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Gutierrez munduko txapeldun eta  
Kortazar hirugarren uretako motoetan
Kirola• Uretako motoen munduko espezia-
listarik onenak batu dituen txapelketan, es-
kualdeko bi nabarmendu dira: Andoni Gutie-
rrez abadiñarra eta Lander Kortazar duranga-
rra. Bere gogortasunagaitik, uretako Dakar-a 

deitzen diote Mallorcako probari, eta aurten-
goa ez da salbuespena izan. Itsaso zakarrari 
etekina ateratzen asmatu dute eskualdeko 
kirolari biek, eta eurenak baino moto hobee-
kin aritu direnak menderatu dituzte. • 21

Durangoko Udalak eta Eusko Jaurlaritzako Garraio Sailak 
alde biko "negoziazio mahai teknikoa" sortzea adostu dute, 
trena lurperatzerakoan libre geratu den orubean "proiektu 
adostu bat" lortzeko. "Konfiantza giroa sortzeko" asmoz, 
albo batera utziko dituzte indarrean dauden auzi judizialak. 
Udalak prozesu herritarra hasi gura du urtea amaitu baino 
lehenago • 4

"Loteria saltzeagaitiko 
komisioak eguneratzea 
eskatzen dugu"
Abadiño • Mikel Petite 'Loteros 
en lucha' mugimenduko kidea 
da. Kexu da komisioak izoztuta 
dituztelako 17 urtean. • 2

Agenda• Izaro Andres musika-
riak kontzertua eskainiko du za-
patuan, Landako Gunean. • 16

Taularatzeko prest 

Pauso bat aurrera trenbide 
zaharraren proiektuan
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LOTERIA  •  EKAITZ HERRERA

Espainiako estatu osoan, 1.000 
loteria saltzaile baino gehiago anto-
latu dira 'Loteros en lucha' (Loteria 
saltzaileak borrokan) mugimendua-
ren bueltan. Mikel Petite loteria 
saltzaile abadiñarra bertan sartuta 
dabil. Kolektiboaren aldarrikapenak 
eskari bakar batera mugatu daitezke. 
Honako honetara: loteria saltzeagai-
tik jasotzen dituzten komisioak egu-
neratu daitezen gura dute, 17 urtean 
bere horretan mantendu dira eta. 

Zein arrazoik bultzatu zaitu 'Loteros 
en lucha' mugimenduan parte har-
tzera?
Loteros en lucha mugimendua Sevi-
lla hirian sortu zen. Bere eskaera 
nagusia da loteria saltzaileok sal-
menta bakoitzagaitik jasotzen du-
gun komisio kopurua handitzea. 
Komisio horiek 2004tik daude 
izoztuta. 17 urte daramatzagu 
egoera honetan. Eta SELAEri, Es-
painiako estatuko apustuen eta 
loterien erakundeari, eskatzen 
dioguna da, hain zuzen ere, loteria 
saltzaileok kontuan hartzea, eta 
komisio horiek eguneratzea.
Zer-nolako pisua dute komisio horiek 
zuen fakturazioan?
Adibide modura, Gabonetako lo-
teria ipiniko dizut. Dezimo bakoi-
tzak 20 euro balio ditu, baina guk 

80 zentimo jasotzen ditugu hortik. 
Hau da, dezimoak balio duenaren 
%4. Beste adibide bat primitiba 
izan daiteke. Bertan euro bat jo-
katzen baduzu, guk bost zentimo 
poltsikoratzen ditugu. Hau da, %5. 
Beraz, dioguna da komisio horiek 
eguneratu egin behar dituztela. 
Izan ere, 17 urte hauetan igo egin 
dira autonomoen kuotak, igo egin 
da argindarraren prezioa, eta 
garestitu egin da bizimodua bera. 
Horregaitik eguneratu behar dira 
komisioak. Egoera larria da. Ho-
nek ez du heldulekurik.

Beraz, salduriko txartelaren ehuneko 
txiki bat baino ez duzue poltsikora-
tzen. Nora bideratzen da gainerako 
dirua?
Gainerako ia dena Espainiako es-
tatuak bereganatzen du. %26 bat 
estatuko altxortegira doa. Beste 
%70 loteria sarietara. Baina kon-

tuan hartu behar da sarien %20 
ere estatura bueltatzen dela. Az-
kenenean, salmentaren mozkinik 
handiena estatuak bereganatzen 
du. Estatuak urtean 9.000 milioi 
euroko diru sarrerak ditu loteriei 
eskerrak, batez beste.
 Joan den irailaren 22an, Espainiako 
estatuko hainbat loteria saltzaile 
Madrilera joan zineten manifestazioa 

egitera. Baduzue beste mobilizazio-
rik egiteko asmorik?
Bai. Gabonetako loteriaren zozke-
ta, abenduaren 22koa, oihartzun 
handiko zozketa izaten da. Aur-
ten ere hedabide asko egongo da 
han. Telebista kanal pilo bat. Eta 
zerbait antolatuko dugu. Behar-
bada edukiera kontuengaitik 
ezingo gara denok barrura sartu, 
baina baliteke Madrilgo Errege 
Antzokia inguratzea. Zerbait 
egingo dugu. Behintzat, han 
egon.
Izan duzue gobernuaren erantzunik 
orain arte?
Ez. Azken urte hauetan asko izan 
dira Apustuen eta Loterien Era-
kundeagaz batu diren elkarteak. 
Baina jaso duguna ezezkoa izan 
da. Irailaren 22an idatzi bat erre-
gistratu genuen, baina, oraingoz, 
ez dugu erantzunik jaso. 
Zer diotsue herritarrek? Behar den 
beste ezagutzen ote dugu loterien 
atzean dagoena?
Gai ezezaguna izan da orain arte, 
baina iruditzen zait apurka-apur-
ka ezagunagoa egiten dabilela. 
Irailaren 22ko deialdia zela-eta, 
kartel piloa ipini genuen dendan. 
Ordu tarte batzuetan loteria sal-
tzeari utzi genion. Oihartzuna 
lortu gura izan dugu. Orokorrean, 
herritarrak loteria zaleak dira. 
Esango nuke sortzen den nola-
baiteko ilusio hori gustatu egiten 
zaigula. Gainera, esaten da krisi 
sasoian gehiago parte hartzen 
dela loterian. Administrazio ho-
netan ere eman izan ditugu sari 
potoloak. Adibidez, Erregenetako 
Umeen zozketaren bigarren saria 
banatu dugu orain gutxi. Horrek 
ilusioa eragiten digu guri ere.

“Gabonetako loteriaren dezimoak 20 euro balio 
dituen arren, guk 80 zentimo jasotzen ditugu” 
Espainiako estatuko loteria saltzaileek 'Loteros en lucha' mugimendua sortu dute. Kexu dira, salduriko txartel bakoitzeko jasotzen 
dituzten komisioak ez direlako azken 17 urteetan aldatu. Tarte horretan bizimodua garestitu dela eta egoera "larria" bizi dutela diote

Mikel Petite Matienako dendan.

17 urte hauetan igo 
egin dira autonomoen 
kuotak, argiaren prezioa, 
eta bizimodua bera. 
Horregaitik eguneratu 
behar dira komisioak

17 urte hauetan igo 
egin dira autonomoen 
kuotak, argiaren prezioa, 
eta bizimodua bera. 
Horregaitik eguneratu 
behar dira komisioak

Mikel  
Petite Guenaga
Loteria saltzailea
AbAdiño | 1978
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LOTERIA  •  EKAITZ HERRERA 

"Egoera hau jasangaitza da. Gaur 
egun ez da bideragarria loteria 
administrazio bat kudeatzea. Zu-
re negozioa mistoa bada, hau da, 
loteriaz gainera bestelako gauza 
batzuk saltzen badituzu, bada, 
eramangarriagoa izango da egoe-
ra. Baina loteria bakarrik salduta 
aurrera egitea oso gatxa da", dio 
Txema Montesek. Montes Loteros 
en lucha kolektiboko koordinatzai-
lea da Araban, Bizkaian eta Gi-
puzkoan.  Horrez gainera, loteria 
saltzen du Astrabuduan (Erandio). 
Argi dio ez dabiltzala "negarrez". 
"Ezin dugu joan den mendeko ko-
misioak kobratzen segitu, gastuak 
igo direnean eta erosteko ahalme-
na heren bat gutxitu zaigunean", 
zehaztu du Montesek. "Ez zaigu 
mobilizazioak egitea besterik ge-
ratzen. SELAE erakundearen par-
tetik, Estatuko Apustuen eta Lote-
rien Erakundearen partetik, berba 
politak baino ez ditugu jasotzen. 
Baina auzi hau zuzendu behar 
dute. Gure produktuen prezioak 
tasatuak dira. Estatuak markatzen 

ditu. Beraz, giro trumoitsua dugu 
une hauetan".

Dezimoen banakatzea
Loteria saltzaileentzat Gaboneta-
koa da urteko sasoirik etekinga-
rriena. Gabonetako fakturazioaren 
"%40" sasoi horretako zozketa txar-

telak salduta poltsikoratzen dute. 
Umeen zozketaren eta El Gordo lez 
ezaguna denaren txartelak salduta. 
Dena dela, Txema Montesek modu 
kritikoan begiratzen die txartel 
horien atzean dauden komisioei. 
Bere esanetan, loteria saltzaileak 
txartelaren balioaren %4 baino 

ez du eskuratzen. "Beste %26 bat 
Espainiako estatuko altxortegira 
bideratzen da. Eta falta den %70a 
zozketako sariak finantzatzeko 
erabiltzen da", dio. Baina azken 
puntu honetan ere bada gehiago. 
Izan ere, estatuak sari horien zati 
bat atxiki egiten du. Beraz, balio  

horiek aldatzean eta saltzaileen-
tzako komisioak "eguneratzean" 
kontzentratzen dira  Loteros en lucha 
kolektiboaren aldarriak.

Bestalde, Internet agertzeak 
apustuen mundua goitik behera 
aldatu duela dio Montesek. Eta 
Apustuen eta Loterien Erakundeari 
eskatu dio joko berriak diseinatzea, 
"sorkuntza lan hori ere erakunde 
horren betebeharra" delakoan. 

Gerran sorturiko zozketa
Espainiako estatuko loteria, gaur 
egun ezagutzen dugun eran, XIX. 
mendean hasi zen funtzionatzen. 
Hain zuzen ere, espainiarren eta 
frantsesen arteko gerra betean, 
gerra napoleonikoetan. Orduan 
Espainiako Ogasun Publikoa diruz 
larri zebilenez, agintariek pentsa-
tu zuten herritarrak gehiegi hase-
rreaziko ez zituen zerga moduko 
bat diseinatzea. Testuinguru har-
tan jaio zen gaur egun ezagutzen 
dugun loteria modernoa, nahiz 
eta hamarkada batzuk lehenago 
ere egon ziren antzera bateko 
zozketak.

"Ezin dugu joan den mendeko komisioak kobratzen segitu, 
gastuak igo eta erosketa ahalmena heren bat gutxitu zaigunean"
Txema Montes Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 'Loteros en lucha' mugimenduko koordinatzailea da. Bizi duten egoera "jasangaitza" da bere esanetan

Txema Montes mobilizazio batean.
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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  •  EKAITZ HERRERA

Durangoko Udalak eta Eusko 
Jaurlaritzako Garraio Sailak alde 
biko "negoziazio-mahai tekniko 
bat sortzea" adostu dute, trena 
lurperatzerakoan libre geratutako 
orubean "proiektu adostu bat" sor-
tzeko. Hori dela-eta, alde biek albo 
batera utziko dituzte indarrean 
dauden auzi judizialak, "konfian-
tza giroa sortzeko". 

Durangoko Udalak honako hau 
itxaroten du Jaurlaritzaren parte-
tik: "18 solairuko bost dorreak ez 
eraikitzea", eta orubean "berde-
guneak lehenestea". Bestalde, alde 

biek adostasuna lortzen badute eta 
adostutako hori durangarrek onar-
tzen badute, urbanizazio lanak 
"lehenbailehen" hasteko boronda-
tea agertu du udalak. Proiektuan 
inplikaturiko alde biek Bilbon 
egin dute bilera, Eusko Trenbide 
Sarearen egoitzan. Durangoko 

Ima Garrastatxu alkateak, Aritz 
Bravo zinegotziak eta Jorge Varela 
zinegotziak, eta Pedro Marco Ga-
rraio sailburuordeak, Loly de Juan 
Garraio azpiegituren zuzendariak 
eta Ernesto Martínez de Cabredo 
ETSko zuzendariak parte hartu 
dute bertan.

Martxoaren 14ko galdeketa
PERI 1 Trenbidea proiektuaren he-
rri galdeketan 7.077 durangarrek 
eman zuten botoa. Horietatik 
6.680k proiektua gelditu eta parte 
hartze prozesu bat hastearen alde 
egin zuten.

Alde biko "negoziazio mahai teknikoa", 
trenbidearen orubeko proiektua adosteko
Durangoko Udalak eta Garraio Sailak mahai bat sortu dute trenbide zaharraren orubean 
"proiektu adostu bat" sortzeko. Albo batera utzi dituzte indarrean dauden auzi judizialak

Aritz Bravo, Ima Garrastatxu eta Jorge Barela ETSren egoitzan.

