
Berrizko Udalak Argentinako 
kereilagaz bat egitea adostu du
Berriz 1936 Gogoratzen Kultur Elkarteak proposatu ondoren, Berrizko 
Udalak Argentinako kereilagaz bat egitea erabaki du aste honetako osoko 
bilkuran. Beraz, hemendik aurrera, udala auzi-jartzaile izatera pasatuko 
da. Horrez gain, salaketa honetan parte hartu gura duten herritarrei behar 
dituzten baliabideak eta laguntza ematea onartu zuen udalbatzak.     3

“ Lagundu didatenen 
etxeetara buzoiz buzoi 
joan naiz Bizkaian, 
diskoa banatzera” 
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Herririk herri
Errefuxiatuentzat 
3.000 euro batu 
dituzte Elorrioko 
kulturarteko jaian 

  ELORRIO  M.O.
Inoizko jendetsuena. Horrela 
baloratu dute Kainabera elkar-
tekoek aurtengo jaietako kultu-
rarteko jaia. Bertan batutako 
diru kopurua ere inoiz baino 
handiagoa izan da, 3.000 euro, 
eta errefuxiatuei laguntze-
ko izango da. Hain zuzen ere, 
Greziako Chios irlan lanean 
dauden Zaporeak taldekoei 
bultzada emateko.

Ferixa Nausikoen azken 
egunean, domekan, ospatu 
zuten kulturarteko jaia. Ber-

tan, Elorrion bizi diren hamar 
kulturatako jakiak probatzeko 
aukera egon zen. Argentina, 
Bolivia, Kolonbia, Nikaragua, 
India, Senegal, Mali, Portugal 
eta Uzbekistango gastronomia 
dastatu ahal izan zen, Euskal 
Herrikoaz gainera. 

Horrez gainera, Kainabera 
elkarteak 20. urtemuga ospa-
tuko du aurten. Hori dela eta, 
erakusketa bat ipiniko dute 
Iturrin, irailaren 19an inaugu-
ratuko dutena.  Erakusketan, 
20 urteotako ibilbidea kontatu-
ko dute argazkien bidez. Aste-
lehenean izango da inaugura-
zioa, 19:00etan.

Bertan, Elorrion bizi  
diren hamar kulturatako 
jakiak probatzeko  
aukera egon zen

Ateratako diruagaz 
Grezian duten proiektua 
indartuko dute  
Zaporeak taldekoek

Felipe Arriaga ‘Gari’ 
kartzelatik irten da 
Bazkari herrikoia antolatu dute biharko, Dantzarin

  IURRETA  M.O / A. B.
Zortzi urteko zigorra beteta 
irten da, asteon, Burgosko kar-
tzelatik ‘Gari’ Arriaga preso 
iurretarra. Amnistiaren Aldeko 
Batzordeetako kide izatea ego-
tzita zigortu zuten Arriaga, eta 
2008az geroztik egon da preso.

Iurretan harrera egin zioten 
herrikide eta lagunek, eguaz-
tenean bertan. Ondoren, Du-
rangora ere joan zen, han ere 
itxaroten zituen harrera egite-
ko. Astebururako bazkari he-
rrikoia antolatu dute Iurretako 
Dantzarin; 14:30ean izango da. Iurretan herrikideek egindako harreraren irudietako bat .

Bigarren herri lasterketagaz 
abiatuko dituzte sanmigel jaiak
Berdintasuna, kirola eta elkartasuna uztartuko dituzte domekan

  IURRETA  Aitziber Basauri
Ate joka datoz sanmigelak Iu-
rretan. Nobedadeekin, gainera, 
Jai Batzordeak egindako age-
rraldian azaldu legez. Dena den, 
Montoitik jaurtitako txupina-
zoaren atarian, berdintasuna, 
kirola eta elkartasuna uztartu 
gura dituen eguna izango dute, 
Iurretan, domekan. ‘Berdinta-

suna-kirola eta osasuna-elkar-
tasuna, jaietan ere’ lelopean 
bildu dira udala, Gu be bai run-
ners-Iurreta, Anderebide, La 
Otra Mirada eta HEKI elkartea.

II. Herri Lasterketagaz hasi-
ko dute eguna. Adin eta maila 
guztietara egokitutako ekimen 
honetarako, 11:00etan jarri du-
te hitzordua, eta iaz izandako 

“arrakasta itzela” errepikatzea 
espero du Iraia Garciak, Gu be 
bai runners-Iurreta proiektua-
ren dinamizatzaileak. Laster-
ketagaz batera, Beldur Barik 
gunea jarriko dute, Anderebide 
elkartearen laguntzagaz. 

Senegalen garatzen ari diren 
proiektuari laguntzeko La Otra 
Mirada elkarteak antolatuta-

ko errifa solidarioa hasiko da, 
13:00ean. Pintxo solidarioa ere 
eskainiko dute. HEKIk antola-
tutako umeen herri kirol saioa, 
berriz, 12:00etan hasiko da.

Sanmigelei begira
Ohi legez, Montoian emango 
zaie behin betiko ongietorria 
sanmigelei, irailaren 28an, eta 
urriaren 2a heldu artean luzatu-
ko dira jai giroan. Hala ere, au-
rretiko egunei begira ere presta-
tu ditu ekintzak Jai Batzordeak. 
Dagoeneko “klasikoak” bihurtu 
diren ekitaldiei berrikuntzak 
ere gehituko zaizkie aurten. 

Hartara, Marmitako Txapel-
keta eta Goiuria Kirol Lasterke-
ta egingo dira lehenengoz. Horri 
gehitu behar zaizkio Joseba Ta-
piak emango duen kontzertua 
eta Pablo Berasaluzeren ome-
naldi partidua. Anderebidek an-
tolatuta Machomaris antzezlana 
ikusteko aukera ere izango da. 

‘Musika’ da Mozorro Egune-
rako aukeratu duten gaia. Ur-
teetan mantendutako ekitaldiei 
eutsiko diete egun horretan: 
bizikleta festa, herri bazkaria, 
play-back erakustaldia eta musi-
ka izango dira. Luhartzen erro-
meria, baina, 20:00etan hasiko 
da aurten. Bertso jaialdiak, rock 
kontzertuak, Pirritx eta Porrotx 
pailazoek, Zaldik antolatuko 
mendi martxak edota Nekazari-
tza eta Artisautza Azokak ere ez 
dute hutsik egingo jaietan.

Jai Batzordearen agerraldian, sanmigelak iragarriko dituen ‘Domingillue’ kartela ere aurkeztu zuten, Iñaki Irazabalena.
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WATen “jazarpen  
sindikala” salatu 
du LABek 

  MALLABIA  J.Guenetxea
“Jazarpen sindikalaren au-
rrean, langile borroka” alda-
rrikatu du LAB sindikatuak 
Mallabiko WAT Direcciones 
enpresan. LABeko ordezka-
riek enpresak arazo ekonomi-
koak dituela aitortzen duten 
arren, gogor kritikatu dute 
zuzendaritzaren jarrera. 

2015ean enpresaren jabe 
berriak bost langile kaleratu 
zituela azaldu du sindikatuak. 
“Egunerokoak bihurtu ziren 
delegatuen aurkako mehatxu 
eta xantaiak”. 

Ostiraleko elkarretaratzea
LABek dioenez, “joan zen as-
tean, ordezkari sindikalak 
kargutik kentzeko [ELAko bi 
eta LABeko bat] asanblada 
deitu zuten, arrazoiren baten-
gatik bertan behera gelditu zen 
arren”. Batzarraren aurretik, 
LABeko hainbat kide Goitondo 
poligonoko enpresaren au-
rrean batu ziren protesta egite-
ko. Irailaren amaieran enpre-
sak asanblada berriro deituko 
duela dio LAB sindikatuak.

Berrizko Udala Argentinako 
kereilara batu da justizia eske
Servini epailea frankismoaren kontrako kereila prestatzen ari da

  BERRIZ  Maialen Zuazubiskar
Berriz 1936 Gogoratzen Kultur 
Elkarteak mozioa udalean aur-
keztu ondoren, eguaztenean 
egindako osoko bilkuran, aho 
batez onartu zuten Berriz Ar-
gentinako kereilara batzea. 

Duela 79 urte indar frankis-
tek hainbat herritar hil zituz-
ten. Beraien artean, momentu 

hartan Berrizko alkate zen 
Felipe Urtiaga eta Jose Agirre 
herritarra fusilatu zituzten, 
eta Gregorio Urkijo, Fermin 
Aranguren eta Agustin Mili-
kua ere hil zituzten. 

1936an milaka herritar hil 
zituzten, fusilatuta asko. Kol-
pistek egindako hilketen au-
rrean, egia, justizia eta erre-

parazioa lortze bidean Maria 
Servini epaile argentinarrak, 
gizateriaren kontrako krime-
nen preskripzio eza oinarri 
hartuta, frankismoaren kon-
trako kereila prestatzeari ekin 
zion. 

Kereilagaz bat
Azken hilabeteetan, hainbat 

erakundek babesa eman diote 
Argentinako epaileari, eta Be-
rriz 1936 Gogoratzen elkartea-
ren eskakizunez, Berrizko Uda-
lak ere Argentinako kereilagaz 
bat egitea onartu du. 

Beraz, hemendik aurrera, 
Servini epaileak martxan ja-
rritako auzibidea babestuko 
du Berrizko Udalak. 

Gainera, Berriz 1936 Go-
goratzen Kultur Elkarteak 
gomendatuta, hemendik au-
rrera, herrian fusilatuak eta 
errepresaliatuak izan ziren he-
rritarren ordezkari lez udala 
bera ere auzi-jartzaile izatera 
pasatuko da. 

Bestalde, salaketan parte 
hartu gura duten herritarrei 
behar dituzten baliabideak eta 
laguntzak emango dizkietela 
onartu zuten udalbatzako ki-
deek. Eta, horrez gain “egia 
ezagutzera emateko lanean da-
biltzanei” ere laguntza ematen 
jarraitu zutela adierazi zuten.

Horretaz guztiaz aparte, ur-
tero bezala, biktimen oroime-
nerako omenaldiak antolatzen 
jarraituko dutela jakinarazi 
zuten. Berriz 1936 Gogoratzen 
Kultur Elkarteak aurkeztu 
eta udalean onartu duten oha-
rrean diotenez, giza eskubi-
deen defentsan lanean jarrai-
tuko dute, orain arte bezala.Pasa den domekan, irailaren 11n, gomuta eguna izan zuten Berrizen.
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Oihane Amurrio eta 
Aitziber Escudero 
garaile Bizikletarten
22ra bitartean Mugikortasun Astea egingo da

  DURANGO  M.O.
Interbentzio artistiko baten 
bidez, ingurumenaren eta mu-
gikortasun jasangarriaren in-
guruan kontzientziatzea da 
Bizikletarte lehiaketaren hel-
burua. Durangoko Udalak Mu-
gikortasun Astearen bueltan 
antolatzen du lehiaketa, eta 
aurten, gaur hasita hilaren 22ra 
bitartean egingo da aste hori. 

Udalak prentsa ohar bidez 
azaldu duenez, irabazleek kon-
trastea topatu gura izan du-
te euren sorkuntza lanagaz. 
Alde batetik bizikletaren pie-
zak ikusi daitezke, eta bestetik, 
landareak, elementu bizi lez. 
Landakon ipini dute obra, el-
kartegiaren ondoan. Oinezkoen 
mugimendu handiko lekua dela 
dio udalak, eta, horrez gaine-
ra, berdegune bat beharrezko 
ikusten zutela obraren kokape-
nerako.

Ikastaro intentsiboa
Udalak bultzatutako egitaraua 
Make It Visual komunikazio 
agentziak antolatu du, eta Du-
ranguesa txirrindulari elkar-
teak ere lagunduko du ekintza 

batzuetan. Domeka honetan,  
irailaren 18an, izango dira eki-
taldirik gehienak. Adibidez, 
bizikleten inguruko ikastaro 
intentsibo bat eskainiko du-
te (10:00etan), bizikleten biga-
rren eskuko azoka ipiniko dute 
(10:30ean), eta lasterketa herri-
koia eta Bizkaiko Txirrindula-

ritza Eskolen topaketa ere egin-
go dituzte, 10:30ean lehena eta 
11:00etan bigarrena. 10:00etan 
hasiko dira ekintzak, eta gin-
kanetan eta puzgarrietan ere 
jolastu ahal izango dira umeak, 
gainera.

Udalerri jasangarria
Udalak ingurumenaren alde 
eginiko lana nabarmendu du, 
eta gogoratu du 2014ko Euskadi-
ko Udalerri Jasangarriari Saria 
irabazi zutela.

10:00etan hasiko dira 
ekintzak, eta ginkanetan 
eta puzgarrietan jolastu 
ahalko dira umeak

Amaia del Amoren kartelak 
iragarriko ditu sanfaustoak
Gurutze Gorria eta La Cuadri del Hospi elkartea izango dira txupineroak

  DURANGO  M.O.
Hilabete eskas falta da San 
Fausto jaiak hasteko, eta dagoe-
neko aurkeztu dute jaiak ira-
gartzeko erabiliko den kartela. 
Patxikotxu, Pantxike eta Mikel-
diko txerria dira protagonista, 
eta Amaia del Amo durangarra 
da egilea. Herritarrek emanda-
ko 1.430 botoetatik 389 jaso ditu, 
%27, beraz. Eguaztenean egin 
zuten kartelaren aurkezpena 
udaletxean, eta jaien hasiera 
pizteko arduradunen berri ere 
eman zuten. Txupineroak Gu-
rutze Gorriko boluntarioak 
izango dira, eta txupinero txi-
kiak La Cuadri del Hospikoak 
–minbizia duten haurren gura-
soen elkartea–. 

Amaia del Amok Arte Ede-
rrak ikasi zituen, eta lehen aldiz 
aurkeztu da lehiaketara. “Kartel 
herrikoi” bat egin gura izan du. 
“Jai herrikoiak kohesioa eta 

gure existentzia ospatzea dira” 
bere ustez. 

Esker ona eta omena
Iker Oceja jaietako zinegotzia-
ren esanetan, Gurutze Gorria 
txupinero izendatzea “eskerrak 

emateko modu bat” izan da. La 
Cuadri del Hospiren kasuan, 
familiei “omenaldi txiki bat” 
egitea izan da asmoa; minbizia-
ren ikerketa laguntzen eta hezur
-muinaren donazioa sustatzen 
lan handia egiten dabil elkartea. 
Matxalen Balier eta Alex Rodri-
guez umeek parte hartu zuten 

aurkezpenean, eta eurez gaine-
ra, beste hainbat lagun egongo 
dira udaletxeko balkoian txupi-
nazoa botatzeko orduan.

Hasiera, 12an
San Fausto jaiak urriaren 12an 
hasiko dira ofizialki, Gurutze 
Gorriak jaurtiko duen txupina-
zoagaz. Gaur egun 150 bolunta-
rio dabiltza Durangaldean, eta 
700dik gora bazkideri esker ate-
ratzen dute lana aurrera. Alain 
Bravok eta Eneritz Bereikuak 
kontatu dutenez, San Fausto 
jaietan 40 bat lagun ibiltzen dira 
lanean egunero, eta guztira, 50 
bat laguntza-ekintza burutzen 
dituzte. Hala ere, “jai nahiko la-
saiak” direla uste dute.

Laster datoz urriaren 12an 
hasi eta 23an amaituko diren 
jaiak. Udalak egun batzuk barru 
kaleratuko du egitaraua, orain-
dik ez baitu ezer aurreratu.

Jaien antolatzaileak, kartel irabazlea eta txupineroak, eguaztenean.

Urriaren 12an hasi eta 23ra arte ospatuko dituzte jaiak.

