
"Aurten Azokarik bada? Askok egin 
digute galdera. Bai jakina, baDA!"
Leire Urbeltz sortzaile iruindarraren ‘Desipuindegia’ kartelak iragarriko du 
56. Durangoko Azoka. Abenduaren 3tik 8ra izango da aurtengo edizioa; 3tik 7ra Internet 
bidezkoa, eta 4tik 8ra aurrez aurreko erakusmahaiak egongo dira Landakon. • 19

Elordi, oilarrei hortzak 
erakusten

Pilota profesionalean izarrak diren Irribarria eta Artola 
kanporatuta, Elordik lau t'erdiko ligaxkako lehenengo 
partidua jokatuko du domekan. Beste pilotari handi 
bat izango du aurrez aurre: Jokin Altuna. • 20
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 Durangaldeko astekaria
www.anboto.org    

Zornotzako gaztetxea 
hustu eta Forjarien 
jauregia bota dute
Zornotza •  Atzo goizean, 
Ertzaintzak gaztetxea desalo-
jatu zuen. Hustu eta berehala, 
eraikina botatzen hasi ziren • 5

Julen uRIBe
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DURANGO  •  EKAITZ HERRERA 

Eta, halako batean, bidegurutzea  
pandemian. Amaitu da bide bat, 
eta martxan da beste bat. Eusko 
Jaurlaritzak larrialdi egoera indar-

gabetu du eta bertan behera utzi 
ditu azken urte eta erdi honetan 
aktibo egoniko osasun neurri ia 
guztiak. Aurrerantzean, neurri 
gutxi batzuek baino ez dute inda-

rrean segituko. Alde batetik, mas-
karak derrigorra izaten jarraituko 
du leku itxietan, eta leku zabale-
tan ere erabiltzen jarraitu beharko 
da, egoera horretan distantziak 

mantentzea ezinezkoa bada. Bes-
talde, bada 5.000 lagunetik gorako 
edukiera duten gune zarratuei 
eragiten dien beste muga bat. 
Ezaugarri hori duten azpiegiturek 
mugatuta izango dute edukiera, 
%80ra. 

Iñigo Urkullu lehendakariak 
martitzen arratsaldean egin zuen 
osasun egoera berriaren interpre-
tazioa: "COVID-19aren eraginak 
eragin kritikoa izateari utzi dio 
osasun sistemaren funtzionamen-

duan. Tratamendua, une honetan 
eta gure egoeran, endemikotzat 
har daiteke. Horrek esan nahi du 
infekzio kopurua nahiko konstan-
te bihurtzen dela denboran zehar, 
nahiz eta noizbehinkako agerral-
diak egon daitezkeen". Erabakiak 
dakarren beste eragin nagusi bat 
da Jaurlaritzak Labi batzordea de-
segitea erabaki duela. 

Galdera ikurrak ere bai
Bilakaera baikorra den arren, 
osasun adituek adi jarraitzeko 
deia egin dute. Munduko txerta-
keta kanpaina oso desorekatua 
izaten ari da. Herrialde pobreen 
eta aberatsen arteko arrakala 
nabaria da, eta horrek ateak 
zabalik uzten dizkio birusaren 
balizko mutazio bati. Horren-
bestez, zerumugan zabaltzen 
den galdera ikurraren aurrean, 
batzuk hasita daude hirugarren 
dosiagaz lanean. Pfizer-Biontech 
botika-etxea da horren adibide. 
Adinekoen egoitzetan, adibidez, 
hirugarren dosiak emateari ekin 
diote. 

Honek guztiak ere badu eragi-
na gurean. Durangaldeko kultur 
aretoek edukieraren osotasuna 
berreskuratu dute eta taberne-
tako barretan zutunik kontsu-
mitzeko aukera zabalik dago 
berriro.

Aro baten amaiera
Jaurlaritzak Labi desegin eta pandemiagaitiko ia babes neurri guztiak indargabetu ditu

Durangoko kaleak.

Iñigo Urkullu: "Infekzioak 
konstante bihurtu dira 
nahiz eta noizbehinkako 
agerraldiak egon"

Bilakaera
- 
• 2020ko martxoaren 14a. 
Alarma egoera eta konfina-
mendua.

• 2020ko ekainaren 19a. 
Deskonfinamendua amaitu 
eta "normaltasun berria" 
sartu zen indarrean. 

• 2020ko uztailaren 12a. 
Eusko Legebiltzarrerako 
hauteskundeak. Egun 
bira, maskara derrigorrez 
erabiltzea ezarri zen.

• 2020ko abuztuaren 15a. 
Bigarren larrialdi egoera. 

• 2020ko azaroaren 8a. 
Ostalaritza ixteko agindua 
sartu zen indarrean.

• 2020ko abenduaren 27a. 
Txertoaren lehenengo 
dosiak heldu ziren 
Durangaldera.

Urtarrilean 1.330 positibo detektatu zituzten Durangaldean. Irailean, ostera, 240. 

Durangaldeko 
positibo kopurua 
hilabeteka

Hilabeteak

Kasu positiboak
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OSTALARITZA  •  EKAITZ HERRERA

Mila Eizmendi Durangoko Alde 
Zaharreko Tabernarien Elkarteko 
presidentea eta Mesoi Barria taber-
nako arduraduna da. Orokorrean, 
ondo ikusten du neurriak malgu-
tzea, baina kexu da, Eusko Jaurla-
ritzaren araudi berria Durangoko 
jaien data bezperetan sartu delako 
indarrean. Horrek aurreikuspenak 
egin ezinda harrapatu ditu taber-
nariak. 

Ia osasun neurri guztiak indargabetu 
dituzte. Zein iritzi duzu?
Neurri guztiak kentzea ondo ikus-
ten dut. Horren zain geunden.  
Dena dela, taberna barruetan mas-
kararekin eta distantziak zaintzen 
jarraitu behar badugu, ostalarioi 
ezer gutxi aldatuko zaigu. Antzera 
batean jarraituko dugu. Neurri 
horiek guztiak beteta ezin da lanik 
egin.
Aspaldian ikusi bako irudi bat buel-
tatu da tabernetara: bezeroak ba-
rran kontsumitzen ikusi ditzakegu.
Eta oso ondo deritzot. Taberna 
bateko gauzarik politena eta beha-

rrezkoena barra da. Euskal herri-
tarrak poteo eta barra zaleak gara. 
Nik ez dakit zein zentzu izan duen 
orain arte eserita bai, baina zutik 
kontsumitu ezin horrek. Gehienek 
barraren falta igarri dute. Taber-
nako bizia barra da. Taberna bat 
barrarik gabe, ba, ez. Eta kontuan 
hartu behar dugu hemengo taber-
na txiki asko barrari eskerrak bizi 
direla, denek ez dutelako terraza 
handirik. 

Eta testuinguru honetan, Durangoko 
jaietako datak ate joka.  
Neurri hau bat-batean etorri zai-
gu. Ez genuen uste askatasun hau 
izango genuenik, eta, noski, honek 
guztiak kili-kolo harrapatu gaitu, 
aurreikuspenik egin ezinda. Ez 
dakizu zer erosi, zer janari erosi, 
langile gehiago kontratatu ala ez. 
Izango dira ez jaiak edo nahi duzu-
na, baina zelan antolatuko gara? 
Bestalde, bezeroen jokabideari 
buruz, zer esan? Tabernariak nahi-
koa du neurriak betetzearekin. 
Bakoitzak bere lanak egin behar 
ditu. Guk, administrazioek eta 
bezeroek. 

“Taberna bateko gauzarik politena barra 
da eta gehienek horren falta igarri dute” 
Aspaldian ikusi bako irudi bat bueltatu da taberna eta jatetxeen barrualdeetara. Urte eta erdiren ondoren, bezeroek 
barran zutunik kontsumitzeko aukera dute berriro ere. Horrez gainera, ostalaritzak edukiera osoa berreskuratu du

Bakoitzak bere 
lanak egin behar 
ditu: tabernariok, 
administrazioek eta 
bezeroek

KULTURA  •  EKAITZ HERRERA

Emilio Ferrerasek kudeaketa pri-
batua duen zinema areto bakarra 
kudeatzen du Durangaldean: Du-
rangoko Zugaza zinema. Pozik hartu 
du osasun neurriak malgutzeko 
erabakia.

Eta, halako batean, zinema aretoek 
edukiera osoa berreskuratu dute.
Bai. Edukieraren %100, distantziak 
kenduta. Maskarak hor jarraitzen 
du eta hori ondo dago, batez ere 
sarrera-irteeretan egon daitezkeen 
pilaketei begira. Zineman jesarrita 
gaudela inork ere ez du berbarik 
egiten, ez duzu inor aurrez aurre. 
Eta kutsadurak saihestea dakar 
horrek. 
Maila pertsonalean, zelan zaude? 
Zelan eragin dizu honek guzti honek?
Orain dezente hobeto nago. Gauza 
bat da egoera honetan hile bian 
egotea, eta beste bat urte eta erdian 
egotea. Jaso ditugun diru laguntza 
apurrenetariko batzuk mailegu 
modukoak dira eta, horrenbestez, 
bueltatu egin beharko ditugu. Eus-
kal Autonomia Erkidegoan eskaini 
diren kultura laguntzak bestela-
koak izan dira. Horrek bizirik irau-
teko modu bat eskaini digu. Baina 
egia da aurrera egitea kostatu egin 
zaigula. Asko. 
Zugaza zinema Euskadiko Zine Are-
toen Elkarteko kide da. Zenbat ku-

tsatu erregistratu dira Zugazan edo  
EZAEko aretoetan? 
Kutsatzeak? Zineman? Hara, hona-
ko hau esan diezazuket: munduan 
ez da kutsatzerik detektatu zine-
ma aretoei lotuta. Kasu bakarra 
baino ez da egon. Ameriketako 
Estatu Batuetan gertatu da. Are 

gehiago: bezero batek esan digu la-
gun bategaz pelikula bat ikustera 
etorri, gerora lagun hori kutsatuta 
zegoela jakin, eta bera ez dela 
kutsatu. Elkarren ondoan egon 
arren, ondokoak ez dira kutsatu. 
Horrek erakutsi du maskara era-
ginkorra dela. 

Eta, hala ere %35eko, %50eko eta 
%75eko edukieragaz egon zarete.
Bai, zigor modukoa izan da. Eta 
jendearen jokabidean igarri dugu 
hori. Horixe esan digute. Jende 
batek beldurra zion zinemara 
etortzeari, kutsatzeen fokua 

hemen zegoelakoan. Askotan, 
bost, sei edo zazpi ikusle baino 
ez ditugu izan aretoetan. Orain, 
edukierak malgututa, pelikula 
mugimendu gehiago dabil eta 
Donostiako Zinemaldiak ere one-
ra eragin digu.

Pandemia honetan zehar, honako 
eslogan edo lelo hau nagusitu da: 
"Kultura segurua da". 
Bai, eta egia delakoan nago. Da-
tuek horixe diote. Neuk ere ikusi 
dut hori. Eslogan zuzena dela 
deritzot.

“Mundu osoan zinema aretoei lotutako 
kutsatze bakarra detektatu da” 
Zinema eta kultur aretoek edukieraren %100 berreskuratu dute. Barrualdean maskara erabiltzen jarraitu beharko da

Bezero batek esan 
digu lagun bategaz 
pelikula bat ikustera 
etorri, gerora lagun hori 
kutsatuta egon zela 
jakin, eta bera ez  
dela kutsatu

Mila Eizmendi  
Garmendia
Ostalaria
ERREZIL | 1957

Emilio  
Ferreras Santos
Zugaza zinema  
aretoko arduraduna
DURANGO  I  1971
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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

Datozen aste bietarako, uda-
lak hainbat erabaki hartu du 
sanfaustoak izan beharko l i -
ratekeen egunei begira. Jairik 
egingo ez den arren, "aurreikus-
penez" jokatu gura izan dutela 
azaldu dute. 

Erabaki bat Tabira auzo ingu-
ruari dagokio. Bertako bizilagu-
nek behin baino gehiagotan sa-
latu izan dituzte auzo horretan 
egindako kale zurrutek eragin-
dako kalteak. Horren ondorioz, 
udaleko ordezkariak Tabirako 
20 bat bizilagunekin batu ziren. 
Joan zen asteburuan, proba pilo-
tu modura, Tabira kalerako sar-
bidea moztea erabaki zuten aste-
buruetan, gauez, egoiliarrentzat 
izan ezik, eta datozen asteburu 
bietan errepikatu egingo dute. 
Bariku eta zapatu bietan Tabi-
rarako sarbidea moztuko dute, 
20:00etatik 08:00etara.