3.500 'Gastrobono' kaleratu 
dituzte Durangoko ostalaritza 
negozioei bultzada emateko
10 euroko bonuagaz 20 euroko kontsumizioa egin ahalko 
da. Bonuok durangarrek zein kanpokoek baliatu ditzakete

DURANGO  •  JOSEBA DERTEANO

Dagoeneko martxan da Durango-
ko ostalaritzari suspertzen lagun-
tzeko Gastrobonoak izeneko egitas-
moa. Udalak 3.500 bonu kaleratu 
ditu, 35.000 euroko inbertsioa 
eginda. Deskontu bonuak dira: 
bonu bakoitza 10 euroan eskuratu 
daiteke eta 20 euroko balioa du. 
Egitasmoa 18 urtetik gorakoei 
bideratuta dago eta aurkezturiko 
NAN bakoitzeko bonu bi eskuratu 
daitezke gehienez. 

Bonu bakoitza erabilera ba-
karreko barra-kode bati lotuta 
egongo da. Hau da, bonua ba-
liatzen duen kontsumitzaileak 
atxikitako establezimendu ba-

tera jotzen badu kontsumizio 
bat egitera, bada, bonu osoa, 
hasi eta amaitu, establezimendu 
horretan agortuko du. Kontsu-
mizio bakoitzean bonu bi erabili 
daitezke gehienez, zenbatekoa 
edozein dela ere. Ekimen honen 
berezitasun bat da ez dagoela 
durangarrei bakarrik mugatuta: 
Durangotik kanpokoak direnek 
ere eskuratu ditzakete txarte-
lak.

Bonuak bonoa.durango.eus web 
orrian, Herritarren Arreta Zerbi-
tzuan edo Turismo Bulegoan dau-
de eskuragarri. Kontsumizioak 
azaroa amaitu baino lehenago 
egin beharko dira. 

Durangoko ostalariak eta udal arduradunak ekimenaren aurkezpenean.

DURANGO  •  JONE GUENETXEA

Jesus Jauregi artistak Durangoko 
Landako Gunerako Umbral eskultu-
ra diseinatu zuenetik asko aldatu 
da ingurua. Trena lurperatuta 
dago, pasabideak zabalduta. Eta 
testuingurua aldatu egin denez, 

Durangoko Udalak eskulturaren 
egileari artelana lekuz aldatzeko 
proposamena egin dio. Udalak 
azaldu duenez, Jauregik bat egin du  
proposamenaz. 

Eskultura Durangoko sarrerara 
eraman dute, Gernikako Arbola 

biribilgunearen ondora, han ingu-
ruan eraikitzen dabiltzan etxebizi-
tzen aldamenera. Joan zen astean 
hasi ziren eskultura lekualdatzen 
eta martitzen iluntzean garabi han-
di bategaz garraiatu zuten. Orain, 
konpondu eta garbitu egingo dute. Eskultura garabi handi bategaz lekualdatu zuten.

Gernikako Arbola biribilgunearen ondoan eraikitzen dabiltzan etxebizitzen ingurura eraman dute

Jesus Jauregiren 'Umbral' eskultura Landako 
Gunetik Durangoko sarrerara lekualdatu dute

"Udalak 18 solairuko bost 
dorreak ez eraikitzea" 
eta "berdeguneak 
lehenestea" itxaroten du
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DURANGO  •  Joseba derteano

Urtero sasoi honetan ohikoa den 
moduan, Durango Rugby Taldeak 
Movember mugimenduagaz bat 
egingo du aurten ere. Azaroan 
bibotea utzita, gizonengan prosta-
tako eta barrabiletako minbiziak 
prebenitzeko kontzientziazioan 
eragitea du helburu ekimenak, 
baina horren harira beste hainbat 
ekimen ere antolatzen dute dirua 
batzeko.

Iaz, Movember mugimenduko 
biboteagaz marrazturiko maska-
ra edo musukoak atera zituzten. 
Aurten, ostera, ez dira bakarrik bi-
boteak ikusiko kalean. Kamisetak 
eta pultserak izango dituzte lagun, 
biak lehenengoz. Azaroan zehar 
erosi ahalko dira. Pultserak han-
hemenka zabaltzeko, Dendak Bai 

elkartearen laguntza izango dute 
eta hainbat komertziotan egongo 
dira eskuragarri. Kamisetak Rugby 
Tabernan edo DRTko arduradunen 
bitartez lortu ahal izango dira. 
Horrez gainera, azaroaren 6an eta 
20an postu bat ipiniko dute Andra 
Mariko elizpean, materiala saltze-
ko.

Mov Eguna
Ekimenaren erremate modura, Mov 
Day eguna antolatuko dute.  Aza-
roaren 25ean egingo dute, Rugby 
Tabernan. Antolatzaileek aurreratu 
dutenez, zozketak, pintxo-potea 
eta ekintza gehiago egingo dituzte 
egun horretan. Bestalde, taberne-
tan itsulapikoak ipiniko dituzte 
ekarpenen bat egin gura duena-
rentzat.

Ekimena ahalik eta gehien za-
baldu gura dutela da aurtengo beste 
nobedadeetariko bat. Tokian tokiko 
errugbi taldeekin elkarlanean ari-
tuko dira kamisetak eta pultserak 
Bilbon, Gasteizen, Hendaian eta 
beste herri batzuetan ere saldu 
daitezen. Antxon iriondo eta Iker Mendieta DRTko kideak kanpaina berriaren aurkezpenean.

Kamisetak Rugby Tabernan eskuratu ahalko dira, besteak beste. Pultserak, ostera, Dendak Bai elkartearen bitartez. 
Bestalde, azaroaren 6an eta 20an postu bat ipiniko dute Durangoko Andra Marian, material hori guztia saltzeko

Durango Rugby Taldeak kamisetak eta pultserak 
aterako ditu Movember ekimenaren barruan 

DURANGO  •  MaIaLen ZUaZUbIZKar 

Berbaro euskara elkarteak Hiru-
koa lehiaketa antolatu du hiru-
garren urtez. Parte hartzaileek  
galdetegi bat bete beharko dute 
Interneten datozen asteetan, 
astero. Galderak mota askota-
rikoak izango dira: Durangoko 
historiari loturikoak, Durango-
ko eguneroko kontuei buruz-
koak, edo kultura, kirola, pertso-
na famatuen aurpegiak, hiero-
glifikoak ardatz dituztenak.

Parte hartzea oso erraza da: 
hiru laguneko taldea osatu, eta 
datozen hiru asteetan kaleratu-
ko dituzten galdetegiak bete eta 
bidali behar dira domeka gaua 
baino lehenago. Galdetegi horiek 
astelehenero eskuragarri ipiniko 
dituzte Berbaroren webgunean 
eta Berbaroren sare sozialetan. 
Lehenengo galdetegia kalean 
dago jada.

Punturik gehien lortzen duen 
hirukoteak Errigorako otzara 
eder bat jasoko du. Iazko edi-
zioan 23 hirukotek parte hartu 
zuten.

Berbaro elkarteak Hirukoa 
lehiaketaren hirugarren 
edizioari ekin dio
Lehenengo galdetegia kalean da. Talde parte hartzaileek 
Berbaroren web orrira edo sare sozialetara jo behar dute

Dagoeneko parte hartu daiteke lehiaketan.

Berbalagun berria euskararen 
erabilera bultzatzeko asmoz dator
Mankomunitateko, udaletako eta Berbalagun programako 
kideek egitasmoaren 21. edizioa aurkeztu dute asteon

DURANGALDEA  •  eKaItZ Herrera

Euskararen ezagutza hazi egin 
den arren erabilera ez da neurri 
berean indartu. Hor ipini gura du-
te, hain zuzen ere, Berbalaguneko 
edizio honetako "fokua". Mireia 
Elkoroiribe Mankomunitateko 
presidentearen esanetan, ezagu-
tza eta erabilera indartzeko "mo-
mentua" da oraingoa. 

Bestalde, "euskaldunen arteko 
sareari eta elkar ezagutzari" bul-
tzada emateko sasoia dela iritzi 
dio Irati Anakabek, AEKren Ber-
balagun programako arduradu-
nak. Alde horretatik, ariguneek 
eskaintzen duten "konfiantza 
espazioa" goraipatu du, eta gaine-
ratu du denboraldi honetarako ere 
gertu dituztela mendi irteerak, 
bisita gidatuak zein Hiketalagun 
programak. 

Programan izena emateko 
epea urrian zabaldu zen. Dagoe-
neko 17 izan dira Durangaldean 
sortu diren taldeak. Guztira, 100 
herritarrek eman dute izena. 
Bestalde, euskara "gozamenagaz 
eta hartu-eman sareekin" batu 
behar dela azaldu dute aurkez-
penean. 

Programan izena eman gura 
dutenek 639 400 786 telefono 
zenbakira edo durangaldea@aek.
eus helbide elektronikora idatzi 
dezakete.

Euskararen ezagutza 
eta erabilera indartzeko 
momendua da, 
Elkoroiriberen berbetan
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ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA

Zornotzako gazte mugimenduak 
jakinarazi du eraikin bat oku-
patu duela, barruan gaztetxea 
egiteko. Okupaturiko eraikina 
Perforación S.A. lantegikoa da, 
Ogena auzoan dagoen fabri-
ka. Bertako bulegoak eta lan-
tegia okupatu dituzte. Gazte 
mugimenduko kideek diotenez, 
"2009tik dago eraikina hutsik". 
Okupazioa urriaren 20an gauza-
tu zuten eta gaztetxea atontzeko 
lanetan hasi dira dagoeneko. 
 
Forjarien jauregia botata
Okupazio berri hau Forjarien 
jauregia hustu eta bota zutene-
tik aste gutxitara egin dute. Zor-
notzako gazte mugimenduko 
kideek diote udalerrian gaztetxe 
bat izateko "beharrizanak" bere 
horretan jarraitzen duela. "Argi 
dugu gure esku dauden balia-
bide guztiak erabiliko ditugula 
Zornotzan gaztetxe bat izateko", 
adierazi diote gazte mugimen-
duko kideek ANBOTOri.

Zornotzako Ogena auzoko 
fabrika bat okupatu dute 
barruan gaztetxea sortzeko
Zornotzako gazte mugimenduaren berbetan, "enpresa 
zarratuta dago 2009tik". Urriaren 20an okupatu zuten

Ogena auzoan okupatutako fabrika.

ZORNOTZA  •  ARITZ mAldonAdo

'Bandarekin bidaian' izenburu-
pean, zapatuan hasiko duen hi-
rugarren denboraldia aurkeztu 
du, asteon, Zornotzako Musika 
Bandak. "Jaio eta apurka-apurka 
hazten joan eta gero, Zornotzako 
Musika Banda martxan dagoela 
aldarr ikatzea da denboraldi 
honetako helburua. Kontzertu 
bakoitzak bidaia ezberdina sen-
tiaraziko die entzuleei, denbo-
ran zein espazioan", azaldu du 
Aritz Labrador bandako zuzen-
dariak. Bandaren jardunerako, 
eta kulturarako orokorrean, hile 
gogorrak izan direla adierazi du, 
baina denboraldi berriari ekite-

ko gogotsu daudela ere esan du 
zuzendari zornotzarrak.

"Haurtzarora itzulia"
Zapatu honetan izango da lehe-
nengo kontzertua, 20:00etan, 
Zornotza Aretoan. Emanaldian 
marrazki bizidunetako eta hau-
rrentzat sorturiko beste musika 
batzuk egongo dira gozagai. 
"Iraganeko oroitzapenetan ez-
kutaturiko haurtzarora itzulera 
izango da. Publiko guztiaren-
tzat izango da eta haurrik txi-
kienak hunkituko ditu. Eta hain 
txikiak ez direnak nostalgiko 
utziko ditu", laburtu du Labra-
dorrek. 

Zornotzako Bandak sei "bidaia" 
proposatu ditu denboraldi berrirako
Zapatuan hasiko da denboraldia, 20:00etan, 'Haurtzarora bidaia' kontzertu bereziagaz

Luciano Martínez kultura zinegotzia eta Aritz Labrador Musika Bandako zuzendaria.

Uztargi.Klik elkarteak 
zornotzar guztiei zabalduriko 
argazki lehiaketa antolatu du
Argazkilari bakoitzak bost irudi aurkeztu ahalko ditu. Argazkiak 
entregatzeko epea azaroaren 30era arte dago zabalik

ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA

Zornotzako Uztargi.Klik argazki-
lari elkarteak argazki lehiaketa 
antolatu du udalaren babesagaz. 
Interesdunek bost argazki aur-
keztu ahal izango dituzte sari-
ketara. Gaia librea izango da eta 
argazkiak zuri-beltzean zein ko-
loretan aurkeztu ahalko dira. Fi-
txategi digital bakoitzaren tamai-
nari dagokionez, antolatzaileek 
zehaztu dute gutxieneko kalita-
tea 500 kilobitekoa izango dela. 
Beste baldintzetariko batzuk dira 
parte hartzaileak ezingo direla 
argazkilari profesionalak izan, 
ezta Uztargi.Klik elkarteko kide 
ere. Lehiaketan parte hartu gura 

dutenek uztargiconcursos@gmail.
com helbidera bidali beharko 
dituzte lanak. Azaroaren 30era 
arteko epea dago lehiaketan par-
te hartzeko. 

