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Nik lan eta hik jai
Askok atseden hartzeko eta turismo apur bat egiteko 
aprobetxatzen dute uda sasoia. Beste asko, ostera, uztailean 
eta abuztuan lanez lepo egoten dira. Aitziber Agirre, Mikel 
Sanchez, Igor Iglesias eta Aitziber Izquierdo beharginen 
kasua da bigarren hori.  • 2-3

"Eibar klubetik joatea 
nire etxetik joatearen 
modukoa da"
Kirola • Olatz Areitio durangarrak 11 
denboraldi egin ditu Eibar futbol klu-
bean, euretariko asko lehenengo tal-
dean. Baina aurrera begira ez dela 
klubeko planean sartzen jakinarazi 
diote eta beste bide bat hartu behar 
izan du. Nazional B Mailan dabilen 
Oiartzun taldeak egin dion eskaintza 
iruditu zaio aproposena mahai gai-
nean izan dituenen artean, eta Gipuz-
koako taldean jokatuko du datorren 
denboraldian. Erronka berriari aurre 
egiteko "motibatuta" dagoela adierazi 
du. Abuztuaren 2an hasiko du denbo-
raldi-aurrea klub berriagaz. • 26

Martxan da ANBOTOren 
argazki lehiaketa

Argazki lehiaketa · Zazpigarren urtez martxan da ANBO-
TOk antolatzen duen udako argazki lehiaketa. Aurten ere, 
arlo bitan aurkeztu ahal izango dira argazkiak. Parte hartu 
gura dutenek iraialren 19a baino lehenago ipini beharko di-
tuzte argazkiak www.anboto.org webgunean · 12
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DURANGO  •  JoNE GUENETXEA

Zelan dator uda txakurrak zaintzeko 
duzuen espazioan?
Topera dator. Aurten jendeak 
opor beharrizana dauka eta ema-
ten du ahal duten guztiak kanpo-
ra joango direla.
Aurten lan gehiago duzue?
Durangaldean abuztuan beti iza-
ten dugu lan asko. Automozioko 
enpresa asko dago eta abuztuan 
zarratu egiten dutenez, jende as-
ko joan egiten da. Baina, aurten, 
mugikortasun mugak kendu di-
tuztenetik, asteburuetan jendea-
ren joan-etorria asko hazi dela 
igarri dugu. Bestalde, jende askok 
aurreratu egin ditu oporrak, ba-
daezpada. Etorri daitekeenaren 
beldurrez-edo, beste urte batzue-
tan baino askoz ere lehenago hasi 
dira mugitzen. Ekainean bertan 
jende asko kanpora joan da. 
Zein zerbitzu eskaintzen duzue? 
Albaitaria naiz, eta, beraz, albai-
taritza zerbitzua eskaintzen dut. 
Horrez gainera, txakurren egoi-
tza daukagu. Egunetarako zein 

asteetarako ekartzen dituzte 
txakurrak. Bakoitzak behar due-
naren arabera moldatzen gara. 
Hotel bat izateaz gainera, txakurrak 
egunpasa ere joaten dira.
Jendea etxetik lanean ibili de-
nean, bezeroen pentsakera eta 
beharrizanak aldatu egin dira. 
Txakurra egunean zehar etxean 
atenditu ezin dutenek eguna pa-
satzera ekartzen dute, eguneko 
zentro bat izango balitz legez. 
Han solte ibiltzen dira eta mendi-
ra eramaten ditugu paseoan. 
Zenbat urte daramatzazue? Zerbi-
tzuak zein bilakaera izan du?
Zerbitzua antzera eman dugu. Jen-
dearen beharrizanetara molda-
tzen gara. Baina gauza batzuk al-
datu egin dira. Lehen, arrazoiren 
bategaitik txakurra etxean eduki 
ezin zuenak ekartzen zuen. Txa-
kur horiek gure egoitzan bizi dira. 
Eta jabeak txakurra bisitatzera 
etortzen dira. Bestalde, etxean 
obra handi bat egiten dabiltzanen 
kasua dago esaterako, edo fami-
lian gaixotasun baten eraginez 

txakurra zaindu ezin dutenak. 
Urte hauetan Durangaldean txa-
kur kopurua esponentzialki han-
ditu egin dela igarri dugu. Egun 
pasarako aukera planteatu ere ez 
genuen egiten lehen, baina, orain, 
beharrizan hori duten bezeroak 
ditugu. 
Zelan lan egin duzue pandemian?
Konfinatuta egon den jendea-
ren txakurrak zaintzeko aukera 
bat izan gara. Eurek ezin zuten 
txakurra kanpora atera. Beraz, 
etxeetara joan izan gara txaku-
rrak jasotzera. Konfinamendu sa-
soi hori txakurrek gugaz pasatu 
dute. Bestalde, erizainen txaku-
rrak ere izan ditugu. Hainbeste 
egunean topera ibili dira lanean, 
eta hain nekatuta amaitu dute-
nez, euren txakurrak ere izan 
ditugu gure zaintzapean.
Eta zure oporrak, noizko?
Ekainean joaten naiz, umeek 
oporrak hartzen dituztenean. 
Uda sasoia txakurrak gehien aban-
donatzen dituzten sasoia da.
Konf inamendu sasoian jende 

askok txakurra hartu du etxean. 
Baina kontuan izan behar da 
oporretan eta eguraldi txarragaz 
txakurrek hor jarraitzen dutela. 
Ez da kapritxo bat. Txakur bat 
zure bizitzan sartu aurretik, on-

do pentsatu behar da. Pentsatu 
behar dute zenbat denbora duten 
txakurragaz egoteko, eta baita 
ere txakur horrek dituen beha-
rrizanak zeintzuk diren. Ardura 
bat da. 

“Konfinatuta egon den jendearen 
txakurrak zaintzeko aukera bat izan gara” 
Aitziber Agirre Abaitua (Berriz, 1977) albaitariak Neberondo txakurren egoitza dauka 
Larrinagatxun. Lanez lepo dabil egunotan. Inoiz baino "mugimendu" handiagoa dagoela dio

Aitziber Agirre Neberondo egoitzan.

OTXANDIO  •  J.G.

Mikel Sanchez Bengoak (Otxandio, 
1994) Otxandioko informazio pun-
tuan lan egingo du uda honetan. Iaz 
ere bertan aritu zen. Eguaztenetik 
domekara zabaltzen dute bulegoa.

Noiz ipini duzue martxan informazio 
puntua?
Uztailean ipini genuen martxan. 
Zelan doa?
Iaz, turista euskaldun asko izan 
genituen, gertukoak. Aurten, es-
tatutik edo Europatik datozen tu-
ristak lehenago etortzen hasi dira. 
Zein zerbitzu eskaintzen duzue? 
Informazio puntu bat daukagu. 
Turistei informazioa eskaintzen 
diegu, herriko historia edo he-
rriak ezagutzeko. Mendi buelta-
ren bat edo ibilbideren bat ere 
egin gura izaten dute. Gainera, Ur-
kiolako eta Gorbeiako parke natu-
ralak gertu ditugu. Beraz, inguru 
honetan plan asko egin daiteke. 
Beraz, udan dena ez da hondartza. 
Kanpotik datozenak harrituta 

geratzen dira hemen dugun aniz-
tasun natural eta kulturalagaz. 
Hala ere, turista batzuk bi edo 
hiru egunean egoten dira hemen, 
eta gero kostaldera joaten dira. 
Beraientzat garrantzitsua da ger-
tutasuna. Hemen egon zaitezke 
eta 40 -50 minutura kostaldea 
daukazu. 

Zer da jendeari gehien interesatzen 
zaiona? 
Otxandiora datozenek mendi 
ibilbideak ezagutu gura izaten 
dituzte. Bestalde, Otxandiok his-
toria handia du gerra zibilaren 
inguruan. Orain urte batzuk, 
udalak Gerra Zibileko lorratzak ibil-

bidea egin zuen. Panelak daude 
ibilbidean zehar, eta gerra zibila 
Otxandion zelakoa izan zen kon-
tatzen da bertan.
Jendearen oporrak lana dira zure-
tzat. Zelan daramazu hori?
Astelehen eta martitzenetan 
bulegoa itxita egoten denez, atse-
den hartzeko aprobetxatzen dut. 
Gustura nabil lanean. Ondo sen-
titzen naiz informazio puntuan 
jendeari laguntzen. 
Aldea dago iaztik aurtengo urtera?
Oraindino goiz da hori jakiteko.  
Gure informazio puntua txikia 
da eta iaz, kasu batzuetan, neuk 
irteten nuen informazioa emate-
ra. Oraingoan, ematen du jendea 
lasaiago sartzen dela. 
Irakaslea zara. Zelan uztartzen ditu-
zu lan biak?
Irakaskuntzan lanean hasi naiz. 
Uda partean lanik egiten ez du-
danez, tartetxo hau hartzen dut. 
Ea irailean irakaskuntzan ordez-
kapenen bat edo beste aukeraren 
bat irteten zaidan. 

“Kanpotik datozenak harrituta geratzen dira  
hemen dugun aniztasun natural eta kulturalagaz” 
Udan dena ez da hondartza. Mendi ingurua eta barrualdeko herriak ezagutu gura dituztenak 
geroago eta gehiago dira. Turista horientzat informazio puntua dago Otxandion

Mikel Sanchez Otxandioko informazio puntuan.

Otxandiora datozenek 
mendi ibilbideak  
ezagutu gura  
izaten dituzte  
MIKEL SANCHEZ



2021eko uztailaren 23a, barikua 
3anboto Herririk herri

DURANGO  •  J.G.

Igor Iglesias soinu teknikaria da. 
Sektoreak momentu gatxa pasatu 
duen arren, kultur programazioak 
apurka-apurka martxan ipintzen 
ari direla dio durangarrak. Igle-
sias lanean dabil iazko abendu-
tik. 

Zelan dator uda?
Geratu barik nabil lanean, kon-
tzertuetan zein antzerkian. Bai-
na, egia esan, jende asko lanik 
barik egon da sektore honetan. 
Orain badator lana, jaialdiak eta 
kontzertuak batez ere. Gauzak 
apur bat aldatzen dabiltza. 

Zertan arituko zara lanean?
Durangoko Udalaren kultur pro-
gramazioan arituko naiz, mun-
taian laguntzen eta baita produk-
zioan ere. Nogen taldeagaz, Bule-
gogaz eta Olatz Salvadorregaz ere 
arituko naiz. Antzerkian, proiek-
tu berri bat sortzen ari gara eta 

Portugalen ibili gara prestatzen. 
Egitasmo hori azaroan aurkeztu-
ko dugu. 
Kultur arloan, zelako ikasturtea 
izan duzue? 
Iazko neguan, Nogen taldeagaz 
hasi nintzen. Abendutik martxo-
ra bitartean 30 kontzertu egin 
genituen. Beraz, alde horretatik 
nahiko ondo hasi nuen urtea. 

Gauzak aldatzen dabiltzala di-
rudi. Apurka-apurka jaialdiak 
eta horrelakoak antolatzen hasi 
dira. 
Oporrak noizko?
Oporrak irailean hartuko ditut, 
aste horretan ez dagoelako eki-
taldirik. Astebete inguru izango 
da. Baina uda lan egiteko aprobe-
txatuko dut. 

“Gauzak aldatzen dabiltzala dirudi. 
Apurka-apurka jaialdiak eta 
horrelakoak antolatzen hasi dira”
Kultur arloan geroago eta mugimendu handiagoa igartzen da. Igor Iglesias Moreno 
(Durango, 1989) soinu teknikariak hainbat proiektutan lanean pasatuko du uda osoa

Igor Iglesias kontzertu bat prestatzen.

DURANGO  •  J.G.

Aitziber Izquierdo Garaizabal elo-
rriarrak Durangoko Tabirako igeri-
lekuetako taberna hartu du. Uda 
lanean pasatuko du, beraz.

Zelan doa uda hasiera Durangoko 
igerilekuetan?
Eguraldi txarragaz hasi da uda. 
Denerik egoten da. Ekainean 
euria izan dugu. Orain hobetzen 
dabil. Bestalde, ikusten nabi-
lena da pandemiaren eraginez 
jendeak gutxiago kontsumitzen 
duela. Jendeak etxetik ekartzen 
ditu gauzak. Gainera, 15:00etan 
itxi egiten dute igerilekua, goi-
zeko txandakoak irten daitezen. 
Horrek eragina du bazkarietan. 
Ostalaritzarako ez da urte ona. 
Baduzue eskaintza berezirik? 
Urtebetetzeak egiten ditugu. Gai-
nera, jendea 21:00ak arte geratu 
daitekeenez, pizzak ere eskaini-
ko ditugu. 
Zelan sortu zaizu taberna hau ku-
deatzeko aukera?
Ni aktorea naiz. Urte gogorra 

izan da artista guztiontzat. Iraile-
tik aurrera espektakulu berri bat 
egin gura dut. Aktore denok os-
talaritzan ibilitakoak gara inoiz. 
Banuen esperientzia Elorrioko 
igerilekuetan, eta baita Duran-
gokoetan ere taberna kudeatzen, 
eta neure burua aurkeztu nuen. 
Udan lan egitea da nire asmoa, 
eta irailetik aurrera nire kultur 
jardunera bueltatzea. 

Zure oporrak, noizko?
Irailaren amaierarako, baina 
hori ez da arazo niretzat. Jendea 
abuztuan joaten da, eta horixe da 
hilerik txarrera edonora joateko. 
Irailetik aurrera nire espektaku-
luagaz jarraitu gura nuke. 

Pandemiak zein eragin izan du zure 
aktore lanean? 
Nik formatu txikiko ikuskizun 
bat daukat. Eskupido amor izena 
dauka. Gatxa izan da. Aretoen 
aforoa mugatua izan da, gauza 
asko ez dira antolatu, eta progra-
matzaileek ere ziurgabetasun 

handia izan dute. Urte arraroa 
izan da. Nik gurago nuen lan 
egin diru laguntzak eskatu bai-
no. Gero esango dute artistak ez 
garela langileak! Bizimodu eta 
ordutegi desberdinak ditugunez, 
jendeak ez du gure lana balora-
tzen. 