La Cuadri del Hospiren 
kasuan, familiei  
“omenaldi txiki bat”  
egitea izan da asmoa

Kulturaren bidez presoen  
eskubideen alde egingo dute
Herriko hainbat sortzailegaz batera, ibilbide bat osatuko dute bihar

  DURANGO  M.O.
Sare mugimendu herritarrak 
deituta, euskal preso eta ihes-
larien eskubideen aldeko eki-
taldia burutuko dute bihar, Du-
rangon. Hartu trena dinamikari 
jarraituta, ibilbide bat osatuko 
dute, plazak tren geltoki balira 
lez. 11:45erako egin dute deial-
dia, Santa Ana plazan. Kultura-
ren bidez zabalduko dute pre-
soen eskubideen aldeko alda-
rria; herriko hainbat sortzailek 
parte hartuko dute ekitaldian. 

Ibilbidea hasteko, Santa Ana-
tik Kurutziagara joango dira, 
eta han, antzerki bat eskainiko 
dute. Bigarren geltokia Andra 
Marin kokatuko dute, musikari 

lekua eginez. Hirugarren gera-
lekua Plateruena izango da, eta 
literatura errezitaldi bat eskai-
niko dute. Azkenik, berriro An-
dra Marira hurreratuko dira, 
mobilizazioa amaitzeko. Dantza 
erakustaldiaren txanda izango 
da, iragarri dutenez. Eguerdi-
rako aurreikusi dute azken saio 
hori, 14:00etarako.

“Eskubide urraketak”
Trenaren dinamikagaz, preso 
eta iheslarien “eskubide urra-
ketak” salatzea eta euren etxera-
tzea eskatzea gura dute, atzoko 
prentsaurrekoan azaldu zute-
nez. Durangoko hamabi lagun 
daude preso, eta dispertsioaren 

eraginez, euren senideek 16.000 
kilometro egin behar izaten di-
tuzte bisitatzeko. Gainera, gaixo 
larrien zerrendan dagoen Gor-

ka Frailek “bizi baldintzetan 
gabezia nabarmenak” dituela 
salatu zuten. Etxeratek, ELAk, 
LABek, EH Bilduk eta HEk 
babestu dute biharko mobiliza-
zioa, besteak beste.

BIharko mobilizazioaren antolatzaile eta babesleak, atzo, Plateruenean.

Ibilbidea hasteko, Santa 
Anatik Kurutziagara joango 
dira, eta han, antzerki  
bat eskainiko dute
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Hainbat diru-laguntza 
argitaratu ditu udalak          
Irailaren 30era bitartean eskatu ahalko dira 
laguntzak, Mañariko udaletxean bertan

  MAÑARIA M.O.
Mañariko Udalak hainbat di-
ru-laguntza argitaratu ditu 
irailean, eta horrela, ikasturte 
berriaren hasiera eraman-
garriago egingo zaie hainbat 
herritarri. Euskara edota beste 
hizkuntzak ikasteko, eskolaz 
kanpoko jardueretarako, mu-
sika ikasteko, kirola egiteko, 

ikastetxeetara bidaiatzeko edo-
ta auzoetako argi publikoaren 
kontsumorako jaso ahalko dira 
diru-laguntzak. 

Irailaren 30era bitartean es-
katu ahalko dira laguntzak, 
udaletxean bertan. Udal webgu-
nean dago aurkeztu beharreko 
dokumentazioaren inguruko 
informazioa.

Ehun urte egin dituen Jesus 
Uriarte gudaria omendu dute
Izurtzako jaietan eta bere urtegunean omenaldi bana jaso du Uriartek

  IZURTZA  J.Derteano
Jesus Uriartek omenaldi bi jaso 
ditu bere ehungarren urtebete-
tzea ospatzeko. Domekan Izur-
tzako jaien barruan omendu 

zuten. Astelehenean, berriz, 100 
urte egin zituen egunean, oroi-
garri bana jaso zuen Izurtzako 
Udaleko, Bizkaiko Foru Aldun-
diko eta jubilatuen elkarteko 

ordezkarien partetik. Izurtzako 
eliza aurrean hainbat izurtzar 
batu zen Uriarteren urteurre-
na ospatzeko. Lorea Muñoz 
Izurtzako alkateak eta Miren 

Irigoras jubilatuen elkarteko 
presidenteordeak oroigarri 
bana eman zioten, eta Bizkaiko 
Foru Aldundiko ordezkari Ene-
ritz Odriozolaren partetik lore 
sorta bat jaso zuen. 100 urteak 
ospatzeko, tarta bat jan zuten 
ekitaldian. Familia argazki 
bategaz amaitu zuten urtebete-
tzea ospakizuna.

Gerra Zibileko lekuko
Ger ra Zibila hasi  zenean  
20 urte zituen Uriartek. Otxan-
dioko bonbardaketa bertatik 
bertara ezagutu zuen, herri in-
guruan zebilelako baso bideak 
egiten lanean. Gerran zehar 
frontean barik, langile taldeetan 
aritu zen, trintxerak egiten, bes-
teak beste.

Geroago, frankisten lan ba-
tailoietan aritzera behartu zu-
ten. Santanderreko zezen pla-
zara eraman zuten lehenengo, 
beste hainbategaz batera, eta 
Aranda de Dueroko kontzentra-
zio eremura ondoren. Ostean, 
Zaragozan amaitu zuen errepi-
deak egiten.

Jesus Uriarteren urteguneko ekitaldiko irudia astelehenean, Izurtzako eliza parean.

Ehizarako lerro 
berri bat sortu du  
Mendiganen San 
Iurgi elkarteak

  IZURTZA  J.D.
San Iurgi elkarteak abendura 
arteko ehiza lerroak zozkatuko 
ditu. Aurten, ia bikoiztu egin 
dute postuen eskaintza. Orain 
arte, Bitañoko zortzi postuak 
zozkatzen zituzten; aurten, 
beste lerro berri bat sortu dute 
Mendiganen —Larrinagatxu-
ko bailara hartzen du—  beste 
zazpi postugaz. Beraz, aurten 
15 postu daude aukeran.

Iraileko eta urriko postuak 
gaur, 20:00etan, zozkatuko di-
tuzte Argintxu elkarteko lo-
kalean. Azaroko eta abendu-
ko postuak, berriz, irailaren 
30ean, 20:00etan, banatuko dira 
Argintxun. Eskaerak egiteko 
orriak Izurtzako gasolindegian 
eta Antonio Txiki okindegian 
daude. Orriak uzteko buzoia 
udaletxerako sarreran dago.

Mendi bizikleta martxa, 
bihar, ibilbide bigaz         
40 eta 20 kilometroko bana daude aukeran

 OTXANDIO J.D.
Zapatuan mendi bizikleta mar-
txaren 12. aldia egingo dute. 
Ibilbide bi daude aukeran, eta 
plazatik abiatuko dituzte. Ibil-
bide luzeari 09:00etan ekingo 
diote, eta laburrari 09:15ean.

Ibilbide luzeak 40 bat kilo-
metro ditu. San Martin, Aldoia, 
Gordobil eta Neberatik ibiliko 
dira lehenengo tartean; ostean, 
Otxandiotik Mirugain eta Ori-
xol aldera egingo dute. Jan-eda-
nerako puntu bi jarriko dituzte, 
Gomilatzen eta Otxandion. Ibil-
bide laburragoak 20 kilometro 

ditu. Errekatxiki, Presazelai, 
eta Gordobil ingurutik ibiliko 
dira, besteak beste. Ibilbide hau 
laburragoa izateaz gainera, 
teknikoki erosoagoa ere badela 
zehaztu dute antolatzaileek.

Izen-ematea egunean ber-
tan egin daiteke, 08:00etatik 
08:45era. Federatuentzat pre-
zioa 12 eurokoa da, eta fede-
ratu gabekoentzat 15 euro. 
Gehienez, 300 plazara mu-
gatuta dago izen-ematea. 
Proba bien amaieran, dutxa-
tzeko eta bizikletak garbitzeko 
aukera eskainiko dute.
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Goizeko lehen 
autobusa  
aurreratu dute

  GARAI  M.O.
Bizkaiko Foru Aldundiko ga-
rraio zerbitzuak aldaketa bat 
ezarri du Durango-Garai au-
tobus linearen ordutegian. 
Hain zuzen ere, goizeko lehen 
autobusa ordu laurden lehena-
go irtengo da Garaitik. Beraz, 
07:00etan barik, 06:45ean hasi-
ko du ibilbidea. Erabiltzaileen 

eskaeragatik egin dute aldake-
ta, gero hartu beharreko beste 
autobusen konexio arrazoien-
gatik.

Garaiko Udalak informatu 
duenaren arabera, gainerako 
autobusen ordutegia bere ho-
rretan mantenduko da, aldake-
tarik barik.

Aitte Kurutzeko jaiak 
ospatzen dabiltza
Martitzenean hasi zituzten jaiak Zelaietan 

  ABADIÑO I.E.
Martitzen iluntzean Donien 
Atxa ipini zutenetik, Aitte Ku-
rutzeko jaietan murgilduta 
daude Zelaieta auzoan. Kamisoi 
eta pijama eguna ospatuko dute 
gaur. Ugasixo txapelketa egin-
go dute 18:30ean, parrillada, 
20:00etan, eta Lotxo taldearen 
erromeria, 20:30ean. Ohituraz-
ko umeen patata dantza (22:00) 
eta helduena (00:00) ere egingo 
dituzte, gainera, gaur.

Zapatuan eta domekan ere 
Aitte Kurutzeko jaietan elkartu 
eta Jai Batzordeak antolaturiko 

egitaraua gozatuko dute aba-
diñarrek. Umeentzako ipuin 
kontalari baten saioa izango 
dute bihar, 17:30ean, eta tortilla 
txapelketa egingo dute, ondo-
ren. Gauean, 22:30ean, zirku 
garaikideko ikuskizuna eskai-
niko du Dikothomia taldeak, 
Spazi...O izenburukoa. 

Domekan, mozorro eguna 
ospatuko dute. Ijito ezkontza 
bat antzeztuko dute 12:00etan, 
Maleta Ziku bazkarian elkar-
tuko dira eguerdian, eta DJ Fla-
menkitok ipiniko du musika, 
17:00etatik aurrera.

Gazteak indarkeria matxistaz 
kontzientziatuko dituzte 
Elorrion mutil gazteentzako tailer berezi bat egingo dute matxismoari buruz

  DURANGALDEA  M. Onaindia
Martxan da Beldur Barik Jarre-
ra bideo lehiaketa. Abadiño, Be-
rriz, Durango, Elorrio, Iurreta 

eta Zaldibarko udalen eskutik, 
gazteak indarkeria matxistaz 
kontzientziatzeko erabiliko du-
te. 12 eta 26 urte arteko gazteek 

parte hartu ahalko dute, eta aza-
roaren 9a izango da bideo-lanak 
aurkezteko epemuga. 300 euro-
ko sari bi eta 100 euroko beste bi 

emango dituzte, azaroaren 24an 
Berrizko Kultur Etxean burutu-
ko den sari banaketa ekitaldian. 
Lehiaketaren bidez, indarkeria 
matxista prebenitzea da susta-
tzaileen helburua. 

Epaiaz
Epaia ematerako orduan, batez 
ere bideoetan zabalduko den 

mezuari emango diote garran-
tzia. Bestalde, lanak euskaraz 
egitea baloratuko dute, gazte-
laniaz ere aurkeztu ahal diren 
arren.

Tailerrak
Bideoen sorkuntzaz gainera, 
ikastetxeetan tailerrak garatu-
ko dituzte. Aurten, nobedade lez, 
Elorrion mutilei begirako tailer 
berezi bat landuko dute, eta Zal-
dibarren, whatsapp aplikazioa-
ren bidezko erasoen inguruan 
jardungo dute.

Udal antolatzaileetako ordezkariak, eguaztenean, Berrizen eginiko aurkezpenean.

Atxarteko harrobi izandakoaren 
egoera eztabaidagai oraindik  
Harrobi izandakoa berreskuratzea nori dagokion eztabaidagai dute alderdiek

  ABADIÑO  I.E.
Atxarteko harrobi izandakoa-
ren inguruan EAJk eta EH Bil-
duk izan duten jarrera kritika-
tuz prentsa oharra zabaldu zuen 
Jose Luis Navarro alkateak, 
joan zen barikuan. “Harrobia 
berreskuratuta ez badago, EH 
Bildu eta EAJ kontra agertu 
zirelako da”, esan zuen. Bere 
ustez, Atxarteko inguru hori 
berreskuratzeko, “udalaren-
tzat ezelako gasturik ez zeka-
rren aukera historikoa” eskaini 
zuen Adif-ek, 2012an, baina 
oposizioak atea itxi zion aukera 

horri. AHTaren eraikuntzako 
lur-hondakinekin harrobi izan-
dakoan betelana egitea proposa-
tu zion Adif-ek udalari.

Erantzukizunaz
Ekainean, harrobi izandako 
gune horretan, bertan behe-
ra utzita zegoen bidoi batetik 
isuri kutsagarria gertatu zen. 
Gertakari hark ekarri zuen 
Atxarteren gaia berriro ezta-
baida politikora. Uztailean, ha-
rrobi izandakoaren egoeraren 
erantzukizunari buruz hainbat 
galdera egin zizkion EH Bilduk 

Jaurlaritzari, eta uztail amaie-
ran agerraldia egin zuten Mikel 
Urrutia zinegotziak eta Dani 
Maeztu parlamentariak. Ha-
rrobietako hondakinek eragin 
ditzaketen kalte pertsonal zein 
naturalak ekiditeko neurriak 
hartzeko eskatu zion EH Bilduk 
gobernu taldeari, eta eskakizun 
hori bera egin zuten, atzo, ko-
munikabideetara bidali zuten 
oharrean ere. Ingurune hori 
berreskuratzeko, proiektu bat 
diseinatu eta hori garatzeko 
plangintza bat adostea eskatu 
dio EH Bilduk udal gobernuari.

300 euroko sari bi eta 100 
euroko beste bi emango 
dituzte, azaroaren 24an, 
Berrizko Kultur Etxean

Garraio zerbitzuak 
aldaketa bat ezarri du 
Durango-Garai autobus 
linearen ordutegian
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DURANGALDEA ASTEON    IRITZIA    

astekaria@anboto.org 
asteartea 17:00ak arteko epea

ANBOTOk ez du bere gain hartzen 
kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi 

artikuluetan edo gutunetan 
adierazitakoen eta emandako iritzien 

erantzukizunik.

Zure iritzia, gutuna edo 
fotodenuntzia helarazteko 

helbideak: 
Bixente Kapanaga 9, 48215 - 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). 

Iazko kurtsoan 
euskara ikasi 
dutenei laguntza

  ZALDIBAR I.E.
Udalaren diru-laguntza jasotze-
ko eskaria urriaren 14ra arte 
aurkeztu dezakete 2015-2016 
ikasturtean euskara ikasten 
ibili diren zaldibartarrek. Ho-
nako baldintzak bete behar ditu 
eskatzaileak: Zaldibarren errol-

datuta egotea, eta, gutxienez, 
%80ko asistentzia egiaztatzea.

Diru-laguntza jasotzeko es-
karia egiten duenak matrikula-
ren ordainagiria, euskaltegia-
ren txostena (ikastaroaren ordu 
kopurua, asistentzia eta urrats 
bakoitzeko fitxa) eta ordainketa 
jasotzeko kontu zenbakia aur-
keztu behar ditu udaletxean. 
Ikastaroetan %100eko asisten-
tzia ziurtatzen duten ikasleek 
ikastaroaren kostu osoa jasoko 
dute bueltan.