Sari ugari
Sarituen izenak abenduaren 17an 
jakinaraziko dituzte, Zelaieta 
Zentroko aretoan egingo den eki-
taldian. Honako sari hauek daude 
jokoan: adinbakoen kategorian, 
150, 75, eta 50  euroko sariak 
lehenengo hirurentzat hurrenez 
hurren, eta norbere lana 40x50 
zentimetrora handitzea. Adinez 
nagusi direnen kategorian, 250, 
150 eta 100 euroko sari bana.

Uztargik antolatutako argazki erakusketa.

Zapatuan argazki zaharren 
erakusketa egingo dute 
Garaiko Elizaberrin
Arratsaldean zabalduko dute erakusketa, 18:00etan

GARAI  •  EKAITZ HERRERA

Garaiko Udalak eta Gerediaga 
elkarteak antolatuta, zapatu 
honetan argazki zaharren era-
kusketa egingo dute. Erakusketa 
18:00etan zabalduko dute eta 
Elizaberrin izango da. Urriaren 
hasieran, Gerediagak eta udalak 

herritarrak deitu zituzten he-
rriko usadio zaharrak agertzen 
zituzten argazkiak partekatzera. 
Irudi horiek digitalizatu eta 
gero, jendaurrean erakutsiko 
dituzte. Egitasmoa Europako 
Jardunaldien barruan antolatu 
dute. 

Garaiko Elizaberri eliza.

Bandarekin bidaian
- 
• Urriaren 30ean, 'Haur-
tzarora bidaia', 
• Abenduaren 18an, 'Bi-
daia hemen eta orain'
• 2022ko otsailaren 
19an, 'Euskal Herritik 
bidaia'
• 2022ko apirilaren 9an, 
'Bidaia barne-mundura'
• 2022ko otsailaren 
19an, 'Euskal Herritik 
bidaia'
• 2022ko uztailean, 'Zor-
notzatik Zornotzara'
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MALLABIA •  Joseba derteano

Mallabiko Udalak parke berri bat 
egingo du Mallabiko araztegiaren 
ondoan dagoen 11.000 metro ka-
rratuko zelai batean. Proposamen 
bi landu dituzte eta irail amaieran 
biak ikusgai egon ziren kultur 
etxean. Herritarrek proposamen 
bien artean bozkatzeko aukera 
izan zuten. Proposamen batek ki-
rol egitura gehiago aurreikusten 
zituen (padel pista, tirolina, pump 
track-a, petankarako gunea…) eta 
besteak espazio berde gehiago. 

Parte hartzea "baxua" izan zela 
onartu du Igor Agirre alkateak: 94 
herritarrek eman zuten iritzia. 30 
lagunek kirolgune gehiagoren alde-

ko iritzia eman zuten, eta 36 beste 
aukeraren alde agertu ziren. Gai-
nerako 28ek gobernu taldeak parte 
hartze prozesua aurrera eramateko 
izan duen modua kritikatu zuten. 

Agirrek dio proposamen biek 
antzeko boto kopurua izan dutenez 
erdibideko bat landuko dutela, eta 
gero batzordean eztabaidatuko du-
tela. Parkea urtea amaitu aurretik 
onartzea da asmoa.

Parke berrirako dauden aukera bien arteko 
erdibideko bat landuko dute Mallabian
Proposamen biek antzeko boto kopurua jaso dute; beste herritar batzuk kritiko azaldu 
dira gobernu taldeak parte hartzeko prozesua aurrera eramateko izan duen moduagaz 

Araztegiaren ondoan dagoen 11.000 metro karratuko espazioan egin gura dute parke berria.

94 herritarrek eman 
zuten iritzia; parte hartze 
baxua egon dela onartu 
du Agirre alkateak 

otxAndIo  •  Joseba derteano

Domekan askotariko produktuen 
merkatua egingo dute Otxandion, 
10:00etatik 14:00etara. Guztira, 
Bizkaiko hainbat herritako 15  
postu egongo dira udaletxe pareko 
plazan.

Durangaldeko hiru ekoiz-
le egongo dira eta euretariko bi 
Otxandiokoak dira: Andoni Padilla 
gaztagaz eta Harrikoskor denda 
poltsekin, jolasekin eta abarrekin. 
Eskualdeko hirugarren ekoizlea 
mañariarra da: Uranga baserria, 

ogiagaz. Horrez gainera, Dimako 
eztia, Mungiako patea eta pipe-
rrak, Igorreko ahuntz gazta eta ba-
razkiak, Orozkoko euskal pastela 
eta Aramaioko gazta erosi ahalko 
dira, besteak beste. 

Merkatuan erosketaren bat egi-
ten dutenen artean produktuz be-
tetako otzara bat zozketatuko dute. 

Ekimen berria
Azoka Gorbeialde elkartearen 
eta Otxandioko Udalaren artean 
antolatuko dute, Aldundiaren 
laguntzarekin. Gorbeialdek Herri 

bat, merkatu bat izeneko programa 
berri bat abiatu zuen iaz. Herrie-

tan antolatu ohi diren ohiko azo-
kez gainera —Otxandiokoa aben-
duan izaten da—, berri batzuk 
antolatzea eta ekoizleei euren 
produktuak saltzeko gune gehia-
go eskaintzea da ekimenaren hel-
burua. Egitasmo honen barruan 
apirilean ere egin zuten azoka bat 
Otxandion. 

Hamabost postugaz, askotariko produktuen  
merkatua egingo dute Otxandioko plazan, domekan
Gorbeialdi elkartearen 'Herri bat, merkatu bat' egitasmoak gune berriak eskaini gura dizkie ekoizleei euren produktuak saltzeko

Apirilean Otxandion egindako merkatua.

Merkatuan erosketaren 
bat egiten dutenen 
artean produktuen otzara 
bat zozketatuko dute

Argindarraren 
prezioaren igoera 
salatzen duen mozioa 
onartu dute Mañarian

MAÑARIA  •  J.d.

Gobernu taldean dagoen EH 
Bilduren aldeko botoekin, ar-
gindarraren prezioaren igoera 
salatzen duen mozioa onartu 
zuten Mañariko azken udalba-
tzarrean. EAJ abstenitu egin 
zen.

Argindarraren prezioa "go-
bernuek, politikariek, kon-
painia elektrikoek eta denek 
partekatzen dituzten interes 
ekonomikoek sorturiko eta 

baimenduriko iruzurra da", 
mozioan jasotzen denez. Horren 
aurrean, Euskal Herrirako "su-
biranotasun energetikoa" alda-
rrikatu dute "bidezko sistemak 
arlo publikotik" eraikitzeko eta 
argindarra oinarrizko ondasun 
eta eskubide lez errespetatzeko". 

HAPOa hasieran 
onartuta, 
alegazioei 
erantzutea da 
hurrengo urratsa 

IzuRtzA  •  J.d.

Hiri Antolamendurako Plan 
Orokorra onartzeko proze-
sua aurrera doa apurka-apur-
ka. Udalbatzarrak hasierako 
onarpena eman dio planari 
eta horren ondoren martxan 
ipini beharreko emendakinen 
epealdia ere amaitu da. Hain-
bat alegazio aukeztu da epeal-
di horietan, eta alegazioak 
udaleko batzorde batean az-
tertzea izango da hurrengo 
urratsa, udal ordezkariek 
azaldu dutenez.

Horren ondoren, plana 
udalbatzarrera eramango 
dute berriro, behin behinean 
onar tzeko. Gero, ha inbat 
erakunderen onespena jaso 
beharko du: Eusko Jaurlari-
tzako Ingurumen Sailarena, 
Bizkaiko Aldundiko Errepi-
deak Sailarena… Prozesu ho-
ri amaitu eta gero, udalba-
tzarrak behin betiko onartu 
ahalko du.  

Otxandioko ekoizle bi 
egongo dira artean: 
Andoni Padilla gaztagaz, 
eta Harrikoskor poltsekin  

Mozioak Euskal 
Herrirako "subiranotasun 
energetikoa" 
aldarrikatzen du 
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IURRETA  •  J.D.

Iazko parentesiaren ondoren, 
Iurretako Musikaldia bueltan da. 
Azaroko hiru barikutan Ibarretxe 
kultur etxean izango diren hiru 
zuzenekok osatzen dute aurtengo 
programa.

Azaroaren 15ean, Del barroco al 
jazz izeneko zuzenekoa eskainiko 
dute Duo Orreaga taldeko Ana Sa-
robe flautistak eta Raquel Vergara 
pianistak.

Azaroaren 12an, Trio Syrinx 
taldearen txanda izango da. Kasu 
honetan, hirukote batek osatzen 
du taldea: Roberto Casado eta Unai 
Casado flautistek eta Javier Yera 
biolontxelo-joleak. 

Estitxu Pinatxoren kontzertuak 
ipiniko dio amaiera aurtengo Mu-
sikaldiari, azaroaren 19an. Soul-
aren eta musika beltzaren ikutu 
nabarmenak dituen bere lan berria 
aurkeztuko du. 

Kontzertu guztiak 19:00etan ha-
siko dira. Sarrerak doan eskuratu 
daitezke, Ibarretxe kultur etxean, 
ikuskizunaren aurreko astean eta 
baita kontzertu egunean bertan 
ere, 18:30ean.

Zuzeneko hiru musika kontzertuk osatuko dute 
azaroaren 12an hasiko den Iurretako Musikaldia
Azaroko lehenengo hiru barikuetan izango dira, Ibarretxe kultur etxean; sarrerak, doakoak, kultur etxean bertan lortu daitezke

Estitxu Pinatxo izango da Musikaldiko protagonistetariko bat.

Merkatariei zuzenduriko 
ikastaroa martxan, Abadiñon
Saltokiei aholkuak emango dizkiete marketin estrategia 
orokor bat eraiki dezaten euren negozioa gidatzeko

AbAdIño  •  J.D.

Abadiñoko Udalak merkatariei 
zuzenduriko doako ikastaro bat 
antolatuko du. Gai zerrendan, 
enpresarako komunikazio- eta 
marketin-plan bat sortzea, mar-
ketin- estrategia orokor bat plan-
teatzea, eta saltoki bakoitzeko  
30 minutuko banakako saio bat 
egitea sartzen dira.

Aurrez aurreko prestakuntza 
gaztelaniaz izango da eta Errota 
Kultur Etxean emango dute, aza-
roaren 9an eta 17an, 14:45etik 
16:15era. Banakako mentoring-a 
Internetez edo aurrez aurre egin 
ahal izango da, datorren abenduan, 
hilaren 1ean eta 15ean. Izen ema-
tea azaroaren 5era arte egongo da 

zabalik, 94 6215534 telefono zen-
bakiaren edo helbide elektroniko 
honen bitartez: haz@abadiano.eus.

Arreta pertsonalizatua
Saio horietan, beharrizanen ara-
berako proposamen estrategiko 
pertsonalizatua egingo da eta en-
presa bakoitzari bere negoziorako 
estrategia zehatzak aplikatu ahal 
izateko gidaritza emango zaio.

Programak, gainera, plan es-
trategikoaren jarraipena egiteko 
prestakuntza jasotzen du, eginda-
ko ekintzak kontuan hartuta, eta 
baita hurrengo hiruhilekorako 
antolaketa proposamena eta lortu-
riko emaitzen araberako ekintza-
proposamena ere.

zAldIbAR  •  A.M./J.D. 

Zaldibarko Verter Recycling 2002 
SLko bazkideek batzar nagusian 
aho batez "sozietatea deuseztatzea 
eta likidazio-aldia abiaraztea" era-
baki dutela jakinarazi du enpresak 
ohar baten bitartez.

Irailaren hasieran, Verter Recy-
clingen abokatuek akordio bat si-
natu zuten Zaldibarko zabortegian 
hildako behargin bien familiekin 
eta fiskalagaz. Horren ondoren 
etorri zen enpresa behin betiko 
desegiteko erabakia. Enpresatik ja-
kinarazi dutenez, akordioa "behar 
den moduan" jaso dute Merkatari-
tza Erregistroan, eta baita Merka-
taritza Erregistroaren Aldizkari 
ofizialean ere. Aldizkari horretan 
publikatu eta hurrengo egunean 
egin du publiko Verter Recyclingek 
erabakia, ohar baten bitartez. 

Bazkideek Zaldibarko Verter Recycling 
enpresa desegitea erabaki dute, aho batez

2020ko otsailean amildu zen Zaldibarko zabortegia.
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atxondo  •  maialen zuazubiskar

Urriaren 14an patera bat hondo-
ratu zen Trafalgar lurmuturrean, 
Cadizen. Gertakari latz horretan, 
Atxondon bizi diren hiru lagunen 
senitartekoak hil ziren, eta orain 
finantziazioa behar dute seni-
deen gorpuak aberriratzeko.