Horrez gainera, debekatuta 
egongo da itxitako kale horretan 
aparkatzea, bertara doazenek 
autoetan musikarik ipini ez de-

zaten. Bestalde, bozgorailu era-
mangarriak martxan ipintzea 
ere "zigortuko" dutela iragarri 
dute udaleko ohar batean. 

Iker Urkiza zinegotziak az-
pimarratu egin du Tabirako au-
zotarrekin egindako batzarren 

garrantzia. "Eskerrak eman gura 
dizk iegu bi lerara joan ziren 
herritarrei, erakutsi ziguten 
jarrera proaktiboagaitik. Guk, 
geure aldetik, haien ekarpenak 
jaso ditugu eta horiek aplikatzen 
ahaleginduko gara", adierazi du.

Garbiketa zerbitzua
Udaletik adierazi dutenez, gar-
biketa zerbitzua eta udaltzainen 
zerbitzua San Faustoetan egiten 
zen "berdina" izango da. Urria-
ren 9an, 10ean, 12an, 13an, 16an 
eta 17an, 26 langilek eta kalea 

garbitzeko lau kamioik irtengo 
dute kaleak garbitzera. Gaine-
ra, arratsaldeetan hiru langile 
gehiago egongo dira garbiketa 
indartzeko. Zerbitzu horretara-
ko, garbitzaileak udaltzainekin 
koordinatuko dira Alde Zaharre-
ko garbiketa babestu eta lagun-
tzeko, 06:30etik aurrera.

Bestalde, datozen egunei be-
gira, udaltzaingoaren zerbitzua 
ere indartuko dute, eta astebu-
ruetan "langile kopuru bikoi-
tza" izango du.

"D u ra ngo ga rbi  eta  seg u -
ru mantentzeko helburuagaz 
har t u d it ug u neur r i  hauek, 
e lka rbiz it za eta  er respet ua 
lehenetsita. Dena dela, eta as-
palditik errepikatzen ari garen 
moduan, herria garbi eta segu-
ru edukitzeko modurik onena 
norberarengan hasten da, gazte 
edo nagusi izan. Horregaitik, 
gure herritarrei gizalegez eta 
a rduraz jokatzeko eskatzen 
diegu", azaldu dute Ima Garras-
tatxu alkateak eta Julian Rios 
alkateordeak.

Durangoko Udalak Tabira kalerako sarbidea itxiko du, 
datozen asteburu bietako gauetan kale zurruta eragozteko
Erabaki hori hartzeko, udalak aintzat hartu ditu Tabirako auzotarrekin izandako batzarrean jasotako ekarpenak; 20:00etatik 08:00etara egongo da itxita

Tabira Etxe ondotik futbol zelaira doan bidea itxiko dute datozen bariku eta zapatu bietako gauetan.

DURANGO  •  eKaItZ Herrera

Durangoko gobernu taldeak bilera 
sorta bat hasi du herriko enpresarik 
handienekin. Eguzkitzako indus-
trialdea zelan birpartzelatu eta 
garatu daitekeen azaldu die enpre-
sei,  horrek "enplegua sortzeko eta 
indartzeko" aukera bat eskaini eta 
"lanpostu berrietan eragina" izan 
dezakeelakoan. Alde horretatik, 
udalak "onuragarri" deritzo Urki-
Hegoalde saihesbidea amaitzeari. 

Osoko bilkuretan, gobernu taldeko 
kideek hainbat bider defendatu 
dute saihesbidea garatzeak enpre-
sak erakartzen eta hazten lagundu 
dezakeela. 

Aurreikuspenak
Udalaren berbetan, "tokiko enpre-
sek datozen hileetarako aurreikusi 
dituzten lan eta ekonomia auke-
rak bertatik bertara" ezagutzea 
izan da bilera sorta honek izan 

duen beste helburuetariko bat. 
Etorkizunean ere bide horri ja-
rraitu gura diote, etortzekoa den 
susperraldi ekonomikoari begira. 
Durangoko Udalak hainbat eragi-
legaz eginiko Berraktibazio Plana-
ren barruan gauzatzen ari diren 
neurriak ipini gura ditu mahai 
gainean. Enpresei zein eragileei 
entzutea "funtsezkoa" deritzo, 
kontuak zelan dauden jakiteko eta 
haien kezkak ulertzeko. Eguzkitzako industrialdearen orubea.

Durangoko Udala "herriko enpresarik handienekin" batu da industrialdea zelan birpartzelatu 
daitekeen azaltzeko. Prozedura horregaz Urki-Hegoalde saihesbidea ere garatu gura dute

Eguzkitzako industrialdea garatzeko prozesuari 
ekin diote, enpresariekin bilera sorta hasita
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Eixu elkarteak 
antolatuta, zapatuan 
Artisauen Azoka 
egingo dute Durangon
DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Zapatuan, 26 artisauren lanak 
ikusi eta eskuratu ahal izango 
dira Landako Gunean. Azoka 
goiz eta arratsalde egongo da 
zabalik, 10:30etik 14:30era eta 
16:30etik 20:30era. Eixu elkar-
teak laugarrenez antolatu du 
azoka, eta aurtengo edizioan 
arreta berezia ipini du artileari 
loturiko lanean. Ardi latxaren 
artilea hartuta, haren transfor-
mazio prozesua zelakoa den 
erakutsiko dute jendaurrean. 
Maduixa Gorria artisau-etxeko 
Sandra Cliville arduratuko da 
prozesua azaltzeaz eta herrita-
rren aurrean egiteaz. Erakus-
taldia 11:00etatik 14:00etara eta 
16:30etik 18:30era egingo da.

Durangoko Udalak 
kaleen argiztapena 
hobetuko du herriko 
91 puntutan

DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Zumalakarregi kaleko 33 argi 
puntu aldatuko dituzte; Olleria 
kaleko 31 eta Mikeldi kaleko 
beste bost. Horrez gainera, 
Madalenako eta Landako-Olle-
riako argiztapenak hobetuko 
dituzte biribilguneetan eta 
alboko zebra-bideetan. Uda-
lak kontsumo urriko argiak 
erabiliko ditu eraginkortasun 
energetikoa hobetzeko helbu-
ruz. "Uste dugu garrantzitsua 
dela oinezkoen eta gidarien 
segurtasuna handitzea, harra-
paketak saihesteko. Gainera, 
lan hauek ingurumen arrastoa 
murrizten lagunduko dute", 
azaldu dute Aritz Bravo eta 
Jorge Varela zinegotziek. Lan 
hauek 94.940 euroko aurrekon-
tua dute. Bestalde, udalak jaki-
narazi du argiteria publikoaren 
auditoretza egiten dabilela. 
Kontsumoa murriztako asmoz, 
auditoretza energetikoa egiten 
dabil 22 udal eraikinetan, eta 
ziurtagiri energetikoa 46 udal 
eraikinetan.

ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA

Zornotzako Elkartasun Sareak 
"hainbat aldaketa garrantzitsu" 
egingo du proiektuaren funtziona-
menduan. Aldaketa nagusia da utzi 
egingo diola beharrizana duten 
herritarrei oinarrizko elikagaiak 
banatzeari. Gutxi gorabehera, 
orain urte bi ekin zioten lan ho-
rri, "gizarte zerbitzuek dituzten 
gabezia larriek hala behartuta". 
Kritikatu dutenez, denbora tarte 
horretan ez dute "instituzio publi-

koen laguntzarik" jaso, eta gainera-
tu dute "baliabide gutxigaz" aurre 
egin diotela egoerari: "Gatxa da 
instituzio publikoei dagokien lana 
egitea, haiek dituzten baliabideak 
eskura izan barik. Horregaitik, 
oinarrizko produktuak banatzeari 
utziko diogu. Eta lan hau egiteari 
utziko diogu Zornotzako gizarte 
zerbitzuek gabezia honi behar den 
moduan erantzungo diotelakoan", 
adierazi dute ANBOTOri igorritako 
oharrean. 

Orain arteko ibilbidearen au-
rrean, Elkartasun Sareak hezur-
haragitan ikusi du bazterrean bizi 
diren pertsonek jasaten duten za-
palkuntza "multidimentsionala". 
Bazterreko herritarrek "etxebizi-
tza, elikagaiak, eskola materiala, 
enplegua eta abar eskuratzeko 
arazoak" dituztela adierazi dute 
Elkartasun Sareko kideek. Ho-
rren aurrean, "kalitatezko gizarte 
zerbitzu publikoen alde" lanean 
jarraituko dute, "herriak bakarrik 

salbatu dezakeelako herria", eu-
ren berbetan. 

Eskertza luzea
Elkartasun Sareak eskerrak eman 
dizkie bertan inplikatutakoei 
eta "aletxoa" ipini dutenei: "Zuen 
lokalak utzi dizkiguzuenoi, as-
tero-astero txandak egiten ibili 
zareten gazte kuadrillei, har-
pidetzekin konprometitu zare-
tenoi, arropa eta gailuak eman 
dizkiguzuenoi, herriko elkarte 
eta komertzioei; Usuabiaga, Kre-
sala, Alberdi, Intxausti, Itsaski, 
Halal harategia, Xiberu, Patxi, 
Alambique, Sukoi, Ikasten aka-
demia, Atertu kopiak, Hilario 
arraindegia, Miren Larrea ipuin 
kontalaria, Iraunkor, Cuoco, Ur-
tza, Sharky, Nuuka, Luis Urren-
goetxeako Eroski City, G.B. Gu-
tierrez botika, Alaia arraindegia, 
Munarri Gaztetxea, Mugimendu 
feminista... eskerrik asko bihotz-
bihotzez", adierazi dute.

Ibilbide oparoa
Elkartasun Sareak urte bi hauetan 
egindako lana oparoa izan da. 
Pandemiaren lehenengo hileetan, 
babes maskarak banatu zituzten 
herritarren eta dendarien artean. 
Azoka solidarioak antolatu dituzte 
eta herriko 30 familiatik gora arta-
tu dituzte elikagaien zerbitzuagaz. 
Hedabide hau ere zerbitzu horren 
lekuko izan da. Bideo erreportajea 
anboto.org atarian ikusi daiteke.

Zornotzako Elkartasun Sareak ziklo bat itxi du 
bidelagun izan dituen eragileak eskertuta
Urte biko lan boluntarioaren ondoren, Zornotzako Elkartasun Sareak oinarrizko elikagaiak 
banatzeari utziko dio, herriko "gizarte zerbitzuek gabezia horri behar den moduan erantzungo 
diotelakoan". Elikagaien banaketa zerbitzua desegin arren, sareak martxan jarraituko du 

Zornotzako Elkartasun Sareko kideak, iazko ekainean.

ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA

Ertzaintzak Zornotzako Muna-
rri gaztetxea hustu du asteon. 
Eguenean, 9:00ak pasatxo zire-
nean, poliziak eraikinera sartu 
ziren eta barruan zeuden gazteak 
kanporatu zituzten. Momentu 
hartan, hiru gazte zeuden eraikin 
barruan. Ertzaintzak hirurak 
kanporatu eta identifikatu zi-
tuen; tartean, herrian harreran 
bizi den errefuxiatu bat. Bien 
bitartean, kanpoan, 30 bat gazte 
batu ziren desalojoaren kontra 
protesta egiteko. 

Munarri gaztetxeko kideek 
diote ertzainak "borraz oldartu" 
zitzaizkiela eraikina hustera ailega-
tutakoan; Segurtasun Sailak, oste-
ra, adierazi du gazteek "objektuak 
jaurti" eta "ostikoka egin" zietela 

poliziei. Eraikinaren kanpoan zeu-
den protestei lotuta, Ertzaintzak 24 
eta 21 urteko gazte bi atxilotu ditu 
"autoritatearen aurkako delitua" 
egotzita. 

