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Ondo merezitako omenaldia 
emakume artzainei
Felisa Intxaurbe Larrazabalek, Miren Bengoa Alkortak eta Mertxe Totorikaguena 
Jaiok merezitako omenaldia jaso dute Axpeko Artzain Egunean. Bizi osoan aritu dira 
baserriko lanetan beharrean, batez ere artzaintzan eta gaztagintzan. Pozik daude, 
denbora igaro arren elkarregaz eta osasuntsu daude eta.  • 2-3

Mauri Imazek amaitu  
du urtebetez egunero  
Urkiola bizikletan igotzeko 
erronka solidarioa

Aser Arza durangarra 
bigarren Hiru Haundiaken 

Joan zen asteburuan Hiru 
Haundiak mendi lasterketa 
jokatu zen, 101 kilometroko 
proba. Bertan, Aser Arza du-
rangarrak podiumera igotzea 
lortu zuen, bigarren sailka-
tuta. "12 ordutik jaistea zen 
nire asmoa, eta lortu dut", 
adierazi du mendi korrikalari 
durangarrak. • 21

Astelehenean igo zuen azkenekoz, 30 bat zikilistak 
lagunduta. Nekatuta bezain hunkituta egin zituen 
azken metroak, bertaratutakoen txaloen artean. 
Besteak beste, aurreskua dantzatu zioten. Hezur-
muina ematearen garrantzia lau haizetara zabaltzea 
izan da erronkaren helburua. · 20
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ARTZAINTZA  •  EKAITZ HERRERA

Artzain lanetan ibilitakoak dira hi-
rurak. Horretxek batzen ditu, ma-
kina bat lan eta gazta egindakoak 
direla. Oraina, ostera, patxadaz 
bizi dute. Lagunak dira, beste ezer 
baino gehiago. Eta lagunek elkarri 
egiten dioten bisita horietariko 
batean harrapatu ditu ANBOTOk 
erreportaje honetako hiru protago-
nistak. Mertxe Totorikaguena Jaio 
(Mañaria, 1934) eta Felisa Intxaurbe 
Larrazabal (Zeanuri, 1941) Miren 
Bengoa Alkorta (Otxandio, 1933) 
bisitatzera joan dira Mekoletako 
bere baserrira. Badutelako elka-
rregaz zer partekatu, egunero ez 
delako sari bat jasotzen. Eguzkiari 
lepoa emanda jesarri dira hirurak, 
etxaurreko ortuan eta inguruetan 
batetik bestera dabiltzan kataku-
meak lagun. 

Totorikaguena, Intxaurbe eta 
Bengoa Axpeko Artzain Egunean 
omendu zituzten orain asteburu 

bi. Bizkaiko Latxa eta Karrantzar 
Arrazetako Ardi Hazleen Elkarteko 
kideek "ezinbesteko" ikusi zuten 
hiru emakumeak omentzea, eta 
sariagaz "baserriko emakume guz-
tiak" omendu gura izan zituzten. 

Hiru lagunak omenaldi egun 
hartakoa gogoratzen hasi dira eta 
berriketak aurrera egin ahala ga-

rai bateko kontuak errepasatzen 
amaitu dute. Bateko eta besteko is-
torioak kontatu dizkiote berripaper 
honi, belarrira esandako kontutxo 
txikiak balira legez:  

Mertxe Totorikaguena: Etxean denak 
ziren omenaldiaren jakitun, baina 
dena ezkutatu ziguten. Familia-
koek esaten zidaten: “ama, deitu 
duzu ile-apaindegira? Axpera joan 
behar duzu zapatuan”. Eta  joateko 
asmorik izan ezean behartuta era-
mango nindutela esaten zidaten. 
Felisa Intxaurbe: Mirenek bazekien 
zerbait. E, Miren? Hik bahekinan 
zeozer! 
Miren Bengoa: Egun hotza egin 
zuen, haizetsua. Norbera botatzeko 
bestekoa. 

Eta euren arteko berriketaldiak 
halantxik egin du aurrera, irribarre 
artean, umoretsu. Momentu batez, 
emakume artzainek egindako lana 
deskribatzen hasi dira:
F.I.: Senarra artzaina nuen, baina 
neu arduratzen nintzen gazta egi-
teaz, bai. Artzaintzan gizonezkoa 
arduratu izan da gehienbat ardiak 
zaintzeaz, artaldea gobernatzeaz. 
Baina gizonak atzean andrea izan 

ez balu ezinezkoa izango zen lan 
guztia aurrera ateratzea. Eta gaur 
egun ere ezinezkoa da, ondoan bes-
te lagun bat izan ezean.
M.T.: Akordua dudanetik artzain 
lanetan aritu naiz. Hori bai, ez 
genuen ardi askorik. Ardi muskil 
batzuk baino ez. Baserritik bizi 
ginen. Senarra ez zen inongo fabri-
katan ibili. Gasteizera joaten zen 
bendejan, berdurak eta landareak 
saltzera. Gauez baturiko esneagaz, 
gau horretan bertan egiten genuen 
gazta. Legarra eman, eta atoan gaz-
ta egin. Goizean, berdin. Baturiko 
esneagaz berehala ekiten genion 
gazta egiteari. Batu ahala gazta 
egitea onena.
M.B.: Niri hainbat bider tokatu zait 
Mekoletatik Gordobilera goizeko 
ordu batean joan beharra. Bildots 
sasoian, adibidez. Ardia umea egi-
teko zela ere joan behar izaten 
genuen zaintza egitera.

Egindako lan guztiak utzi du 
arrastoa. Hiru lagunen seme-alabe-
tariko batzuk artzaintzan dabiltza 
gaur egun, gaztagintzan. Jakina, 
garaiak aldatu egin dira eta tek-

nologia garatzeak abantaila asko 
ekarri dio egungo baserri mundua-
ri. Baina horrek ez du esan gura 
lana gogotik egin behar ez denik. 
Hirurek ondotxo dakite zer den 
hori. Etxeko lanak, ortua, arropa 
errekan garbitu beharra eta ardiak. 
Hirurak bat datoz berriro ere jaioko 
balira ez liratekeela artzain egingo 
esatean:
F.I.: Artzaintzan hasi gura duenari 
esango nioke ondo pentsatzeko. 
Asko exijitzen duen beharra dela. 
Osasun, kalitate eta berme handiak 
eskatzen dituzte. Azpiegitura sor-
tzeko ere dirutza behar da. Horre-
tan hasi gura duen gazteak nondik 
aterako du dirua? Baserrikoa ba-
zara, baduzu nonbaitetik hasteko 
aukera. Baina hori eduki ezean, oso 
gatxa da.
M.T.: Nik ez dut egin izandakoaren 
damurik. Orduan ez genuen beste 
irtenbiderik. Horixe zen egin beha-
rrekoa. Gaur egun, gustatu egin 
behar zaizu.
M.B.: Bai, gustatu egin behar zaizu. 
Niri gustatu egiten zitzaidan.
F.I.: Gure bizimodua itzela zen. 
Baina pozik eta konforme gaude. 
Osasuntsu gaude, eta elkarregaz. 
Seme-alabek deitu egiten didate 
batzuetan, "ama, ondo zaude?" gal-
detzeko. Eta bai, ondo nago. Zortzi 
seme-alaba ditut.
M.B.: Zortzi seme-alaba? 
M.T.: Nik zazpi ditut. Begira zenbat 
seme-alaba dugun hiruron artean! 
Hemeretzi! Gaur egun hemeretzi 
seme-alaba egiteko berrogei bat an-

“Gizonezkoa arduratu da artaldea 
zaintzeaz, baina atzean andrea 

izan ez balu ezinezkoa izango zen 
artzaintza aurrera ateratzea” 

Axpeko Artzain Egunean omenaldia egin zieten Felisa Intxaurberi, Miren Bengoari eta 
Mertxe Totorikaguenari. Emakume artzainek egindako lana goraipatu zuten orain aste bi 

Gure bizimodua itzela 
zen, baina pozik eta 
konforme gaude. 
Osasuntsu gaudelako, 
eta elkarregaz

Begira zenbat seme-
alaba ditugun hiruron 
artean: hemeretzi! 
Gaur egun hemeretzi 
ume egiteko berrogei 
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dre beharko lirateke! (barrez). Eta 
denek artezak irten digute!

Gizakiak hartu-eman estua 
izan du ardiagaz, aspaldikoa. Ar-
tilea landu eta arropak sortzeari 
ekin zion bestekoa. Eta, jakina, 
berdin bildotsa elikagai lez era-
biltzeko, zein amaren esnea gazta 
egiteko baliatzeko. Eta, hala ere, 
luze eta zabal hedatu da ardia 
animalia kokoloa den irudipena. 
Mertxe Totorikaguenak berehala 
heldu dio horri: 
M.T.: Ardia animalia kokoloa dela? 
Gauza onak non dauden segituan 
ikusten dute ba... Ardi kokolorik 
ez dago. 
F.I.: Moteltxoak-edo izan daitezke.
M.T.: Moteltxoak? Izan daiteke. Ez 
dira ahuntzen modukoak. Baina 
leku onak segituan topatzen di-
tuzte, e? 
F.I.: Bestalde, artzain batek ondo 

ezagutzen du ardi bakoitza. Ardi 
bati arran bat ipiniz gero, artzai-
nak arran hori berori ipiniko dio 
hurrengo udaberrian ere. Bai, 
ondo ezagutzen ditu ardiak.

Arnedillo, zain
Eta halantxik, apurka-apurka 
amaierara ailegatzen hasi da hiru 
emakume artzainen arteko ber-
baldia. Baina ez da agur bat, laster 
arte bat baino. Izan ere, asteburu 
honetatik aurrera tartetxo bat 
hartuko dute Axpen jasoriko sa-
ria ondo aprobetxatzeko. Gauzak 
behar diren moduan ospatzeko, 
Arnedilloko bainuetxera (Errio-
xa) joango dira egun batzuk pa-
satzera. Hirurak joango dira, 
elkarregaz. Esan ere esan dugu 
hasieran artzain izandakoak di-
rela hirurak, baina lagunak dira 
beste ezeren gainetik.

MIREN 
BENGOA ALKORTA

Mekoleta (Otxandio)

1933an ja io  zen ,  A jur ia -
gerra baserr ian, eta gaur 
egun bizileku duen et xera 
ezkondu zen gaztetan, Pa-
dillarenera. Mekoleta eta 
Gordobil aldean kokatzen 
ditu baserriko lanei loturiko 
hainbat oroitzapen. Gogoan 
du hainbat bider joan behar 
izaten zuela Mekoletat ik 
Gordobilera, goizeko ordu 
bata aldera, bildotsik jaio 
ote zen begitzera. 

Lau seme-alabaren ama da 
eta bere semeetariko batek 
artzaintza lanei eutsi die. 
Andoni semeak eta AItor bi-
lobak 'Padilla' izeneko gazta 
ekoizten du Mekoletan ber-
tan. Gaztak Idiazabal Jatorri 
Izendapena du. 

FELISA 
INTXAURBE LARRAZABAL

Zeanuri

Felisa Intxaurbe Larrazabal 
1941ean jaio zen, Zeanuri-
ko Altxuste baserrian. Gaur 
egun Zubizabal baserr ian 
bizi da. Bertara ezkondurikoa 
da. Gazta freskoa ekoizten 
zuten garaian, Int xaurbek 
gogoan du zelan Zeanuriko 
azokara bajatu eta eraman-
dako guztiak saltzen zituzten. 
Otxandio aldera ere makina 
bat buelta egin izan du, etxea 
handik bost kilometrora du-
eta. Azpimarratzen duen kon-
tu bat da lagungarria egin 
zaiola gidatzeko karneta ate-
ratzea. 

Bere lanak utzi du segida. Be-
re oinordekoetariko batzuek 
artzaintzari eutsi diote. Zortzi 
seme-alabaren ama da.

MERTXE 
TOTORIKAGUENA JAIO

Mañaria

Mertxe Totorikaguena Jaio 
Mañariko Ormaetxegoikoa 
baserrian jaio zen, 1934an. 
Izurtzara ezkondu zen, Mañon-
do baserrira, eta bertan bizi da 
gaur egun. Akordua duenetik 
aritu da artzain lanetan. Berak 
dioenez, gaur egun artzain sar-
tu gura duenari ofizioa gustatu 
egin behar zaio: "Nekeza da 
bestela".

Zazpi seme-alabaren ama da 
eta bere oinordekoek baserri-
ko produktuekin lanean jarrai-
tzen dute. Mañondo baserria 
da horren erakusgarri. Garate-
tarren ogi entzutetsua bertan 
ekoizten dute, adibidez. Gaz-
tari dagokionez, etxe horretan 
bertan ekoizten dute 'Mugarra' 
izeneko gazta.

Banan-banan

Hiru artzainei egindako omenaldia Axpen.
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DURANGO  •  M.Z. / E.H. 

Durangoko Udalak Arripausueta-
ko skate park berria egiteko lanei 
ekin die. Udaletik jakinarazi dute-
nez, lanek 159.000 euroko aurre-
kontua izango dute eta skateboard, 

roller eta BMX hiri kiroletako 
erabiltzaileentzat gune publiko 
bat berreskuratu eta dinamizatu 
gura dute. 

Joan zen astean egin zuten age-
rraldia. Udal ordezkariek Daniel 

Yabar skater eta arkitekto errio-
xarra izan zuten lagun. Yabarrek 
adierazi zuen Arripausuetako skate 
parkea "zaharkituta" zegoela eta ez 
zituela erabiltzaileen eskakizunak 
betetzen. Hori dela eta, proiektua 

birmoldatzeko eta berritzeko hel-
buruagaz lan egin du. Yabar bera 
arduratu da skate pista berriaren 
diseinuaz, eta herriko erabiltzai-
leen iritziak kontuan hartuta gara-
tu du proiektua.  

Ane Abanzabalegi eta Jorge Va-
rela zinegotziek azken puntu hori 
nabarmendu gura izan dute. Go-
raipatu egin dute erabiltzaileekin 
batera egindako lana, horrek beha-
rrizanak identifikatzen lagundu 
duelako: "Legegintzaldi hasieran 
skate parkeko erabiltzaileekin 
egindako bileretan, eremu hori 
birmoldatzeko beharrizana adie-
razi ziguten. Pandemiaren ondorio 
ekonomikoek lehenago egitea 
eragotzi digute, baina gobernu 
talde honetan gure berba betetzen 

dugu, eta patinatzeko instalazio 
berriez gozatu ahal izango dugu 
epe laburrera". 