Atxondon dauden errefuxiatuei 
laguntzeko asmoz, Ibaizabal ikas-

tolako HH2ko ikasleek elkartasun 
jaialdia antolatu dute. Sorginolan 
egingo dute, gaur arratsaldean. 
Bigarren eskuko elkartasun azo-
ka bategaz emango diote hasiera 
jaialdiari. Azoka 17:00etan izango 
da. Azokaren ondoren, kontzer-
tuak egongo dira. 18:00etatik 
21:30era bitartean, Parkatu, BPP 
eta Erruki erromeria taldeek es-

kainiko dute kontzertua. Kontzer-
tuetara joan gura duenak 3 euro 
ordaindu beharko ditu. 

Laminak 20 euroren truke
Bestalde, Eñaut Aiartzaguena 
iurretarrak 'Bizitzak erdigunera' 
laminak ipini ditu salgai, Ur-
luma markapean. Laminak A5 
tamainakoak dira eta iurretarrak 

etxera bidaltzen ditu, 20 euroren 
truke. Aiartzaguenak jakinarazi 
duenez, bidalketa gastuak kendu-
ta, laminekin ateratako diru guz-
tia Atxondoko Harrera taldekoei 
emango die. 

Laminak eskuratu gura ditue-
nak irribarrez.tirak@gmail.com hel-
bidera idatzita ipini daiteke har-
tu-emanetan Aiartzaguenagaz.

Tirabira udalean
Bestalde, Atxondoko EH Bilduk 
prentsa ohar bat kaleratu du gai 
honetan udalak izan duen jo-
kabidea salatzeko. "Atxondoko 
Udalaren immobilismo lotsaga-
rria publiko egin eta salatu gura 
dugu. Udalarentzat maila ezber-
dinetako herritarrak daude eta 
horrela jokatzen dute. Alkateari 
eta bere alderdiari tragedia honen 
aurrean pauso eta konpromiso po-
litiko zehatzak eskatu dizkiegu", 
salatu dute EH Bildukoek.

Oposizioari erantzunez, go-
bernu taldeak oharra kaleratu 
du eta jakinarazi du Eusko Jaur-
laritzagaz lanean dabilela errefu-
xiatuen senitartekoen gorpuak 
aberriratzen laguntzeko. Horrez 
gainera, gobernu taldeak EH Bil-
duren jarrera deitoratu du. "EH 
Bilduk emozionalki gogorrak 
diren gaiak politizatu eta horiei 
etekina ateratzea baino ez du gu-
ra", amaitu dute.

Elkartasun keinuak Durangaldean 
Atxondoko errefuxiatuei laguntzeko
Ibaizabal Ikastolako HH2ko ikasleek elkartasun jaialdia antolatu dute gaur arratsalderako

Joan zen eguaztenean Atxondon egindako agur ekitaldiko argazkia.

ELoRRIo  •  maialen zuazubiskar 

Elorrioko Udalak aurrekontu 
parte hartzaileetako emaitzak 
jakinarazi ditu. Guztira, 277 
elorriarrek parte hartu dute, eta 
sei proposamenetik bat aukeratu 
dute urriaren 1etik 15era bitar-
tean. 

Elorrioko Udalak prentsa ohar 
baten bitartez jakinarazi duenez, 

San Juan-Elizalde bidegurutzea 
hobetzea izan da aurrekontu parte 
hartzaileetako proiekturik boz-
katuena. Bertan, oinezkoei eta 
bizikletariei lehentasuna emango 
zaie. Proposamen honek 45 boto 
jaso ditu guztira. 

“Gobernu talde honentzat fun-
tsezkoa da parte hartzea; herri-
tarrei entzutea udal kudeaketa 

ulertzeko dugun moduaren parte 
da, eta inkesten bitartez egiten 
den kontsulta mota hori entzute-
ko modu bat da. Emaitza horiekin, 
gure bizilagunek adierazi dute 
zein proiektutara bideratu gura 
duten 50.000 euroko udal aurre-
kontua”, adierazi dute Elorrioko 
Udaletik. Proiektua 2022an gauza-
tzen hastea aurreikusi dute.

San Juan-Elizalde bidegurutzea hobetzea 
aurrekontu parte hartzaileetan bozkatuena
Elorrioko Udalak prentsa ohar baten bitartez jakinarazi duenez, 277 pertsonak parte 
hartu dute aurrekontu parte hartzaileetan, eta proiekturik bozkatuenak 45 boto jaso ditu

Berrizen 
'Berbalapiko' hiztegia 
sortu gura dute 
herritarrekin 
elkarlanean

bERRIz •  maialen zuazubiskar

Berrizko Udaleko Euskara Sai-
lak 'Berbalapiko' hiztegia sortu 
gura du herriko gazte eta adine-
koekin elkarlanean. 

Udaletik jakinarazi dute-
nez, Bizkaian eta Berrizen 
bertan erabiltzen diren berba 
propioak batzea eta berba 
zaharrei esangura gaurkotua 
eranstea, eta gero horiek era-
biltzea da helburua. "Horreta-
rako, gazteekin, ikasleekin, 
herriko nagusiekin eta eus-
kaldun zaharrekin egongo ga-
ra, ahalik eta berbarik gehien 
jasotzeko eta zabaltzeko", 
azaldu dute udaleko ardura-
dunek. 

Horrez gainera, ekarpenak 
bidaltzeko gonbidapena egin 
diete Berrizko Udaletik herrita-
rrei, euskara@berriz.eus helbide-
ra idatzita. 

Behin hiztegia osatuta, Be-
rrizko eskolako ikasle guztiei 
banatuko diete, eta hiztegia osa-
tzen parte hartu duten guztiei 
ere bai. 

atxondo  •  maialen zuazubiskar

Atxondoko AHTaren kontrako 
plataformak AHTko lanetan da-
biltzan kamioiak herrigunetik 
ez pasatzeko eskatu dio behin 
baino gehiagotan udalari azke-
naldian. Esate baterako, iazko 
ikasturte amaieran sinadura 
bilketa bat egin zuten, kamioien 
ibilbidea herrigunetik ez izate-
ko. Sinadura horiek udaletxean 
aurkeztu zituzten, eta, plata-
formakoek jakinarazi dutenez, 
mozioa aho batez onartu zuten. 
"Hala ere, Adifek kamioiak he-
rrigunetik bidaltzen jarraitzen 

du, legetik kanpora", adierazi 
dute plataformakoek. 

Herri ekimenak
Hori salatu eta kamioien joan-eto-
rria gelditzeko asmoz, herri eki-
menak egiten dabiltza Atxondon. 
Astelehenean, esate baterako, 
hainbat pertsonak protesta egin 
zuten. Atxondoko zebrabide bat 
gurutzatzen aritu ziren etenik 
barik. 

Bestalde, herriko hainbat ume 
eta familiak AHTaren aurkako 
pankartak egin zituzten eskola 
inguruan ipintzeko.  

Protestak AHTko obretako 
kamioiak herritik ateratzeko

Herritarrek egindako pankartak eskolan ipiniko dituzte.
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COVID-19ak eragindako mun-
duko pandemiak argi erakutsi 
diguna da gure herriko mer-
katari eta ostalariak zaindu 
behar ditugula, inguruko 
ekonomiaren motore baitira. 
Multinazional eta makro en-
presek ere pandemiak eragin-
dako krisi ekonomikoa jasan 
dute, baina ez herriko merka-
tari eta ostalari txikiek lez.  

2020. urtean zehar, hain-
batetan itxi behar izan dute 
Durangoko ostalariek beraien 
saltokia, etxera eramateko 
zerbitzua besterik ezin izan 
dute egin eta berau ordutegi 
oso zorrotz batekin. Horrela, 
gure herriko hainbat taberna 
eta jatetxek betiko itxi dituzte 
ateak. 

Udaletik herriko ekonomia 
sustatu beharraz kontziente 
izan gara beti. Krisi ekonomi-
ko eta sozial hau hasi zenean 
berraktibazio plana martxan 
jarr i genuen eta helburua 
lortzeko neurriak hartu ge-
nituen. Online Durangoko 
dendetan erosteko platafor-
ma sortuz, bonu kanpaina 
ezberdinak eginez (ekainean, 
irailean eta abenduan gehien 
bat) eta joan den astean sal-
gai jarri ziren Gastrobonoak 
eskainiz. Horrela, bertako en-
presa txikietako produktuak 
ezagutzera eman eta saltzea 
lortu dugu. 

Guztira, 3.500 bonu kale-
ratu ditugu. Erosleak 10 euro 
ordaindu eta 20 euroko bonua 
jasoko du herriko taberna edo 
jatetxeetan gastatzeko. Neurri 
honekin, herritarrak gure 
herrian kontsumitzera bultza-
tzen ditugu, gure ekonomia-
ren erdigune baitira herriko 
denda eta taberna txikiak. 

Dagoeneko ia ez da Gastro-
bonorik salgai geratuko, be-
raz, ez zaitez atzean gelditu, 
Berraktibatu Durango!

Politikan

Berraktibatu Durango

Garazi Errasti
Silloniz 
EH-Bildu

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). 

Elorrio I Ernaik gazte asteburua antolatu du azaroaren lehe-
nengo astebururako. Barikuan, 17:30ean, jardunaldi nazionalen 
aurkezpenagaz emango diote hasiera asteburuari. Egitarau 
zabala antolatu dute: gazte sortzaileen azoka, gazte bazkaria eta 
elkartasun kontzertuak, besteak beste. Ekintzak Portalekuan, 
Gaztetxean eta plazako frontoian izango dira. 

Ernaik Elorrioko gazte asteburua antolatu 
du azaroaren 5etik 7ko astebururako

Durango I Nazioartean egiten den 'Heriotzari Bizitza Emanez' 
jaialdiaren bigarren edizioa egiten dabiltza Durangon. "Herio-
tzaren gaia tabua da gure gizartean, eta, beraz, gaian adituak 
direnekin batera hori jorratu gura dugu", azaldu dute udal ardu-
radunek. Hori horrela, 'Death cafe' bi egingo dituzte eta baita 'Hil 
aurretik zera izan nahi dut' jarduera ere.

Durangok 'Heriotzari Bizitza Emanez' 
jaialdian parte hartuko du

Zornotza I Zornotzako Udalak 'KM0 2022' ekimena ipini du 
martxan. Ekimena herriko ikasle, artista eta elkarteei zuzenduta 
dago eta helburua banaka, taldean edo enpresa baten bitartez sor-
kuntzan hasi gura duten zornotzarrei presentzia ematea da. Pro-
graman izena ematen dutenek euren lanak udal espazio batean 
lantzeko edo aurkezteko aukera izango dute. 

Zornotzako Udalak ikasleen, artisten eta 
elkarteen sorkuntza bultzatuko du

Elorrio I Errebonbillo pintura lehiaketa egin da asteburuan Elo-
rrion, eta, guztira, 27 artistak parte hartu dute. Lehiaketa Gijongo 
Nestor Lópezek irabazi du, 'Erreka kalea' lanagaz. Bigarren saria Man-
resako Julia Juncadella artistarentzat izan da, eta hirugarren saria 
Eduardo Alsasua nafarrarentzat. Sari horiez gainera, beste sari bi ere 
banandu dituzte, herriko lehenengoa eta bigarrena. Sari horiek Juan 
Mari Lersundik eta Roberto Urizarrek irabazi dituzte.

Gijongo Nestor López artistak irabazi du 
Elorrioko Errebonbillo pintura lehiaketa

DURANGALDEA •  E.H.

Bizkaiko Foru Aldundiak bizi-
kletak konpontzeko eta man-
tentzeko zortzi BiziPuntu gune 
ipini ditu Durangaldean: Aba-
d iñon, Berr izen, Durangon, 
Elorrion, Iurretan, Izurtzan eta 
Zornotzan. Bizkaiko Foru Aldun-
diak horrelako beste 63 BiziPun-
tu ipini  gura ditu urtea amaitu 
aurretik.

"Funtsezko ba l iabidea da 
Bizkaian bultzatu gura dugun 
mugikortasun iraunkorreko 
eredua sustatzeko; eredu ho-
rren barruan, bizikleta ohiko 
garraiobide lez erabiltzea da 
ardatzetariko bat, bera bakarrik 
edo beste garraio mota batzue-
kin konbinatuta", gogorarazi du 
Miguel Ángel Gómez Viarrek, 
Saileko titularrak.

Bizikletak konpontzeko eta mantentzeko 
zortzi BiziPuntu gune estreinatu dituzte

Martitzenean egin zuten prentsaurrekoa Ermuan. 
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Alboko labirinto honetan 
dauden galtzerdi guztiak 

jaso behar dira. 
Lerro bakar batean eta lerroa 

gurutzatu edo gainjarri 
barik.
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Gela bi hauetan ezberdinak diren bost gauza daude. Zeintzuk?
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Urriaren 29an
DURANGO antzerkia    
‘‘Andante’ (Markeliñe), 
22:00etan, Landako Gunean.

DURANGO kirola    
XI. Peter Memoriala, 
19:30ean, Ezkurdi Jai Alain.

IURRETA ipuin kontalaria    
‘Izena dekona bada’ Oihana 
Etxegibel ipuin kontalariaren 
eskutik, 17:00etan, liburutegian.

ZORNOTZA antzerkia    
‘Maitasunaren itxiera’ 
(Eneko Sagardoy eta Miren 
Gaztañaga), 20:00etan, 
Zornotza Aretoan.

