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“Denoi korrika egiteko 
zaletasuna piztu zaigu Wop 
Challenge probagaz”
Traña-Matienako Motozain eta Taberna Zarra taldeek urriaren 2tik 3ra 
Bizkaia zeharkatuko duen 226 kilometroko proban parte hartuko dute. 
Korrika erreleboka arituko dira 19 etapatan. Prestakuntzaren azken 
fasean daude eta pike sanoa sortu da talde bien artean. • 2-3

Erorien Haranetik José 
Larrañagaren gorpuzkiak 
ateratzen hasi dira

"Benetan egoera gogorra 
bizitzen dabiltza La Palman" 

Joan zen domekan, Cumbre 
Vieja sumendia piztu zen Ka-
naria uharteetako La Palman. 
Naroa Urien abadiñarra EITB-
ko berriemaile berezi lez dago 
han. Kazetari abadiñarrak 
ANBOTOri jakinarazi dionez, 
"La Palma kaosa da une ho-
netan". • 11

Erorien Haranetik hainbat gorpuzki ateratzen hasi 
dira aste honetan, tartean José Larrañaga Zarraoa 
elorriarrarenak. Larrañagaren ilobaren berbetan, 
eurentzat "oso pozgarria da" da osabaren gorpuzkiak 
Erorien Haranetik ateratzeko bideari ekitea. · 6
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ELKARRIZKETA  •  JOSEBA DERTEANO

Traña-Matienako kuadrilla batzuek 
gai bakarra darabilte ahoan azken 
aspaldian. 12 laguneko talde bik 
Wop Challenge-n parte hartuko du-
te urriaren 2tik 3rako asteburuan. 
Probako 19 etapak —226 kilometro 
korrika— erreleboka egingo dituzte, 
Bizkaia zeharkatu eta Bilbon amaitu-
ko den lasterketan. Pike sanoa sortu 
da talde bietako kideen artean. Ion 
Zubizarreta Pascual eta Egoi Urriz 
Bengoa Taberna Zarra taldekoak 
dira; Martiñe Usabel Lizundia eta Jon 
Mendizabal Elexpuru, ostera, Moto-
zain taldekoak. Helburua argi dago: 
bata bestearen aurretik geratzea. 
Irabazleentzat loria eta galtzaileen-
tzat… urtebeteko bromak!

Zelan sortu ziren taldeak?
Jon Mendizabal: Orain urte bi, Ma-
tienan genbiltzala jendea korrika 
pasatzen ikusi genuen. Lasterketa 
bat ematen zuen. Orduan ezagutu 
genuen lehenengoz. Eta, aurten, 
lagun arteko solasaldi batean, 
talde bat sortu eta parte hartzeko 
ideia irten zen. Ekain-uztail in-
gurua zen eta ez zegoen denbora 
askorik prestatzeko, baina bada-

kizu horrelako burutazioek zelan 
egiten duten aurrera, ezta? "Ezetz 
egin!", esanda. 
Ion Zubizarreta: Motozain enpre-
sak probak egiten ditu motoekin. 
Hango lagun bat dugu eta taldea 
sortuz gero bera babesle izateko 
prest zegoela esan zigun. Hortik 
irten zuen lehenengo taldeak. 
Egoiz Urriz: Taldera batzea propo-
satu zidaten, baina izena eman 
orduko taldea bete egin zen, segi-
tuan. Orduan, lau-bosten artean 
beste talde bat sortzea okurritu 
zitzaigun. Egia esanda, pare bat 
egunean bagenituen hamabi la-
gunak.  
Talde bien artean pikea dagoela 
esan didate.
J.M.: Bai, jakina, badago.
Martiñe Usabel: Pike sano bat.
E.U.: Batzuk beste batzuk baino 
gehiago, egia esanda. Batzuek on-
do daramate eta beste batzuek… 
Irabazi egin gura dute!
I.Z.: Baina irabazi batak besteari! 
Badakigu proba bera ez duela tal-
de bietako batek ere irabaziko.
Lagun artean elkarregaz zabiltza-
tenean berba asko egiten duzue 
probari buruz?  

J.M.: Ez dizut esango gai bakarra 
denik, baina ia-ia!
I.Z.: Lasterketan parte hartuko ez 
dutenek esan ohi digute: "Ez dago 
beste gairik ala?".

E.U.: Dena komentatzen dugu. Zer 
entrenamendu egin dugun egun 
horretan, denborak, sentsazioak…
Eta kontatzen duzuenetik, zenbat da 
egia eta zenbat bestea despistatze-
ko esana?
I.Z.: Nire kasuan, dena da egia. Ez 
dut ezer ezkutatzeko. 
M.U.: Ni ere zintzoa naiz. Azken ba-
tean, bakoitzak duen maila du eta 
ez da sekretua ere.
I.Z.: Gainera, korrikalaririk onenak 
ez dira hona etortzen entrenatze-
ra…
J.M.: Entzun dut, bai, fitxaketa ba-
tzuk egin dituzuela…

M.U.: Herritik kanpoko fitxaketa!
E.U.: Tira, gure taldeko baten eza-
guna da. Triatloietan dabilen bat. 
Bilbotar bat.
I.Z.: Ez da, ba, zornotzarra?
M.U.: Begitu, eurek ere ez dakite 
nongoa den!
Jon eta Martiñe, zer deritzozue fitxa-
keta honi?
J.M.: Niri berdin dit. Etapan elka-
rregaz bagoaz, itsasora botako dut, 
besterik ez! (barrez). Hori bai, gero 
poteoan lagunak berriro. 
Zuek zer esperientzia duzue horrela-
ko lasterketetan?
I.Z.: Nik batere ez. Aspaldi futbo-
lean aritu nintzen.
E.U.: Ni pandemiagaz mendian 
korrika hasi nintzen. Honegaz, as-
faltoan askoz gehiago nabil.
M.U.: Ni bizikletan ibili izan naiz 
batez ere. Eta orain korrika, jakina.
J.M.: Lehenago, astean behin edo 
birritan egiten nuen korrika. Orain, 
askoz serioago nabil. Esango nuke 
denoi korrika egiteko zaletasuna 
piztu zaigula proba honegaz. 24 
pertsona korrika ipini ditu berriro.
Astebete baino ez da falta. Ehuneko 
ehunean zaudete?
J.M.: Ni %90ean (barrez). Ehuneko 

ehunerako bidean. Kontuan hartu 
behar da taldea sortzea ia azken 
orduko erabaki bat izan dela. Ekain-
uztailetik gabiltza entrenatzen, ez 
urte hasieratik. Denon kasua da 
hori. 

M.U.: Nik goiz eta arratsalde lan 
egiten dut, baina ahal dudan dene-
tan irteten dut. Nire etapa hamabi 
kilometrokoa da eta badakit egin 
dezakedana. Erritmoa zein izango 
den? Ez dakit. Dakidana da dudan 
guztia emango dudana.
E.U.: Orain pare bat aste hobeto 
nengoen. Gero, bizkarra apur bat 
minduta, geratu egin behar izan 
nuen. Baina beste astetxo bat gera-
tzen da… ez naiz txarto helduko. 
Nik etapa bi ditut: lehenengoan de-
na emango dut eta bigarrena, bada, 
ikusi egin behar. 

“Lasterketan parte hartuko ez dutenek 
esaten digute: 'Ez dago beste gairik ala?'” 
Lagunak dira, baina talde banatan dabiltza eta batak besteari irabazi gura diote; Korrika erreleboka, Wop Challenge proban parte hartuko dute urriko lehenengo asteburuan 

Jon Mendizabal: "Nire 
ustez, denoi korrika 
egiteko zaletasuna piztu 
zaigu proba honegaz" 

Jon Zubizarreta: 
"Azken batean, 
lagunak gara. Denok 
lan ona egitea 
gustatuko litzaidake"

Ezkerretik hasita: Ion Zubizarreta, Egoi Urriz, Martiñe Usabel eta Jon Mendizabal. Ezkerreko biak Taberna Zarra taldeko kideak dira eta eskumako biak Motozain taldekoak.
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I.Z.: Urte asko neramatzan korrika 
egin barik eta entrenamendu es-
pres honegaz belaunak mindu egin 
zaizkit, baina orain ondo nago. 
Esandako guztia kontuan hartuta, 
zein talde da faborito?
J.M.: Nik uste eurek direla faborito, 
Taberna Zarra taldekoak. Baina 
ez diot triatloilariagaitik. Oroko-
rrean, lau-bost korrikalari nahiko 
potenteak dituzte. 
M.U.: Eta gaztetasuna ere badute. 
Batez beste, adinez gazteagoak di-
ra. Gorabehera handirik ez badago, 
eurek irabaziko dute.
i.Z.: Nik ez dut hain garbi ikusten 
faboritoak geu izatea. Nire ustez, 
eurek ere hainbat korrikalari on 
dituzte. 

E.U.: Hori da. Euren kalkuluak eta  
errealitatea ez datozela bat uste 
dut. Nik ez dut batere garbi ikusten 
nork irabaziko duen. 
Dena ez da korrika egitea, logistika 
bat ere eskatzen du. Zelan darama-
zu arlo hori?
J.M.: Guk etapa bakoitzeko korri-
kalariak aukeratuta ditugu. Horrez 

gainera, bestelako kontuak ere lo-
tuta ditugu. Korrikalariak kotxean 
irteerara eramatea, orduak zain-
tzea… Horrek guztiak antolaketa 
bat eskatzen du. 
E.U.: Gure kasuan, etapa bakoitze-
ko korrikalariak erabakita ditugu, 
baina gainerako guztia… ez hain-
beste.
J.M.: Hara, horretan gu hobeto 
gabiltza orduan! Korrika ez dakit 
baina horretan behintzat… 
I.Z.: Tira, baina oraindino badugu 
astia eta ez dut uste hain gatxa 
denik.
Errugbi munduko analogia erabiliz, 
lasterketa amaitzen denean hiru-
garren denbora egongo da?
E.U.: Bai, jakina! Lasterketaren 
hurrengo asteburuan bazkaria 
denok elkarregaz!
J.M.: Eta egunean bertan ere zeo-
zer egongo da.
M.U.: Batzuk jai hartu dute aste-
lehena…
I.Z.: Azken batean, lagunak gara. 
Denok lan ona egitea gustatuko 
litzaidake. Gutariko askoren-
tzat erronka pertsonal bat ere 
bada lasterketako gure etapak 
amaitzea eta ahalik eta ondoen 
egitea.
Galtzaileek ezer ordaindu behar 
dute?
E.U.: Ohorea baino ez dago jo-
koan.  Nahikoa penitentzia da 
urtebetean besteen bromak eta 
adar-jotzeak entzun beharra…  

Lau etapak lotura dute Durangaldeagaz. Bosgarrena eta seigarrena eskualdeko lurretan dira, osorik.Wop Challenge lasterketa 19 
etapatan banatuta dago eta 
euretariko lauk Durangal-
deagaz lotura dute: 4. eta 7. 
etapak eskualdean amaitu eta 
hasiko dira, hurrenez hurren. 
Tarteko biak Durangaldean 
izango dira osorik. Denetan 
bereziena 5. etapa izango da 
talde bientzat, Matiena erditik 
igaroko da eta. 

Urkiolako mendate gainean 
hasiko da erreleboa, eta Txa-
kurzulo inguruan Mendio-
laraino doan pistan sartuko 
dira. Handik Durangora joango 
dira lehenengo, eta Matienara 
ondoren. Matiena erditik igaro 
eta San Blas hostalaren parean 
egongo da erreleboaren amaie-
ra (15,6 kilometro).

Bai Taberna Zarra taldean 
eta bai Motozain taldean aba-
diñar bik egingo dute etapa ho-
ri: Egoi Urrizek eta Jon Solagais-
tuak. Kuadrilla berekoak dira 
gainera. Berarentzat momentu 
"polita" izango dela onartu du 
Urrizek.