“Pandemiaren eraginez jendea 
gutxiago kontsumitzen dabil”
Kanpoko igerilekuetako tabernan eguraldiari begira egoten dira egunero. Aitziber Izquierdo 
aktore elorriarrak dioenez, uda euritsu hasi den arren gogotsu dabil lanean

Aitziber Izquierdo Durangoko igerilekuetan.

Nik lan eta hik jai
Hainbat negozioren goi-denboraldia udan izaten da

DURANGALDEA  •  

 Abestiak dioen legez, uda sa-
soian batzuek lan egin behar 
izaten dute beste batzuek opo-
rrez gozatu dezaten. Hik lan 
eta nik jai abestia makina bat 
bider abestu du Luhartz tal-
deak ing ur uko er romer ie -
tan. Eta abesti hori hainbat 
herritarren errealitatearen 
isla da. ANBOTOk Durangal-
dean lanean geratuko diren 
lau pertsonaren testigantzak 
jaso ditu. Gremio eta sektore 
ezberdinetakoak diren arren, 
uda goi-denboraldia izaten da 
denentzat. Aitziber Agirre be-

rriztarrak txakurren egoitza 
dauka eta lanez lepo dabil. 
Eskerrak ekainean oporretan 
joateko tartetxoa hartu zuela. 
Igor Iglesias soinu teknikaria 
da. Tit ir iteroak legez, kon-
tzertu batetik bestera dabil. 
Furgonetan sartu eta maki-
na bat kilometro egingo du 
uda honetan. Mikel Sanchez 
Otxandioko turismo bulegoko 
informazio puntuan arituko 
da lanean, bigarren ur tez. 
Aitziber Izquierdo aktore elo-
rriarrak Durangoko Tabirako 
igerilekuetako taberna hartu 
du.

Udan lan egitea da nire 
asmoa, eta irailetik 
aurrera nire kultur 
jardunera bueltatzea 

AiTZIBER IZQUIERDO
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DURANGO •  EKAITZ HERRERA

"Errealitatera doitutako ordenan-
tza fiskalak". Iker Urkiza EH Bildu-
ko zinegotziak berba horietxekin 
deskribatu ditu 2022. urteari be-
girako ordenantza fiskalak. Labur 
esanda, honakoa nabarmendu dai-
teke: Durangoko zergek, tasek eta 
prezio publikoek dauden moduan 
jarraituko dute 2022an zehar. Hau 
da, Ondasun Higiezinen gaineko 
zergak, Hondakinenak, Ibilgai-
luenak zein TAO zerbitzuak bere 
horretan geratuko dira. Oposizioko 
alderdiek 19 emendakin aurkeztu 
dituzte. 11 aurkeztu ditu PSE-EEk, 
eta 8 EAJk. Euretariko batzuk tes-
tuan jasota geratu dira. 

EAJk abstentziora jo du. Euren 
emendakin batzuk onartu egin 
direnez, ordenantzan "hobekuntza 
txikiren bat" lortu duela adierazi 
dute. Baina hutsuneak ere ikusi 
dituzte. EAJk dio aukera bat galdu 
dela iaz eginiko zerga igoeran atze-
ra-buelta bat emateko, eta, horren-

bestez, iazko igoera "sendotuta" 
geratu dela. Josune Escotak gogora 
ekarri du iaz higiezinen gaineko 
zergak %14 egin zuela gora eta %15 
hazi zela komertzioena. Alderdi 
sozialistak antzerako jarrera hartu 

du. Herriaren Eskubidea taldeko 
Jorge Varelaren esanetan, ostera, 
iaz egindako igoerari eskerrak 
udalak tarte gehiago izan du bere 
finantzaketa propioa "autogestio-
natzeko" eta herritarren beharri-

zanak bermatzeko, "Udalkutxatik 
etorriko denaren menpe egon 
barik". Varelak gogoratu du, iaz, 
aurreikusitakoa baino 3 milioi eu-
ro gutxiago heldu zirela Bizkaiko 
Foru Aldunditik Udalera. 

Durangoko zergek, tasek eta prezio publikoek gaur 
egungo kopuruetan jarraituko dute 2022an zehar
Durangoko udalbatzak 2022ko ordenantza fiskalak onartu ditu. Gobernu taldeak dio "errealitatera doitutako" ordenantza 
dela. Oposizioko alderdiak abstenitu egin dira, euren esanetan iaz egindako igoerak "berretsita" geratu direlako

Eguazten arratsaldean onartu zituzten 2022ko ordenantza fiskalak.

Patxi L. Lakunzak 
hartu du Mikel 
Uriguenaren lekua
DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Zinegotzi berri bat batu da Du-
rangoko udalbatzara. Joan zen 
hileko osoko bilkuran, Herria-
ren Eskubidea-Elkarrekin Pode-
mos- Independenteak taldeko 
Mikel Uriguenak kargua utzi 
zuen, bederatzi hilabetean or-
dezkari lanetan egon eta gero. 
Aurrerantzean, Patxi L. Lakun-
zak beteko du haren lekua. 
Lakunzarentzat ez da kargu 
berria. Aurreko legegintzaldian 
ere zinegotzi lanetan aritu zen 
talde morearen barruan.

'Gastrobonuak' 
kaleratuko dituzte, 
Durangoko ostalariei 
bultzada emateko
DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Ostalaritzaren sektoreari beste 
bultzada bat eman guran, Du-
rangoko Udalak 'gastrobonuak' 
kaleratzeko erabakia hartu du. 
Bonuak urriaren bueltan ipini-
ko dituzte erabilgarri, eta ko-
mertzioetako bonuekin erabili-
tako mekanika beragaz baliatu 
ahalko dira. Neskutz Rodríguez 
Herriaren Eskubidea taldeko 
zinegotziak aurreratu duenez, 
herritarrek 10 euroan eskuratu 
ahalko dituzte bonuak, gero 20 
euroko kontsumoa egin ahal 
izateko. Hori bai. Rodríguezek 
azpimarratu duenez, bonua 
tabernaren batean kontsumi-
tzeari ekiten dionak taberna 
horretan agortu beharko ditu 
20 euroak. Udalak 35.000 euro 
ipiniko ditu egitasmorako.

DURANGO •  EKAITZ HERRERA

Durangoko Izarra astronomia 
elkarteak sinadura bilketa bat 
hasi du garai bateko astronomia 
zerbitzua berreskuratu dadin eska-
tzeko. Peticiones.net atarian ekin dio 
sinadurak batzeari. Honako hau da, 
zehatz esanda, elkartearen eskaria: 
"Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailari eskatzen diogu deialdia egin 
dezala, berriro Durangoko Astro-
nomia Gelarako Astronomiako 
laguntzaile plaza ateratzeko; hez-

kuntza komunitateak jarrai dezan 
izaten, gure ustez, hezkuntza-balia-
bide garrantzitsu eta baliotsua". 

Kontua ulertzeko, urte bi egin 
behar da atzera. 2019ra arte, Du-
rangoko Intxaurrondo ikastetxeko 
kupulan astronomia gaiak dibul-
gatzen ziren. Euskal Autonomia Er-
kidegoko ikasle ugari bertaratzen 
zen, Erkidego osoan astronomia 
gaiak lantzen zituen gela bakarra 
zen eta. Gertatzen dena da bertan 
irakasle lanetan ibilitako Esteban 
Estebanek erretiroa hartu zuela, 
eta ordutik hona hutsik dagoela 
zerbitzua. Durangoko Udalak Hez-
kuntza Sailari egotzi dio zerbitzua-
ri jarraipenik ez ematea. Hainbat 
bider eskatu dio zerbitzua berres-
kuratzeko. Oraingo honetan, Izarra 
elkarteak egin du eskaria. 

Sinadura bilketa hasi dute astronomia 
zerbitzua berreskuratu dadin eskatzeko
Durangoko Izarra elkarteak astronomia gaiak dibulgatuko dituen hezitzaile baten beharrizana 
azpimarratu du. Lan horretarako plaza publiko bat sortzea eskatuko dio Hezkuntza Sailari

Esteban Esteban Astronomia zerbitzuko dibulgatzailea izan da, 2019ra arte.
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DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Irantzu Izagirre Bravo iurretarrak 
ezin zuen sinistu gertatzen ari 
zitzaiona. Iazko azaroan lanik 
barik geratu zen eta halakoetan 
egin ohi den moduan, langabezia-
gaitiko ordainsaria eskatzera joan 
zen Estatuko Enplegu Zerbitzu 
Publikora, SEPE delakora. Baina 
han, ustekabean, ukatu egin zioten 
eskaria. "ERTEan egon nintzenez 
gero, ez nuela behar beste kotizatu 
esan zidaten, eta ez nuela langabe-

ziagaitiko ordainsaria eskuratzeko 
aukerarik", dio Izagirrek. Behar-
ginak, orduan, auzibideak hasi 
zituen LAB sindikatuagaz elkarla-
nean. Auzia Bilboko auzitegietara 
eraman zuten, eta orain egun gutxi 
kaleratu da epaia. Emaitza, honako 
hau da: epaileak arrazoia eman 
dio beharginari. Hau da, Izagirrek 
berari zegokion langabeziagaitiko 
ordainsaria eskuratzeko eskubidea 
du, bere orduko ERTE egoera derri-
gorra zelako. 

Auziaren muina ulertzeko, 
2020ra egin behar da atzera, ko-
ronabirusak gogor kolpatu zuen 
garaira. Izagirre, momentu hartan, 
Durangoko taberna batean zebilen 
zerbitzari, Goienkalean. Baina 
itxialdiak eta ostalaritzako ordu 
murrizketak hasi zirenean, taber-
nako martxa korapilatu egin zen. 
Langileak ERTEan sartu ziren, eta 
egoera horretan hiru bat hilabetean 
egon eta gero, negozioko ateak 
zarratu behar izan zituzten. Hor 

etorri zen Izagirreren auzia. SEPEk 
ukatu egin zion langabeziagaitiko 
prestazioa, ERTEan egon zela eta 
nahikoa kotizatu ez zuela argudia-
tuta. "Baina nik urtebete eta hile 
batzuk egin nituen lanean. Hiru 
bat hilerako prestazioa eskuratzeko 
aukera nuen", zehaztu du langileak. 

Izagirrek ez du auzibide hau 
bakarrik egin. Durangaldeko LAB 
sindikatuko Garazi Mendoza Agi-
rre abokatua izan du bidelagun, 
eta Mendozak honela azaltzen 
du gertaturikoa: "Koronabirusa 
ailegatu baino lehen ere baziren 
ERTEak. Baina koronabirusa aile-
gatutakoan, araudi berria kaleratu 
zen, Covid ERTE moduko bat. Hain 
zuzen ere, Espainiako gobernuak 
oinarrizkoak ez ziren aktibitate 
ekonomiko guztiak bertan behera 
uztea agindu zuelako. Errege de-
kretu haregaz, gobernuak bazuen 
langileak kaleratzeetatik babeste-
ko gutxieneko asmo bat. Eta araudi 
horretan azpimarratzen denez, 
kotizazioek indarrean jarraitu 
behar zuten, inolako salbuespenik 
barik, nahiz eta ERTEan egon. Eta 
salbuespenik ez dagoenez, uler-
tzen duguna da langabeziagaitiko 
prestazioa hartzea zegokiola Izagi-
rreri, nahiz eta bere lanaldi tarte 
horretan ERTEan egoniko hileak 
konputatuta dauden". Orain, Men-
doza abokatuak honelakoak salatu 
daitezen bultzatu gura du, "asko 
izan daitezkeelako egoera berean 
dauden beharginak".

Epai batek arrazoia eman dio langabeziagaitiko 
prestazioa ukatu dioten behargin iurretar bati
Langileak auzibideak hasi zituen LAB sindikatuaren bitartez. Orain, epai batek arrazoia 
eman dio, prestazioa hartzeko eskubidea zuen, ERTE egoera behartuan zegoelako

Irantzu Izagirre behargina eta Garazi Mendoza LABeko abokatua.

ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA 

Zornotzako Erreferendum plaza 
jendez bete zen astelehen arratsal-
dean, uztailaren 15ean herrian 
izandako eraso matxista eta ho-
mofoboak salatzeko. Mugimendu 
feministak eta Akelarre platafor-
mak argi esan dute: “Alarma gorria 
piztu gura dugu, Zornotzako jaiak 
izango ziren data hauetan zaintza 
eta sare feministak indartzeko, eta 
mutil gazteen halako jarreren au-
rrean erantzuteko. Ez dezagun ha-
lakoen aurrean ezikusiarena egin”. 
Gertaturiko eraso bien aurrean, 
“pedagogia feminista” baten lan-
keta aldarrikatu dute. 

Mutil talde batek neska bat eta 
mutil bat jazarri zituen. Mutilari 
“maritxu zikina” eta halakoak  
oihukatu, eta harriak jaurti zizkio-
ten. Haren lagunak defendatzera 
joan ziren, baina eurak ere jazarri 
zituzten. Neska bati eskuagaz jotze-
ko keinua egin eta mehatxu egin 
zioten. Protestaren deitzaileek ara-
zo hauek inguru hurbiletik lantzen 
hastera eta arau zisheteropatriar-
kala deseraikitzera deitu dute.

Zornotzarrek kalera irten dute 
azken eraso matxista eta 
homofoboak salatzeko
Erasoak joan zen astean gertatu ziren. Mutil batzuek harrika 
egin zioten beste mutil bati, eta neska bat jazarri zuten

Astelehenean elkarretaratzea egin zuten Zornotzan.

Maria Benitok irabazi du 
Enrike Renteria sariketa
Aurten ez da zuzeneko margoketa saiorik egon. Bai, 
ostera, "Zintzilik" modalitatea, 'Kolorez Bizi' lelopean

ZORNOTZA •  ARITZ MALDONADO

Koronabirusaren eraginez, aur-
tengo Enrike Renteria lehiaketan 
ez da zuzeneko margo lehiake-
tarik egon. Dena dela, 'Zintzilik' 
modalitatea bai, egin da. Eta Maria 
Benitok eskuratu du lehenengo 
saria. Carmen Marinek eraman 

du bigarrena, eta Iraia Elexpuruk 
hirugarrena. Bestalde, ikusleen 
saria Iraia Aspiazuk irabazi du. 
Lehiaketara aurkezturiko lanak 
Zornotzako Euskal Herria plazan 
daude ikusgai. Aurreko edizioeta-
ko 70 lan ere ipini dituzte ikusgai, 
Zornotza osotik. 

