangaldea uztabarritzen 
bertso zirkuitua: Igor 
Galarza, Eneko Abasolo 
‘Abarkas’, Ander 
Sarriugarte eta Maialen 
Lujanbio, 18:00etan, 
Andikona plazan. Gai-
jartzailea Otxandioko Bertso 
Eskola. Sarrerak 17:00etatik 
aurrera eskuragarri.

ZORNOTZA musika  
‘Arineketan (Iñar Sastre 
eta Jagoba Astiazaran, 
19:00etan, Zornotza  
Aretoan.

Ekainaren  
8an
DURANGO dokumentala       
‘Izadi. Espetxean jaiotako 
atzera kontaketa’ 
dokumentala, 19:00etan, 
Arrupe aretoan. Durangoko 
Sarek antolatuta. Lekua 
mugatua denez izena eman 
behar da: 600 034 203 
telefono zenbakira deitu 
daiteke horretarako.

Ekainaren  
10ean
ZORNOTZA zinema       
Zine klasikoa: ‘El chico’, 
19:30ean, Zornotza  
Aretoan.

Ekainaren  
12an
DURANGO dantza       
Dantza saioa: Oinatz 
dantza taldea (Oñati) + 
Duguna dantza taldea 
(Iruña) + Iurretako Dantza 
Taldea, 18:00etan, Aita San 
Migel plazan.

DURANGO bakarrizketa       
‘FutbolisTOK’ (Zuhaitz 
Gurrutxaga), 19:00etan, 
San Agustin kulturgunean. 
Sarrerak Arte eta Historia 
Museoan.

DURANGO musika       
Organo, saxofoi, alboka, 
perkusio eta ahots 
kontzertua, Ana Belen 
Garcia, Mixel Ducao 
eta Thierry Biscary-ren 
eskutik, 19:30ean, Andra 
Mariko baselizan. Arandoño 
kultur elkarteak antolatuta.

ELORRIO antzerkia       
‘Karrikan’ (Karrikan 
antzerki taldea), 
19:00etan, Arriola  
antzokian.

Ekainean eta 
uztailean zehar
DURANGO erakusketa       
‘Regoyos. Durangoko 
begirada inpresionista’, 
Arte eta Historia Museoan.

Landako Guneak artisautzaz 
gozatzeko aukera eskainiko du

Durangoko Euskal Jaien barruan 
Artisau eta Sortzaileen Azoka 
egongo da asteburuan, Landako 
Gunean. Eixu artisau elkarteak 
antolatu du eta 21 artisau eta 
sortzaileren lanak ikusi eta eros-
teko aukera eskainiko du. Horrez 
gainera, Olga Uribe ehule du-
rangarraren lanekin osaturiko 

erakusketa batuko du Landako 
Guneak. Bihar eta etzi, zurez-
ko ehungailuekin eginiko lana 
zuzenean ikusteko aukera ere 
egongo da. Gaur, 16:00etatik 
20:30era egongo da zabalik azo-
ka. Eta zapatuan eta domekan 
goizean eta arratsaldean egongo 
da joateko aukera. 

Artisauen azoka  
AZOKA DURANGO :: Ekainaren 4tik 6ra

Zinema
:: Abadiño  
ERROTA KULTUR ETXEA

• El olvido que seremos 
zapatua 5: 19:00 
• ¡Upsss! ¿Y ahora dónde 
está Noe? 
domeka 6: 17:00

:: Durango  
ZUGAZA
• Dios mío ¡los niños han 
vuelto!
barikua 4: 19:30/22:00
zapatua 5: 19:30/22:00 
domeka 6: 18:00/20:15 
astelehena 7: 18:00/20:15
martitzena 8: 19:30  
eguaztena 9: 19:30 

• The Good Traitor
barikua 4: 19:30/22:00
zapatua 5: 19:30/22:00 
domeka 6: 18:00/20:15 
astelehena 7: 18:00/20:15
martitzena 8: 19:30  
eguaztena 9: 19:30
• Shorta. el peso de la ley
barikua 4: 19:30/22:00
zapatua 5: 19:30/22:00 
domeka 6: 18:00/20:15 
astelehena 7: 18:00/20:15
martitzena 8: 19:30  
eguaztena 9: 19:30 
• La abeja maya. El orbe 
dorado 
zapatua 5: 17:30
domeka 6: 12:00
• Asterix: Edabe  
Magikoaren Sekretua
domeka 6: 12:00

:: Elorrio  
ARRIOLA
• Ilargi guztiak   
zapatua 5: 19:00
domeka 6: 19:00 
astelehena 7: 19:00 (gazteleraz)

:: Zornotza  
ARETOA
• Ilargi guztiak
barikua 4: 19:30
domeka 6: 19:30 
astelehena 7: 19:30
• Ahí viene Cascarrabias  
domeka 6: 17:00

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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musika  •  aritz maldonado

Idoia Asurmendik (Aramaio, Ara-
ba, 2000) 'Ilun eta abar' diskoa 
kaleratu du oraintsu. Eta zapatuan 
Iurretako plazan aletuko du, Joanes 
Ederra baxu-jotzaileagaz batera, 
Iurretako kultur egitarauaren ba-
rruan. Kulturarentzat sasoirik one-
na ez dela-eta, musikari aramaioa-
rra zorteko sentitzen da, izan ere, 
"agenda kontzertuz beteta" dute.

Zelako harrera izaten ari da diskoa?
Urtebeteko prozesu luzea izan da 
eta kaleratzeko gogoa nuen, jen-
deak zelan jasotzen zuen ikuste-
ko. Hilabete baino ez da igaro, eta 
eskaini ditugun kontzertuetan 
bete egin ditugu antzokiak. Hori 
ez da erraza garai hauetan.

Kontzertuak ere ez dira lehengoen 
modukoak izango.
Honi alde positiboa ateratzen 
ahalegintzen naiz. Nire musika 
bada jesarrita entzutekoa. Alde 
horretatik, ez nau askorik era-
gin, baina maskararen kontuak 
bai. Oso hotza da horrela kon-
tzertuak ematea, jendearen be-
giak baino ezin dituzu ikusi eta. 
Horrez gainera, oso arrotza egi-
ten zait aulkiak hutsik ikustea. 
Baina, esan dudan moduan, ezin 
gara kexatu, agenda kontzertuz 
beteta dugu, eta hori horrela iza-
tea, are gehiago gaur egun, ez da 
ohikoa. Zortedun sentitzen naiz, 
beraz. 
Elkarren artean nahikoa ezberdinak 
diren zortzi abestik osatzen dute 

'Ilun eta abar'. Erabakia izan da ala 
horrela irten zaizkizu? 
Horixe da, hain zuzen ere, dis-
ko honen ezaugarrietariko bat, 
abestiak ezberdinak direla euren 
artean. Ez da erabakitako zerbait 
izan, horrela irten zaizkit. Nik 
era askotako musika entzun dut 
txikitatik, eta influentzia horiek 
ikusi daitezke diskoan. Sortze-
rakoan ez diot mugarik ipintzen 
neure buruari, nire musikari. Ez 
zait gustatzen musika estiloei 
etiketak ipintzea, horrek mugak 
sortu ditzakeelako. Gainera, uste 
dut niretzat aberasgarria izan 
daitekeela, azken finean, guztia 
delako musika, eta nik sentsazio 
desberdinak sortu gura ditut mu-
sikaren bitartez.