Artzain-txakur txapelketaren  
50. aldia hartuko du Axpek 
Aurten arte izan diren txapeldunak ere omenduko dituzte zapatuan

  ATXONDO  Joseba Derteano
Zapatuan Euskal Herriko Ar-
tzain-txakur Txapelketa egingo 
dute Axpen, Anbotoren maga-
lean. 50. urteurrena hainbat 
nobedadegaz dator. Esaterako, 
aurtengo txapelketa orain arte-
ko txapeldunak omentzeko  era-
biliko dute.

Gaur egungo parte-hartzai-
leei ez ezik, bere sasoian ibili 
zirenei ere zor zaie txapelketa 
mende erdira heldu izana. Ho-
rregatik, Gerediaga Elkarteak 
txapelketak izan dituen txapel-

dun guztiak gogoratuko ditu 
aurten. Ekitaldi batean oroiga-
rri-opari bana emango diete.

Jaia girotzeko, 16:30etik au-
rrera, Durangaldeko Idiazabal 
gazta ekoizleen azoka egon-
go da, ardi arraza ezberdinak 
ezagutzeko erakusketa txikia 
atonduko dute, eta gaztetxoenei 
begira, txapa tailerra eta txi-
rristan ibiltzeko ‘Latxine’ ardi 
erraldoia ipiniko dute plazan. 

Artzain-txakur Txapelketa 
17:00etan hasiko da. Lau euro  
balio dituen sarreragaz, ostean 

gazta eta ardoa doan dastatzeko 
aukera izango dute bisitariek.

Transhumantzia Urkiolara
Txapelketaren harira, hiru egu-
neko jaia antolatu dute. Gaur 
bertan esaterako, Baserri Egu-
na antolatu dute Abadiñoko 
Traña-Matienan, 17:00etatik 
20:00etara. Domekan, berriz, 
Atxartetik Urkiolara transhu-
mantzia ibilbidea egingo du-
te, eta gura duenak hartu de-
zake parte. Transhumantzia 
10:00etan hasiko dute, Atxarten. 

Ramon Escobedo matema-
tikaria eta animalien kogni-
zioaren inguruko ikerkuntza 
zentroko ikerlaria da Fran-
tziako Tolosako unibertsita-
tean. Lantaldeagaz batera 
Axpeko txapelketa grabatu-
ko du, euren arreta artaldean 
jarrita. Ardien portaera ko-
lektiboa ulertzeko informa-
zioa jasotzea dute helburu.

Oro har, animalien portaera 
kolektiboa aztertuz, zer gal-
derei erantzun gura zaie?
Taldea osatzen duten anima-
lia asko daude. Intsektuak eta 
arrainak, adibide bi jartzea-
rren. Erantzun gura zaion 
galdera orokorra hauxe da: 
Zergatik taldean bizi? Zer 
abantaila ebolutiboa du tal-
dean bizitzeak? Hainbat teoria 
daude, baina oraingoz ez dago 
behin betiko erantzunik. 

Axpen jasoko duzuen infor-
mazioa, zertan da berezia?
Tolosako taldean 10 bat urte 
daramatzate ardiak ikertzen, 
baina, Axpeko esperientzia ar-
taldearen kanpoko estimulua 
txakur bat izango den lehen 
aldia da. Abantailetako bat da 
naturala den inguru batean 
eurentzat ohikoak diren esti-
muluak jasoko dituztela; hau 
da, ez da estimulu artifizial bat 

izango. Era berean, Axpekoa 
irudi horiek modu sistemati-
koan jasoko ditugun lehenen-
go aldia izango da.

Zer azpiegitura eta metodo-
logia erabiliko duzue?
Garrantzitsuena ez oztopatzea 
da. Horregatik baztertu ditu-
gu garabi mugikorra edo dro-
na. Zorionez, teknologiak ba-
liabide ezberdinak eskaintzen 
ditu. Besteak beste, sei-zazpi 
GoPro kamera jarriko ditugu, 
zelai inguruan zein barruan. 

Uste zehatz batzuk baieztatu 
gura dituzue ala gehiago da 
proba orokor bat?
Bien arteko konbinazioa izan-
go da. Ahalik eta gehien gra-
batu gura dugu, ahalik eta 
daturik gehien izateko, baina, 
aldi berean, hipotesi batzuk 
egiaztatzeko gogo bizia dugu, 
kuriositatea handia delako. 
Esaterako, badugun eredu 
matematiko batek erakusten 
du baldintza jakin batzuetan 
artalde bat edonora eraman 
daitekeela, gutxi gorabehera. 
Eredu horretan jarri ditugun 
hipotesiak errealistak diren 
ikusi gura dugu. Eta hauxe da 
horretarako funtsezko neur-
gailu bat: artaldea gidatzeko, 
txakurra artaldearekiko zein 
distantziatara geratzen den.  

Ramon Escobedo (1967, Lezama) 
Frantziako Tolosako Unibertsitatea

“Hipotesi batzuk egiaztatzeko gogo 
bizia dugu; kuriositatea handia da”

DURANGALDEA   Erretzeari uzteko 
ikastaro bi antolatu ditu Durangalde-
ko Amankomunazgoak, 10 saiotakoak. 
Ikastaro bat Elorrion izango da, eta 
bestea Durangon. Elorriokoa urriaren 
18an hasiko da, eta martitzen goizetan 
garatuko da. Durangokoari urriaren 
20an ekingo diote, eta eguen arratsalde-
tan izango da. Izena eman gura duenak  
94 620 05 20 telefonora deitu ahal du.

Tabakoa uzteko  
ikastaroak prest daude

DURANGALDEA   A8ko bidesariaren 
kontrako plataformak auto karabana an-
tolatu du gaurko. Protesta ekitaldia Tabi-
rako igerilekuetan abiatuko da, 18:00etan. 
Durangotik irtenda, Iurreta eta Abadiño 
(Traña-Matiena) zeharkatuko dituzte. 
“Hauteskunde kanpainan gaudela balia-
tuz, alderdien programak herritarren 
arazoetatik zeinen urrun dauden salatu 
gura dugu”, diote plataformako kideek.

A8ko bidesariaren  
kontra, auto karabana

DURANGO  Adinekoei zuzenduta udalak 
antolatzen dituen dantzaldien neguko 
denboraldia hasiko dute asteburu hone-
tan, Durangon. Irailaren 18an, 18:30etik 
20:30era, egingo dute ikasturteko lehe-
nengo dantzaldia, Landako kiroldegian. 
Ikasturte osoan zehar, domeka arratsalde-
tan elkartuko dira, Landako kiroldegian, 
lagunartean dantzatuz gozatzen duten 
adinekoak. 

Neguko dantzaldien 
sasoia hasiko dute

Euri urak Larrean eragindako 
kalteak aseguruaren esku
Estoldek gainezka eginda, ura barrura sartu zen

  ZORNOTZA J.D.
Astelehenean egindako euri 
zaparradak 8 minutuan 15 litro 
utzi zituen metro karratuko 
Zornotzan. Bat-batean botatako 
zaparrada horren ondorioz, ur 
sarbide batek kalteak eragin 

zituen Larreako kiroldegiko 
kantxaren egurrezko zoruko 
zati batean. Kiroldegi alboko 
estolderia sistemak ezin izan 
zuen xurgatu larrialdietarako 
atetik kantxa barrura pasatu 
zen ur guztia, eta, horren ondo-

rioz, gainezka eginda egon zen 
denbora batez.

Zornotzako Udalak aseguru- 
etxeari arazo honen berri eman 
dio. Azkenean, aseguru-etxea 
izango da kantxaren premiazko 
konponketen gastuak ordain-
duko dituena, udalak ohar ba-
tean jakinarazi duenez. 

Era berean, “ahalik eta las-
terren” kantxa berriztatuta iza-
teko adjudikazio prozesua ere 
jadanik zabaldu duela azaldu 
dute udal ordezkariek.

Txelu Angoitia
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Emakumeak protagonista  
EH Bilduren ekitaldian
Agirre, Iriarte eta Larrion egon dira Durangoko ekitaldian

  EH BILDU
EH Bilduk domeka goiza aukeratu zuen 
Durangon ekitaldia egiteko, eta emaku-
meak izan ziren protagonista. Bizkaiko, 
Arabako eta Gipuzkoako zerrendabu-
ruak egon ziren bertan, Jasone Agirre, 
Miren Larrion eta Maddalen Iriarte, 
hurrenez hurren.

Jasone Agirre zerrendaburuak, he-
rritarron egunerokotasunean eragiten 

duten erabakiak Madrilen eta Bruselan 
barik, Euskal Herrian hartzea defenda-
tu zuen bere berbaldian.

Katalunian ospatutako Diada izan 
zuten gogoan. Iriartek azpimarratu 
zuen, Euskal Herrian ere posible dela 
“gehiengo sozial oso zabal batek bultza-
tutako eta gehiengo politikoak egindako 
akordioetan oinarritutako prozesu bat 
abian jartzea”.

Zornotzako osasun zentroa, 
“ideia egingarrien” adibide
Zornotzako ekitaldian parte hartu du Iñigo Urkulluk

  EAJ
“EH Bildu eta Elkarrekin Podemosen 
errezeta magikoen” aurrean, “ideia 
egingarrien” aldeko mezua bota zuen 
astelehenean Iñigo Urkullu EAJren 
lehendakarigaiak Zornotzan, jende uga-
ri batutako ekitaldian. Joan zen astean 
Zornotzan zabaldutako osasun zentroa 
ipini zuen bere mezua arrazoitzeko 
adibide. David Latxaga hautagai zorno-

tzarrak ere parte hartu zuen ekitaldian, 
beste hainbat alderdikidegaz batera.

Bestalde, familiei eskaintzen zaiz-
kien diru-laguntzak %50 handituko di-
tuela promes egin du Urkulluk, berriro 
ere gobernura ailegatuz gero. Hala nola, 
eskolaratzea babesteko, eta aitatasun 
eta amatasun baja baimenak “apurka-a-
purka parekatzeko” asmoz igoko lituzke 
laguntzak.

Elkarrekin Podemosen  
ideiak, Pili Zabalaren ahotik
Durangon ekitaldia egin du Elkarrekin Podemosek

  ELKARREKIN PODEMOS
Eusko Legebiltzarrerako hauteskun-
deetan estreinaldia izango du Elka-
rrekin Podemos alderdiak. Pili Zabala 
aukeratu dute lehendakarigai lez, eta 
joan zen domekan Durangon egon zen, 
alderdiaren ideiak herritarrei bere aho-
tik emateko asmoz. Andra Mariko eliz-
pean egin zuten ekitaldia, Jendearekin 
lemapean.

Neskutz Rodriguez eta Julián Ríos 
durangarrek aurkeztu zuten ekitaldia, 
eta gero, Elkarrekin Podemos alder-
diaren hauteskunde programaren 
inguruan jardun ziren Zabala, Eukene 
Arana, Tinixara Guanche eta Carmen 
Muñoz hautagaiak. 

Langabezia, immigrazioa, parte-har-
tzea eta gardentasuna hartu zituzten 
ahotan, besteak beste.

Herritarrei informazioa  
banatu die PSE-EEk
Idoia Mendiaren aldeko botoa eskatu dute kaleetan

  PSE-EE
Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde 
kanpaina hasi denetik, Durangaldean 
ez du jendaurreko ekitaldirik egin 
PSE-EE alderdiak, baina bai, ostera, in-
formazio banaketa. Joan zen zapatuan, 
esaterako, herritarrei informazioa ba-
natzen ibili ziren Durangoko erdigune-
ko kaleetan. Juntosbatera da sozialistek 
kanpainarako aukeratu duten lema.

Zapatuan Pilar Ríosek, Carlos Totori-
kak eta Vicente Reyesek, besteak beste, 
Idoia Mendiarentzat eskatu zuten botoa; 
bera da sozialistek proposatutako lehen-
dakarigaia, eta baita Bizkaiko zerrenda-
burua ere. 

Alderdiaren informazioa eta propo-
samenak emateaz gainera, ohiko larro-
sak ere eskaini zizkieten hurreratzen 
zirenei. 

Zerrendaburuez gainera, beste hainbat emakume egon ziren oholtzan.

Urkullu, astelehenean, Zornotzan.

Pili Zabala, domekan, jendaurrean berbetan.

Ríos, Reyes eta Totorika, Durangoko kaleetan.
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“Herrigintzan aritzeko, gutxieneko 
konsentsu batzuk beharko lirateke”
EAJk neurri “egingarri” eta “errealistak” proposatzen dituela azaldu du politikari jeltzaleak

 BERBAZ  Aitziber Basauri
Hiru legealdi egin ditu Zor-
nortzan alkate moduan David 
Latxagak (2003-2015), eta 
iaz legebiltzarkide ere izan 
zen Gasteizen. “Eskumen pro-
pioak aldarrikatzeko akordio 
zabal” baten aldekoa da Mun-
dakan jaiotako zornotzarra. 

Baduzu eskarmentu politikoa. 
Bai. Urte askoan izan naiz al-
kate Zornotzan, eta ia urtebete 
egin dut legebiltzarrean, ikas-
ten eta ardurak hartzen. Batez 
ere, segurtasun eta justizia ar-
loan izan ditut ardurak. Ana 
Otadui Batzar Nagusietara-
ko presidente hautatu ostean, 
EAJk nigan jarritako konfian-
tza pozik eta harro hartu nuen.
 
Legealdi berrian ere egongo 
zara. Inkesten arabera, EAJk 
irabaziko ditu hauteskundeak, 
27-28 eserleku lortuz. 

Inkesten arabera, Bizkaian 10-
12 eserleku lortuko genituzke, 
bai. Baina, ez dago jakiterik. 
Azkenaldian, inkesta enpatxua 
ere badugu, baina inkestak in-
kestak dira. Hautesleen moti-
bazio politikoa, sortutako zi-
rrara hori ez da berdina hurbi-
lago sentitzen ditugun hautes-
kundeetan eta gainerakoetan. 
Uste dut emaitzak udal eta fo-
ru hauteskundeetako emaitzen 
antzera joango direla. Espai-
niako gorteetarako motibazioa 
bestelakoa izan delakoan na-

go: Rajoi edo PPrekiko gorro-
toa erakusteko era gehiago. Ho-
rretarako aukerarik onena Po-
demos izan da askorentzat. Ez 
dut uste hori gertatuko denik.

Elkarrekin-Podemosek 15-16 
eserleku lortuko lituzke inkes-
ten arabera. Ematen du inda-
rragaz sartuko dela.
Elkarrekin-Podemos nahiko 
sakabanatuta ikusten dut nik. 
Herrietan, oro har, gure ingu-
ruan, militantzia non dagoen 
ikus daiteke: EAJ edo EH Bil-
duren militantzia indartsu bat 
ikus daiteke; baita PSE-EErena 
ere leku batzuetan. Podemos ez 
dut horren finkatuta ikusten. 
Hala ere, 2.000 bototik gora lor-
tu zituen, adibidez, Zornotzan 
Espainiako hauteskundeetan. 
Aztertzeko gaia da. Esangura-
tsua da baita EAEn eta Katalu-
nian bakarrik irabaztea ere. Ez 
dut uste hemen gainerako le-

kuetan baino indignatu edo ha-
serre gehiago dagoenik. Hau-
tesleen motibazioak desberdi-
nak dira. Protesta botoa da Po-
demosena; arazoak handitzen 
diren neurrian haziko da. Bai-
na, arazo horiei erantzunez ge-
ro, nahiko puztuta dagoen Po-
demos fenomeno hori jaitsi 
egingo delakoan nago.