Zornotzako kaleetan eskegitako oihaletariko batzuk.

Egoitz Etxeandia 
zornotzarrak irakasle 
ekintzaileenaren 
saria jaso du

ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA

Egoitz Etxeandia Lauaxeta ikas-
tolan dabil irakasle, eta Junior 
Achievment fundazioaren esku-
tik irakaslerik ekintzaileenaren 
saria jaso du, "ikasleentzat auke-
rak sortzeagaitik" eta ikasleak 
"erronka berriei aurre egitera 
bultzatzeagaitik". Kontua #mic-
roempresas izeneko lehiaketa-
tik dator. Etxeandiak eta Laua-
xeta ikastolako Jone Escribano, 
Iñigo González, Jon Ortega eta 
Unai Carrera ikasleek espainiar 
estatuan egiten den mikroen-
presen lehiaketan parte hartu 
dute. Saria irabazi dute han, 
140.000 ikasleren artean sailka-
tu eta gero. 

Egoitz Etxeandiak, aurreran-
tzean, zabalik du Junior Achiev-
ment Europek antolatzen duen 
jardunaldietan Europako ira-
kasle ekintzailea izendatzeko 
aukera.
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Elorrio  •  maialen zuazubiskar

AHTko obrak direla-eta Iguria au-
zo parean N-636 errepidea itxi iza-
na salatu du Elorrioko Udalak, eta 
puntu horretarako benetako so-
luzio bat eskatu dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari prentsa ohar baten bi-
tartez. Bestalde, Elorrioko Udalak 
baztertu egin du auzoko bigarren 
irteera erabiltzearen alternatiba, 
"arriskutsua" delako.

“Nahiko gogorra da AHTaren 
moduko zentzubako azpiegitura 
baten ondorioak sufritu behar 
izatea, are gehiago proiektuaren 
guztiz aurka egonda. Orain, gai-

nera, Iguria auzo parean errepidea 
itxi dute, aldebakarrez erabakita,  
udala kontuan hartu barik, eta 
Iguriako bizilagunengan eta haien 
segurtasunean eragin zuzena duen 
bidegurutze bat berrantolatzea 
erabaki dute. Hori guzti hori dela-

eta, bere erabakia berriro plantea-
tzeko eta lehenengo irteera berriro 
gaitzeko eskatzen diogu Bizkaiko 
Foru Aldundiari”, adierazi du Idoia 
Buruaga alkateak prentsa oha-
rrean.

Semaforoa ipintzeko eskaria
Bestalde, Elorrioko Udalak jakina-
razi du joan zen martxoan Igurian 
behin-behineko semaforo bat 
instalatzeko eskatu ziola Bizkaiko 
Foru Aldundiari, oinezkoen bidea 
amaituta egon arte eta martxan 
hasi arte. Baina oraindino ez dutela 
erantzunik jaso azaldu dute.

AHTko obrak direla-eta Iguria auzoko 
lehenengo irteera itxi dutela salatu dute
Elorrioko Udalak ahalik eta arinen soluzio bat bilatzeko eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari

Iguria auzoko irteera itxita.

Kurutziagako bidegurutzeko 
segurtasuna "lehenbailehen" 
hobetzea eskatu du EAJk
Gobernu taldea harrituta agertu da EAJren oharragaz, eta 
zenbait aukera aztertzen dabiltzala azaldu du

Elorrio  •  a.m./m.z.

EAJren ustetan, Elorrioko Udala 
"berandu" jokatzen dabil eta Ku-
rutziagako bidegurutzea "puntu 
beltz" bat dela azpimarratu du. 
"Beharrezkoa da ingurua hobe-
tzea eta geroago eta ugariagoak 
diren trafiko arazoak konpontzea. 
Laburbilduz, azken bost urteetan 
hiru istripu larri gertatu dira. Ho-
rietariko batean pertsona bat hil 
zen eta istripu txikiak etengabeak 
dira", azaldu du Mikel Arruabarre-
na EAJko udal taldearen bozera-
maileak.

EAJren ustetan, biribilgune bat 
eraikitzea da aukerarik egokiena 
inguruko arazoa konpontzeko: 

"EH Bildu Kurutziagako inguruari 
buruzko ikerketa motel batean 
murgilduta dago, mahai gainean 
hainbat aukera dituela. Bien bitar-
tean, istripuak gertatzen dira".

Gobernu taldearen erantzuna
Idoia Buruaga alkatea "harrituta" 
agertu da EAJren oharragaz. "Ha-
rrituta nago, badakite-eta dagoe-
neko lanean gabiltzala. Gainera, 
orain hile batzuk publiko egin 
genuen zenbait aukera dugula 
esku artean, eta horiek aztertzen 
gabiltzala", azaldu du alkateak. 
Bidegurutzeaz gainera, gune ho-
rretan beste faktore batzuk ere 
aztertu behar direla jakinarazi du. 

Plazan egurrezko estaldura bat jarriko dute, besteak beste.

Berrizko Udalak 524.000 euro 
ipiniko ditu hilerrian lanak egiteko
Orlan Isoird alkateak azaldu duenez, hilerriak defizientzia 
estrukturalak ditu eta hori "arriskutsua" izan daiteke

Elorrio  •  maialen zuazubiskar

Eguaztenean eginiko osoko bil-
kuran, Berrizko Udalak geraki-
netik 995.000 euro aurrekontura 
pasatzea erabaki zuen. Diru atal 
horretatik 409.000 euro hilerria 
berrizteko erabiliko ditu. Guzti-
ra, udalak 524.000 euro ipiniko 
ditu lanetarako, urte hasieran 
aurrekontuetan gordetako diru 
atalari gerakinekoa batu beharko 
zaio eta. 

Diru atal horregaz hainbat 
izango dira egingo dituzten la-
nak.  "Kanposantuan defizientzia 
estrukturalak daude eta horiek 
arriskutsuak izan daitezke. Beraz, 
lan horiek egin egin behar dira", 
adierazi zuen Orlan Isoird Berriz-
ko alkateak osoko bilkuran. 

Defizientzia estruktural horiek 
konpontzeaz gainera, komunak 

konpondu, hilerriko langilearen 
eremua atondu eta gaur egun agur 
eremu lez erabiltzen den kapera 
konpondu behar dituzte, besteak 
beste. 

Josu Albizuri EH Bilduren boze-
ramaileak bilkuran adierazi zue-

nez, proiektu horrek zalantzak 
sortzen dizkio talde subiranista-
ri:."Ez gaude hilerria konpontzea-
ren aurka, baina proiektuaren in-
guruan hainbat zalantza ditugu", 
esan zuen. 

EH Bildu ez dago hilerria 
konpontzearen aurka, 
baina proiektuagaz 
"zalantzak" dituzte

Atxondo  •  maialen zuazubiskar 

Atxondoko Berdintasun Plana egi-
teko prozesuaren barruan, udala 
diagnostiko bat egiten hasi da 
inkesta baten bitartez, herritarren 
iritzia ezagutu eta hauen beharri-
zanak zeintzuk diren jakiteko.  

"Planaren faserik garrantzi-
tsuenetariko bat da hau. Testuin-
guru bat sortzeko, atxondarrek 
zer pentsatzen duten jakiteko eta 
egungo beharrizanen araberako 
plan bat egiteko aukera emango di-
gu. Horregaitik, oso garrantzitsua 
da parte hartzea, eta galdetegiari 
erantzuteko dei egiten diet herrita-
rrei", adierazi du Maria Aranguez 
zinegotziak. 

Irailaren 1era arte erantzun 
ahal izango zaio galdetegiari. In-
kesta Interneten eskuratu daiteke, 
baita paperean ere, udaletxean. 

Atxondoko Udala herritarrekin diagnostikoa 
egiten dabil Berdintasun Plana osatzeko
Herritarrek irailera arteko epea izango dute udalak proposatutako galdetegia betetzeko

Udalak "egungo beharrizanen araberako plan bat" egin gura du.

Elorrioko Udalak 
baztertu egin du Iguria 
auzoko bigarren irteera 
erabiltzearen alternatiba



2021eko uztailaren 23a, barikua 
7anboto Publizitatea

Osasun  
gida

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Odontologia
PSE: 112/13

Odontologia
PSE: 145/13

Estetika
PSE: 16/09

Podologia
PSE: 148/13
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MAÑARIA •  Joseba derteano

Errekondo jatetxea itxita dago iazko 
urritik. Orain aste batzuk, udalak 
lehiaketa publikoa hasi zuen nego-
zio horren kudeaketa emateko, eta, 
epealdi horren barruan, negozio 
hori kudeatzeko interesa duen pro-
posamen bat jaso dute. 

Udaleko kontratazio mahaia 
eguaztenean batu zen Errekon-
do jatetxeko proposamena az-
tertzeko. Dokumentazio guztia 

zuzen zegoen udaleko iturrien 
esanetan, eta, beraz, eurei eslei-
tuko diete kudeaketa. Hurrengo 
pausoa kontratua sinatzea izango 
da. Kudeatzaile berrien asmoa 
jatetxea irail erdi-amaiera aldera 
zabaltzea dela adierazi dute udal 

arduradunek. Errekondok ateak 
zabaltzen dituenean, Mañariak 
hiru taberna edo jatetxe izango 
ditu zabalik: Errekondo bera, 
Arri-Toki jatetxea eta U2 taberna. 
Bestalde, Herriko taberna itxita 

dago, obrak egiten dabiltzalako 
bertan. "Herrian orain dagoen 
tabernen eskaintzari beste bat 
gehitzea garrantzitsua dela uste 
dugu", adierazi du Ainara Otxoto-
rena alkateak. 

2018tik hona udalak hainbat 
saiakera egin du Errekondoren ku-
deaketa esleitzeko. Etapa berriak 
iazko urrira arte iraun zuen. Osa-
sun krisiak utzi duen ondorioetari-
ko bat izan zen. 

Iazko urritik itxita egon eta gero, udalak berriro esleituko 
du Mañariko Errekondo jatetxearen kudeaketa
Negozioa kudeatzeko proposamen bat aurkeztu da lehiaketa publikota, eta kontratazio mahaiak bere oniritzia eman dio 

Errekondo berriro zabaltzen dutenean, Mañariak hiru taberna edo jatexe izango ditu zabalik.

IzuRtzA •  J.d.

Izurtzako azken udalbatzarrean 
aho batez onartu dute etxeko ani-
maliak batzeko eta zaintzeko zerbi-
tzuaren tasak arautzen dituen orde-
nantza. Orain, ordenantza Bizkaiko 
Boletin Ofizialean argitaratu dute 
eta alegazioak egin daitezke. 

Prozesu horren ondoren onartu-
ko dute behin betiko. Ordenantza 
honen ondorioetariko bat honako 
hau da: aurrerantzean, etxeko 
animalia bat Izurtzako lurretan 
aurkitu, jabea nor den jakin ez, eta 
zainketa gune batera eramaten 
denean, gune horretan sortzen 

diren gastuak animaliaren jabeak 
ordaindu beharko ditu. Orain arte 
udala egiten zen gastu horien kar-
gu, ez zegoelako arlo horretako 
ordenantzarik. Beste ondorio bat 
honako hau da: lehen, jabeak gura 
zuenean jaso zezakeen bere etxeko 
animalia zentrotik; aurrerantzean, 
udaletxera joan beharko du lehe-
nengo, zainketa lanen gastuak or-
daintzera. Behin ordaindutakoan 
jaso ahalko du animalia.

Etxeko animaliak batu eta zaintzearen 
gaineko ordenantza onartu dute Izurtzan 
Aurrerantzean zainketa gastuak animalien jabeek ordaindu beharko dituztela da ondorioetariko bat

Azken udal batzarrean aho batez onartu zuten ordenantza.

Ordenantza Bizkaiko 
Boletin Ofizialean 
argitaratuta dago eta 
alegazioak egin daitezke

Ibaia bistaratuta, 
amaituta daude 
industrialdeko 
lanak Mallabian

MAllAbIA  •  J.d.  

URA agentziak amaitu ditu 
Mallabiko Mallabarrena indus-
trialdeko lanak. Industrialdea-
ren ondo-ondotik doan errekak 
gainezka egiten zuenean, kal-
teak eragiten zituen inguruko 
pabilioietan. Azken urteetan 
behin baino gehiagotan gertatu 
den zerbait izan da udal ordez-
karien esanetan. Arazo horiek 
konpontzeko, lan nagusi bi egin 
dituzte. Batetik, erreka apur 
bat desbideratu dute; bestetik, 
lehen estalita zihoan erreka, eta 
orain bistan utzi dute, estalkirik 
barik. 

Otxandion irteerak 
antolatu dituzte herria 
eta bertako pagadiak 
hobeto ezagutzeko

otxAndIo  •  J.d.

Gorbeia Euskadi erakundeak 
Gorbeiako hainbat bisita an-
tolatu du hemendik eta urrira 
bitartean parke naturala ezagu-
tarazteko. Euretariko hiru bisita 
Otxandion izango dira: uztaila-
ren 24an, abuztuaren 22an eta 
irailaren 4an. 12 urtetik gora-
koek 3 euro ordainduko dute, 
eta 6tik 12 urtera artekoek 1,5. 

Hiru irteerek launa kilome-
tro pasatxo dituzte eta denetan 
Presazelaiako pagadia eta As-

kirutzeko izoztegia bisitatuko 
dituzte, besteak beste. Irteera 
guztiak 11:00etan hasiko dira, 
Otxandioko plazan. Izen-ema-
tea Gorbeia Euskadi erakunde-
ko webgunearen bitartez egin 
daiteke. 