Zapatu arratsalde-iluntzean 
pasatuko dira Matienatik. De-
na ondo badoa, 21:00-21:30 
inguruan. Eta baliteke biak 
batera edo oso denbora gutxi-
ren barruan pasatzea. "Aurreko 

lau etapetan talde bakoitzetik 
zein korrikalari ibiliko diren 
ikusita, niren ustez ez da alde 
handirik egongo bien artean. 
Polita izango litzateke biak 
batera pasatuko balira", onartu 
du Ion Zubizarretak. Lasterke-
taren harira, zapatu iluntzean 
Matienan "giroa" egongo dela 
aurreratu dute. 

Hurrengo etapa ere eskual-
dean izango da osorik. Matiena-
tik Oizera joango dira, Garaitik 
igarota. 13 kilometroko ibilbi-
dea da.

Jon Solagaistua eta Egoi Urriz, 
Traña-Matienatik igaroko den 
erreleboko protagonistak

Dena aurreikusitako 
moduan badoa, abadiñar 
biak zapatu iluntzean 
igaroko dira Traña-
Matiena erditik

Egoi Urriz: "Ohorea 
baino ez dago jokoan. 
Nahikoa penitentzia 
izango da urtebetean 
besteen bromak 
entzutea"

Bilbon hasi eta amaituko den probak 226km ditu.
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Aldizkari honek Bizkaiko Foru 
Aldundiaren laguntza jaso du

PEFC ziurtagiria

Produktu hau
kontrolatutako
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren  
ziurtagiria dauka

www.pefc.es
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DURANGO  •  joseba derteano

2020ko parentesiaren ondoren, Du-
rangoko Fashion Gauak bosgarren 
aldia egingo du bariku honetan, 
20:30ean hasita. Durangaldeko 60 
modelok Durangoko 18 saltokitako 

arropa, oinetako eta osagarriekin 
jantzita desfilatuko dute Andra Ma-
riko elizpean egongo den pasare-
latik. Udazken-negu denboraldiari 
begirako tendentziak erakutsiko 
dituzte.  

Modelo lanak egingo dituzten 
guztiak Durangoko eta Durangal-
deko bizilagunak dira: 40 nagusi 
eta 20 ume. 18 urtetik gorako mode-
loak hile hasieran eginiko casting 
batean aukeratu zituzten; umeen 

kasuan, dendetakoak arduratu dira 
aukeraketaz. Ohitura den moduan, 
Yolanda Alzolak aurkeztuko du 
ekitaldia.

Desfilean zehar, L'Atelier dantza 
eta antzerki eskolak erakustaldi 

bi eskainiko ditu, bat klasikoa eta 
bestea Dance estilokoa.

Deskontu txartelen zozketak
Ekitaldian zehar 100 euroko bost 
deskontu txartel zozkatuko di-
tuzte. Parte hartzeko, Durangoko 
saltokiek banatuko dituzten flyer-
ak, irailaren 10etik 24ra bitarteko 
erosketa txartelekin batera, Den-
dak Bairen bulegoan —Askatasun 
etorbidea, 2— ipini duten kutxan 
sartu beharko dira.

Ekitaldia COVID-19aren aurka-
ko prebentzio- eta higiene-neurriak 
hartuta egingo da. Hori dela-eta, 
Andra Mariko elizaren arkupera 
tarteka eta ilara bitan egingo da 
sarrera: batetik, erreserba duten 
pertsonak (dendak, modeloak…), 
eta, bestetik, erreserba ez dutenen-
tzat toki bat gordeko da. 

Durangoko Fashion Gaua Den-
dak Bai elkarteak antolatuko du, 
Durangoko Udalaren eta Eusko 
Jaurlaritzako Turismo, Merkatari-
tza eta Kontsumo Sailaren babesa-
gaz. 

Durangoko 18 saltokitako arropak, osagarriak eta  
oinetakoak erakutsiko dituzte barikuko Fashion Gauean
Durangaldeko 60 modelok udazken-neguko proposamenak erakutsiko dituzte Andra Mariko elizpean egingo den ekitaldian 

Durangoko Fashion Gauak bosgarren aldia egingo du aurten; iaz ez zuten egin, pandemiagaitik.

Desfilean zehar L'Atelier 
dantza eta antzerki 
eskolak erakustaldi  
bi eskainiko ditu

DURANGO  •  joseba derteano 

Durangoko Udal Euskaltegiak, 
AEK-k eta Hizkuntza Eskola Ofizia-
lak ikasturte berrirako dituzten es-
kaintzak azaldu dituzte. “Euskaraz 
bizitzera edo euskarazko ezagutza 
maila ezberdinak izatera gonbi-
datu gura ditugu durangarrak, 
ahalik eta Durango euskaldunago 
bat izateko helburuagaz”, adierazi 
du Neskutz Rodriguez zinegotziak.
Matrikulazio epea zabalik dago hi-
ru lekuetan: AEK-n irailaren 28ra 
arte eman daiteke izena, Udal Eus-
kaltegian 30era arte eta Hizkuntza 
eskolan urtarrilaren 31ra arte.

Durangoko Udalak eta herriko euskaltegiek 
euskara ikastera animatu dituzte durangarrak

Udaleko eta euskaltegietako arduradunak.

Durangoko Turismo Bulegoko 
bisitak %276 hazi dira udan
Datu horiekin, 2019ko bisita kopurura heldu dira;  
urte horretan, 6.268 bisitari izan zituzten 

DURANGO  •  jone GUenetXea

Kontsulta eta zerbitzuen artean, 
Durangoko Udaleko Turismo 
Bulegoak 6.244 bisitari izan ditu 
ekainean, uztailean eta abuz-
tuan; hau da, %276ko hazkundea 
izan du iazko udagaz alderatuta, 
orduan 2.262 pertsona igaro zi-
ren-eta bulegotik. Datu horiekin, 
Turismo Bulegoa 2019ko bisita 
kopurura heldu da; izan ere, urte 
horretan 6.268 erabiltzailek bisi-

tatu zituzten instalazioak. Turis-
mo Bulegoan eginiko kontsultei 
dagokienez, gorakada %332koa 
izan da; izan ere, 2020an 727 kon-
tsulta egin ziren eta aurten 2.418. 
Abuztua da oraindino Turismo 
Bulegoaren hilerik garrantzi-
tsuena, orduan joaten da-eta jen-
derik gehien. Durangoko Udala 
Turismo Plan jasangarria egiten 
dabil turismo sektoreko hainbat 
eragilegaz.
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DURANGO  •  JoNE GUENETXEA

Ima Garrastatxu Durangoko al-
katea eta Julian Rios alkateordea 
Mauri Imaz Bengoa 'Turkiolo'-gaz 
bildu dira. Durangarrak ia ur-
tebete darama Urkiola egunero 
bizikletan igotzen, 'Tourkiola365' 
proiektuaren barruan, herritarrak 
hezur-muina ematearen garran-
tziaz sentsibilizatzeko. Prentsa 
oharrean azaldu dutenez, bilera 
horretan Garrastatxuk eta Riosek 
adierazi diote gobernu taldeak 
eskaera horren alde egiten duela 
eta Durangoko anbulatorio zaha-
rra hezur-muinak emateko erre-
gistro-gune bihurtzea eskatuko 
diola Osakidetzari, odolagaz eta 
plasmagaz egiten den moduan. 
Eskaera onartuz gero, Durango 
arlo horretako Bizkaiko laugarren 

erregistro puntua izango litzateke.
Datorren urriaren 11n, 'Tourkio-
lo'-k 365 egun jarraian beteko ditu 
Urkiola bizikletan igotzen. "Harro 
egoteko modukoa da hezur-muina-
ren dohaintza sustatzeko proiektu 
nobleetan inplikatu diren pertso-
nak izatea Durangon. Udalak ahal 

duen guztian lagunduko du horre-
lako ekimenetan, Durango hobea 
eraikitzen laguntzeko", esan dute 
udal ordezkariek.

Anbulatorio zaharrak hezur-
muinak emateko erregistro-eremu 
bat izan dezan egin daitezkeen 
ekimen instituzionaletatik hara-
tago, alkateak eta alkateordeak 
durangarrak animatu gura izan 
dituzte 'Tourkiolo'-k bere ibilaldia-
ren amaierarako prestatu dituen 
jarduerei babesa ematera. Azken 
igoera urriaren 11n izango da.'Tourkiolo' Urkiolan.

Ima Garrastatxu alkatea eta Julian Rios alkateordea Mauri Imaz Bengoa 'Turkiolo'-gaz bildu dira. Durangarrak ia urtebete 
darama Urkiola egunero bizikletan igotzen, 'Tourkiola365' proiektuaren barruan hezur-muinaren dohaintza sustatzeko

Durangoko anbulatorio zaharra hezur-muinak emateko 
erregistro-gune bihur dadila eskatuko du Durangoko Udalak

ZORNOTZA  •  JoNE GUENETXEA 

Udazken Txistulari Taldeak, uda-
lagaz elkarlanean, Zornotzako 
Txistulari Eguna antolatu du zapa-
turako. Aurtengoagaz, XX. edizioa 
beteko dute. Udalak gogorarazi du 
hau ez dela "ohiko edizioa". Hala 
ere, ekimena antolatzea erabaki 
dute, "segurtasun neurri guztie-
kin". Txistulariek hainbat kalejira-
tan zeharkatuko dituzte herriko 
kaleak, 17:00etan. 18:00etan, 
banda guztiek elkarregaz irtengo 
dute kalejiran. Sei taldek parte 
hartuko dute: Usartza Txistulari 
Taldeak (Eibar), Itxaropena Txistu-
lari Taldeak (Lekeitio), Kankinka-
bara Txistulari Taldeak (Bermeo), 
Goiz Deia Txistulari taldeak (Le-
pazpia), Jaizale Txistulari Taldeak 
(Durango) eta Udazken Txistulari 
Taldeak (Zornotza).

Sei taldek parte hartuko dute 
Zornotzako Txistu Egunean, zapatuan
Txistulari bandek herriko kaleetan egingo dituzten kalejirekin ekingo diote egitarauari

Txustulari Egun bateko argazkia.

Plateruena zabalik egongo da 
Durangoko Azokako egunetan 
Udalak dioenez, datozen hileetan "aurrerapauso sendoak" 
egongo dira antzokiaren etorkizuna erabakitzeko

DURANGO  •  JoNE GUENETXEA

Plateruenaren etorkizuna eraba-
kitzeko badago ere, Durangoko 
Azokako egunetan eraikina za-
baltzea erabaki du Durangoko 
Udalak. Plateruenak 2020ko aben-
duan ateak itxi zituen 18 urteko 
ibilbideari amaiera emanez. Uda-
berrian prozesu parte hartzailea 
martxan ipini zuten kulturgu-
nearen etorkizunari buruz haus-
nartzeko. 100 herritar, sortzaile, 
elkarte zein kultur eragiletik gora 
aritu dira antzokiaren etorkizu-
nari buruz hausnartzen. Udalak 
dioenez, prozesu horretan propo-
samen asko egin da Plateruena 
edukiz hornitu eta eskaintza eli-
katzeko: "Eskaintza hori proiektu 
kultural baten aterkipean egotea-
ren garrantzia ere azpimarratu 
da". Beraz, udalak kulturgunearen 

inguruko erabakia hartu bitar-
tean, antzokia zabalik egongo da 
egun batzuetan. Udal arduradu-
nen esanetan, datozen hileetan 
"aurrerapauso sendoak" egingo 
dira Plateruenak behin betiko za-
baldu ditzan ateak. “Berrirekiera 
honetarako erabili dugun lemak 

dioen moduan, leiho txiki bat za-
baldu dugu etorkizunaz hausnar-
tzen dugun bitartean. Argi dugu 
Plateruena indartsu bat behar 
dugula Durango are indartsuago 
bat eraikitzeko", gaineratu dute. 

"Argi dugu Plateruena 
indartsu bat behar dugula 
Durango are indartsuago 
bat eraikitzeko"

Datorren urriaren 11n, 
'Tourkiolo'-k 365 egun 
jarraian beteko ditu 
Urkiola bizikleta igotzen
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ATXONDO  •  MAIALEN ZUAZUBIZKAR 

Atxondoko Udalak lizitaziora atera 
du BI-3336 errepidea hiri-zeharbi-
de bihurtzeko proiektua. Udaletik 
jakinarazi dutenez, lizitazioaren 
oinarrizko aurrekontua 658.227 
eurokoa da eta enpresa interes-
dunek urriaren 9ra arteko epea 
izango dute eskabideak eta propo-
samenak udaletxean aurkezteko. 