Izango du baina eragina?
Inertzia baten barruan sartu-
ta dago, eta uste dut izango due-
la eragina Elkarrekin-Pode-
mosek hauteskunde hauetan. 
Baina, ez dut uste bigarren in-
darra izango denik. Agian, hi-
rugarrena. Baliteke emaitze-
tan sorpresaren bat ematea. 
Izan ere, gauza bat da diagno-
si bat egitea, eta bestea politi-
ka aplikatzea eta irtenbideak 
bilatzea. Herritarrekin gauzak 
partekatu eta politika egitea 
ondo dago, baina, ezin gaitez-
ke notario bihurtu; inolako eki-
menik gabe, proposamenik ga-
be. Alderdi batek proposame-
nak egin behar ditu; irizpideak 
azaldu. Alde horretatik, hanka-
motz dabiltzala uste dut.

Arnaldo Otegik ez du lehen-
dakarigai izateko aukerarik 
izan. Zer deritzozu gai horri?
Arrazoi juridikoak eta politi-
koak daude hor. Arrazoi juri-
dikoetan ez naiz sartuko, izan 
ere, nire ustez Otegik ez zuen 
kartzelan egon behar izan. Po-
litikoki ez deritzot onargarria 
horri. Hau esanda, uste dut EH 
Bilduri ondo etorri zaiola ezta-
baida hau. EH Bildun bi arima 
sortu dira praxis politikoari da-
gokionez, eta elkar mokoka ari-
tu dira. Bien artean liskarrak 
egon direla uste dut, eta Otegi-
ren inhabilitazioak zelanbaite-
ko kohesioa ematen diola Ezker 
Abertzalearen militantzia osoa-
ri. Bat datoz denak Otegi lehen-

dakarigai izan behar zuen us-
tean, nahiz eta batzuk ez egon 
ados harek hartutako bideagaz. 
EH Bilduk badaki ondo etorri 
zaiola. Badaki ur horietan mur-
giltzen, eta, zelanbait, hori bere 
onerako erabiltzen. 

Ematen du ezinbestean itu-
nak egongo direla.
Uste dut EAJren inguruan 
izango dela itun bat, baina, 
ez dakit zein. Gainera, zenba-
kiek eman beharko dute. Ha-
la ere, ez dut uste lau urtera-
ko itun egonkor bat izango de-
nik. PSE-EEgaz aurrekontue-
tarako ituna lotu dugu hiru 
urtean, baina, ez gobernatze-
koa. Baina, azken hamarkada-
ko lege garrantzitsuenetari-
koa izan den udal legea EH Bil-
dugaz atera genuen. Etxebizi-
tza legea, berriz, EH Bildu eta 
UPyDgaz atera zuen PSE-EEk. 

Orain arteko bide horri jarrai-
tuko zaiola uste duzu?
Eszenario guztiak dira posi-
ble. Baina, gai zehatzei lotuta-
ko itunak ikusten ditut gehia-
go. Hala ere, uste dut zenbait 
arlotan, itun sendoak lortze-
ko EAJ, PSE-EE eta EH Bildu 
—gurean tradizo gehien du-
tenak— egon beharko ginate-
keela: adibidez, bake eta bizi-
kidetzan edo estatus berria-
ren inguruan sakontzeko. He-
rrigintzan aritzeko gutxieneko 
konsentsu batzuk beharko lira-
teke. Honen aurrean, PSE-EEk 
gerra linguistiko bat zabal-
tzeak kezkatzen nau.

Gobernu “sendo” eta “ardura-
tsua” behar dela esan du Iñi-
go Urkullu lehendakarigaiak, 
eta langabezia tasa %10etik 
jaisteko lan egingo duela. 
Datozen lau urteei begira, bu-
ruz eta bihotzez jokatu behar 
dugu. Horretarako, neurri 
egingarri eta errealistak pro-
posatzen ditu EAJk, gizarte, 
osasun edo hezkuntza arloan. 
Eremu sozioekonomikoan lan-
gabeziak arduratzen gaitu, eta 
langabezia-tasa %10etik behe-
ra jaitsi gura dugu. Politika so-
zialik onena dela uste dugu, 
ekonomia berpizteko modurik 
onena. Eskumen propioak al-
darrikatzeko akordio zabal bat 
lortu behar dela ere uste dut, 
horrek eragin zuzena izango 
luke arlo ekonomiko zein so-
zialean. Espetxe politikan ere 
izan behar dugu eskumena, 
eta estatu berri baten sakontze-
ko ere oso garrantzitsua da era 
transbertsalean landu beharre-
ko gaia.

              David Latxaga Ugartemendia | Legebiltzarrerako EAJren Bizkaiko zerrendagaia | Zornotza, 1961

Eszenario guztiak 
dira posible, hala 
ere, gai zehatzei 
lotutako itunak 
ikusten ditut”

Neurri errealistak 
proposatzen 
ditugu, gizarte, 
osasun, zein 
hezkuntza arloan”
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HAUTESKUNDEAK
I-25

“Egin dezakedan 
ekarpena gauzak 
esateko beste 
modu bat 
edukitzea da”
Kazetaritzatik politikaren lehen lerrora jauzia 
eman du Agirrek Bizkaiko zerrendaburu moduan

 BERBAZ  Jone Guenetxea
ETBko albistegietatik poli-
tikaren lehen lerrora jauzia 
eman du Jasone Agirrek Biz-
kaiko zerrendaburu lez. Kul-
tur arloko albisteak lantzetik 
mitinak ematera pasatu da. 
EH Bildun ez da bakarra. Ar-
naldo Otegiren inhabilitazioa-
ren eraginez, Maddalen Iriarte 
kazetaria Gipuzkoako zerren-
dan bigarrenetik lehenengo 
postura pasatu da. 

Zerk erakarri zaitu mundu ho-
netara?
Konpromiso kontua dela esan-
go nuke. Funtzio bat bete deza-
kezula uste badute, eta horre-
tan lagundu ahal baduzu, nik 
ezin nuen ezetzik esan. Era be-
rean, uste dut momentu era-
bakior batean gaudela, eta ho-
rrek erakarri egiten nau. Ar-
naldo Otegi hor egoteak ere 
erakarri egiten nau. Gaine-
ra, orain esan diezazuket jen-
de oso prestatua ezagutzen na-
bilela, eta lana egiteko gogoa 
dutela. 

Zelan bizi dituzu kanpainako 
egunak?
Asko dago ikasteko eta lantze-
ko. Gainera, norberaren lorra-
tza igarri dadin ere gurako nu-
ke. Ez nuke politikari konben-
tzional bat izan gura. Nik uste 
dut politika beste modu batera 
transmititu behar dela, eta nire 
ahalegina horretan doa. Gauza 
bera esaten dugu denok. Denon 
helburua eta mezua berdinak 
dira, baina esateko moduak 
daude. Nik uste dut lan hone-
tan egin dezakedan ekarpena 
gauzak esateko beste modu bat 
edukitzea dela. Horrela, erra-
zago heltzen zara jendearen-
gana. Ilusionatu eta inplikatu 
egin dezakegu jendea. Gertuta-
sun handiagoa sentitzea denon 
onerako izango da.  

Mitinetan emozionatuta igo 
zara oholtzara. 
Emozionatzeko erraztasun 
handia dut. Eta, Bilboko Area-
tzako mitinaren ondoren, ha-
rrigarria da zenbat jende hur-
bildu zaidan esaten beraiek ere 
emozionatu zirela. Atzo ber-
tan, Sestaon ginela, andra ba-
tek esan zidan oilo-larruagaz 
heldu zela etxera. Zeinen ga-
rrantzitsua den alde emozio-
nala lantzea. Izan ere, politikan 
buru argia behar da bidea mar-
katzeko, baina sentimendu ga-
be ez dago gasolinarik. Eta he-
men mugitzen gaituena senti-
mendua da. Gainera, Areatza-
koa nire lehenengo mitina izan 
zen, eta zelan ez naiz emoziona-
tuko milaka lagunen aurrean. 
Durangokoa ere emozioz betea 
izan zen. Emozionatzeko gai-
tasun hori ez nuke galdu nahi. 

Kazetaria izanda, politikoki 
markatua egoteak ardurarik 
sortzen dizu?
Kazetariok, beste edozein he-
rritarren moduan, eskubide zi-
bilak ditugu, eta eskubidea du-
gu gure bizitzako momentu ba-
tean politikara salto egiteko. 
Hori inork ezingo digu ukatu. 
Medikua bazara, eta politikan 
aritu ondoren ospitalera itzul-
tzen bazara, inork zalantzan ja-
rri dezake ez dituzula pazien-
teak berdin tratatuko duten 
ideologiaren arabera? Nik us-
te dut profesionala bazara, ho-
rrek ez duela zerikusirik. Egia 
da herri honetan markatu egi-

ten zaituela. Ez dut uste nire la-
nera itzultzen naizenean poli-
tikari buruzko gaiak landuko 
ditudanik. Kultur arloko gaie-
tarako ez dut uste arazorik da-
goenik. Hala ere, gauzak zin-
tzotasunez eta elegantziaz egi-
ten badituzu, ez dago arazorik. 

Arnaldo Otegiren inhabilita-
zioak zein eragin izan du?
Hasieratik esan dugu bera dela 
gure lehendakarigaia, eta iza-
ten jarraitzen du. Otegik berak 
esan zuen EH Bildurekin pro-
blema bat dutela hainbat lagun 
daudelako lehendakarigai iza-
teko prest eta prestatuta horre-
tarako. Beraz, alde horretatik, 
Arnaldok hor jarraituko du, 
lehendakarigai izan zein ez, ze-
resan handia duelako. Horrek 
erakusten duena da zein justi-
zia mota dugun eta zer itxaron 
dezakezun Madriletik. Bana-
tzeko argumentu bat gehiago.

Hauteskundeetako inkestei 
begira, EH Bilduri beheraka-
da iragartzen diote. Zein au-
rreikuspen duzue?
Gu irabaztera goaz. Horixe da 
gure filosofia. Helburu horre-
gaz goaz hauteskundeetara. 
Badakigu legebiltzarra oso za-

tituta egongo dela, eta hor ba-
dakigu oso leku onean egongo 
garela akordioetara heltzeko. 
Nahitaez, akordioak beharko 
dira aurrera egin ahal izateko. 
Gehiengo zabal bat erabaki-
tzeko eskubidearen alde egon-
go da. 

Legegintzaldi honetan eraba-
kitzeko eskubidea gakoetako 
bat izan daiteke?
Lehenengo, bideorria denon 
artean adostu beharko dugu, 
eta horrek kontsulta batera 
eraman gaitzake. Herriari gal-
detu behar zaio, horren alde 
dagoen ala ez. 

Beste zein lan ildo aurreikus-
ten duzue?
Erabakitzeko eskubidea gu-
re filosofiaren oinarrian da-
go. Beraz, ahalik eta erabaki-
rik gehien hemen hartzea da 
gura duguna. Gizarte seguran-
tzaren euskal sistema propioa 
sortzea, abortatzeko euskal le-
ge propioa garatzea, burujabe-
tza ekonomikorako lehendaka-
riordetza sortzea, hezkuntzan 
lege propioa sortzea...

Legebiltzarreko ohiko egitu-
ra hautsiko du Podemosen sa-

rrerak. Akordioetara heltzeko 
beharrizana egongo da.
Guk akordioetara heltzeko 
prestutasuna dugu. Podemo-
sen arazoa da ez dutela argi be-
netan zer gura duten. Erabaki-
tzeko eskubidearen alde daude, 
baina aldi berean ez dute Gu-
re Esku Dagon parte hartzen. 
Indefinizio horregaz, ez daki-
zu zer gertatuko den. Podemo-
segaz ahalbidetzen da ez de-
la gehiengo oso bat egongo, eta 
horrek akordioetara heltzera 
derrigortuko gaitu denok. Ar-
lo sozialean edo erabakitzeko 
eskubidean aurrerapausoak 
ematen lagundu dezake. 

PSE-EEk euskararen inguruan 
kaleratu duen bideo batek 
hautsak harrotu ditu hautes-
kunde kanpainan.
Hizkuntzak aberastasuna di-
ra. 2016ean diskurtso horregaz 
etortzea lotsagarria eta ardu-
ragabea da. Lan handia egin da 
jendea mundu horretara inte-
gratzeko. Jarrera hori botoak 
irabazteko dela dirudi, baina 
gauza batzuekin ezin da jola-
sean ibili. Hizkuntzak batze-
ko izan beharko lirateke. Bi-
deo hori kontrara egingo nuke, 
errealitatea kontrakoa delako.

Podemosen 
arazoa da ez 
dutela benetan 
argi zer gura 
duten”

 Jasone Agirre Garitaonandia | EH Bilduko Bizkaiko zerrendaburua | Abadiño, 1968
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MENU 
BEREZIA

Sarrerakoak (bi aukeran)
Entsalada
Patata frijituak
Zatitutako txuleta errea
Postrea
Ogia eta edaria

60E
bikoteko 
(BEZa barne)

JULIANTXU
Iturriza, 2 BERRIZ
Tel.: 946 824 077 
Karta. Txuleta errea.
75 lagunentzako jangela.

ÑAM!

KANBIO JATETXEA
San Migel Dudea auzoa 
AMOREBIETA-ETXANO
Tel.: 946 730 033 
Aste bitarteko menua, asteburuko menua, 
menu berezia eta karta.

ÑAM!

PLATERUENA Kafe Antzokia
Landako etorbidea, 4 DURANGO
Tel.: 946 030 300  
Egunero zabalik. Menu bereziak, egunekoak, 
taldeentzakoak eta ospakizunak.
www.plateruena.eus

ÑAM!

KOBIKA JATETXEA
San Ignazio, 8 DURANGO  
Tel.: 946 810 003 
Egile sukaldaritza eta tradizionala.  
Menu bereziak eta karta.

ÑAM!

LA GIPUZKOANA JATETXEA
Bixente Kapanaga, 2 - IURRETA 
Tel.: 946 811 005 
Eguneko menua astelehenetik larunbatera. 
Afariak ostiral eta larunbatean. Menu bereziak 
enkarguz. Berezitasuna, “arrautza apurtuak”. 

ÑAM!

OLAJAUREGI JATETXEA
Kurutziaga Kalea, 52 DURANGO
Tel.: 946 200 864  
Eguneko menuak, bereziak, taldeentzakoak 
eta ospakizunak. Egunero zabalik. 
www.olajauregi-jatetxea.com

ÑAM!

JATETXE GIDA
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Pertsonaiaren “alderik intimo, 
hezur-haragizko eta gordinena”
Miresten duen Kahlo pertsonaiaren azaletik dihardu Martínez-Alcocerrek

Frida Kahloren “alde intimo, 
hezur-haragizko eta gordine-
na” erakusten du, Rosa Martí-
nez-Alcocer aktorearen berbe-
tan, Frida Kahlo, viva la vida 
antzezlanak: “Ez dihardu per-
tsonaia publikoaz, emakumeaz, 
baizik”. Aktoreak azpimarra-
tu duenez, “Kahloren bizitza-
ren eta izatearen alderdi des-
berdinak oso ondo laburbiltzen 
dituen kaleidoskopioa” da za-
patuan Durangon estreinatu-
ko duten antzezlanaren testua. 
“Pertsonaiari hainbat perspek-
tibatik begiratzen dio” Hum-
berto Roblesen testuak. 

Kahloren izaeraren beste 
hainbat ezaugarri ere bai, bai-
na, batez ere, “pertsonaiaren 
ausardia, eta errealitate desa-
tseginenei ere aurrez aurre 
begiratzeko zeukan indarra” 
miresten duela aitortu du Rosa 
Martínez-Alcocer aktoreak.

“Zorionez, bada denbora bat, 
antzerkian, interesatzen zaida-
na baino ez dudala egiten. Ez 
daukat kanpoko ezelako presio-
rik”, dio Martínez-Alcocerrek. 
Frida Kahloren istorioak, as-
palditik, eta Robles mexikarra-
ren testu honek —deskubritu 
zuzenetik—, barruan eragin 
diotelako erabaki du aktore du-
rangarrak egitasmoari ekitea.