Pista berriak hainbat ezaugarri 
izango du. Batetik, eremu erabil-
garria sortuko dute skate, BMX eta 
roller modalitateetarako. Bestetik, 
bowl edo bainuontzi moduko bat 
eraikiko dute, hirusta formakoa. 
Hiru maila izango ditu. Eremua 
kirol ekitaldietarako prestatu gu-
ra dute, eta inguruaren erabilera 
bateragarri egingo dute oinezkoe-
kin. 

Durangoko Udala skate pista berria 
eraikitzen hasi da Arripausuetan
Eremu berria skate, BMX eta 'roller' kirol urbanoetarako egokituko dute. Joan zen astean hasi zituzten lanak

Jorge Varela eta Ane Abanzabalegi udal zinegotziak, eta Daniel Yabar skater eta arkitekto errioxarra.

Eremua ekitaldietarako 
prestatzeaz gainera, 
ingurua bateragarri 
egingo dute oinezkoekin

DURANGO  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR 

Nahiz eta San Fausto jaiak ospatu 
ez, Durangoko Udalak garbiketa 
dispositibo berezia prestatu du 
egun hauetarako. Joan den aste-
buruan, adibidez, 26 langile aritu 
dira beharrean, kaleak garbitzen. 
Besteak beste, lau kamioi erabili di-
tuzte Durangoko kale eta izkinak 
garbitzeko.

Durangoko Udalak prentsa ohar 
baten bitartez jakinarazi duenez, 
aurreko asteburuan 70.000 kilo 
hondakin erretiratu dituzte eta 
160.000 litro ur erabili dituzte ka-
leak garbitzeko.

Barikutik domekara bitartean, 70.000 kilo 
hondakin erretiratu dituzte Durangon

Udaleko garbiketa brigada, joan zen asteburuan lanean.

Domekan Durangoko erreka 
garbitzera deitu dute
Garbiketa 11:00etan hasiko da, Pinondon. Antolatzaileek 
egitasmoan parte hartzera deitu dituzte herritarrak

DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Durangoko Udalak eta herriko 
elkarteek erreka garbiketa anto-
latu dute domekarako. 11:00etatik 
13:30era izango da garbiketa, Pi-
nondo aldetik hasita. Bilketarako 
materiala (eskularruak, salabar-
doak, pintzak eta zabor-poltsak) 
antolatzaileek banatuko dute. 
Herritarrek arropa eta oinetako 
egokiekin joan beharko dute gar-
biketara. Herriko hainbat elkar-
tek bat egin du deialdiagaz. Hondakinak, Mañaria errekan.
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15 ikastaroko programa, 
Zornotzako emakumeen 
ahalduntzea bultzatzeko
Udalak Jabekuntza programa berria aurkeztu du. Zabalik 
dago ikastaroetan izena emateko epea

ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA

Ainhoa Salterain Udaleko Gizarte 
Ekintza eta Berdintasun zine-
gotziak azaldu du ikastaro sorta 
berriak emakumeen "hausnar-
ketarako eta formakuntzarako 
bilgune bat" eskaini gura duela. 
Programak "erreferente" bat izan 
gura du emakume zornotzarren-

tzat. Programan nabarmentzen 
diren ikastaroetariko batzuk mai-
tasun loturak, ekonomia feminis-
ta edo inteligentzia emozionala 
dira. Udalaren web orrian, ikasta-
ro guztiei buruzko informazioa 
eta ordutegiak eskuratu daitezke. 
Dagoeneko zabalik dago izena 
emateko epea.

Ainhoa Salterain, Zornotzako Berdintasun eta Gizarte Ekintza zinegotzia.

ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA 

Zornotzako Forjarien jauregiari 
buruzko gorabeherek atal berri 
bat izan dute asteon. Herrian 
oposizioan dauden alderdi biek 
agerraldia egin dute eta adierazi 
dute gobernu taldeak eraikina 
botatzea "saihesteko alternati-
bak eta legezko tresnak" izan 
dituen arren, ez dituela erabili. 
Horri guztiari gehitu diote udal 
gobernu taldeak "hainbat arau 
urratu" duela. EH Bilduren eta 
Elkarrekin Podemosen esane-
tan, "EAJk eta PSE-EEk ez dute 
"2015eko Hiri Antolamendurako 
Plan Orokorraren aurrerapena 
errespetatu", bertan eraikina 
"ondare historiko" lez izenda-
tzen zelako eta horren arabe-
ra eraikina "ezin zelako bota". 
Horrez gainera, alderdi biek 
gaineratu dute, eraikina bota 
ahal izateko baimena emanda 
gobernu taldeak Euskal Autono-
mia Erkidegoko Kultura Ondarea 
Babesteko Legea "urratu" duela. 
Oposizioko alderdi bien esane-
tan, udal gobernu taldeak "gura-
go izan du eraikin historiko hori 
bertan behera utzi, ondare histo-
riko lez izendatu eta Zornotzako 
bizilagunen eskura ipini baino". 

Urteetako gorabeherak
Oposizioko alderdiek adierazi 
dutenez, Forjarien jauregiko 

jabea Vusa eraikuntza enpresa 
da. Vusak 2017an hasi zituen 
jauregia botatzeko izapideak, 
eta iazko urrian Zornotzako 
Udaleko Hirigintza Sailak "ho-
rretarako baimena" eman zion. 

Alderdi biek gaineratu dute az-
ken urteotan "eraikin berezi 
ugari" desagertu direla herritik, 
"espekulazio hutsagaitik" eta 
ondarea babesteko "udal politika 
eskasagaitik".

Zornotzako oposizioak dio udalak Forjako 
jauregia botatzea saihesteko "legezko 
tresnak" izan arren, ez dituela erabili
EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek diote "urratu" egin direla 
HAPOaren aurrerapena eta EAEko Ondarea Babesteko Legea 

Ander Uriarte EH Bilduko zinegotzia eta Alba Gutierrez Elkarrekin Podemosekoa.
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Atxondo  •  maialen zuazubiskar

Atxondoko AHTaren kontrako 
plataformak jakinarazi duenez, 
hamabost eguneko epean AH-
Taren obretako kamioiek Atxon-
doko herrigunetik pasatzen ja-
rraitzen badute herri ekimenak 
egiten hasiko dira. "Iazko ikastur-
tearen amaieran herritarrok egin-
dako sinadura bilketa kanpainan, 
kamioien ibilbidea herrigunetik 
ez izatea eskatu genuen. Udalean 
aurkeztu genuen mozioan, aho 
batez onartu zuten prozedura 
hau. Hala ere, Adif-ek, legez kan-
pora, kamioiak herrigunetik 

bidaltzen jarraitzen du", azaldu 
dute AHTaren kontrako platafor-
mako kideek prentsa ohar baten 
bitartez. "Gainera, kamioien eta 

makineria astunen joan-etorriek 
arriskuan ipintzen gaituzte he-
rritarrok. Eta zerbait gertatu de-

nean eta herritarrok kexatu izan 
garenean, kamioi gidariek jarrera 
oldarkorra erakutsi dute, gainera. 
Besterik ez genuen behar!", gaine-
ratu dute.

Hori horrela, egoerak orain 
arteko moduan jarraituz gero 
neurriak hartuko dituztela azaldu 
dute. "Hamabost eguneko epean 
ezer aldatzen ez bada, herri eki-
menak martxan ipiniko ditugu", 
jakinarazi dute. Eta herritarrei 
ekimen horietan parte hartzeko 
deia egin diete. "Denon artean, 
indar gehiago izango dugu", adie-
razi dute.

AHTaren obretako kamioiak Atxondoko 
herrigunetik ez pasatzeko eskatu dute
Eskaria bete ezean, AHTaren aurkako plataformak herri ekimenetara deituko du

Atxondoko plazan jarritako pankarta.

Orbe eta Ezpeleta garaile Axpen 
jokaturiko 5 Kirol sarietan
Karmele Gisasolak eta Julen Larreak ezin izan zuten 
euren lana amaitu, Gisasolak istripua izan zuen eta

Atxondo  •  maialen zuazubiskar

Joan zen eguaztenean, urriak 12, 
Mendi Goikoa Bekoa 5 Kirol sari 
berezia jokatu zen Axpeko Mendi 
Goikoa Bekoa jatetxean. Bertan 
bikote bi aritu ziren buruz buru. 
Alde batetik, Karmele Gisasola 
mallabitarra eta Julen Larrea bara-
kaldarra. Eta, bestetik, Lucia Orbe 
getxoztarra eta Hodei Ezpeleta 
eibartarra. 

Txapelketa ez zen modu onean 
amaitu, Karmele Gisasolak istri-
pua izan zuen-eta ingudeagaz, 

eta bekokian ebakia egin zuen. 
Zauriaren ondorioz, eta badaez-
pada, mallabitarra ospitalera 
eraman zuten.

Hala ere, Lucia Orbek eta Ho-
dei Ezpeletak osaturiko bikotea 
aurretik zen istripuaren aurre-
tik, eta euren lana amaitu ahal 
izan zuten. 40 minutu eta 18 
segunduko denbora behar izan 
zuten horretarako. Beraz, eurak 
izan ziren Mendi Goikoa Bekoa 
5 Kirol sarietan txapela jantzi 
zutenak.

Orbe, Ezpeleta eta Larrea podiumean.

Berrizen, enplegua sortzeko  
diru-laguntza deialdia zabalik
Berrizko Udalak jakinarazi du 50.000 euroko diru partida 
bat daukala diru-laguntza honetara bideratzeko

BERRIZ  •  maialen zuazubiskar

Herrian enplegua sortzeko asmoz, 
Berrizko Udalak diru-laguntza 
deialdia zabaldu du. Udaletik ja-
kinarazi dutenez, laguntza horiek 
Berrizen lantokia duten eta herri-
ko langabeak kontratzen dituzten 
enpresa edo entitateei zuzenduta 
daude, beti ere behin-behineko 
kontratu bat mugagabe bihur-
tzen duten kasuetan edo lanaldia 
gutxienez %50era zabaltzen du-
tenetan. Horrez gainera, enpre-
sa ekimen bat gauzatzen duten 
langabeei diru-laguntzak ematea 
arautu dutela ere jakinarazi dute. 

"Pandemiak eragindako kri-
siaren ondoren, susperraldi eko-
nomiko batean gaude eta era-
kundeok ahalegin bat egiten ja-
rraitu behar dugu enpleguaren 

sorrera bultzatzeko. Ezin dugu 
inor atzean utzi. Ekimen horien 
bitartez, lana aurkitzen laguntzen 
dugu", azaldu du Orlan Isoird Be-
rrizko alkateak.

Eskariak aurkezteko epea
Berrizko Udalak 50.000 euro ipini-
ko ditu enplegua sortzeko diru-la-
guntza honetarako, eta interesdu-
nek abenduaren 31 baino lehenago 
egin beharko dute eskaria. Eskae-
rak Berrizko Udaleko egoitza elek-
tronikoan aurkeztu beharko dira. 

Diru-laguntza jasotzeko, 
interesdunek abenduaren 
31 baino lehenago 
aurkeztu beharko dute 

ELoRRIo  •  maialen zuazubiskar 

Joan zen eguenean egindako osoko 
bilkuran, Elorrioko Udalak 2022ra-
ko ordenantza fiskalak aldatzeko 
proposamena onartu zuen, hau 
da, zergak eta tasak %1 igotzea. 
Aldaketak EH Bilduren eta EAJren 
aldeko botoekin egin zuen aurre-
ra. Herriaren Eskubideak, ostera, 
igoeraren kontra bozkatu zuen. 
Neurria urtarrilaren 1ean sartuko 
da indarrean.

Bestalde, Elorrioko Udalak te-
rrazen tasa kobratu barik jarrai-
tzea erabaki du. "Pandemia hasi 
zenetik, hainbat neurri zuzen 
eta zeharkako hartu dugu osta-
laritzari pandemiaren ondorioei 
aurre egiten laguntzeko. Helburu 
beragaz jarraituz, datorren urtean 
ere ez dugu tasa hori aplikatuko", 
azaldu dute udal arduradunek.

Elorrioko Udalak %1 igoko ditu  
zergak eta tasak datorren urtean
EH Bilduk eta EAJk aldaketaren alde bozkatu zuten. Herriaren Eskubideak, kontra

Elorrioko kaleak.

"Hamabost eguneko 
epean ezer aldatzen ez 
bada, herri ekimenak 
martxan ipiniko ditugu"
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Osasun  
gida

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Odontologia
PSE: 112/13

Odontologia
PSE: 145/13

Estetika
PSE: 16/09

Podologia
PSE: 148/13

Fisioterapia
PSE: 57/16

Fisioterapia
PSE: 119/13

Psikologia
PSE: 62/11

Pedagogia
PSE: 63/63

Optometria
PSE: 162/13
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OTXANDIO  •  Joseba derteano

Madrilgo El Prado Museoak Tor-
naviaje. Arte iberoamericano en Es-
paña izeneko erakusketa berri bat 
inauguratu du urrian. Erakusketa 
hori mendeetan zehar Amerikatik 
Espainiara eramandako artelanen 
bilduma bat da eta ikusgai dagoen 
objektuetariko bat Otxandioko 
Santa Marina elizaren jabetzakoa 
da: zilarrezko pelikano eukaristiko 
bat, hain zuzen ere. 

Azken urteetan, Otxandioko 
elizan barik Bilboko Arte Sacro mu-
seoan egon da, eta handik eraman 
dute Madrilera.

Zilarrezko pelikanoak ia metro 
bateko garaiera du eta sagrario bat 
da, hau da, aldare gainean ostiaren 
ontzia egoten den gordetegi fun-
tzioa du. Kasu honetan, pelikanoa-
ren bizkarrean dago gordetegia.