Agur Forjarien jauregiari
Eraikina hustu eta berehala berau 
botatzeari ekin zioten. Zornotzako 
Forjarien jauregia historia handi-
ko eraikina izan da. Hain zuzen 
ere, XX. mendeko industrializazio 
garaiko ikurretariko bat izan da, 
asko izan zirelako bertako forja 
lantegietan beharra egin zuten zor-
notzarrak. Eraikinaren jabea Vusa 
eraikuntza enpresa da. Zornotzako 
Gazte Asanbladak eraikina okupa-
tu zuen orain urtebete baino gehia-
go eta Munarri gaztetxea atondu 
zuen bertan. 

Zornotzako Forjarien jauregia bota dute, 
barruan egondako gaztetxea hustu eta gero
Ertzaintza eraikin barrura sartu da eta barruan zeuden hiru pertsona kanporatu ditu. Kanpoan, gazte bi atxilotu dituzte

Eguen goizean hasi ziren Forjarien jauregia botatzen.
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Atxondo •  maialen zuazubiskar

Zapatuan Artzain Eguna ospatu 
zuten Axpen. Bertan, hiru ema-
kume artzain omendu zituzten: 
Miren Bengoa otxandiarra, Mertxe 
Totorikaguena izurtzarra eta Felisa 
Intxaurbe zeanuritarra. "Ezinbeste-
ko ikusten genuen elkarteko hiru 
emakume hauek omentzea. Euren 
bitartez, baserriko emakume guz-
tiak omendu gura izan ditugu", 
adierazi dute  Bizkaiko Latxa eta Ka-

rrantzar Arrazetako Ardi Hazleen 
Elkartekoek.

Artzain Egunean, gazta txapel-
keta eta ardi-txakur txapelketa ere 
egin zituzten. Gazta txapelketan, 
Zeanuriko Ipiñaburu, Markiñako 
Baskaran eta Izurtzako Mañondo 
izan ziren lehenengo hirurak, hu-
rrenez hurren. Ardi-txakur txapel-
keta Javier Arriagak irabazi zuen.

Emakume artzainak omendu dituzte 
Axpen egindako Artzain Egunean
Bengoa otxandiarra, Totorikaguena izurtzarra eta Intxaurbe zeanuritarra dira omenduak

Zapatuan egin zuten omenaldia Axpeko frontoian.

"Emakume hauen bitartez 
baserriko emakume 
guztiak omendu  
gura izan ditugu"

Zeanuriko Ipiñaburu 
izan zen zapatuan 
Axpen egindako gazta 
txapelketako irabazlea

Atxondoko Udalak 18 
proposamen jaso ditu 
2022ko aurrekontu 
parte hartzaileetarako

Atxondo  •  maialen zuazubiskar

Dagoeneko amaitu da Atxon-
doko Udalaren 2022ko au-
rrekontu parte hartzaileen 
auzo-proposamenak aurkez-
teko epea. Atxondoko Udalak 
40.000 euroko par t ida du 
aurrekontu horietarako, eta, 
jakinarazi dutenez, 18 propo-
samen jaso dituzte guztira. 
Behin proposamen horiek 
jasota, orain proiektu horien 
bideragarritasun teknikoa 
eta juridikoa aztertuko di-
tuzte. 

"Ingurumenagaz, eskola-
inguruneagaz, irisgarritasu-
nagaz, kirolagaz eta aisial-
diagaz loturiko hainbat pro-
posamen jaso dugu", azaldu 
dute udaleko arduradunek. 
Besteak beste, ikastetxe ere-
mua hobetzen jarraitzea, txi-
kientzat berdegune berri bat 
prestatzea, Axpe eta Santixa 
auzoen artean oinezkoentza-
ko lotura hobetzea eta basoen 
erosketan inbertitzea dira 
18 proposamen horietariko 
batzuk. 

Berriz  •  maialen zuazubiskar 

Haurrentzako album ilustratuak 
saritzen dituen Etxepare Sariak 
Amaia Egidazu berriztarra saritu 
du. Antolatzaileek jakinarazi 
dutenez, 2021ean 30 lan aurkeztu 
dituzte eta bertan Amaia Egida-
zuren 'Dorotea' izan da irabazlea. 
Egidazuk 5.000 euroko saria esku-
ratuko du eta Nafarroako Pamiela 
argitaletxeak bere lana argita-
ratuko du 2021eko udazkenean. 
'Dorotea' albuma berriztarrak 
idatzi eta ilustratu duen lehenen-
go lana da.

Antolatzaileek azaldu dutenez, 
"Dorotea album petoa da, oreka 
betekoa, istorioak eta ilustrazioak 
aldi berean irakurtzekoa". Gaine-
ra,  lanean "natura eta kultura, tra-
dizioa eta traizioa", biltzen dituela 
azaldu dute. 

Amaia Egidazuk Etxepare saria irabazi 
du, 'Dorotea' izeneko albumagaz
Amaia Egidazu berriztarrak idatzi eta ilustraturiko 
lehenengo lana da 'Dorotea'. Nafarroako Pamiela 
argitaletxeak kaleratuko du, 2021eko udazkenean

Amaia Egidazu. etxepare sariakJardunaldiak Elorrion egingo dituzte.

Emakumeak protagonista 
diren jardunaldiak Elorrion
Urriaren 24an emakume baserritarren azoka egingo dute

elorrio  •  maialen zuazubiskar

Anbotopeko elkarte agroeko-
logikoak, Elorrioko Udalagaz 
lankidetzan, emakumeak pro-
tagonista izango dituen jar -
duerak antolatu ditu Elorrion. 

Lehenengo saioa joan zen 
zapatuan izan zen eta gine-
kologia naturala eta maitasu-
nezkoa izan zituzten berbagai, 
Clara Gutierrez biologoaren 
eskutik.  

Urriaren 24an, Emakume Ba-
serritarren Nazioarteko Egu-
naren barruan eta kolektiboari 
ikusgaitasuna emateko, azoka 
egingo dute herriko plazan. Azo-
kan bertako hainbat produktu 
egongo da.

Bestalde, azaroaren 6an, 'Eli-
kadura-sistema, non gaude ema-
kumeak?' mahai-ingurua egingo 
dute. Pikara Magazine taldeko ki-
de den Isa Alvarezek gidatuko du. 

Amaia Egidazu 
berriztarrak 5.000 euroko 
saria irabazi du  
'Dorotea' lanagaz 
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MAÑARIA   •  Joseba derteano

Urtebete itxita egon eta gero, Maña-
riko Errekondo jatetxea zabalik 
dago berriro. 22 urtean Goiuriako 
Ikuspegi jatxearen ardura izan 
dutenek gidatuko dute aurreran-
tzean.

Joan zen aste amaierako egun 
batzuetan zabaldu zituen ateak, 
proba moduan, eta aste honetako 
martitzenean inaugurazio ekitaldia 
egin dute herritarrekin. Dena ondo 
badoa, gutxienez lau urtean egongo 
da zabalik, epealdi horretarako 
kontratua sinatu dute-eta udalagaz.

Asteko sei egunetan zabalduko 
dute. Astegunetan, astelehenetik 
barikura (egun bat itxita), egu-
neko menuak eskainiko dituzte. 
Asteburuetan, janari eta edari 
karta egongo da aukeran. Eta baita 
errazioak ere: txibierroak, kroke-
tak… Horrez gainera, eguenetan, 
barikuetan eta zapatuetan afariak 
emango dituzte. 

Hasieran, 11:00etatik 23:00etara 
egongo zabalik astegunetan, eta 

gauez beranduagora arte astebu-
ruetan, baina ordutegiak moldaga-
rriak direla diote. 

Arantxa Alzaa Urionaguena 
da barraren atzean egongo dene-
tariko bat. Goiuriako Ikuspegin 
hainbeste urtean egon eta gero, 
erronka berri bati ekiteko "ilusioz" 
daudela dio. "Goiurian urte asko ge-
neramatzan eta apur bat nekatuta 

geunden. Zerbait berria probatu 
gura genuen eta Errekondo eroa-
teko aukera sortu zen. Gainera, 

Ikuspegi oso jatetxea handia zen; 
Mañarikoa txikiagoa eta maneia-
garriagoa da, eta hori bilatzen ge-
nuen", adierazi du Alzaak. Iurreta 
Mañariagaitik aldatu dute, bai-
na ez da toki arrotza eurentzat. 
"Mañarian jende asko ezagutzen 
dugu, Ikuspegira joaten ziren 
hainbat gazte, esaterako", azaldu 
du. 

Mañariko Errekondo jatetxea berriro  
ere zabalduko dute etapa berri bati ekinez
22 urtean Goiuriako Ikuspegi jatetxea eraman duten arduradunek hartu dute orain Mañariko jatetxe ezaguna

Arantxa Alzaa Errekondo jatetxeko terrazan.

OTXANDIO  •  J.d. / e.H.

Euskadiko Auzitegi Nagusiak berre-
tsi egin du Ruben Garateri buruzko 
olana Otxandioko anbulatorioko 
hormatik kentzeko agindua. Ho-
rren harira, joan zen asteburuan 
Otxandioko Udalak, Garateren 
senide eta lagunek, eta Etxerat 
elkarteak agerraldia egin zuten era-
bakia salatzeko. Bertan batutakoek 
arbuiatu egin zuten epaitegiaren  
erabakia. Otxandioko alkate Egoitz 
Garmendiak adierazi du Ruben Ga-
rateren heriotza “dispertsio politi-
karen ondorio” izan zela, eta gerta-
kari hura oroitzen zuen olanagaitik 
“jazarpen polizial eta judiziala” 
jasan dutela. Garmendiaren berbe-
tan, udalak “elkarbizitzan oinarri-
turiko etorkizun bat” eraiki gura 
du, eta gaineratu zuen “Garateren 

lagun eta senitartekoen mina aitor-
tu eta errekonozitzen” jarraituko 
dutela, “nekez eraiki daitekeelako 
elkarbizitza hainbat herritarren 
minari bizkarra emanda".

Agerraldian, Ruben Garate zena-
ren Ibon anaiak berba egin zuen. 
Familia “minduta, gutxietsia eta 
erasoa jasanda” sentitzen dela esan 
zuen. Bestalde, sakabanaketa poli-
tikaren “aitortza ofiziala, errepara-
zioa” eskatu zituen, eta horrelako-
rik “ez errepikatzeko bermeak”. 

Etxerat-eko kide Patricia Vélezek 
gaineratu zuen “dispertsioak era-
gindako sufrimenduaren aitortza 
"onartuta” dagoela “gehiengo sozial, 
politiko eta instituzioen aldetik”. 
Orain, baina, “salbuespenezko espe-
txe politikak” eragindako heriotzei 
heltzeko sasoia dela adierazi zuen.

Ruben Garateren senideek, Otxandioko Udalak eta 
Etxeratek EAEko auzitegiaren agindua gaitzetsi dute 
Euskadiko Auzitegi Nagusitik Garateren olana kentzeko jaso duten agindua salatu dute agerraldi batean

Joan zen zapatuan Otxandion egindako agerraldia.

Pilastes, zumba 
eta beste hainbat 
ikastaro aukeran, 
Mallabian

MALLABIA  •  J.d.

Mallabiko pilotalekua kudea-
tzen duten arduradunek lau 
ikastaro antolatu dituzte ikas-
turte berrirako. Lau ikasta-
roetan ez dago nobedaderik; 
aurretik ere egin izan dira eta 
errepikatu egingo dituzte, ha-
rrera ona izaten dute eta.

Pilates ikastaroa da eureta-
riko bat: martitzen eta eguene-
tan eskainiko dute, 18:00eta-
tik 19:00etara bitartean. Egun 
bi horietan, beste ikastaro bi 
ere badaude: zumba ikastaroa 
19:00etatik 20:00etara, eta hi-
rugarren adinekoei begirako 
gimnasia klaseak 11:00etatik 
12:00etara. Azkenik, astelehe-
netan eta eguaztenetan spin-
ning ikastaroa emango dute, 
19:00etan.

Izen-ematea pilotalekuan 
egin daiteke, astegun arratsal-
detan, 16:00etan hasita; baita 
martitzen eta eguen goizetan 
ere, 10:00etatik 13:00etara bi-
tartean. 

Angurreta harrobian 
bisita gidatua eta 
kontzertua, ondare 
jardunaldien barruan

MAÑARIA  •  J.d.