"Proiektu estrategikoa eta fun-
tsezkoa da udalerriarentzat, eta 
urteetako aldarrikapenen ondoren 
dator", adierazi dute udaleko ar-
duradunek. Gainera, lan horiekin 
errepidea oinezkoentzat askoz ere 
atseginagoa eta seguruagoa izango 
dela azaldu dute, espaloiekin eta 
pasabide goratuekin, ibilgailuen 
abiadura moteltzeko. 

Behin enpresek euren eskaerak 
aurkeztuta eta lanak egingo dituen 
enpresa aukeratuta, lanak azaroan 
hastea aurreikusten du Atxondoko 
Udalak. 

Bestalde, Cemosa enpresaren 
sarbidean hasi eta Bentaberriko 
baserriraino egingo diren zoladura 
lanek sei hilabeteko egikaritze-
epea izango dutela azaldu dute. 

Atxondoko Udalak BI-3336 errepideko 
lanak azaroan hastea aurreikusten du
Udalak lizitaziora atera ditu Elorriorako errepideko lanak. Enpresa interesdunek urriaren 
9ra arte izango dute aukera euren eskaera eta proposamenak aurkezteko

BI-3336 errepidean, Atxondo parean, lanak egingo dituzte. Ezkerretik hasita, Albizuri, Amezua, Gorritxategi eta Olariaga.

Karmen Amezua berriztarrak 
zinegotzi kargua utziko du
Eneritz Gorritxategik hartuko du Amezuaren lekukoa

berriz  •  MAIALEN ZUAZUBIsKAR

Berrizko EH Bilduk jakinarazi 
duenez, aldaketa izango da Berri-
ko EH Bilduko udal taldean. Insti-
tuzioetan 10 urteko ibilbidea egin 
eta gero, Karmen Amezua Urze-
laik zinegotzi kargua uztea eraba-
ki du. "Karmen bizitza laboraletik 
erretiratu berri da eta honegaz bat 
eginez bere jardun instituzionala 
ere uztea erabaki du. Baina argi 
du instituzioetatik kanpora ere 

bere militantziak tinko jarraituko 
duela, bizitza osoan egin duen 
legez", azaldu dute Berrizko EH 
Bilduko kideek prentsa ohar baten 
bitartez. 

Gorritxategik lekukoa
Karmen Amezuaren zinegotzi 
lekua Eneritz Gorritxategi Larizek 
hartuko du. Eneritz Gorritxategi 
zinegotzia izan zen aurreko lege-
gintzaldian.

Elorrioko Udalak 
ohiko mediku arreta 
presentzialari 
berrekiteko eskatu du
eLOrriO  •  MAIALEN ZUAZUBIsKAR

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sai-
lari bidalitako gutun baten bi-
tartez, Elorrioko Udalak herriko 
anbulatorioan aurrez aurreko 
arreta medikoa normaltasunez 
martxan ipintzeko eskatu dio 
Osakidetzari. "Badakigu pande-
miaren ondorioz zenbait neurri 
hartu behar izan zela, telefono 
bidezko kontsultak ezarrita, 
baina 18 hilabete geroago zerbi-
tzu askok ohiko jarduerari hel-
du diote eta kontsula medikoak 
ez. Horrek benetan kezkatzen 
gaitu, gure ustez funtsezkoa de-
lako gure osasun-zentroan au-
rrez aurreko arreta bermatzea, 
lehen mailako arreta indartzen 
jarraitzeko", adierazi du Idoia 
Buruaga Elorrioko alkateak. 

Bestalde, herrian egunero 
pediatria zerbitzurik ez dagoe-
la-eta, Elorrioko Udalak kezka 
adierazi du. "Ulertezina egiten 
zaigu egoera hau hainbeste 
luzatzea eta Elorriok egunero 
aurrez aurreko pediatria zerbi-
tzurik ez izatea", kritikatu du 
Buruagak. 

eLOrriO •  MAIALEN ZUAZUBIsKAR

Jesus Aristegiren osaba, José La-
rrañaga Zarraoa, Elorrioko Gazeta 
auzoko Aranzeta Txiki baserritik 
eraman zuten tropa frankistek, 18 
urte zituela. Urteetan, familiak ez 
zuen Larrañagaren berririk izan 
eta, Aranzadiri eskerrak, bere 
gorpuzkiak Madrileko Erorien Ha-
ranean zeudela jakin zuten.

Urteetako borrokaren ostean, 
denbora luzez itxaroten egon 
diren mezua jaso dute Larrañaga-
ren senitartekoek aste honetan: 
Larrañagaren eta beste hainbat la-
gunen gorpuzkiak ateratzen hasi 
dira Erorien Haranean. "Guretzat 
oso pozgarria da osabaren gorpuz-
kiak Erorien Haranetik berresku-
ratzeko bideari ekitea", azaldu du 

Jesus Aristegik. Hala ere, aitortu 
du badakitela bide hori oraindino 
luzea eta gatxa izan daitekeela. 
"Abisatu digute bidean zailtasunak 
egon daitezkeela, lanek luze jo de-
zaketela eta balitekeela osabaren 
gorpuzkiak ez agertzea. Hala ere, 
familiarentzat oso garrantzitsua 
da lan hauekin hasi direla jakitea", 
jarraitu du. 

Bestalde, orain arteko bidea "lu-
zea" izan dela aitortu du Aristegik, 
eta, batez ere, talde memorialistek 
eginiko lanari eskerrak heldu 
direla puntu honetaraino. "Talde 

hauek bultzatuta, familiak mugi-
tzen hasi gara eta DNA probaren 
bitartez lortu genuen jakitea gure 
senitartekoak han zeudela", gehi-
tu du Aristegik. 

Justizia eta erreparazioa
Aristegik azpimarratu du garran-
tzitsua dela Larrañagaren gorpuz-
kiak Erorien Haranetik ateratzea, 
ez bakarrik "osaba etxera" ekartze-
ko, baita zer gertatu zen gogoratze-
ko, justizia egiteko eta erreparazioa 
aldarrikatzeko ere. 

"Guretzat oso pozgarria da osabaren gorpuzkiak 
Erorien Haranetik berreskuratzeko bideari ekitea"
Aste honetan, Erorien Haranetik (Madril) hainbat gorpuzki ateratzen hasi dira, tartean José Larrañaga Zarraoarenak

Eskuman, Jesus Aristegi Erorien Haranean. Ur Handitan. EITB

"Abisatu digute bidean 
zailtasunak egon 
daitezkeela eta lanek 
luze jo dezaketela"
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MAÑARIA   •  Joseba derteano

Azken urteetan, Durangaldeko 
Alakranes del Norte elkartea buru-
belarri murgilduta dabil umeen 
minbiziaren aurkako borrokan. 
Horretarako, haurren minbiziaren 
aurkako elkartasun maratoiak 
antolatu izan dituzte eskualdean. 
Hurrengoa Mañarian izango da, 
urriaren 2ko zapatuan. 

Eguerdian, 12:00etan, haur ka-
tegoriako neska-mutikoen pilota 
partiduak egongo dira. 17:00etan, 
berriz, ipuin musikatuak eskaini-
kio ditu Zugamek. 

Arratsaldean, musika nagusi-
tuko da. 18:00etan, Artaburuak 
taldearen kontzertua hasiko da. 
Horren ostean, 19:30ean, Elorrioko 
Sugoi taldearen zuzenekoa hasiko 
da. Aurten 18 urte bete dira Sugoi 
sortu zenetik. 

Jaialdiko beste osagai bat otzara 
solidarioaren zozketa izango da, 
20:00etan. Elkarte, denda eta nor-
banakoek emandako askotariko 
produktuekin bete dute otzara. 

Errifak Mañariko U2 tabernan eta 
Durangoko Urtxintxan eskuratu 
daitezke. 

Otzaragaz batutako dirua Aspa-
novas Bizkaiko minbizidun hau-
rren gurasoen elkarteari emango 
diote. Ekitaldiko laguntzaileak dira 
U2 taberna eta Mañariko Udala.

Sugoi taldeak kontzertua eskainiko du Mañarian, 
umeen minbiziaren kontra antolatuko den jaialdian 
Durangaldeko Alakranes del Norte elkarteak hainbat ekimen solidario antolatu du urriaren 2ko zapaturako

Jaialdiko antolatzaile eta babesleak Mañariko plazan. 

Industrialdearen ondoko 
hainbat zuhaitz ebaki 
edo inausi dute Izurtzan

izurtza  •  J.d.

URA agentziak erreka ondo-
ko zuhaitz batzuk ebaki edo 
inausi ditu Izurtzako Arbizolea 
industrialdean. Udalak abisatuta 
bertaratu ziren, zuhaitz adarrak 
bideraino irtenda zeudelako eta 
kamioien joan-etorria zailtzen 
zutelako. Orduan, zuhaitz ba-
tzuk ustelduta zeudela ohartu zi-
ren eta txopo eta pinu bana bota 
zuten. Beste txopo bi inausi egin 
dituzte: euretariko bat enbor al-
detik moztu dute, lurretik 10 bat 
metroko garaieratik .

Inausketa lanak Arbizolean.

otxandio  •  J.d. 

Astelehenetik martxan daude 
plaza eraberritzeko azken faseko 
lanak. Lanek plazaren erdialdeari 
eragingo diote oraingo honetan. 
Prozedura aurreko fase bietako 
berdina da. Lehenengo, datozen 
bi-hiru hileetan indusketa lanak 
egingo dituzte, zoruaren azpian 
antzinako zer arrasto dagoen az-
tertu eta dokumentatzeko. Ondo-
ren, dena eraberritzen hasiko dira: 
zoruan harri berria ipiniko dute, 
harrizko eserlekuak garbituko di-
tuzte…  Udalak 320.000 euro ipini 
ditu azken fasea gauzatzeko; Biz-
kaiko Aldundiko 187.000 euroko 
diru laguntza jaso dute.  

Otxandioko plazako hirugarren eta 
azken faseko lanak hasi dituzte
Prozedura aurreko fase bietako berdina izango da: lehenengo, indusketak egin eta 
zoruaren azpian dagoena dokumentatuko dute; ondoren hasiko dira eraberritze lanak 

Fase honetako lanak plazaren erdigunean egiten ari dira.

Gazteei begirako parke berria 
egingo dute Mallabian, eta aukera  
biren artean bozkatu daiteke
Aukera biak liburutegian ikusgai egongo dira, egun bitan

MaLLaBia  •  J.d.

Mallabiko Udalak gazteei begira-
ko parke berri bat egingo du. Araz-
tegiaren ondoan dagoen 11.000 
metro karratu inguruko zelai bat 
erosi, eta han skate pista, tirolina 
eta bestelako osagaiak dituen 

parkea egingo dute. Proposamen 
bi dituzte eta irailaren 30ean eta 
urriaren 1ean, goizean zein arra-
tsaldean, liburutegian egongo di-
ra ikusgai. Herritarrek aukera bat 
edo bestea bozkatu ahalko dute, 
eta ekarpenak ere egin ditzakete.

Parkea egingo duten orubea araztegiaren ondoan dago.

Jaialdiko osagai bat 
otzara solidarioaren 
zozketa izango da: errifak 
U2 tabernan eskuratu 
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GARAI  •  A. M. 

Asteburuan, Euskal Herriko Ar-
tzain Txakur Txapelketa jokatu 
da Garain. 357 puntu eskura-
tuta, Roger Jauretxe baigorria-
rrak irabazi zuen txapelketa, 
'Ximist' txakurragaz. Bigarren 
postuan Michele Atxeritogarai 
iholdiarra eta 'Izar' txakurra 
sailkatu ziren, 348 puntu es-
kuratuta, eta hirugarren Fidel 
Alonso arabarra eta 'Bat' txaku-
rra, 343 puntugaz. 