Pianoa eta gitarra jotzen dituzu 
zuk, abesteaz gainera. Konposa-
tzerakoan, metodologiarik jarrai-
tzen duzu, ala zelan aukeratzen 
duzu zein instrumentugaz konpon-
satu?
Ez daukat metodolog ia kon-
kreturik, intuizioz egiten dut. 
Normalean, burura esaldi bat 
edo berba bat, edo akorde batzuk 
etortzen zaizkit, eta hortik ti-
ratzen dut gero. Pianoagaz zein 
gitarragaz, biekin konpontzen 
naiz ondo, baina, egia esateko, 
gehiago naiz pianista; gitarragaz 
estuago ibili ohi naiz, baina ins-
trumentu erraza da konposatze-
ko. Biekin nago eroso, eta ideia 
etortzen denean, nagoen instru-
mentuagaz moldatzen naiz. 

Kutxa kultur ekimenaren bekagaz 
Tabakaleran urtebeteko egoitza 
eduki duzu, baita laguntza ekono-
mikoa ere. Zenbaterainoko dira  
lagungarriak horrelakoak?
Oso lagungarria izan da, batez 
ere bultzada bat izan delako 
proiektu honi ekiteko. Proiektu 
asko izaten ditugu buruan, baina 
lehenengo pauso hori ematea 
oso zaila izaten da. Babesa es-
kertzekoa da, beraz. Niretzat 
aitzakia bat izan da proiektuagaz 
hasteko, eta oso eskertuta nago. 
Gainera, ikusten da horrelako 
iniziatiba gehiago egiten hasi 

direla, eta hori oso pozgarria da, 
artista hasiberriei laguntzeko 
baliagarria da eta. Beka horiek 
laguntza materiala eskaintzen 
dute; adibidez, nik Tabakalerako 
lokal batean entseatu ahal izan 
dut urtebetez, eta diru laguntza 
bat ere jaso dut. Baina laguntza 
ez materiala da gehien balora-
tzen dudana, bultzada hori jaso 
izana, jakitea babes bat izan 
dudala nire proiektua aurrera 
eramateko.
Zer eskainiko duzue Iurretako kon-
tzertuan?
Kontzertua formatu akustikoan 
izango da, Joanes Ederragaz bate-
ra; berak baxua eta kontrabaxua 
jotzen ditu. Diskoa goitik behera 
joko dugu, baita bertsio batzuk 
ere. Horrela hasi nintzen ni, ber-
tsioak jotzen, eta gustatzen zait 
horiek jotzen jarraitzea. Ordube-
te inguruko kontzertua izango 
da; ordubete, musika entzun, 
lasai egon, eta disfrutatzeko.

Ekainaren 19an Bartzelonara 
goaz; talde lez kanpora goazen 
lehenengo aldia izango da. Ho-
rren ostean, uztailean, kontzertu 
dezente ditugu Euskal Herrian.

“Agenda kontzertuz beteta daukagu eta hori 
ez da ohikoena. Zortedun sentitzen naiz” 
Idoia Asurmendik kontzertua eskainiko du Udaberri Kulturala zikloaren barruan; zapatuan izango da, 19:00etan, Iurretako plazan

Proiektu asko izan 
ohi ditugu buruan, 
baina lehenengo 
pauso hori ematea oso 
zaila izaten da, oso 
eskertuta nago
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Ume izoztuak

Iragarkiak aldatu dizkidate udaberrian. 
Ea zenbat asteko haurdun nagoen jaki-
teko merkatuko makila fidagarriene-
tatik, obuluak izozteko kliniketara. Ez 
didate eskaintzen tesia amaitzeko sei 
hilabeteko egonaldi bat, ezta lan egon-
kor bat, ezta 500 euro baino gutxiagoko 
alokairu bat... ez, hori ez.

Bi kanturen arteko publizitateak 
dakar galdera: ez dituzu zure obuluak 
izoztu nahi? Ze pertsona klase zara? 
Pentsatu birritan, badoaz eta aukerak 
komun zulotik behera. Atzera bueltarik 
gabekoa da hirugarren hamarkadako 
minutu bakoitza. Hileroko kopa bete 
guztiak dira orain ama izateko aukera 
galdu bat. Ama izateko ekarri bainin-
duten mundura, zertarako bestela? 
Inoiz desiratu ez duzun fetu baten errua 
ere bota baitizu aurpegira iragarkiak 
(barka, iragarki segidak, iragarki ja-

zarpenak: hau ez bada biolentzia azal 
diezadala norbaitek min hau).

Publizitate algoritmoak identifika-
tu du pantaila atzeko erabiltzaileak 
umetoki bat daramala bere barnean, 

eta erabaki du erabili egin behar due-
la ezinbestean. Galdetu gabe ea hala 
nahi duen, edo ea orain saiatu nahi 
duen, saiatzen ari den, denbora asko al 
daraman nahi eta ezinaren gatazkan, 
nahi gabeko abortutan amaitzen diren 
saiakeratan, osasun arazoren bat duen, 
ugalkortasun arazoren bat, erreserba 
obariko nahikoa, edo esperma lortzeko 
aukerarik ba ote duen eskura. Are, ama 
izateko modu bakarra balego bezala.

Bizi dugun eta zeharkatzen gaituen 
sistema honekin bateraezina den orai-
naldi biologikoa geroratzeko izoztu 
ezazu ume bat izateko posibilitatea zero 
azpitik 196 gradutan. 2.000-3.000 euro 
artean bitrifikatu obozitoak lehenbizi, 
eta urteroko 300 bat euroko mantenu 
kuota ordaindu gero etorkizuna pro-
gramatzeko. Ea, ze zakil kuadrillak 
antolatu du hau horrela? Atera zuen 
iragarkiak gure obarioetatik eta utz 
gaitzazue bakean.

Gai librean

Libe 
Mimenza Castillo

Kazetaria

Ea, ze zakil kuadrillak 
antolatu du hau horrela? 
Atera zuen iragarkiak gure 
obarioetatik eta utz  
gaitzazue bakean

Publizitate algoritmoak 
identifikatu du pantaila 
atzeko erabiltzaileak 
umetoki bat daramala  
bere barnean

musika  •  a.m.

Iaz formatu digitalean egin behar 
izan eta gero, aurten Zornotzako 
agertokietara bueltatuko dira 
fanfarreak, bandak eta kaleko 
musikariak. Hala ere, "modu al-
ternatiboan" egin beharko dute 
aurtengo edizioa. Kontzertuak 
"barne formatuan" egingo dira, 
hau da, gune itxietan; Zelaieta 
zentroan, Zornotza aretoan eta 
Amorebieta IV frontoian egingo 
dira zuzeneko emanaldiak. "Kale-
ko musikarik onenaz modu lasai 
eta seguruan gozatu ahal izango 
dute bertaratutakoek", azaldu du-
te udal iturrietatik. Besteak beste, 
Satisfackshow, Radio Kaizman, 

Botxo Boogies eta Balkan Paradise 
taldeek eskaniko dituzte zuzene-
ko emanaldiak.