Gerediaga Elkarteak antola-
turiko ondare jardunaldien 
barruan, Angurreta harrobira-
ko bisita gidatua antolatu dute 
urriaren 16rako. 11:00etan izan-

go da. Victor Arrizabalaga artis-
ta proiektu artistikoa garatzen 
dabil harrobian. Geologo baten 
laguntzagaz eta artistaren azal-
penekin natur ondarea kul-
tur ondare bihurtzeko asmoa 
ezagutzeko aukera izango da. 
Laukote taldearen kontzertu la-
burra ere izango da. Elkargunea 
Mañariko plazan da. Izen-ema-
tea doakoa da, baina leku kopu-
ru mugatua izango denez aldez 
aurretik izena eman behar da, 
ejardunaldiak@gmail.com helbide 
elektronikoan.

Izen-ematea doakoa da, 
baina aforoa mugatua 
denez aurretik egin 
beharko da

"Goiurian urte asko 
generamatzan eta apur bat 
nekatuta geunden; zerbait 
berria probatu gura genuen"

Eguenetan, barikuetan 
eta zapatuetan afariak 
emango dituzte, eta 
asteburuetan errazioak
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abadiño  •  aritz maldonado

Urriaren 10a osasun mentalaren 
eguna da. Gaia ezagutarazteko 
helburuagaz, Loratzen proiektuko 
sustatzailea den Cristina Frias 
abadiñarrak egun osoko egitaraua 
prestatu du. Friasi antsietatea 
diagnostikatu zioten orain urte bi 
inguru. Ordutik hona landu, ikasi 
eta bizi izan dituen esperientziak in-
gurukoekin partekatu ditu, eta ho-
rrek berari eta ingurukoei mesede 
egin diela ikusita, antzeko egoera 
bizi dutenei zer gertatzen zaien kon-
tatzera bultzatzen ditu. "Garran-
tzitsua da komunikazioa lantzea 
ingurukoek gu ulertzeko", dio. 

Lehenengo aldia duzue Loratzen 
Eguna antolatzen.
Loratzen proiektua osasun men-
talaren gaia ezagutarazteko hel-
buruagaz ipini nuen martxan, 
tabua apur bat gainetik kentzeko. 
Orain urte bi inguru, antsietatea 
diagnostikatu zidaten; baina sin-
tomatologia orain hiru bat urte 
hasi zen. Ez nik ez ingurukoek ez 
genekien zelan jokatu, eta denbora-

gaz joan gara ikusten zer eta zelan 
egin. Mila terapia daude, eta niri, 
adibidez, ondo egin dit honi buruz 
berba egiteak. Jende asko dago nire 
moduan, eta honek eurei ere balio 
badie, hobeto.

Loratzen, une honetan, Insta-
grameko kontu bat da eta hainbat 
gauza ipintzen dugu bertan: infor-
mazioa, jokoak, batez ere osasun 
mentalari buruzkoak. Horrez gai-
nera, testigantzak ere badaude. 
Zein puntutaraino da garrantzitsua 
gaiari buruz berba egitea?
Nire testigantza publiko egin nue-
nean, jende askok idatzi zidan 
identifikatuta sentitu zela esateko. 
Antsietatearen mundua oso konple-
xua da, bakoitzak bere modura bizi 
duen gaixotsauna da. Jende asko da-
go egoera honetan, batez ere, gazte 
asko. Niri oso ondo etorri zait nire 
bizipenak kontatzea. 
Ingurukoen jarreraren garrantzia 
nabarmendu duzu.
Domekan egongo den testigan-
tzetariko bat nire aitarena izango 
da. Antsietate nahasmendua duen 
pertsona bategaz bizitzea zer den 

kontatuko du. Hasieran ez nin-
duen ulertzen, eta hori oso gogo-
rra da. Alde horretatik, beti azpi-
marratzen dut komunikazioaren 
garrantzia. Zer gertatzen zaizun 
komunikatzen ez baduzu, inork 
ere ezingo dizu lagundu. Eta, az-
ken finean, ingurukoek lagundu 
gura izaten dute. Eta zelan lagun-
du badakite, errazago egingo dute 
hori. 

Beste testigantza batzuk ere 
egongo dira: Bergarako mutil 
batek suizidioari buruz berba 
egingo du, are tabuagoa den gai 
bat. Psikologo baten testigantza 
ere edukiko dugu, norbanako 
modura, eta baita profesional lez 
ere zelan bizi duen. 
Egun osoko egitaraua prestatu 
duzue. Hori guztia egiteko, laguntza 
jaso duzue?

Goizean, umeentzako tailerrak 
egingo ditugu, jolasen bitartez 
emozioak lantzeko. Arratsaldekoak 
helduentzako ekimenak izango 
dira. Oso pozik gaude, hile gutxiko 
ibilbidean herriaren eta jendearen 
aldetik oso erantzun ona jaso dugu 
eta. Beharrizan bat dagoela ikusi 
dugu. Eta egun osoko egitarau bat 
prestatzea ezinezkoa litzateke hur-
bileko jendearen laguntzarik barik.

“Zelan zauden 
esaten ez baduzu, 
ingurukoek ezingo 
dizute lagundu” 
Osasun mentalaren eguna dela-eta, Abadiñon Loratzen Eguna 
antolatu dute urriaren 10erako. Egitarau osoa, Agenda atalean

abadiño  •  a.m. 

EH Bilduren esanetan, Abadiñoko 
Udalak "erabilera publikoko gune 
berde bat egiteko asmoa du, eta, 
horren ondorioz, Tornosolo ingu-
ruko ortuetako lurrak "berresku-
ratu" gura ditu. "Herri lurra izanik, 
ulertzen dugu erregulazioren bat 
behar dutela, eta, helburu horre-
gaz, aurreko urteetako aurrekon-
tuetan proposamenak egin ditugu 
Abadiñon herri ortuak izateko", 
azaldu dute ohar baten bitartez. 
"Batez ere nagusiek erabiltzen 
dituzte lur horiek, eta familia ba-
tzuei elikagaiak emateaz gainera, 
kontuan izan behar dugu lur ho-
riek funtzio ugari betetzen dutela". 
Iraileko osoko bilkuran gaia jorra-
tu zuten eta EH Bilduk proposa-
mena eraman zuen bertara. EAJk 
eta Abadiñoko Independienteek 
proposamenaren aurka bozkatu 
zuten; hala ere, inguruetako 
ortuen erabiltzaileei alternatiba 
bat aurkeztu bitartean inor ere 
ez zutela kanporatuko adierazi 
zuten.

Tornosoloko herri ortuak 
"beharrezkoak" direla 
adierazi du EH Bilduk
EH Bilduren berbetan, ortuen erabiltzaileei alternatiba bat 
eskaini behar zaie "trantsizio egokia" egiteko

Tornosoloko ortuak.

Hasi dute aurrekontu parte 
hartzaileetarako izen ematea
Zaldibarko Udalak 15.000 euro ipiniko ditu 2022ko 
aurrekontuen parte hartze prozesua egiteko

zaldibar  •  a.m.

Zaldibarko Udalak 2022ko au-
rrekontuetako 15.000 euro ipini 
ditu parte hartze prozesurako. 
16 urtetik gorako zaldibartarrek 
aurkeztu ahalko dituzte pro-
posamenak, azaroaren 30era 
bitartean, udalaren bulegoetan. 

Proposamenak www.zaldibar.eus 
webgunera ere bidali daitezke, 
eta udalaren eskumenekoak 
izan beharko dute. Modu horre-
tara, lehentasunezkoak diren 
eremuak eta datorren urterako 
proposamenak ezagutu gura ditu 
udalak.

Udalak zaldibartarren iritzia jakin gura du.

Cristina Frias
Loratzen proiektuaren 
sustatzailea
AbAdiño | 1999
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izurtza  •  J.D.

Bizikleta bidezko mugikortasuna 
sustatzeko bidean, Bizkaiko Aldun-
diak bizikletak garbitzeko eta kon-
pontzeko 60 gune ipiniko ditu Biz-
kaiko beste hainbeste udalerritan, 
Bizipuntu izeneko proiektuaren 
barruan. Bada, euretariko gune bat 
Izurtzan egongo da. 

Hasieran, Izurtza ez zegoen 
proiektu horren barruan eta uda-
laren eskariz sartu dute. "Izurtzan 

mendi bide ugari dago eta jende 
asko ibiltzen da mendiko bizikletan; 
batzuk herrikoak dira eta beste asko 
ondoko herrietatik datoz. Kopuru 
handi hori kontuan hartuta, bizi-
kletak garbitzeko gune bat egiteko 

eskatu genion Aldundiari, eta baiez-
koa eman digute", azaldu du Lorea 
Muñoz alkateak. Aldundiko ardura-
dunek toki bat baino gehiago  azter-
tu dituzte gune berri horretarako, 
eta, azkenean, frontoiaren atzeko 
aparkalekuko sarreran egingo dute. 

Ez dute jakinarazi noiz egingo 
duten, baina gune berri guztiak 
2021eko bigarren erdian egitea da 
Aldundiaren helburua, proiektua-
ren aurkezpenean azaldu zutenez. 

iurrEta  •  AITZIBER BASAURI

'Erosi Iurretan eta zaindu herriko 
altxorra' lelopean, Iurretako Uda-
lak tokiko komertzioetan eros-
teko kanpaina berri bat ipini du 
martxan Durangaldeko Dendak 
Bai merkataritza eta ostalaritza 
elkarteagaz batera. Kanpainak 
urriaren 31ra arte iraungo du eta 
1.500 euro zozkatuko dituzte 100 
euroko deskontu baletan. Aza- 
roaren 4an egingo dute zozketa. 
Bezeroek zigiluak lortuko dituzte 
erosketa bakoitzeko, gero horiek 
Herritarren Arretarako Zerbi-
tzuan (HAZ) eskuratu daitekeen 
txartelean ipintzeko. Txartela 
beteta, HAZan egongo den pos-

tontzian sartu beharko da. 3.000 
txartel ipini dituzte eskuragarri, 
atal bitan banatuta: merkatari-
tzan eta ostalaritzan. Eta zigiluek 
irudi eta kolore desberdina izango 
dute sektorearen arabera. Orain-
goz, 10 merkataritza saltoki eta 4 
ostalaritza establezimendu daude 
kanpainara atxikita, eta bertan 
eskuratu daitezke zigiluak. 

Atxikitutakoen zerrenda uda-
laren eta Dendak Bai elkartearen 
web orrietan egongo da egunera-
tuta. Bestalde, beste establezimen-
duren batek kanpainagaz bat egin 
gura badu 94 681 81 42 eta 688 738 
102 telefono zenbakietara deitu 
dezake.

Dendak Baiko presidente Alex Palacios eta Iurretako alkate Iñaki Totorikaguena.

1.500 euro zozkatuko dituzte 100 euroko baletan

Kanpaina berri bati ekin diote 
iurretarrak herriko komertzio eta 
tabernetara joan daitezen 

Aldundiak bizikletak garbitzeko gune bat egingo 
du Izurtzan, aparkalekua dagoen eremuan 
Aldundiak bizikletak garbitzeko 60 gune egingo ditu Bizkaian zehar, euretariko bat Izurtzan

Izurtzako aparkalekua.

Garai  •  E.H. 

Garaiko Udalak ekitaldi sorta bat 
antolatu du urria kulturaz janzte-
ko. Lehenengo ekitaldia eguazten 
honetan egin dute, herriko topo-
nimia lana berritzeko egitasmoa 
zelan doan kontatuta. Proiektuari 
buruzko xehetasunak eman dituz-
te Erramun Osa alkateak, Roberto 
González de Viñaspre euskaltzai-

nak eta toponimia mapa berritzeko 
ardura duen Jon Ander Ramos 
ikertzaileak.  

Urriaren 16an, berriz, Amor 
oscuro antzezlana eskainiko dute 
Elizaberrin. Antzezlanak Federico 
García Lorca poeta espainiarraren 
sonetoak ditu oinarri. Antzezlana 
19:00ean hasiko da. Urriaren 24an, 
ikuskizun musikal eta dramati-

zatu bat egongo da Elizaberrin. 
Ameli eta Xirrikitunen jostunek 
taldeak Isiltzen joan zirenak emanal-
dia eskainiko du. Lourdes Iriondo 
kantariaren lanak interpretatu-
ko dituzte, era dramatizatuan. 
Emanaldia 18:00etan izango da. 
Azkenik, urriaren 30ean, argazki 
zaharren erakusketa egingo dute, 
Elizaberrin, 18:00etan.

Ekitaldietara joateko, beharrez-
koa da aurrez lekua erreserbatzea, 
udaletxera deituta.