Errekondoko kudeatzaile 
berrien asmoa jatetxea 
irail erdi-amaiera aldera 
zabaltzea da 

Lehenengo irteera zapatu 
honetan izango da; beste 
biak abuztauren 22an eta 
irailaren 4an dira
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abadiño  •  ARITZ MALDONADO 

Matienako hirigunetik trafiko 
astuna ateratzea geroago eta hur-
bilago dago. Azken osoko bilkuran, 
Abadiñoko udalbatzak onartu egin 
du udalbatzak N-634 errepidetik in-
dustrialdera sartzea ahalbidetuko 
duen zubiaren eraikuntza URAgaz 
batera finantzatzeko akordioa. Hi-
tzarmen berriagaz, Uraren Euskal 
Agentziak bere gain hartuko ditu 
obren kontratazioa, zuzendaritza 
eta ikuskapen teknikoa. Horrez 
gainera, aurrekontuaren heren 
bat inguru finantzatuko du; URAk 
516.144, 40 euro ordainduko ditu, 
eta Abadiñoko Udalak 1.211.365,34 
euro. Horrez gainera, lurzoruen ku-
deaketaz eta lanak kontratatzeko 
behar diren lizentzia eta adminis-
trazio-baimenak lortzeaz arduratu-
ko da udala.

 Mikel Garaizabal Abadiñoko 
alkateak bilkuran azpimarratu 
zuen erakundeen arteko elkarlana 
gakoa izan dela proiektua aurrera 
ateratzeko. "Erakundeen arteko 
lankidetzari eta lanari eskerrak 

proiektua desblokeatu ahal izan 
dugu, eta horri balioa eman behar 
diogu. Gaur egun aukera zehatza 
dago inguru horretako trafikoari 
behin betiko soluzioa emango dion 
zubi berria egiteko", azaldu zuen. 
Izan ere, proiektua "hamarkada bi 
baino gehiago" atzeratu dela ere 
azpimarratu zuen. EAJren eta Aba-
diñoko Independienteen botoekin 
onartu zen hitzarmena.

EH Bilduren abstentzioa 
EH Bilduk abstentziora jo zuen 
bozketa honetan. Erakundeen ar-
teko elkarlanagaz ados egon arren, 
koalizio subiranistako kideek "ez 
dute ulertzen" zelan utzi daitekeen 
"obraren kontrola" beste erakunde 
baten esku. "Ondo ikusten dugu 
URAk ardura hartzea eta zati bat 
ordaintzea, baina ez dugu ulertzen 
Matiena auzorako eta Abadiñora-
ko estrategikoa den proiektu baten 
kontrola beste erakunde baten 
gain uztea", azaldu zuen Mikel 
Urrutia EH Bilduren bozeramai-
leak.

Abadiñoko Udalak eta URAk N-634tik Trañapadurarako 
zubiaren eraikuntza finantzatzeko hitzarmena sinatu dute
Abadiñoko Udalak 1.200.000 euro inguru ipiniko ditu; Mikel Garaizabal alkateak erakundeen arteko lankidetza azpimarratu du osoko bilkuran

Zubi berriak herrigunetik trafiko astuna aterako du.

zaldibar  •  A.M.

Zaldibarko Uda Kulturala zikloa 
borobilduko dute gaur, Deabru 
Beltzak kale antzerki taldearen 
Su á feu ikuskizunagaz. Euskal 
Herria kaletik hasi eta udaletxe 
plazan amaituko dute emanal-
dia. "Etorkizunekoak diruditen 
pertsonaia bitxi batzuek kalea 
hartzen dute erritmo desberdine-

kin eta su primitiboagaz", azaldu 
dute Deabru Beltzak taldeko 
kideek.

 Deabru Beltzak taldea 1996.
utean jaio zen, kale antzerki ibil-
tariak sortu eta diseinatzeko hel-
buruagaz. 25 urte geroago, taldea 
mundu osoan zehar ibili da bere 
ikuskizunekin. 35 herrialde baino 
gehiagotan egon dira; Alema-

nian, Kolonbian, Venezuelan eta 
Kroazian, besteak beste; hamar 
antzezlan aurkeztu dituzte urteo-
tan. Su á feu ikuskizunean, ibilbide 
osoko bizipenak islatzen dituzte. 
"Bizitako esperientziak, sorkun-
tza, originaltasuna, energia eta 
konpainiaren esfortzu guztia kale 
antzerkiak bere tokia izan dezan", 
adierazi dute. 

'Su á feu' ikuskizunagaz itxiko dute 
Zaldibarko Uda Kulturala zikloa
Deabru Beltzak kale antzerki taldeak suz eta perkusioz osaturiko emanaldia eskainiko du 
gaur, 22:00etan; ekainean hasita, hogei ekitalditik gora egin dituzte Zaldibarren

'Su á Feu'. @PAbLOURkIOLA

Astolako igerilekuetako 
estalkiaren lizitazioa uztailean 
egitea aurreikusten du udalak
Proiektuak 1,2 milioi euroko aurrekontua izango du

abadiño  •  A.M.

Astolako igerilekuetako estalkia-
ren lizitazioa uztailean egingo 
dela azaldu zuen Mikel Garai-
zabal alkateak Abadiñoko Uda-
laren azken osoko bilkuran. 
Alkatearen esanetan, "Orain arte 
izandako arazoei amaiera ema-
tea hurbilago dago". Javi Crespo 

alkateordeak ere "beharrezko 
aurrerapauso lez" ikusten du 
estalkiaren lizitazioa. Udalak 
1.286.572 euroko aurrekontua 
bideratuko du, hasteko. Enpre-
sek irailera arteko epea edukiko 
dute euren proposamenak aur-
kezteko.

Astolako igerilekuak.
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DURANGALDEA  •  EKAITZ HERRERA

Mankomunitateak 2021-2024 den-
boraldirako Plan Estrategikoa aur-
keztu du asteon, eta Durangaldeko 
zerbitzu publikoak "modu solida-
rioan, eraginkorrean eta jasanga-
rrian" eskaintzea da lehentasune-
tariko bat. Mireia Elkoroiribe buru 
duen erakundeak banakako hamar 
elkarrizketa egin ditu Mankomuni-
tatearen parte diren herrietako al-
kateekin. Galdetegiak banatu ditu 
beharginen artean, elkarrizketak 
egin ditu alderdi politikoekin, eta 
azpimarratu du "oposizioko alderdi 
nagusia" ere aritu dela "talde moto-
rean", EH Bildu. 

Diagnosi hori egin eta gero, Man-
komunitateak Plan Estrategikoan 
jaso ditu helburu nagusiak. Man-
komunitateko iturrien esanetan, 

honako hauek lirateke helburu 
estrategikoetariko batzuk: Manko-
munitatea bera gizarte, ekonomia, 
ingurumen eta jasangarritasuna-
ren alde egiten duen erakundea 
izatea, osasuna eta ongizatea hobe-
tzeko lan egitea, lan duina sustatze-
ko lan egitea, denboran zehar gerta 
daitezkeen gorabeheren arabera 
zerbitzuak etengabe egokitzen joa-
tea, administrazio hurbilago eta 
eraginkorrago baterantz jotzea, edo 
berdintasun politikak garatzea. 

"Pribatizaziorako" ate bat
EH Bilduren esanetan, Plan Estra-
tegiko berriak “hondakin zerbi-
tzuaren pribatizazioari” zabaltzen 
dio atea. Hori dela-eta, koalizioak 
ez du Plan Estrategiko berria ba-
bestu. Hiru arrazoi eman ditu ho-
rretarako. Euren esanetan, planak 
hondakin zerbitzuaren pribati-
zazioari zabaltzen dio atea, gizar-
te zerbitzuak “zeharka” lantzen 
dira testuan, eta, horrez gainera, 
Mankomunitateko pertsonala 
“egonkortzeko neurriak” ez dira 
aintzakotzat hartzen. Mankomunitateko ordezkari politikoak. Ezkerretik eskumara, Josune Escota, Javi Crespo, Mireia Elkoroiribe eta Iñaki Totorikaguena.

EH Bilduk plana kritikatu du, gizarte zerbitzuek "pisu gutxi" dutela eta planak hondakinen zerbitzua "pribatizatzeko" ate 
bat zabaltzen duela iritzita. Mankomunitateko pertsonala "egonkortzeko" neurririk ere ez dela jasotzen gaineratu du 

Mankomunitateko Plan Estrategiko berria "elkartasuna, 
ekitatea eta ongizatea" sustatzeko bokazioz jaio da

GARAI  •  EKAITZ HERRERA 

Udalak kultur programa bat pres-
tatu du datorren astera begira. 
Ikuskizunetara sartzeko, derrigo-
rra da aldez aurretik izena udale-
txean ematea. Hauxe da egitaraua:
• UZTAILAK 26  •  'Isiltzen joan zirenak' 
- Lourdes Iriondo - Hego haizearen 
ipuinak, 19:00etan, Elizabarrin. 
Izena emateko epemuga: uztaila-
ren 23a.
• UZTAILAK 27  •  'Potxin eta Patxin' 
pailazoak, 17:30ean, frontoian. 
Izena emateko epemuga:  uztaila-
ren 23a.
• UZTAILAK 28  •  'Maite Franko umeen-
tzako ipuin kontalaria, 3 urtetik 
gorakoentzat. Kultur Etxean, 
17:30ean. Izena emateko epea za-
balik uztailaren 27ra arte.
• UZTAILAK 30  •  'Ez da kasualitatea' 
bertso saio musikatua. (Gai jartzai-
lea: Amaia Agirre / Bertsolariak: 
Alaia Martin, Nerea Ibarzabal eta 
Miren Amuriza. / Musikariak: 
Gari Otamendi eta Ixak Arruti). 
19:00etan hasita, frontoian edo pla-
zan, eguraldiaren arabera. Izena 
emateko epemuga: uztailaren 28a.

'Ez da kasualitatea' bertso 
saio musikatua Garaiko 
kultur egitarauaren barruan
Garaiko Udalak hainbat ekintza antolatu du datorren astera 
begira. Ekitaldietara joateko, izena eman behar da

'Ez da kasualitatea' ikuskizunaren emanaldi bat. bERTsoA.EUs.

Abadetxeak bertso saioa 
eta karaokea antolatu ditu
Silveira eta Lagoma egongo dira, besteak beste

IURRETA  •  AITZIbER bAsAURI

Hiru bertsolari nafar eta iurre-
tar bat. Iurretako Abadetxeak 
bertso jaialdia antolatu du lau 
bertsolariak batuta. Xabier Sil-
veira, Aitor Larreta, Erika Lago-
ma eta Eneko Abasolo 'Abarkas' 
bertsolariek saioa eskainiko 
dute, uztailaren 24an, zapatuan, 
Iurretako Abadetxean. Igor Ga-
larza abadiñarrak ipiniko dizkie 
gaiak. Bertaso saioa 19:00etan 
hasiko da. 

Erika Lagomak eta Xabier Sil-
veirak Nafarroako txapelketan 
parte hartuko dute urrian. Aurre-
sailkapenean aurrera egin dute 
bertsolari biek. Bestalde, Eneko 
Abasolo 'Abarkas'-ek Bizkaiko txa-
pelketako finalaurrekoetan parte 
hartuko du urrian. Beraz, udan 
egindako plazak txapelketa biak 

prestatzeko erabili ahal izango 
dituzte.

Abadetxeak bakarkako ibil-
bideari ekin zion joan zen ekai-
nean, Plazaratu dinamikak 
utzitako lekuakoari helduta. 
Etapa berri horren barruan 
antolatu du Abadetxeak ber-
tsolarien arteko topaketa hau 
zapaturako. Aurrerago, Duran-
galdeko bertsolariak Baztan 
aldera joango dira bertsotan. 
Halaxe azaldu dute Abadetxeko 
ordezkariek. 

Bertso saioaren ondoren, 
trikiti doinuek berotuko dute 
plazako giroa. Egunari amaie-
ra emateko, karaokean parte 
hartzeko aukera ere izango 
dute saiora bertaratuko diren 
bertsozale guztiek.
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Durangoko EAJ udal taldeak 
20.000 euroko partida bat sartu 
zuen udal aurrekontuetan, 
udalerriko turismo kanpaina 
bat diseinatzeko, uda honetan 
turistak herrira erakartzeko 
helburuarekin. Eta joan den 
maiatzean proposamen zehatz 
bat aurkeztu genuen, pakete eta 
plan berriekin, Durangorako 
turismo-helmuga gisa irudia 
indartzeko. 

Kanpaina hori dagoeneko 
martxan dago, baina gober-
nu taldeak kanpainaren di-
seinuan eta horren inguruan 
hartu beharreko erabakietan 
parte hartzeko konpromisoa 
hartu bazuen ere, ikusi dugu 
beste behin ere ez dutela inor 
kontuan hartu gehien komeni 
zaien komunikabideetan publi-
zitate-kanpaina bat diseinatuz, 
eta eurek aukeratutako leloa-
rekin, kanpainaren helburua 
edo nori zuzendu behar zaion 
kontuan hartu gabe.

EAJk turismoaren aldeko 
apustua egiten jarraitzen du 
Durangon, hain beharrezkoak 
diren garai hauetan eragile eko-
nomiko gisa. Gure udalerrira 
turistak erakartzeko eta ondo 
diseinatutako publizitate-kan-
paina bat beharrezkoa da he-
rriko taberna eta dendei lagun-
tzeko, eta uste dugu une egokia 
dela publizitate-kanpaina egoki 
bat abian jartzeko. Momentu 
honetan kanpaina hori mar-
txan dago gure emendakinari 
esker, nahiz eta diseinuan era-
bakitzeko aukerarik ez diguten 
eman. Gure helburua beti izan-
go da Durangok aurrera egitea.

Politikan

Turismoa motor ekonomiko 
gisa

Mireia Elkoroiribe
Zenikaonandia
EAJ

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). 

Durango I Durangoko Udalak asteburu honetan amaituko du 
Ezkurdiko kioskoa berriztatzen. Lanak amaituta, herriko toki 
"enblematiko" bat berreskuratuko du. Berrinaugurazio ekitaldia 
domekan egingo dute, 13:30ean, Durangoko udal musika banda-
ren kontzertuagaz. Aurretik, Abel Iriondo dantzariak aurreskua 
dantzatuko du.

Ezkurdiko kioskoa berrinauguratuko 
dute, Durangoko udal musika bandagaz

Elorrio I Elorrioko Udalak 6.000 euroko partida ekonomikoa 
ipini du Elorrioko lehen sektorea bultzatzeko. Jarduketa horren 
bitartez, 2021. urteari dagozkion baliabide materialen eta proiek-
tuak gauzatzeko beharrezkoak diren lanen kontratazioaren gas-
tuak finantzatuko ditu udalak, eta baita soilik ugalketarako eta 
espezieak hobetzeko diren animalien erosketa ere, besteak beste.