Osasun larrialdi egoeraren 
ondorioz, Banden Nazioarteko 
lehiaketa ez da egingo aurten. 
Hala ere, publikoak talderik one-
na saritu ahalko du, haizetara.eus 
atarian.  

Argazki erakusketa
Ekainaren 24tik uztailaren 11ra 
bitartean, Haizetara gu gara! era-
kusketa egongo da ikusgai he-
rriko plazan. Alex eta Jesus De 
Pedro argazkilari zornotzarren 
irudiekin osatuta egongo da era-
kusketa. 

Haizetara kale musika jaialdia 
ekainean bueltatuko da Zornotzara
Hilaren 24, 25, 26 eta 27an egingo da aurtengo edizioa, osasun egoerara egokituta

'Karrikan' Karrikaren itzulera 
obra Elorrion eskainiko dute
Ekainaren 12an izango da, 19:00etan; Topaklownen 
estreinatu zuten, Patricia Urrutiaren gidaritzapean

antzerkigintza  •  a.m.

Karrika antzerki taldeak aro be-
rri bati ekin dio Karrikan antzez-
lanagaz. 2018ko otsailean Jose 
Martin Urrutia 'Txotxe' Karrika-
ko alma materra zendu zenetik, 
estreinatu duten lehenengo lana 
da Karrikan, hain zuzen ere. Obra 
honek fikziozko herri txiki bate-
ra darama ikuslea. Bertan, zortzi 
lagun aurkeztuko dizkiote ikus-
leari. Zortzi lagun horietariko ba-
koitzak kutxa bat izango du bu-
ruan. "Baina, eta egokitu zaigun 

kutxari egokitzerik ez badago?", 
galdetzen dute Karrikako tal-
dekideek. Abiapuntu horregaz, 
antzezlan ezberdin bat aurkez-
tuko dute. Obra honetan, Uxuri 
Gallastegi, Maite Lopez, Naiara 
Lopez, Gorka Madrazo, Garazi 
Magunagoitia, Mikel Uribelarrea, 
Maialen Magunagoitia eta Eider 
Chavez dira antzezleak; Patricia 
Urrutia arduratu da Karrikan 
zuzentzeaz. Topaklown jaialdian 
estreinatu zuten obra. Emanaldi 
bi izan ziren eta biak bete ziren.

Antzezlanaren estreinuko argazki bat.

Haizetara 2021
- 
 
Ekainak 24
• Jazzaren atzera begira-
koa, 19:00etan, Zelaietan

Ekainak 25
• Satisfackshow, Zornotza 
aretoan, 16:30ean eta 
20:00etan
• Radio Kaizman, Amore-
bieta IVn, 16:30ean eta 
20:00etan
• Botxo Boogies, Zelaie-
tan, 19:00etan

Ekainak 26
• Balkan Paradise, Zorno-
tza aretoan, 12:30ean eta 
20:00etan
• Artistas del Gremio, Amo-
rebieta IVn, 12:30ean eta 
20:00etan
• Sagi Quintet,  
Zelaietan, 19:00etan

Ekainak 27
• Brass Corp, Amore-
bieta IVn, 12:30ean eta 
20:00etan
• Wonder Brass, Zornotza 
aretoan, 12:30ean eta 
20:00etan
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saskibaloia  •  J.D. 

Zornotza saskibaloi klubeko ar-
duradunak eta jokalariak harro 
egoteko moduan daude eginiko 
denboraldiagaz. Gainerako taldeek 
baino baliabide gutxiagogaz, baina 
arlo horretako eskasia lanagaz eta 
ilusioagaz ordezkatuta, balentria 
handi bat egiteko puntuan egon 
dira. Horrela ulertu dute Zornotza-
ko Udaletik ere, eta eguaztenean 
harrera egin zieten udaletxean, 
euren balentria futboleko Bigarren 
Mailara igo den Amorebietak lortu-
takoagaz parekatuta. 

Iaz, gura baino gehiago sufritu 
zuen Zornotzak, baina eginiko 
akatsetatik ikasi eta ohi zuten 
bidetik bueltatu dira aurten be-
rriro. Alde batetik, etxeko joka-
larien aldeko apustua egin dute, 
sei bizkaitarrekin. Horrek "talde 
elkartua" sortzerako orduan ze-
rikusia izan duela uste du Mikel 
Garitaonandia entrenatzaileak. 
Errezeta hori errendimendu ona 
eskaini duten atzerriko fitxaketa 
batzuekin ondu dute, hala nola 
Jeremy Rodriguez dominikarra-

gaz eta Bryson Robinson estatu 
batuarragaz.

Play off-etan ez ziren ezeren 
faborito. Pronostikoen kontra, 
Menorca taldea kanporatu zuten 
lehenengo. Etxean lorturiko ha-
maika puntuko abantaila nahikoa 
izan zitzaien, irletan zortzi puntu-

gaitik galdu zuten eta. Finalean, 
Bartzelona klubaren filialaren 
kontra parekatu zituen zozketak. 
"Gure jokamoldea zein den ikusita, 
egokitu ahal zitzaigun aurkaririk 
okerrena zen", onartu du Garitao-
nandiak. Eta usteak lehenengo 
partiduan bertan baieztatu ziren. 

Zornotzarrek ondo eutsi zioten 
atsedenaldira arte (39-39), baina 
katalanak gehiago izan ziren hi-
rugarren laurdenetik aurrera. Zor-
notza hamabi puntuko desaban-
tailagaz joan zen Bartzelonara eta 
ezin izan zion bueltarik eman. Are 
gehiago, Bartzelona B nagusi izan 

zen partidu osoan zehar (98-69). 
Zornotzarrak burumakur bueltatu 
ziren etxera, baina burua ondo 
goian izateko arrazoiak dituzte. 
Sekulakoa lortzekotan egon dira. 
Orain atseden hartzeko unea da, 
eta datorren urtean beste aukera 
bat izango dute.

Urrezko Ligara igo ez izanak ez dio meriturik kentzen 
Zornotza Saskibaloi Taldearen lan bikainari
Zornotzako Udalak harrera egin dio Zornotza saskibaloi taldeari Urrezko Ligara igotzeko zorian egon izanaren balentria aintzatesteko

Udal arduradunak eta Zornotza Saskibaloi Klubeko kideak udaletxearen aurrean.

DURaNGalDea  •  Joseba Derteano

Zornotza STko talde nagusiak ez 
du lortu Zilarrezko Ligatik Urrez-
ko Ligara igotzea, baina klubean 
eduki dute zer ospatu. Bizkaiko 
maila bereziko taldeak liga ira-
bazi zuen joan zen asteburuan, 
Getxo 75-60 menderatuta. Ho-
rren ondorioz, bigarren nazional 
mailara igo zuen.