Udalak hainbat kultur ekitaldi antolatu du urrirako. Tartean, 
antzerkiak, erakusketak eta kontzertuak izango dira

Toponimia mapa berritzeko berbaldiagaz 
hasiko dute Garaiko kultur egitaraua

Ameli eta Xirrikitunen jostunek taldeko kideak..

60 gune berriak 2021eko 
bigarren seihilekoa amaitu  
aurretik egitea da 
Aldundiaren asmoa
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Gaur egun, krisi energetikoa 
eta kaos klimatikoa gizartean 
eta bizitza orokorrean dauden 
arazoetako bi dira. Krisi horien 
ondorietako bat, elektrizitatea-
ren neurrigabeko igoerak jasa-
ten ari gara. Estatuko gobernua 
premiazkoak diren baliabide 
batzuk arautzeko promesarekin 
iritsi zen: trantsizio ekologiko 
eta energetiko justu bat susta-
tuz, besteak beste. Baina mar-
txan jarri dituzten neurriekin 
ez dira gai igoerak ekiditeko eta 
enpresen irabazi astronomikoak 
mugatzeko. 

Arazo hau, (oligarkia) elektri-
koen arazoa ez da gaur egungoa, 
aspalditik dator. Izan ere, PPk 
eta PSOEk Endesa pribatizatu 
izanaren ondorio zuzena da, oi-
narrizko eskubide bat merkanti-
lizatu zutelako eta ate birakariei 
lotsarik gabe etekina ateratzen 
dizkietelako. Azkeneko kasurik 
ezagunena Antonio Miguel Car-
mona, PSOEkoa da.

Euskal Herrian, ate biraka-
riei dagokienez, EAJk eta PSEk, 
estatuan PP-PSOEk funtziona-
tzen duten modu liberal berean 
funtzionatzen dute. Legeak eta 
laguntzak onartzen dituzte gero 
administrazio-kontseiluetan lege 
eta laguntza horiek jaso ditzaten.

Enpresa elektriko handien 
pribilegio, ate birakari eta xan-
taia hauen aurrean, energia 
enpresa nazional bat lortzeko 
mobilizatzeko ordua da. 

Horregatik, Antikapitalis-
taken kanpaina bat jarri dugu 
abian, gobernuari eskatzeko 
gure eguneroko bizimoduan 
zuzenean eragiten dizkiguten ba-
liabideak kontsulta popular bidez 
erabakitzeko. Hots, elektrizita-
tea esku publikora eskuratzeari 
buruzko erreferenduma. De-
mokrazia praktikatu ekonomia 
eta eskubide sozialak jendearen 
zerbitzura jarriz.

Politikan

Gutxiengo pribilegioen 
aurrean, demokrazia eta 
erreferenduma

Neskutz
Rodriguez 
Herriaren Eskubidea

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). 

Durangaldea I Mankomunitateak aisialdiko begirale izateko 
ikastaroa antolatu du. 18tik 29 urtera bitarteko gazteei zuzendu-
riko ikastaroa izango da, betiere gazte horiek Mankomunitateko 
parte diren udalerrietakoak badira. Ikastaroa Ibaizabal ikastolan 
eskainiko dute, urritik ekainera bitartean.

Zabalik dago aisialdiko begirale izateko 
ikastaroan izena emateko epea

Elorrio I Elorrioko Udalak EHUko Munduko Hizkuntza Onda-
rearen Unesco Katedrak antolaturiko 'Hizkuntza indigenak ama 
lurra zaintzen' erakusketa aurkeztuko du. Erakusketa urriaren 
22ra arte egongo da Iturri Kultur Etxean, astelehenetik barikura, 
9:30etik 20:00etara. 

Elorriok ‘Hizkuntza indigenak ama lurra 
zaintzen’ erakusketa hartuko du, urrian

Berriz I Bigarren urtez, Berrizen martxan da 'Euskararen Krisei-
lua'. Euskararen su txikia piztuta mantendu eta denen artean zain-
tzeko beharra irudikatzen du ekimenak. Hori horrela, Euskararen 
Kriseilua Berrizko HH5etik LH1era arteko haurren etxeetan zehar 
ibiliko da, txandaka. Parte hartu gura dutenek urriaren 15a baino 
lehenago eman beharko dute izena. 

Familian euskara bultzatzeko, Berrizen 
bigarrenez piztuko dute Euskararen Kriseilua

Zornotza I Zornotzako kultura eta kirol zerbitzuak 'Ibiliaz eza-
gutu' programari berrekin dio. Ibilaldi gidatuak eskainiko dituzte, 
euskaraz, kirola egin bitartean ingurune hurbila ezagutarazteko. 

Ibilaldi guztiak Nafarroa aparkalekutik hasiko dira, 8:00etan, eta 
etapa bakoitzaren hasiera-puntura joateko zein etaparen amaieran 
autobus zerbitzua egongo da. Lehenengo etapa urriaren 16an izango 
da: Zornotza-Garai; bigarrena urriaren 23an: Garai-Berriz; hiruga-
rrena azaroaren 6an: Atxondo-Durango; eta azkena azaroaren 13an: 
Durango-Zornotzan. 

‘Ibiliaz ezagutu’ programari berrekingo 
diote Zornotzan, lau ibilbide berrigaz

atxondo •  Ekaitz hErrEra

World’s Best 50 Restaurants era-
kundeak munduko jatetxerik one-
nen zerrenda eguneratu du gaur, 
eta Atxondoko Etxebarri jatetxea 
hirugarren lekuan kokatu du. Ene-
ko Atxaren Azurmendik, bestalde, 
19. lekua jaso du.

Ez dira zerrendako berrikuntza 
bakarrak izan. Etxebarriko Bittor 
Arginzoniz sukaldariak munduko 
sukaldaririk onenaren saria jaso du 
Estrella Damm garagardo etxearen 
Chefs’ Choice Award saria jasota.

Axpeko Etxebarri jatetxea munduko 
hirugarren jatetxerik onena
Bittor arginzoniz sukaldariak munduko sukaldaririk onenaren saria jaso du

Bittor Arginzoniz Etxebarri jatetxearen aurrean.

Zerrenda horretan, Eneko 
Atxa zornotzarraren 
Azurmendi jatetxeak 
19. lekua jaso du 
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Alboko pieza hauek guztiak erabilita  
osatu goian dagoen laukia.
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Hartu margoak eta jarraitu sekuentziari.
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Topatu armairuan egon daitezkeen hamar gauza hauek letra zopa honetan.
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Urriaren 8an
ELORRIO antzerkia       
‘Celestina, la 
tragicomedia’ (Atalaya 
konpainia), 19:00etan, 
Arriola antzokian.

IURRETA kirola       
Pilota partiduak, 
21:00etan, Kepa 
Arroitajauregi frontoian.

Urriaren 9an
BERRIZ musika       
‘Piel’ (Raquel Lúa eta Aina 
Lanas) musika eta dantza 
ikuskizuna, 19:00etan, 
Berrizko Kultur Etxean.

DURANGO azoka       
XI. Nekazaritzako 
eta eskulangintzako 
produktuen erakusketa 
eta salmenta, 09:00etan, 
Andra Mariko elizpean. 
Marisatsak antolatuta.
Artisau Azoka, 10:30ean, 
Landako Gunean. Eixu 
elkarteak antolatuta.

DURANGO musika       
Gaztelako Musika 
Tradizionalaren XXII. 
Jaialdia: Patas de Peces 
taldea, 19:00etan, San 
Agustin kulturgunean.
Gonbidapenak Arte eta 
Historia Museoan.

Urriaren 10ean
ABADIÑO musika       
Cow Jazz Club, 19:00etan, 
Errota kultur etxean.

ABADIÑO jardunaldiak       
Loratzen Eguna:  
Emozioen kudeaketa 
lantzeko ekintzak, 
11:30etik 13:00etara, Pino 
plazan. 
Bazkaria: Loratzen menua, 
14:30ean, Taberna Zaharra.
Mahai-ingurua, 17:00etan 
(Hizlariak: Cris Frias Loratzen 
proiektua aurkezteko + 
osasun mentalaren inguruko 
testigantza pertsonalak 
+ Ernetu Psikologia eta 
Hezkuntza).
Arnasketa tailerra, 
18:00etan. 
Emozioen kudeaketa 
lantzeko ekintzak, 
18:15ean.  
Aida Gomez poeta, 
18:30ean. 
Ismene Barroeta abeslaria, 
18:50ean. 
Dairi brown dantzaria, 
19:00etan. 

DURANGO musika       
Durangoko abesbatzen 
emanaldia: Orfeoiak, Doinu 
Zahar eta Begi Argiak 
abesbatzak, 19:00etan, 
Andra Mariko basilikan.

IURRETA azoka       
XXII. Nekazaritza 
eta artisautza azoka, 
11:00etatik 14:00etara, 
Olaburu kalean.

Urriaren 12an
DURANGO musika    
Batura Zikloa: Josu 
Okiñena eta Liana 
Gourdjia, 18:00etan, San 
Agustin kulturgunean.

DURANGO lehiaketa    
Umeentzako margo eta 
marrazki lehiaketa, 
10:00etan, San Fauston.
Patata tortillak egin eta 
dastatzea, 17:00etan.

Urriaren 13an
DURANGO zirkua    
‘Esencial’ (Vaiven 
konpainia), 18:00etan, 
Landako Gunean.
Paella egitea eta dastatzea, 
10:00etan, San Fauston.
Umeen jolasak, 17:00etan.

Urriaren 15ean
ABADIÑO ipuin kontalaria       
‘Vamos a contar mentiras’ 
(Ines Bengoa), 19:00etan, 
Txanporta kultur etxean. 16 
urtetik gorakoentzat.

BERRIZ antzerkia       
‘Lázaro de Tormes’ (Pedras 
de Cartón konpainia), 
17:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO antzerkia    
‘Imbebible’ (Txintxaun 
Kolektiboa), 20:00etan, San 
Agustin kulturgunean.

DURANGO bertsoak    
Bertso jaialdia: Aitor 
Mendiluze, Onintza 
Enbeita, Miren Amuriza, 
Sustrai Colina, Alaia 
Martin eta Unai Iturriaga, 
22:00etan, Landako Gunean. 
Gai-jartzailea: Ainhoa Urien.

DURANGO dokumentala    
‘Suharra’, 19:00etan, 
Zugaza Zineman. Gogoan 
Zezenzale elkartearen eskutik.

ZORNOTZA antzerkia    
‘Napoleón o el complejo 
de épico’’ (Chapitó 
konpainia), 20:00etan, 
Zornotza Aretoan.

Urriaren 22ra 
bitartean
ELORRIO erakusketa    
‘Hizkuntza indigenak 
amalurra zaintzen’ 
erakusketa, Iturri kultur 
etxean. Astelehenetik 
barikura, 09:30etik 
20:00etara.

Urriaren 30era 
bitartean
BERRIZ lehiaketa    
Berrizko XXIII. Argazki 
Lehiaketa. Berrizko 
herriagaz erlazionaturiko 
kontuak islatzen dituzten 
argazkiekin parte hartu 
daiteke: bizitza eta ohiturak, 
jaiak, kirola, arkitektura, 
kultura... Lehiaketaren 
oinarriak www.berriz.eus 
atarian.

Urrian zehar
DURANGO erakusketak    
‘DGO2021’ argazki 
instalazioa (Txelu 
Angoitia), Arte eta Historia 
Museoan.

Zornotza japoniar kulturaren 
topagune izango da egunotan

Zornotza japoniar kulturaren 
topagune bihurtuko da datozen 
egunetan. Izan ere, gaur hasi eta 
domekara bitartean Mangamore 
Jaialdia ospatuko dute. Gainera, 
15. aldia izango duen jaialdia be-
rriro ere aurrez aurrekoa izango 
da. Deneriko ekintzak antolatu 
dituzte, bost gunetan banatuta.  
Cosplay txapelketa, karaoke txa-

pelketa, Asian Dance txapelketa, 
arte martzialen erakustaldia, 
musika, manga marrazketa, an-
tzerkia... hartuko dituzte Amo-
rebieta IV pilotalekuak, Zelaieta 
Zentroak, Gazte Txokoak, Zelaie-
ta parkeak eta Zornotza Aretoak.
Pascu eta Rodri youtuber ezagu-
nak ere etorriko dira Zornotzara, 
zapatuan, urriaren 9an.