Garain jokaturiko txapelke-
tan Durangaldeko Karlos Ardan-

za abadiñarra eta 'Mendi' txaku-
rra ere izan ziren. Abadiñarrak 
zazpigarren postua lortu zuen. 

Oñatira sailkaturikoak
Ira i laren 26an, Nazioarteko 
Txapelketa jokatuko da Oñatin 
(Gipuzkoa); bertan, Jauretxeren 
'Ximist', Fidel Alonsoren 'Bat' 
eta Aitor Tatoren 'Nabar' txa-
kurrak lehiatuko dira, besteak 
beste. 

Mugarriz Mugarri Iurreta 
egingo dute, Zaldaik antolatuta

Iurretak Abadiñogaz eta Garaigaz dituen mugak ezagutzeko 
aukera egongo da domekan, Zaldai mendi taldearen eskutik

IURRETA  •  AITZIBER BASAURI

Zaldai mendi taldeak antolatuta, 
II. Mugarriz Mugarri Iurreta ibilal-
dia egingo dute domekan, Iurre-
tan. Zaldaikoek zortzi kilometro-
ko ibilbidea prestatu dute, Iurreta 
herriak Abadiñogaz eta Garaigaz 
dituen mugak ezagutzeko aukera 
eskaintzeko. Aita San Migel pla-
zan egin dute hitzordua, 09:30ean. 

Parte hartzea doakoa izango da. 
Hala ere, aurrez izena eman behar-

ko da. Halaxe azaldu dute Zaldai 
mendi taldekoek. Horretarako, 
www.zaldai.eus atarian sartu dai-
teke. Dena dela, egunean bertan 
ere egongo da aukera, 09:00etan, 
plazan. Zaldai mendi taldek Mu-
garriz Mugarri Iurreta ekitaldia 
antolatzen duen bigarren aldia da. 
Orain urte bi, Iurretak Durangogaz 
dituen mugak ezagutzeko aukera 
izan zuten 10 kilometroko ibilbi-
dea egin zuten  herritarrek.

IURRETA  •  AITZIBER BASAURI

Ekainean sorturiko Iurretako Auskari 
taldeak gogoz ekin dio ikasturteari. 
Plazan 40 sortzaile batuko dituen 
Emakume Sortzaileen Azoka antolatu 
dute biharko. 11:00etatik 14:30era 
izango da. Irati Areitio Sopelanak 
(2001) eta Irene Intxausti Biritxina-
gak (2001) azaldu dutenez, taldearen 
jendaurreko aurkezpena izango da. 
Batzar irekiak antolatzen hasiko dira 
laster.

Nola sortu da Iurretako Auskari tal-
dea?
Irati Areito: Ekainean Iurretan Biri-
bilketa Feminista egin ondoren, 
Durangaldeko neska gazteen tal-
deekin batzen hasi ginen. Orduan 
ikusi genuen Iurretan ere neska 
gazteen talde bat sortzeko beha-
rrizana zegoela. Konturatu ginen 
herrian ez zegoela neska gazteen 
talde bat. Topaketa horretan ikusi 
genuen neska gazteok antzeko 
arazoak genituela, eta konturatu 
ginen beharrizan bat zegoela. Ho-
rrela sortu zen ideia, eta gero osatu 
da taldea.

Irene Intxausti: Talde bat sortzeko 
premia ikusten genuen, neska 
gazteon ahotsa entzunarazteko, 
leku edo arlo gehiagotan presente 
egoteko eta gure adinari egokitu-
riko formakuntzak eta ekintzak 
antolatzeko.  
Deialdi zabala egin zenuten herrian.
I. A: Hala da. Herriko neska gazte 
guztiei zabalduriko deialdia egin 
genuen eta erantzuna itzela izan 
zen. Gaur egun, 20 bat neska gaztek 
osatzen dugu Auskari. 
Zeintzuk dira taldearen helburu eta 
erronkak?
I. A.: Ikuspuntu feminista lantzeko  
lagungarri izan daitekeela uste du-
gu, eta denon artean neska gazteok 
ditugun arazoei irtenbidea topatze-
ko lan egin gura dugu. Izan ditzake-
ten arazoen aurrean, herriko neska 
gazteei babesa edo sostengua ema-
tea da helburua. Herrian babestuta 
sentitzeko edo dena delako egoera 
bat salatzeko, adibidez.
Neska gazteak saretzea eta antolatzea 
premiazkoa ikusi duzue?
I. A.: Bai, dudarik barik. 
I. I.: Biribilketa Feministak hainbat 

herritako neska gazteen taldeak 
elkartu zituen, eta Iurretan premia 
hori genuela ikusi genuen.
I. A.: Biribilketak Durangaldean 
saretu gintuen. Bada, saretze hori 
herrietara eraman behar genuela 
pentsatu genuen.

Zein esparrutan lan egin gura duzue?
I. A.: Bidea egiten hasi gara. Hala ere, 
badaude data batzuk azpimarratu 
gura ditugunak: Martxoak 8, aza-
roak 25, herriko jaiak, ekainak 28.... 
data horietan ekintzak antolatu gu-
ra ditugu, ikusgai egon. Abiapuntu 
bat da hori. Apurka-apurka bidea 
egiten joango gara.
Baterajotzearen Duragaldeko aurkez-
pena ere egingo duzue gaur. 
I. I.: Euskal Herrian neska gazteok 
egingo dugun topaketa da Bate-
rajotzea. Formakuntza tailerrak 
antolatuko ditugu eta elkartru-

kerako aukera izango dugu. Elka-
rrengandik ikasteko aukera ere 
bai. Elizondon (Nafarroa) izango 
da, urriaren 8tik 10era. Baterajo-
tzerako prestaturiko bideoklipa 
eta abestia ere aurkeztuko ditu-
gu Abadetxeko aurkezpenean, 
19:15ean. Gero, kontzertua egon-
go da.
I. A.: Hausnartzeko, ikasteko eta 
gozatzeko jardunaldia izango da. 
Euskal Herriko neska gazteen tal-
de guztiak elkartzeko eguna. Eki-
taldia aurkeztu, eta parte hartzera 
animatuko ditugu neska gazteak.

“Talde bat sortzeko premia ikusten genuen, 
neska gazteon ahotsa entzunarazteko”
Auskari Iurretako Neska* Gazteen Taldeak Emakume Sortzaileen Azoka antolatu du 
biharko. 20 bat neska gaztek osaturiko taldearen herri mailako aurkezpena izango da

Ezkerretik hasita, Leire Etxano, Udane Azkorbebeitia, Irati Areitio, Maitane Totorika eta Irene Intxausti.

Jauretxe eta 'Ximist' garaile 
Garain eginiko txapelketan

Jauretxe eta 'Ximist' antolatzaileekin.
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Magia ikuskizuna 
Berbalagunari hasiera emateko
Mintzalagun egitasmoaren ikasturteari hasiera emateko 
ekitaldia egingo dute zapatuan, liburutegi zaharrean

zaldibar  •  A.m.

Zaldibarko Berbalagunaren arabe-
ra, ikasturte berria "bereziki bizi, 
garrantzitsu eta gogotsu" dator. 
"Betikora bueltatzeko gogoz gaude, 
taldekideekin berriro elkartzeko 
eta Mintzapoza elkarregaz prak-
tikatzeko. Horixe da gure egitas-
moaren oinarria: Mintzapoza. 
Mintzapoza sortzen digu astero 
elkartzeak, euskaraz lasai eta ero-
so aritzeko aukera izateak akatsak 
egiteko beldurrik barik edo euska-
ra praktikatu gura dugunok astero 
elkartzeko prest dagoen Bidelagun 

bat izateak", azaldu dute ohar baten 
bitartez Zaldibarko Berbalagu-
netik. Horretarako, magia ikus-
kizuna antolatu dute; 17:00etan 
izango da, liburutegi zaharrean. 
Egun, hiru talde ditu martxan 
Zaldibarko Berbalagunak; Euskal 
Herrian, guztira, 6.800 lagun ba-
tzen dira astero-astero. Berbalagun 
ekimenean parte hartzeko izena 
emateko, zaldibarkoberbalaguna@
gmail.com helbidera idatzi daiteke,  
688722989 telefono zenbakira dei-
tu, edo udaletxera eta liburutegira 
joan. 

Zaldibarko herrigunea.

abadiño  •  mAiAlen zuAzubiskAr

Joan zen domekan, Kanaria uhar-
teetako La Palman Cumbre Vieja 
sumendia piztu zen. Bertan da 
Naroa Urien abadiñarra, EITBko 
berriemaile berezi lez.

Domeka arratsaldean piztu zen 
erupzioa sumendian. Zu non zeun-
den une hartan?
Tenerifen (Kanaria uharteak) 
nengoen, autobusean airepor-
tura bidean, etxera bueltatzeko. 
Ahizpagaz batera Tenerifera joan 
nintzen oporretan, egun batzuk 
pasatzera. Barikutik La Palman 
lurr ikarak zeudela entzuten 
genuen, eta gura barik ere, su-
mendian gertatzen zebilenari adi 
nengoen. Badakizu, kazetariok 
horrelakoak gara. 

Autobusean gindoazela, jen-
dea garrasika hasi zen, "erupzioa, 

erupzioa!". Orduantxe, lankideak 
ea zer giro genuen galdetzen hasi 
zitzaizkidan, eta, horren ostean, 
lanetik deitu zidaten. La Palmara 
joatea proposatu zidaten. Hegal-
dia aldatu, hotel bat hartu eta 
ordutik nago hemen. 
Zer aurkitu duzu hor?
Hau izugarria da. Alde batetik, 
ikusgarria da sumendi bat berta-
tik bertara ikustea. Seguruenik, 
nire bizitzan ez dut berriro ho-
rrelakorik ikusiko. Baina, beste 
alde batetik, La Palma kaosa da 
une honetan. Hotelera heldu gi-
nenean, jendearen sufrimendua 
ikusi genuen, mundu guztia alde 
batetik bestera korrika, arduratu-
ta. Benetan egoera gogorra bizi-
tzen dabil jendea, eta kazetari lez 
hau bizitzea ikaragarria da.
Imajinatzen dut lehenengo aldia 
izango dela horrelako hondamendi 
natural baten berri ematen duzula.
Bai, sekula ere ez dut horrela-
korik bizi izan. 22 urte baino ez 
ditut, eta urtebete pasatxo dara-
mat lanean. Niretzat La Palmara 
etorri ahal izatea izugarria da, 

hemen egotea, zer gertatuko den 
ere ez jakitea, saltsan egotea, 
24 orduz, kazetari lez aritzea. 
Gainera, lehenengoz bidali naute 
berriemaile berezi lanetan. 
Oso egoera gogorren lekuko izaten 
ari zara. 
Horixe da kazetaritzaren alderik 
gatxena. Bertako jendearen le-
kuan jartzen naiz eta hau oso go-
gorra da. Hori bai, aitortu behar 
dut harrituta nagoela Kanarie-
tako jendeagaz. Oso jende soli-
darioa da. Ikaragarri laguntzen 
diote elkarri, eta bizipen hori 
ere neugaz eramango dut Euskal 
Herrira. 
Sentitu duzu beldurrik?
Aurkitu genuen lehenengo hote-
lean hartu genuen ostatu. Leku 
seguruan dagoela esaten digute, 
baina ikusten dugu geroago eta 
erupzio-aho gehiagok irteten du-
tela sumenditik. Gainera, lurri-
karak daude, egunez zein gauez, 
eta baita zaratak ere. Horrek 
urduritasun puntu bat sortzen 
dizu, eta tentsio-egoera bizi duzu 
une oro. Naroa Urien abadiñarra sumendiaren aurrean.

Naroa Urien EITBko berriemaile berezi lez dago Kanaria uharteetako La Palman. Cumbre 
Vieja sumendia piztu zenean Tenerifen zengoen Urien eta La Palmara bidali zuten

"La Palma kaosa da une honetan"
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Durangon azken asteetan 
gertatutakoaren ondoren, 
eta kontuan hartuta aste gu-
txi barru San Fausto jaiak 
kultur jarduerengatik ordez-
katuko direla, ezinbestekoa 
dugu arduraz eta zuhurtziaz 
jokatzea, egoera pandemi-
koak hobera egin duen arren, 
oraindik momentu honetan 
dauden neurriak bete behar 
ditugu denon artean normal-
tasunera itzultzeko.