Mexikarrez, natural 
Mexikarrez idatzitako testua 
bere egiteko Rosa Martínez-Al-
cocerrek daukan abilezia gorai-
patu dute Obregón zuzendariak 
eta antzezlaneko zuzeneko mu-
sika sortu duen Fran Lasuenek. 
“Naturaltasun osoz dihardu 
mexikarrez, bizi egiten duelako 
gidoiko berba bakoitza”, dio 15 
urte zeuzkanean Martínez-Al-
cocerren antzerki irakasle izan-
dako Paco Obregonek.

‘Frida, viva la vida’ estreinatuko dute, 
San Agustin kulturgunean, bihar
Rosa Martínez-Alcocer aktoreak antzezten du Frida Kahloren pertsonaia, eta Paco Obregón da zuzendaria

  ANTZERKIA  Itsaso Esteban
Azken asteotan entseguleku 
izan duten aretoaren sarreran 
elkartu dira, asteon, Frida Kah-
lo, viva la vida antzezlanaren 
lantaldeko bost kide, prentsau-

rrekoan. Javier Obregón eszeno-
grafoak, Javi Ulla argiztapen ar-
duradunak, Rosa Martínez-Al-
cocer aktore protagonistak, 
Fran Lasuen musikariak eta 
Paco Obregón zuzendariak par-

te hartu zuten, martitzenean, 
zapatuko estreinaldia iragartze-
ko San Agustin kulturgunean 
eskaini zuten prentsaurrekoan. 

Rosa Martínez-Alcocer ak-
tore durangarrak antzezten du 

Frida Kahloren pertsonaia, eta 
berak abiaturikoa da proiektua. 
Aktoreak azaldu duenez, Paco 
Obregón zuzendaria eta 70 eta 
90eko hamarkaden artean Du-
rangon martxan egon zen Geroa 

Antzerki taldean kide izan zi-
tuen beste hainbat sortzaile batu 
zaizkio Martínez-Alcocerri lan 
taldera, Frida proiektu hau sor-
tzeko irrikaz. 

Martinez-Alcocerrek azaldu 
du urteak direla Frida Kahloren 
pertsonaiak erakarrita haren 
inguruan asko irakurtzen hasi 
zela, eta margolari mexikarra-
ren inguruko obra bat oholtzara-
tzeko grina sortu zitzaiola. 

Humberto Roblesek idatzi-
tako testua aukeratu zuen, eta 
maiatzean, Geroa taldeko kide 
eta lagunei azaldu zien Frida 
Kahlori buruzko antzezlana egi-
teko bere proposamena. Maia-
tzetik, Madrilen eta Durangal-
deko hainbat kultur etxetan ibili 
dira ideiei forma ematen, eta 
estreinaldia hartuko duen San 
Agustin kulturgunean egin di-
tuzte entseguak, udan.

“Prozesu magikoa”
Urteetan elkarregaz lan egin 
barik egon eta gero, “berriro el-
kartzeko gogoak” batu dituela 
azaldu dute lantaldeko kideek. 
Proiektuaren osagai nagusia 25 
urteren ostean berriro elkartu 
direnen arteko maitasuna dela 
azpimarratu du egun Madrilen 
bizi eta lan egiten duen Paco 
Obregón zuzendari duranga-
rrak. Sormen prozesua “magi-
koa” izan dela diote sortzaileek.

Javier Obregón, Javi Ulla, Rosa Martínez-Alcocer, Fran Lasuen eta Paco Obregón batu dira, asteon, estreinaldia iragartzeko agerraldira.

Kahloren 
bizitzaren alderdi 
desberdinak 
agertzen dira 
laburbilduta”

Pertsonaiaren 
ausardia” da 
Rosa Martínez-
Alcocerrek gehien 
miresten duena
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GEURE DURANGALDEA

JON ANDER 
URKIAGA 
EGIDAZU 

Irakaslea

Pertsonon bizitza dramati-
koa da, dohakabea. Baina 
pentsatu duzu inoiz galtzer-
diek bizi duten egonezin 
etengabekoaren inguruan? 
Ez dakit zurean, baina geu-
re etxean galtzerdiak desa-
gertu egiten dira. Galtzerdi 
usaintsu, izerditu eta ba-
tzuetan zulodunak arropa 
zikinen otzaran sartu, ezker 
zein eskuin, eta akabo bi-
kote harremana. Garbitu, 
esekitokitik zintzilik jarri, 
eta, uneren batean, banatze 
prozesu tragiko bat gerta-
tzen da. Ziur naiz bat baino 
gehiago direla pintzek era-
gindako errepresio borti-
tzetik askatu, eta balkoitik 
behera euren buruaz beste 
egiten dutenak. Baina, be-
no, desagerpenak azalduko 
lituzkeen beste hipotesi bat 
ere bada. Imajinatzen duzu 
zuk eta zure bikotekideak 
bizitza osoa elkarrekin pa-
satu beharra? Bada, galtzer-
dien kasua muturrekoagoa 
da; bata dagoen lekuan dago 
bestea, norbere identitatea 
guztiz galduta. Joder, zuk 
zeuk ere ez dakizu eta zein 
den eskuina eta zein ezke-
rra! Eta galtzerdi banandu, 
bakartu eta deslai horiek 
lehortzen direnean? Izan 
ere, bizirik dirauen galtzer-
diari zorigaiztoko berria 
emateko unea atzeratzen 
saiatzen naiz, eguzkitan 
egunak igaro dituen egun-
karia baino ihartuago da-
goela jakin arren, ez bainaiz 
galtzerdia batzera ausar-
tzen. Momentua heltzean, 
baina, eskuetan hartzen 
dut sentiberatasunez… eta 
gero? Zer egin ezertarako 
balio ez duen (ez duelako 
ezertarako ere balio!) gal-
tzerdi bakarrarekin? Guk, 
bitartean, gure bizitza tris-
teez penatzen segiko dugu.

Galtzerdi bakartien kluba

  LIBURUTEGIAK  I.E.
Literaturarekiko zaletasuna 
beste batzuekin partekatu, asko-
tariko arloen inguruko forma-
zioa jaso, zein ipuin kontalarien 
saioak edo berbaldiak entzu-
teko gero eta aukera gehiago 
eskaintzen dituzte liburutegi 
publikoek. Durangaldeko libu-
rutegiek ere eskaintza zabala 
prestatu dute hasi berri den 
ikasturtean literaturzaleak libu-
rutegietara erakartzeko.

Durangon, haurrengandik 
hasi eta helduenganaino, adin 
tarte guztietako literaturzaleei 
zuzenduriko irakurketa klubak 
ezezik, literaturari loturiko 
hainbat tailer ere ipiniko dituz-
te martxan: Hitzen laborategia, 
8 eta 12 urte artekoentzat; eta 
Orain zu zara idazlea, 16 urtetik 
gorakoentzat. Zabalik dago tai-
ler horien izen-ematea.

Elorrioko liburutegian, Aza-
lerako ipuinak programa eta 
euskara eta gaztelaniazko ira-
kurle klubak osatuko dituzte, 

eta irailaren 19an zabalduko du-
te izena emateko epea. Aurten, 
bestalde, genealogiari buruzko 
tailer bat ere eskainiko dute. 

Iurretako Bibliotekan, azken 
urteetan bezala, ingelesa, fran-
tsesa eta alemana praktikatu 
gura dutenentzat mintza prakti-
ka taldeak antolatu dituzte.  Lite-
raturzaletasunari loturik, adin 
tarte desberdinetako erabiltzai-
leentzat eskaintza luzatu dute 
Iurretan: ume jaioberrientzat 
Azalerako ipuinak programa, 3 
eta 7 urte artekoentzat Bularre-
tik Mintzora irakurketa kluba, 
gazteentzat Peru Magdalenak 
dinamizaturiko Paperezko he-
goak programa, emakumeen-
tzat irakurketa kluba, eta ira-

kurketa errazeko taldea ipiniko 
dituzte martxan, besteak beste. 

Zornotzako liburutegian 
urrian hasiko dituzte tailerrak. 
Iñaki Irasizabal herriko idaz-
leak gidatuko duen Nobela bat 
idazteko gakoak tailerrean par-
te hartzeko aukera izango da, 
esaterako. Gainera, Durangon 
eta Iurretan bezala, adin tarte 
desberdinei zuzenduriko ira-
kurketa taldeak ere osatuko 
dituzte, eta zabalik dago izena 
emateko epea. 

Durango, Elorrio, Iurreta eta 
Zornotzako udalen webguneen 
bitartez eskuratu daiteke udal 
liburutegiek eskaintzen duten 
programazioaren inguruko in-
formazio guztia.

Udal liburutegiek ere luzatu dute 
ikasturte berrirako eskaintza
Literaturari loturiko askotariko programazioa prest dute liburutegietan

  MUSIKA  I.E.
Kontzertu baterako eszenatoki 
bihurtu zuten, joan zen bari-

kuan, bost orduz, Berrizko uda-
letxeko pleno aretoa. Bere he-
rriko udaletxea aukeratu zuen 

Gaizka Izagirre bideogileak The 
Wizards talde bilbotarraren bi-
deoklipa grabatzeko. “Pleno are-

toa estetikoki oso polita delako, 
eta herrian grabatu gura izan 
dugunean beti erraztasunak 
izan ditugulako aukeratu ge-
nuen han egitea”, dio Izagirrek.

Izagirregaz batera, Txaber 
Agirre elorriarra jardun zen 
produkzio lanetan, eta Ibai Elor-
za berriztarrak egingo du bi-
deoaren posprodukzio lana.

The Wizards taldearen disko 
berriaren bideoklipa osatuko 
dute joan zen astean Berrizen 
grabatutako irudiekin, eta disko 
berriaren promoziorako erabi-
liko du Bilboko musika taldeak. 

Ibai Elorzak eta Gaizka Izagi-
rrek hainbat aldiz egin izan dute 
elkarregaz lan. Zea Mays taldea-
ren Negua joan da-ta kantaren 
bideoklipa beraien ekoizpena 
da, esaterako.

Joan zen barikuan bost orduz ibili ziren grabazio lanetan. Koldo Orue

Berrizko udaletxea kontzertu 
baterako eszenatoki, egun batez
The Wizards talde bilbotarraren  bideoklipa grabatu dute Berrizko udaletxean

The Wizards taldearen 
disko berriko promoziorako 
bideoa izango da Berrizen 
grabatu dutena
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“Lan itzela izan 
da, baina asko 
lagundu didate 
taldekideek”
‘Om’, bere lehenengo diskoa, aurkeztuko du 
Izarok irailaren 23an, Bilboko Kafe Antzokian

 MUSIKA Itsaso Esteban
‘Koilarak’ kantua sareratu ze-
nuen joan zen asteburuan, dis-
koaren aurkezpen gisa. ‘Para-
dise’-n arrakastaren aurreka-
riagaz, zelan bizi izan duzu?
Argi daukat Paradise kantagaz 
lortu nuena ezingo dudala lortu. 
Hori behin izan zen, eta horri es-
kerrak zabaldu zen atea. Orain 
leihotxoak zabaltzen badira, oso 
pozik egongo naiz. 

Ate horren bestaldean gauza 
asko topatu duzu.
Ikaragarria izan da dena: jen-
deak crodwfunding kanpaina 

batean aurreratu didan lagun-
tzagaz disko bat grabatu dut 
banda profesional bategaz, eta 
kontzertu mordoa eman dut. Si-
nesgaitza izan da!

Zure lehenengo disko hau gra-
batzeko dirua biltzeko kanpai-
nari oso ondo erantzun zion 
jendeak, ezta?
Hiru astean lau mila euro bai-
no gehiago batu genituen. Ikara-
garria izan zen! Lagundu didan 
jende asko ezezaguna izan da, 
gainera, eta oso eskertuta nago. 
Diskoa kaleratuta, lagundu zi-
datenen etxeetara buzoiz buzoi 

joan naiz, Bizkaia osoan zehar, 
diskoa banatzera. Konturatu 
naiz Euskal Herri osoan zehar 
ezingo dudala hori horrela egin, 
baina ahal nuen neurrian, ho-
rrela eskertu gura izan diet. 

2015 urte hasieran ‘Paradise’ 
entzungai ipini, eta jendeak 
harrera beroa egin eta lasterre-
ra, atzerrira joan zinen.
Bai, aurtengo urtarrilera arte, 
sei hilabetez Kalifornian egon 
naiz, ikasten. Han ere kantatu 
dut tabernaren batean, bideo-
ren bat grabatu ere bai, eta jen-
deak adi jarraitu du. AEBetako 
egonaldi horrek pilak kargatze-
ko balio izan dit, izan ere, aurre-
rantzean beharko dut energia 
hori guztia: abendura arte, be-
te-bete eginda daukagu agenda.

Lotuta duzu, beraz, diskoaren 
aurkezpen bira.
Azaro erdira arte, bai. Lehen 
kontzertua Bilboko Kafe Antzo-
kian jo eta gero, Lloyd Cole abes-
lariaren biran hasierako kanta-
ri gisa jardungo naiz, irailaren 
25etik urriaren 1era, Estatuko 
hainbat hiritan. Hortik aurrera, 
Euskal Herrian eta Bartzelonan 
arituko gara, besteak beste. 

Zelakoa izango da irailaren 
23ko Bilboko kontzertua?
Zerbait berezia prestatu gura 
izan dut diskoaren lehenengo 
aurkezpen kontzertu horretara-
ko: gidoi bat sortu dut, eta entzu-
lea istorio batean sartzera gon-
bidatuko dugu.

13 kantako diskoa da ‘Om’. As-
ko geratu dira kanpoan?
Ia bi urtean sorturiko 27 kanta 
neuzkan, eta, asko kostata, bai-
na 13 aukeratu nituen. Azken 
kanta izan ezik, beste guztiak 
bandagaz instrumentatu ditut. 

Lan itzela izan da, baina asko la-
gundu didate taldekideek aurre-
ra egiten.

Zertan oinarrituta aukeratu di-
tuzue ‘Om’ diskoko 13rak?
Kontzertuetan jo izan dituda-
nak —zaharrenak direnak, jen-
deak ezagutzen dituenak— gra-
batu gura izan ditut, eta baita 
nik bereziki gustuko ditudan 
batzuk eta bandak gehien goza-
tzen dituenak ere.

Zeintzuk dira zure kutunenak?
Ez dakit oso ondo zergatik, bai-
na Tu escala de grises eta Argia 
oso bereziak dira niretzat. Zan-
galatraba ere bai: Kaliforniara 
joan aurretik grabatu genuen, 
baina bertan behera utzi ge-
nuen, gero. Ez genuen kontzer-
tuetan jotzen. Grabatzera sartu 
ginenean berreskuratu genuen, 
eta diskoko kanturik onenetari-
koa iruditzen zait orain.

Pozik zagoz diskoagaz?
Bai. Oso autokritikoa naiz, eta 
diru nahikoa baneuka ez nu-
ke disko bat sekula amaitutzat 

emango, baina nire testuingu-
rurako, oso harro nago emaitza-
gaz. Izan zitekeen hobea, noski, 
baina hau lehenengoa da. Biga-
rrena izango da hobea!

Ikasketak amaituta, musikan 
diharduzu buru-belarri?
Graduatu nintzen, eta eskerrak! 
Orain pixka batean honetan jar-
dungo naiz: dirurik ez du ema-
ten, baina orduak —eta ordu 
arraroak— eskatzen ditu musi-
kak, egunean zortzi gutxienez.