Artelan hori 1776an egin eta eka-
rri zuten Otxandiora, Perutik. Hego 
Ameriketan oparo bizitzeko aukera 
izan zuen Domingo de Zaldibar 
otxandiarraren oparia izan zen, Bil-
boko Museoko arduradunen esane-
tan. Ez da hori Otxandiori egin zion 
ekarpen bakarra; 1722an, Otxan-
dion ospitale bat eraiki zuten bere 
aginduz, gaur egun hirugarren 
adinekoen egoitza dena. Ekarpen 
horiekiko esker onez, Otxandioko 
ohorezko alkate izendatu zuten. 

Zergaitik pelikano bat?
Zergaitik pelikano bat eta ez beste 
hegazti bat? Sorburua kristautasu-
na heldu aurreko kondaira batean 
dago. Bere habiara heltzean, pelika-
noak bere paparra mokokatzen ei 
zuen odolak irten arte, eta odol ho-
rregaz elikatzen zituen bere txitak. 
Hegazti horrek janaria berraho-
ratzeko paparrean ematen dituen 
kolpeen interpretazioa dela uste 
dute historialariek. Kristautasunak 

bere egin zuen tradizio hori, eta 
pelikanoa Jesukristogaz lotu zuten, 
"hark ere odola isuri zuelako giza-
kiak salbatzeko", Bilboko Museoko 
arduradunek azaldu dutenez. 

"Otxandioko elizakoaren mo-
duko pelikano itxurako sagrarioak 
ohikoak dira Hego Amerikan, 
baina Iberiar Penintsulan ale ho-
netxen berri baino ez daukagu; 
horrek ohiz kanpoko objektu bi-
lakatzen du", azaldu dute Bilboko 
Museokoek. 2022ko otsailaren 13ra 
arte egongo da ikusgai Madrilen. 

Otxandioko elizakoa den zilarrezko pelikano 
eukaristikoa, Madrilgo Prado museoan ikusgai
Ia hiru mende dituen sagrario bat da. 1776an ekarri zuten hona, Perutik. Mota horretako ale bakarra da Iberiar 
Penintsulan, eta horrek "ohiz kanpoko objektu" bihurtzen du, Bilboko Arte Sacro Museoko arduradunen esanetan 

Garraiolariak Bilboko Arte Sacro Museoan, pelikano itxurako sagrarioa jasotzen.

MALLABIA  •  J.d.

Urriaren 22tik 24rako asteburua 
ekitaldiz beterik dator Mallabira, 
udalaren eta herriko hainbat el-
karteren lanari eskerrak. Musika 
kontzertuak, azokak, kirol jardue-
rak… denerik egongo da. Musikari 
dagokionez, Nerea Lorón Díaz, ar-
tistikoki La Furia lez ezagutzen den 
rap abeslari nafarraren kontzertua 
nabarmendu daiteke. Urriaren 
22an eskainiko du kontzertua, 
20:00etan, parkean. Mezu aldarri-
katzaile eta feministak nagusitzen 
dira 2013tik hona kaleratu dituen 
hiru diskoetan. Baga-biga diskoe-
txetik adierazi dutenez, 2022ko 
otsailerako aurreikusita dago bere 
ibilbideko laugarren lana. Nahikari 
Emakume elkarteak antolatu du 
kontzertua.

Gazta azoka
Biharamunean, urriaren 23an, 
gazta azoka egingo dute, 17:00etan 
hasita, Debabarrenako Gazta-
gileak taldeak antolatuta. Talde 
horren barruko hiru postu egongo 
dira gutxienez: Plaentziako ahuntz 
gazta ekoizle bat, Mutrikuko Idia-
zabal gazte ekoizle bat eta Malla-
biko Axeleku behi gazta. Eurekin 
batera beste ekoizle bi ere gonbi-
datu dituzte, biak mallabitarrak: 
Onandi ardi gazta eta Mañeko 
gozogintza. 

2016an Donostian egin zen 
World Cheese Awards ekimenak 
hauspotuta sortu zen Debabarrena-
ko Gaztagileak proiektua, sektore-
ko hainbat ekoizleren artean gazta 
produktuak sustatzeko helburuz, 
(egitarau osoa Agenda atalean).  

La Furia rap abeslariaren kontzertua eta gazta azoka 
besteak beste, Mallabiko urriko ekitaldien artean
Musikari nafarrak 2013tik hona kaleratu dituen hiru diskoetan, mezu aldarrikatzaile eta feministak nagusitzen dira

2022ko otsailean bere laugarren diskoa kaleratzea aurreikusita du La Furiak. baga biga

Erabilera anitzeko 
lokala erabili ahal 
izateko prezioak 
onartu dituzte

IZURTZA  •  J.d.

Izurtzan, behin betiko onar-
pena eman diote erabilera ani-
tzeko lokalaren erabilera priba-
tuagaitik ordaindu beharreko 
prezioa arautzen duen aurtengo 
ordenantza fiskalari. Prezioak 
iazko berdinak izango dira, ez 
da igoerarik egon. Astelehene-
tik barikura 15 euro izango da 
prezioa orduko, 50 euro egun er-
dikoa eta 75 euro egun osokoa. 
Asteburuetako prezioak gares-
tiagoak dira: 20 euro da orduko 
prezioa, 75 euro egun erdikoa 
eta 100 euro egun osokoa.

Egun erdiko alokaerak lau 
ordukoak izango dira gehienez, 
eta egun osokoak zortzi ordu-
koak, 08:00etatik 22:00etarako 
tartean.  

Endika Jaiok 
Mañariko Udala utzi 
du, hamar urteko 
ibilbidearen ondoren

MAÑARIA  •  J.d.

Endika Jaiok Mañariko Uda-
leko zinegotzi kargua utzi 
du, arrazoi pertsonalengaitik. 
Joan zen asteko udalbatza-
rrean egin zen ofizial erabakia. 
Legegintzaldi hasieratik horre-
laxe erabakita zuela azaldu du, 
legegintzaldi erdira arte eutsi-
ko ziola, eta orduan ipiniko zio-
la amaiera hamar urte iraun 
duen bideari; eta halaxe egin 
du. Lehenengo zortzi urteetan 
—legegintzaldi bi— Mañariko 
alkatea izan zen EH Bildutik; 
azkenengo bietan, zinegotzi 
lanetan ibili da.

Bere lekua Jose Ramon Uriar-
te mañariarrak hartuko duela 
iragarri zuten azken udalbatza-
rrean. Uriartek hurrengo udal-
batzarrean hartuko du Jaiok 
zuen zinegotzi kargua.

Azken urteetan, Bilboko 
Arte Sacron egon da 
ikusgai, eta handik 
eraman dute Madrilera
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KIROL ERROTA GIMNASIOAN GIRO EUSKALDUNA ETA ETXEKOA TOPATUKO DUZU

Kirol Errota Gimnasioak 
ibilbide luzea du Durangoko 
Tabira auzoan. Ibaizabal Ikas-
tolaren eraikinaren barruan 
dago, Durangoko Andra Ma-
ria basilikatik 800 metrora. 
Naiara Arenosa ondarroarra 
da bertako arduraduna eta be-
giralea. Jarduera fisikoak osa-
sunean duen eragin positiboa 
kontuan izanik, garrantzitsua 
da erabiltzaile bakoitzaren 
neurrira egindako eskaintza 
pertsonalizatua eta gertukoa 
ematea.

Kirol Errota Gimnasioak 
nork bere erritmoa jarraitzeko 
aukera eta askatasuna ema-
ten ditu. Batetik, taldeka zein 
bakarka parte har daiteke, 
erabiltzaile bakoitzaren hel-
buruen zein gustuen arabera. 
“Bakoitzaren berezitasunak 
eta beharrizanak kontuan har-
tzen ditugu. Adibideez, pertso-
na batek helburua argi ez due-
nean, bere egoera aztertzen 
dugu, eta nahien araberako 
ibilbidea markatzen saiatzen 

gara, bere ongizatera bidera-
tuta”, dio Arenosak. Musku-
lazio-gelaz eta saunez gain, 
TRX, Ciclo Indoor (spinning), 
HIIT, Tono, Body stretch eta 
GAP ikastaroak daude auke-
ran egunero. “Eskaintza hau 
bezeroen nahietara moldatzen 
saiatzen gara, eta, hori dela-
eta, posible da denboran zehar 
gure eskaintza aldatzea edo 
egungo eskaintzari kirol-jar-
duera berriak gehitzea”. Esate-
rako, irailean bertan tenis eta 
padel kluba abiatu dute, 2.000 
m2ko pista-ekipamenduan.

Bestetik, giro lasaia eta fa-
miliarra topatuko du erabil-
tzaileak Kirol Errotan, eta 
horrek presio-zama arintzen 
laguntzen du.

Jende-pilaketarik gabeko 
gunea izan ohi da Kirol Erro-
ta Gimnasioa. Bertan, ez da 
COVID-19aren batere agerral-
dirik gertatu, esandakoaren 
ondorio esanguratsu modura. 
Mugikorretarako aplikazio 
batekin, gimnasioan denbora 

errealean zenbat lagun dauden 
ikusteko aukera dago online. 
Gainera, ingurune atseginak 
osatzen du Kirol Errotaren 
eskaintza: berdegunea ingu-
ruan, aparkaleku pribatua, 
kafetegia bertan… eta euskara 
lagun.

Teknologia eta berrikuntza 
presente daude Kirol Errotan. 
Oraintxe bertan, diagnostikoa 
egin eta eskualdeko herrita-
rren artean kirol-praktika 
areagotzeko estrategia betean 
da Kirol Errota. Tartean, bes-
teak beste, erabiltzaileen ar-
tean kirola elkarrekin egiteko 
app berritzaile bat plazaratuko 
dute laster.

Emaitza agerikoa da: “Bi-
zi-ohitura osasungarriak eta 
aktiboak izateak etorkizunera 
begira mesede egiteaz aparte, 
nork bere egunerokoa hobeto 
eramaten lagunduko digu, 
familian, lagunartean, eta 
abarrean”. Kirol Errota Gim-
nasioan horretarako modua 
jartzen dute, erraz eta eroso.

Anbotoren Lagunek 
doan dute matrikula
Durangoko preziorik merkeenetakoa dute gimnasioan

Kirol Errota Gimnasioak ta-
rifa apalak ditu, edonoren-
tzat modukoak. Anbotoren 
Lagunek ez dute matrikula 
ordaindu behar, gainera. Ho-
rretarako, nahikoa da etxean 
duten txartela erakustea 
gimnasioan apuntatzera-
koan.

Hileroko kuota finko oro-
korra 39 eurokoa da Kirol 
Errotan. Hala ere, deskontu 
zehatzak ere badituzte Ibai-
zabal Ikastolako kideentzat: 
familia-bonuak, hiruhileko-

bonuak, egun solteko erabi-
lera, e.a.

Prezio horien guztien ba-
rruan, gimnasioaren erabi-
lera eta klase guztiak sartzen 
dira, beste ezer ordaindu 
behar izan gabe. Hau da, gu-
ra duten saioetara joateko 
aukera dute erabiltzaileek. 
Baita parking pribatuan au-
toa aparkatzekoa ere.

Gimnasioaren ordutegia 
07:00etatik 22:30era bitarte-
koa da, egunero, asteburuak 
barne.Gorputza mugimenduan edukitzeak gure bizi-kalitatea hobetzen lagunduko digu, gaur egungo 

bizitza-ohitura sedentarioek ekar ditzaketen arazoak saihestuz. Kirol Errota gimnasioa Ibaizabal 
Ikastolaren barruan dago, Durangoko herrigunetik 10 minutu baino gutxiagora oinez, eta 
aparkaleku pribatua du.
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GARAI  •  EKAITZ HERRERA

Garaiko Udalak eguzki plakak ipi-
ni ditu frontoiko estalkian, plaka 
horiei eskerrak udal azpiegiture-
tan kontsumitzen den energiaren  
ia herena modu berriztagarrian 
ekoizteko. Udalak gaineratu du 
eguzki panelak moduluka insta-
latu dituela, etorkizunean energia 
berriztagarria sortzeko ahalme-
na handitzen joateko. Izan ere, 
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 
markaturiko helburuen arabera, 
administrazioek energia berriz-
tagarriak ustiatzeko instalazioak 

izan beharko dituzte 2030. urtera-
ko, gutxienez kontsumoaren %32 
hornitzeko. Lege horrek eraikin 
publiko guztiei eragiten die. Ga-
raiko kasuan, udaletxeari, kultur 
etxeari eta pilotalekuari.

Frontoian ipinitako eguzki 
plakei eskerrak Garaiko Udalak 
%15eko batez besteko aurrezpe-
na lortu gura du elektrizitate 
hornidurari lotutako fakturan. 
Bestalde, instalazio berriari eske-
rrak, urtean 2.100 kilo karbono 
dioxido gutxiago isuri gura dute 
eguratsera.

Eguzki panelak ipini dituzte 
Garaiko frontoian

zAldIbAR  •  A.m. 

Udaberrian, zaldibartar talde bat 
antolatzen hasi zen Parkeko Ho-
tela deitzen duten eraikina (las 
Hermanas edo Mojen Etxea lez ere 
ezaguna) ez botatzea eskatzeko. 
Ordutik hona, hainbat ekimen egin 
dute; batzarrak eta mobilizazioak, 
adibidez. Gerediaga elkarteak ere, 
bere ekarpena egin guran, txostena 
helarazi zien eraikinaren jabetza 
duen Osakidetzari eta Zaldibarko 
udalean ordezkaritza duten alderdi 
politikoei. Bertan, eraikina 1882an 
eraiki zela aipatzen da, besteak 
beste; bainuetxe lez erabili zen 
urte luzez, eta garaiko "aisiaren eta 
bizitza sozialaren gune" bilakatu 
zen. "Parkeko Hotela multzo kon-
plexu baten parte zen; multzo hura 
bainuetxeak, hotelak eta parkeak 
osatzen zuten", dio txostenak. 1920 
inguruan, baina, ohiturak aldatu 
eta Bizkaiko Foru Aldundiari saldu 
ostean emakumeentzako ospitale 
psikiatriko bihurtu zuten. Aldatuta 
dagoen arren, gaur egungo eremua 
"proiektu hartatik sortu zen".