Udalek dituzten eskumenak 
kontuan izanda, adibidez espa-
zio publikoak zaindu eta man-
tentzea, bizikidetza-harrema-
nak antolatzea eta kudeatzea, 
edo osasun publikoa babestea, 
besteak beste, beharrezkoa da 
neurriak ondo pentsatzea eta 
adostea. Hori dela eta, EAJ-PNV-
tik mozio bat aurkeztu genuen, 
gobernu-taldeari neurriak har-
tzeko eta beste alde batera ez 
begiratzeko eskatuz. Garaiz 
gabiltza neurriak lantzeko eta 
adosteko, dekretuz egokiak ez 
diren erabakiak hartu gabe, eta 
gu horretarako prest gaude.

Hainbat gauza egin beharko 
dira, hala nola ordutegien kon-
trola ezartzea, kaleen garbitasu-
na indartzea eta hainbat neurri 
zehatz adostea. Laburbilduz, 
kudeatu eta erabakiak hartu 
behar dira.

Eta, horretaz guztiaz gain, 
erantzukizun- eta gizalege-me-
zu argia bidali behar diegu he-
rritarrei, guztion arteko biziki-
detza baketsua eta osasuntsua 
lortzeko eta erantzukizunez eta 
zuhurtziaz jokatzeko.

Politikan

Garai berriak ere erantzuki-
zunez eta zuhurtziaz

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 EH Bilduk salatu duenez, Galdakaon egi-
ten ziren proba diagnostikoak Gernikako ospitalera bideratzen 
hasi dira, eta hori beste "injustizia" bat da. "Gernikara bidera-
tzeak, distantzia gehiago egitera behartzeaz gainera, garraio pu-
blikoan joatea ere zailtzen digu, Durangotik ez dago-eta garraio 
publiko zuzenik", kritikatu dute. 

Galdakaon egiten ziren probak Gernikara 
bideratzen hasi direla salatu du EH Bilduk

Elorrio I Elorrioko Udalak, BBK gizarte lanagaz elkarlanean, 
Jesús María Corman artistaren Melancholia argazki erakusketa 
du erakusgai urriaren 2ra arte. Margolari, narratzaile, musika 
letragile eta poeta pasaitarraren erakusketa doan bisitatu ahal 
izango da, 9:30etik 20:00etara bitartean.

Jesús María Corman artistaren Melancholia 
argazki erakusketa ikusgai dago Elorrion

Berriz I Berrizko Udalak txistu eta zeramika ikastaroak eskai-
niko ditu. Udaletik jakinarazi dutenez, ikastaroak talde txikitan 
emango dituzte, 6 lagunekoetan, eta horietan gutxienez hiru be-
rriztarrak izan beharko dira. Izen-ematea dagoeneko zabalik dago 
eta urriaren 1a baino lehenago egin beharko da kultura@berriz.eus 
helbidera idatzita edo 94 682 78 60 telefono zenbakira deituta. 

Berrizko Udaleko kultura arloak  txistu 
eta zeramika ikastaroak antolatu ditu

Durango I Euskal Herrian Euskarazek manifestazio nazionala 
egingo du Durangon, abenduaren 6an; 17:30ean hasiko da, Landako 
Gunetik. "Euskararen Errepublika independentea eskuratu behar du-
gu ezinbestean, Euskal Herri euskalduna eraiki ahal izateko", azaldu 
zuten zapatu goizean eginiko agerraldian.

Bestalde, mobilizazioarekiko atxikimendua adierazteko, sare so-
zialetan #EuskararenErrepublika traola erabiltzeko deia ere egin dute.

Euskal Herrian Euskarazek manifestazio 
nazionala egingo du Durangon, abenduaren 6an

DURANGALDEA •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Ondarearen Europako Jardunaldie-
tara begira, Gerediagak egitarau 
bat diseinatu du Durangaldeko bost 
herritarako, urrirako. Jardunaldiok 
Garain, Zaldibarren, Berrizen, 
Mañarian eta Iurretan egingo di-
tuzte. 

Lehenengo ekitaldia Garain 
izango da, urriaren 2an eta 3an. 
Bertan, argazki bilketa eta erakus-
keta egingo dituzte, eta garaitarrei 
dei zabala egingo diete herriko bi-
zimodu, ohitura eta lekuen argazki 
zaharrak izanez gero erakusketan 

erakusteko. Bestalde, urriaren 
16an bisita gidatua eta kontzertua 
egingo dituzte Angurreta harro-
bian, eta urriaren 16an eta 17an 
erakusketa eta berbaldia Iurretan. 
Urriaren 22an berbaldi bat egongo 
da Zaldibarren, eta urriaren 23an 

Myriam Cepedaren eta Luis Alber-
to Requejoren kontzertua Berrizen.

Aforoa mugatua izango da; be-
raz, parte hartu gura duenak ejar-
dunaldiak@gmail.com helbidera 
idatzi edo 673 005 981 telefono 
zenbakira deitu beharko du.

Gerediagak 5 ekitaldiko egitaraua prestatu 
du Ondarearen Europako Jardunaldietarako
Aforoa mugatua izango da; beraz, parte hartu gura duenak hitzordua hartu beharko du

Gerediaga elkarteak jardunaldiak antolatu ditu. 

Ekitaldiak Garain, 
Zaldibarren, Berrizen, 
Mañarian eta Iurretan 
egingo dituzte, urrian

Erantzukizun- eta 
gizalege-mezu argia 
bidali behar diegu 
herritarrei
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Irailaren  
24an
BERRIZ zirkua       
‘Bidearen amaieran’ 
(Hortzmuga konpainia), 
18:30ean, eskolako patioan.

DURANGO musika       
Organo kontzertua: 
Ignacio Arakistain, Victor 
Perea eta Oscar Rodriguez 
Musikeneko organo 
ikasleak, 20:15ean, Andra 
Mariko basilikan.

ELORRIO dantza       
‘Kenofobia’ (Osa + Mujika), 
19:00etan, Arriola antzokian.

ZALDIBAR bertsoak     
Bertso jaialdia: Miren 
Amuriza eta Aitor 
Mendiluze, 19:00etan, 
udaletxeko plazan. Gai 
jartzailea: Maite Berriozabal. 
Euria eginez gero, eskolako 
pilotalekuan izango da 
emanaldia.

Irailaren  
25ean
DURANGO zirkua    
‘Zirkus’ (Malas 
Compañías), 17:00etan, 
Murueta Torre auzoan. Euria 
eginez gero, Landako  
Gunean.

DURANGO antzerkia    
‘Las Dostoyevski’ (Gurutze 
Beitia eta Maribel 
Salasen), 19:00etan, San 
Agustin kulturgunean.

DURANGO bertsoak    
Bertso jaialdia: Nerea 
Ibarzabal, Miren Amuriza, 
Leire Vargas eta Iruri 
Altzerreka, 19:30ean, 
Benita Uribarrena parkean. 
Gai jartzailea: Oihana Arana.

IURRETA azoka    
Emakume sortzaileen 
azoka, 11:00etatik 
14:30era, Aita San Migel 
plazan.

IURRETA musika  
Puro Relajo, 19:30ean, 
Askondoko karpan.

IURRETA antzerkia  
‘Izarreko lore’ Joseba 
Sarrionandiaren ‘Gau 
ilunekoak’ liburuan 
oinarrituriko ume antzerki 
estreinadia (4 urtetik 
aurrera, familian ikusteko), 
20:00etan, Aita San Migel 
plazan.

ZORNOTZA musika    
‘Ipuin dantza’ (Oihan 
Vega), 18:00etan, Zornotza 
Aretoan.

ZORNOTZA musika    
Patricia Kraus, 19:30ean, 
Larreako San Juan Bautista 
elizan. Eleizetan 2021 
egitarauaren barruan.

ZORNOTZA musika    
XX. Txistulari Eguna. 
Txistularien kalejira, herriko 
hainbat kaletan zehar, 
17:00etan eta 18:00etan.

Irailaren  
26an
DURANGO ikuskizuna    
‘Piztu’ (Eidabe konpainia), 
17:00etan, Tabira auzoan.

IURRETA ibilaldia    
‘Mugarriz Mugarri’, mendi 
ibilaldia, 09:30ean, plazatik 
irtenda. Zaldai Mendi Taldeak 
antolatuta.

IURRETA musika    
Amak, 18:00etan, Aita San 
Migel plazan.

ZORNOTZA musika    
Kendra, 19:00etan, Dudeako 
San Migel elizan. Eleizetan 
2021 egitarauaren barruan 
eskainitako kontzertua.

Irailaren  
28an
IURRETA musika    
Iurretako dantzariak, 
18:30ean, Aita San Migel 
plazan.
Kontzertua: Txalainak, 
20:00etan, plazan.

Irailaren  
29an
IURRETA zirkua    
Iurretako dantzariak, 
12:30ean, Aita San
Migel plazan.
Udako zirkua Malas 
Companies konpainiaren 
eskutik, 17:00etan.

Urriaren  
1ean
IURRETA antzerkia    
‘Miss Spein’ (Aroa Blanco 
eta Aitor Arabiourrutia), 
19:00etan, Askondon.
Bertsolariak: Maialen 
Lujanbio, Amets Arzallus, 
Gorka Pagonabarrena, 
Erika Lagoma, Jone Uria 
eta Jon Maia, 20:00etan, 
Aita San plazan. Gai 
jartzailea: Maite Berriozabal.

Urriaren  
3ra bitartean
DURANGO erakusketa    
‘Zer nahi duzu nitaz? Igel 
urdin bat besterik ez naiz’, 
Arte eta Historia Museoan.

Jelosiaz hausnartzeko tartea, 
Teatro Paraisoren eskutik

Paul seme bakarra da, bere etxeko 
erregea. Baina egun batetik beste-
ra dena aldatuko da eurenean. Ira-
ti arrebaren jaiotzaren ondorioz, 
aurrerantzean maitatua izango 
ez den beldur da. Horrek familia-
ren egonkortasuna mehatxatuko 
du. Horixe du ardatz Teatro Parai-
soren Uniko antzezlanak. Txotxon-
giloen teknika eta antzerki errea-

lista uztartuz, jeloskortasuna du 
berbagai Unikok. Teatro Paraiso 
konpainiako kideek gaiari bere 
gordintasunean helduko diote, 
beti ere umorea galdu barik. 

Sei urtetik gorako publikoari 
zuzenduriko ikuskizuna da Uniko 
eta Arriola antzokian egongo da 
ikusgai, datorren domekan, hilak  
26, 17:00etan.

‘Uniko’  
ANTZERKIA ELORRIO :: Irailak 26

Zinema
:: Durango  
ZUGAZA
• Maixabel
barikua 24: 19:30/22:00
zapatua 25: 18:00/20:30 
domeka 26: 17:00/19:30 
astelehena 27: 17:45/20:15
martitzena 28: 17:45 /20:15
eguaztena 29: 17:45 /20:15

• No respires 2
barikua 24: 19:30/22:00
zapatua 25: 17:30/19:45/22:00 
domeka 26: 18:00/20:15 
astelehena 27: 18:00/20:15
martitzena 28: 18:00/20:15
eguaztena 29: 18:00/20:15
• Cry Macho
barikua 24: 19:30/22:00
zapatua 25: 17:30/19:45/22:00 
domeka 26: 18:00/20:15 
astelehena 27: 18:00/20:15
martitzena 28: 18:00/20:15
eguaztena 29: 18:00/20:15

:: Elorrio  
ARRIOLA
• Tres veranos   
zapatua 25: 20:00
domeka 26: 20:00 
astelehena 27: 20:00

:: Zornotza  
ARETOA
• Maixabel
barikua 24: 20:00
zapatua 25: 21:00 
domeka 26: 17:00/20:00
astelehena 27: 20:00

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

Insömnia talde durangarrak 'Lo eza' 
diskoa kaleratu du oraintsu. Amaiur 
Azkaratek eta Oier Palomok ipini 
zuten martxan proiektua. Ondoren, 
Olga Costa pianista eta Oier de Pe-
dro bateria-jotzailea batu ziren, eta 
guztien artean grabatu dute euren 
lehenengo diskoa izan dena, TAOM 
estudioan. Askotariko abestiak 
batu dituzte lehenengo lan honetan, 
eta orain, entsegu lokal berrian 
elkarregaz entseatzen hasi direla 
baliatuta, euren soinu propioaren 
bila jarraituko dute.