Kategoria bat beherago, Biz-
kaiko Lehenengo Mailan, Du-
rangaldeko talde bi izan dira 

aurtengo onenak: Durangoko 
Anbotopeko eta Zaldibarko Zal-
dua. Hain zuzen ere, joan zen 
zapatuan elkarren kontra joka-
turiko partiduan erabaki zen 
ligako txapelduna. Anbotopeko 
nagusitu zen: 60-47. Hasieratik, 
gehiago izan ziren duranga-
rrak. Lehenengo laurdenean 13 
puntuko abantaila lortu zuten: 
23-10. Bigarrenean zaldibarta-
rrak apur bat hurreratu ziren 
(33-24), baina hirugarrenean 

partidua erabakita geratu zen 
(57-35). L iga irabazi arren ez 
dute mailaz igotzeko eskubide-
rik lortu. Izan ere, pandemiak 
denboraldia hankaz gora ipini 
zuen hasierat ik eta Bizkaiko 
Saskibaloi Federazioak aurten 
igoerarik eta jaitsierarik ez ego-
tea erabaki zuen.

Azken bost-sei urteetan Anbo-
topeko saskibaloi taldeak hiru 
bider irabazi du Bizkaiko Lehe-
nengo Mailako liga. Anbotopeko saskibaloi taldeko jokalariak liga txapelketa ospatzen. Luis iturrioz.

Durangaldeko taldeak nagusi izan dira 
Bizkaiko saskibaloi ligetan: Durangoko 
Anbotopeko, Zaldibarko Zaldua eta Zornotza
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Ottavio Bottecchia

XIX. mendearen amaieran jaio zen Friu-
liko Colle Umberto herrian, gosea eta 
pobrezia nagusi zen garaian. Egoera zail 
horretan, familia osoak Alemaniarako 
bidea hartu zuen, bizimodu duin baten 
bila. Bederatzi neba-arrebetan zortzi-
garrena (horregatik bere izena), lehen 
mundu gerrak eztanda egin zuen Inpe-
rio austro-hungariarra Italian indarrez 
sartu ondoren etxera itzuli zen, Friulira. 
Inperioaren aurka aritu zen eta luba-
kiz-lubaki  mezulari moduan ibili zen 
bizikleta gainean. Behin gerra amaituta 
eta aurreztutako diruarekin, Frantziara 
aldegin zuen lanera. Eraikuntzan jardun 
zuen eta amateur mailako lasterke-
tetan parte hartzen hasi zen. Bertan 
hartu zuen kontzientzia proletario eta 
sozialista. Erakutsitako gaitasuna ikusita, 
Automoto-Hutchinson talde profesional 

frantziarrak fitxatu zuen. Henri Pelissier 
handiaren laguntzaile izan zen 1923ko 
Tourrean eta bigarren amaitu zuen 
Bottecchhiak. Hurrengo urtean, egun 
baten Pelissierrek maillot horia erantzi 
eta lurrera bota zuenez, Tourreko zuzen-
daritzak kanporatu egin zuen. Ondorioz 
Friulikoak irabazi zuen Tourra. Lehen ita-
liarra izan zen lasterketarik handienean 

gailentzen. 1924koa ez ezik, 1925koa ere 
bereganatu zuen. Italian sona handia har-
tu zuen, langileen artean bereziki. Preso 
politikoek Gazeta dello Sporten bitartez 
jarraitzen zituzten idoloaren balentriak. 
Italian, Benito Mussolini agintean zen 
ordurako. Bottecchiaren beldur, diktado-
reak Giroan parte hartzea ere debekatu 
zion. Ziklismoko langiletzat zeukan bere 
burua eta faxisten mendekuen beldur 
zen. Bere iragarpenak bete egin ziren. 
1927ko maiatzean, entrenatzen ari zela 
kotxe batek jota hil zen Giovanni anaia. 
Ottaviok, hala ere, isilean lanean jarraitu 
zuen urte horretako Tourra prestatzen. 
Sekula parte hartu ez zuen ekitaldia. 
1927ko ekainaren 3an bide bazterrean 
botata aurkitu zuen Bottecchia laborari 
batek. Bizikleta handik metro batzuetara 
zegoen. Ospitalera eraman zuten arren, 
bertan hil zen, 33 urterekin. Faxistek 
erail zuten langileen ziklista.

Jokaldia

Alfontso Arroio

Kirol kazetaria

"Behin gerra amaituta 
Frantziara joan zen lanera. 
Bertan hartu zuen kontzientzia 
proletario eta sozialista"

"1927ean bide bazterrean 
botata aurkitu zuen laborari 
batek. Faxistek erail zuten 
langileen ziklista"

Gonzalo Diazek urrezko sei 
domina Espainiako Txapelketan
Salbamenduko eta Sokorrismoko Espainiako Master 
Txapelketak jokatu dituzte Durangon eta Gorlizen

igeriketa •  j.D./m.z.

Lehenengo, Tabira Igeriketa 
Taldeko kideak urrezko domi-
na bi eskuratu zituen Durango-
ko probetan: manikiaren 100 
metroko atoi proban aletekin, 
eta 100 metroko sokorrismo 
proban. Hurrengo egunean, 
Gorl izen, urrezko beste lau 
dominagaz borobildu zuen as-
teburua: salbamendu taulagaz 
eginiko lasterketan, surf-ige-
riketa proban, salbamenduko 
sky proban eta Ocean izeneko 
proban. Bere hurrengo hitzor-

du nagusia distantzia luzeko 
Espainiako Master Txapelketa 
izango da, abuztuaren 28tik 
29rako asteburuan.

Asteburu gogorra izan da 
Diazentzat, eta ez proba asko-
tan lehiatu delako bakarrik. 
Txapelketa antolatu duen SOS 
Rescue Club-eko presidentea da 
eta antolakuntzan ere ibili da, 
beste hainbat lagunegaz batera. 
Lorturiko emaitzekin pozik 
dago eta, bere esanetan, baita 
txapelketak berak "ezin hobe-
to" irten duelako ere.

Gonzalo Diaz lehenengo egunean Durangon irabazitako domina biekin.

SaSkiBaLOia  •  joseba Derteano

Tabirako kluba osatzen duen fami-
lia handiak ardura handiz bizi izan 
ditu azken asteak. Zuzendaritza 
osatzeko lagun talde berri bat ager-
tu ezean, 61 urteko historia duen 
kluba desagertzeko arriskuan 
zegoen. Azkenean, sukaldeko 
lanak bere fruituak eman ditu eta 
klubaren gidaritza hartuko duen 
14 bat laguneko talde bat sortu dela 
konfirmatu du Ina Mendibe klube-
ko presidenteak.