Entzulegoak oso harrera beroa 
egin zizun, baina, hala ere, ez 
duzu aukerarik ikusten bizimo-
dua musikatik ateratzeko?
Egia esan, ez. Iker Lauroba ni-
re gitarrista ikusita, adibidez, 
nahiko beltz ikusten dut kon-
tua: Lauroba taldean, bakarla-
ri gisa, nigaz, eta beste talde ba-
tegaz ere jotzen du, baina goize-
ko seietan fabrikara joaten da. 
Musikariona erabateko preka-
ritate laborala da: kontzertu ba-
ten antolakuntzan, inguruan la-
nean diharduten guztiek kobra-
tzen dute, musikariok izan ezik.

Izaro | Mallabia, 1993 | Kantautorea

Izaro mallabitarraren lehenengo diskoaren azala.

IZARO
OM
2016
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“Joan naizen frontoi denetan zaleen 
berotasuna sentitu dut; oso polita da”
Iurretako pilota klubak, udalaren laguntzagaz, agur partidua prestatu dio Berasaluzeri sanmigeletan 

 PILOTA  Joseba Derteano
Erretiroa iragarri zuenetik, 
hainbeste maite izan duten 
zaleak agurtzen dihardu Pa-
blo Berasaluzek kantxaz kan-
txa. Hamaika omenaldi jaso di-
tu tartean. Hurrengo agur par-
tidua Iurretan izango du, irai-
laren 25ean, San Migel jaien 
barruan. Urte askoan gertu-
ko lotura izan du herriagaz 
zein pilota klubagaz. 17:00eta-
tik aurrera, Mikel Larunbegaz 
bikotea osatuz, Oinatz Ben-
goetxearen eta Ibai Zabalaren 
kontra jokatuko du. Sarrerak 
(20 euro eserita, 10 zutik) Iu-
rretako kultur etxean erosi dai-
tezke goizetan, eta Olaburu pi-
lotalekuan arratsaldetan. 

Agurrez beteriko uda darama-
zu. Iurretan eskainiko dizuten 
agur partidua zertan bereizten 
da besteetatik? 
Toki denetan jaso ditudan ome-
naldiak edo jokatu ditudan par-
tiduak politak eta bereziak izan 
dira. Ez nuke bat besteen gaine-
tik bereiztu nahi. Joan naizen 
frontoi denetan jende asko egon 
da, eta zaleen aldetik berotasu-

na sentitu dut. Oso polita da, eta 
esker oneko nago. 

Berrizen, zure sorterrian, egin 
zizuten omenaldi partidua ze-
lan gogoratzen duzu?
Bat bereiztekotan Berrizkoa be-
reiztuko nuke. Berriztarra naiz, 
han hasi nintzen pilotan, han 
eman dut bizi osoa, eta omenal-
di hura oso berezia izan zen. Du-
rangon ere jokatu nuen, han ere 
omenaldi txiki bat egin zidaten, 
eta eskertuta nago.

Iurretako partidua ez da ka-
sualitatea. Urte askoan gertu-
ko hartuemana izan duzu Iu-
rretagaz eta herriko pilota klu-
bagaz. 
Orain urte askotatik daukat 
hartuemana. Pilota klubean 
Miguel Azkune zegoenetik. Or-
duan, galdetzen zidan ea fron-
toira joan nintekeen mutile-
kin egoteko eta eurekin pilotan 
apur bat aritzeko. Gerora, Vale-
negaz —Calleja, Olaburu pilota 
klubeko kidea— ere ondo kon-
pondu izan naiz beti. Ez naiz, 
beharbada, pilotarien euren 
gain-gainean eta kantxan egon 

sarritan, baina ahal nuenetan 
pilotalekutik pasatzen ahale-
gindu naiz. Ume asko ikusi ditut 
hazten eta pilotari egiten. Hori 
oso polita da. Bada urtebete in-
guru askorik ez natorrena, bai-
na, bai, urte askoan ordu dezen-
te eman ditugu Olaburun (pilo-
talekua). 

Ume ziren horietatik profesio-
naletarako bidea egin duenik 
ere bada. Aitor Elordi mallabi-
tarra, esaterako, urte batzue-
tan Iurretan entrenatu da.
Bide hori egiten dutela ikustea 
oso polita da. Beharbada, polite-
na Iurretakoa bertakoa den pilo-
tariren bat profesionaletara hel-
tzea litzateke. Gauzak ondo egi-

ten ari direla uste dut, eta zerga-
tik ez hemendik urte batzuetara 
Iurretako pilotari bat hor goian?

Bilboko azkenaren aurretik, 
zenbat partidu geratzen zaiz-
kizu?
Zazpi bat. Hurrengoa Bermeon, 
gero Soria inguruan, 19an, eta 
21ean Logroñon, 25ean hemen 
(Iurretan), eta urriaren 1ean 
Bilbon. Beharbada, Errioxa in-
guruan besteren bat ere jokatu-
ko dut. Denak gozatzekoak izan-
go dira. Uztailetik hona hilean 
10 bat partidu jokatu ditut. De-
nak ondo joan dira, eta ea ber-
din amaitzen dugun.

Bilboko hitzordua gero eta hu-
rrago dago. Urduri zaude?
Momentuz ondo nago, bitartean 
partiduak ere baditut eta. Bai-
na eguna hurreratzen doan hei-
nean… pena ere sentituko dut. 
Bizitza osoa pilotan eman os-
tean, egun berezia izango da. 

Zelan daramazu azken txanpa 
hau kantxetatik kanpora? De-
nek zugaz egon gura, telefo-
noak bakerik ez… 

Bai, dei asko dira, baina norma-
la da, eta polita ere bai interes 
hori ikustea. Denetarako denbo-
ra ateratzen asmatu behar. He-
dabideak ahalik eta ondoen tra-
tatzen saiatu naiz beti, eta ea he-
mendik eta Bilboko hitzordura 
bitartean gura duten denekin 
egoteko modurik badaukadan.

Abuztuan, Bilboko Aste Nagu-
siko partidu batean, profesio-
naletako zure milagarren parti-
dua jokatu zenuen. Datu horrek 
zer diotsu?
Egia esanda, ez nekien enpresa-
ko batek esan zidan arte. Parti-
du asko dira, bai, eta polita da. 
Azkenean, 1008-1010 bat jokatu-
ko ditut. 19 urteko ibilbide polit 
baten isla dela uste dut. 

Zer asmo duzu etorkizunera be-
gira?
Momentuz ez daukat ezer. Orain 
aurretik ditudan partiduetan 
zentratuta egon gura dut. Gero, 
ikusiko dugu. Bizi osoa pilotan 
emanda, pilota munduari lotuta 
jarraitzea gurako nuke. 

Pablo Berasaluze ezagunena 
zara, baina ez bakarra. Izen-abi-
zen bereko loba gaztea ere pi-
lotazalea da, ezta?
Bai, lobak lau urte ditu, eta gaz-
te-gaztetatik pilotan eta fron-
toietan dabil. Afizioa badauka, 
eta pilotan ondo egiten du, bai-
na, inportanteena ikastea eta 
ikasketak dira. Horrez gaine-
ra, pilotan egiten badu, oraindi-
no hobeto. Pilotari izatea ez da 
erraza, eta frontoian ordu asko 
sartu behar dira. 

‘Artista’ berba zure izen-abize-
nei lotuta entzun dugu urte as-
koan. Aurrerantzean, nor ikus-
ten duzu berba horren oinorde-
koa hartzeko moduan?
Argi dagoela uste dut: Mikel 
Urrutikoetxea. Txapeldun han-
di bat daukagu Bizkaian. Nik 
beti esan dut, jaio zenetik Mike-
lek pilotan egiteko sena dauka-
la, eta azken urteetan garbi iku-
si da. Denean txapeldun geratu 
da, eta hori oso gutxik lortzen 
dute. Oraindik ibilbide luzea 
dauka aurretik, eta Bizkaiak pi-
lotari handi bat dauka, urte as-
kotarako. Beste pilotari bizkai-
tar batzuk ere badatoz, eta us-
te dut ondo ordezkatuta egon-
go garela. 

Danel Elezkanok ere gorakada 
eman duela iruditzen zait.
Bai, aspaldi honetan hainbat 
partidu jokatu ditut bere kon-
tra, eta oso ondo dabil. Ea bide 
horretan jarraitzen duen. 

Pablo Berasaluze | Berriz, 1977 | Pilotaria

1.000 partidutik 
gora jokatzea  
19 urteko ibilbide 
polit baten isla 
dela uste dut”
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ADITUAREN TXOKOA

Iazko kopuru beragaz, 20 tal-
degaz, Durangaldeak buruan 
jarraitzen du Euskadin talde 
eta jokalari kopuruari dago-
kionez. Sasikoaren eta Pre-
sion Break-en filialen bajak 
Abadiñoko Txopoa taldearen 
sorreragaz orekatzen dira; 
baita Mendibeltz-en etorki-
zunera begirako apustua den 
gazte mailako taldearen sorre-
ragaz ere. 

Sasikoa, Elorrioko Bus-
kantza eta Presion Break Hi-
rugarren Mailako lehenen-
go postuen bila ibiliko dira, 
Mallabia Seguros Altaldi eta 
Elorrioko Buskantza B Eus-
kal Ligan mantentzeko bo-
rrokatuko diren bitartean. 
Abadiñoko Gaztetxie Maila 
Gorenean dugun ordezkari 
bakarra da. Lehenengo Erre-
gionalean, berriz, Mallabia 
Metales Osma eta Elorrixo 
Txiki ditugu. Azkenik, Biga-
rren Erregionaleko bigarren 
multzoan eskualdekoak dira 
taldeen ia erdiak: Mendibeltz, 
Gu Lagunak, Racing Tolosto, 
Abadiñoko Txopoa eta Elo-
rrioko Buskantza C.

Iazko igoeraren ostean, Ma-
llabiak eta Sasikoak gazteen 
lehen mailan jokatuko dute. 
Maila bat beherago arituko 
dira Elorrioko Buskantza eta 
Mendibeltzen talde debutaria.

Beheragoko mailei begira-
tuz, kadeteetan ordezkaritzari 
eusten diogu Sasikoari esker.

Emakumeetan, berriz, Sa-
sikoa eta Elorrioko Buskantza 
Emakumezko Ligaren borro-
kan arituko dira.

Klub denetako ardura-
dunak zoriondu nahi ditut, 
zailtasun handien aurrean 
taldeak aurrera ateratzeko 
egiten duten ahaleginagatik. 
Zorte on talde denei hastear 
dagoen denboraldian!

*Erredakzioan itzulia

Zorte on denei

JUAN CARLOS 
PEREZ
Areto-futbola

Bihar, Ohorezko Mailan 
estreinaldia du Zalduak
Klubaren historian lehenengoz dabil maila horretan

 FUTBOLA J.D.
Futboleko Ohorezko Maila-
ko taldeek asteburuan ekin-
go diote ligari. Durangaldeak 
hiru ordezkari ditu: Elorrio, 
Iurretako eta Zaldua. Hirurek 
etxean hasiko dute denboral-
dia. Zaldibarko taldearentzat 
partidu berezia da, iaz igoera 

lortu ostean klubaren historian 
lehenengoz jokatuko duelako 
Ohorezko Mailan. Solobarriako 
harmailetan ez da girorik falta-
ko zapatuan, 16:30ean, Abanto 
taldearen bisita jasotzeko.

Partiduaren ostean, Zaldua 
kluba osatzen duten 11 taldeen 
aurkezpena egingo dute. 

Anbotoko igoera nobedade nagusi bihar 
jokatuko den Sorginen Lasterketan
Mendi lasterketa bat Anboto mendi gainetik igarotzen den lehenengo aldia izango da

 MENDI LASTERKETA / J.D.
Sorginen Lasterketa ibilbide 
eraberrituagaz dator aurten, eta 
gainerako mendi lasterketetatik 
bereiztuko duen osagaia gehitu 
diote: Anboto mendi tontorretik 
igaroko dira. Asteon gertutik 
jarraitu dituzte eguraldi ira-
garpenak eta, aurreikuspenen 
arabera, eguraldiak ez du erago-

tziko Anboto gainetik pasatzea. 
Hala ere, zapatura arte itxaron 
beharra dago benetan zer egu-
raldi egiten duen ikusteko eta 
ibilbideari bere horretan eutsi 
ahal dioten edo moldatu beha-
rrik dagoen erabakitzeko.

17 kilometroko mendiko pro-
ba, zapatuan, 11:00etan hasiko 
da Axpen (Atxondo). Anbotoko 

igoeraren gogortasuna dela-eta, 
ohi baino laburragoa izango da 
lasterketa. Axpetik Santixauko 
bidegorrira jaitsiko dira, eta 
handik Arrazolara joango dira; 
Agarre baserritik gora doan 
antzinako harbidetik Zabalaun-
dira igoko dira. Ondoren, ibil-
bideak bere horretan badirau, 
Anbotora igotzea eta Asuntzara 

jaistea da plana. Azken tartean, 
Atxarterako bidea hartuko du-
te; behera heldu aurretik, es-
kumatara hartu eta Artolara 
igoko dira, Astxiki eta Alluitz 
mendien artean dagoen lepora. 
Handik Axpera jaitsiko dira.

Parte hartuko dutenen ar-
tean Aritz Egea izango da fa-
boritoa gizonetan. Joan zen 
domekan Euskal Herriko mendi 
lasterketen txapelketa irabazi 
zuen Idiazabalgo Axari trailean. 
Emakumeetan Aitziber Ibarbia 
da hautagai nagusia. 

Tontorreko segurtasuna
Aurtengo ibilbidea apustu bat 
da. Antolatzaileek beste mendi 
lasterketetatik bereizgarria den 
osagaia gehitu gura izan dute. 
Esperientzia positiboa baldin 
bada, hurrengo urteetan ere 
eutsiko diote ibilbideari. An-
boto gaineko segurtasunean 
ahalegin berezia jarri dute. Ton-
torreko metro batzuk nahiko 
teknikoak dira. Segurtasunean 
aditua den lagun bat gunea az-
tertzen ibili da, eta aditu horrek 
gomendatutako segurtasun neu-
rriak hartu dituzte.

Zabalaunditik igoko dira Anbotora, eta handik Asuntzara jaitsiko dira.

Lehen partidu ofiziala 
derbia izan du BetiGolek   
Zornotzako taldeak galdu egin zuen Elorrion

 ARETO FUTBOLA J.D.
Zornotzako BetiGolek eguaz-
ten iluntzean jokatu zuen bere 
ibilbideko lehenengo partidua 
emakumeen areto-futbolean. 
Elorrioko Buskantzaren kon-
trako derbi bategaz estreinatu 
ziren. Pronostikoak betez, Bus-
kantzak ez zuen bat ere arazo-

rik izan ligako lehenengo hiru 
puntuak batzeko (17-0). Gaur 
egun, hainbat koska gainetik 
dago Elorrioko taldea.

Aurtengo denboraldia ikas-
teko erabiliko du BetiGolek eta, 
edozelan ere, emaitzari baino, 
beste balio batzuei balio handia-
goa ematen diete.
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Mendi lasterketan junior 
onenak, Durangaldean 

 MENDI LASTERKETAK J.D.
Mendi lasterketetan, junior 
mailan, Durangaldeko bi dira 
etorkizun oparoena dutenak. 
Joan zen asteburuko Axari 
Trailean —Idiazabalen— Eus-
kal Herriko txapelak banatu zi-
tuzten, eta gazteetan Aitor Aju-
ria otxandiarra eta Ander Ge-
rrikaetxebarria zornotzarra 
izan ziren txapeldun eta txapel-
dunorde, hurrenez hurren. 

Gizonen maila nagusian 
(25.4 km), berriz, seigarren to-
kian sailkatu zen Julen Ozaeta 
durangarra, eta hamabiga-
rren tokian Markel Zamakona 
otxandiarra.