Urriaren 30ean
BERRIZ ikuskizuna    
‘Idi begi’ (Larrua Proiektua), 
19:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO musika    
Izaro, 22:00etan, Landako 
Gunean.

DURANGO ikastaroa    
Haloween mozorroen 
ikastaroa, 11:00etan, San 
Agustin kulturgunean. 6 urtetik 
gorako umeei zuzenduta.

ELORRIO bertsoak    
Bizkaiko Bertsolari 
Txapelketa: Aitor Arrutia 
Azkueta, Igor Galarza Intxausti, 
Imanol Arrutia Azkueta, Imanol 
Uria Albizuri, Iñaki Iturriotz 
Zuluaga eta Peru de Pedro 
Larrea, 17:00etan, Arriolan.

GARAI erakusketa    
Argazki zaharren erakusketa, 
18:00etan, Elizabarrin.

OTXANDIO asteburu baltza   
Susto lehiaketa, egun osoan. 
Kontzertua: Laru + Zarata 
Selektion, 22:00etan.

ZORNOTZA musika    
‘Haurtzarora bidaia’ 
(Zornotzako Musika Banda), 
20:00etan, Zornotza Aretoan.

Urriaren 31n
DURANGO ikuskizuna    
‘Liluragarria’ (Ene Kantak), 
12:00etan eta 17:00etan, 
Landako Gunean.

DURANGO musika    
‘Wasted’ (Producciones 
en Crudo), 19:00etan, San 
Agustin kulturgunean.

IURRETA gaba baltza    
‘Amaren intxaurrak’ 
intxaurrondoen landaketa, 
12:00etan, Maiztegiko 
frontoiaren alboan.
Kalabaza eta jantzi tailerra, 
17:00etan, plazan.
‘Izarretako lore’ antzerkia, 
19:00etan, plazan. 
‘Egin dezagun dantza!’ 
ekitaldia, 20:30ean plazan.
Kontzertua: Txalainak, 
22:00etan, Gaztetxean.

OTXANDIO asteburu baltza   
Susto lehiaketa, egun osoan.
Kalabaza tailerra, 17:00etan, 
plazan.

OTXANDIO azoka   
Otxandioko merkatua, 
10:00etatik 14:00etara, plazan.

ZORNOTZA errezitaldia   
‘Bizi min’ olerki liburuaren 
(Jon Ander Urkiaga) 
errezitaldia, Uxue Alberdi 
eta Unai Iturriagaren eskutik, 
18:30ean, Zelaieta zentroan.

Azaroaren 5ean
DURANGO musika    
Puro Relajo, 22:00etan, 
Landako Gunean.

DURANGO musika    
Organo kontzertua: Ignacio 
Arakistainek (organo-
jotzailea) eta Xabier 
Barriolak (tenorea) Valentín 
Larrea Yturberen lanak 
eskainiko dituzte, 20:15ean, 
San Frantzisko elizan.

ELORRIO lehiaketa    
‘24 ordu digitalean’ 
Arriolako Film Laburren 
Lehiaketa. Oinarriak azalduko 
dituzte 17:00etan, Arriola 
antzokian. parte hartzaileek 24 
ordu dituzte lanak aurkezteko. 

ELORRIO antzerkia    
‘Harri, orri, har’ (Pez Limbo), 
19:00etan, Arriola antzokian.

IURRETA musika    
‘Del barroco al jazz’ (Duo 
Orreaga), 19:00etan, Ibarretxe 
kultur etxean.

Azaroaren  
5ean eta 6an
DURANGO merkatu txikia    
Mendiko merkatu txikia, 
Alpino Mendi Taldeak 
Goienkalen duen egoitzan. 
Gaur, 17:00etatik 21:00etara.
BIhar, 11:00etatik 14:00etara 
eta 17:00etatik 20:00etara.

Azaroaren 6an
BERRIZ antzerkia    
‘Zoaz pake santuan’ (Txalo 
Produzkioak) 19:00etan, 
Kultur Etxean.

DURANGO dantza    
Dantza modernoa eta 
urbanoa (L’Atelier eskola), 
18:00etan, Landako Gunean.

ELORRIO film laburrak    
‘24 ordu digitalean’ 
Arriolako Film Laburren 
Lehiaketan aurkezturiko 
lanen emanaldia, 20:00etan, 
Arriola antzokian. Ondoren, 
sarien banaketa egingo da.

ZORNOTZA antzerkia   
‘Altsasu’ (La Dramática 
Herrante), 20:00etan, 
Zornotza Aretoan.

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

Ikuskizun multimedia,  
Node konpainiaren eskutik 

El Salvadorren abortu-delitua ego-
tzita espetxeratu dituzten ema-
kumeak gogoratu eta omentze-
ko sorturiko diziplina anitzeko 
proiektua da Emakumeak, izen bere-
ko dantza ikuskizunak,  La historia 
de todas nosotras dokumentalak eta  
Emakume guztiok eleberri grafikoak 
osaturiko. Eszenan emakume bi, 
irmoak eta ausartak. Bidaia inpo-

satu eta bortxatu bat egitera behar-
tuak, baina elkarregaz, askatasu-
nean amaiera bat lortzen dutenak. 

NODE konpainiak sorturiko 
ikuskizuna ikusteko aukera egon-
go da, gaur, Arriola antzokian.  
Ion Estalak zuzenduta arituko 
dira eszenatokian Myriam Pérez 
Cazabón eta Jone Amezaga dan-
tzariak, 20:00etan.

'Emakumeak' 
DANTZA ELORRIO :: Urriaren 29an

Zinema
:: Abadiño  
ERROTA
• Siempre contigo
zapatua 30: 19:00
• Ninja a cuadros 2:  
Misión Tailandia
domeka 31: 17:00

:: Berriz  
KULTUR ETXEA
• Madres paralelas
barikua 29: 19:00
domeka 31: 19:00

:: Durango  
ZUGAZA

• Érase una vez en  
Euskadi
barikua 29: 19:00/22:00
zapatua 30: 17:30/19:30/22:00 
domeka 31: 18:00/20:00
astelehena 1: 18:00/20:00 
martitzena 2:18:00/20:15
eguaztena 3: 18:00/20:15

• El último duelo
barikua 29: 19:00/21:15
zapatua 30: 16:45/19:00/21:30 
domeka 31: 17:15/19:30
astelehena 1: 17:15/19:30 
martitzena 2:19:00
eguaztena 3: 19:00

• El espía inglés
barikua 29: 19:00/22:00
zapatua 30: 19:45/22:00 
domeka 31: 20:00
astelehena 1: 20:00 
martitzena 2:18:00/20:15
eguaztena 3: 18:00/20:15
• Ron da error
zapatua 30: 16:45
domeka 31: 12:00/17:00
astelehena 1: 12:00/17:00
• Tom eta Jerry
domeka 31: 12:00

:: Elorrio  
ARRIOLA
• Adiós, idiotas
domeka 31: 20:00 
astelehena 1: 20:00
• Sablehortz kapitaina eta 
diamante magikoa  
domeka 31: 17:00

:: Zornotza  
ARETOA
• Entre Rosas
domeka 31: 20:00
astelehena 1: 20:15
Dos colegas y la Gran 
Bestia  
domeka 31: 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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Ostalaritza 
gida

Durango

OIERDI
Herriko gudarien 8, durango

Tel.: 946 129 824  
gosari eta pintxo aukera haundia giro 
ezin hobean.

Iurreta

MIKELDI TABERNA
Kalebarria, 7 - durango 
Tel.: 944 073 988

gosari eta pintxo aukera haundia giro 
ezin hobean.

Durango

AI AMA
Joxe Miel barandiaran 2, behea, durango 
Tel.: 946 232 240 

gosaldu bazkaldu zein afaltzeko aukera. 
gozo eta osasuntsu gainera!

ABARKETERUENA
Iturritxo, 6 - Txanporta plaza, aBadIÑo 
Tel.: 944 657 790

Eguneko menuak eta asteburuetako 
menu bereziak. goizetik pintxoak.  
giro oso ona.

Durango

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Abadiño

GAUARGI  
dantzari Etxetaldea, IurrETa 
Tel.:  944 356 674 
·gosariak, pintxoak, molleteteak, 
rabak, errazioak eta askotariko tortilak 
enkarguz,...



2021eko urriaren 29a, barikua 
18 anbotoKultura 18

musika  •  aritz maldonado

Arkaitz Cayado 'Itsua'-k bizi osoa 
darama musika egiten. Etenik barik 
sortzen eta ekoizten du musika. 
'Alma negra', publikatu duen azken 
lana, angolar jatorriko Sinua abes-
lari bilbotarragaz batera sinatu du. 
Sinua Euskal Herrian bizi da, berak 
eta gurasoek Angolatik ihes egin 
zutenetik. "Showman eta speaker" 
lez definitzen du bere burua, bai-
na, horrez gainera, Euskal Herriko 
hip hop mugimenduko kidea da, 
N2ogu, +Kesoul edo La dolce rima 
kolektiboetako parte. 'Itsua'-k, ra-
peatzailea izateaz gainera, soul eta 
R&B doinuetarako gaitasuna duela 
nabarmendu du, eta horri lotuta, 
mimoz prestatu dizkio instrumenta-
lak. 'Alma negra'-k astebete baino 
ez darama kalean, eta denbora 
honetan Amazon Music zerrendan 
sartzeak duen garrantzia ere nabar-
mendu du musikari durangarrak.

Nondik dator elkarlan hau?
Sinuak eta biok aspalditik eza-
gutzen dugu elkar. Sortzez an-
golarra da, baina, txikitan, bere 
gurasoekin batera ihes egin zuen 
eta Euskal Herrira etorri ziren. 
+Kesoul deitzen zen talde bate-
ko kidea zen eta gauza pare bat 
elkarregaz kaleratu genituen. 
Lan hau orain urte mordoa hasi 
genuen, baina bidean aita izan 
zen, baita ni ere, eta beste hain-
bat kontutan ere ibili gara. Pan-
demiaren eraginez, baina, abesti 
zaharren bat berreskuratu nuen, 
eta fresko irauten zuela irudi-
tu zitzaidan. Horren ondoren, 
Sinuari idatzi nion proiektuari 
berrekin behar geniola esateko. 
Aurreko kanta horiek borobildu, 
eta kanta berriak ere sartu ditu-
gu  diskoan azkenean.
'Alma negra'. Oso disko beltza ge-
ratu zaizue. Horixe zen asmoa ha-
sieratik?
Ez, bidea egin ahala landu dugun 
zerbait izan da. Letra batzuk 
aspaldikoak dira, baina erreska-
tatu egin ditugu. Esango nuke 
Black lives matter [beltzen biziak 
inporta du] mugimenduak kon-
tzientziak astindu zituela, bai ko-
munitate zurian, baita beltzean 
ere. Gizartean aspalditik dagoen 
aldarrikapen bat da, beharbada 
ekologismoaren moduan, era-

kundeek ere bere egin dutena, 
eta honek balio dezake beste 
buelta bat emateko. 
Zelan landu dituzu instrumentalak? 
Nik sampling estiloa lantzen dut, 
biniloetatik, eta nire eskuetara 
jausten den dena sanpleatzen 
dut, berdin dit zein doinu den. 
Eta nire musika egiteko erabil-
tzen dut. Kasu honetan, instru-
mentalak Sinuari begirakoak 
egin ditut, rapeatzeaz gainera, 
abestu ere egiten duelako berak; 
soul eta R&B doinuetan ondo 
konpontzen da, eta hori apro-
betxatu gura nuen. Gitarrak eta 
tronpetak ere sartu ditut, agian 
beste lan batzuetan ere erabili 

ditudanak, baina oraingoan pre-
senteago egon direnak. Esango 
nuke lan hau organikoagoa dela. 
Musika egiteko oso modu kolekti-
boa duzula esango nuke.
Alma negrako abesti bakarrak ez 
du kolaboraziorik. Beat Saladegaz 
hamahiru urte inguru darama-
tzat musika egiten, eta aurretik 
Kaspa de ratan ere egiten nuen 
musika, hamahiru urte nitue-
netik, eta horri eskerrak jende 
asko ezagutu dut musikan. Orain 
arte, kolaborazio asko ahotsenak 
izan dira, baina oraingoan musi-
kariekin ere egin gura izan dut. 
Nik musika modu kolaboratibo 
batean ulertzen dut, ekarpena 
egin eta ikastean oinarritzen 
dena. Bidean topatzen dudan 
guztia nire erritmo entsaladara 
botatzen dut, hortik dator Beat 
Salad (barrez).

Zapatuan aurkeztuko duzue, zuze-
nean.
Bilboko Mytho aretoan aurkez-
tuko dugu. Gure aurretik, Peio 
eta Gunflow durangarrek abesti 
batzuk joko dituzte, eta euren 
ondoren guk diskoa osorik aur-
keztuko dugu. Horrez gainera, 
azaroaren 13an Berrizko Hil-
tegixen, 20an Iurretako Aba-
detxean eta abenduaren 25ean 
Durangoko Txo! tabernan ere 
joko dugu. Kontzertuak jai lez 
planteatzen ahalegintzen gara. 
Uste dugu horrek berezi egiten 
dituela kontzertuak, dinamikoa-
goak; hainbat abeslari igotzen 
dira taula gainera, hizkuntza 
desberdinetan abesten dute, eta, 
gainera, dena erdi inprobisatuta 
dago. Udan Durangon jo genuen, 
eta jende asko etorri zen gugana 
oso gustura egon zela esatera. 
Asko hip hop munduagaz hartu-
emanik ez duena, gainera!