Gaur egungo zuzendaritzak 
erreleboa gura zuen eta hautes-
kundeetara deitu zuen, baina 

ez zen hautagaitzarik aurkeztu. 
Orduan, gaiari irtenbidea aurki-
tzeko, beste bide batzuk jorratzen 
hasi ziren eta sukaldeko lanari 
ekin zioten. Klubeko jokalari fede-
ratuek, euren gurasoek eta entre-
natzaileek batzar bat egin zuten 
Landako kiroldegian. Egoera zein 
zen azaldu eta gaia eztabaidatu zu-
ten. "Orduan, lagun talde batek in-
teresa erakutsi zuen gehiago jaki-
teko eta gaia aztertzeko", gogoratu 
du Mendibek. Lehenengo pauso 
bat zen. Harrezkero, proiektua 
gorpuzten joan da apurka-apurka 
gaurko egoerara heldu arte: lagun 

talde bat prest dago klubeko zu-
zendaritza hartzeko.

Ezohiko batzarra atzeratuta
Atzo Landako kiroldegian Tabi-
rakoren ohiko eta ezohiko batzar 
bana egitekoak ziren eta hauxe 
zen batzarreko puntuetariko bat: 
kluba desegitea, likidatzea eta hori 
betearazteko prozedura onartzea. 
Baina lagun talde bat agertu denez, 
klubetik batzar bi horiek atzeratu 
egin dituzte. Hurrengo egunetan 
batzar horietara berriro deituko 
dutela aurreratu dute gai ordena 
berri bategaz. 

Lagun talde bat prest dago Tabirako 
saskibaloi klubaren gidaritza hartzeko 
Hauteskunde prozesuan hautagaitzarik aurkeztu ez zenean, alarma gorria piztu zen klubean

Tabirakon denboraldi hasieran egin zuten aurkezpen ekitaldiko irudia.
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DURANGALDEKO TXOKOAK

Untzillatx mendia diagonaletik igota leku 
zoragarri honetara heltzen da Urkiolako 

Parke Naturalean. Argazkian Urrestei 
ikusten da, eskalatzeko toki paregabea. 

Atzeko aldean, laino artean, Astxiki 
eta Alluitz mendiak.

Urrestei  
eskalatuz
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DURANGALDEKO TXOKOAK
Durangoko Kurutziaga kalean Garai 
jauregia dago. Estilo eklektiko fran-

tsesekoa da. Orain urte batzuk, herriko 
liburutegia zegoen bertan. Fatxadara 

begiratuz gero, 1937ko martxoaren 31ko 
bonbardaketaren aztarnak ikusten dira 
harri-hormetan. Metrailak eragindako 

zuloak bertan bizitakoaren lekuko 
dira .

Garai  
jauregia
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Mendiola auzoa: 11.200 m2-ko lursaila. Eraikigarria, 
oinarrizko proiektua bifamiliarra egiteko. Sotoa/Etxabea/
Lehenengo solairua. Ezkerreko etxebizitza,  290,45 m2 
erabilgarri/ Eskumako etxebizitza 289,54 m2 erabilgarri. 

www.inmoduranguesado.com

92,71
m2

315.000 € C.E.E: Bidean

Martxoaren 8ko kalea: (antzinatasuna 12 
urte) 3 logela, egongela, sukaldea jantzita, eskegitokia 
eta 2 komun. Etxe osoak kanpora ematen du. Argitsua. 
18,30 m2-ko garaje itxia. Igogailua. Leku onean. 

ABADIÑO

212.000 € C.E.E:Bidean

iturritxo: 16 urteko antzinatasuna. Egongela, 
sukalde jantzia eta 2 komun. 2 terraza. Etxe osoak 
kanpora ematen du. Argitsua. (Hegoaldea) Igogailua. 
Ezin hobea. 14,05 m2-ko garajea, 4,63 m2-ko 
trastelekua eta 11 m2-ko ganbara barne. Leku onean.  

DURANGO 79 
m2

323.000 € C.E.E:B

Juan de olazaran: 5 urteko antzinatasuna. 
79 m2. Egongela, sukalde jantzia, 3 logela eta 2 
komun. 2 balkoi. Etxe osoak kanpora ematen du 
(hego-mendebaldea). Argitsua eta leku onean kokatua. 
Garajea eta 7 m2-ko trastelekua. Ezin hobea. 

ABADIÑO

AUKERA

DURANGO

264.000€ C.E.E:E

Jose Maria de iparaguirre: 79 m2. Egongela, 
sukalde jantzia, 3 logela, 2 komun eta despentsa. 
Balkoia. Etxe osoak kanpora ematen du. 
(Mendebaldea) Argitsua. Leku onean kokatua. 
Garajea. Igogailua. Bizitzera sartzeko moduan.

ARAMAIO
2.564
 m2

430.000€ C.E.E:E

oleta: (15 urteko antzinatasuna) Familia bakarreko 
etxebizitza,  216 m2 erabilgarri, 2.564 m2-ko lursaila. 
Etxabea eta lehenengo solairua. Saloia, sukalde 
jantzia, lau logela eta bi komun. 20m2-ko portxea. 
67 m2-ko garajea. 25 m2-ko eraikin independentea 
eta negutegia. OSO EGOERA ONEAN. Argitsua 
(Hegoaldea). Otxandiotik 4 kilometrora.

79,7 
m2

79
m2

DURANGO

3
logela

2
logela

3
Logela

//DURANGO
Barrenkalea: Konpontzeko dagoen 

eraikina. Sotoa, behe-solairua eta 3 
pisuko altuera. 350.000 € / e.e.z=F

ezkurdi plaza: 4 logela, sukaldea, egongela 
eta 3 komun. Igogailua. leHen 321.500 € / 

orain 300.000 € / e.e.z=F

Fray Juan de zuMarraga: 3 logela, sukaldea, 
egongela, bulegoa eta komuna. 220.000 € 

/ e.e.z=g

goienkalea: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna. 155.000 € / e.e.z=g

koMentu kalea: 4 logela, sukaldea 
balkoiagaz, egongela balkoiagaz, 
bainugela eta komuna. leHen 160.000 € / 

orain 140.000 € e.e.z=g

Muruetatorre: 2 logela, sukaldea 
balkoiagaz, egongela eta 2 komun. 
Igogailua. Ganbara eta garajea. 238.000 €/ 

e.e.z=e

san agustinalde: 2 logela, sukaldea, 
despentsa, egongela eta 2 komun. 2 
balkoi. 200.000 € / e.e.z=F

san Franzisko: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna. Garaje itxia. Igogailua 
onartuta. 195.000 € / e.e.z=e

santikurutz kalea: Etxebizitza bifamiliarra 
eraikitzeko 600 m2-ko lurzorua. leHen 

640.000 €  / orain 550.000 €

txatxiena: 4 logela, sukaldea, egongela 
eta 2 komun. 2 balkoi. Garajea eta 
trastelekua. leHen 390.000 €  / orain 

375.000 €/ e.e.z=e

txiBitena: 4 logela, sukaldea, egongela eta 
2 komun. Igogailua. Ganbara eta garajea. 
250.000 € / e.e.z=e

//ATXONDO
arrazola errepidea: 2 logela, sukaldea, 

egongela eta 2 komun. Igogailua. Garajea eta 
trastelekua. 170.000 € / e.e.e=Bidean.