Mangamore  
jAIALdIA ZORNOTZA :: Urriaren 8tik 10era

Zinema
:: Abadiño  
ERROTA
• Nora
zapatua 9: 19:00

:: Durango  
ZUGAZA

• Madres paralelas
barikua 8: 19:30/22:00
zapatua 9: 17:00/19:30/22:00 
domeka 10: 17:30/19:30
astelehena 11: 17:30/19:30 
martitzena 12: 17:30/19:30
eguaztena 13: 17:30/19:30

• Las leyes de la frontera
barikua 8: 19:30/22:00
zapatua 9: 17:00/19:30/22:00 
domeka 10: 17:30/20:00
astelehena 11: 17:30/20:00 
martitzena 12: 17:30/20:00
eguaztena 13: 17:30/20:00

• 007. Sin tiempo para 
morir
barikua 8: 21:15
zapatua 9: 21:15
domeka 10: 20:00 
astelehena 11: 20:00
martitzena 12: 20:00  
eguaztena 13: 20:00
• La familia Addams 2
barikua 8: 19:00
zapatua 9: 16:45/19:00
domeka 10: 12:00/17:00 
astelehena 11: 17:00
martitzena 12: 17:00  
eguaztena 13: 17:00
• Printze txikia  
domeka 10: 12:00

:: Elorrio  
ARRIOLA
• Chavalas   
zapatua 9: 20:00
domeka 10: 20:00 
astelehena 11: 20:00
martitzena 12: 20:00

:: Zornotza  
ARETOA
• Maixabel
astelehena 11: 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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ARTEA  •  aritz maldonado

Amaia Lejarreta artista duranga-
rrak Arte eta Historia Museoan 
erakutsiko ditu 'Gogoratzen' era-
kusketarako batu dituen lanak, 
dozenatik gora. Zapatuan egingo 
du erakusketako ateak zabaltzeko 
performancea, Insömnia talde du-
rangarreko kideekin batera. Pozik 
dago Durangoko museoan erakutsi 
ahal izateagaitik, baita ate irekiera 
ekitaldi berezia prestatzeko au-

keragaitik ere. Arte Ederrak ikasi 
zituen bere garaian, eta urte luzez 
makillajearen munduan lan egin du, 
makillatzen zein irakasle lanetan. 
Azken urteetan, eskuz margoturiko 
artelanak eta body paint-a uztar-
tzen ditu batez ere, eta aurreran-
tzean naturagaz elkar eragiten 
sakondu gura du.

Zer ikusiko du museora doan bisita-
riak?

Azken urte bietako lanak batu ditut 
erakusteta honetarako, eta bertan 
nire barruko munduan ikusten 
ditudan paisaia eta koloreak ikusi 
ahalko dira, baita haurtzaroko 
ametsak jolasteko modua ere, edo 
garai hartako freskotasuna.
Tamaina handiko piezak margotzen 
dituzu, eskuz, eta body paint-agaz 
uztartzen duzu. Zer dela eta?
Azkenaldian, tamaina handia-
goko piezekin lan egin dut, eta 

horrela hasi naiz nire gorputzagaz 
lan egiten ere, berau artelanean 
integratzen body pa int-aren 
bitartez. Eskuekin margotzen 
dut eta umetan margotutakoan 
sentitzen nuen askatasuna go-
gorarazten dit horrek. Askoz 
ere libreagoak gara umetan, eta 
margoagaz esentzia hori berres-
kuratu gura nuen. Marraztean 
energia sortzen dela uste dut 
eta horrek inguruan ere eragi-
ten du. Koloreekin ere berdin; 
konexio moduko bat sortzen da, 
oso intuitiboa naiz aukeraketan; 
esan didate orain arte psikode-
likoagoak direla obrak, kolore 
f luoreak erabiltzen hasi naiz 
eta. Margotzean, esango nuke 
unibertsoko beste plano batzue-
tarako ate edo leihoak zabaltzen 
direla. Energia berriaz ezartzen 
dira margotzean. Nire lanetan 
oso lotuta doaz gorputza, argia 
eta lekua.

Momentua disfrutatzea gus-
tatzen zait. Margoak momentua-
gaz konektatzen lagundu dit, are 
gehiago performanceak egiteak. 
Bilboko erakusketa biak inaugu-
ratzerakoan, zuzenean margotu 
nuen. Hain zuzen ere, horretxek 
du xarmarik gehien niretzat, eta 
horixe erakutsi gura dut biharko 
ekitaldian. 
Zapatuko aurkezpena Insömnia 
talde durangarragaz batera egingo 
duzu. Gogotsu zaude?
Niretzat oso positiboa da ema-
kumezko artistekin horrelako 
gauzak egitea eta gure artea 
partekatzea. Urte askoan ez du-
gu horretarako aukerarik izan, 
eta orain bai. Durangoko Arte 
eta Historia Museoan bertako 
emakume artistek aukera hori 
edukitzea oso ondo dago. Ga-
rrantzitsua da hori erakustea.

“Askoz ere libreagoak gara umetan, eta  
margoagaz esentzia hori berreskuratu gura nuen”

Amaia Lejarreta.

Amaia Lejarretaren dozena bat lan batu dituzte Durangoko Arte eta Historia Museoan egongo den 'Gogoratzen' erakusketan; bihar zabalduko dute

Amaia Lejarreta
Artista plastikoa
Durango 

Niretzat oso positiboa da 
emakumezko artistekin 
zapatukoaren moduko 
aurkezpena egitea

Amaia Lejarretaren 'Gogoratzen' 
ez da urrian zehar Durangoko 
museoak hartuko duen erakus-
keta bakarra. Joan den astetik, 
Txelu Angoitiaren DGO2021 ar-
gazki instalazioa ikusgai dago 
museoko atarian. Argazkilari 
durangarrak ehun durangarren 

erretratuak batu ditu bere lan berri 
honetarako. "Ingurukoen aurpe-
giak ikusteko nostalgiatik jaio da 
proiektu hau, hile luzez elkar ikus-
teko aukerarik barik egon eta gero", 
azaldu du Angoitiak. Garazi Arri-
zabalaga museoko zuzendariak 
eta udal ordezkariek proiektuaren 
izaera soziala nabarmendu dute. 

Bestalde, aste honetatik aurre-
ra Ander Berrojalbizen Akelarre 
batentzako hiru dokumentu lana ere 
ikusgai egongo da.

Hiru erakusketa Durangoko 
Arte eta Historia Museoan

Joan den astetik, Txelu 
Angoitiaren 'DGO2021' 
instalazioa ikusgai dago 
museoan 
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Isilaraziak III

Autodidakta izan zen, izan ere garai 
horretan emakumeek ezin zuten pin-
tura eskoletan sartu ere egin. Gutxiago 
oraindik gorputzak errepresentatu edo 
gai “handiak” pintatu, hala nola erre-
tratuak, gai erlijiosoak edo historikoak. 
Peteersek garaian Anberesen gehien sal-
tzen zen pintura mota landu zuen, natu-
ra hila. Esan genezake bere lanek argaz-
kiak diruditela, hain dira perfektuak. 
Xehetasun guztiekin errepresentatzen 
zituen mahai gaineko produktuak eta 
ontziteria. Mahai perfektuak, produktu 
garestiz josiaz. 

Eta zilarrezko sardexka eta kristalez-
ko edalontzien erreflexuan, han ager-
tzen da bera, Clara Peteersen erretratu 
txikiak, deformatuak, baina presente 
daudenak. Argi utzi nahi zuen nork 
egiten zituen pintura horiek. Ez zen 

erraza izan, baina bere pintura eskola 
propioa zabalik izatea lortu zuen eta 
horrek zera adierazi nahi zuen, ez zuela 
gizonezkorik behar bere alboan aurrera 
egiteko. Lan egin, dirua irabazi eta bera 
bakarrik bizitza aurrera ateratzeko gai 
zela. Gizonezkoen laguntzarik gabe. 

Ezinezkoa zen zerbait XVII. mendean. 
Emakume ausarta eta aurrerakoia.

Hain aurrerakoia zen, ezen aluaren 
lehenengo errepresentazio “ezkutatua” 
egin zuela (beti ezkutuan). Barazki 
gutxi irudikatu zituen, baina horien 
artean Europako iparraldean gutxi 
kontsumitzen ziren orburuak errepre-
sentatu zituen. Baina erditik moztuak. 
Orburuen barnealdeko tolesturak, alu 
baten itxura hartzen dute. 

Hasieran esan dut ez dela isilara-
zia izandako emakumea izan, izan 
ere orain dela 5 urte Madrilgo Prado 
museoan Peteersen erakusketa bat 
antolatu zuten. Lehenengo aldia zen 
emakume baten erakusketa egiten zela 
Madrilgo museoan. Ahotsa zertxobait 
entzun zitzaion, baina irudia gutxi, 
txikitua, erreflexuak besterik ez. Artea-
ren Historian bere burua txiki ikustera 
behartu duten pintore handia. 

Gai librean

Garazi 
Arrizabalaga Cabrerizo

Durangoko museoa

Txiki-txiki errepresentatzen 
zuen bere burua lanetan, 
gizonezkoen munduan 
sartzea debekatua zuelako

Duela bost urte Madrilgo 
Pradon Peteersen 
erakusketa egin zuten, 
emakume baten lehena

AZOKA  •  ARITZ MALDONADO 

Durangoko Azokaren 56. edi-
zioa "baDA!" lelopean egingo da. 
Abenduaren 3tik 8ra izango da; 
3tik 7ra Internet bidez, eta 4tik 

8ra aurrez aurre. Guztira, 220 
erakusmahai egongo dira Landa-
ko Gunean. 

"Askok egin digute galdera 
hau: 'Aurten bada Azokarik? ' 

Bai, jakina, baDA!". Horrela hasi 
zuen eg uazteneko ek ita ld i -
ko hitzartzea Nerea Mujikak, 
Gerediaga elkarteko presiden-
teak. Durangoko Azokaren edi-

zio berria aurrez aurrekoa eta 
Internet bidezkoa izatearen 
garrantzia nabarmendu zuen 
Mujikak. "Badakigu askorentzat 
une gatxak direla eta datozen 

hileak erantzunik bako galde-
rez beteta daudela. Eta, hala ere, 
Azokan egoteko ahalegina egi-
tea erabaki dute. Eskerrik asko 
Durangoko Azokan sinesteagai-
tik", gaineratu zuen, hunkituta. 

Urbeltz, "ilusioz"
Leire Urbeltzek irudia egiteko 
erronka "ilusio handiz, baina 
arduraz" hartu duela azpima-
rratu du, "Azokak duen garran-
tziagaitik". 60ko hamarkadako 
berrikuspena egin gura izan du 
irudian, eta Anbotoren maga-
lean Kili eta Kuir pertsonaiak 
ageri dira, besteak beste. 

Guneetarako izen-ematea
Bestalde, Ahotsenea, Irudienea, 
Kabi@, Saguganbara eta Szena-
tokia guneak bueltatuko direla 
nabarmendu du Mujikak. Horie-
tan euren lanak aurkeztu gura 
dituzten artistek urriaren 8tik 
aurrera eman ahalko dute izena.

Eguaztenean egin zuten Azokaren aurkezpen ekitaldia. 

Leire Urbeltz sortzaile iruindarraren 'Desipuindegiak'  
lanak iragarriko du 56. Durangoko Azoka
Durangoko Azokaren 56. edizioa abenduaren 3tik 8ra izango da; 3tik 7ra Internet bidezkoa izango da, eta 4tik 8ra aurrez aurrekoa erakusmahaiekin

Gaurtik aurrera izena 
eman dezakete lanak 
aurkeztu gura  
dituzten artistek
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MENDI BIZIKLETA  •  Joseba derteano

Aurten bueltan da Trans-Nomad, 
mendi bizikletagaz Pirinioetan 
egiten den enduro lasterketa eza-
guna. Eguaztenean hasi zen eta 
domekan amaituko da, eta Duran-
galdeko bederatzi lagun hantxe da-
biltza. Honako hauek dira: Andoni 
Larruzea, Paul Erdoiza 'Lebeiti', Mi-
kel Mendizabal, Jabi Beitia, Zigor 

Iturrieta, Xabi Markiegi, Adiran 
Jurado, Harriet Ibarretxe eta Igor 
Garate. Abadiño, Durango, Iurre-
ta, Zornotza edo Eubakoak dira. 
Mendizabal, Garate, 'Lebeiti' eta 
Ibarretxe aurretik ere aritutakoak 
dira proba honetan; gainerakoak 
estreinakoz dabiltza. 