300 ume bizikletan 
domekako Pedal Egunean 

 BIZIKLETA J.D.
Durangaldeko Bizikleta Esko-
lak eta Duranguesa elkarteak 
Pedal Eguna antolatu dute do-
mekan, Durangoko Mugikorta-
sun Astearen barruan. Bizikle-
tak ingurugirorako zein osasu-
nerako dituen onuren gainean 
gaztetxoak kontzientziatzea 
dute helburu.

Eguna ekintza nagusi bi-
tan banatu dute. Alde batetik, 
10:30ean, 8-14 urtera artekoen-
tzat (bitan banatuta) herri las-
terketa antolatu dute, Ezkurdi-
tik abiatuta. Izen-ematea egu-
nean bertan egin beharko da, 

10:00etatik aurrera. Durango 
Bizkaiko txirrindularitza es-
kolen topagune ere bihurtuko 
da etzi. Hauek ere lasterketetan 
parte hartuko dute, adinka ba-
natuta. Guztira, 300 bat gaztetxo 
batzea itxaroten dute. Ibilbidea 
Fray Juan de Zumarraga, San 
Agustinalde, Galtzareta eta Lau-
bideta kaleetatik diseinatu dute, 
eta kilometro bat inguru du.

Bizikletaz lotura duten beste 
hainbat ekintza ere badaude 
Mugikortasun Astean: bizikle-
ten gaineko tailer mekanikoa, 
bigarren eskuko bizikleten sal-
menta, herri ginkana…

Promesarik onenekin eguenean hasiko 
dute Olazar txapelketa Zaldibarren
Iazko aldian aritutako hamar pilotarik profesionaletan debuta egin dute, edo egitekotan dira

 ZALDIBAR  Joseba Derteano
Unai Laso, Aitor Elordi, Ando-
ni Ugalde, Ander Imaz, Xabier 
Erostarbe, Asier Arteaga eta 
Dario Gomez. Iaz Zaldibarko 

pilota txapelketan parte hartu, 
eta harrezkero profesionaletan 
debutatu duten pilotariak dira. 
Ruben Salaverrik sanmateoetan 
emango du saltoa, eta dagoene-

ko iragarrita dago Jon Ander 
Peñaren eta Jon Erasunen de-
buta ere. Pilotari hauek guztiak 
Olazar frontoian jokatutakoak 
dira. Aurten 29. aldia egingo 

duen txapelketa honetan pro-
mesa gazterik onenak batzen di-
tuzte urtero, eta aurten ere beste 
hainbeste gertatuko da. Labeka-
da bat joan da eta badator berria 
atzetik. 

Eguenean hasiko dute txa-
pelketa, irailaren 22an. 16 bikote 
arituko dira binaka, eta 16 pilo-
tari lau t’erdian. Binaka pareko-
tasun handia ikusten du Zaldua 
Kirol Elkarteko pilota taldeko 
Enrike Agirrebeitiak: “Ezin dai-
teke faborito bat besteen gaine-
tik bereizi”. Urretabizkaia-Gar-
mendia, Errandonea-Olaizola, 
P.Labaka-Martinez… denak 
finalen bila aritzen diren pilota-
riak dira. 

Hainbeste promesa gazteren 
artean, bigarren gaztaroan da-
biltzanak ere aurkitu daitezke. 
Igor Azpiri da horietako bat. Au-
rrelari elorriarrak denboraldi 
gogoangarria darama. Kluben 
arteko Espainiako Txapelketa, 
Europako txapelketa, Federa-

zioen artekoa eta Kopa irabazi 
ditu (azken biak Iñaki Larrina-
ga herrikideagaz). Iaz Olazarre-
ko finalera heldu zen, hainbat 
urtez ateetan geratu ostean. 
Aurten, Sarasa atzelari duela, 
txapela janzten saiatuko da.

Lau t’erdiko txapelketa bi-
nakakoaren osagarri lez sortu 
zuten sasoi batean, baina azken 
hiru urteetan binakakoagaz pa-
rekatu da parte hartzen duten 
pilotarien kalitateagatik: Alber-
di, Egiguren, Espinal, Etxeba-
rria… dira aurtengo izenetako 
batzuk.

Partiduak eguenetan joka-
tuko dituzte, 21:30ean. Finalak, 
ohi moduan, Gabon Zaharretan 
izango dira. Datorren eguenean 
Dorronsoro-Legarreta Arabako 
bikoteak Aurtenetxe lezamarra 
eta Bolinaga arrasatearra izan-
go ditu aurkari. Lau t’erdian 
Riolek eta Adanzak neurtuko 
dituzte indarrak.

2017an urteurren bi
Datorren urtea berezia izango 
da txapelketarentzat. Zenbaki 
borobil bitara helduko dira. Txa-
pelketak berak 30. aldia egingo 
du, eta berau antolatzen duen 
taldeak 40 urte beteko ditu. Ur-
teurrenak ospatzeko hainbat 
ideia darabiltzate buruan.Guztira, 48 pilotarik parte hartuko dute Zaldibarko txapelketan urtea amaitu bitartean.

Junior mailako podiuma.

Zornotzatik 
Bilbora maratoi 
erdia urrian 

 KORRIKA J.D. 
Korrikazaleek proba berri bat 
estreinatu ahalko dute urria-
ren 9an: Gernika-Bilbao proba. 
Lasterketa honen berezitasun 
nagusiena da lau distantzia des-
berdin daudela, eta denek euren 

irteera propioa izango dutela. 
Horietako bat Zornotzan izango 
da. Gernikatik Bilbora bidean 
doazenak (34 km) Zornotzara 
heltzen direnean beste proba 
bat hasiko dute, maratoi erdiko 
distantzia duena (22.7 km). Ge-
roago, Galdakoan (11 km) eta 
Basaurin (8.9) ere hasi daiteke 
proba. Denek Bilbon amaitu-
ko dute. Izen-ematea irailaren 
25era arte egin daiteke www.ger-
nikabilbaorunning.com gunean.

Baqué Torneoa jokoan 
Tabirakoko emakumeentzat 

 SASKIBALOIA J.D.
Tabirako Baqué emakumeen 
taldeak Baqué Torneoa jokatu-
ko du asteburuan. Zapatuan, 
16:00etan, maila bat gorago jo-
katzen duen US Orthez (Pau, 
Frantzia) taldearen kontra 
neurtuko ditu indarrak. Ostean 

hasiko  den bigarren finaler-
dian, Anglet-Añares Rioja lehia-
tuko dira. Errioxa Anglet baino 
maila bat goragoko taldea da.

Domekan, 10:00etan, hiru-
garren eta laugarren postuak 
erabakiko dituzte, eta finala 
12:00etan hasiko da.

 AGENDA

 FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA

Durangoko Kulturala - 
Deportivo Alaves B
· Zapatuan, 18:30ean, Tabiran. 

OHOREZKO MAILA

Iurretako - Loiu
· Domekan, 17:00etan, 
Larrakozelaian.

Zaldua - Abanto
· Zapatuan, 16:30ean, 
Zaldibarren.

Elorrio - Lekeitio
· Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden.

LEHEN ERREGIONALA

Amorebieta B - Solokoetxe
· Zapatuan, 18:00etan, 
Txolonen.

Ezkurdi - Ugao
· Zapatuan, 16:00etan, Tabiran

Zorrontzako - Berriatuko
· Zapatuan, 17:00etan, Larrean.

 ARETO FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA

Elorrioko Buskantza - Goierri
· Zapatuan, 18:00etan, Elorrion.

Sasikoa - Zalditxo Araia
· Zapatuan, 19:30ean, Landako 
kiroldegian

MENDI MARTXA

Iurretako mendi martxa, 
irailaren 24an
· Izen-ematea:  
www. kirolprobak.com
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Inmobiliariak

Anbotok tarte hau  
eskaintzen dizu

ALOKAIRUAN  
ETA SALGAI DITUZUN 

HIGIEZINEN BERRI 
EMAN NAHI  
AL DUZU?

Informazio gehiagorako:
Tel.: 946 217 902
publi@anboto.orgLOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 

ALOKAIRUAN. KONTSULTATU.
www.inmoetxetxo.com

ETXEBITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO. Bat, bi eta hiru logelako etxeak 

alokairuan. Hilean 550€-tik hasita.

ETXEBIZITZAK SALGAI 
DURANGO. Tabirakalea. 3 logelako etxea, 

komuna, sukaldea, egongela, dena kanpora 
begira. Eta garaje itxia.

DURANGO. Errotaritxuena Atiko zoragarria  3 
logela, bi komun, bi terraza zabal, sukaldea, 
egongela, dena kanpora begira, eta garaje itxia 
lau kotxe sartzeko. Ikusgarria.

DURANGO. Francisco Ibarra. 4 logelako 
etxebizitza, 2 komun, sukaldea, egongela 
balkoiarekin eta despentsa.

ATXONDO. 3 logelako etxebizitza, komuna, 
sukaldea, egongela, dena kanpora begira, hiru 
balkoi. Horrez gain, garaje itxia.

ELORRIO. 4 logelako etxebizitza, egongela, 
sukaldea balkoiarekin, komuna, eta garajea 
itxita.

DURANGO.-Kalebarria, 3 logelako etxebizitza, 
sukaldea, egongela, eta komuna. 120.000€.

DURANGO. ARTEKALE. Azken etxebizitzak, 
bikoak, trastelekuarekin. Prezioak  
165.000€ -tik hasita.

LEKEITIO. 3 logelako etxebizitza, komuna, 
sukaldea, egongela terrazarekin, garajea. 
Urbanizazio pribatu baten barruan, igerileku 
eta frontoiarekin.

ABADIÑO. Aita Letona. Etxebizitza ederra 2 
logelarekin, komuna, sukaldea, egongela, 
garajea eta trastelekua.

ABADIÑO. Iturritxo. Logela bateko apartamentua, 
sukalde amerikarra-egongelarekin, komuna, 
esekitokia, ganbara, garaje bikoitza eta 
trastelekua.

DURANGO. ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 
logela, 2 komun, sukalde amerikarra, egongela, 
garaje itxia eta terraza ikaragarria.

ATXONDO. Etxebizitza 2 logelarekin, komuna, 
despentsa, sukaldea esekitokiarekin, eta 
egongela.

ZALDIBAR. Etxebizitza, 3 logela, komuna, 
sukaldea, egongela balkoiarekin, guztiz 
berriztatua. Horrez gain, trastelekua.

LURSAILAK SALGAI
ABADIÑO. 1.000 m2-ko lursaila salgai, 

bifamiliarra eraikitzeko baimenarekin. Zonalde 
egokia.

BERRIZ. 10.000 m2-ko lursaila. Zelai ederra 
sarbide oso onarekin.

IURRETA. 5 hektarea inguruko lursaila, Abeletxe 
bat egiteko aukera dago. Sarbide onarekin.

ABADIÑO. Bifamiliarra eraikitzeko lursaila, 1.000 
m2. Informazio pertsonalizatua.

AMOREBIETA. EUBA. Txalet bifamiliar bat 
eraikitzeko lursaila,  3.000 m2 inguruko 
azalerarekin.

AMOREBIETA. LARREA. 27.000 m2-ko lursail 
ederra, dena partzela bakarrean.

BASERRIAK  
ETA TXALETAK SALGAI
ABADIÑO. GAZTELUA. Baserri ikusgarria, arku 

eder batekin sarreran, ekialdera begira, 20.000 
m2-ko lursaila baserriaren ondoan. 

BERRIZ. Txaleta 1.200 m2-ko partzelan, Abeletxe 
kalean. Hegoaldera begira. 4 logela, 3 komun, 
sukaldea, egongela, eta garajea.

ATXONDO. Baserri ikusgarria Martza auzoan, 
15.000 m2-ko lursaila baserriaren inguruan. 
Teilatu berria. Zonalde pribilegiatua.

BERRIZ. Bº Murgoitio. Bifamiliar ederra salgai. 6 
logela, 2 sukalde, 2 egongela, 6 komun, garaje 
bikoitza, 12.000 m2-ko lursaila. Kokapen ezin 
hobea, Anbotora begira. 

MENDATA. Lamikiz auzunea. Baserri bifamiliarra 
berriztatzeko. Orientazio pribilegiatua, oso 
eguzkitsua. Prezio interesgarria.

DURANGO. Eraikin atxiki ederra, izkina, guztiz 
hornitua. Ia berria, estreinatzeko.

BERRIZ. Baserri ederra, Murgoitioko zonaldean. 
Egokia landa-turismorako, landetxea. Ikuspegi 
ezin hobeak.  

ETXEBIZITZAK SALGAI
ASTEPE

PLATERUEN PLAZA

OLLERIA

TABIRA

J. Mª ALTUNA

DURANGO (AUKERA)

• 3 logela. 2 komun. Sukaldea esekitokiarekin. 
Egongela terrazarekin. Trastelekua. 199.500,. €

• 2 logela. Komuna. Egongela zabala. Sukaldea. 
Trastelekua. 199.500,. €

• ETXEBIZITZA, KAPRITXOZ EGINDA. 3 logela. 2 
komun. Sukaldea eta egongela. Garajea aukeran. 
206.000,.

• 3 logela. Komuna. Egongela. Eguzkitsua. 
85.000,.

• 75 m2. 2 logela. Komuna. Sukaldea eta 
egongela. LEHEN 125.000, / ORAIN 115.000,.

• 100m2. 3 logela. 2 komun. Sukaldea. Esekitokia. 
Egongela. Ganbara eta garajea. 265.000,. €€

ETXEBIZITZAK SALGAI

www.inmoduranguesado.com

DURANGO

BERRIZ: ABELETXE

ELORRIO

IZURTZA

EUBA

ABADIÑO

• Adosatua 2 solairurekin , sotoa eta teilatupea 
hobekuntza askorekin. 550.000, / Neg.

• Adosatu polita 3 solairutan banatua + sotoa , 
garajea 2 autorentzat eta txokoa. Igogailua 
jartzeko aukera. 60 m2-ko zelaia. 475.000,. €

• Arkotza: Lursail ederra, laua, 3.500 m2koa. 
Kokaleku zoragarrian. Inguruan baserriak eta 
txaletak daude. Oso eguzkitsua eta leku zabalean. 
Etxebizitza familiabakarra egiteko baimena du. 
Oinarrizko proiektua barne. 179.500,/
Negoziagarria. €

• Baserria salgai, berriztatzeko Urkiolarako 
bidean. 465 m2, 3 solairutan banatuta. 40.000 
m2-ko lursaila inguruan. 150.000, €

• Etxebizitza 1377 m2-ko lursailean. 104 m2-ko bi 
solairu. Etxabea, gardena.  Lehenengo 
solairuan 3 logela, egongela, sukaldea eta 
komuna.Teilatu berria. 325.000,. €

• Baserria salgai, guztia berriztatzeko. Iguria 
auzoan : 410 m2 –ko etxebizitza (etxabea, 
lehenengo solairua, bigarren solairua eta 
teilatupea) 10.000 m2 –ko lursailarekin  
(zelaiak). 375.000,. € €
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:: DURANGO | ZUGAZA 

Los hombres  
libres de Jones
• barikua 16: 19:00  
• zapatua 17: 19:30/22:30  
• domeka 18: 18:30/21:30  
• astelehena 19: 18:30/21:00  
• martitzena 20: 20:00

Bridget Jones’  
baby
• barikua 16: 19:30/22:00 
• zapatua 17: 17:00/19:30/22:30  
• domeka 18: 16:30/19:00/21:30   
• astelehena 19: 18:30/21:00 
• martitzena 20: 20:00

Juego de armas

• barikua 16: 19:30/22:00 
• zapatua 17: 19:30/22:30  
• domeka 18: 19:00/21:30   
• astelehena 19: 18:30/21:00 
• martitzena 20: 20:00

Robinson,  
una aventura 
tropical
• zapatua 17: 17:00  
• domeka 18: 16:30   

El Principito
• zapatua 17: 17:00  
• domeka 18: 16:30   

:: ELORRIO | ARRIOLA 

Gernika
• zapatua 17: 22:00  
• domeka 18: 20:00  
• astelehena 19: 20:00

Buscando  
a Dory
• domeka 18: 17:00 

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 

Cuerpo de élite
• barikua 16: 20:15  
• domeka 18: 20:00  
• astelehena 19: 20:15 

Ice Age: El gran 
cataclismo
• domeka 18: 17:00

ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

helbidera edo deitu 946 232 523 telefonora, 
eguazten eguerdia baino lehen.

