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Azaroaren 25era begirako ekitaldien artean
I. Emakumeen Lasterketa antolatu dute
Durangon, biharko. Aurretik, denei irekitako
beste lasterketa bat ere izango da. Goretti
Etxegibel ekimena antolatzen aritu da eta
Gurutze Fradesek parte hartuko du. 2

Gure Esku Dagok galdeketa
egingo du maiatzaren 21ean
Joan zen zapatuan agerraldia egin zuen Gure Esku Dago mugimenduak,
2017ko maiatzaren 21ean herri galdeketa egingo dutela adierazteko.
Hilabete bakarrean, galdeketa egitearen aldeko 900 sinadura batu dituzte,
eta 1.500era ailegatu gura dute. Botoa emateko galdera herritarren
Lehior
Elorriaga
6
partaidetzagaz
adostuko dute.
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“Gizon zein emakume, denon erantzukizuna
da indarkeriaren kontra pausoak ematea”
Emakumeen Lasterketa antolatzen dihardu Etxegibelek; Frades parte-hartzaileetako bat izango da
ERREPORTAJEA J.Derteano
Gaur, azaroak 25, Indarkeria Matxistaren Kontrako Nazioarteko
Eguna da. Egun horren harira,
hamaika ekitaldi prestatu dituzte Durangaldeko herrietan. Durangoko egitarauaren barruan
badago arreta erakartzen duen
ekimen bat: Emakumeen Lasterketa. Durango Kirol Taldeak
antolatuko du, udaleko Berdintasun Sailagaz batera. Kirola
aldarrikapenagaz uztartuko
dute zapatuan. Indarkeriaren
gaia gizarteratzeko, euren aletxoa jarri gura dute. Lasterketa
nagusian emakumeek bakarrik
parte hartu dezakete, baina horren aurretik beste lasterketa
laburrago bat antolatuko dute
helburuagaz bat egiten duen
edonork parte hartu dezan —gizon zein emakume eta gaztetxo
zein edadeko— . “Gizon zein
emakume, denon erantzukizuna da indarkeriaren kontra
pausoak ematea”, azaldu du
Goretti Etxegibel Durango Kirol
Taldeko kideak. Gurutze Frades
triatleta iurretarrak lasterketa
nagusian parte hartuko du, eta
gai honetan “ahalik eta herritarrik gehien inplikatzeak” duen
garrantzia azpimarratu du.
Biharko ekimenaren bidez,
kirol ikuspegitik indarkeriaren
gaia gizarteratzen lagundu gura
dute. “Sinesgaitza da gaur egun
emakumeek horrela ibili beharra. Gauetan etxera bakarrik
joateko beldurrez eta abar. Gizarteko gaitz bat da, eta oso kontziente izan behar dugu denok
horretaz. Batzuetan, urruneko
gai dela iruditzen zaigu, baina
datuek argi erakusten dute ez
dela horrela”.

Zapatuko proba
Zapatuan jarri dute hitzordua
Ezkurdin, 17:00etan. Lehenengo,
lasterketa irekia egingo dute. 1,6
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kilometroko luzera du, eta denei
irekita dago, edonork egiteko
modukoa delako.
Ostean, Emakumeen Lasterketa egingo dute. Etxegibelek
emakumeei bakarrik zuzendutako lasterketa izatearen arrazoiak azaldu ditu. “Lasterketa
mistoan, parte-hartzaile kopuruaren aldetik behintzat, protagonismoa gizonek hartuko luketela uste dugu. Eta, lasterketa
honen bidez, emakumeei eman
gura genien protagonismoa”.

“Batzuetan, urruneko gaia
dela uste dugu, baina
datuek erakusten dute
ez dela horrela”

horietatik libre. Gurutze Fradesek, esaterako, ibilbide luze eta
emankorra darama triatloietan
eta Iron Manetan. Emakumeen
kirolak, oro har, komunikabideetan duen oihartzunean ikusten du desorekarik handiena.
“Gizonekin alderatuta, beti gara
bigarren albistea eta albistearen
bukaera ohar bat. Eta hedabide
espezializatuetako tratamenduan sekula ez gaude gure maila
berean lehiatzen den gizonezko baten mailan”, adierazi du.
Hedabideetako oihartzunak,
garrantzi handia du babesleak
bilatzerako orduan, eta horrela,
“egoera frustragarriei” aurre
egin behar die urtean zehar.
Etxegibel korrikan eta errugbian aritua da, eta Fradesen argumentua beste adibide bategaz
indartu du: “Nire ahizpa [Ines
Etxegibel] Espainiako emakumeen selekzioko entrenatzaile
zela, Europako txapelketan azpitxapeldun geratu zirenean ez
zen inor enteratu”.

Hezkuntzaren garrantzia

“Lasterketan lehenengo
sailkatuaren besteko
garrantzia du
azkenengoak”
Bost kilometroko ibilbidea
diseinatu dute: Landako etorbidea, bidegorria, Fray Juan de
Zumarraga, Ermodo eta Askatasun Etorbidea zeharkatuko
dituzte. Lasterketa lehiakorra
denez, batzuk arduratuta daude
eskaini dezaketen errendimendua dela-eta. “Zenbat bider entzun ote dudan lotsaren kontu
hori asteon”, adierazi du Etxegibelek. Baina, lehiaren gainetik, parte-hartzeak berak duen
balioa azpimarratu du. “Gurutzek hiru minutu eta gutxian
egingo du kilometroa, eta beste
batzuek sei minututan egingo
dute. Baina horrek ez dio ardura. Lehenengo sailkatuaren parte hartzea bezain inportantea
da azkenengoarena”, gaineratu
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Gurutze Frades eta Goretti Etxegibel lasterketako kamisetagaz, Ezkurdin.

du. Lasterketarako izen-ematea
www.herrikrosa.eus webgunean
egin daiteke, gaurko gauerdira
arte. Egunean bertarako ere
gordeko dituzte toki batzuk, badaezpada. Batutako dirua emakumeen indarkeriaren kontra
lanean dabilen elkarteren bati
emango diote.