Txostena Nerea Mujika Geredia-
ga elkarteko presidenteak eta Belen 
Bengoetxea zuzendaritza batzorde-
ko kideak sinatu dute; biak ala biak 
Deustuko Unibertsitateko eta EHU-
ko irakasleak ere badira, hurrenez 
hurren. "Askotan, ondare historiko 
edo kulturalak zerbait ikusgarria 
izan behar duela uste da, baina ez 
da horrela. Kontzeptu horren ba-
rruan, beste ezaugarri batzuk ere 
badaude; adibidez, zein esangura 
duten leku edo testuinguru horiek. 
Zaldibarko Parkeko Hotelaren 
kasuan, garrantzitsua izan daiteke 
eraikinari eustea, ez eraikinagaitik 
bakarrik, baita ingurunearen zati 
bat delako ere, Zaldibarko zati bat 
delako", azaldu du Bengoetxeak.

Ereduak, Europan
Eraikinaren diseinua Severino 
Achucarro arkitektoak egin zuen. 
Bermeoko kasinoa, Banco de Bil-
baoren eraikina eta Bidebarrietako 
udal liburutegia (Bilbo) ere be-
rak diseinatu zituen, eta garaiko 
arkitekto garrantzitsua dela ere 

nabarmendu dute Gerediaga elkar-
tekoek. Bainuetxeko lana egiteko, 
Europako beste bainuetxe batzuen 
eredua hartu zuen, eta egun ere 
Europako beste leku batzuetan 
egin den moduan, eraikinari beste 
funtzio bat eman dakiokeela ere 
azpimarratu dute. "Ezin da fosil bat 

kontserbatu, hori inorentzat ere ez 
da positiboa. Bere garaian, hotela 
izatetik ospitala izatera pasatu zen, 
eta gura izanez gero, beste zerbait 
izan daiteke gero ere. Botaz gero, 
betiko galduko da, bai guretzat eta 
baita ondorengoentzat ere", diote 
txostenean. 

Parkeko Hotelaren inguruko multzo konplexuak Zaldibarrentzat eta 
zaldibartarrentzat duen garrantzia azpimarratu du Gerediagak
Ondare kultural legez duen garrantzia nabarmendu dute eta 
eraikina "zaldibartarren bizitzaren parte" dela azpimarratu

Parkeko Hoteleko eraikina.

Eraikina 1882an eraiki 
zuten, eta Severino de 
Achucarro arkitektoa 
arduratu zen diseinuaz

AbAdIñO  •  A.m.

Abadiñar talde batek sinadura 
bilketa ipini du martxan AHTa-
ren lanen ondorioz jasaten duten 
"arrisku egoeraren" aurrean he-
rritarrei babesa eskatzeko. Herri-
tarrek eskaera zuzena egin diote 
Abadiñoko Udalari. "Udalak ez de-
zala baimendu AHTko kamioien 
zirkulazioa, Abadiñoko errepi-
deetan sortuko dituzten arrisku-
egoera guztiak kontuan hartu eta 
egoera horiei irtenbide seguru bat 

eman arte", adierazi dute. Herrita-
rren esanetan, 2020ko apiriletik 
"ehunka kamioi" pasatu da euren 
etxe eta baserri inguruetatik, 
"batere kontrolik, baimenik eta 
segurtasun neurririk ipini barik". 
Sinatzaileen berbetan, Mendio-
lako sarreratik 60 bat ibilgailu 
igarotzen dira orduro; Irazola-
kotik 19 ibilgailu oduro, hau da, 
3 minutu eta 9 segundoro bat. 
Tejeratik 15 ibilgailu orduro, 4 
minuturo bat. "Errepide horietan 

herritar mordo bat ibiltzen da, 
oinez, kirola egiten zein ibilgailu 
propioan, eta ez da inolako segur-
tasun neurririk hartu", azaldu 
dute. Horrez gainera, "ez dituzte 
kontuan hartu Zelaieta-Atxondo 
errepideko bide zatiaren konpoke-
tak eragingo dituen auto-ilarak". 

Eskaerak sinatzeko agiriak 
Abadiñoko saltokietan eta mahai 
informatiboetan ipiniko dituzte. 
Change.org atarian ere sinatu ahal-
ko da eskaera.

Herrilko saltoki eta mahai informatiboetan sinatu ahalko da; baita Change.org atarian ere

Sinadura bilketa hasi dute AHTaren lanak 
direla-eta Abadiñoko Udalari babesa eskatzeko
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IURRETA  •  AITZIBER BASAURI

Justo Alberdik, Markel Onaindiak, 
Kristina Mardarasek eta Jon Irazaba-
lek osatzen dute Goiuria ikastolaren 
bidea jasotzeko ikerketaren lantaldea. 
Goiuria ikastola 1968an sortu zen eta 
1972an legeztatu zuten. 

Zein momentutan dago ikerketa?
Markel Onaindia: Otsailean hasi gi-

nen lanean, eta jada 40 bat lagun 
elkarrizketatu ditugu; 50 bat elka-
rrizketa egingo ditugu. Artxibatu-
riko ikastolako agiri asko galdu edo 
suntsitu egin ziren, sute batean eta 
1983an izandako uholdeetan. Nor-
banakoek euren kabuz gorderiko 
agiri batzuk badauden arren, ikas-
tolako artxiborik ez dago. Horregai-
tik, etxean egon daitezkeen garai 

bateko argazki eta agiriak lortzeko 
dei zabala egin dugu.
Hori dela-eta ikasle eta irakasle izan 
zirenengana jo duzue.
Justo Alberdi: Bai. Eta, adibidez, uda-
lekuetan laguntzaile izan zirenen-
gana. Aipatzekoa da ikastolako 
gurasoek herri mugimenduko gaz-
te militanteei proiektuan parte har-
tzeko aukera eman zietela. 1972an, 

ikastola legeztatzean, banaka bat 
kooperatibista ere egin ginen. Herri 
mugimendu garrantzitsua zegoen 
orduan.
Giro horren bueltan sortu zen ikastola.
 J.A.: Bai. 1966an Durangon sortu 
zuten, eta gero etorri ziren Iurreta, 
Otxandio, Berriz, Abadiño, Elorrio 
eta Zaldibarkoak, 1968. urte buel-
tan. Iurreta Durangoren menpe 
zegoen, auzo izaera zuen bakarra 
zen.
M.O.: Zati batean, Goiuria ikastola-
ren proiektuak bazuen lotura herri 
identitateagaz. Iurreta ez zen he-
rria, eta ikastola bat sortzea bazen 
pauso bat ematea: herri proiektu 
bat zen.
J. A.: Eskolaurre moduan sortu zi-
ren ikastola guztiak. Bada, ikusten 
zen hiru urtera Lehen Hezkuntza 
eskaini beharko zela. Elorrio eta 
Otxandio euren kabuz moldatu 
ziren, distantziagaitik. Besteontzat  
umeak sei urtegaz Durangora joa-
teko bidea zabaldu zen, Gerediaga 
elkartearen bitartez sorturiko Kiri-
kiño Batzordean.
Zein paper jokatu zuen horrek? 
J.A.: Herrietako Gerediagako bo-
kalek eta ikastoletako ordezlariek 
osatzen zuten batzordearen ba-
rruan, Durangoko ikastolan LH 
eskaintzea lortu zen. 1970-1971 
kurtsoan joan ziren Iurretako 
lehenengo bost umeak. Artean, 
eskolaurreak legeztatu barik zeu-

den. Goiuria ikastola hiru bider 
itxi zuten, inspektorearen agin-
duz. Lehenengoz, 1969ko apiri-
laren 28an. Agiri hori ikastolako 
lehenengo andereñoari eskerrak 
lortu genuen.
M.O.: Diktaduraren egoera berezi 
hartan, hainbat aterpe izan zituen: 
gurasoen etxeak, sakristia...
Geroago, Maiztegi eskolagaz batu eta 
Jaurlaritzagaz akordioa lotu zen.
J.A.: Durangoko Ikastolaren proiek-
tua indartzea lortu zen. Hala ere, 
Iurretan desanexioaren alde he-
rrigintzan jarraitzen genuen, eta 
bakarrik ikastola bat ezin zela sortu 
ikusita, Maiztegigaz batzeko auke-
rari heldu zitzaion. Jaurlaritzagaz 
hitzarmena lotu zen. Herrigintza-
tik ikastola proiektatu gura genuen 
Iurretan, eta, bide batez, eskola pu-
blikoa euskaldundu. Hamar urte-
rako, gurasoek osaturiko Jarraipen 
Batzorde bat sortzea lortu zen, eta 
urtero-urtero maila bat euskarara 
berreskuratzea. 1979-1980 izan zen 
ikastolaren azken ikasturtea. 
Zein da proiektuaren helburua?
M.O.: Orduko historia jasotzea eta 
transmititzea, eta orduan eginda-
ko lan handi hori eskertu eta aitor-
tzea. Ikerketaren emaitza maiatz 
inguruan kaleratuko diren libu-
ruan eta bideoan batuko da. Egoera 
gatx hartan egindako lanagaitik 
euskarak pauso gehiago eman ahal 
izan ditu. 

“Goiuria ikastolaren proiektuak 
bazuen lotura herri identitateagaz” 
Goiuria ikastolari buruzko ikerketa azalduko dute domekan, 12:00etan, Askondon

Justo Alberdi eta Markel Onaindia.
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2019ko aurrekontu parte har-
tzaileetan laugarren postuan 
hautatutako proiektua: 120 
aparkaleku berri Taduko apar-
kalekuan sortzea. Momentu 
horretan zehaztutako kostua 
162.000 eurokoa izan zen. 

Hamazortzi hilabeteren on-
doren, lanak amaitzen ari dira, 
baina hasierako desberdinta-
sun handi batekin, benetako 
kostua 346.000 eurokoa izan 
dela. Kontuan izan behar dugu 
prezio honetan dagoela sarrera 
kontrol sistema jartzea. Galdera 
bat datorkit burura. 2019ko au-
rrekontuetan benetako prezioa 
jarri izan balitz, bozkatuenen 
artean egongo litzateke? Tama-
lez, galdera honen erantzuna ez 
dugu inoiz jakingo. 

Gainera, disuasio-aparka-
leku honen ondoan dagoen 
Landako zonalde guztia onar-
tutako eta lizitazioan dagoen 
TAO-n sartzen da, gune berri 
bat sortuz. Suposatu dezake-
gu orduan, bertako kotxeak 
(egoiliarren txartela ateratzen 
ez dutenek batez ere) TADUn 
aparkatzen saiatuko direla. Eta 
hori ez gertatzeko geratzen den 
aukera bakarra ordainpeko 
aparkalekua izatea da. Gober-
nu taldeak adierazi duen beza-
la, prezioa sinbolikoa izango 
litzateke.

Azkenengo kostua eta obrak 
bukatzen ari dira, bai, orain ja-
kitea falta zaigun gauza bakarra 
prezio sinboliko horren zenba-
tekoa da.

Politikan

TADUko aparkalekua

Jesica Ruiz 
PSE-EE

DURANGALDEA •  M.ZUAZUBISKAR

Ernaik deituta, martitzenean, His-
panitate egunean, urriak 12, ma-
nifestazioa egin zuten Durangon, 
Ezer ez ospatzeko lelopean.  

"Gaur ez dugu ezer ospatzeko. 
Kontrara, 78ko Erregimenari arra-
kalak biderkatzeko eguna da gaur-
koa, Erregimena eta bere zutabe 
guztiak eraistekoa", adierazi dute 
ohar bidez gazteek. "Garai nahasi 
hauetan, Euskal Herriaren erai-
kuntza helduleku bilakatu behar 
dugu. Orain inoiz baino gehiago, 
euskal errepublika sozialista, fe-
minista eta euskaldunerako bidea 
eraikitzea da gazteon egitekoa", 
jarraitu dute gazteek. Horrez gai-
nera, Durangoko kaleetan batu 
ziren gazteek esan dute "bizitzak 
erdigunean ipintzen dituen inde-
pendentismoa eraikitzen" jarraitu-
ko dutela.

'Ezer ez ospatzeko' lelopean 
manifestazioa egin dute Durangon
Urriaren 12an, Hispanitate egunean, gazte andana batu zen Ernaik deituriko ekimenean

Martitzenean egin zuten manifestazioa. MAItAne totoRIKA

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). 

Iurreta I Garai bateko IMI izeneko lokala ikasteko gune bihur-
tu gura du Iurretako Udalak, eta harako lanak lizitatu ditu, 
43.768 eurotan. Lokala 2022ko urte hasieran zabaltzea aurreikusi 
dute. Ikasgela berriak bosna edo seina lagunentzako bost ikas-
mahai izango ditu, eta ikasgune bakoitzak hargune elektrikoa 
izango du.

Iurretan, ikasteko gune bat izango 
dute datorren urte hasieran

Abadiño I Abadiñoko Emakumeen Jabekuntza Eskolatik do-
zena bat tailer eta prestakuntza-jardunaldi antolatu dituzte. Tar-
tean, landa eremuko emakumeentzat gune iraunkor bat sortzeko 
jardunaldiak. Hiru jardunaldi izango dira guztira, eta lehenengoa 
urriaren 20an izango da. 

Landa eremuko emakumeentzat gune 
iraunkor bat sortu gura dute Abadiñon

Durangaldea I Bulego iraunkor bat ipinita, Durangaldeko 
Mankomunitateak Zaindu zerbitzuak indartuko ditu mendeko 
senideak zaintzen dituzten pertsonei laguntzeko. Hileko lehenen-
go, bigarren eta hirugarren martitzenetan, Elorrion, Abadiñon eta 
Berrizen eskainiko dituzte zerbitzuak hurrenez hurren. Iurretan 
eta Zaldibarren, hileko laugarren asteburuan izango dira. 

Durangaldeko Mankomunitateak Zaindu 
zerbitzuak indartuko ditu

Zaldibar I Zaldibarko Udalak 212.979, 72 euroko inbertsioa egin du 
eskola eraikinetan eguzki panelak eta isolamendu termikoa ipintze-
ko. Besteak beste, "berotegi efektuko gasen emisioak murriztea eta 
energia fakturaren gastua jaistea" gura du udalak.