Bost egunean 210 kilometro 
egingo dituzte Pirinioetan, Benas-

que eta Bielsa inguruan. Egunero 
1.600 metroko desnibel positiboari 
eta 2.200 metroko desnibel nega-
tiboari aurre egingo diote, batez 
beste. Kronometratutako tarteak 
aldats beherakoak izango dira.

Abentura honetan laguntzaile 
eta babesle izango dituzte Gaursa 
eta Abadiñoko Basque Country 
Bike denda. 

PILOTA  •  Joseba derteano 

Aitor Elordi sekulako lau t'erdiko 
txapelketa egiten dabil. Lehenengo, 
Iker Irribarria kanporatu zuen, eta 
bere ibilbidean aurrenekoz, lehe-
nengo mailako txapelketa batean 
jokatzeko txartela eskuratu zuen. 
Joan zen astean, Mallabian eta za-
leen animo artean, Iñaki Artolari 
irabazi eta ligaxka nagusirako sail-
katu zen. Beraz, orain arte pilotari 
handi bi mendean hartu ditu; baina 
domeka arratsaldean Astelena 
pilotalekuan aurrez aurre izango 
duena gaur egun kaiolan dagoen 
izenik handiena da: Jokin Altuna. 

Elordik lau t'erdiko ligaxkan 
jokatuko dituen hiru partiduetatik 
lehenengoa izango da eta badaki 
"oso lan gatxa" duela aurretik. "Bera 
da gaur egungo izen handienetari-
ko bat, eta berari irabaztea kasuali-
tate handia izan beharko litzateke. 
Nik egun borobila eduki beharko 
nuke, eta berak txarra. Baina, az-
ken batean, partiduak jokatu egin 
behar dira eta Artolaren kontrako 
maila ematen badut, esango nuke 

badudala aukera gutxienez gerra 
emateko. Ezer galtzekorik barik 
irtengo dut frontoira, eta ea zelan 
doan", adierazi du iaz bigarren mai-
lako lau t'erdiko txapelketa irabazi 
zuen mallabitarrak. 

Altuna estu hartzeko, dena ondo 
egin beharra dago, saketik bertatik 
hasita. "Gaur egun dauden pilote-
kin sakean min handia egiten da 
eta sake ona egitea eta sake-buelta 
aprobetxatzea oso garrantzitsua 
izango da", dio Elordik. 

Defentsako lana
Artolaren kontrako partiduan era-
soan inspiratuta ez ezik, defentsa 
lanean bikain ibili zen eta pilota ga-
txak eraman zituen. Sendotasun ho-
ri ez da kasualitatea, entrenamen-
duen ondorioa baino. "Aspaldian, 
entrenamendu fisikoak lau t'erdira 
begira egin ditut; paliza dezente 
hartu dut eta esango nuke orain lan 
horren fruituak jasotzen nabilela. 
Artolaren kontra, hanka aldetik bizi 
aurkitu nuen neure burua korrika 
egiterako orduan", esan du Elordik. 

Entrenamendu fisikoak Gontzal 
Urionabarretxearen aginduetara 
egiten ditu, Gernikan. Alderdi tek-
nikoa Jokin Etxanizegaz lantzen du.

Tanto kopurua 
Kontuan hartu behar da ez dela kan-
poraketa bat, hiru partidutatik lehe-

nengoa baino. Beraz, partiduetako 
emaitza garrantzitsua da puntu ber-
dinketen kasuan. "Tanto kopuruak 
garrantzi handia izan dezake", onar-
tu du. Altunagaz indarrak neurtu 
eta gero, hurrengo partidu biak Peio 
Etxeberriaren eta Oinatz Bengoe-
txearen kontra jokatuko ditu. 

Iker Irribarria eta Iñaki Artola kanporatu eta gero, Aitor Elordik 
bere ibilbideko mailarik onenean aurre egingo dio Jokin Altunari
Lau t'erdiko txapelketaren barruan, ligaxkako lehenengo 
partidua jokatuko du domekan, Astelena pilotalekuan

Aitor Elordi txapelketako partidu batean. www.Julenuribe.com

"Partiduan sake ona 
egitea eta sake-buelta 
aprobetxatzea oso 
garrantzitsua izango da" 

ENDURO  •  J.d.

Peru Irazola Arbulu (Elorrio, 1994) 
"pozarren" dago joan zen astebu-
ruko emaitzagaz. "Nire ibilbidean 
orain arte lortu dudan posturik 
onena izan da", adierazi du. Az-
pimarratzekoa da pilotu ez-pro-
fesionalen artean bera izan zela 
lehenengo sailkatua. 

Lasterketa 19. hasi eta 16. amai-
tu zuen, hiru postu aurreratuta. 
Ordu bi eta erdiko proba nekaga-
rrian, pazientzia izan zuen gidari. 
"Trankil hasi nintzen, buruagaz, 
banekielako luze joko zuela, eta, 
apurka-apurka, jendea aurrera-
tzen joan nintzen", gogoratu du 
pilotu elorriarrak. 

Irazola elorriarra Palentzian lehiatutako proban.

Peru Irazola, inoiz baino 
hobeto munduko txapelketan
Pilotu elorriarrak 16. amaitu zuen hard enduro 
modalitateko proba, Palentzian; pilotu ez-profesionalik 
onena izan zen, lehenengo euskalduna izateaz gainera

Durangaldeko bederatzi lagun Trans-
Nomad proban parte hartzen dabiltza
Eguaztenean hasi zen enduro proba ezaguna, eta domekan amaituko da. Euretariko batzuk 
aurretik ere aritutakoak dira; gainerakoak estreinakoz dabiltza Pirinioetako lasterketan

Pirinioetako proban parte hartuko duten txirrindulariak.

20
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GOZAMENA
Hainbat aukera ibili ditut buruan tarte 
honetako idazgaia erabakitzeko. Izan 
zitekeen “lehengo” Urrutikoetxearen 
itzulera, Aitor Elordiren azken urteota-
ko lan nekaezinaren emaitza bikainak 
edo, nola ez, Olaizolaren ibilbidea. Baina 
azkenaldian bada guztien gainetik pro-
tagonismoa bereganatzen ari den pilota-
ri bat; Jose Javier Zabaleta. Bada, esateko 
ditudan guztiak sartu ezinik ibiliko nai-
zela dakidan arren, barruak etxarren-
darrari buruz hitz egitea eta hemen ere 
protagonista bera izatea eskatzen dit.

“Aspaldian atzelari bati ikusi diodan 
erakustaldirik handienetako bat izan 
da”. Adierazpen hauek ez dira seguraski 
Zabaletari buruz esan diren guztien 
artean originalenak izango, baina indar 
berezia hartzen dute igorlearen identi-
tatea jakinez gero. Izan ere, Aimar Olai-
zolak San Mateoko finalaren ondoren 

esandako hitzak dira. Hortaz, pentsa bu-
katzear den 23 urteko ibilbidean zehar 
ikusi dituen zenbat pilotarirekin egiten 
ari zen konparaketa. 

Maiatzean binakako txapelketa nagu-
sia Elezkanorekin irabazi zuenetik, San 
Fermin torneoa Peio Etxeberriarekin, 
CaixaBank Mastersa Olaizolarekin eta 
San Mateo Feria Victorrekin irabazi ditu; 
jokatu diren torneo guztiak, alegia. 

Baina, irabazitakoa alde batera utzi-
ta, harrigarriena nola irabazten duen 
ikustea da. Eskuinarekin beti markatu 
izan ditu diferentziak, baina lehen falta 
zitzaion jarraikortasuna dauka gaur 
egun. Ezkerra ere onenaren parekoa du, 
atzeko koadroetatik aurkariari pilota 
kentzeko zein aurreko pilotak errebote 
zuloan jartzeko. Horri guztiari hanke-
tako abiadura, indarra eta erresistentzia 
gehitu behar zaio. Hori gutxi balitz, 
estetikoki ezin dotoreago egiten ditu mu-
gimenduak, eta kantxan duen jarrera 
edozeinek eredutzat hartzeko modukoa 
da. Hitz bakarrean, gozamena! 

Bukatzeko, nire inguruko jende as-
kori eman diodan gomendio bat nahiko 
nuke eman. Joan zaitezte Zabaleta zuze-
nean ikustera. Telebistaz transmititzen 
dituen sentsazioak biderkatu egiten dira 
aurrez aurre ikusterakoan. Aldez aurre-
tik, ez horregatik.

Jokaldia

Iñaki Iza Zarazua

Pilotari ohia

"Azkenaldian bada guztien 
gainetik protagonismoa 
bereganatzen ari den pilotari 
bat: Jose Javier Zabaleta"

"Eskuinarekin beti markatu 
izan ditu diferentziak, 
baina lehen falta zitzaion 
jarraikortasuna dauka gaur" 

auto lasterketak •  m. zuazubiskar

Zapatuan Urbasako Igoera jokatu 
zen eta Igor Urien abadiñarrak 
hirugarren postua lortu zuen 
bertan, Gerard de la Casa eta Jose-
ba Beola pilotuen atzetik. "Pozik 
nago emaitzagaz. Entrenamen-
duan kotxea oso ondo zihoala 
ikusi nuen eta lehenengo txanda 
ofizialean erritmoa dezente igo 
nuen. Igoera erdian saltotxo bat 
zegoen errepidean, oso bizkor 
nindoan eta kotxeak ezin izan 
zuen pasatu. Hor eskapadatxo 
bat izan nuen. Hala ere, bigarren 
denborarik onena egin nuen. 
Bigarren txandan, ostera, ikusita 
igoera oso apurtuta zegoela ez 
nuen arriskatu gura izan eta la-
saitxoago hartu nuen", aitortu du 
Igor Urienek. 

Jendetza batu zen zapatuko 
igoeran, eta igoerako azken zatia 
izugarria izan zela nabarmendu 
du pilotu abadiñarrak. "Igoera 
osoan zehar jende pila bat zegoen 
eta azken bihurgune biak lepo 
zeuden. Pasilloa egiten ziguten", 
jarraitu du Urienek.

Abadiñarrak Ginetta G50 au-
toagaz parte hartu zuen Urba-
sako Igoeran, zirkuituetatik da-
torren autoagaz. "Gure kotxea 
zirkuituetatik dator eta moldatu 
egin behar izan dugu igoeretara-

ko. Aurten moldaketa horiek egi-
ten gabiltza eta ikusi dugu kotxea 
oso ondo doala", adierazi du. 

Ginetta G50 autoa igoeretara-
ko moldatzea zuen helburu Urie-
nek, eta, azkenean, lortu dutela 
ikusi du. "Azken lasterketetan, 
kotxea igoeretarako potentzia 
nahikoagaz dagoela ikusi dugu. 

Hasierako lasterketetan ez nuen 
ia batere disfrutatu kotxeagaz. 
Arriskutsu ikusten nuen dena", 
aitortu du pilotu abadiñarrak. 
Hala ere, esan du Ginetta G50 au-
toaren eremua ez direla igoerak. 
"Kotxea igoeretarako prestatu 
gura nuen, derrigorrez. Burugo-
gorkeria izan da beste ezer baino 

gehiago. Behin helburu hori lor-
tuta, autoa bere terrenora buelta-
tu beharko dugu", gaineratu du. 

Denboraldi honetan beste las-
terketaren bat egitea da Urienen 
asmoa, eta, "posible" izanez gero, 
datorren denboraldian zirkuitura 
bueltatzea. Horixe adierazi du 
pilotu abadiñarrak.

Igor Urien pilotu abadiñarra "pozik" Urbasako 
Igoeran lorturiko hirugarren postuagaz
Abadiñarrak Ginetta G50 autoagaz parte hartu zuen Urbasako Igoeran, zirkuituetatik datorren kotxe bategaz. Urienek 
ANBOTOri azaldu dionez, datorren denboraldian zirkuitura bueltatzea da bere asmoa, "posible" izanez gero

Igor Urien Urbasako Igoeran.

Abadiño Mahai Tenis 
Klubak talde bat 
izango du Lehen 
Maila Nazionalean

MaHaI teNIsa  •  J.D.