AGENDA

22   

Irailaren 17an, 22:30ean,
Abadiñoko Aitte Kurutzeko jaietan

‘Spazi...O’
Abadiñoko Zelaieta auzoko Aitte Kurutzeko jaien 
barruan, Dikothomia konpainiak ‘Spazi...O’ ikuskizuna 
eskainiko du. Abadiñon bizi diren Endika Salazarrek 
eta Barbara Govanek osatzen dute Dikothomia, eta iaz 
aurkeztu zuten ‘Spazi...O’. Zirku garaikideko 
ikuskizuna da, malabareak eta akrobaziak 
antzerkiagaz eta dantzagaz uztartzen dituena.

Musika

:: DURANGO

IRAILAREN 17an

22:00etan, Hardcore-Punk 
Gaua, “Kutu”-ri omenaldia: 
Radikal Hardcore + Puto 
Bastardo + Velocidad Bilbao + 
Ultima Bala, Plateruenean.

:: ZALDIBAR

IRAILAREN 16an

22:30ean, Worth It + 
Fourscore + Drop!, Zaldibarko 
Gaztetxean.

Jaiak

:: ABADIÑO  
(Aitte Kurutzeko jaiak)

IRAILAREN 16an

18:30ean, ugasixo txapelketa.

20:00etan, parrillada.

20:30ean, erromeria Lotxo 
taldeagaz.

22:00etan, umeen patata 
dantza. Ondoren, txokolatea 
banatzea.

00:00etan, helduen patata 
dantza. Ondoren, DJ Patri.

IRAILAREN 17an

17:30ean, umeentzako ipuin 
kontalaria. Ondoren, tortilla 
txapelketa.

21:00etan, tortillak 
entregatzea.

22:30ean, ‘Spazi...0’ zirku 
ikuskizuna.

IRAILAREN 18an

11:30ean, “Harrera”, 
Ferialekuan.

12:00etan, ezkontza, eta 
ondoren, poteo alaitua.

14:30ean, Maleta Ziku 
bazkaria.

17:00etan, DJ Flamenkito eta 
Tablao irekia.

:: ATXONDO  
(Ardi jaia)

IRAILAREN 17an

11:00etan, IX. Sorginen 
lasterketa.

16:30ean, Durangaldeko 
Idiazabal gazta Azoka, 
arraza ezberdinetako ardi 
erakusketa, umeentzat 
tailerrak.

17:00etan, 50. Euskal Herriko 
Ardi Txakur txapelketa.

Antzerkia

:: BERRIZ

IRAILAREN 16an 

18:00etan, ‘Letter’, Olakueta 
plazan.

:: DURANGO

IRAILAREN 17an 

20:00etan, ‘Frida Khalo, 
viva la vida’, San Agustin 
kulturgunean.

:: ELORRIO

IRAILAREN 23an 

22:00etan, ‘Perplejo’, 
Arriolan.

Erakusketa

:: ELORRIO

IRAILAREN 30era arte 

Kainaberak 20 urte 
erakusketa, Iturri kultur 
etxean.

:: ZORNOTZA

IRAILAREN 19ra arte 

Nekazaritza ekologikoari 
buruzko erakusketa, Zelaieta 
zentroan.

Urteurrena

:: ZORNOTZA (Eubako 
Lauaxeta eskolan)

IRAILAREN 17an

11:00etan, ongi etorria eta 
hamaiketakoa.

11:45ean, harrera 
ospakizuna.

12:00etan, argazki zaharren 
erakusketa. Dantzariak, 
bertsolariak eta abeslariak.

13:00etan, Ikastetxeko 
instalazioetara bisita.

14:00etan, argazki saioa.

14:30ean, bazkaria.

Zinema

:: ELORRIO

IRAILAREN 21ean 

19:30ean, ‘A good american’, 
Iturri kultur etxean.

Lehiaketa

:: ELORRIO

URRIAREN 31ra arte 

Elorrioko oroigarria edo 
‘souvenirra’ aukeratzeko 
lehiaketa. Herritarren 
Arretarako Zerbitzuan 
aurkeztu behar dira lanak.

Mugikortasun 
Astea

:: DURANGO

IRAILAREN 18an

10:00-14:00, bizikleta 
gaineko teknikaren inguruko 
ikastaroa helduentzat.

10:30-14:30, bigarren 
eskuko bizikleta azoka, 
bizikleta ginkana, 
puzgarriak, bizikleta 
lasterketa.

IRAILAREN 19an

10:00-14:00, bizikleta 
gaineko teknikaren inguruko 
ikastaroa helduentzat.

Irailaren 23an, 22:00etan, Elorrioko Arriolan

‘Perplejo’ antzezlana

Il Maquinario Teatro konpainia galiziarraren antzezlana da 
‘Perplejo’, 2014an estreinatu zuten ikuskizuna. Komedia bat da 
‘Perplejo’, umore surrealista eta erritmo oso bizkorrekoa.  Marius 
Von Mayenburg antzerkigile alemaniarrak idatzitako testua du, eta 
Lauraren eta Fernandoren istorioa kontatzen du, oporren ostean 
bueltatzen denean etxea aldatuta topatzen duen bikotearena. 
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BOTIKAK

BARIKUA, 16 
09:00-09:00

Mugica 
Andra Maria 9 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 17 
09:00-09:00

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-13:30

Mugica
Andra Maria 9 - Durango

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Eguren, Isabel 
Trañabarren 15 - Abadiño

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

Jaio-Olabarrieta 
Errekakale 6 - Elorrio

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-14:00

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 18 
09:00-09:00

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ASTELEHENA, 19 
09:00-09:00
De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 20 
09:00-09:00
Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 21 
09:00-09:00
Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 22 
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

zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

Super elikagaiak

Inter neteko orrialde ba-
tzuetan, zorroztasun zien-
tifiko gutxirekin egia esan, 
honela definitzen da “su-
per elikagai” bat: osasune-
rako eta ongizaterako oso 
onuragarriak diren mante-
nugaiak dituen elikagaia. 
Gehienean, irregulartasun 
fisikoren bati aurre egite-
ko elikagai miragarri gisa 
edo egoki eta zuzen elika-
tzeko osagarri bikain gisa 
saltzen dituzte. Adibiderik 
ezagunenen artean honako 
hauek daude: gojiko baiak, 
chlorella alga, kinoa, chia 
haziak eta kefrra. Elikagai 
horiek guztiak boladan ja-
rri dira, eta bitamina ugari-
ko produktu gisa iragartzen 
dituzte. Bitaminak bi mota-
takoak izaten dira: 

- Hidrodisolbagarriak dau-
de batetik (B eta C multzoe-
takoak dira). Izenak dioen 
bezala, elikagai freskoek 
izaten duten uraren barre-
nean egoten dira; adibidez, 
berduretan eta frutetan. Su-
per elikagai gisa saltzen di-
tuzten fruitu batzuk lehor-
tuta egoten dira eta, hortaz, 
lehortzeko prozesuan galdu 
egiten dituzte bitamina hi-
drodisolbagarri asko.

- Bigarren motako bita-
minak lipodisolbagarriak 
dira (A, D, E eta K), eta ho-
riek elikagaien gantzetan 
egoten dira. Osagarri die-
tetikoak hartzen baditugu, 
arriskua izaten da hiperbi-
taminosia izateko, eta ho-
rrek ondorio kaltegarriak 
ekarriko lizkioke organis-
moari; adibidez, zefaleak, 
ahultasuna edo nekea.

MIREN RODRIGUEZ

  Zorionak, Maia! Primeran ospatuko dogu 
zure urtegune domekan! Mosutxuek etxeko 
danon partez!

Ermodo, 11 · DURANGO  
Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com
Gozatu Gozotegia

Hamabostean behin jasotako 
zorion-agurren artean tarta batzotz 

egingo dugu. Zozketan parte hartzeko 
bidali kontakturako datuak zorion 

agurrarekin batera.

  Irailaren 6an jaio zen Paule. Ongi etorri. 
Zorionak Raúl eta Vanesari Ziortzaren partez. 
Muxu haundi bat.

  Zorionak, Paule! Irailaren 12an 5 urte egin 
dituzu. Muxu handi bat danon partez. Aupa 
txapelduna!

  Eskerrak zaien modukua izatiarren, ez 
zaitxez sekula aldatu! Zorixonak Gaizka etxeko 
danen partez!

  Zorionak Mikel, famili guztiaren partetik! 
Ondo kendu bixarra, musu pila bat jasotzeko!



 AKUILUA  Aitziber Basauri
Albistegietan ikusi dugu bere 
aurpegia. Orain, asteon bertan 
hasi den ‘Ahoz aho’ saioan iku-
siko dugu Ruben Abal kaze-
tari berriztarra. “Gogoz” ekin 
dio ibilbide berriari , “hasieran 
beti ematen duen  arren ha-
lako bertigoa”.

Azkenaldian badugu 
politika ez den beste 
ezer ahoz aho?
Egia da politikaz asko 
ari garela azkenaldian. 
Baina, egia da gurean kul-
turak ere beti izan duela 
toki handia. Politika oso 
indartsu dabilen 
arren, beste 

gai batzuei ere tokia egin behar 
zaie.

Albistegitik magazine forma-
turako aldea handia da?
Aldea dago, bai. Lehenengoz 

arituko naiz aurkez-
t e n .  H a l a  e re, 
gaurkotasuna eta 
politika ere lan-
duko ditugunez, 
orain artekoa 
mantentzeko au-
kera izango dut.  
Baita beste ikus-

pegi berri batzuk 
lantzea ere.

Kaletik platorako saltoa egin 
duzu. Goiz da zer gurago du-
zun galdetzeko?
Orain esango nizuke albiste-
giak gurago ditudala (barrez). 
Oso gustura egon naiz. Ber-
ton, arratsaldeko txandan ika-
si dut dakidan guztia. Bideoak 
lantzea, kalera irtetea, jendea-
ri galdetzea... hori da gustatzen 
zaidana. Dena den, aukera be-
rri hau eman didate, eta gogoz 
nago. Halako bertigoa ematen 
du beti hasieran, baina plato ba-
tean oso babestuta sentitzen za-
ra. Orokorrean, beti dago jen-
dez beteta; gainera, urteak da-
ramatzaten Amaia Cayero eta 
Ilaski Serrano ditut lankide; 
biak ere profesional handiak. 
Halako lasaitasuna ematen du: 
ez zaude arriskuaren aurrean 
bakarrik. Eurengandik ikaste-
ko gogoagaz nago. 

Peru Magdalena ere izango 
duzue zuekin...
Denok ezagutzen ditugun 
pertsona ospetsuak gonbi-
datuko ditugu ‘Sinadura’ 
tartera: idazleak, ikasleak, 
kirolariak... Arantza Urre-
tabizkaia, Unai Brea eta 
Peru Magdalena bera ere  
izango dira bertan, bes-
teak beste.

Estreinatu berri zarete. He-
rri txiki honetan ere audien-
tzien menpe bizi zarete?
Ez diet begiratu, eta ez dakit 
garrantzitsuak diren ere. Gu-
retzat garrantzitsuena pro-
duktu ona egitea da, kalitatez-
koa eta jendearen gustukoa. 
Kate publikoa gara gu, eta go-

goan izan behar dugu hori. Saio 
duina, polita eta gustukoa egi-
ten ipiniko dugu arreta.

Zein da idaztea gustatuko li-
tzaizukeen titularra?
Ez dakit (barrez). Edozein ti-
tular edo aldaketa garrantzi-
tsu emanda hor egotea gusta-
tuko litzaidake. Gerora,  ‘begi-
ra, momentu horretan hor egon 
nintzen ni’ esateko.  Euskal He-
rrian gauza asko gertatuko di-
ra, eta gustatuko litzaidake  une 
polit eta inportante horietan, 
une historiko horietan egotea. 
Edozein aukeratuko nuke.

Telebistan agertzeak eragin 
du zure egunerokoan?
Ez, bizitza oso normala dara-
mat (barrez). Normalean ez zai-
tuzte ezagutzen. Inoiz, zerbai-
ten berri ematen ikusita, etorri 
zaizkit galdezka... baina, lasai-
tasun osoz. Ez gara izarrak. 

‘Prentsa arrosa’ kontsumitzen 
nagusienetarikoak ei gara... 
Bai. Dena da errespetagarria, 
bakoitzak gura duena kontsu-
mitzen du. Baina, bestelako 
produktuak ere kontsumitzera 
animatuko nuke: dokumenta-
lak, edota kulturari, musikari 
edo idazleei buruzko erreporta-
jeak. Gustua hartuko lieke jen-
deak, eta, berehala, asko alda-
tuko lirateke joerak. Gauza oso 
probetxugarriak ateratzen dira 
bestelako saio batzuetatik ere.

Ez gaude ohituta informazioa 
euskaraz kontsumitzera?
Baliteke kalean erabiltzen ez di-
tugun berbak erabiltzen dire-
lako-edo, gaztelaniara jotzea; 
errezagoa zaigu. Ohitu egin 
behar gara, eta entzunaz, bar-
neratzea lortuko dugu. Niretzat 
beti izan da garrantzitsua eus-
karaz jardutea; erronka oso po-
lita da. 

Ruben Abal | Kazetaria | Berriz, 1991
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Hezitzailea

Akuilua

Eredu bizi bat
Luzea izaten da festazalea-
rentzat uda sasoia Euskal 
Herrian. Udamuga gaue-
ko lehen txinpartekin 
ematen zaio hasiera jaien 
egutegiari, baita sarriegi 
neurrigabeko parranda 
eta gehiegikeriari ere.

Kontsumo eta ludikota-
sun hutsera mugatzen den 
jai eredutik haratago bai-
na, beharrezkoak dira ba-
lio askatzaileak dituzten 
jai herrikoiak. EHZ, Gora 
Iruñea!, Gasteizko blusak 
eta neskak, Donostiako 
Piratak, edo Bilboko kon-
partsak bezalako herri 
mugimenduek erakusten 
digute besteak beste, bade-
la festa egiteko beste modu 
bat, eredu propio bat, eral-
daketa sozialerako tresna 
izan daitekeena. 

Gurean ere, apalak be-
zain intimoak dira kon-
tuak. Abadiñoko Aitte Ku-
rutzeko Jai Batzordeak 
urte luzez dihardu eredu/
auzo bizi baten alde. Aur-
ten, Donien Atxa altxa-
tuta, eta berakatz zopak 
utzitako ajearekin, pata-
ta-dantzan emango diogu 
hasiera asteburuari pija-
ma eta kamisoi egunez, 
ondorenetan ferialekua 
ipuinetako baso, zirku 
garaikide intimista eta ta-
blao flamenko bihurtzeko; 
herrikoi, parte-hartzaile, 
parekide eta euskaldun.

Auzoetako jaiak eta jai 
herrikoiak posible egiten 
dituzuenok asko zarete. 
Gaurkoz, auzoko komer-
tzio eta tabernei, eskerrik 
asko, eta ferialekua te-
rritorio libre bihurtzeko 
lanean ari zaretenoi, be-
jondeizuela!

“Bertigoa ematen du hasieran, baina, 
platoan oso babestua sentitzen zara”

ETBko ‘Ahoz aho’ saioan dabil Ruben Abal, Amaia Cayero eta Ilaski Serranogaz batera