Taldearen lehenengo pausoak pan-
demia betean izan zirela entzun dut.
Amaiur Azkarate: Nik betidanik 

abestu izan dut. Konposatu ere 
bai, baina inoiz ere ez naiz ausar-
tu nire abesti horiek kaleratze-
ra. COVIDaren eraginez, hile bi 
eta erdian logelatik irten barik 
egon behar izan nuen; abestiak 
sortzeari ekin nion, itxialdia era-
mangarriago egiteko. Gero, mezu 
bat ipini nuen sare sozialetan, 
gitarrista bila nenbilela esateko. 
Oierrek erantzun zuen.
O.P.: Nik ere etxean egon behar 
izan nuen hilabetez. Sare sozia-
letan mezua ikusi, eta elkar ikus-
teko esan nion Amaiurri. Gero, 
Olga eta Oier batu ziren taldera. 
Nire lehengusina da Olga, eta 
laguna Oier.
A.A .: Nik abest i pi la egin dut 

etxean, baina talde bat osatzea 
gura nuen. Ez nuen bakarkako 
proiektu bat sortu gura.
O.P.: Hori abenduan izan zen. 
Apurka-apurka, baina lan asko 
egin dugu, eta oraindino ere gau-
za asko dugu buruan, eta gogotsu 
gaude horiek egiteko.
Zelan konpondu zarete lanerako 
orduan?
O.P.: Berez, Amaiurrek abesti guz-
tietako ahotsak eta gitarrak prest 
zituen. Nik zirriborro horiek har-
tu eta zer moldatu zitekeen ikus-
ten nuen. Taldekide bakoitzak be-
re proposamenak egin ditu gero. 
A.A.: Asko kostatzen zaigu elkar-
tzea, bakoitzak bere ordutegia du 
eta. COVID garai honetan, are oke-

rragoa da. Baina elkartzea lortzen 
dugunean, oso gustura egoten 
gara lanean.
Olga Costa: Orain arte ez dugu en-
tsegu lokalik eduki, eta ahal izan 
dugun moduan lan egin dugu. 
Baina orain badugu lokala. Orain 
artean behintzat, oso ondo kon-
pondu gara.
Ibilbide laburrean diskoa grabatzea  
lortu duzue, eta elkarregaz soinu 
polita ateratzea.
O.P.: Esango nuke horrek egiten 
duela diskoa berezi. Ni ekoizlea 
naiz ogibidez, denerik entzuten 
dut lanean, hainbat estilogaz lan 
egin behar dudalako. Gurera eka-
rrita, gure abestiek horrelako soi-
nua izatea hobea dela uste dugu.

A.A.: Abesti guztiak berdinak di-
renean diskoek esentzia galtzen 
dutela uste dugu. Gure diskoan, 
abesti guztiek dute bere zera ho-
ri; batzuk rockeroagoak dira, eta 
beste batzuk dantzagarriagoak. 
Doinuak lotuta doaz abestien 
berbekin. Aurreiritziei buruzko 
hitz batzuk ditugu abesti batean, 
eta baita bestelako errealitateei 
buruzkoak ere. Gustatzen zaigu 
eskemak apurtzea.

Non grabatu duzue diskoa?
O.P.: Gaur egungo baliabideekin 
errazagoa da. Sintetizadoreak eta 
programazioa nire etxean egin 
ditugu. Ahotsak, gitarrak, tekla-
tuak eta bateria, ostera, TAOM 
estudioan grabatu ditugu; han 
lan egiten dut nik, Jagoba Ormae-
txeagaz batera. 
Kontzertuak emateko gogotsu?
A.A.: Onartu beharra dut bertigo 
handia ematen didala. Azken 
finean, nire barne mundua zabal-
tzen nabil kanta hauen bitartez, 
eta ez da erraza niretzat. Baina, 
aldi berean, oso emozionatuta 
nago. Hainbatek idatzi didate, 
gure kantekin identifikatuta sen-
titu direla esateko.
O.P.: Urriaren 9an kontzertua 
eskainiko dugu Durangon, Arte 
eta Historia Museoan, Amaia Le-
jarreta margolari durangarragaz 
batera.
Zeintzuk dira hurrengo pausoak?
O.P.: Gauzak prestatzen gabiltza. 
Epe laburrean lan txiki bat atera-
tzeko asmoa dugu, baina oraindi-
no ez dakigu noiz. 
O.C.: Durangoko Azokan erakus-
mahaia ipiniko dugu, autoekoiz-
penen txokoan. 
Bestela, non erosi daiteke diskoa?
O.P.: Oraingoz, gugaz hartu-ema-
netan ipinita erosi daiteke. 

“Abesti guztiak berdinak direnean 
diskoek esentzia galtzen dute” 
Insömnia talde durangarrak 'Lo eza' diskoa kaleratu du; urriaren 9an aurkeztuko dute, Arte eta Historia Museoan

Etxean abesti pila 
sortzen dut, baina 
ez naiz inoiz ere 
ausartu abesti horiek 
kaleratzera
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Ondare barneratzailea
Bazen behin zinegotzi bat. Esan ziote-
nean herriko kale bakarrak zuela ema-
kume izena, erraz topatu zion konponbi-
dea: Don Tello kaleari Don Tello y Señora 
deitzea proposatu zuen. Adibidea baino 
ez. Baina esanguratsua. Ez da ipuin bat. 
Ipuin tragikoa akaso. Hamabost bat urte 
joan dira hartatik eta gaur egun begi-
bistakoa egiten zaigu hori ez dela genero 
ikuspegia udal politiketan txertatzea.

Eskubide berdintasunerako bide 
horretan, alor asko jorratu behar dira: 
emakume eta gizonen artekoa aipatu 
dugu, baina eskubide murritzagoak 
dituzte baita herritar estandarraren 
estereotipotik aldentzen direnak ere 
arraza dela-eta, jatorria, aukera sexual 
edo afektiboa, gaitasun funtzional edo 
psikikoa, maila ekonomikoa, egoera zi-
bila, familia eredua, formazio-maila, er-
lijioa, adina edota itxura fisikoa. Batzuk 
aipatzearren.

Zer pentsatua ematen du aurtengo 
Ondarearen Europako Jardunaldien 
egitarauak. Bizkaikoaz arituko naiz, 
larriagoak ikusi baditut ere. Ondare 
irisgarri eta inklusiboa da antolatzaileoi 
agindu zaigun aurtengo gaia. 214 eki-
taldi gure lurraldeko katalogoan. LGTBI 
kolektiboaren historian zeharreko ibi-
laldia, Txinako pertsonekiko bitxigintza 
tailerra, itsuentzako egokitutako bisita, 
zeinu hizkuntza bidezko azalpenak,… 
Emanaldiak, kontzertuak, erakusketak 
edo bisitetako 214tik 90, aldarrikapen 
edo zailtasuna duten kolektiboei zuzen-
duta daude. Kolektibo horiek publiko-
tzat hartuta, beraz.

Adibidez, anekdota gisa hartzen dugu 
artea eta historia diskurtsoa duen bisita 
gidatu bat aniztasun intelektualekoei 
zuzendutakoa bada. Behin egiteko 
zerbait, ia zelan, aproba modura, kate-
goriarik gabekoa eta irauteko borondate 
barik. Gogoeta sakonetan sartzeko nagi 

gara, kolokan jartzen digulako artearen 
edo historiaren kontzeptua bera. Onda-
rearen kontzeptua bera. Pertsona horiek 
ez dira gure kultur eskaintzaren helbu-
ru. Eta bihar biharkoak.

Gure gizartearen eraikineko zuta-
beek oinarri sendoak dituzte. Bata elitis-
ta da, horko hori androzentrista, beste 
bat eurozentrista… Eraldaketa lortzeko 
zutabeak ukitu behar dira,  Gu eta haiek 
planteamendua baztertzailea baita. 
Ondarearen kontzeptua berriztatzea 
premiazkoa da, ondarea barneratzaile 
egingo badugu. 

Behintzat zerbitzu publikoan ari 
garenok gerribuelta malgutu behar 
dugu, eredu izatea baitagokigu. Eta gai-
nontzekook ere bai, ustezko ongizatea 
zalantzan jartzera etorri den sasoi honek 
hala eskatzen digu-eta. Ondare kontzep-
tua eraldatzetik gizarte barneratzailera. 
Hori erronka.

https://josunearanguren.blogspot.com/

Gai librean

Josune 
Aranguren Zatika

Filosofoa

bertsolaritza  •  a.m.

Osasun egoeraren ondorioz ur-
tebeteko atzerapenagaz bada 
ere, aurten Bizkaiko Bertsolari 
Txapelketa jokatuko da; mar-
titzenean aurkeztu zuten txa-
pelketa. Urriaren 3an hasiko da 
kanporaketa fasea, Durangon. 
Lehenengo faseak sei saio izango 
ditu. Bertan abestuko dute Iruri 
Altzerrekak, Gorka Pagonabarra-
gak, Txaber Altubek, Garikoitz 
Sarriugartek eta Igor Galarzak. 
Kanporaketa horietariko bes-
te bat Elorrion izango da. Sei 
kanporaketetako irabazleak eta 

puntuaziorik onena lortu duten 
lau bertsolariak sailkatuko dira 
hurrengo fasera.

Finalaurrekoetan, Miren Amu-
rizak, Aitor Bizkarrak eta Eneko 
Abasolo 'Abarkas'-ek abestuko 
dute; 2018ko txapelketan finalista 
izateagaitik dute zuzeneko txar-

tela finalaurrekoetarako. Hiru fi-
nalaurreko egongo dira, eta horie-
tako irabazleek eta puntuaziorik 
onena lortu duten gainerako bost 
bertsolariek lortuko dute finale-
rako txartela. Finala abenduaren 
18an jokatuko da, Bilbao Arenan. 
Lehenengo saioetako sarrerak 
dagoeneko salgai daude, www.ber-
tsosarrerak.eus atarian.

Durangon eta Zaldibarren
Durangaldean bertso saio bi egon-
go dira asteburuan. Lehenengoa 
gaur, barikua, Zadibarren; bestea 
zapatuan izango da, Durangon.

Durangaldeko zortzi bertsolarik parte 
hartuko dute Bizkaiko Txapelketan
Urriaren 3an hasiko da txapelketa, Durangon; finala abenduaren 18an izango da, Bilbon

Aitor Bizkarra eta Miren Amuriza, 2018ko Bizkaiko Txapelketako saio batean.

Gaur, barikua, bertso 
saioa egongo da 
Zaldibarren; eta bihar, 
zapatua, Durangon

Euskal kultura musikalari 
buruzko tailerra Durangon
Ander Erzilla irakasle durangarrak eskainiko du ikastaroa, 
eta urrian hasiko da; klaseak eguenetan izango dira

musika  •  j.g

Ikasturte honetan, Durangoko 
Bartolome Ertzilla kontserbato-
rio eta musika eskolak Euskal kan-
tutegia XX. Mendeko kantagintzan 
tailer berria eskainiko du. Ander 
Erzilla irakasle durangarrak es-
kainiko du ikastaroa. "Euskal 
kultura musikala transmititzea 
izango da ikastaroaren helburua, 
ondare hori ikuspuntu praktiko 
eta teorikotik hurbilduz", azaldu 
dute Durangoko Udaletik ohar 
baten bitartez. Klaseak eguene-

tan izango dira, 20:00etan, eta 
parte bi izango dituzte. Lehenen-
go partean zenbait piezaren az-
terketa teorikoan (forma, estiloa, 
testua, armonia) oinarrituko di-
ra, eta bigarrenean parte hartzai-
le guztien artean piezak abestuko 
dituzte.