Abadiñoko Mahai Tenis Klubak 
badu talde bat Lehen Maila Na-
zionalean. Aspalditik lantzen 
zebilen proiektua da eta den-
boraldi honetan, azkenean, 
gauzatu da asmoa. Kike Irineu 
(Abadiño), Javi García (Basauri) 
eta Kazeen (Iruñea) jokalariek 
osatzen dute taldea. Guztiak ere 
ibilbide eta garaipen zerrenda 
luzeko jokalariak dira eta hiru-
kote sendoa osatzen dute maila 
berriari aurre egiteko. 

Abadiñoko Mahai Tenis Klu-
bak orain urte bi hasi zuen bere 
ibilbidea eta 43 kide ditu da-
goeneko, ikasle eta federatuak 
batuta. Denbora tarte horretan, 
arrakasta handia lortu du esko-
la-ligan, bai bakarka, bai talde-
ka. Gainera, aurten, federatu 
lez egin duen lehenengo urtean, 
bertako talde batek lehen eus-
kal mailara igotzea lortu du: 
Abadiño Lauko taldeak. 

Mahai tenis klubeko nagusien taldea.
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Botikak
BARIKUA, 8· 09:00-09:00

Campillo Montevideo 
etorb. 24 - Durango

goiria, mari Carmen  
Sabino Arana 6 - ZornotZa

09:00-22:00

SanCheZ, miren itZiar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño

iruarriZaga, Karmele San 
Miguel 15 - ZornotZa

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

zApAtUA, 9· 09:00-09:00

navarro  Artekalea 6 - Durango

goiria, mari Carmen  
Sabino Arana 6 - ZornotZa

09:00-13:30

etxebarria  
Montevideo etorb. 2. - Durango

Campillo Montevideo 
etorb. 24 - Durango

unamunZaga Muruetatorre 
2C - Durango

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

Sarria Sasikoa 17, Durango

baZan DiaZ Uribarri 5 - Durango

larrañaga-balentZiaga 
Berrio-Otxoa 6 - elorrio

FarmaZia matiena 
Trañabarren 15. - abaDiño

melero, roSa mari  
San Pedro 31 - ZornotZa

iruarriZaga, Karmele San 
Miguel 15 - ZornotZa

gutierreZ, iban Txiki 
Otaegi 3 - ZornotZa

09:00-14:00

irigoien Bixente Kapanaga 3 - iurreta

09:00-22:00

SanCheZ, miren itZiar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

DOMEKA, 10 · 09:00-09:00

etxebarria  
Montevideo etorb. 2. - Durango

goiria, mari Carmen  
Sabino Arana 6 - ZornotZa

09:00-22:00

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

AStELEHENA 11 · 09:00-09:00

baZan DiaZ Uribarri 5 - Durango

melero, roSa mari  
San Pedro 31 - ZornotZa

09:00-22:00

SanCheZ, miren itZiar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño

iruarriZaga, Karmele San 
Miguel 15 - ZornotZa

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

MARtItzENA, 12 · 09:00-09:00

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

melero, roSa mari  
San Pedro 31 - ZornotZa

09:00-22:00

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

EGUAztENA, 13 09:00-09:00

SagaStiZabal  
Askatasun etorb. 19 - Durango

melero, roSa mari  
San Pedro 31 - ZornotZa

09:00-22:00

SanCheZ, miren itZiar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

iruarriZaga, Karmele San 
Miguel 15 - ZornotZa

EGUENA, 14 · 09:00-09:00

mugiCa Andra Maria 9 - Durango

melero, roSa mari  
San Pedro 31 - ZornotZa

09:00-22:00

SanCheZ, miren itZiar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño

SaraSKeta, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

iruarriZaga, Karmele San 
Miguel 15 - ZornotZa

ZAPATUA   19º / 11º

DOMEKA   18º / 13º

ASTELEHENA   18º / 11º

MARTITZENA   18º / 10º

EGUAZTENA   17º / 11º 

EGUENA   18º / 9º 

Eguraldia

Ermodo, 11  DURANGO 
Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com 
facebook: Gozatu Gozotegia

Urriaren 10ean 10 urte egingo ditu. Zorio-
nak, Ane!

Zorionak, Ane! Parranda ez da faltako zure 
27. urtebetetzean! Egun politte pasau! Zure 
kuadrillako tiabuenak. 

Urriaren 2an Maddik eta 6an Jokinek 
urteak egin ebiezan. Zorionak eta besarkada 
bana Garaiko zuon lagunon partez.

Zorionak, Iratxe! Zure 27. urteguna, zure 27. 
San Faustoak! Elkarrekin ospatuko doguz, 
gora kopak! Zure kuadrillako tiabuenak.

GOzAtU GOzOtEGI-OKINDEGIA

Zorionak, Zuhaitz! Pilo bat maite zaitugu, 
Sapotxin!

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

Eskelak

Jose Antonio 
Artiñano Aldecoa

Iurretako Kofradien Batzordea

Langile zorrotz nekaezina
Kofradiako lanetan

Zure zati bat geldituko da
Laixiarreko landetan

Iñaki Bilbao 
Iturriagaetxebarria

Gogorra da onartzea
gehiago ez zaitugula 

ikusiko.
Baina bizi garen artean

ez zaitugu ahaztuko.

Zure lankide eta lagunak
Durangoko udaltzainak

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

Zozketan parte hartzeko bidali kontaturako datuak 
zorion-agurrekin batera.
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Zorioneko daude Aiaraldean 
egunotan. 236 eguneko greba 
mugagabe bati esker, 129 lan-
gileren kaleratzeak saihestu 
baitituzte Tubacex enpresako 
zenbait langilek. Bai, zenbait 
hitz hori gehitzea beharrezkoa 
da; letra larriz bada, hobe. Ha-
lako gatazketan gertatu ohi den
bezala, izan baitira beren kideei 
atzea eman eta ez ikusiarena 
egin dutenak ere, zoritxarrez.

Aitortu behar dut greba ho-
nen inguruko azken berriek 
erraiak mugitu dizkidatela, 
bizipen asko ekarri baitizki-
date gogora. Duela urtebete, 
oraindik pilotari nintzen garai 
hartan, greba bat hasi genuen 
zenbait pilotarik. Hara, hemen 
ere zenbait. 4 kideren kaleratze 
bidegabeen eta beste hainbatek 
zituzten baldintza kaskarren 
aurrean, “nahikoa da” esan eta 
planto egin genuen. Hortik au-
rrerakoak, aski ezagunak dira.

Hiru hilabete igaro dira pi-
lotan jokatzeari utzi nionetik, 
baina oraindik mantentzen di-
tut pilota munduarekin harre-
manetan mantentzen nauten 
hainbat hari. Horietako batetik 
tiraka, honakoa heldu zitzaidan 
aurrekoan: “pilotari gazteen 
eta ez hain gazteen artean, ari 
da bat edo beste esanez: bai, 
Zabala ere duin eta borrokalari 
bere garaian, baina begira orain 
non dagoen, kalean”. Galtzailea 
beldurraren errelatoa zabaldu 
nahian. Beti bezala.

Bada, jakin ezazue pilotari 
nintzenean baino askoz pozago 
bizi naizela gaur egun Hizkun-
tza Eskolan euskara irakasten, 
lan-baldintza askoz hobeekin 
eta irribarre zabalagoarekin. 
Eta atzera egiteko aukerarik 
banu, pauso berberak emango 
nituzkeela; Tubacexeko langi-
le horiek bezala, bai nik, bai 
ondoan nituenek, argi baike-
neukan: hemen inor ez dago 
soberan.

Lau- 
hortza

Inor ez soberan

Ibai Zabala
Gandarias
Irakaslea
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Asier Arteaga abadiñarrak ANBOTOk 
antolatu duen udako argazki lehiake-
tako epaimahaiaren saria irabazi du 
Durangaldetik kanpoko kategorian, 
Alpeetan ateratako argazki bategaz. 
Objektiboaren aurrean baino erosoago 
sentitzen da haren atzean.

Lehenengo eta behin, zorionak. 
Eskerrik asko. Ez nuen espero! 
Urte batzuk daramatzat argazkiak 
ateratzen, eta pozik hartu dut saria!
Zein istorio gordetzen du 'Zerura jai-
tsiera' argazkiak?
Udan hiru aste egin ditugu Alpee-
tan, eta Mont Blanc igo genuen bez-

perako argazkia da. Aguile du Mi-
din behera gindoazela atera nuen 
eta glaziarrera jaisteko ertza ageri 

da. Lainoa eta argi hura ikusita, 
argazkia atera nuen. Momentu har-
tan han egoteko zortea izan nuen.

Zerk inspiratzen zaitu?
Mendiak eta mendiagaz lotuta egin-
dako kirolak. Ez dakit hiri batean 
argazkiak ateratzen edo erretratuak 
egiten. Horri ekitea litzateke kon-
tua, ikasten joateko. Baina mendiak 
erakartzen nau. Orokorrean, men-
diak eta naturak inspiratzen naute 
argazkiak ateratzeko.

Erakusketa bat ipiniko duzu Durango-
ko Ekana zentroan, lehenengoz. Zer 
erakutsiko duzu?
Azaroan izango da erakusketa. 
Inguruko mendiak, mendiagaz lo-
turiko kirolak, eta Pirinioetako eta 
Alpeetako abenturak erakutsiko di-
tut. Pozik nago, baina urduri ere bai. 
Oso kritikoa naiz nire argazkiekin, 
eta ez dakit jendeak zelan hartuko 
dituen. Horrek urduritu egiten nau. 
Noiz eta zelan sortu zen zure hartu-
emana argazkigintzagaz?
Argazki-kamera 2019an erosi nuen, 
baina aurretik goproak erabili 
ditut, eskiatu dudanean edo beste-
lako kiroletan. Bideoak ez nituen 
editatzen. Horrek lana eskatzen du 
eta bideo horietatik argazkiak ate-
ratzen nituen. Bada, zuzenean ar-
gazkiak ateratzeko kamera bat har-
tzea erabaki nuen; aukera gehiago 
ematen ditu, gainera. Eta harrapatu 
egin ninduen. Ekipo horretan in-
bertitzen joan naiz. Horrek lagun-
tzen du, baina urte bian argazki 
asko ateratzen dira. Hasierako ar-
gazkietatik gaur egungoetara alde 
handia igartzen dut. 
Zer da zuretzat argazkigintza?
Afizioa, dirurik ez dut lortu inoiz. 
Gura zenuke afizioa ofizio bihurtzea?
Bai. Ez dakit argazkilaritzatik bizi 
daitekeen; zalantza dut paisaia-ar-
gazkientzat merkaturik ba ote den. 
Baina argazkigintza diru iturri 
izatea gustatuko litzaidake.
Argazkigintzak zer ekarpen egiten dizu?
Mendian bizi ditugun momentu 
horiek gordetzeko aukera. Egia da 
bideoa erabiltzen dela gehiago, 
baina askotan gehiago transmiti-
tu diezadake argazki batek. 
Momentu oro argazkiak ateratzen 
zabiltzan horietarikoa zara?
Ez. Beti daramat eskuetan ar-
gazki-kamera, baina baliteke 
oso argazki gutxi ateratzea, edo 
batere ez.
Zer behar du argazki on batek?
Momentuaren arabera. Ez da ber-
dina eskalatzen dabilenari argaz-
kia ateratzea edo goizaldeko zein 
iluntzeko argi horiek harrapatu 
gura izatea: argia, kolorea, kirola-
riaren mugimendu hori... 
Zein momentu duzu gustukoen?
Denak. Ohetik goiz altxatzen fina 
ez naizen arren, egunsentiko eta 
iluntzeko koloreak gustatzen 
zaizkit gehien.

“Mendiak eta naturak inspiratzen 
naute argazkiak ateratzeko”
Asier Arteaga abadiñarrak sare sozialak baliatzen ditu egindako argazkiak erakusteko; 
argazkigintza diru-iturri bihurtzeko erreminta ona izan litekeela uste du

Ez dakit hiri batean 
argazkiak ateratzen edo 
erretratuak egiten. Horri 
ekitea litzateke kontua, 
ikasten joateko

Asier Arteaga  
Gastelu-Iturri
ANBOTOren udako argazki 
lehiaketako irabazlea
AbAdiño | 1991

2021eko argazki lehiaketako argazki saritua.
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