1. eta 2. zikloetako eraikinetan, eguzki energia fotovoltaikoko 188 
modulu ipini dituzte. Inbertsioa 212.979, 72 eurokoa izan dela azaldu 
du udalak; hala ere, 124.422 euro bueltatu dizkiote diru laguntzetan.

Zaldibarko Udalak eguzki panelak eta 
isolamendu termikoa ipini ditu eskolan

Hamazortzi hilabeteren 
ondoren, TADUko lanak 
amaitzen ari dira, baina 
hasierako desberdintasun 
handi batekin
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Beheko txakurretatik zeintzuk agertzen dira goiko familia argazkian?
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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), 17:00etan, 
Berrizko 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), 
20:00etan, Zornotza Aretoan.

Urriaren 16an
DURANGO pilota       
37. Zesta-punta 
Txapelketako finala, 
18:00etan, Ezkurdi Jai Alain.

DURANGO dantza       
‘Alma de bohemio’ (La 
Porteña Tango), 20:00etan, 
Landako Gunean. 
Umeentzako ikuskizuna, 
17:00etan, San Fauston.

GARAI antzerkia       
‘Amor oscuro’ (Viridiana), 
19:00etan, Elizabarrin.

MAÑARIA bisita gidatua       
Angurreta harrobian 
bisita gidatua eta 4kote 
taldearen kontzertua, 
11:00etan, plazatik irtenda. 
Oinez igoko da harrobira.

IURRETA erakusketa       
‘Auzo eskolei esker 
hezkuntza gure eskure’ 
erakusketa, 17:00etatik 
19:00etara, Askondon.

Urriaren 17an
DURANGO mendi ibilaldia       
Mugarri Eguna, 08:30ean, 
Andra Mariko elizpetik 
irtenda. Alpino Tabira 
Mendizale taldeak antolatuta.

DURANGO antzerkia       
‘Lázaro de Tormes’ (Pedras 
de Cartón), 18:00etan, San 
Agustin kulturgunean.

DURANGO azoka       
Nekazaritza azoka, 
11:00etatik 14:00etara, 
Andra Mariko elizpean.
Umeentzako margo eta 
marrazki lehiaketaren sari 
banaketa, 12:00etan, San 
Fausto auzoan.

DURANGO dantzak       
Euskal Dantzak, 18:00etan, 
Landako Gunean. Kriskitin 
dantza taldearen eskutik.

DURANGO musika       
Tabira Musika Bandaren 
kontzertua, 13:00etan, 
Landako Gunean. 
‘Durango Uria’ pintura 
lehiaketako sari banaketa, 
13:00etan, Ezkurdin.

IURRETA erakusketa       
‘Auzo eskolei esker 
hezkuntza gure eskure’ 
erakusketa, 11:00etatik 
14:00etara, Askondon 
Berbaldia, 12:00etan.
Herri kirolak, 09:00etatik 
15:00etara.

Urriaren 19an
ABADIÑO irakurketa       
Irakurketa kluba, 19:00etan, 
Errota kultur etxean. Mikel 
Antzak dinamizatuta.

Urriaren 21ean
DURANGO antzerkia       
‘Kasilda, bukatzen ez den 
sua’ (Goitibera), 19:00etan, 
San Agustin kulturgunean.

ZORNOTZA musika       
Four Friends, 20:00etan, 
Zelaietako kontzertu gelan.

Urriaren 22an
ELORRIO dantza       
‘Bat’ (Dantzaz konpainia), 
19:00etan, Arriola antzokian.

DURANGO film laburrak       
‘Los excursionistas’ 
eta ‘El Paraguas’ film 
laburrak, 20:00etan, San 
Agustin kulturgunean.

MALLABIA herri kirola       
Txokolatada, 16:30ean
Herri kirolak, 17:30ean, 
parkean. Txondor elkartea. 
La Furia: Rap jaia, 20:00etan, 
parkean. Nahikari elkartea.

ZALDIBAR berbaldia     
Juan de Aranoaren 
lanari buruzko berbaldia, 
17:00etan, liburutegi zaharrean.

ZORNOTZA dantza       
‘Gorpuztu’ (Eva Guerreroren 
dantza konpainia), 
20:00etan, Zornotza Aretoan.

Urriaren 22ra 
bitartean
ELORRIO erakusketa    
‘Hizkuntza indigenak 
amalurra zaintzen’, Iturri 
kultur etxean.

Urrian zehar
DURANGO erakusketa    
‘DGO2021’ (Txelu Angoitia) 
+ ‘Hiru dokumentu 
akelarre batentzat’ (Ander 
Berrojalbiz) +  ‘Gogoratzen’ 
(Amaia Lejarreta), Arte eta 
Historia Museoan.

Hiru artista durangarren lana, 
Arte eta Historia Museoan

"Askatasunaren utopia azkenen-
gotan dela esan zaigu hainbate-
tan, baina maitasunaren izenean 
noraino heldu gaitezke?". Halaxe 
dio Axut antzerki taldeak 'Amua' 
obra aurkezteko landuriko sinop-
sian. Anak bere gaztaroko maitale 
ohi bi gonbidatu ditu Iratiko etxo-
la batera. Azken asteburu bat, izan 
zirenaren eta amestu zutenaren 

izenean. Horixe du abiapuntu gaur 
19:00etan Berrizko Kultur Etxean 
taularatuko duten obrak. 

Asko maitatu dute elkar eta 
maite dute elkar, baina zaila da 
intimotasun hori partekatzea.Es-
klusibotasuna, erromantizismoa, 
egoa, jabetza, ohitura, kultura, eta  
hezkuntza alde batera uztea, aste-
buru bakar batentzat bada ere. 

'Amua' 
ANTZERKIA BERRIZ :: Urriaren 16an

Zinema
:: Abadiño  
ERROTA
• Oltxiak
domeka 17: 17:00

:: Durango  
ZUGAZA

• El buen patrón
barikua 15: 19:30/22:00
zapatua 16: 19:30/22:00 
domeka 17: 19:30
astelehena 18: 17:45/20:15 
martitzena 19:17:45/20:15
eguaztena 20: 17:45/20:15

• Venom: Habrá matanza
barikua 15: 19:30/22:00
zapatua 16: 17:30/19:45/22:00 
domeka 17: 17:15/ 19:45
astelehena 18: 18:00/20:15 
martitzena 19:18:00/20:15
eguaztena 20: 18:00/20:15

• Un segundo
barikua 15: 22:00
zapatua 16: 19:45/22:00 
domeka 17: 19:45
astelehena 18: 18:00/20:15 
martitzena 19:18:00/20:15
• Maixabel
eguaztena 20: 17:45/ 20:15
eguena 21: 20:15
• Dos colegas y la gran 
bestia
zapatua 16: 17:30 
domeka 17: 12:00/17:15
• La Familia Adams 2
zapatua 16: 17:00 
domeka 17: 12:00/17:00
• Mr Link
domeka 17: 12:00
• Oasis: Supersonic
eguena 21: 20:00

:: Elorrio  
ARRIOLA
• Las cosas que decimos,  
las cosas que hacemos   
zapatua 16: 20:00
domeka 17: 20:00 
astelehena 18: 20:00
• La Patrulla Canina  
domeka 17: 17:00

:: Zornotza  
ARETOA
• Cry Macho 
zapatua 16: 20:00
domeka 17: 20:00 
astelehena 18: 20:00
• Peter Rabbit 2: A la fuga  
zapatua 16: 17:00
domeka 17: 17:00

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

Xabier Olaso idazle otxandiarrak 
etenik barik jarraitzen du lanean. 
Oraintsu, 'Hanka, moko eta buztan 
(animaliekin dantzan)' liburua kale-
ratu du. Birritan irabazi du Euskadi 
saria, 'Pupuan trapua' eta 'Tximele-
trak' lanekin.

'Hanka, moko eta buztan (animalie-
kin dantzan)' publikatu duzu orain-
tsu. Zeri buruzkoa da liburua?
Liburua hizkuntz pieza laburrez 
osaturiko puzzle bat da, zelanbait 
esateko. Animalien gaia ardatz 
hartuta, mikroliteraturako edo ge-
nero laburreko testuak ondu ditut, 
askotarikoak. Liburu erakargarri 
eta jostagarri bat egitea izan da nire 
helburua, hizkuntzagaz jolasteko 
eta ondo pasatzeko aukera emango 
duena. 

Zer aurkituko du irakurleak?
Liburua jolas-kutxa moduko bat 
da. Irakurleak ipuin laburrak aur-
kituko ditu, "ipuininiak" deitu 
diet, eta alegiak; poemak ere ba-
dira hainbat, forma ezberdineta-
koak. Batzuk, adibidez, liburua 
ispiluaren aurrean ipinita baino 
ezin dira irakurri; beste poema-
ren bat musikatzeko modukoa 
da; bestalde,  badago behetik gora 
irakurtzen den poemarik ere, edo 
akrostiko modura irakurri daite-
keen aleren bat, edo zuhaitz itxura 
duena...

Eta berba-jolasekin jarraitu-
ta, bestalde, badira era eta forma 
askotako igarkizunak eta aho-ko-
rapiloak, eta haikuak, eta asmatu-
riko atsotitzak, eta animalario bat, 
animalia bitxiz osatua: patxitxipot, 
txuntxurrunsaurio, garbirifayri... 
Liburuak benetako bizia hartuko 
du irakurleak eskuetan hartzean. 
Orduantxe hasiko da "animaliekin 
dantzan".
Sandra Garayoak egin ditu irudiak. 
Zelan konpondu zara beragaz beha-
rrean? 
Sandra Garayoaren ilustrazioak 
ikusgarriak dira, kolore ederrez 
hornitutakoak. Marrazkiak libu-
ruaren luze-zabalean daude, han-
hemenka, irudimen handiz josita. 
Liburua janzteko garaian, ezin-

bestekoa izan da bere ekarpena. 
Nire ustez, berba eta irudia sintonia 
egokian ageri dira liburuan, eta po-
zarren nago bion artean lorturiko 
emaitzagaz. Testuak jostagarriak 
dira batez ere, eta Garayoaren ma-
rrazkiak, beste horrenbeste.
Hainbat generotan, eta helduentza-
ko zein haurrentzako liburuak idatzi 
dituzu. Zer dauka genero bakoitzak 
erakartzen zaituena? Zeinetan ibil-
tzen zara gusturen? 
Genero bakoitzak bere leku kutu-
na du nire barruan. Bakoitza une 
eta beharrizan ezberdinei lotzen 
zaie. Bakoitzak baldintza eta ego-
kiera ezberdinak eskatzen ditu. 
Azken urteotan, haur eta gazte 
literaturari lotu natzaio gehienbat, 
eta arlo horretakoak izan dira ate-
ra ditudan azken liburuak. Atse-
ginez nabil haur eta gazteentzako 
liburuak idazten. Bietarik bat 
aukeratu beharko banu, gaur-gaur-
koz, arlo hori aukeratuko nuke: 
haurrena. Haurrentzat idazten 
duenak haurraren psikologia, jo-
kaerak eta interesguneak ezagutu 
behar ditu, eta gertutik bizi, eta 
ulertu. Haur literaturako egileak 
erronka handia du sortzen duen 
gauza bakoitzagaz, ondo zaindu 
behar du dena, hizkuntza molde 
egokiz eman behar du, irakurle 
txikiari emozioa sorrarazi behar 
dio eta. Ttak! piztu behar du hau-
rraren interesa; hau da, haurra 
seduzitu egin behar du. Eta ez da 
erraza haurrentzat ondo idaztea, 

baina, nire kasuan, gozamen han-
dia da.
Zer esango zenioke liburua irakurri 
ala ez zalantza duenari?
Liburu ezberdin bat aurkituko 
duela esango nioke. Aurrekoz atze-
ra zein atzekoz aurrera irakurri 
daitekeen liburu bat aurkituko 
duela. Sandra Garayoa ilustratzai-
leak egindako marrazki eder-ede-
rrak ere aurkituko ditu. Benetan 
ikustekoak dira. Azken batean, 

irakurketa dinamizatzeko aukera 
ematen duen liburua da gurea, 
euskaragaz eta berba-jokoekin 
bete-betean jolasteko aukera ema-
ten duena. Animaliekin dantzan 
egin gura duenak irakurri dezala 
liburua.
Baduzu beste proiekturik buruan? 
Bazabiltza beste ezer idazten une 
honetan?
Gauza pare bat dut esku artean. Las-
ter argitaratuko duten ipuin liburu 
bati azken zuzenketak egiten nabil, 
azken birpasa ematen. Bestalde, 
jatorriz gaztelaniaz idatzita dagoen 
haur liburu bat euskaratzen nabil 
Horretan nabil, ba, tipi-tapa...

“Aurrekoz atzera zein atzekoz aurrera irakurri 
daitekeen liburua aurkituko du irakurleak” 
Xabier Olaso idazle otxandiarrak 'Hanka, moko eta buztan (animaliekin dantzan)' liburua kaleratu du oraintsu. "Jolas-
kutxa" legez identifikatu du bere azken lana, "liburu ezberdin bat"; Sandra Garayoak egin ditu liburuko marrazkiak

Liburu erakargarri eta 
jostagarri bat egitea 
iza da nire helburua, 
hizkuntzarekin jolasteko  
eta ondo pasatzeko

Xabier Olaso Bengoa
Idazlea
otxandio | 1964

Marrazkiak liburuaren 
luze-zabalean daude, 
han-hemenka, 
irudimen handiz josita

Euskaragaz eta berba-
jokoekin bete-betean 
jolasteko aukera 
ematen duen  
liburua da
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Egonean egon
Lantokitik kotxera bidean 1’5eko abia-
duran jarri duzu lagunak bidali dizun 
audio mezua. Etxerako bidaian amari 
deitzeko aprobetxatu duzu, behin 
etxera helduta erlojuaren orratzak 
kokotera itsatsita edukiko dituzulako.

Bazkaria iruntsi eta eztarrian behera 
doala atera zara berriro etxetik, pausu 
arinez, “barkatu, 10 minutu beranduago 
noa”. Ilundu du egunak eta berriro iritsi 
zara etxera, dutxatu, afaldu eta biharkoa 
prestatu. Kontu batzuk kontatu pisuki-
deekin eta ohera. Iratzargailua aktibatu: 
“alarmak 7 ordu eta 17 minutu barru 
joko du”.