//BERRIZ 
BerrizBeitia kalea: 2 logela, sukaldea, 

egongela, bainugela eta balkoia. 120.000 € / 

e.e.z=F

Murgoitio auzoa: Berreraikitzeko baserria 
lurzoruagaz. 290.000 €

//IURRETA 
Fauste auzoa: Baserria. 3 logela, sukaldea, 

egongela eta 2 komun. Ganbara. 
Lurzoruagaz.  300.000 € / e.e.z=g

orozketa auzoa: 4 logela, 2 sukalde, 
egongela eta 2 komun. Terraza. 
Lursailagaz. leHen 650.000 € / orain 595.000 

€ / e.e.z=e

//MAÑARIA 
kirikiño: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. 2 balkoi. 150.000 € / e.e.z= Bidean

//OTXANDIO
artekalea kalea: 4 logela, sukaldea, 

egongela eta komuna. Balkoia. 60.000 € / 

e.e.z=g

gonBilaz auzoa: Baserria.5 logela, 
sukaldea, egongela eta 2 komun. 
Terraza. Ganbara. Lursailagaz. 350.000 € / 

e.e.z=Bidean.

//GARAJEAK SALGAI
Durangon eta Iurretan, aukera desberdinak: 

garaje itxiak, partzelak eta partzelak 
trastelekuagaz. 

// ETXEBIZITZAK SALGAI 
durango: Antso estegiz. 3 logela, 2 

komun, sukaldea-jangela eta egongela. 
ganbara. 

durango: Hegoalde kalea. Adosatua 
salgai. 4 logela, 4 komun, txokoa, terraza 
eta lorategia. Ezin hobea.

aBadiño
etxeazpia kalea:  Pisu zabala, 3 

logela, 2 komun, sukaldea balkoiagaz eta 
egongela. Ganbara. Garaje itxia aukeran.

Berriz
elizondo etxetaldea: Pisu guztiz 

eguzkitsua. Egongela, jangela, sukaldea, 
2 komun eta 3 logela. Garaje itxia 
aukeran.

Berriz: 3 logela, komuna eta egongela. 
Ganbara. Eguzkitsua. Merkea. 

atxondo:  2 logela, komuna, sukaldea 
eskegitokiagaz, despentsa eta egongela. 

//LURSAILAK SALGAI
durango: 2.020 m2-ko lursaila. 

Durangotik oso gertu. Zarratua eta 
zuhaitzekin. Eskaintza paregabea.

gaztelua: 10.000 m2-ko lursaila. 
Nekazaritza-lurra. Leku onean. Egokia.

iurreta: 5 hektarea inguruko lursaila. 
Abeletxe bat egiteko aukeragaz. Sarbide 
ona. 

//BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI
atxondo: AXPE. Baserri ederra salgai. 

Berriztatzeko. Kokapen izugarria.
elorrio: Araunas auzoa. Baserri eder 

bat eraikitzeko. 10.000 m2. Ikuspegi 
izugarriak. 

Mañaria: 3 solairuko etxe ederra. Herri 
erdian. Udaletxe ondoan. 160 m2 solairu 
bakoitzean. Aukera ederra Mañaria 
erdian bizitzeko. 

Mañaria: Baserria salgai. Herrian 
bertan. 3.000 m2-ko lursaila. Bizitzera 
sartzeko moduan. Oso polita.

elorrio: Aldape auzoa. Baserria, 
berriztatzeko. 3 hektareako lursaila. 
Prezioa: 115.000 €

Mendata: Lamikiz auzunea. Bizitza biko 
baserria. Berriztatzeko. Eguzkitsua. 
Prezio interesgarria. 

durango: Adosatu ederra, izkinakoa. 
Guztiz jantzita. Estreinatzeko. 

//BULEGOAK ALOKAIRUAN
aBadiño
30 m2-tik gorako bulegoak. 300 €-tik 

hasita. Argia eta wifia barne. 

//GARAJE ITXIAK SALGAI
Durangon, garaje itxiak salgai 25.000 €-tik 

aurrera.

//LOKALAK ALOKAIRUAN
Alde Zaharrean, hainbat tamainatako 

lokalak alokairuan. Etorri eta galdetu.

//LOKAL INDUSTRIALA SALGAI
Matiena: 460 m2-ko lokala salgai. 

Bulegoa, komuna eta aldagela. Oso 
egokia.

// AUKERA 
atxondo: Ikuspegi ederrak mendietara. Argitsua. 

Berriztatua. 3 logela, komuna, sukaldea, despentsa 
eta egongela. Terraza. C.e.e= g 130.000 €

iurreta: Maspe: 2 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela. Igogailu berria. Eguzkitsua. Berriztatua. 
C.e.e= e. 140.000 €

Berriz: 74 m2. 3 logela, komuna dutxagaz, 
sukaldea eta egongela. Terraza. Igogailua.C.E.E= F 
ALOKAIRUAN, EROSTEKO AUKERAGAZ. 110.000 €

iurreta:  3 logela, komuna, sukaldea eta egongela. 
Terraza. Etxe osoak kanpora ematen du. Lehen 
mailako materialekin berriztatua.  C.e.e.= e. 
97.500 €

zaldiBar:  2 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela. Terraza. Eguzkitsua. Berriztatua.  C.e.e=e 
Alokairuan, erosteko aukeragaz. 99.000 €

// ETXEBIZITZAK SALGAI
iurreta: 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela. 

Terraza. C.e.e=F 140.000 €
J.M. altuna: 3 logela, komuna, egongela eta 

sukaldea. Ganbara. C.e.e=g. 210.000 €
errotaritxuena: 2 logela, 2 komun, egongela 

handia eta sukaldea.  Terraza. Garaje itxia. C.e.e=e 
265.000 €

iurreta: Apartamentua. Logela, komuna, sukaldea, 
egongela eta eskegitokia. Ganbara eta garajea. 
C.e.e= e. 160.000 €.

durango: Etxebizitza altua. Eguzkitsua. Argitsua. 2 
logela, komuna, sukaldea eta egongela. Igogailua. 
Jantzia. C.e.e=F 145.000 €

askatasun etorBidea: 3 logela, komuna eta 
sukaldea. Etxe osoak kanpora ematen du. C.e.e=g 
178.000 €

Matiena: Trañabarren. 3 logela, 2 komun, sukaldea 
eta egongela. 2 terraza. Ganbara. Garajea. 
Eguzkitsua. C.e.e=e 198.000 €. Alokairuan, 
erosteko aukeragaz. 

san  inazio: 3 logela, komuna, sukaldea, 
eskegitokia eta egongela. Terraza. Eguzkitsua. Etxe 
osoak kanpora ematen du.  C.e.e.= F. 226.000 €

ezkurdi: 175 m2. 5 logela, 3 komun, sukalde 
handia eta egongela. Ganbara. Garajea aukeran. 
C.e.e.=F.  350.000 € 

Matiena: ESTREINATZEKO. (Tasatua) 3 logela, 2 
komun, sukaldea, eskegitokia eta egongela handia. 
Garajea eta trastelekua.  C.e.e= a. 210.000 €

B. kapanaga: 2 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela. Etxe osoak kanpora ematen du. Argitsua. 
C.e.e= g. 125.000 €

Matiena: SOLAGUREN.  Erdialdean. Argitsua. 3 
logela, komuna eta sukalde handia. Igogailua. 
Ganbara. C.e.e=g. 120.000 €

erretentxu: Etxebizitza altua. Argitsua. 3 
logela, komuna leihoagaz, sukaldea eta egongela 
terrazagaz. Garajea aukeran. C.e.e=F 208.000 €.

san agustinalde. 103 m2. DENA BERRIA. 3 
logela. Bainugela. Egongela. Terraza. 