“Bidean topatzen dudan guztia 
nire erritmo entsaladara botatzen 
dut; hortik dator Beat Salad” 
'Alma negra' deitzen da Itsuak eta Sinuak Beat Salad diskoetxeagaz publikatu duten lan 
berria; zapatuan Bilbon aurkezteuko dute, Gunflow eta Peio durangarrekin batera

'Alma negra', orri-
markatzaileetako QR kodeetan
Itsuak eta Beat Saladek dis-
koak KD formatuan ez kale-
ratzeko erabakia hartu zuten. 
Buruari eta imajinazioari era-
ginda, eta baliabide teknolo-
gikoen erraztasunekin, bes-
telako formatu berezietan 
kaleratu dituzte euren azken 
lanak. Peiogaz batera kalera-
tu zuen 'Jostailua eta harria' 
txiskeroetan saldu zuten, eta 

'Supreme salad' postaletan; 
bietan, QR bidez deskargatu 
zitekeen musika. 'Alma negra', 
ostera, orri-markatzaileetan 
kaleratuko dute. "Deskarga 
txartelak dira azken finean, 
baina zerbait txukuna egiten 
ahalegintzen gara. Ahal du-
gunean, biniloan ateratzen 
ahalegintzen gara, baina kasu 
denetan ezin da".

Azaroaren 13an 
Berrizko Hiltegixen joko 
dugu, 20an Iurretako 
Abadetxean, eta 
abenduaren 25ean Txo! 
tabernaren urteurrenean
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Gorrotoa
Irakurtzen ez genekienean, kapitel 
erromanikoen irudiak ziren gure 
eskola l iburuak. Irudi izugarriak 
ikusten genituen haietan. Piztiak. 
Munstroak. Esaterako, grifoak (arrano 
buru eta perrak dituen lehoia), arpiak 
(emakume burua, hegazti gorputza, 
ahuntz hankak eta narrastunaren 
buztana), sirenak (emakumea gerri-
tik gora eta arraina gerritik behera), 
zentauroak (gizaki-burua eta zaldi 
gorputza), basiliskoak (oilarra suge 
buztanaz), zazpi buruko hidrak eta 
abar. Bestiario erromaniko beretsua 
ikusten genuen elizaz eliza eta hari 
esker ondotxo ikasi genuen des-berdi-
nek zekartzatela galbidea, infernua, 
bekatua, arima erruduna eta gauza 
txar guztiak.

Pentsamenduaren historian inspi-
razio iturri handia izan dute aipatu 
dugun kristautasunak bezalaxe beste 
taxonomia batzuek ere norbanakoa-
ren balio moralen eraikuntzan.

Desberdinari diogun beldurretik 
omen dator gorrotoa. Gorrotoa: Nor-
baitenganako gaizkinahizko sentimen 
bortitza; zerbaiti buruzko higuin edo 
herra bizia, Euskaltzaindiaren defini-
zioan. Beldurretik, gorrotoz begiratzea 
dator. Gorrotoz begiratzetik, gorrotoak 
itsuaraztea eta, ondoren, jarrera irra-
zionalak.

Gorrotoa modan dago, hala ere. 
Gorrotatzaileak hater-rak dira sare 
sozialetan. Antzeko gorrotoa dutenen 
arteko harremanak errazteko aplika-
zioak existitzen dira. Ez dakit “gorroto 
zaitut” ala “maite zaitut” esateko eta en-
tzuteko beharrak bultzatuta existitzen 
ote diren. Paradoxikoak aplikazioak: 
gorrotoa eta maitasuna antonimoen 
topalekuak.

Gorrotoa modan dago baina delitua 
da: gorroto delitua. Delitu-mota horren 
ezaugarri nagusia egilearen motibazioa 
da, hots, desberdintzat jotzen dituene-
kiko gaitzespena edo etsaitasuna. Le-
gegileen definizioa. Albistegietan, hala 

ere, gaitzespen eta etsaitasuna gauzatu-
ta ikusten ditugu etengabe eta haratago 
doazen jarrerak ere bai: bortizkeria, 
erasoak, jotzea, aurpegia desitxuratzea, 
zapaltzea, min fisikoa eragitea, odola 
isuraraztea. Beti (des)berdintasunaren 
izenean: politegia zarelako, ama asper-
garria zarelako, begirada baketsuegia 
duzulako,… Bideo-jokoetako jarrera 
zirraragarri berberak. Txipiroiaren 
jokoa?

Borgesek aipatzen zuen Txinako 
entziklopedia batean animaliak honela 
sailkatzen zirela: enperadorearen ja-
begokoak, enbaltsamatuak, hezituak, 
txakur askeak, gamelu ilezko pintzel 
oso finez margotuak, jarroi bat apurtu 
berri dutenak, zoroen antzera astintzen 
direnak, zenbatezinak, urrunetik euli 
antza dutenak,… Taxonomia horrek ez 
du parametro jakinik. Pertsonen aniz-
tasunak bezalaxe.

Gorrotoa. Kakofono hitza baino ka-
kofonoagoa.

https://josunearanguren.blogspot.com/

Gai librean

Josune 
Aranguren Zatika

Filosofoa

DURANGOkO AzOkA  •  a.m.

Durangoko Azokaren barruan 
kulturako profesionalei begira 
antolatzen den DA! PRO egitasmoa 
abenduaren 1etik 4ra egingo dute 
aurten. Egitarau zabalago bategaz, 
egitasmoaren edizio berria "indar-
tuta" helduko da, Gerediaga elkar-
teko kudeatzaile Beñat Gaztelurru-
tiaren esanetan. "Orain dela hiru 
urte hasitako bidea sakondu gura 
izan dugu, DA! PROri bultzada sen-
doagoa emanda. Sortzaileentzat 
topagune bat sortu gura dugu, arlo 
honetako profesionalekin hartu-
emanetan ipintzeko, etorkizunean 
proiektu berriak sortzeko aukera 

aztertzeko", azaldu zuen Gaztelu-
rrutiak eguaztenean Bilbon egin 
zuen aurkezpenean.
Parte hartzea doakoa bada ere, 
lehenengo hiru egunetako ekital-
dietarako izena eman beharko da 
aurretik. Topagunea Durangoko 
San Agustin kulturgunean, Bi-
zenta Mogel Bibliotekan, Zugazan 
eta Landako Gunean egingo da. 

Topagunearen bitartez, bidea 
egiteko beharrezkoak dituzten 
baliabideak garatzeko aukerak 
eskaini gura dizkiete profesiona-
lei. "Euren proiektu berriak eza-
gutarazi, merkaturatzeko bideak 
zehaztu, eurentzat bitarteko 

baliagarriak zeintzuk izan dai-
tezkeen aztertu...", nabarmendu 
zuen Gerediagako kudeatzaileak. 
Abenduaren 1ean eta 2an, musi-
kariek eta familia-ikuskizuneta-
ko sortzaileek euren lanak pro-
gramatzaileen aurrean aurkezte-
ko aukera izango dute. Bestalde, 
abenduaren 3an, literatura lan 
batek zinemarako bidea egiteko 
zer-nolako prozesuari jarraitu 
behar dion aztertuko da idazle, 
editore eta ekoizleen eskutik. 
Abenduaren 4rako, solasaldia an-
tolatu dute, egile eskubideei, ko-
munikazioari eta kontratazioei 
buruz berbetako, besteak beste. 

DA! PRO sortzaileentzako topaguneak 
lau eguneko egitaraua izango du aurten
Abenduaren 1etik 4ra bitartean egingo da sortzaileentzako topagune profesionala

Eguaztenean aurkeztu zuten egitasmoa Bilbon.

Bizkaiko bertsolari txapelketako 
hurrengo kanporaketa, Elorrion

Zapatuan izango da, 17:00etan, Arriola Antzokian; Igor 
Galarza bertsolari abadiñarrak abestuko du bertan

beRtsOlARitzA  •  a.m.

Igor Galarza abadiñarrak Bizkaiko 
Bertsolari Txapelketako bosga-
rren kanporaketan abestuko du, 
zapatu honetan; Arriola antzo-
kian izango da saioa, 17:00etan. 
Galarzaz gainera, Aitor Arrutiak, 
Imanol Arrutiak, Imanol Uriak, 
Iñaki Iturriozek eta Peru de Pe-
drok abestuko dute. Saioko ira-
bazlea zuzenean sailkatuko da 
finalaurrekoetara; gainerakoek 
puntuazioaren arabera edukiko 
dute horretarako aukera. Gai-jar-

tzaile beharretan Idoia Anzoran-
dia arituko da. Kanporaketa ho-
nen ondoren, beste bat geratuko 
da finalaurrekoak erabakitzeko.

Lagoma finalaurrekoetan
Bestalde, Erika Lagomak Nafa-
rroako Bertsolari Txapelketako 
finalaurrekoan abestuko du, aza-
roaren 1ean, Altsasun. Kanpora-
keta Iortia kulturgunean izango 
da, 17:30ean. Kanporaketetarako 
sarrerak www.bertsosarrerak.eus 
atarian erosi daitezke. 

Saioko parte hartzaileak.
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FUTBOLA  •  ARITZ MALDONADO 

Pertsona borrokalaria da Peio Tinoco 
Suarez (Elorrio, 1990). Inork ere 
ez dio ezer erregalatu. Urte askoan 
beheragoko mailetako nomada bat 
izan eta gero —Amorebieta, Lemoa, 
Galdakao, Berriz, Ermua, Zorrontza-
ko, Elorrio…— 31 urtegaz Hirugarren 
Mailan aritzeko aukera sortu zaio 
Durangoko Kulturalari eskerrak. 
Orain arte, partidurik gehienetan 
parte hartu du, sarritan azken mi-
nutuetan zelairatu bada ere. Bere 
izaera gartsuagaz kutsatuta, au-
rrelari elorriarrak taldeari aurpegia 
aldatzea lortu du behin baino gehia-
gotan.

Itxaroten zenuen Durangoko Kultura-
laren interesa? 
Ez. Iaz denboraldi erdian bede-
ratzi gol sartu nituen Elorriogaz, 
eta Ohorezko Mailako eskaintza 
asko jaso nuen denboraldi berriari 
begira; hamar bat talderenak. San 
Pedrogaz akordioa ia lotuta nuela, 
Kulturaletik deitu zidaten. A zer 
sorpresa! Gero, Hirugarren Maila-
ko Uritarra eta Urduliz taldeetatik 
ere deitu zidaten, baina ez nuen 
entzun ere egin eskaintzarik. 
Erabakia hartuta nuen. Kulturala 
izen handiko eta tradizio luzeko 
taldea da.
Zelan doa Hirugarren Mailarako 
egokitzea? 
Aldaketa handia da. Erritmoan as-
ko igartzen da, fisikoki exigentea 
da, paseetan huts gutxiago egiten 
da… Baina pozik nago, taldeki-
deen artean oso giro ona dago eta. 
Partiduetako azken minutuetan bai-
no ez bada ere, bazabiltza jokatzen. 
Pozik zaude orain arteko ekarpena-
gaz? 
Pozik nago. Baina gehiago joka-
tzea gustatuko litzaidake, maila 
eman dezakedala ikusten dut eta. 
Hau da, fisiko aldetik eta erritmo 
aldetik ez dut ikusten aurkariak 
baino gutxiago naizenik.  
Partidu bitan titular aritu zara: 
Uritarraren eta Tolosaren kontra. 
Zelan ikusi zenuen zeure burua? 

Oso gustura sentitu nintzen. Par-
tidu biak etxetik kanpora izan 
ziren. Etxean titular jokatzeko 
desiratzen nago. 
Taldeak defentsa lanean oinarritzen 
ditu garaipenak. Sei gol baino ez 
ditu jaso hamar partidutan. Gustura 
zaude jokatzeko eskema horretan? 
Bai, gustatzen zait. Baina sarritan 
baloiari eusteko eskatzen didate  
eta nire dohainik onena atzelariei 
bizkarra hartzea eta espazioetara 

abiaduran irtetea da, Elorrion egi-
ten nuen moduan. Aurrez aurreko 
borroketan, baloiari eusteko jo-
kaldi horietan, ez naiz hain ondo 
moldatzen. Baina, tira, nik beti 
ematen dut dena eskatzen didaten 
horretan.
Zein jokalari ezagunekin duzu antze-
kotasunik? 
Ezequiel 'Chimi' Avilagaz, David 
Villagaz… tankera horretakoe-
kin. Bihotzez eta pasioz jokatzea, 

jokaldi bakoitza azkena balitz lez, 
horixe da futboleko nire filosofia.
Jokalari bi horiek izan dira zure 
idoloak? 
Ez. Txiki-txikitatik izan dudan 
idolo bakarra Julen Guerrero izan 
da. Futbola bizitzeko nire modua 
ondo islatzen duen beste jokalari 
bat da.
Zure filosofia agerian geratu zen 
Leioaren kontra, Tabiran. Taldea 
t xarto zebilen. Bigarren zatian 
beste jokalari bat eta zu zelairatu, 
eta lehenengo lerroko presio hori 
ezinbestekoa izan zen partidua 
irabazteko. 
Ondo gogoratzen dut, bai. Sarri-
tan esan izan didate nire jokatze-
ko moduagaitik, dena emateko 
grina horregaitik, zaleak pizteko 
dohaina dudala. Eta grina ho-
ri taldera ere kutsatu daiteke. 
Horixe gertatu zen. Lehenengo 
lerroan presio egin nuen, taldeki-
de guztiek lagundu zidaten, eta, 
azkenean, gola heldu zen. Euren 
atean sartu zuten gola.
Kulturala goiko postuetan dago, 
hirugarren. Maila horri eusteko 
moduko taldea duzuela uste duzu?
Baietz uste dut. Bloke indartsu 
bat dugu eta oinarriak sendoak 
dira. Ez dut epe luzera begiratu 
gura eta denok argi dugu mailari 
eustea dela helburu nagusia. Bai-
na zelan lehiatzen garen ikusita, 
lehenengo seien artean geratzeko 
aukera ikusten dut. Gatx izango 
da. maila handiko taldeak daude 
eta.
Durangoko Kulturalagaz lehenengo 
gola sartzeagaz amets egiten duzu? 
Egunero imajinatzen dut lehe-
nengo gol hori. Irrikaz nago. Tabi-
ran sartzea eta zaleekin ospatzea 
gustatuko litzaidake.