Elorrioko Udalak 6.000 euro ipiniko ditu 
lehen sektoreari bultzada emateko

Durangaldea I Bizkaiko Foru Aldundiak alabaren zaintza kendu 
zion Irune Costumerori, 2017an. Guraso Alienazioaren Sindromea 
(GAS) ipini zuen argudiotzat esku-hartze horretarako. Costumerok 
Aldundia salatu zuen eta eguaztenean heldu zen epaia: auzipetuta-
ko lau funtzionarioak, tartean Sergio Murillo durangarra, absolbitu 
eta arrazoia eman dio Aldundiari.

Epaileak ‘Costumero auziko’ lau 
funtzionario auzipetuak absolbitu ditu

Durangaldea I Zazpi urte pasatu dira ANBOTOk irakurleen argaz-
kilari senari bide eman eta udako argazki lehiaketa antolatzen hasi 
zenetik. Aurten ere, arlo bitan aurkeztu ahal izango dira argazkiak: 
eskualdeko argazkirik onena eta eskualdetik kanpoko onena. 

Parte-hartzaile bakoitzak lau argazki aurkeztu ahal izango ditu 
gehienez, kategoria bakoitzeko bi, eta aurretik beste lehiaketetan 
saritu bakoak izan beharko dira. 

Argazkiak irailaren 19a baino lehen ipini beharko dira ANBOTO-
ren webgunean (www.anboto.org).

Dagoeneko martxan da ANBOTOk 
antolatzen duen udako argazki lehiaketa

DURANGALDEA •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Durangaldean kasu positiboek 
gora egin dute, eta azken hamalau 
egunetan 502 positibo atzeman 
dituzte eskualdean, joan zen as-
tean baino 124 gehiago. Gainera, 
eskualdeko herririk handienak, 
hau da, Abadiño, Durango, Elorrio 
eta Zornotza pandemiaren eremu 
gorrian daude. 

Eskualdeko gainerako herrietan 
ere gora egin dute kasu positiboek. 
Iurretan, 26 positibo egon dira az-
ken hamalau egunetan, Berrizen 
22 eta Otxandion 29. 

Otxandion jairik ez
Azken egunetako kasu positiboek 
eta egungo egoera epidemiologi-
koak hilaren 23tik 25era bitarteko 
ekimenak bertan behara uztera 
behartu dute Otxandioko Udala. 
Udaletik jakinarazi dutenez, as-
teburuko ekitaldi guztiak bertan 
behera utziko dituzte, bat salbu. 

1936ko bonbardaketan hildakoak 
gogoratzeko ekitaldia baino ez dute 
egingo. Andikonako ekitaldia "for-
matu xumean" egingo duela iraga-
rri du udal gobernuak, eta osasun 
neurri guztiak "bermatuko" direla.

Abadiño, Elorrio, Durango eta Zornotza 
pandemiaren eremu gorrian daude
Kasu positiboek gora egin dute eta Durangaldean 502 kasu atzeman dituzte 14 egunetan

Kasu positiboek gora egin dute eskualdean.

Otxandioko Udalak 
bertan behera utzi ditu 
hilarren 23tik 25erako 
ekimenak

EAJk turismoaren  
aldeko apustua egiten  
jarraitzen du  
Durangon
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Mallabia 2021

Abuztuak 14, zapatua

17:00 Mr Frack zirkua eta umorea parkeko 

aterpean

21:15 Pilota partiduak herriko frontoian:

Elordi - O.Etxebarria vs. Larrazabal - Uriondo
eta Urrutikoetxea - Martija vs. Ezkurdia - Imaz
*gehienez 180 lagun

Abuztuak 15, domeka (Andra Mari 
eguna)

11:00 Meza jasokunde parrokian

12:15 Mallabiko dantzariak plazan. Euria bada, 

herriko frontoian

*gehienez 180 lagun

16:00 Mallabiko Gizonezkoen XXXI. eta 

Emakumezkoen I. harri-jasotze saria Harri txikia 

herriko frontoian

*gehienez 180 lagun

19:00 ‘Jule’ kale antzerkia parkean. Euria bada, 

CIP-eko futbito zelaian

*gehienez 180 lagun

22:00 Gozategi taldea parkean. Euria bada, 

herriko frontoian

*Parkean: gehienez 200 lagun
*Frontoian: gehienez 180 lagun

Abuztuak 16, astelehena

11:00 Meza Jasokunde parrokian

12:30 Capicua taldearen ‘Koselig’ ikuskizuna 

herriko frontoian

*gehienez 180 lagun

16:00 /17:30/ 19:00 Berdintasunaren aldeko 

Escape rooma kultur etxean

*12 urtetik aurrera. 6 pertsonako taldeak

20:00 Luhartz taldea parkean. Euria bada, 

frontoian

*Parkean: gehienez 200 lagun
*Frontoian: gehienez 180 lagun

 MALLABIKO GIZONEZKOEN XXXI. HARRI-JASOTZE SARIA

100 kg-ko zilindro zaharra / 100 kg-ko bola

PARTE HARTZAILEAK: 
Manex Zubizarreta   (Zarautz)
Jagoba Otaegi (Aizarna)
Beñat Vicario  (Donostia)
Iraitz Arruti (Zarautz)
Mikel Lopetegi «Urra» (Zarautz)
Julio Jimenez (Arévalo)
Hodei Iruretagoiena « Izeta V » (Zarautz)
Petre Bulgarea (Errumania)
Xabat Olaizola (Zarautz)
Eneko Bilbao (Kortezubi)
Iñigo Eizagirre (Zarautz)
Jon Gisasola «Zelai IV» (Mallabia)
Jesus M. Iruretagoiena «Izeta III» (Aizarnazabal)  

MALLABIKO EMAKUMEZKOEN I. HARRI-JASOTZE SARIA
62,5 kg-ko zilindro zaharra / 162,5kg-ko bola

PARTE HARTZAILEAK:     
Marina Blanco (Palencia)
Lucia Orbe (Bilbo)
Udane Ostolaza (Orio)
Karmele Gisasola “Zelai III” (Mallabia)

SARIAK

1.  900 €, garaikurra eta txapela
2.  750 €  eta garaikurra
3.  600 €  eta garaikurra

Gainerako parte hartzaileentzat 300 €-ko dieta.
Dagoen marka hausten duenari, 200 €.
Sari hauek atxikipen fiskala izango dute. 

PILOTA PARTIDURAKO SARRERAK

 Sarrerak abuztuaren 2tik 13ra salgai 
udaletxean.

 Mallabiko langabe, ikasle (18 urtetik 
beherakoak), jubilatu eta  pentsiodunentzat 

12 €, justifikatzeko txartela erakutsita. 
Gainerako mallabitarrentzat 18 €. Partidu 
egunean, leihatila 20:30ean zabalduko da 
eta sarrerek prezio bakarra izango dute: 

25€ 
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MALLABIA  •  J.D.

Andra Mari jaiak antolatuko ez 
dituzten arren, kultur eta kirol 
egitaraua prestatu dute egun ho-
rietarako. Segurtasun neurriak 
hartuta, eta aforo mugatuagaz bada 
ere, zenbait ekitaldi antolatuko dute 
abuztuaren 14tik 16ra bitarterako. 
Umeentzako Mr Frack ikuskizuna-
gaz abiatuko dute egitaraua. Ikuski-
zunak zirkua eta umorea uztartzen 
ditu eta aterpean egongo da ikusgai, 
abuztuaren 14an. Iluntzean, profe-
sionalen pilota partiduak jokatuko 
dira frontoian. Aitor Elordi eta Oier 
Etxebarria Iker Larrazabalen eta 
Endika Uriondoren kontra arituko 
dira. Bestalde, Mikel Urrutikoe-
txeak eta Julen Martijak Joseba Ez-
kurdiaren eta Ander Imazen aurka 
neurtuko dituzte indarrak. Pilota 
partiduetako sarrerak abuztuaren 
2tik 13ra egongo dira salgai, udale-
txean. Mallabiko langabe, ikasle (18 
urtetik beherakoak), jubilatu eta 
pentsiodunentzat 12 eurokoa da 
sarrera. Gainerako mallabitarrek 18 
euro ordainduko dituzte. Partiduen 
egunean, 20:30ean zabalduko dute 
leihatila, eta sarrerek prezio baka-
rra izango dute 25 euro. Abuztuaren 
15ean, Andra Mari egunean, meza 
egongo da, Jasokunde parrokian. 
Mezaren ondoren, dantzarien saioa 
izango da. 

Harri-jasotzaileak 
Egitarauko ekitaldi nagusietariko 
bat Mallabiko Gizonezkoen XXXI. 
eta Emakumezkoen I. Harri-jasotze 
saria izango da. Gizonezkoetan 
100 kiloko zilindro zaharra eta 100 
kiloko bola erabiliko dituzte. Parte-
hartzaileen artean, Jon Gisasola 
Zelai IV. mallabitarra arituko da. 

Bestalde, emakumezkoen sarian 
62,5 kiloko zilindro zaharra eta 
62,5 kiloko bola erabiliko dituzte. 
Parte-hartzaileen artean, Karmele 
Gisasola Zelai III.a izango da. Irabaz-
leak 900 euroko saria eskuratuko 
du. Bigarrenak 750 eurokoa, hiru-
garrenak 600 eurokoa eta laugarre-
nak 500ekoa.

Gozategi eta Luhartz taldeen kontzertuek 
Mallabiko gauak alaituko dituzte abuztuan 
Kirol ekitaldiak ere antolatuko dituzte. Profesionalen pilota partiduan, Elordi mallabitarrak eta Etxebarriak Larrazabalen eta Uriondoren aurka jokatuko 
dute. Harri-jasotze sarian ere mallabitar bik parte hartuko dute: Jon Gisasola Zelai IV.ak eta Karmele Gisasola Zelai III.ak.

Gozategi taldea.

Pilota partiduetarako 
sarrerak abuztuaren 2tik 
13ra egongo dira salgai, 
udaletxean

Mallabiko Gizonezkoen 
XXXI. eta Emakumezkoen 
I. Harri-jasotze saria izango 
da abuztuaren 15ean
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Mañaria 2021

Abuztuak 14, zapatua

22:00 Eñaut Elorrieta 

Abuztuak 15, domeka

11:00 Meza ondoren herriko dantzariak

12.30  Mañariko umeen eta afizionatuen pelota partiduak

18.30 Errimak Oinetan

mañaria  •  maialen zuazubiskar

Aurten Mañarian herriko jairik 
egongo ez den arren, hainbat 
kultur ekitaldi antolatu dute 
abuztu erdirako. Egitarau horren 
barruan, mañariarrek hainbat 
ekitaldiz gozatzeko aukera izan-
go dute, tartean Haatik dantza 
konpainia gipuzkoarraren Erri-
mak bi oinetan ikuskizunaz. Saioa 
abuztuaren 15ean izango da, 
18:30ean. 

Errimak bi oinetan garai bate-
ko eta gaur egungo bertso eta 

doinuez osaturiko emanaldi di-
bertigarria da. Bertso ariketa 
eta jokoak dantzara eramatea da 
ikuskizun honen berezitasuna. 
Gainera, dantza horien bitartez 
gaurkotasunari buruzko gogoe-
tak plazaratzen dituzte, kanta 
ezagunei eta bertso sorta zahar 
eta berriei mugimendua emanez.

Ikuskizunean bost dantzarik 
parte hartzen dute, eta Sustrai 
Colinaren, Xalbadorren, Aitor 
Mendiluzeren, Lazkao Txikiren, 
Uxue Alberdiren, Odei Barroso-

ren eta beste hainbat bertsola-
riren doinupean dantza egingo 
dute. 

Ekitaldi horren aurretik, beste 
hainbat gauza egongo da Maña-
rian; meza eta herriko umeen eta 
afizionatuen pilota partiduak, 
besteak beste. 

Bestalde, aurreko egunean, 
abuztuaren 14an, Eñaut Elorrie-
tak kontzertua eskainiko du. 
Kontzertua 22:00etan hasiko da. 

Izena ematea beharrezkoa
Antolatzaileek jakinarazi dute-
nez, ekintza kultural hauetan 
parte hartzeko aurrez izena ema-
tea ezinbestekoa izango da.

'Errimak bi oinetan' 
ikuskizuna Mañarian, 
abuztuaren 15ean
Aurten ez da jairik izango Mañarian, baina hainbat ekintza 
kultural antolatu dute abuztuko egun horietarako

Abuztuaren 15ean izango da ikuskizuna.

Eñaut Elorrietak 
kontzertua eskainiko 
du abuztuaren 14an; 
22:00etan hasiko da

Eñaut Elorrieta.
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Uztailaren 23an
BERRIZ antzerkia       
‘Jawor’ (Polonia), 
19:00etan, Olakueta plazan.

MAÑARIA musika       
Olatz Salvador, 18:30ean. 
Dupla, 20:30ean, plazan.

DURANGO musika       
‘Beltxarga Beltza’ 
(Ibil Bedi), 21:00etan, 
Platerueneko terrazan (euria 
bada, Landako Gunean).

ELORRIO musika       
The Cuban Jazz Syndicate, 
20:00etan, Ganondo 
parkean.

ZORNOTZA antzerkia       
‘Gazte’ (Hika Teatro), 
19:00etan, Amorebieta IV 
Frontoian.  
‘Kotondarrak’ (Anita 
Maravillas txotxongilo 
konpainia), 18:00etan, 
Zornotza Aretoan.

ZORNOTZA musika       
‘Dantzaren doinuak’ 
(Zornotzako Musika 
Banda), 21:00etan, 
Jauregibarriako 
aparkalekuan.

ZORNOTZA musika       
Inun, 20:00etan, Euban. 
Akabu + Zeinke, 20:00etan, 
Beheko eskolan 

Uztailaren 24an
ABADIÑO erakustaldia       
Freestyle bike (Fun 
Box Factory), 18:00etan 
20:00etan Matienako 
frontoian.