ARTEKALEA: 3 logela, 2 komun, sukaldea eta 
egongela handiak. Terraza. Trastelekua. C.e.e=F 
198.000 €

iurreta: Maspe: 3 logela eta komuna. Terraza. 
Igogailua. Berriztatua.  C.e.e:F 160.000 €

F.J. de zuMarraga: 4 logela, komuna eta egongela 
terrazagaz. Eguzkitsua. 220.000 €

kurutziaga: 80 m2. 3 logela, komuna, sukalde-
jangela eta egongela. Terraza. Ganbara. 
BERRIZTATUA. C.e.e=g 186.000 €.

Mikeldi: Etxebizitza altua. 3 logela, komuna, sukaldea 
eta egongela. Igogailua. Cee= e. 160.000 €

aBadiño: 1.000 m2-ko lursaila, eraikitzeko 
baimenagaz. 250.000 €

euBa: Berriztatua. 3 logela, 2 komun, sukaldea 
balkoiagaz eta egongela. Ikuspegi ederrak. C.e.e=e 
147.600 €.

Mañaria: Etxebizitzak eta atikoak. Estreinatzeko. 
125.000 €

Berriz: Bidegain. 3 logela, 2 komun, sukaldea eta 
egongela. Terraza. Garajea eta trastelekua. C.e.e= 
F. 205.000 €

// LOKALAK ETA GARAJEAK SALGAI
F.J. zuMarraga: AUKERA. 114 m2. SALMENTA 

175.000 €
ask.etorBidea: Garaje itxia. 24.000 €
ask.etorBidea: 8.000 €-tik aurrera.
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BARIKUA, 4 · 09:00-09:00

Mugica Andra Maria 9 - Durango

goiria, Mari carMen  
Sabino Arana 6 - ZornotZa

09:00-22:00

SancheZ, Miren itZiar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño

iruarriZaga, KarMele San 
Miguel 15 - ZornotZa

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

zApAtUA, 5· 09:00-09:00

irigoien Bixente Kapanaga 3 - iurreta

goiria, Mari carMen  
Sabino Arana 6 - ZornotZa

09:00-13:30

gaZteluMenDi J.A. Abasolo 2 - Durango

caMpillo Montevideo 
etorb. 24 - Durango

unaMunZaga Muruetatorre 
2C - Durango

Sarria Sasikoa 17, Durango

navarro  Artekalea 6 - Durango

baZan DiaZ Uribarri 5 - Durango

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

Jaio-abenDibar Errekakale 6. - elorrio

FarMaZia Matiena 
Trañabarren 15. - abaDiño

Melero, roSa Mari  
San Pedro 31 - ZornotZa

iruarriZaga, KarMele San 
Miguel 15 - ZornotZa
gutierreZ, iban Txiki 
otaegi 3 - ZornotZa
09:00-22:00

SancheZ, Miren itZiar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

DOMEKA, 6 · 09:00-09:00

gaZteluMenDi J.A. Abasolo 2 - Durango

goiria, Mari carMen  
Sabino Arana 6 - ZornotZa

09:00-22:00 

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

AStELEHENA 7 · 09:00-09:00

irigoien Bixente Kapanaga 3 - iurreta

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

MARtItzENA, 8 · 09:00-09:00

Sarria Sasikoa 17, Durango

Melero, roSa Mari  
San Pedro 31 - ZornotZa

09:00-22:00

SancheZ, Miren itZiar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

iruarriZaga, KarMele San 
Miguel 15 - ZornotZa

EGUAztENA, 9 09:00-09:00

unaMunZaga Muruetatorre 
2C - Durango

Melero, roSa Mari  
San Pedro 31 - ZornotZa

09:00-22:00

SancheZ, Miren itZiar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

EGUENA, 10 · 09:00-09:00

caMpillo MonteviDeo 
etorb. 24 - 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   20º / 9º

DOMEKA  22º / 12º

ASTELEHENA   24º / 11º

MARTITZENA   27º / 12º

EGUAZTENA   26º / 14º 

EGUENA   24º / 13º 

Botikak

Eguraldia

Zorion Agurrak ZorionaK@anboto.org   •  eguaZteneKo 14:00aK arteKo epea

Hamabostean behin jasotako zorion-agurren 
artean tarta bat zotz egingo dugu.

Zozketan parte hartzeko bidali kontaturako 
datuak zorion-agurrekin batera.

GOzAtU  
GOzOtEGI-OKINDEGIA 

Ermodo, 11  DURANGO / 
Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com 
facebook: Gozatu Gozotegia

Kuadrillako printzesita bixek gaur urtiek egiten dabez. 
Zorionak, Malentxo eta izeko Ainho! Mosu erraldoi 
bana bixoi. 

Zorionak poxpo! Egun zoragarrixe pasau. Mosu 
handi-handi bat!

Zorionak, Luzia zure 8. urtebetetzean, egun polita eta 
alaia izan! Zure aita Unai, ama Izaskun, anaia Eder, 
lehengusu Irati eta Endika, aitteitte Karlos eta José 
Ramon, amama Enkarna eta Begoña eta beste senideen 
partez.

Ekainaren 2an Zaldibarko Irantzuk urteak egin zituen. 
Besarkada eta muxu handi bat zure semeen partez, Oier 
eta Aitzol, eta zure senarraren eta gurasoen partez. Muxu 
bat Errioxatik!

Zorixonak, Jakes!
Zazpi urte ekainaren 7an. Egun ederra pasa eta segi baz-
terrak alaitzen, artista! Mosu potolo bat maite zaitugun 
guztion partez.
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Ile-apaindegia

 MALLABIA  •  AITZIBER BASAURI

Ornitologiak betidanik erakarri du 
Juankar Andres, eta digitalizazioak  
hori argazkigintzagazko duen zaleta-
sunagaz uztartzea erraztu dio. Orain 
20 urte hasi zen txoriei argazkiak 
ateratzen, Digiscoping teknika erabi-
lita (kamera konpaktu eta teleskopio 
bategaz). Entre alpinas y marinas 
blogeko argazkirik zaharrenak horrela 
ateratakoak dira, 40-50 metroko 
distantziatik. Hamar urtetik hona re-
flexa erabiltzen du. Mallabian bizi den 
durangarrak natura fotografiatzen du: 
landareak, anfibioak, narrastiak... 
baina txoriak ditu pasio.