Aurrelari elorriarra Zornotzan bizi da gaur egun.

"Bihotzez eta pasioz jokatzea jokaldi bakoitza 
azkena balitz lez; horixe da nire filosofia"
31 urtegaz heldu zaio Peio Tinocori, bere ibilbidean lehenengoz, Hirugarren Mailan jokatzeko aukera Durangoko Kulturalean

"Sarritan esan izan 
didate nire jokatzeko 
moduagaitik zaleak 
pizteko dohaina dudala"

"Egunero imajinatzen 
dut lehenengo gol hori. 
Tabiran zaleekin ospatzea 
gustatuko litzaidake"

TrinkeTA  •  JOsebA DeRTeANO

Urrian zehar hainbat jardunaldi 
jokatu eta gero, Kepa Arroitajaure-
giren oroimenezko txapelketa une 
erabakiorrera heldu da. Finalak gaur 
jokatuko dituzte, Abadiñoko Torno-
solo trinketean, 18:00etan hasita.

Buruz burukoan, Asier Aspuru 
abadiñarrak eta Inhar Ugarte al-
gortarrak jokatuko dute Tornoso-
loko finala. Aspuruk Eneko Maiz 
menderatu zuen finalerdietan, eta 

Inhar Ugartek Ziarrusta. Paleta go-
ma mistoan, faboritoen artean zeu-
den bikote bi heldu dira finalera. 
Denis Bidegain-Suzanne Stephane 
eta Santiago Andreasen-Nagore 
Martin bikoteen artean dago aur-
tengo txapela. 

Azkenik, emakumeen paleta 
goman, Aizkoa Iturriñok eta Syl-
vie Halsouetek Añe Ibañezen eta 
Maider Ardanazen kontra jokatuko 
dute.

Peter memoriala
Gaur, 19:30ean hasita, beste final 
batzuk ere jokatuko dira Durango-
ko Ezkurdi Jai-Alai pilotalekuan; 
Peter-en oroimenezko txapelketa-
koak, hain zuzen ere. Nagusietan, 
Agirreamalloak eta Pujanak Karre-
galen eta Bilbaoren aurka neurtuko 
dituzte indarrak. Gazteen mailan, 
Murillo-Etxebarria eta Kareaga-
Alonso bikoteek jokatuko dute 
elkarren aurka. Ibañez-Ardanaz eta Isasmendi-Saez bikoteak finalaurrekoan.

Buruz buruko finalean, Asier Aspuruk eta Inhar Ugartek neurtuko dituzte indarrak; paleta 
gomako finalisten artean, Mikel Iraurgi abadiñarra eta Iñigo Arrieta durangarra daude

Kepa Arroitajauregiren oroimenezko torneoko 
finalak jokatuko dituzte gaur Tornosolon 

20
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Datorren urtean gehiago
Mendiko lasterketen Munduko Kopak do-
meka honetan egingo dio agur aurtengo 
denboraldiari, Italian. Hamalau lasterke-
ta izan dira guztira: ia denak Europan. 

Kopako sailkapen nagusirako, korri-
kalari bakoitzaren lau emaitzarik onenak 
baino ez dira kontuan hartuko eta ia 
hasieratik korrikalari bi nabarmendu 
dira: Denisa Dragomir errumaniarra nes-
ketan (4 garaipen), eta Christian Mathys 
suitzarra mutiletan (3 garaipen). Azken 
lasterketak korritu barik ere, argi egon 
da eurek irabaziko zutela txapelketa, 
eta horrek gatzik eta piperrik barik utzi 
du lehiaketako azken txanpa sailkapen 
nagusiari dagokionez. Bestalde, uler-
tzekoa da antolatzaileek araudian hain 
lasterketa gutxitako puntuak kontuan 
hartzea, jakin badakitelako gaur egun 
bidaiatzea  astuna, gogaikarria eta 
nekagarria egiten zaiela korrikalariei, 

hainbeste kontrol eta PCR proba tarteko. 
Kontu horiek aparte utzita, nik neuk ika-
ragarri gozatu dut aurtengo Munduko 
Kopan. Austrian lasterketa zoragarri bi 
ezagutu ditut; Andorran familiarekin 
oporretan egon nintzen lasterketa aitza-
kia hartuta; Italian Hillary Gerardi ko-
rrikalari eta lagun amerikarrarekin bat 

egin nuen aspaldiko partez, nahiz eta 
lasterketan ziztu bizian alde egin zidan; 
Gorbeia Suzien lasterketa eta asteburu 
osoa egundokoak izan ziren; Frantziako 
Alpeetara nobiotan lez joan ginen, fur-
gonetan, paliza ederra hartuta, semeak 
aitita-amamekin utzita; taldekoekin 
hartu-emana estutu dut; euskal selekzio-
ko lagunekin karrera batzuetan koinzi-
ditu dut... Ezin gehiago eskatu. Gainera, 
emaitzek ere lagundu dute. Hiru bider 
zapaldu dut podiuma, eta erregular-
tasun horri esker posible da sailkapen 
nagusian podiumean amaitzea, Italiako 
azken proban parte hartu ez arren. Fisi-
koki eta mentalki nekatuta amaitu dut, 
eta jakin egin behar da atseden hartzen, 
adinean aurrera goaz eta. Gaztetako txis-
pa galdu dudala onartu beharra dut eta 
datorren denboraldiari begira lasterketa 
bizkorrak utzi, eta iraupen luzeagokoei 
ekingo diet. 

Jokaldia

Oihana Azkorbebeitia 
Urizar

Mendi lasterketak

"Emaitzek ere lagundu dute. 
Hiru bider zapaldu dut podiuma 
eta posible da sailkapen 
nagusian podiumean amaitzea" 

"Fisikoki eta mentalki 
nekatuta amaitu dut eta jakin 
egin behar da atseden hartzen, 
adinean aurrera goaz eta" 

URETAKO MOTORRAK  •  J.D.

Urriaren 18tik 24ra, uretako mo-
toen munduko txapelketa lehiatu 
dute Mallorcan. Andoni Gutierrez 
abadiñarra txapeldun geratu da 
eta Lander Kortazar durangarrak 
hirugarren amaitu du. 

Andoni Gutierrez aurretik ere 
munduko txapelketan aritutakoa 
da eta podium bat baino gehiago 
eskuratu du. Kortazarrentzat, 
ostera, hau estreinako urtea izan 
da munduko txapelketan. Biak 
Basque Raiders klubean dabiltza 
eta Alacanteko (Valentzia) Sea Le-
vel taldeko kirolari banagaz aritu 

dira txapelketan. Hau da, binaka 
aritu dira. 

Hain ondo aritzea sorpresa bat 
izan da eurentzat. "Ez genuen es-

pero. Gure uretako motoak berez 
fabrikatik datozenak ziren. Kirol 
honetan frantziarrak dira one-
nak, eta guk ez dugu aurrekontu 

nahikorik euren motoekin pare-
katzeko", dio Kortazarrek. Beraz, 
zelan lortu dute hain ondo aritzea? 
"Itsaso zakarra egon da batzuetan, 
eta gu ohituta gaude horrelako 
baldintzetan", argitu dute. 

Erresistentzia proba bat izan da. 
Sei egunetan buelta bat eman diote 
Mallorca irlari. Espainiako txapel-
ketan 25 minutuko saioak egitera 
ohituta zegoen Kortazar, baina 
Mallorcan 80 bat kilometro egin 
behar izan ditu egunero. "Gogorra 
izan da. Zerbaitegaitik deitzen 
diote proba honi uretako Dakar-a", 
esan du.

Gutierrez eta Kortazar bikain uretako 
motoen munduko txapelketan
Andoni Gutierrez abadiñarra txapeldun geratu du eta Lander Kortazar durangarrak 
hirugarren amaitu du bost egunez Mallorcan lehiatu den txapelketa prestigiotsuan

Lander Kortazar eta Andoni Gutierrez Mallorkako munduko txapelketan. Basque RiDeRs CluB

Durangoko pistak master 
mailako Espainiako atletismo 
txapelketa hartuko du domekan
Durango Kirol Taldea laugarren talderik onenaren moduan 
sailkatu da eta podiuma zapaltzeko aukera du

ATLETISMOA  •  J.D.

Durangoko atletismo pistak 
master mailako Espainiako txa-
pelketa hartuko du domekan, 
10:00etan hasita. Txapelketa mis-
toa da eta Espainiako Lehen Mai-
lan dabiltzan zortzi talderik one-
nek parte hartuko dute. 

Euren artean, Durango Kirol 
Taldea (DKT) dago, ekimena an-
tolatzeko ardura duen atletismo 
kluba. Sailkapen orokorreko 
laugarren tokian sailkatu dira 
txapelketarako, eta podiuma za-
paltzeko aukera dute. "Bigarren 
eta hirugarren postuetatik gertu 
gaude eta borrokan egotea espe-
ro dugu", adierazi zuen DKTko 

Orkatz Beitiak ekimenaren aur-
kezpenean. 

Txapelketan goi mailako atle-
tak ikusteko aukera egongo da. 
Esaterako, DKT taldeagaz arituko 
den Aurora Perez madrildarra. Es-
painiako txapelketan 11 domina 
irabazi ditu maila absolutuan, eta 
beste 46 master mailetan dabile-
netik.  

Beitiak atletismo pistara joa-
teko deia egin zien durangarrei. 
"Batzuetan jendeak pentsatzen 
du adin batetik aurrera ezin dela 
maila handiko kirolean aritu, eta 
txapelketa ikustera doanak berta-
tik bertara ikusiko du hori ez dela 
horrela", esan zuen. 

DKT taldeko Sonia Oceja eta Orkatz Beitia.

Lander Kortazar: "Itsaso 
zakarra egon da batzuetan, 
eta gu ohituta gaude 
horrelako baldintzetan 
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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.

//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

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  

komEntu kAlEA: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. 120.000 €/ E.E.Z =E

IZurtZA
ElIZAldE AuZoA: 4 solairuko etxea. 3 
logela, 3 komun, sukaldea, garbitokia 
eta egongela.Terraza. Lorategia eta 
garajea. 620.000 € / E.E.Z=E

lAubIdEtA: (2004. urtean eraikia). Halla, egongela, 
sukalde jantzia eta komuna. 70 m2-ko terraza. Etxe 
osoak kanpora ematen du (mendebaldea). Leku onean 
kokatua.  Berdeguneak eta zerbitzu guneak herrigunetik 
gertu. Egoera onean. Garaje itxia. BIZITZERA SARTZEKO 
MODUAN.

DURANGO

MUNTSARATZ 66
 m2

217.000 € C.E.E: Bidean

ArloZAbAl: 17 urteko antzinatasuna: Egongela, 
sukalde jantzia eta 2 komun. Balkoia. Etxe osoak 
kanpora ematen du. (hego-mendebaldea) Argitsua. Leku 
onean kokatua. 15 m2-ko trastelekua. 18 m2-ko garajea. 
Ezin hobea. 

DURANGO

295.000 € C.E.E: Bidean

montEvIdEo: Egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. 
Etxe erdiak kanpora ematen du (Ipar-hegoaldea) Leku 
onean kokatua. Berdeguneak eta zerbitzu guneak. 
Egoera onean. Garaje-partzela, maniobrarik egin behar 
ez dena. Trasteleku handia (18 m2). Igogailua.

3
logela

97
m2

ZALDIBAR

72,11 
m2

140.000 € C.E.E: Bidean

bolAtokI ZEHArkAlEA: Egongela, sukale jantzia 
eta komuna. Balkoia. Etxe osoak kanpora ematen du. 
Argitsua.(ekialde-mendebalde). Leku onean kokatua. 
Berdeguneak eta zerbitzu guneak. Igogailua zero kotan. 
Ezin hobea lehen etxebizitzarako edo inbertsio modura. 