Bestalde, urriaren 9an hasi-
ko da Ana Celia Ormaetxearen 
berbaldi musikalen 25. edizioa. 
Aurten, hitzaldi presentzialez 
gainera, streaming bidez ere es-
kainiko dituzte.

Bartolome Ertzillako irakasleak udal ordezkariekin.
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SOKATIRA  •  J.D./M.Z.

Joan den astean, lur gaineko 
Munduko Sokatira Txapelketa 
jokatu zen Getxon. Bertan Aba-
diño sokatira taldeko kide bi 
izan ziren: Julen Ardanza eta 
Martxel Azkorbebeitia. Abadiña-
rrak brontzezko hiru dominagaz 
bueltatu ziren herrira. Ardanza 
Laukizko Gaztedi taldeagaz lehia-
tu zen eta brontzeko domina bat 
eskuratu zuen. Azkorbebeitia 
Erandioko Goierri B taldeagaz 

ibili zen eta brontzezko domina 
bi lortu zituen. 

Ardanza oso pozik dago Gazte-
dik Munduko Txapelketan lorturi-
ko emaitzagaz. "Balorazioa oso ona 
da. Klub moduan Gaztedik urrezko 
domina bi eta brontzezko bat ate-
ra ditu eta selekzio moduan ere, 
Gaztediko tiralariak aritu ginen, 
Euskal Herriaren izenean. Eta hor 
ere urrezko domina bi lortu ziren, 
bata gizonezkoetan eta bestea ema-
kumezkoetan", adierazi du Julen 

Ardanza abadiñarrak. Bestalde, 
Martxel Azkorbebeitia gaztea "oso 
ondo" ikusi duela adierazi du Ar-
danzak. Abadiño sokatira taldeko 
gazteak brontzezko domina bi 
eskuratu ditu Erandioko Goierri B 
taldeagaz. 

Ardanza sokara bueltan
Getxon jokaturikoa ez da izan Ar-
danzaren lehenengo lur gaineko 
Munduko Sokatira Txapelketa. 
2014an, Estatu Batuetan jokatu zen 
Munduko Txapelketan egon zen 
abadiñarra eta urrezko domina bat 
eta brontzezko beste bat eskuratu zi-
tuen. Baina harrezkero urte dezente 
egin ditu sokan tiratu barik. "Urte 
askoan tiratu barik egon naiz, baina 
aurten berriro ere martxa hartu 
dut", esan du. Hala ere, lur gainekoa-
gaz seguruenik ez duela jarraituko 
azaldu du. "Hainbaten utzi egingo 
dut lur gainekoa. Hau oso gogorra 
da, azkenean entrenatzera joateko 
hainbat kilometro egin behar dut, 
beharrean txandak aldatu behar di-
tut... Beraz, hemendik aurrera, Aba-
diño sokatira taldeari ahal dudan 
neurrian laguntzen arituko naiz", 
adierazi du Ardanzak.

Ardanza brontzezko domina bategaz eta Azkorbebeitia 
bigaz bueltatu dira munduko sokatira txapelketatik
Abadiño sokatira taldeko kideak Laukizko Gaztedi taldeagaz eta Erandioko Goierrigaz ibili dira Munduko Txapelketan

Julen Ardanza sokan. Lur GiL

Julen Ardanzak esan du 
Martxel Azkorbebeitia 
gaztea "oso ondo"  
ikusi duela

AbAdIñO  •  M.Z.

Joan zen domekan, Skyrace World 
Series Munduko Kopako bederatzi-
garren proba puntuagarria jokatu 
zen, Italian. Oihana Azkorbebeitia 
abadiñarra bertan izan zen eta 
bigarren postua lortu zuen.

Italian lorturiko bigarren pos-
tuari eskerrak, eta lau probatan 
parte hartuta, Azkorbebeitia biga-
rren dago orain Skyrunner Mun-
duko Kopako sailkapen nagusian, 
284 puntugaz. Munduko Kopako 
hurrengo lasterketa domeka hone-
tan jokatuko da, Zeanurin: Gorbeia 
Suzien lasterketa. 

Oihana Azkorbebeitia bigarren Grigne 
Skymarathon mendi lasterketan, Italian

Oihana Azkorbebeitia semeekin helmugaratzen.  Marco PuGLiese

Elorrioko Bira egingo dute 
asteburuan, ibilbide bigaz
Antolatzaileek jakinarazi dute irailaren 24ko barikuko 
19:00ak arte egongo dela aukera aurrez izena emateko  

mENdI mARTXA  •  M. ZuaZuBisKar

Erdella mendizale taldeak Elorrio-
ko Bira antolatu du domeka hone-
tarako, irailak 26, urtero iraileko 
laugarren domekan egin ohi duen 
moduan. 

Aurtengo ediziorako, gainera, 
Erdella mendizale taldeak ibilbide 
bi antolatu ditu Elorrio inguruko 
mendi eta auzoetan zehar: bata 32 
kilometrokoa izango da eta bestea 
15 kilometrokoa.

Antolatzaileek jakinarazi dute-
nez, hasieran, amaieran eta kon-
trol guneetan ezinbestekoa izango 
da musukoa erabiltzea, baita jende 
pilaketak egon daitezkeen gunee-
tan ere. Martxa hasieran jatekoa 
eta edatekoa emango dutela esan 
dute. 

Martxan parte hartu ahal izate-
ko, aurrez izena emateko aukera 
egongo da, irailaren 24ko 19:00ak 
arte. 

Julen Ardanza eta Gaztedi taldeko kideak.
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Urte osoa egun bati begira
Data ezartzea izan zen errazena, nahiz 
eta hori ere ez zen lan samurra izan 
hainbeste lasterketa pilatzen den sasoi 
honetan. Buruko min handiagoa eman 
zigun ibilbide aldaketaren erabakiak. 
Korrikalari gehienek bidegorri zatia 
kentzea eskatzen ziguten urtero, eta 
horrek bultzatu gintuen mendi kutsu 
handiagoa izango zuen ibilbide baten 
bila hastera. Zer nolako zenbaki festa! 
21 kilometrotan 2.000 metrotik gora-
ko desnibela zuen ibilbide bat ere egin 
genuen behin, Ipizte sartu nahian, 
besteak beste. Hainbat buelta eman 
eta gero, aurtengoan geratu zaigu 
behin betiko ibilbidea. Oso emaitza 
ona izan da aurten; izan ere, astean 
zehar egin dugun galdetegian korri-
kalarien %90ek notarik altuena eman 
diote ibilbide berriari.

Zenbakiekin jarrai nezake, esanez 100 
laguntzailek baino gehiagok lagundu 
dutela Sorginen Lasterketan, beti ere 
gogoratuz zenbaki horien atzean he-
rritarren izenak daudela. Argi ikusi 

dugu beste behin ere, lasterketa hau 
herriak egiten duela posible. Oso esker 
oneko gaude lagundu diguzuen guz-
tiekin. Eskerrik asko, Iñigo, Kimetz, 
Ane, Egoitz, Iratxe, Adrian, Maialen, 
David, Oihana, Aitor, Libe, Peru, Idoia, 
Asier, Aiora, Unai, Oier, Goiatz, Igor, 
Goizane, Peio, Arrate, Unax, Itsaso, 
Alex, Eva, Jon, Nahikari, Jorge, Nerea, 
Jokin, Irati, Aiert, Goretti, Alex, Bego, 
Aritz, Ruben, Marta, Jon Ander, Juanjo 
eta abar luze bat. ANBOTO astekaria-
ren erdia beharko nuke den denak 
aipatzeko. Denok zaituztegu buruan, 
hasi eskoba lanak egin zutenetatik, 
Anbotoko segurtasun arduradunei, 
argazkilariei, bidegurutzeetakoei, 
anoa guneetakoei, trafikoa kudeatu 
zutenei, denei. Azkenik, ezin ahaztu 
herriko jatetxe eta enpresek urtero 
ematen diguten babesa. Mila esker!

Jokaldia

Garazi Sampedro  
Arando

Mendi lasterketa

"Buruko min handiagoa eman 
zigun ibilbidea aldatzeak. 
Korrikalari gehienek bidegorri 
zatia kentzea eskatzen ziguten"

"Argi ikusi dugu beste behin 
ere, lasterketa hau herriak 
egiten duela posible. Oso 
esker oneko gaude" 

Aitor Ajuria eta Ainara Uribarri 
garaile Sorginen Lasterketan
Emakumeen podiuma Durangaldeko korrikalari bik osatu 
zuten: Araitz Villa abadiñarra bigarren tokian geratu zen 
eta Garazi Sampedro atxondarra hirugarren

MENDI LASTERKETA  •  J.D.

Joan zen asteburuan lehiaturi-
ko Sorginen Lasterketaren 14. 
aldia Aitor Ajuria otxandiarrak 
irabazi zuen gizonetan (2.03.35) 
eta Ainara Uribarri oñatiarrak 
emakumeetan (2.37.43). Azpi-
marratzekoa da emakumeetako 
podiuma Araitz Villa abadiñarrak 
(2.39.30) eta Garazi Sampedro 
atxondarrak (2.46.15) osatu zutela. 
Gizonetan, Ajuria eta Imanol Goñi 
natxituarra elkarregaz heldu zi-

ren helmugara; garaipena lehiatu 
beharrean, gurago izan zuten es-
kutik helduta helmugaratu, batak 
bestearen lana aintzatetsiz. Gizo-
netako podiuma Aitor Zunzunegi 
legorretarrak osatu zuen. 

Aitor Ajuria otxandiarra Sorginen Lasterketan. Ane BernAs

SASKIBALOIA  •  J.D.

Tabirako saskibaloi klubetik, herri-
tarrengana gerturatuz hasi gura 
dute denboraldia. Horretarako, za-
patuan eta domekan, goizean zein 
arratsaldean, hainbat karpa jarri-
ko dute Andra Mariko elizpean eta 
hainbat ekintza burutuko dute.

Herritarrek kluba hobeto ezagu-
tzea da ekimenaren helburuetari-
ko bat, azken hileetan aldaketak 
izan dira eta. Klubak zuzendaritza 
berria du, esaterako. Horrela, zu-
zendaritzako arduradunak eta 
taldeetako entrenatzaileak han 
egongo dira egunean zehar, eta 

gura dutenek eurak ezagutzeko 
aukera izango dute. 

Cafés Baque enpresako kideak 
ere bertaratuko dira. Izan ere, 
aurtengo denboraldian 50 urte 
betetzen dira kafe-enpresaren eta 
Tabirakoren arteko lankidetza hasi 
zenetik. Ildo horretatik, efemeride 

horri loturiko logotipo berria aur-
keztuko dute. 

Ekintza ludikoak ere izango di-
ra; esaterako, saski batzuk ipiniko 
dituzte, jaurtiketak probatu gura 
dituenarentzat. 

Gaur, taldeen aurkezpena
Bestalde, gaur, 17:00etan, Tabirako 
klubeko talde guztien aurkezpena 
egingo dute merkatu plazan. Toki 
hori aukeratu dute hainbat sarrera-
irteera duelako. Publikorik bako 
ekimena izango da eta, besteak 
beste, 50. urteurreneko kamiseta 
berriak aurkeztuko dituzte. 

Tabirako klubak herritarrengana 
gerturatuz hasiko du denboraldia 
Asteburu osoan hainbat ekintza burutuko dute Andra Mariko elizpean

Ekainean aukeratu eta aurkeztu zuten Tabirako saskibaloi klubaren zuzendaritza berria.