DURANGO errezitaldia       
‘Como hace 3.000 años’ 
(Hector Alterio & Jose Luis 
Merlin), 20:00etan, Benita 
Uribarrena parkean.

ELORRIO musika       
Petti, 20:00etan, Ganondo 
parkean.

ZORNOTZA musika       
Jon eta Iratxe, 20:00etan, 
Zubizabalan.

ZORNOTZA musika       
Triki Piu Pand, 18:30ean, 
Amorebieta IV Frontoian.

ZORNOTZA musika       
Amak, 21:00etan, 
Jauregibarriako 
aparkalekuan.

Uztailaren 25ean
ELORRIO musika       
Audience, 19:00etan, 
Ganondo parkean.

OTXANDIO omenaldia       
Andikonako omenaldia 
(85. urteurrena), 
13:00etan.
Andikona plazan. Segurtasun 
neurri guztiak beteta.

ZORNOTZA bertsoak       
Leire Vargas, Oihana 
Arana eta Irune Basagoiti 
bertsolariak, 20:00etan, 
Beheko eskolan.

ZORNOTZA musika       
Orband Secret, 20:00etan, 
Etxano auzoan.

Uztailaren 25era 
bitartean
DURANGO erakusketa       
‘Regoyos. Durangoko 
begirada inpresionista’, 
Arte eta Historia Museoan.

Uztailaren 29an
ABADIÑO jolasak       
Paintball jardunaldia, 
12tik 17 urtera bitarteko 
umeei zuzenduta, Astola 
futbol zelaian: 11:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 
19:00etara. Izena emateko, 
Errota kultur etxean edo Udal 
Mediatekan, uztailaren 26a 
baino lehen.

Uztailaren 30ean

DURANGO musika       
‘Expuesto’ (Jhonger 
Zambrano), 21:00etan, 
Platerueneko terrazan.

ELORRIO musika       
Maria Berasarte, 
20:00etan, Ganondo parkean.

Uztailaren 31n
DURANGO antzerkia       
‘Legea gu gara’ (Cia 
BarSanti), 20:00etan, 
Aurora Abasolo parkean.

ZORNOTZA musika       
Inazio Deunaren Eguna, 
Belatxiketa auzoan. 
Bertsolariak: Beñat 
Ugartetxea eta Alain 
Barañano, 10:30ean. 
Trikitixa: Izaro Gastelu, 
Irati Gastelu eta Olatz 
Alberdi, 11:00etan. 
Aizkolariak: June 
Mendieta, Done Intxausti 
eta Xabier Garcia ‘Utxu’, 
11:30ean.  
Kontzertua: Pantxo 
Balbuena, 12:00etan.

Abuztuaren 1ean
ELORRIO musika       
Ene Kantak, 19:00etan, 
Ganondo parkean.

Abuztuaren 6an
DURANGO musika       
Bulego, 21:00etan, 
Platerueneko terrazan (euria 
bada, Landako Gunean).

Abuztuaren 7an
DURANGO musika       
Urbasa (Hutsun eta Ortzi), 
20:00etan, Aurora Abasolo 
parkean (euria bada, Landako 
Gunean).

Abuztuaren 14an

DURANGO dantza       
‘Imperfectas’ + ’Out of 
the blue’ (Cia Input eta 
LaRutan), 20:00etan, 
Ezkurdin (euria bada, 
Kurutziaga ikastolan).

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

Gerediaga auzoa  
ErrOMErIA PLAZATIK KULTUrGUNErA 
ABADIÑO :: Abuztuaren 5etik 7ra

Abadiñoko Gerediaga auzoan 
ja i r ik antolatuko ez duten 
arren, hainbat kultur ekitaldi 
prestatuko dituzte. Abuztuaren 
5ean, iluntzean, Donien Atxa 
jasoko dute. Abuztuaren 6an, 
meza izango da, 12:00etan, eta 
ondoren dantzariak. 17:00etan, 
Luhartz taldeak Euskal Herriko 
erromerien historia laburra 
egingo du. Eta, 22:00etan, Puro 
Relajo talde nafarraren ran-

txerak izango dira entzungai. 
Abuztuaren 7an, 21:00etan, An-
sorregi eta Larrañaga trikitila-
riak igoko dira oholtza gainera. 
22:00etan, bertsolariak: Amets 
Arzallus, Maialen Lujanbio, An-
doni Egaña eta Erika Lagoma. 
Gai jartzailea: Maite Berrioza-
bal. Osasun neurriak beteko 
dira. Aforo mugatua. Lekua har-
tzeko, deitu uztailaren 30etik 
aurrera: 626945623.

Zinema

:: Durango  
ZUGAZA
• Space Jam. Nuevas 
leyendas
barikua 23: 19:30/22:00
zapatua 24: 18:00/20:30 
domeka 25: 17:00/19:30 
astelehena 26: 17:00/19:30
martitzena 27: 17:00/19:30  
eguaztena 28: 17:00/19:30
• Space Jam. Aro Berria
zapatua 24: 17:30 
domeka 25: 17:00
astelehena 26: 17:00
martitzena 27: 17:00  
eguaztena 28: 17:00
• El viaje de sus vidas 
barikua 23: 19:30/22:00
zapatua 24: 19:45/22:00 
domeka 25: 20:00 
astelehena 26: 20:00
martitzena 27: 20:00  
eguaztena 28: 20:00

• Misterio en Saint Tropez
barikua 23: 19:30/22:00
zapatua 24: 19:45/22:00 
domeka 25: 20:00 
astelehena 26: 20:00
martitzena 27: 20:00  
eguaztena 28: 20:00

• !A todo tren! Destino 
Asturias
zapatua 24: 17:30 
domeka 25: 17:30 
astelehena 26: 17:30
eguaztena 28: 17:30 

Luhartz, Puro Relajo,  
trikitilariak eta bertsolariak



2021eko uztailaren 23a, barikua 
23anboto Publizitatea



2021eko uztailaren 23a, barikua 
24 anbotoKultura 24

musika  •  aritz maldonado

Eztandap boskotea Asier Fernande-
zek (gitarra), Asier Goikoetxeak (gi-
tarra), Ion Ander Agorretak (baxua), 
Aratz Longok (bateria) eta Jonathan 
Santosek (ahotsa eta teklatuak) 
osatzen dute. Zornotzako eta Eako 
(Bizkaia) gazte hauek 2018an osatu 
zuten taldea.

Zelakoak izan ziren taldearen lehe-
nengo pausoak?
Hasieran, Asik, Goikok eta Melasek 
osatzen genuen Eztandap, beste 
lagun batzuekin batera. Taldean 
aldaketa batzuk egon eta gero, 
Txonan eta Aratz batu zitzaizkigun 
eta publikoaren aurrean Zornotza-
ko Kantuz kantu ekitaldian agertu 

ginen lehenengoz. Proiektu horren 
barruan, Zornotzako antzinako 
abesti bi bertsionatzeko enkargua 
jaso genuen; San Juan de la Porta Le-
taña eta Azkuek bere kantutegian 
jaso zuen Agura Zarkillun, Luciana 
Estankonari entzunikoa, hain 
zuzen ere. Horrela, herriko beste 
artista batzuekin batera CD bat gra-
batu genuen. Esperientzia honen 
ondoren, orain dela gutxi kaleratu 
dugun Kondor diskoko abestiak 
prestatzeari ekin genion.
Oker ez banago, birritan grabatu 
dituzue diskoko abestiak. Zergaitik?
Diskoa Julen Alberdi soinu tek-
nikari eta baxujoleagaz (Blanco y 
en botella eta Supercremalleras) 
grabatu genuen. Lehenengo bost 

abestiak grabatuta genituenean, 
Julenen ordenagailua hondatu egin 
zen eta eginiko lan guztia galdu 

genuen. Berriro ere grabazioari 
ekin genionean, pandemiak harra-
patu gintuen eta dena gelditzera 
behartu gintuen. Hala ere, berriro 

ere grabatzea aberasgarria izan da, 
patxada gehiagogaz hartu genuela-
ko grabaketa prozesua, eta emaitza, 
gure ustez, hobea izan da. 
Zer topatu dezake entzuleak? 
Entzuleak gure musikaz disfruta-
tzea baino ez dauka. Euskal rocka 
oinarri, funk, punk eta blues esti-
loetatik pasaturiko erritmoak aur-
kituko ditu gure musikan. 
Zergatik 'Kondor'?
Julenen estudioa Zornotzako Kon-
dor industrialdean dago. Grabatzen 
hasi ginenean, konturatu ginen 
izen horrek lotura zuela gure abes-
tietan erabiltzen genituen errefe-
rentzia batzuekin. Hegazti mitolo-
gikoa izanik, ondo sinbolizatzen 
ditu gure letretan agertzen diren 

influentzia mitologikoak (Ikarus 
edo Samhain abestietan, esatera-
ko), edo hauen bitartez adierazten 
diren esperientzia gora-behera-
tsuak.
Zeintzuk dira zuen eraginak, influen-
tziak, musikalki?
Taldeko guztiok gustuko dugu 
80ko hamarkadan zegoen rocka. 
Horrez gainera, euskal musika 
taldeen jarraitzaileak izan gara 
betidanik; Kuraiarena edo gure in-
guruko Mockers eta Eskean Kristö 
taldeena esaterako. Atzerriko musi-
kak ere eragina izan du gugan: The 
Bellrays, Jimmy Hendrix edo Stevie 
Wonder aipatu ditzakegu beste as-
koren artean.
Zeri buruzkoak dira hitzak? Zelan 
inspiratzen zarete?
Diskoak ez dauka gai finkorik. 
Abesti bakoitzari bere espiritu 
propioa ematen ahalegintzen gara. 
Batzuk gai sozialen ingurukoak 
dira, eta beste batzuk mitologiaz 
baliatzen dira gure esperientzia 
pertsonalak adierazteko. 
Hainbat kontzertu eskaini duzue. 
Zelan moldatu zarete egungo osasun 
neurriekin jotzeko? 
Egia esan, pandemiak min handia 
egin du kulturan, eta kontzertu asko 
bertan behera geratu dira. Hasieran 
ez zaigu erraza egin kontzertuetan 
jendea jesarrita eta musukoak ipini-
ta ikustea, eszenatokitik bajatzea eta 
jendeagaz hartu-eman estua izatea 
gustatzen zaigulako. Egoera honi 
aurre egiteko, formatu elektroa-
kustikoan prestatu ditugu azken 
kontzertuak, eta oraingoz nahiko 
harrera ona izan dutela uste dugu. 
Aurrera begira, zein asmo duzue?
Oraingoz, gure asmoa Kondor era-
kusten jarraitzea da. Baditugu 
abesti berriak labean, baina orain-
dino lana dugu egiteko. Ia datorren 
urtean proiektu berri bat argita-
ratzeko gai garen. Funkyds abes-
tian diogun moduan: The meantime 
means the whole [Erdibidean aurkitu 
daiteke osotasuna].

“Azken kontzertuak formatu elektroakustikoan prestatu 
ditugu eta uste dugu harrera ona edukitzen gabiltzala”

Eztandap.

Zornotzako eta Eako bost gaztek osatzen dute Eztandap; 'Kondor' lehenengo lana kaleratu dute oraintsu, punk eta blues ukituak dituen rock diskoa

Atzerriko musikak ere 
eragina izan du gugan: 
The Bellrays, Jimmy 
Hendrix edo Stevie 
Wonder aipatu ditzakegu 
beste askoren artean
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Isilaraziak (II)

Aste honetako zutabean isilaraziekin ja-
rraitzea erabaki dut, izan ere, emakume 
askoren ahotsak izan dira isilaraziak his-
torian zehar, eta liburu bat baino gehiago 
idazteko adina informazio bildu daiteke. 

Gaurkoan arteaz haratago joango 
naiz, literatura eta kazetaritzara pasa-
tuko naiz Carmen de Burgosen eskutik. 
Carmen Almeriako herri batean jaio zen 
1867an, eta haurtzaro alai bat bizi izan 
zuen. Baina gazte ezkondu zen, eta hau 
akats handia izan zen bere bizitzan, izan 
ere, aukeratu zuen gizonezkoa ez zen 
izan hasieran uste zuen modukoa, eta 
hainbat jipoi eta gezur jaso eta gero bere 
alaba besoetan hartu eta Madrilera alde 
egin zuen. Bere ingurukoek ez zioten 
hau inoiz parkatu.

Magisteritza ikasi zuen, gauez, egu-
nean zehar alaba zaintzen zuen eta. Ma-
drilen bizi zen giro kulturalean sartzea 

lortu zuen eta eskolak ematen eta idaz-
ten hasi zen. Egunkarietan ere idazten 
zuen. Kasu honetan, ezizena erabiltzen 
zuen: Colombine. Emakumeentzat zuta-
beak idazten hasi zen, baina testu hauen 
barnean bestelako mezuak helarazten 
zizkien emakumeei (askatasuna, boto 
eskubidea eta dibortzioa). Horrela, ideia 

feministak egunkari batean lehen aldiz 
idatzi zituen kazetaria bihurtu zen. Baina 
ez zen hau izan aitzindari izan zen aldi 
bakarra, izan ere lehenengo emakumea 
izan zen gerrako korrespontsal modura 
lan egiten. Zehazki, Rifen egon zen, 
1909an. Gerra gerrari artikulua idatzi zuen 
eta gizonek gerra egitea kritikatu zuen 
bertan. Honetan ere aitzindaria izan zen.

98ko belaunaldiko idazleekin batera 
idatzi zuen. Guztira, ehun bat nobela ida-
tzi zituen, bidaia liburuak, artikuluak, 
biografiak eta itzulpenak. Gizonezko 
haiekin harremana izan zuen, baina ez 
da historia liburuetan agertzen gizonez-
koen kasuan bezala. Isilarazia eta errea 
izan zen, izan ere frankismo garaian 
biblioteka guztietatik bere liburuak 
erretzea eskatu zen eta bere idatzi guz-
tiek amaiera bera izan zuten. Paper gai-
nean feminismoaren hastapenak idatzi 
zituen lehen emakumearen hitzak eta 
ideiak suak desagerrarazi zituen.