Ornitologia zaleak gutxi zaudete...
Hala da. Oso bakarrik sentitu naiz. 
Orain 20 urte, opor batzuetan, 
Llobregaten, Deltaren Natura Erre-

serbako zuzendaria ezagutu nuen, 
Ricardo Gutierrez. Ornitologoa 
lanbidez, eta Espainiako Ornitolo-
gia Elkarteko Bitxikeria Komiteko 
kidea. Aho zabalik geratu nintzen, 
bazen norbait horretatik bizi zena! 
Bere eskutik sartu nintzen gehiago 
mundu honetan. Bakarrik senti-
tzetik inguratuta sentitzera pasatu 
nintzen. Jon Hidalgo durangarra 
ere ezagutu dut. Lan handia egin 
du txoriak aztertzen.
Denbora asko eta pazientzia handia 
daude argazki bakoitzaren atzean?
Bai. Ia beti. Garrantzitsua da behar 
den tokian egotea, denbora luzez. 
Hala ere, gutxi dira ondo aterako 
diren argazkiak. Mugarrara, Atxar-
tera... joan behar da, txoria etorri 
arte itxaron, eta kasuen %90ean ez 
dugu asmatuko. Hiru urtean joan 

izan naiz Urkiolara harkaitz-zozo 
gorriaren bila, eta topatu ez. Ha-
lako batean, Untzillatxen aurkitu 
nuen. 

Argazki bat lortzeko, zenbat denbora 
egin duzu gehienez?
Gatx da esatea. Landa-lana egin 
behar da aurretik: txoria non da-
goen jakin behar da, hara joan, 
zelan mugitzen den ikusi, eta noiz 
eta non pausatzen den jakin. Zer ja-

ten duen, non lo egiten duen. Hori 
guzti hori jakin behar da argazki 
on bat lortzeko. Eta askotan joan 
behar da txoriaren bila. Baliteke 
lau ordu itxarotea argazkia atera-
tzeko, edo txoria ez etortzea. Piri-
nioetako hiru milako bat igo dut 
eper zuriaren bila, eta ikusi barik 
bueltatu naiz. Horixe da ohikoena.
Nahitaezkoa da oharkabean pasatzea.
Bai, inguruaren parte izan behar 
zara. Hide-ak (ezkutalekuak) es-
kaintzen dira, gaur egun. Janaria 
ipini eta hegaztia etorri arte itxa-
ron behar da. Ordaindu barik, 
etxean egin daitezke, edo mendian 
ere bai.

Kalifornia, Portugal, Azores, Madeira, 
Finlandia, Norvegia... Ornitologiak 
hainbat lekutara eraman zaitu.
Familiagaz egin ditut bidaia asko. 
Baina beti daramat argazkiak 
ateratzeko ekipoa soinean. Finlan-
diara eta Norvegiara lagunekin 
joan nintzen, ornitologia-bidaiak 
izan ziren. Urtean behin halako 
bidaia bat egiteko asmoa dut: Kali-
fornia, Australia, Costa Rica; Txile, 
Alaska... 
Eskualdean badugu altxor berezirik?
Urkiola kontrolatu eta babestu 
beharreko altxorra da. Horretara-
ko, ezinbestekoa da informazioa. 
Desagertzear dagoen Lirium Piri-
neaico-a ikusi genezake bertan. He-
gaztiei dagokenez, hor ditugu sai 
zuria, harkaitz-txoria, elur-txonta 
edo belatxinga moko horia. 
Zein da egin duzun argazkirik gatxe-
na?
Mozolo borealari, Pirinioetako gau-
txoriari. Neguan joan ginen behin. 
Gau osoa egon ginen zain, edurra-
gaz. Bi entzun genituen, eta bat 
ikusi. Baina ez genuen argazkirik 
lortu. Hurrengo urte bietan ahale-
gindu ginen, udan. Eta hirugarren 
urtean  lortu genuen. 
Zein duzu txoririk kutunena?
Alpino guztiak. Baina bat aukera-
tzekotan, harkaitz-txoria

“Urkiola kontrolatu eta babestu 
beharreko altxorra da Durangaldean"
Juankar Andresek ornitologia eta argazkigintza ditu pasio, eta biak uztartzea lortu du 
Entre alpinas y marinas blogean. Azken 20 urteetan ateratako milaka argazki ditu bilduta

Garrantzitsua da behar 
den tokian egotea, 
denbora luzez. Eta, hala 
ere, gutxi dira ondo 
aterako diren argazkiak

Hiru urtean joan izan 
naiz Urkiolara harkaitz-
zozo gorriaren bila, 
eta topatu ez. Halako 
batean, Untzillatxen 
topatu nuen

Apurka-apurka teknologia be-
rriek gure gaztaroan arruntak 
ziren tresna, lanabes eta eraiki-
nak baztertu dituzte. Eraikuntza 
horien artean errotak ditugu 
eta Lourdes Iriondori eginiko 
omenaldian Xabier Leterekin 
batera osatu zuten Errota Zahar 
Maitea abestia entzun nuenean 
nostalgiko jarri nintzen. Urteak 
atzera eginda herri askotan oso 
garrantzitsuak ziren abereak eta 
pertsonak elikatzeko. Bertan lor-
tzen zen irinarekin baserri gehie-
netan zeuden labetan ogi goxo eta 
naturala egiten zen.

Gure baserrian amamak egi-
ten zituen ogiek usain ahaztezina 
eta iraupen luzea zituzten eta ez 
oraingo ogi askok goma eta asma 
ezineko zaporea dutenak.

Hara joaten ziren baserrita-
rrak tokatzen zitzaien egun eta 
orduan gari, garagar, arto, … 
zakuekin. Uraren bultzadarekin 
traka-traka harriak martxan 
jartzen ziren eta aleak irin bihur-
tzen ziren. Gero irin hori taloa, 
morokila edo ogia bihurtzen zen.

Ikusi zein garrantzia zuten 
errotek Elorrion 14 zutik ezagu-
tu ditut eta aitak esan didanez 
gutxienez beste hiru gehiago 
zeuden, baina ez dago beraien 
lorratzik. 14 horietatik bi baino ez 
daude martxan; bat Aldapen eta 
bestea Zenita auzoan.

Urteak dira Elorrioko Udalak 
Angioko errota museoa bihurtze-
ko asmoa izan zuela eta ingurua 
garbitu zuen, baina proiektu polit 
hori udaletxeko kajoiren baten 
lozorroan geratu zen eta oraindik, 
agian, hor jarraitzen du.

Oso interesgarria izango zen 
horrelako eraikinak berreskura-
tzea gure gazteek beraien aurre-
koen bizimodua ezagutzeko.

Errota zahar maitea / uraren ertzean, 
/  uraren ertzean da / basati beltzean. / 
Negar egiten dezu /aleak txetzean. /Ni 
ere triste nabil /zutaz oroitzean
(Lourdes Iriondo – Xabier Lete)

Lau- 
hortza

Errota zahar maitea

Bixente 
Aizpurua Eguren 
Irakaslea/ Jubilatua

Juankar Andres  
Ibañez de Garayo
Ornitologia eta  
argazki zalea 
DURANGO ı 1963
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