Gizonetan Ajuria eta 
Imanol Goñi natxituarra 
elkarrekin eta eskutik 
helduta helmugaratu ziren

Zuzendaritzako kideak 
eta entrenatzaileak 
ezagutzeko aukera izango 
dute herritarrek
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BARIKUA, 24 · 09:00-09:00

SARRIA Sasikoa 17, DURANGO

GUTIERREZ, IBAN Txiki 
Otaegi 3 - 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, 25 · 09:00-09:00

GAZTElUMENDI J.A. Abasolo 2 - DURANGO

GUTIERREZ, IBAN Txiki 
Otaegi 3 - ZORNOTZA

09:00-13:30

BAZAN DIAZ Uribarri 5 - DURANGO

SARRIA Sasikoa 17, DURANGO

IRIGOIEN Bixente Kapanaga 3 - IURRETA

DE DIEGO Intxaurrondo 22. - DURANGO

UNAMUNZAGA Muruetatorre 
2C - DURANGO

cAMpIllO Montevideo 
etorb. 24 - DURANGO

NAvARRO  Artekalea 6 - DURANGO

lARRAñAGA-BAlENTZIAGA 
Berrio-Otxoa 6 - ElORRIO

FARMAZIA MATIENA 
Trañabarren 15. - ABADIñO

RUIZ, JUAN El Alto-Bide 
Zahar 14 - ZORNOTZA

IRUARRIZAGA, kARMElE San 
Miguel 15 - ZORNOTZA

GOIRIA, MARI cARMEN  
Sabino Arana 6 - ZORNOTZA

MElERO, ROSA MARI  
San Pedro 31 - ZORNOTZA

09:00-14:00

IRIGOIEN Bixente Kapanaga 3 - IURRETA

09:00-22:00

SANchEZ, MIREN ITZIAR Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - ABADIñO

SARASkETA, DIEGO Luis 
Urrengoetxea 5 - ZORNOTZA

DOMEKA, 26 · 09:00-09:00

MUGIcA Andra Maria 9 - DURANGO

GUTIERREZ, IBAN Txiki 
Otaegi 3 - ZORNOTZA

09:00-22:00 

SARASkETA, DIEGO Luis 
Urrengoetxea 5 - ZORNOTZA

AStELEHENA 27 · 09:00-09:00

IRIGOIEN BIxENTE Kapanaga 3 - IURRETA

RUIZ, JUAN El Alto-Bide 
Zahar 14 - ZORNOTZA

09:00-22:00

SANchEZ, MIREN ITZIAR Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - ABADIñO

IRUARRIZAGA, kARMElE San 
Miguel 15 - ZORNOTZA

SARASkETA, DIEGO Luis 
Urrengoetxea 5 - ZORNOTZA

MARtItzENA, 28 · 09:00-09:00

SARRIA Sasikoa 17, DURANGO

RUIZ, JUAN El Alto-Bide 
Zahar 14 - ZORNOTZA

09:00-22:00

SANchEZ, MIREN ITZIAR Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - ABADIñO

IRUARRIZAGA, kARMElE San 
Miguel 15 - ZORNOTZA

SARASkETA, DIEGO Luis 
Urrengoetxea 5 - ZORNOTZA

EGUAztENA, 29 · 09:00-09:00

BAZAN DIAZ Uribarri 5 - DURANGO

RUIZ, JUAN El Alto-Bide 
Zahar 14 - ZORNOTZA

09:00-22:00

SANchEZ, MIREN ITZIAR Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - ABADIñO

IRUARRIZAGA, kARMElE San 
Miguel 15 - ZORNOTZA

SARASkETA, DIEGO Luis 
Urrengoetxea 5 - ZORNOTZA

EGUENA, 30 · 09:00-09:00

DE DIEGO Intxaurrondo 22. - DURANGO

RUIZ, JUAN El AlTO-Bide 
Zahar 14 - ZORNOTZA

09:00-22:00

SANchEZ, MIREN ITZIAR Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - ABADIñO

SARASkETA, DIEGO Luis 
Urrengoetxea 5 - ZORNOTZA

IRUARRIZAGA, kARMElE San Miguel 15 - 
ZORNOTZA

Botikak

ZAPATUA   27º / 17º

DOMEKA   26º / 14º

ASTELEHENA   21º / 14º

MARTITZENA   21º / 13º

EGUAZTENA   19º / 13º 

EGUENA   19º / 12º 

Eguraldia

Ermodo, 11  DURANGO 
Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com 
facebook: Gozatu Gozotegia

Ijjorretako gure jitanilliari zorionak. Muxu 
handi bana Anjeluzeko kuadrillien partez.

Zorionak, Libe! 4 urte dagoeneko, neska handi! 
Ondo pasa zure eguna. Muxu handi bat danon 
partez!  

Zorionak, Anetxu! 8 urte! Urtebetetze polita 
izan, besarkada eta maitasunez betea, familia 
guztiaren partez!

Irailaren 26an Haizeak 19 urte egingo ditu. 
Zorionak ama, J, Aratz, aita, Lur, Oreo, Goku 
eta Booren partez. 

GOzAtU GOzOtEGI-OKINDEGIA

Zorionak, Garazi! Oso ondo pasau zure 
egune. Ane, aita eta aman partez.

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.
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DURANGO  •  AITZIBER BASAURI

Ane Ibarzabal CNN+, Cuatro, T5 eta 
TVE telebista kanaletan ibilitakoa da, 
16 urtean. Albistegietako formatu 
zurruna alboratu eta erronka berri 
bati heldu dio. Arratsaldero ordu biko 
magazina aurkezten du EITBn. Duran-
garrak ilusioz ekin dio erronka berriari.  

Madrilen 16 urte egin ondoren, zela-
koa izan da Durangora bueltatzea?
Ederra! 22 urtegaz joan nintzen eta 
38gaz bueltatu naiz. Hiru aste dara-
matzat Durangon eta oraindino ego-
kitzen nabil. Pozik eta lasai nago, az-
ken batean etxera bueltatu naiz eta.
Urte hauetan guztietan, albistegietan 
lan egin duzu, batez ere. Formatuz 

aldatu duzu, oraingoan magazin bat 
gidatuta.
Arlo informatzaileagoan, gai politi-
koagoetan lan egin dut, bai. Orain, 
istorioak kontatzen ditugu eta ikus-
leak dira protagonista. Askoz ere 
formatu zurrunagoan ibili naiz eta 
ohitu egin behar dut. Alde horreta-
tik, erronka bat da niretzat. Ez ze-
goen nire egitasmoen barruan Du-
rangora bueltatzea, baina A la Calle 
saiorako eskaintza heldu zitzaidan. 
Ilusio handia eragin zidan: ordu 
biko saioa zuzenean, arratsaldez, 
istorioak kontatzeko, jendeagaz 
hartu-emanean, inprobisatzeko au-
keragaz... Durangora bueltatu eta 
ikasten jarraitzeko aukera iruditu 

zitzaidan, profesionalki aurrera 
egiteko, hazten jarraitzeko aukera. 
Eskaintza egitean, honako galdera 

egin zidaten: 'bueltatu gura duzu 
etxera?'. Bada, horrelako gauzak 
zerbaitegaitik gertatzen direla pen-
tsatu nuen, hura zela momentua. 

Kaleko erreportariek pisu handia dute 
'A la Calle' saioan. Egokitu izan zaizu 
askotan gutxietsia den lan hori egitea?
Bai, denbora asko egin dut kalean, 
eta kalea da gehien gustatzen zai-
dana. Istorioekin hartu-emanean 
zaudelako, bestela inoiz sartuko ez 
zinatekeen etxeetan sartzen zare-
lako, inoiz ezagutuko ez zenituz-
keen tokiak ezagutzen dituzulako. 
Kazetaritza oso lanbide gogorra da, 
baina gogorra bezain erakargarria. 
Kalean zaudenean, batez ere.
Bokazioz zara kazetari. 
Bai, umetatik gura izan dut ka-
zetaria izan. Egon dira momentu 
gogorrak, egon badaudelako, baina 
izugarri gustatzen zait lanbide hau 
eta ezergaitik ere ez nuke aldatuko.  
Istorioak kontatzea gustatzen zait, 
munduan gertatzen dena azaltzea, 
jendea, istorioak ezagutzea... Batez 
ere, giza-istorioak ditut gogoko, eta 
lanbide honek asko du horretaz.

Nori egingo zenioke elkarrizketa?
Asko dira, mometuaren araberakoa 
da. Orain, Espainiak Kabulen (Af-
ganistan) izan duen enbaxadorea 
elkarrizketatuko nuke. Ahalik eta 
herritarrik gehien ebakuatu arte 
han egon zenari galdetuko nioke, 
adibidez, zelakoak izan ziren egun 
haiek Kabuleko aireportuan. Íngrid 
Betancourt ere asko erakarri nauen 
pertsona izan da. Gertatzen ari 
denari buruz esateko zerbait duten 
horiek erakartzen naute, batez ere.
Madriletik Durangora, aldaketa han-
dia da hori.
Gelditu barik nabil eta ez dut horre-
tan pentsatzeko astirik izan. Egia 
da aldaketa handia dela. Asko gus-
tatzen zait Madril, han etxea dut 
oraindino; eta gaur egun Madril eta 
Durango artean bizi naiz. Dena de-
la, egunean bizi naiz, ez dakigu-eta 
zer gertatuko den hemendik lau 
hilera. Bizitzak, eta lanbide honek, 
buelta asko ematen ditu. Bada, egu-
nerokoa disfrutatzen dut.

“Kazetaritza oso lanbide gogorra da, 
baina gogorra bezain erakargarria” 
Ane Ibarzabal kazetari durangarra etxera bueltatu da azken 16 urteetan Madrilen egon 
eta gero. 'A la Calle' telebista saioa gidatzen du arratsaldero, Aitor Albizuagaz batera

Bizitzak, eta lanbide 
honek, buelta asko 
ematen ditu; bada, 
egunerokoa  
disfrutatzen dut

Askoz ere formatu 
zurrunagoan ibili naiz 
eta ohitu egin behar dut. 
Alde horretatik, erronka 
bat da niretzat

Ez dira betiko garai onenak. 
Azken finean — gutxi ikasi eta 
asko ahaztu dugun — gizaki 
hutsak gara. Asko dira garai 
zaharrera bidea egin gura du-
tenak, eta asko garai berrian 
zoriontasuna aurkitu dutenak. 
Bada, ni bigarren taldean nago.  
Bai, oso pozik nago. Pozik nago, 
uda bukatu delako (badakit as-
ko gorrotatuko nautela), pozik 
nago udazkena etorri delako, 
eta horrek agian gehienei mal-
ko bat isuriarazi, niri irribarre 
bat atera dit.

Izan ere, irailagaz batera eto-
rri dira Xilabako, Nafarroako 
eta Bizkaiko Bertsolari Txapel-
ketak. Eta agian “bertsofrikia” 
ez denak ez du inongo aldake-
tarik izango bere egunerokota-
sunean. Baina bagara gutxi ba-
tzuk datozen hilabeteak urduri-
tasunez, zer eta nola gertatuko 
zain, irrikagaz biziko ditugu-
nak. Batzuok oholtza gainetik 
gozatu (eta sufritu ere bai) ahal 
izango dugu. Hori pentsatzeak 
momentu batez oinak behearen 
gainetik pare bat zentimetro 
hegan daudela legez jartzen 
nau. Baina ez dut gehiegi pen-
tsatu gura, ea garaiera garaiegia 
hartu behar dudan eta Garai 
eta Abadiñoren artean dagoen 
garaiera aldearen tamainako 
ipurdikoa hartu behar dudan.

Gainera, Durangaldeak 
emango dio hasiera Bizkaiko 
txapelketari. Ibaizabal ibaiaren 
norabidean, Durango hasteko 
eta Elorrio osteko, Bilboko Mi-
ribillaren marabillaraino hel-
duko da txapelketa. Ea ibaiak 
berea egiten duen, eta eskual-
deko ordezkaritza badugun 
hiriburuan! Eta eskatzeagatik...

Ez dira betiko garai onenak. 
Baina barealdiaren osteko ekai-
tza leuntzen lagunduko digu-
nik bada. Busti zaitezte, gozatu 
datorren euri jasaz — kultura-
laz ari naiz, noski —, baina ez 
ahaztu guardasola!

Lau- 
hortza

Garaiak

Igor Galartza
intxausti 
Kazetaria

Ane Ibarzabal  
Astigarraga
Kazetaria
DURANGO | 1982
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