3
logela

ZALDIBAR

550.000€ C.E.E: E

mIrEn mAortuA: Familia bakarrekoa, 300 m2 erabilgarri 
(558 m2-ko partzela batean), hiru altuerakoa: erdisotoa, 
etxabea eta lehenengo solairua. Ezin hobeto dago. Kanpo 
aldera ematen du eta argitsua da (Hegoaldea). Halla, saloia 
(handia), sukaldea, hiru komun, terraza, txokoa eginda... 
Garaje itxia, 61 m2-koa. 558 m2-ko partzelan. Igerileku 
klimatizatua, portxea, egur-labea. Ezin hobea.

588
m2

// AUKERA 
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 despentsa. Terraza. Igogailua. 
C.E.E:F 149.000 €

// ETXEBIZITZAK SALGAI
AskAtAsun EtorbIdEA: 3 logela, komuna 

eta sukaldea. Etxe osoak kanpora ematen 
du. Garajea aukeran. C.E.E=G  173.000 €

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

ZAldIbAr: Erdialdean. 3 logela, komuna, 
sukaldea eta egongela. Terraza. Berriztatua. 
Jantzia. Igogailua. C.E.E=F 140.000 €

tXAlEtA: Familiabakarrekoa. 305 m2. 3 
solairu. 4 logela eta 3 komun. Lorategia. 
C.E.E=F 525.000 €.

AbAdIño: Zeletabe. 4 logela, komuna, 
sukaldea eta egongela. 2 terraza. C.E.E 
180.000 nEGoZIAGArrIA. 

mAtIEnA: San Prudentzio. 101 m2. 3 logela, 
komuna, sukaldea eta egongela. 2 terraza. 
Eguzkitsua. C.E.E=E 178.000 €

ZAldIbAr: 95 m2. 3 logela, 2 komun, 
egongela eta sukaldea. 2 terraza. Garajea. 
C.E.E=F 206.000 €

durAnGo: 3 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela. C.E.E=G Aparkaleku pribatua. 
85.000 €

sAn AGustInAldE: 103 m2. BERRIZTATUA. 
3 logela, komuna eta egongela. Terraza.

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 €

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 €

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 €

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 €

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
mAdAlEnA: 60 m2. Alokairuan. 1.200 €
sAn InAZIo: Garaje itxia. 16.000 €
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 €

60
m2

2
logela

// 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.

255.000 € C.E.E: Bidean

4
logela
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Botikak

BARIKUA, 29· 09:00-09:00

IrIgoIen Bixente Kapanaga 
3 - Iurreta

IruarrIzaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

09:00-22:0
0

Sanchez, mIren ItzIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abadIño

SaraSKeta, dIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

zApAtUA, 30 · 09:00-09:00

SarrIa Sasikoa 17, durango

IruarrIzaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

09:00-13:30

unamunzaga Muruetatorre 
2C - durango

campIllo Montevideo 
etorb. 24 - durango

bazan dIaz Uribarri 5 - durango

navarro  Artekalea 6 - durango

de dIego Intxaurrondo 
22. - durango

gaztelumendI J.A. 
Abasolo 2 - durango

JaIo-abendIbar 
Errekakale 6. - elorrIo

FarmazIa matIena 
Trañabarren 15. - abadIño

gutIerrez, Iban Txiki 
Otaegi 3 - zornotza

melero, roSa marI  
San Pedro 31 - 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, 31 · 09:00-09:00

unamunzaga Muruetatorre 
2C - durango

IruarrIzaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, dIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

AStELEHENA 1 · 09:00-09:00

campIllo Montevideo 
etorb. 24 - durango

gutIerrez, Iban Txiki 
Otaegi 3 - zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, dIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

MARtItzENA, 2 · 09:00-09:00

navarro  Artekalea 6 - durango

gutIerrez, Iban Txiki 
Otaegi 3 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, mIren ItzIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abadIño

IruarrIzaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

SaraSKeta, dIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

EGUAztENA, 3 09:00-09:00

etxebarrIa  
Montevideo etorb. 2. - durango

gutIerrez, Iban Txiki 
Otaegi 3 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, mIren ItzIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abadIño

IruarrIzaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

SaraSKeta, dIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

EGUENA, 4 · 09:00-09:00

bazan dIaz Uribarri 5 - durango

gutIerrez, Iban Txiki 
Otaegi 3 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, mIren ItzIar urbItarte 
polIgonoa, 4 p8 - abadIño

IruarrIzaga, Karmele San 
mIguel 15 - zornotza

ZAPATUA   21º / 13º

DOMEKA   22º / 13º

ASTELEHENA   17º / 9º

MARTITZENA   17º / 8º

EGUAZTENA   12º / 7º 

EGUENA   13º / 7º 

Eguraldia

Zorion Agurrak zorIonaK@anboto.org   •  eguazteneKo 14:00aK arteKo epea

Ermodo, 11  DURANGO 
Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com 
facebook: Gozatu Gozotegia

Zorionak, Haizea! Egun polita izan. Muxu 
asko zure lehengusina Malenen partez.

Angel Aniak eta bere iloba Liherrek 
urteak egin dituzte urriaren 15ean eta 23an. 
Mosu handi-handi bat familiaren partez. Asko 
maite zaituztegu!

Gure etxeko sagutxuek astelehenean 5 urte 
egin ebazan. Zorionak etxeko guztien partez!

Zorionak, potxola! Oso ondo pasa zure  
egunean. Muxu potolo bat familia osoaren 
partez.

GOzAtU GOzOtEGI-OKINDEGIA

Zorionak, Aroa eta Aitor (867. alea)! Hamabostean 
behin zotz egiten dugun tarta zuri egokitu zaizu. Oparia 

eskuratzeko txartela gura duzunean jaso dezakezu 
Iurretako gure egoitzan:  Bixente Kapanaga, 9an.
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Ile-apaindegia

Ile-apaindegia

abadiño  •  AITZIBER BASAURI

Bizkarra jatetxea emakumeek gida-
turiko jatetxea izan da beti. Eli Biz-
karralegorra emakumeen belaunaldi 
horretako hirugarrena da eta urtea 
amaitzen denean erretiroa hartuko 
du. Urkiolako paisaian uztarturiko 
eraikina Eliren aitita zena hasi zen 
eraikitzen, 1924an. Jatetxea ez ezik 
ostatua ere izan da, eta gerra garaian 
ospitalea ere bai. 

Heldu da Bizkarra jatetxeko sukaldea 
uzteko ordua. Gatxa izan da erabakia 
hartzea?
Oso gatxa. Asko kostatu zait, baina 
etapa berri bat hasi behar dut. Pena 
handiagaz uzten dut, hau guzti hau 

ikaragarri gustatzen zait eta. Pasioz 
bizi izan dut neure lana.
Zenbat urte eman dituzu Bizkarra jate-
txeko sukaldea gobernatzen?
28 urte izango dira jatetxearen ar-
dura osoa  hartu nuela. Gogorra izan 
zen, baina beti izan dut senarraren 
eta familiaren laguntza erabakiak 
hartu eta aurrera egiteko. Hala ere, 
zortzi urtegaz hasi nintzen jate-
txean lanean, zerbitzari. Sukaldean 
lanean 15 urtegaz hasi nintzen, 
amari laguntzen. Aitita gaixotu 
egin zen eta eskola utzi behar izan 
nuen. Markinan nengoen orduan, 
barneko ikasle. Oinarrizko ikaske-
tak Amaiterminen amaitu nituen. 
Baina esan beharra daukat 12 urte-

gaz aldiro jarduten nuela jatetxean 
kozinatzen. Sukaldean, ganadua-
gaz, ardiekin... gustura ibili naiz 

beti. Gazta egiten eta neguan ardiei 
erditzen laguntzen ere bai.
Amak erakutsi zizun sukaldean?
Bai, eta ondo gogoan dut ezkontza 

bati nik neuk bakarrik aurre egin 
behar izan nionekoa, 23 urtegaz. 
Gurasoak Ferrolen (Galizia) zeuden, 
Julen nebagaz. Soldadutza egiten 
zegoen han, eta gurasoak ezin izan 
ziren sasoiz heldu ezkontzara. Inoiz 
kroketa bat egin bakoa nintzen eta 
apurka hasi nintzen, esnea litrorik li-
tro botatzen. Denak ondo irten zuen.
Negu gogorrak biziko zenituzten…
Urkiolan bizitzea oso polita da, asko 
maite dut. Eta edur asko egin due-
nean moldatu izan gara. Gertatu zai-
gu hilabete edo bi geldirik egotea. 
Baina beti dago zereginen bat, udan 
egin ezin izan ditugun lanak tar-
tean. Orain errazagoa da iragarpena 
ikustea, baita mugikorretan ere. 

Bizkarra jatetxea lanbide bat baino 
gehiago izan da.
Bai. Poza, ilusioa… eman dizkit. 
Lana baino gehiago, nire bizitza da.
Zelan hartu dute bezeroek albistea?
Ez dute sinistu gura. Ateak ixteak 
pena ematen du, halako etxe handia 
ixteak. Baina berriro ere zabaltzeko 
aukerarik sortzen bada, prest nago 
laguntzeko. Beti zainduko dugu 
Bizkarra, ateak itxita ere bai. Hemen 
egongo gara, hemen bizi gara eta.  
Zeren falta igarriko duzu gehien?
Bezeroekin sorturiko hartu-ema-
narena eta elkarbizitzarena. Eman 
didaten maitasunarena. Eta kazola 
artean ibiltzearen falta, jakina. Oso 
bezero onak izan ditut, esker one-
koak, eta horrek bete egiten du. Ne-
katuta egon arren, bizitzeko gogoa 
eta motibazioa eman dizkidate beti. 
Harro-harro nago eta asko daukat 
eurei eskertzeko. Maitasun gehia-
gogaz kozinatzen, eta eraberritzen 
lagundu izana eskertu gura diet.
Kostatuko zaizu ohiturak aldatzea?
Bai, badut beldur apur bat. Igeri egi-
ten ikasi gura dut, eta bizikletan ibil-
tzen. Maiteminduta naukaten hiru 
ilobekin uretan eta bizikletan ibili 
gura dut. Eurekin denbora-pasa. 

“Nekatuta egon arren, bezeroek bizitzeko 
gogoa eta motibazioa eman dizkidate beti” 
Urkiolako Bizkarra jatetxeak ateak itxiko ditu urte amaieran. Eli Bizkarralegorrak erretiroa hartzea 
erabaki du, pena handiagaz. Urte hauetan guztietan bezero izandakoei oso eskertuta dago

Berriro ere zabaltzeko 
aukerarik sortzen bada, 
prest nago laguntzeko. 
Beti zainduko dugu 
Bizkarra, ateak 
itxita ere bai

Asko kostatu zait 
erabakia hartzea, 
baina etapa berri bat 
hasi behar dut. Pena 
handiagaz uzten dut, 
asko gustatzen zait eta

Gorrotoa lagun txarra dela dio-
te. Elkarbizitzari kalte egiten 
diola, kritika eraikitzaileak 
saihesten dituela, zuzena ez 
den bidetik eramaten gaitue-
la… bada, aizu, ni gorrotazalea 
naiz. Eta gehien gorroto dudana 
hauxe da: gauza bera etengabe 
errepikatzea, mezuan inongo 
aldaketarik egin barik. Eta amo-
rrua sortzen dit mezu horrek 
funtzionatzea. Egoerak, testuin-
guruak aldatzen baitira, bai-
na mezu bera botata, jendeak 
oniritzia ematen jarraitzen 
badu, seinale gizarteak ez duela 
aurrera egin. Asko kexatzen 
gara eskuindarren mezuak 40 
urtean aldatu ez direla; baina 
ez da etxe arrotzetan gertatzen 
soilik.

Izan ere, musika est i lo 
zehatz baten inguruan hainbat 
gazte taldek arrakasta izan 
dute urteotan, gazte topagune 
guztietan joz, gaztetxeetako 
programazio handienetan ager-
tuz zein aretoak betez. Arazoa 
dut talde horiekin, askok abes-
tietan botatzen dituzten letrak 
oso errepikakorrak direlako 
(melodiez ez dut berbarik egin-
go…). Ezagun bati entzun nion 
jolas bat zeukatela kuadrillan: 
aipatzen zuten berba errepika-
kor jakin bakoitzeko, trago bat 
hartzen zutela. Mozkor itzela 
hartuko zuten jolasagaz!

Ez da posible jendetza baten 
aurrean aldarri kutsudun beti-
ko lau berba etengabe abestuz 
eragitea. Barkatu, baina hori ez 
da mezu bat zabaltzea. Badaude 
manera asko askatasuna, elkar-
tasuna eta Euskal Herrian hizpi-
de historikoak izan diren gaiei 
eusteko. Baina betiko berbak 
behin eta berriro erabiliz gero, 
abesti batek dioen legez, berbak 
itxuraldatzen dira, esanahia 
ahazten eta zentzua galtzen 
dute. Haize berria opa dut, mu-
sikan zein estilo horren baitako 
sorkuntzan.

Lau- 
hortza

Errepikakor

Igor Galarza 
Intxausti 
Kazetaria

Eli Bizkarralegorra  
Atutxa
Bizkarra jatetxea
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