Egun bi jai eduki ditut eta, behingoz, 
egun bi jai hartu ditut. Neure buruare-
kin egin dut lan, neure gorputza zaindu 
dut. Begiratu egin diot, eskatu didana 
ematen saiatu naiz. Burua hustu dut, 
erlojua ahaztu dut eta etxaurreko zuhai-
tzei begiratu diet. Gorri biziko dituzte 

orbel bihurtzear diren hostoak. Prozesu 
geldi horretaz ez naiz ohartu azken 
asteetan. Izarak aldatu ditut eta eguzki 
epeletan nola lehortzen diren begira 
egon naiz. Musika entzun dut, irakurri 
egin dut, egonean egon naiz. 

Hiperestimulaziotik ihes egin dut bi 
egunez, dena esate aldera, horretarako 
pribilegioa ere badaukadalako. Ia ino-
rekin kontaktu erreal edota birtualik 
izan barik pasa ditut bi egun. Aspertuta 
egotearen ederra dastatu dut, batere 
gogaitu gabe.

Gizarte likidoaren kontzeptua ez 
da berria, baina bai gero eta baliaga-
rriagoa. Azkar bizi gara, azkarregi. 
Zenbat izen esaten ditut egunero? Zen-
bat elkarrizketa diferente ditut aldi 
berean? Zenbat plan kabitzen dira nire 
egunean? Egunak 25 ordu beharko li-
tuzkeela pentsatzera iristeraino. 

Euskal Herrian, historikoki eta ba-
serriari lotuta, ez da baloratu egonean 

egotea, denbora pasatzen uztea. Ba-
serrian lana egin behar da, beti dago 
zeregina. Hala ere, nago, ez ote den 
tenpo hori behar duguna: erlojuari 
beharrean naturaren martxari erre-
paratzea, harekin bat joatea. Lana 
bai, egonean egotea ere bai. Egona-
rriak dakar sortzea, dakar beste era 
batera eta beste zergati batzuengatik 
ekitea. 

Etengabe lana egin beharra, ba-
tetik; eta denborari etengabe zukua 
atera beharra, bestetik. Baserriaren 
tradizioak eta hiriaren inposizioak 
leihotik begira geratzea zer den ahaz-
tuarazi digute. Virginia Woolfek esan 
zuen moduan: “egonean gaudenak 
igeri goaz adaxkekin batera ur-laste-
rrean; hosto hilekin nahas-mahas be-
lardian, arduragabe eta ezaxola, eta 
gauza gara, menturaz urteetan au-
rreneko aldiz ingurura begiratzeko, 
gora begiratzeko; esaterako, zerura”. 

Gai librean

Ainhoa 
Urien Telletxe

Idazlea

antzerkigintza  •  a.m.

Pedras de Cartón antzerki kon-
painia galiziarrak Tormesko itsu-
mutilaren bertsio berritua dakar. 
Berrirakurketa berria maskarekin 
eta berbarik bakoa egin dute, lehe-
nengoz. Espainiako literaturgintza 
modernoaren lehenengo elebe-
rrietarikotzat hartzen da Tormesko 
itsumutila; Salamanca eta Toledo in-
guruetara darama ikuslea; gizarte 
dekadentea erakusten du, inguru 
dekadente batean, maila sozial ba-
xuko pertsonekin, eta inguratzen 
dituzten pobreziagaz erakusten di-
tu horiek. XVIII. mendean arrakas-
ta handiagaz sortu zen pikarokeria 

lez ezagutzen den generoaren 
sortzailetzat hartzen da nobela, 
eta, antzerkian ere, protagonistak 
epistola lez erakutsiko du bere 
istorioa. Familia osoagaz gozatzeko 
ikuskizuna dela nabarmendu dute. 

Galiziatik mundura
Haurrentzako eta gazteentzako 
antzerkigintzan esperientzia han-
diko kideek osatzen dute Pedras 
de Cartón konpainia. Lan honetan, 
Laura Sarasola eta Pablo Sanchez 
arduratu dira obra zuzentzeaz, 
eta Juan Rodríguez dramaturgiaz. 
Rodríguezek aktore lanak ere 
egiten ditu eta Xosé Manuel Espe-
rantek eta Xosé Vilarellek ere igo-
ko dutea oholtza gainera beragaz 
batera.

Tormesko itsumutilaren bertsio berritua ikusi 
ahalko da asteburuan Berrizko Kultur Etxean
Barikuan izango da emanaldia, 17:00etan. Pedras de 
Cartón konpainia galiziarrarena da obraren ardura

Pedras de Cartón antzerki konpainia.

Altubek eta Sarriugartek 
Ortuellan abestuko dute
Bizkaiko Bertsolari Txapelketako hirugarren kanporaketa 
jokatuko da zapatuan, Ortuellan; 17:00etan hasiko da 

bertsolaritza  •  a.m.

Durangaldeko bertsolari bi lehia-
tuko dira Bizkaiko Bertsolari Txa-
pelketako hirugarren kanpora-
ketan: Txaber Altube abadiñarra 
eta Garikoitz Sarriugarte zaldi-
bartarra; Asier Alcedogaz, Julen 
Ibarguengoitiagaz, Mikel Retola-
zagaz eta Peru Vidalegaz batera 
abestuko dute. Zapatuan izango 
da saioa, 17:00etan, Ortuellako 
Gorbea aretoan. Idoia Anzoran-
dia arduratuko da gaiak jartzeaz. 
Saioko irabazlea zuzenean sail-

katuko da finalaurrekoetara, 
eta gainerakoek puntuazioaren 
arabera edukiko dute horretara-
ko aukera. 

Pagonabarraga aurrera
Gorka Pagonabarraga duran-
garrak Igorreko kanporaketa 
irabazi eta finalaurrekoetarako 
txartela lortu du asteburuan. 
Bestalde, Nafarroako Bertsolari 
Txapelketan Erika Lagomak 
hirugarren postua lortu zuen Ta-
fallako saioan. 

Gorka Pagonabarraga Igorreko kanporaketan.

Haur eta gazteentzako 
antzerkigintzan 
esperientzia handiko 
konpainia da

Familia osoagaz 
gozatzeko ikuskizuna dela 
nabarmendu dute antzerki 
konpainiakoek



2021eko urriaren 15a, barikua 
20 anbotoKirola

TOURKIOLA  •  JOSEBA DERTEANO

Nekea, poza, emozioa, esker ona… 
Barruan pilatzen zitzaizkion sen-
timenduek gainezka egin zizkio-
ten Mauri Imazi astelehenean, 
Urkiolako harria azkenekoz ikutu 
zuenean. Dena adierazi gura zuen, 
baina ez zitzaizkion berbak irteten. 
Bere gertukoei emandako besarka-
da luze eta hunkigarriekin askatu 
zuen tentsioa behin baino gehia-
gotan. Baina, azkenean, omenaldi 
ekitaldia amaitu —aurreskua dan-
tzatu zioten, besteak beste— eta 
sentimenduen itsaskirria baretu 
zenean, euretariko bat nagusitu zi-
tzaion besteen gainetik: aginduriko  
erronka bete duenaren lasaitasuna 
eta betetasuna.

Iazko urritik hona, Imaz duran-
garrak egunero igo du bizikletan 
Urkiola mendatea, Tourkiola 365 
ekimenaren barruan. Igoera ba-
koitzean, bere pisuarena eta bizi-
kletarena baino zama handiagoa 
eraman du bizkar gainean: hezur-
muinaren donazioaren garrantzia 
lau haizetara zabaltzea zen bere 
helburu nagusia, eta behar zuten 
haiei ezin zien hutsik egin. "Mo-
mentu batzuetan gogorra izan da, 
baina oso pozik nago erronka amai-
tu izanaz", adierazi du Imazek.

Hedadura handia
Hasieran inor gutxik aurreiku-
si zezakeen hedadura hartu du 
ekimenak azkenerako. Hedabide 
handi askoren arreta erakarri du, 
eta, horregaz batera, gizartearena. 
Esaterako, azkeneko igoera biak, 
joan zen domekakoa eta astelehe-
nekoa, 30-40 bat laguneko tropelak 
babestuta egin zituen, eta izen 

ezagunak zeuden tartean. Hasieran 
berea bakarrik zen mezua hainbes-
te zabaldu izana da Imaz gehien 
pozten duena. "Asebetegarria da, 
bai. Baina honek aurrera jarraitzea 
espero dut. Nik egin dut neurea, eta 
orain gizartearen eta politikarien 
txanda da; eurek hartu behar dute 
erreleboa", adierazi du.

Eskaria udaletxean 
Imazen mezua Durangoko udale-
txera ere heldu da. Irail amaierako 
udalbatzarrean, eskari bat erregis-
tratu zuen: herrian hezur-muina 
emateko gune bat ipini dezan es-

katu zion Osasun Sailari. Zinegotzi 
guztiak bat etorri ziren eskariagaz, 
eta mozioak aurrera egin zuen, aho 
batez. Udalbatzan komentaturikoa-
ren arabera, anbulatorio zaharra 
leku aproposa litzateke gune hori 
instalatzeko. 

Horrez gainera, joan zen dome-
kan Durangoko Udalak ekitaldi bat 
egin zuen San Agustin kulturgu-
nean, Imaz omentzeko. 

Omenaldi ekitaldiko ospakizunen barruan, Imazek 365 zenbakidun kandelak amatatu zituen.

Mauri Imazek azkenekoz igo zuen Urkiola mendatea, 
astelehenean: "Orain gizartearen eta politikarien txanda da"
Nekatuta, baina pozik amaitu du urtebete iraun duen erronka. 365 bider igo du Urkiola bizikletan, hezur-muina ematearen garrantzia lau haizetara zabaltzeko

Mauri Imazek 30 bat 
laguneko tropelak 
babestuta egin 
zuen azken igoera, 

"Momentu batzuetan  
gogorra izan da, baina 
oso pozik nago erronka 
amaitu izanaz"

PILOTA  •  J.D.

Lehenengo finalerdiak gaur jo-
katu dituzte, 19:30ean, Ezkur-
diko pilotalekuan. Gazteetan, 
Murillok eta E. Etxebarriak Etxe-
barriaren eta Alvarezen aurka 
jokatuko dute. Nagusietan, Ka-
rregal eta Bilbao A. Etxebarriaren 
eta Morgaetxebarriaren kontra 
arituko dira. 

Bigarren finalerdiak urriaren 
22an dira, 19:30ean. Gazteetako 
bikote biak Lopez-Larrañaga eta 
Kareaga-Alonso dira; Nagusieta-
koak, Agirreamalloa-Madariaga 
eta Ormaetxea-Ibarzola. Finalak 
urriaren 29an jokatuko dituzte. 

Peter-en oroimenezko pilota txapelketako 
finalerdiak eta finalak jokoan, Durangon

Aurreko aldi bateko irabazleen eta finalisten familia argazkia.

Durangoko Kulturalak onenen 
parean hasi du denboraldia
Bigarren tokian dago Hirugarren Mailako sailkapenean. 
Talde durangarra bigarren dago Alaves Bren atzetik

FUTBOLA  •  J.D.

Hirugarren Mailan zortzi jardu-
naldi joan direnean, Durangoko 
Kulturalak goi-goian jarraitzen 
du sailkapenean: bigarren da-
go, Alaves Bren atzetik. Klubak 
fitxaketa asko egin du udan, iaz 
pasatutako estuasunak ahaztu 
eta aurten gora begira egote-
ko, eta, oraingoz, plana bide 
onetik doa. Kulturalak partidu 
bakarra galdu du orain arte. 
Gainerakoan, bost irabazi eta 

bi berdindu ditu. Durangarren 
bolada ona lan defentsiboan oi-
narritzen da. Orain arteko zor-
tzi partiduetan lau gol baino ez 
ditu jaso. Estatistika horretan, 
Kulturala da Hirugarren Maila-
ko talderik onena. 

Asteburuan, Uritarra taldea 
bisitatuko du. Uritarra azken 
sailkatua da, jokatu dituen zor-
tzi partiduetatik zazpi galdu 
ditu, eta, beraz, irabazteko mo-
duko partidua da. 

Mauri Imaz eta ekimenean lagundu dioten lagunak, aurreskua dantzatu zieten momentuan.

20
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Zu entrenatzailea? Zergatik ez!
Apurka-apurka normaltasunera buelta-
tzen ari gara, eta martxan dira berriro 
ere talde kirolak. Eta itzulera honetan 
arazo bat sortu da klub gehienetan, en-
trenatzaileen beharra.

Nire kirol ibilbidean hainbat esparru 
jorratu behar izan ditut, jokalari zein 
entrenatzaile lanetan aritu naiz. Joka-
lari lez hasieran futbolean eta geroago 
errugbian eman ditut urte asko. Futbol 
sasoiko oroitzapenetan Isidoro Sanchez 
etortzen zait burura. Beragandik jaso 
nuena sekulan ez dut ahaztuko. 

Geroago, errugbian, Iñigo Barrene-
txea izan nuen lehen entrenatzailea. 
Lehengusua izateaz gain, aitortu behar 
dut meritu handia izan zuela, urte ho-
rietan gazte “banda” bat zena, taldea 
bihurtzea lortu zuen eta horrekin ba-
tera albokoa laguntzeko eta babesteko 
sena zabaldu zuen kide guztien artean. 

Geroago Jokin Azpitarte eta Ortzi izan 
ditut entrenatzaile gertuenak. Gaur 
egun, biak lagunak ditut, beraiek talde 
moduan zein arlo pertsonalean geni-
tuen gaitasunak identifikatzeko gai 
izan ziren, eta taldearen mesederako 
norbanakoenak indartzeko gai izan 

ziren. Nire kasuan, zelai barruan nire 
esku utzi zuten taldea gidatzeko ardura.

Aipatutako pertsona horiek kontu 
ugari utzi zizkidaten, bakoitzak berea. 
Nire helburu bakarra, nik jasotako 
hori guztia modu batean edo bestan 
bueltatzea eta zabaltzea zen. Ikasitakoa 
zabaldu eta hurrengo belaunaldietan 
erein, norberak dituen mugak onartuz. 
Prozesu horretan maitasun eta pazien-
tzia handia jarriz.