Gai librean

Garazi 
Arrizabalaga Cabrerizo

Durangoko museoa

Madrilen bizi zen giro 
kulturalean sartzea lortu 
zuen eta eskolak ematen eta 
idazten hasi zen

Horrela, ideia feministak 
egunkari batean lehen 
aldiz idatzi zituen 
kazetaria bihurtu zen

antzerkigintza  •  aritz maldonado

Markel Ganboa antzerkigilea Du-
rangon da egunotan. Oraintsu, 
'La Casa' antzezlana aurkeztu du 
Malagako (Espainia) MaF jaialdian. 
Udazkenean Madrilen aurkeztea 
gustatuko litzaioke, eta horren on-
doren Durangaldera ekartzea.

Nondik dator 'La casa'-ren ideia?
Konfinamenduan garatu genuen 
ideia. Lorcaren La casa de Bernarda 
Albaren inguruko zerbait egin gura 
genuen, hura oinarri hartuta LGTBI 
kolektiboko istorio bat kontatu 
gura genuen. Prozesuan asko ikasi 
dugu, entseatu, probatu, eta akatse-
tatik ikasten aritu baikara. Famillia 
arteko istorio bat da, maitasunezko 
istorio bat, bere zentzurik zabale-
nean. Istorioaren ardatza bikote ba-
ten hartu-emana da, baina Lorcak 
egiten zuen moduan, beste istorio 
batzuk azaleratzen dira gurean ere. 
Horrela, La casa de Bernarda Alba da 
bizkarrezurra, baina badu Yerma, 
Bodas de Sangre eta Doña Rosita la sol-
tera o el lenguaje de las f lores  lanetatik 
ere zerbait.

Bitxia da realityak eta Lorca lotzea.
Hasieran, guk ere uste genuen 
ezinezkoa izango zela, baina, tes-
tuingurua kontuan hartuta, ikusi 
genuen ez dagoela hainbesteko 
alderik, telebistako saioetan iku-
sitakoak Lorcaren istorioetan ere 
gertatzen direla. Horrek gatazka bat 
sortu zigun: uste bezain ameslaria 
zen Lorca ala benetan ez dugu gizar-
tean guk gura beste aurrera egin?

Prozesua luzea izan da, azarotik 
maiatzerakoa. Ez da ohikoena, 
baina emaitzagaz oso pozik gaude. 
Gordina da, baina ez dugu konta-
tzen gertatu ez den ezer. Pil-pilean 
dauden gaiak dira; begiratu, beste-
la, Samuel Luizen hilketari. Orain-
dino gauza asko geratzen zaigu 
lortzeko.

Orain, zein ibilbide izango du 'La 
casa'-k? 
Gure plana Madrilen eskaintzea da, 
eta gero bakoitzak bere sorterrian 
eskaintzea gura genuke. Niri gusta-
tuko litzaidake Lorca Durangaldera 
ekartzea, gehiago ikustea, baina ai-
tortu behar dut zeozer aldatu behar-
ko dela antzerkira hurbiltzeko.

COVIDak asko baldintzatu zaitu?
Madril Europan gehien kolpatu 
duen hiriburuetariko bat da. Urte 
gogorra izan da. Dena dela, hartu-
riko osasun neurriak berrikustea 
ondo legokeela esatea gura nuke; 
izan ere, horietariko asko orain 
urtebete hartu ziren. Sektore bat 
garen neurrian, beharrezkoa dugu. 

“Obra gordina da, baina ez 
dugu kontatzen gertatu ez 
den ezer; begiratu Samuel 
Luizen hilketari” 

'La casa' Markel Ganboa antzerkigilearen azken dramaturgia 
lana da; obrak telebistako realityak eta Federico Garcia 
Lorcaren unibertso dramatikoa batzen ditu

Markel Ganboa
Antzerkigilea eta 
'La Casa'-ren zuzendaria
durango | 1990

Uste bezain ameslaria 
zen Lorca ala benetan ez 
dugu gizartean guk gura 
beste aurrera egin? 

Pandemia hasieran 
harturiko neurriak 
egokitu egin beharko 
lirateke, gu ere 
sektore bat gara eta
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futbola  •  joseba derteano

Eibar utzi beharrak pena eman diola 
dio, baina erronka berriari aurre 
egiteko ilusioz dagoela adierazi du 
Areitiok. 2021/2022 denboraldian 
Nazional B Mailan arituko da Oiar-
tzun taldeagaz, eta astebete eskas 
falta da denboraldi-aurrea hasteko.

Arraroa egingo zaizu Eibar ez den 
beste klub batean jokatzea.
Bai, hainbeste urteren ostean 
Eibarretik joatea nire etxetik 
irtetearen modukoa da, eta pena 
ematen dit. Aurretik izan ditut 
klubetik irteteko aukerak, baina 
Eibar nire etxea sentitzen nuen. 
Erabakia gehiago izan da klubare-
na nirea baino. Euren planean ez 
naizela sartzen esan zidaten.  
Urte askoan zeu izan zara Eibarren 
jokalari berriei harrera egiten ziena, 
eta orain…  
Egoera hesiaren beste aldetik bi-
zitzea egokituko zait! Niretzat oso 
sentsazio arraroa izango da Eibar 
ez den nonbait jokatzea, baina 
ilusionatuta nago.
Ilusionatuta eta… urduri?
Aspaldian sentitzen ez nuen ur-
duritasun hori sentitzen dut, bai. 
Sentsazio bereziak dira. Eibarren 
dena ezagutzen nuen, dena kon-
trolatuta nuen. Orain, ostera, 
klub berria, inguru berria… Ez 

da erraza izango, baina motiba-
tuta nago erronka berriari aurre 
egiteko. 
Eta oraindino sasoi betean, 26 ur-
tegaz.  
Gorputzak aguantatzen duen 
bitartean eta lanak ahalbidetzen 
badit,  futbolean urte batzuetan 
jarraitu dezakedalakoan nago.  

Zelan sortu zaizu Oiartzunen joka-
tzeko aukera?
Hiru-lau talderen eskaintzak izan 
ditut. Oiartzunen Iñigo Cela en-
trenatzailea ezagutzen dut, bera 
ere Eibar B taldetik doa eta. Nazio-
nal B Maila ere gustuko kategoria 
dut, maila horretan jokatutakoa 
naiz eta. Azkenean, arlo guztiak 
baloratuta, aukerarik onena Oiar-
tzunekoa zela pentsatu nuen.
Beraz, Iñigo Cela aurpegi ezaguna 
duzu. Gainera, ondo ezagutzen zai-
tuen pertsona da.
Bai, ondo ezagutzen nau. Celaz 

gainera, nigaz ibilitako hiru tal-
dekide joango dira Oiartzunera. 
Alde horretatik, gustura nago. 
Aurpegi denak ez dira berriak 
izango.
Taldekide berriak dagoeneko ezagu-
tzen dituzu?  
Oraingoz batzar bat egin dugu 
jokalari guztiekin. Batzuk bistaz 
ezagutzen nituen, euren kontra 

jokatu izan dudalako. Abuztua-
ren 2an hasiko dugu denboraldi-
aurrea eta orduan hasiko gara 
elkar hobeto ezagutzen.
Zer esan dizute taldeko arduradu-
nek? Zer itxaroten dute zugandik? 
Dakidana erakustea eta taldeari 
nire esperientziagaz laguntzea, 
horietxek izango dira nire helbu-
ruak. 

Erronka berriko beste eskakizun 
bat Oiartzunera joan-etorriak egitea 
izango da. Ordubeteko bidea dago.  
Astean hiru-lau bider haraino 
joateak esfortzu bat eskatzen du, 
bai. Futbolak asko kentzen dizu, 
baina baita eman ere, eta jasoko 
dudana gehiago izatea espero dut. 
Esperientzia berri bat izango da. 
Zer helburu izango ditu Oiartzunek?  
Entrenatzailea aldatu egin da eta 
fitxaketa dezente dago. Jokalari 
gazte asko egongo da. Iaz taldea jus-
tu samar ibili zen eta aurten gorago 
ibiltzea da taldearen esperantza. 
Tirabira askoren ondoren, emaku-
meen futbola profesionalizatzeko 
iazko urte hasieran adosturiko hi-
tzarmena zer iruditzen zaizu? Behe-
ragoko mailetako taldeentzat ere 
onuragarria da?
Baietz esango nuke. Lehenengo 
Maila profesionala den moduan, 
uste dut Bigarren Mailan ere esku 
hartuko dutela eta egoera apurka 
hobetzen joango dela. Gura baino 
astiroago, baina mugimenduak 
ikusten dira behintzat.
COVIDagaz ere aurrerapausoak 
ikusten dira, baina kasu honetan ere 
gura baino astiroago. Kirolari ikus-
pegitik egoera normalizatu batera 
bueltatzeko gogotsu zaude?
Bai. Egoera gatxa izan da. Tal-
dean batzea ez zen batere erraza. 
Entrenatzeko aukera geneukan, 
baina horixe bakarrik: entrenatu 
eta etxera. Nahiko hotza zen. 
Gainera, partidu dezente atzeratu 
da positibo kasuengaitik. Gabon 
inguruan, sei aste partidurik joka-
tu barik eman genituen, oporren-
gaitik eta positibo kasuengaitik. 
Itzulera denboraldi-aurre baten 
modukoan izan zen.

“Arraroa izango da Eibar ez den beste klub 
batean jokatzea, baina ilusionatuta nago” 
Hamaika denboraldian bere etxea izan den kluba utzi eta Olatz Areitio futbolari durangarrak abentura berri bati ekingo dio Oiartzunen

Oiartzun taldeko aurtengo fitxaketak, euren artean dago Olatz Areitio. 

Entrenatzaileaz gainera, 
Eibarren nigaz ibilitako 
hiru taldekide joango 
dira Oiartzunera. Beraz, 
aurpegi guztiak ez dira 
berriak izango 

Olatz Areitio  
Aristorena
Futbolaria
durango | 1994
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Tourraren gorabeherak

Hainbeste urtean Frantziako Tou-
rra ikusten aritu garenok badakigu 
ikuskizun handiko lasterketa dela. 
Munduari txirrindularitza zer den 
erakusteko bide bat da. Txirrindula-
rien gorabeherek jende askoren arreta 
erakartzen dute hiru astez eta kirol 
honetara zale berriak erakartzeko 
erakusleiho nagusia da. 

Txirrindularitzan handitasuna 
zaintzea eta zale ez direnei produktua 
saltzea denon erantzukizuna da; txi-
rrindulari, antolatzaile eta abarrena, 
baina baita errepide ondoan batzen di-
ren zaleena ere. Ohikoa den moduan, 
aurten ere makina bat zale batu da 
bide bazterretan ziklistak animatzen. 
Txirrindularitza bihotzean darama-
ten zaleek ez dute hutsik egin aurten 
ere. Baina ikusi ditugu egoismoa gai-

lendu zaien eta euren ikuskizun pro-
pioa sortu dutenak ere, txirrindulariei 
oztopoak ezarriz. 

Horrez gainera, telebista bidez 
ikusitako etapetan, maskara gutxi 

ikusi dut aurpegietan eta kontu serioa 
iruditzen zait. Osasun krisia ez da 
amaitu eta denon partetik ipini behar 
ditugu bitartekoak horri aurre egi-
teko. Den-denon erantzukizuna da, 
gutako bakoitzarena. Txirrindulariok 
test asko pasatu behar ditugu lasterke-
tak lehiatu ahal izateko. Baina ez hori 
bakarrik, egoera honek beste modu 
batzuetan ere eragiten digu: bakarrik 
entrenatu behar izaten dugu eta bizi-
modu bakarti bat jarraitu behar dugu, 
COVID-ik ez hartzeko. 

Beraz, errepide ondoan zaudeten 
guztioi errespetuz eta erantzukizu-
nez jokatzeko eskatu nahi dizuet, 
txirrindulariek euren lana ahalik eta 
ondoen egin dezaten eta zaleek ikus-
kizunaz lasaitasun osoz gozatu deza-
ten. Batak bestea barik ezin gara bizi 
eta elkarri lagundu behar diogu maite 
dugun kirol honen mesedetan. 

Jokaldia

Eneritz Iturriaga  
Mazaga

Txirrindularitza

"Telebista bidez ikusitako 
etapetan maskara gutxi ikusi 
dut aurpegietan eta kontu 
serioa iruditzen zait"

"Osasun krisia ez da amaitu 
oriandik eta denok ipini 
behar dugu gure partetik 
horri aurre egiteko"

futbola  •  Joseba derteano

Irene Ogiza Martinezek (Durango, 
2000) denboraldi-aurreari ekingo 
dio datorren astelehenean, eta bere 
ibilbidean lehenengoz talde nagu-
siagaz arituko da. Izan ere, Athletic 
Clubek lehenengo taldeko fitxa 
egin dio. Joan zen denboraldian 
jokaturiko partidurik gehienetan 
titular aritu eta sei gol sartu eta ge-
ro, merezitako saria da. "Denboral-
diko azken zatian asko jokatu dut 
eta apur bat itxaroten nuen, baina 
ilusio itzela egin dit berdin-berdin. 
Txikitatik dudan ametsa izan da", 
adierazi du futbolari durangarrak. 

Ogizari inork ere ez dio ezer 
erregalatu bere futbolari ibilbidean. 
Lesio batek baino gehiagok gorako 
bidea eten diote, baina euretatik 
indartsuago irten duela dio. "Inork 
ere ez dit ezer oparitu, baina nire 
ibilbideko ezertxo ere ez nuke alda-
tuko. Lesioek orain naizena izaten 
lagundu didate. Pertsona moduan 
hazten eta lorpenak gehiago balora-

tzen lagundu didate", adierazi du du-
rangar gazteak. Bere ibilbidean bi-
rritan apurtu du belauneko lotailu 
gurutzatua: lehenengoz, 16 urtegaz, 
Athleticera batu zen urtean, eta, 
bigarrenez, lehenengo taldeagaz 
debutatu eta gero. Osasun krisiaren 
ondorioz liga txapelketak gelditu 
zirenean, durangarra errekupera-
zioan murgilduta zebilen.