Hau dena esanda, irakurle estimatua, 
gonbidapen berezia egin nahi nizuke, ki-
rolaria izan zaren heinean, ausartuko zi-
nateke hainbeste maite duzun kirol ho-
rretan monitore lanetan aritzen? Hain-
beste sufrimendu, buruhauste, izerdi… 
baina aldi berean poza, autoestimua eta 
lagun ugari eman dizkizun  kirol horren 
zabalkundean partaidea izateko prest 
zaude? Horra egiten dizudan erronka: 
zu entrenatzailea, zergatik ez?

Jokaldia

Gotzon Gomez  
Barrenetxea

Errugbia

"Normaltasunerako itzulera 
honetan arazo bat sortu 
da klub gehienetan, 
entrenatzaileen beharrra"

"Irakurle estimatua, 
ausartuko zinateke hainbeste 
maite duzun kirol horretan 
monitore lanetan aritzen?" 

Mendi lasterketa  •  m.zuazubiskar

Aser Arza Hernandez duranga-
rrak handia egin du asteburuan. 
Hiru Haundiak 101 kilometro-
ko mendi lasterketan bigarren 
postua eskuratu du, 11 ordu eta 
36 minutuko denboragaz. Du-
rangarrak bere helburua bete 
duela esan du: "12 ordutik jaistea 
zen neure asmoa, eta lortu dut. 
Pozik nago lortutakoagaz". Bere 
helburua erraz betetzeaz gaine-
ra, Hiru Haundiak lasterketako 
podiuma zapaldu du, bigarren 
helmugaratuta. "Dena ondo joan-
da lasterketa lehenengo bosten 
artean amaitu nezakeela uste 

nuen, baina podiuma beste mun-
du bat da. Podium honetan ego-
tea oso polita izan da niretzat", 
aitortu du.

Arzak bigarrenez ipini du 
dortsala Hiru Haundiak proban. 
2010ean parte hartu zuen laster-
ketan lehenengoz, "lagun batek 
burua berotuta". Orduan, 16 ordu 
eta 40 minutuan egin zituten 
101 kilometroak. Horren ostean, 
mendia alde batera utzi zuen. 
"Baina pandemiaren aurretik, 
sei bat hilabete lehenago, ultrak 
prestatzen hasi nintzen eta Hiru 
Haundiak proba egitea bururatu 
zitzaidan pandemia sasoian". 

Bere buruari erronka ipini, eta 
erraz bete du durangarrak.

Esker oneko berbak
Lasterketa osoan zehar fami-
liartekoak eta lagunak ondoan 
izan ditu eta denei oso eskertuta 
dago. "Aitziber neska-laguna eta 
familiakoak ondoan izan nituen, 
eta eskerrak eman gura dizkiet. 
Baina, batez ere, lagunak esker-
tu gura ditut. Mikelegaz, Peru-
gaz, Ekaitzegaz eta Edortagaz 
ibilbidean bat egitea eta eurekin 
batera kilometro batzuk egitea 
itzela izan zen, psikologikoki 
izugarria izan zen", adierazi du. 

Aser Arza Hiru Haundiakeko podiumean, 
11 ordu eta 36 minutuko denboragaz
Durangoko korrikalaria bigarren sailkatu da 101 kilometroko mendi lasterketan

Aser Arza erdian, bere lagunekin inguratuta.

Zornotza STk garaipenagaz 
hasi du aurtengo denboraldia
Mikel Garitaonandiaren mutilek goitik behera agindu 
zuten; Oier Ardanza durangarrak zortzi puntugaz lagundu 
zion taldeari; egindako biko lau jaurtiketak sartu zituen 

saskibaloia  •  J.D.

Zornotza Saskibaloi Taldeak pasa-
da ederra eman zion Gijon Balon-
cesto taldeari Zilarrezko Ligako 
lehenengo jardunaldian: 93-66. 
Mikel Garitaonandiaren mutilak 
gehiago izan ziren bigarren laur-
denetik aurrera, eta garaipena 
ez zen une batean ere arriskuan 
egon. Hirukoen marratik egoki 
aritu ziren: 10 hiruko, %32ko por-
tzentajeagaz. 

Aurtengo fitxaketa bat, Regi-
nald Agbeko ghanatarra, izan 
zen taldeko saskiratzaile nagu-

sia: 19 puntu eta %80ko portzen-
tajea biko jaurtiketetan (10etik 
8). Oier Ardanza durangarrak 18 
minutu jokatu eta zortzi puntu 
egin zituen: biko lau jaurtiketa 
egin eta laurak barrura joan 
ziren. 

Lehenengo partidutik bes-
te gauza bi ere nabarmendu 
daitezke. Batetik, Asier Arta-
raz gaztearen debuta izan zela 
Zornotzagaz Zilarrezko Ligan. 
Bestetik, aspaldiko partez joka-
lariek zaleen berotasuna sentitu 
zutela Larreako kantxan. 

Zornotza-Gijon partiduko irudia. Luis iturrioz
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DURANGO
52
m2

155.000 € C.E.E: E

Antso EstEGIZ: 52 m2. Egongela, sukalde jantzia, 
2 logela eta komuna. Balkoia. Pisu altua. Etxe 
erdiak kanpora ematen du. Herrigunetik oso gertu. 
Instalazio elektrikoa eta iturgintzakoa berri-berriak. 
ITE oraintsu pasatutakoa. Igogailua.

// ETXEBIZITZAK SALGAI
DURAnGo: Pablo Pedro Astarloa. 
Pisu berriztatua. 3 logela, komuna, 
sukaldea jantokiagaz eta egongela. 

DURAnGo: Antso Estegiz. 3 logela, 2 
komun, sukalde-jangela eta egongela. 
Ganbara. 

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

MAÑARIA
KIRIKIÑo KALEA: 3 logela, komuna 
eta sukaldea. Balkoia. Igogailua. 
Argitsua.

ABADIÑo
EtXEAZPIA KALEA:  Pisu zabala, 3 
logela, 2 komun, sukaldea balkoiagaz 
eta egongela. Ganbara. Garaje itxia 
aukeran.

BERRIZ
ELIZonDo EtXEtALDEA: Pisu guztiz 
eguzkitsua. Egongela, jangela, 
sukaldea, 2 komun eta 3 logela. 
Garaje itxia aukeran.

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

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

//LURSAILAK SALGAI
GAZtELUA: 10.000 m2-ko lursaila. 
Nekazaritza-lurra. Leku onean. Egokia.

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

//BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI

AtXonDo: AXPE. Baserri ederra salgai. 
Berriztatzeko. Kokapen izugarria. 
AtXonDo: ARRAZOLA. Izugarrizko 
baserria salgai. 40.000 m2-ko lur 
saila. Berriztatzeko.

ELoRRIo: Araunas auzoa. Baserri eder 
bat eraikitzeko. 10.000 m2. Ikuspegi 
izugarriak. 

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

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

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

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

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

//BULEGOAK ALOKAIRUAN
ABADIÑO
30 m2-tik gorako bulegoak. 300 €-tik 
hasita. Argia eta wifia barne. 

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

//LOKALAK ALOKAIRUAN
Alde Zaharrean, hainbat tamainatako 
lokalak alokairuan. Etorri eta galdetu.

//LOKAL INDUSTRIALA 
ALOKAIRUAN

BERRIZ: Eitua industrialdea. 800 m2-
ko pabilioia. Aldagelak, komuna eta 
ofizinekin.

MAtIEnA: 460 m2-ko lokala salgai. 
Bulegoa, komuna eta aldagela. Oso 
egokia.

//DURANGO
Antso EstEGIZ: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Balkoia. 
Igogailua. Garaje itxia aukeran. 180.000 
€ / E.E.Z=E

AsKAtAsUn EtoRBIDEA: 3 logela, 
sukaldea, egongela, despentsa eta 
2 komun. Igogailua. Garajea eta 
trastelekua. 320.000 € / E.E.Z.=E

BARREnKALEA: Konpontzeko dagoen 
eraikina. Sotoa, behe-solairua eta 3 
pisuko altuera. 350.000 € / E.E.Z=F

EZKURDI PLAZA: 4 logela, sukaldea, 
egongela eta 3 komun. Igogailua. 
LEHEn 321.500 € / oRAIn 288.000 € 
/ E.E.Z=F

FRAy JUAn DE ZUMARRAGA: 3 logela, 
sukaldea, egongela eta komuna. 
Bulegoa. 200.000 € / E.E.Z=E

GoIEnKALEA: 2 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. Balkoia. 135.000 
€ / E.E.Z=E 

GoIEnKALEA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. LEHEn 155.000 
€ / oRAIn 149.000 € E.E.Z=G

KoMEntU KALEA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. Igogailua. 
Ganbara eta garaje itxia. 230.000 € / 
E.E.Z=E

sAn AGUstInALDE: 2 logela, sukaldea, 
despentsa, egongela eta 2 komun. 2 
balkoi. 200.000 € / E.E.Z=F

sAn FRAnZIsKo: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. Garaje itxia. 
Igogailua onartuta. 195.000 € / E.E.Z=E

sAntIKURUtZ KALEA: Etxebizitza 
bifamiliarra eraikitzeko 600 m2-ko 
lurzorua. LEHEn 640.000 €  / oRAIn 
550.000 € 

AtXonDo
ARRAZoLA ERREPIDEA: 2 logela, 
sukaldea, egongela eta 2 komun. 
Igogailua. Garajea eta trastelekua. 
170.000 € / E.E.Z= BIDEAn.

BERRIZ 
BERRIZBEItIA KALEA: 2 logela, 
sukaldea, egongela, bainugela eta 
balkoia. 120.000 € / E.E.Z=F

BIDEGAIn KALEA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Terraza. 
Igogailua. Ganbara eta garajea. 210.000 
€ / E.E.Z=E

MURGoItIo AUZoA: Berreraikitzeko 
baserria lurzoruagaz. 290.000 €

IURREtA 
oRoZKEtA AUZoA: 4 logela, 2 sukalde, 
egongela eta 2 komun. Terraza. 
Lursailagaz. LEHEn 650.000 € / oRAIn 
595.000 € / E.E.Z=E

MAtIEnA
tRAÑABARREn: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. Balkoia. Igogailua. 
Ganbara. 175.000 € / E.E.Z=E

otXAnDIo
ARtEKALEA KALEA: 4 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. Balkoia. 60.000 
€ / E.E.Z=G

GonBILAZ AUZoA: Baserria. 5 logela, 
sukaldea, egongela eta 2 komun. 
Terraza. Ganbara. Lursailagaz. 350.000 
€ / E.E.Z= BIDEAn.

ALoKAGAI
Etxebizitzak, bulegoak, pabilioiak,  lokal 
komertzialak eta garajeak. Bulegoan 
galdetu.

GARAJEAK sALGAI
Durangon eta Iurretan, aukera 
desberdinak: garaje itxiak, partzelak eta 
partzelak trastelekuagaz. 

BERRIAK - DURAnGo  
MIKELDI KALEA: 2 logela, sukaldea 
balkoiarekin, egongela eta 2 komun. 
Igogailua. Ganbara eta garaje itxia. 
230.000 €/ E.E.Z =E

tRAÑABARREn HIRIBIDEA: Egongela, sukalde 
jantzia, eta komuna. Balkoia. Etxe osoak kanpora 
ematen du. (mendebaldea). ALTUA. ARGITSUA. LEKU 
ONEAN KOKATUA. 8 m2-ko ganbara. Igogailua. Bizitzera 
sartzeko moduan. 

MATIENA

175.000 € C.E.E:E negoziagarria

3
logela

DURANGO

43
 m2

169.000 € C.E.E:G

Antso EstEGIZ: Egongela, sukalde jantzia, 2 
logela, eta komuna. Etxabea eta erdia kanpora 
begira (iparraldea). Herrigunetik oso gertu. GUZTIZ 
BERRIZTATUA. 5M2-ko ganbara du. ITE oraintsu 
pasatutakoa. 

DURANGO

245.000 € C.E.E: E negoziagarria

IPARAGIRRE: Egongela, sukalde jantzia, 2 komun eta 
despentsa. Balkoia. Etxe osoak kanpora ematen du. 
( mendebaldea) ARGITSUA. LEKU ONEAN KOKATUA. 
Garajea. Igogailua. Bizitzera sartzeko moduan.

3
logela

79
m2

DURANGO

115 
m2

320.000 € C.E.E: Bidean

AsKAtAsUn EtoRBIDEA: Egongela, sukalde 
jantzia, janzteko gela, 2 komun eta 2 m2-ko despentsa. 
Balkoi itxia. Pisu altua. Etxe osoak kanpora ematen du 
(hegoaldea), argitsua eta ikuspegi ederrekin. Leku onean 
kokatua. Zonalde berdeak eta zerbitzu eremuak. EGOERA 
ONEAN. Garaje handia eta trastelekua. Igogailua. 

3
logela

ABADIÑO 
AUKERA

188.000€ C.E.E: E

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

2
Logela

// AUKERA 
IURREtA: Santa Maña. 3 logela, komunak, 

egongela eta sukaldea. 15 m2-ko 
trastelekua. Parking pribatua. C.E.E=F 
160.000 €

DURAnGo: Berriztatua. 3 logela, komuna, 
sukaldea eta egongela. C.E.E: F 130.000 €

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

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

MAtIEnA: 3 logela, komuna, sukaldea, 
egongela eta despentsas. Terraza. Igogailua. 
C.E.E:F 149.000 €

// ETXEBIZITZAK SALGAI
ARtEKALEA: 3 logela, 2 komun, sukalde 

eta egongela handiak. Terraza. Trastelekua. 
Igogailua. Bizitzera sartzeko moduan. 
C.E.E=E 180.000 €

ABADIÑo: 2 logela, 2 komun, sukaldea eta 
egongela. Terraza. Ganbara. Garajea eta 
trastelekua. Etxe osoak kanpora ematen du. 
Argitsua. C.E.E=E 188.000 €

J.M. ALtUnA: 3 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela. Ganbara. C.E.E=G 199.500 €.