Baina ezpal gogorreko futbo-
laria da eta iazko azaroan lehe-

nengo taldera itzuli zen partiduan 
gol bi sartu zituen. Aurreko den-
boraldian 18 partidu jokatu ditu 
Primera Iberdrolan, 15 bider ha-
sierako hamaikakoan. Partidu ho-
rietan sei gol sartu ditu. Aurretik, 
denboraldiko lehenengo zatian, 
erdilariak bederatzi partidu jokatu 
zituen filialean, eta beste hiru gol 
sartu zituen.

"Asko jokatu dut eta apur bat itxaroten nuen, 
baina ilusio itzela egin dit berdin-berdin"
Irene Ogizari Athleticen lehenengo taldeko fitxa egin diote; astelehenean talde nagusiagaz hasiko du denboraldi-aurrea 

Irene Ogiza lehenengo taldeagaz sarturiko gol bat ospatzen.

Cañetek Euskadiko 
arku-tiro txapelketa 
irabazi du eta Luengo 
azpitxapeldun izan da

aRKu-tIRaKEta  •  J.d.

Trapagarango futbol zelaiak 
Euskadiko arkularirik onenak 
batu zituen zapatuan. Emaku-
meetan bost tiratzailek parte 
hartu zuten eta Zaldibar Ar-
ku Taldeko Lidia Cañete du-
rangarra izan zen onena, 604 
puntu lortuta. Beste durangar 
bat azpitxapeldun geratu zen, 
Etxebarriko Arkulariak taldean 
dabilen Elisabeth Luengo, hain 
zuzen ere. Luengok 590 puntu-
gaz amaitu zuen txapelketa.

Orain asteburu bi, Cañete 
eta Luengo Bizkaiko txapeldun 
eta txapeldunorde geratu ziren, 
hurrenez hurren.

Eguenean eta barikuan mas-
ter mailako Espainiako txapel-
ketan parte hartuko du Cañetek, 
Madrilen. 2019an irabazi egin 
zuen eta aurten helburu beragaz 
doa. Bestalde, asteburuan maila 
absolutuko txapelketan arituko 
dira Cañete eta Luengo.

Azken denboraldian, 18 
partidutik 15etan titular 
jokatu du eta  
sei gol sartu ditu

"Nire ibilbideko ezertxo 
ere ez nuke aldatuko. 
Lesioek orain naizena 
izaten lagundu didate"



2021ko uztailaren 23a, barikua 
28 anbotoDurangaldeko  txokoak

DURANGALDEKO TXOKOAK
Untzillatxera bidean topatu daitez-

keen txokoek ipuinetatik ateratakoak 
dirudite. Mañariko San Martin ermitaren 
inguruek, adibidez, zerbait berezia dute. 
Han, inguruko kobazuloek, erritual kris-
tauek eta kondaira paganoek bat egiten 
dute. Diotenez, handik gertu jentilak 

ibiltzen ziren Untzillatxeko hai-
tzetan boloetan jokatzen. 

Mañariko 
 San Martin ermita
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DURANGALDEKO TXOKOAK
Eguna amaitzera doan une horretan, 
naturak beste kolore bat hartzen du. 

Beste tenperatura bat, mundu magiko 
batetik etorri berri balego lez. Mugarrak 
ere badaki hori. Eguzki amandreak bere 
aurpegia ezkutatzeari ekiten dionean, 

apaldu egiten da haitzaren handita-
suna. Lotsatuta lez ageri da.

Ilunsentia 
Mugarraldean
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BARIKUA, 23 · 09:00-09:00

IrIgoIen Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Melero, rosa MarI  
San Pedro 31 - ZornotZa

09:00-22:00

sarasketa, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

zApAtUA, 24· 09:00-09:00

gaZteluMenDI J.A. Abasolo 2 - Durango

Melero, rosa MarI  
San Pedro 31 - ZornotZa

09:00-13:30

De DIego Intxaurrondo 22. - Durango

BaZan DIaZ Uribarri 5 - Durango

sarrIa Sasikoa 17, Durango

CaMpIllo Montevideo 
etorb. 24 - Durango

navarro  Artekalea 6 - Durango

larraÑaga-BalentZIaga 
Berrio-Otxoa 6 - elorrIo

goIrIa, MarI CarMen  
Sabino Arana 6 - ZornotZa

09:00-14:00

IrIgoIen Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00

sarasketa, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

DOMEKA, 25 · 09:00-09:00

IrIgoIen Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Melero, rosa MarI  
San Pedro 31 - ZornotZa

09:00-22:00 

sarasketa, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

AStELEHENA 26 · 09:00-09:00

sarrIa Sasikoa 17, Durango

sarasketa, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

MARtItzENA, 27 · 09:00-09:00

unaMunZaga Muruetatorre 
2C - Durango

09:00-22:00

sarasketa, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

EGUAztENA, 28 09:00-09:00

CaMpIllo Montevideo 
etorb. 24 - Durango

sarasketa, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

EGUENA, 29 · 09:00-09:00

gaZteluMenDI J.A. Abasolo 2 - Durango

sarasketa, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

ZAPATUA   24º /14º

DOMEKA   22º / 15º

ASTELEHENA   22º / 16º

MARTITZENA   23º / 14º

EGUAZTENA   25º / 14º 

EGUENA   24º / 15º 

Botikak

Eguraldia

Zorion Agurrak ZorIonak@anBoto.org   •  eguaZteneko 14:00ak arteko epea

Matixenako baserrittar amateurre badoie apurke-
apurke profesionalizetan! Hortaz, hurrengo patata 
tortillie Etxenausiko arrautzegaz, eh! Zorionak 
Gilito eta 26 belarri tirekada.

GOzAtU  
GOzOtEGI-OKINDEGIA 

Ermodo, 11  DURANGO / Tel.: 946 
201 663 

gozatudurango@gmail.com 
facebook: Gozatu Gozotegia

Zorijonak kai eta familian partez!!

“Lore gorri, lore Zuri, lore zure desertuko lore, putzuko 
nenufare bihar lehor, atzo sutan, gaur bare...” Zorionak, 
Zuri! Gure amapola faborita! Mosu haundi bat! Zure 
kuadrillako tiabuenak.

Zorionak Aitzol Abin zaldibarkoari, abuztuaren 2an hiru 
urte egiten ditu. Muxu handi bat bere anai Oier, guraso, ai-
tite Valentín eta amama Mari Carmenen partez Errioxatik. 

Zorionak “ex compañero de fatigas”! Mendiko zapatilla 
batzugaitik aldatu gaituzu... halan da be, zure urtegunien 
egun on bat pasetie opa deutsugu! Abuztuaren 11n trago 
bat zure kontu! 

Zorionak, Alluitz, etxekuon partez, batez be Ametzen 
partez. Uztailaren 22an 8 urte, gure urterik ederrenak. Zu 
bai zu tipue! Gozue eta salaue. Itzelien gure zaitugu!

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

Zozketan parte hartzeko bidali kontaturako 
datuak zorion-agurrekin batera.
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DURANGO  •  AITZIBER BASAURI

Maria Mentxakak plater-tiroko mun-
duko txapelketa bost urtean irabazi 
du taldeka Espainiako selekzioagaz, 
eta hiru bider Europakoa. Bakarka Eu-
ropako eta munduko azpitxapelduna 
izatera ere heldu da. Azken urteetan, 
kirola eta argazkilaritza uztartu ditu. 
Emakume kirolarien erreferenteak 
sortzea oso garrantzitsua dela nabar-
mendu du Durangon bizi den mungia-
rrak.   

Kiroletako argazkilaria zara pasioz. 
Zelan sortu zitzaizun grina hori?
Kirolak betidanik erakarri nau. Eta 
argazkigintza ere oso gustuko izan 
dut. Bada, kiroletako argazkiak ate-
ratzen hasi nintzen, proba egiteko. 

Oso ondo sentitzen naiz argazkiak 
ateratzen, kiroletakoak batez ere. 
2012ko Londresko Olinpiar Jokoak 
inflexio-puntu bat izan ziren.
Orduan konturatu nintzen zenba-
teraino nuen gustuko kiroletako ar-
gazkiak ateratzea. Olinpiar Jokoak 
zuzenean bizitzeko joan ginen Lon-
dresera; kirolari izan garenontzat 
gorena da eta hura guztia argaz-
kietan harrapatzeko grinagaz nen-
goen. Kirola nire bizitza da, gehien 
gustatzen zaidana, gehien motiba-
tzen nauena; eta izugarri gustatzen 
zait argazkigintza. Uztartze horrek 
derrigorrez etorri behar zuen. 
Zer harrapatu gura duzu irudietan?
Kirolak kirolariengan eta ikuslea-
rengan sortzen duen sentimendua. 

Kirolak beti zerbait eman digu  
gustuko dugun guztioi: emaitzak, 
jakina. Baina balioak eta sentimen-
duak ere bai. Kirolaria izan naiz 
eta badakit toki batzuetara heltzea 
zein gatxa den. Horixe islatu gura 
dut.
Futbolean eta boleibolean jokatu 
duzu. Taekwondo egin duzu eta plater-

tiroan munduko txapelduna izan zara. 
Kirolaria zara bokazioz.
Bai. Beti egin dut kirola. Eta sentitu 
dut orain ere banuela zerbait ema-
teko: emakume kirolariak erakutsi 
gura nituen.
Emakume kirolari lez zure lana ez dela 
merezitako moduan erakutsi sentitu 
duzu?
Bai. Egia da plater-tiroa ez dela 
futbola, baina uste dut gizona izan 
banitz gehiago erakutsiko zela. 
Bueltatuko zara plater-tirora?
Plater-tiroan dabiltzan lagunak 
ditut, irakasteko eskatu didatenak, 
eta horretan nabil. Ez dut teknika 
galdu, apur bat hobetu egin behar-
ko nuke. Baina ez dut grina hori be-
rriro sortzerik gura. Oso lehiakorra 
naiz, gainera. 

Tabernari ere lan egiten duzu Aba-
diñon. Kameragaz harrapatzeko modu-
ko momentuak biziko dituzu barraren 
atzean...
Bai! Tabernari izanda, makina bat 
liburu idatzi daiteke. Jendeagaz ber-
ba eginda asko ikasten da. 
Bloga sortu duzu. Argazkilaritzatik bizi-
tzeko aukerarik ikusten duzu?
Gustatzen zaidalako ateratzen ditut 
argazkiak, baina freelance ere bana-
bil. Gura nuke hori lanbide bakarra 
izatea. Baina oso gatxa da. Olinpiar 
Jokoetara argazkilari lez joatea dut 
amets. Erronka bat litzateke, ema-
kume gutxi daudelako. Gehienak 
gizonak dira oraindino. Blogean, 
kirolarien atzean dauden istorioak 
ere kontatu gura ditut. Horiek eza-
gututa, balio gehiago emango ge-
nioke kirolarien lanari. Kirola ez 
da entrenamendura mugatzen, eta 
atzean dagoena ezagutaraztea dut 
erronka.
Baduzu irudi edo argazki berezik?
Asko. Esaterako, asko hunkitu nin-
tzen nigaz hasitako lagun bat Gra-
nadan jokatu zen plater-tiroko 
munduko txapelketan azpitxapel-
dun geratu zenean. Olinpiar Jokoe-
tarako txartela lortu zuen. Kirolak 
asko emozionatzen nau.

“Olinpiar Jokoetara argazkilari lez 
joatea dut amets; erronka bat litzateke” 
Zornotzako Larreako kiroldegian 'Zornotzako emakume kirolariak' erakusketa ipini dute 
Maria Mentxakaren argazkiekin. Durangoko Landako kiroldegiko argazkiak ere bereak dira

Blogean, kirolarien 
atzean dauden istorioak 
ere kontatu gura ditut, 
horiek ezagututa balio 
gehiago emango genioke 
kirolarien lanari

Kirola nire bizitza 
da, gehien gustatzen 
zaidana, gehien 
motibatzen nauena; eta 
izugarri gustatzen zait 
argazkigintza

Errota zahar maitea abestiak sortu 
zidan nostalgiak nire haurtzarora 
eta gaztarora eraman nau. Nire 
oroimena oroitzapenez beterik 
dago eta irudi horiek ez dute zer 
ikusirik gaurko argazkiarekin.

Baserri inguruan bizi ginenok 
eskolara joan ondoren eta etxe-
ko lanak bukatu eta gero, gure 
gaitasunaren arabera, baserriko 
lanetan laguntzen genuen. Aitak 
behiak uztartzen zituenean fran-
tsesarea, golda edo narra pasa 
behar zenean behien aurrean 
itzaurrean egiten genuen behien 
norabidea eta erritmoa zaintzen. 
Lurrak landuta zeudenean astoa 
sokatik heldu eta artoa eraiteko 
makina atzean temati zetorrela-
rik lur sail desberdinak eraiten 
genituen. 

Negurako despentsa betetzeko, 
udan belarra sega edo segadora-
rekin moztu, makilekin zabaldu 
eta buelta eman sikatzeko eta 
prest zegoenean eskuarearekin 
batu eta sardarekin gurdia bete 
eta gero sabaian pilatzen zen eta 
hor ibiltzen ginen umeok saltoka 
belarra zapaltzen tokia ondo apro-
betxatzeko.

Baina dena ez zen lana, gure 
aisialdia ere izaten genuen eta 
hor elkartzen ginen txiki eta na-
gusi, neska eta mutil futbolean, 
balon prisionero, harrapaketetan, 
inkean, txirikilan, buztinez egin-
dako kaniketan eta abarretan 
jolasten.

Gure jolastokia kalea zen. Oso 
seguru sentitzen ginen kotxerik 
ez zebilelako eta nagusiek txikia-
goak zaintzen zituztenez gure 
gurasoak ere nahiko lasai egoten 
ziren.

 Ziur nago hau irakurtzen du-
ten askori ezezaguna egingo zaiela 
hemen azaltzen den margolana, 
baina seguru asko nire garaikoei 
irribarretxua sortuko zaiela adi-
nean atzera egiterakoan. Garaiak 
garai eta bizimoduak bizimodu 
zoriontsuak izan gaitezela tokatu 
zaigun sasoiarekin gozatuz. 

Lau- 
hortza

Zelako oroitzapenak!

Bixente Aizpurua
Eguren 
Irakaslea/ Jubilatua

Maria Mentxaka 
Goikoetxea
Kiroletako argazkiak 
egiten ditu
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