AsKAtAsUn EtoRBIDEA: 3 logela, komuna 
eta sukaldea. Etxe osoak kanpora ematen 
du. C.E.E=G garajearekin. 178.000 €

IURREtA: Bixente Kapanaga. 92 m2. 3 
logela, komuna, sukaldea eta egongela. 
Terraza. Eguzkitsua.  C.E.E=G 205.000 €

sAntA AnA: 3 logela, komuna, sukalde 
handia eta egongela. Berogailua. Lehio 
berriak. Ganbara. C.E.E=E 125.000 €

AnBoto: 3 logela, komuna, sukaldea handia 
eta egongela. Balkoia. C.E.E=F 185.000 €

ZALDIBAR: Euskal Herria. 2 logela, 2 komun 
sukaldea eta egongela. Terraza. Garaje itxia. 
C.E.E=E 198.000 €

MIKELDI: Etxebizitza altua. 3 logela, komuna, 
sukaldea eta egongela. Igogailua. C.E.E= E. 
155.000 €

MATIENA: Erezena. 3 logela, komuna, sukalde-
egongela eta despentsa. Terraza. Ganbara. 
Igogailua. C.E.E=E 155.500 €

MAtIEnA: Pisu altua. 3 logela, komuna 
eta sukalde handia. Igogailua. Ganbara. 
C.E.E=G 120.000 €

MAtIEnA: 3 logela eta komuna. Etxe osoak 
kanpora ematen du. Ikuspegiak. C.E.E=E 
104.000 €

IURREtA: DANTZARI. 3 logela, komuna, 
sukaldea eta egongela. Terraza. C.E.E= F. 
140.000 € 

MADALEnA: 132 m2. 4 logela, 2 komun, 
sukaldea eta egongela. 2 terraza. 2 
ganbara. Garajea eta bodega-trastelekua. 
C.E.E=F 286.000 € 

EZKURDI: 175 m2. 5 logela, 3 komun, 
sukalde handia eta egongela. Ganbara. 
Garajea aukeran. C.E.E.=F.  325.000 € 

KURUtZIAGA: 80 m2. 3 logela, komuna, 
sukalde-jangela eta egongela. Terraza. 
Ganbara. BERRIZTATUA. C.E.E=G 179.500 €.

BERRIZ: 2 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela. Terraza. Argitsua. Berriztatua. 
C.E.E=E 130.000 €

MAÑARIA: Etxebizitzak eta atikoak. 
Estreinatzeko. 125.000 €

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

ABADIÑO: Etxea. Berriztatu beharreko 
eraikina. 152 m2-ko 3 solairu eta behe 
estalpea. 200.000 €.

GARAI: Baserria. 237 m2. 15.624 m2-ko 
lursaila. C.E.E=G

IZURtZA: Baserria. 324 m2-ko eta 134 m2-
ko bi etxebizitzatan banatuak. 3 solairutan 
banatuak. C.E.E=E 640.000 €

//LOKALAK ETA GARAJEAK SALGAI
ERMoDo: 60 m2. Alokairuan. 1.200€
TRONPERRI: 60 m2. Etxebizitza egiteko 

aukera. 64.000 €
ARtEKALEA: Lokala. Alokairuan / Salgai. 550 

€ / 120.000 €
F.J. ZUMARRAGA: Alokairuan / salgai. 80 m2. 

Izkina bi kaletan. Dena da erakusleihoa. Oso 
komertziala. 

F.J. ZUMARRAGA: AUKERA. 114 m2. 
sALMEntA 175.000 €

AsK.EtoRBIDEA: Garaje itxia. 24.000 €
AsK.EtoRBIDEA: Garajeak 4.800 €-tIK 

AURRERA.

65
m2

2
logela
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Botikak

BARIKUA, 15· 09:00-09:00

IrIgoIen Bixente Kapanaga 
3 - Iurreta

Melero, rosa Mari  
San Pedro 31 - ZornotZa

09:00-22:00

sancheZ, MIren ItZIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abadIño

IruarrIZaga, KarMele San 
Miguel 15 - ZornotZa

sarasKeta, dIego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

zApAtUA, 16· 09:00-09:00

gaZteluMendI J.A. 
Abasolo 2 - durango

Melero, rosa MarI  
San Pedro 31 - ZornotZa

09:00-13:30

IrIgoIen Bixente Kapanaga 
3 - Iurreta

navarro  Artekalea 6 - durango

baZan dIaZ Uribarri 5 - durango

unaMunZaga Muruetatorre 
2C - durango

de dIego Intxaurrondo 
22. - durango

sarrIa Sasikoa 17, durango

caMpIllo Montevideo 
etorb. 24 - durango

FarMaZIa MatIena 
Trañabarren 15. - abadIño

JaIo-abendIbar 
Errekakale 6. - elorrIo

IruarrIZaga, KarMele San 
Miguel 15 - ZornotZa

gutIerreZ, Iban Txiki 
Otaegi 3 - ZornotZa

goIrIa, MarI carMen  
Sabino Arana 6 - 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, 17 · 09:00-09:00

IrIgoIen Bixente Kapanaga 
3 - Iurreta

Melero, rosa MarI  
San Pedro 31 - ZornotZa

09:00-22:00

sarasKeta, dIego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

AStELEHENA 18 
· 09:00-09:00

sarrIa Sasikoa 17, durango

sarasKeta, dIego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

09:00-22:00

sancheZ, MIren ItZIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abadIño

IruarrIZaga, KarMele San 
Miguel 15 - ZornotZa

MARtItzENA, 19 
· 09:00-09:00

unaMunZaga Muruetatorre 
2C - durango

sarasKeta, dIego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

09:00-22:00

sancheZ, MIren ItZIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abadIño

IruarrIZaga, KarMele San 
Miguel 15 - ZornotZa

EGUAztENA, 20 09:00-09:00

caMpIllo Montevideo 
etorb. 24 - durango

sarasKeta, dIego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

09:00-22:00

sancheZ, MIren ItZIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abadIño

IruarrIZaga, KarMele San 
Miguel 15 - ZornotZa

EGUENA, 21 · 09:00-09:00

gaZteluMendI J.A. 
Abasolo 2 - durango

sarasKeta, dIego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornotZa

09:00-22:00

sancheZ, MIren ItZIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abadIño

IruarrIZaga, KarMele San 
Miguel 15 - ZornotZa

ZAPATUA   22º / 9º

DOMEKA   23º / 11º

ASTELEHENA   24º / 12º

MARTITZENA   26º / 14º

EGUAZTENA   23º / 14º 

EGUENA   21º / 12º 

Eguraldia

Zorionak, Miguelito (864. alea)! Hamabostean behin zotz 
egiten dugun tarta zuri egokitu zaizu. Oparia eskuratzeko 

txartela gura duzunean jaso dezakezu Iurretako gure 
egoitzan:  Bixente Kapanaga, 9an.

Ermodo, 11  DURANGO 
Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com 
facebook: Gozatu Gozotegia

Azkenien heldu da zuen egune. Bihar danon 
artien ospatuko dogu. 

Zorixonak, Aunitz, urriaren 14an 11 urte ein 
dozuz. Jarraittu zaren modukue izeten, etxeko 
guztixen partez.

Zoridxonak, Lur, ondo paseu eta ikisi jantzan. 

Zorionak, Auritz! Oso ondo pasa zure 
egunean. Muxu potolo bat familia guztiaren 
partez.

GOzAtU GOzOtEGI-OKINDEGIA

Zorion Agurrak ZorIonaK@anboto.org   •  eguaZteneKo 14:00aK arteKo epea
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DURANGO  •  AITZIBER BASAURI

Durangoko Rugby Taberna zabaldu 
dute urrian. Jon Zuazubiskar sukaldari 
durangarra eta Xabier Sánchez komu-
nikatzaile eta dibulgatzaile gastrono-
miko sestaoarra daude tabernaren 
norabide berriaren atzean. Osasun la-
rrialdia bertan behera geratu ondoren, 
neurri murriztailerik bako lehenengo 
asteburua izan dute pasatu berri dugu-
na. Pozik daude herritarren harreragaz.

Zelan etorri zaizue Rugby taberna har-
tzeko aukera?
Orain pare bat urte eskaini zida-
ten aukera, baina ordurako beste 
proiektu batean hasita nengoen. 
Oraingoan, ostera, neure kontura 

lanean hasteko gogoz egon naiz. 
Hauxe zen momentua.
Erronka handia izan da?
Bai, neure gain hartzen dudan 
lehenengo proiektua delako. Beti-
danik gura izan dut neure proiek-
tua martxan ipini. Rugby taberna 
esperientzia hartzeko modua da, 
etorkizun batean neure proiektu 
propioa martxan ipini ahal izateko. 
Sukaldaritzan baduzu eskarmentua.
Bai, bederatzi urtean lan egin dut 
ostalaritzan, sukaldean. Tabernako 
barraren atzean estreinako aldia da.
Sanfaustoetako lehenengo asteburu 
luzea izan duzu hau. Zelan joan da?
Neurri murriztailerik bako lehe-
nengo asteburua izanik, jendeak 

gogo handiz irten du. Rugby ta-
berna zabaltzeko gogoz egon da 
jendea, eta oso pozik gaude harre-

ragaz. Oso asteburu gogorra izan 
da, baina pozarren gaude. Beti izan 
dut hartu-emana errugbiagaz, eta 
ordu asko egin dut Rugby tabernan 

laguntzen. Etxe bat izan da niretzat 
orain arte, eta are gehiago orain. 
Pintxo-pote egunetan ere etorri 
izan naiz laguntzera.
Eskaintza berritua egin gura duzue. 
Zelan egingo duzue?
Irlandan eta Ingalaterran sorturiko 
kirola da errugbia. Bada, hango gas-
tronomian oinarrituriko errazio 
eta pintxoak eskaini gura ditugu 
iluntzetan, tokiko eta gertuko 
produktuen alde apustu eginda. 
Urri amaieran hasi gura genuke. 
Ez dakigu zelako harrera izango 
duen. Garagardo eskaintza berezia 
ere egin gura dugu. Karta lantzeko, 
Saltsanen aholkularitza dugu.
Kultur ekintzak ere egingo dituzue.
Taberna girotzeko, kultur eskain-
tza xumea lotu gura dugu. Rugby 
tabernaren 30. urteurrenean egin 
zen eskaintza hura berreskuratu 
gura dugu, bariku gauetan. Forma-
tu txikiko ekintzak izango dira (ba-
karrizketak, abeslariak…), taber-
nak emandako aukeren barruan. 

Gozogintzan ere  murgildurikoa zara.
Bai. Basque Culinary Centerren 
(BCC) masterra egin nuen eta 
proiektu txiki bat ipini nuen mar-
txan. Etxean pastelak egiten hasi 
nintzen, enkarguz. Proiektu txiki 
hura handitzen hasita zegoela 
ikusita, utzi egin nuen. Ez neukan 
nahikoa baliabiderik aurrera egi-
teko. Sukaldari batek gozogintzaz 
ezer gutxi dakiela konturatu nin-
tzen. Berdin gozogile batek sukal-
daritzaz. Horregaitik, sukaldari lez 
gozogintza ikastea erabaki nuen. 
Gura zenuke gozogintzan jardun?
Bai, Durangon gozogintzako lan-
tegi txiki bat edukitzea gura nuke. 
Amets bat betetzea litzateke.
Pandemia oso gogorra izan da ostalari-
tzarentzat. Emango zaio buelta?
COVID-19agaz bizitzen jakin behar 
dugu, denon artean aurrera egiten. 
Jendea gogoz dago kalera irteteko, 
oporretarako, eta ostalaritzak ere 
emango dio buelta egoerari. 

“Rugby taberna zabaltzeko gogoz egon da 
jendea, eta oso pozik gaude harreragaz” 
Durangoko Rugby tabernak berriro ere zabaldu ditu ateak, abuztuan eta irailean itxita 
egon eta gero. Ibilbide berri honetan, errazioak eta kultur ekintzak eskainiko dituzte

Durangon gozogintzako 
lantegi txiki bat 
edukitzea gura nuke. 
Amets bat betetzea 
litzateke

Irlandan eta Ingalaterran 
sorturiko kirola 
da errugbia. Bada, 
hango gastronomian 
oinarrituriko errazio eta 
pintxoak eskaini gura 
ditugu iluntzetan

Badakizue normalean bizi-
tzari buruzko gauzez idazten 
dudala; gaur ere, hala izango 
da. Momentu honetan, goi-
zeko zortzietan, nire autoa 
tailer baten utzi eta gero, 
Mawen deitzen den kafete-
gian nago, Txile hegoaldean, 
Puerto Varas deitutako herri 
ospetsu batean. Hemen, da-
goeneko udaberrian sartzen 
ari gara; beraz, eguzkia dis-
tiratsu dut goian, Llanquihue 
deitutako lakuan bere arras-
toa uzten duela, Txileko laku-
rik handienetarikoan; Spo-
tify-en musika klasikoa jarri, 
belarrietan entzungailuak 

ipini inor ez ernegatzeko, 
eta pentsatzen hasten naiz…  
badakit senarra eta a laba 
etxean lasai-lasai lo geratu 
direla, eta osasuntsu eta ziur 
daudela. Hau bai hau bizitza! 
Momentu eder honetaz dis-
frutatzen dudan bitartean, 
ezinezkoa egiten zait nire 
gaixoez ez pentsatzea, CO-
VIDak eta pandemiak sortu-
takoaz, Pakistango arazoez, 
klima aldaketaren inguruko 
gaiez,  gaur egun dagoen de-
linkuentziaz, korrupzioaz, 
erlijio gatazkez, emakumeen 
aurkako indarker iaz,  eta 
abar. Une batean irudi gehie-
gi pasatzen zaizkit buruan, 
baina bizitza hori dena dela 
suposatzen dut, bizitzak hori 
guztia dakarrela amaitzen 
dut nire hausnarketa… Hori 
dela-eta, dagoen bezala bizi-
tzea beste aukerarik ez dugu. 

Lau- 
hortza

Bizitza

Alina 
Ahtamon 
Medikua

Eguzkia distiratsu 
dut goian, Llanquihue 
deitutako lakuan bere 
arrastoa uzten

Jon Zuazubiskar  
Saez de Maturana
Rugby taberna hartu du
DURANGO ı 1994
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