Emakumea eta kirola
Gizonen eta emakumeen arteko
desorekaren erakuslerik latzena eta larriena hainbat modutara ematen den indarkeria da.
Baina horren atzean badaude
gizarteko esparru askotan ematen diren beste hamaika adibide
ere. Kirola ez dago desoreka

Etxegibel heziketa fisikoko irakaslea da Durangoko institutuan, 12-18 urteko gazteena. Urteetako esperientziatik ohartu
da neska askok, adin batera heltzen direnean —14-16 urte bueltan— utzi egiten dutela kirola.
“Aztertu egin beharko litzateke
horren zergatia”, dio. Hein batean, prozesu hori ikastetxetik
instituturako aldaketan ematen
dela uste du Fradesek, eta jasotako heziketaren ondorioa dela.
“Adin batera heltzean asentatu,
bikotekidea aurkitu eta familia
osatzeko bidea hasten dute”.
Egoera horri buelta emateko
lan egin beharko litzatekeela
uste dute. “Kirolak edo ariketa
fisikoak osasun fisikoa, mentala
eta soziala ematen ditu. Gorputza osasuntsuago dago, zeure
buruagaz gusturago zaude eta
besteekin hartu-emanak zabaltzen dituzu. Nork bere gustuko
ariketa bilatu beharko luke, edozein dela ere, txirrindularitza,
mendira joatea zein zumba ikastaroa”, dio Etxegibelek.

Laguntzaileak:

Aldizkari honek
Bizkaiko Foru
Aldundiaren
laguntza jaso du
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Durangon 48 bider aktibatu dute aurten
eraso sexisten aurkako protokoloa
Urtea amaitzear dela, iaz baino zazpi emakume gehiagok salatu dute eraso sexistaren bat Durangon
ERREPORTAJEA M. Onaindia
Indarkeria matxistak ez du etenik, eta azaroaren 25a heldu
den honetan, balantzerako datuek hori berretsi baino ez dute
egiten. Esate baterako, urtea

amaitzeko hilabete pasatxo falta
denerako, Durangoko Udalean
48 bider aktibatu dute eraso sexisten aurkako protokoloa. Iaz
baino zazpi kasu gehiago dira;
izan ere, 41 emakume duranga-

rrek ipini zuten salaketa denbora-tarte berean.
Bereziki larria izan da ikasturte hasiera, eraso sexistak
katean etorri direlako. Abuztu
amaieratik San Fausto jaien

bueltara arte 9 eraso jazo ziren;
batzuk Bilboko jaien harira
eta handik bueltan, eta beste bi
Durangoko jaietan. Horren eraginez, urriaren 15ean jaiak eten
egin ziren ordu erdiz, konpromiso hori jasotzen baitzen erasoen
aurkako Herri Akordioan.

dituzte, udaletxetik Urtiaga
plazaraino joateko, 18:00etan.
Gero, Eraso sexistarik ez jaietan!
izeneko bideoa proiektatuko dute. Abadiñon umeen antzerkia
eskainiko dute, 18:00etan, eta
19:00etan izango da elkarretaratzea. Zornotzan 13:00etarako
ipini dute hitzordua udaletxe aurrean, eta Mallabian 12:00etan.
Gainera, Mallabiko Nahikari

Indarkeria matxistaren
aurkako aldarria
zabalduko dute gaur
hainbat herritan

Gaur, aldarrikapenak

Eraso sexisten aurka beteko dira gaur kaleak, elkarretaratze eta ekimen ugarigaz.

Mugimendu feministak eta instituzioek deituta, indarkeria
matxistaren aurkako aldarria
zabalduko dute gaur hainbat herritan. Durangon udalak deitutako elkarretaratze bategaz hasiko dute jardunaldia, 13:00etan.
Plataforma feministaren eskutik, manifestazioa irtengo da,
19:30ean, Santa Ana plazatik.
Elorrion, 18:00etan osoko
bilkura berezia egingo dute, eta
19:00etan elkarretaratzea plazan. Zaldibarren 18:30ean elkartuko dira, Lehendakari Agirre
parketik udaletxeraino ibilbide
bat osatzeko. Berrizen kontzentrazioa eta martxa bateratuko

Manifestazioa burutuko
dute 19:30ean, Santa Ana
plazatik hasita, plataforma
feministaren eskutik

emakume taldeak antzerkia
prestatu du 22:00etarako, Kontzejuzarren. Iurretan udal adierazpen instituzionala irakurriko dute, 19:00etan, eta gero, Beldur Barik lehiaketako bideoak
ikusi ahal izango dituzte. Bestalde, Otxandion azaroaren 27an
fiml bat emango dute, 18:15ean.
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Erosketak egitera animatu dute,
gaur, ‘Black Friday’ egunagaz
Deskontu eta promozioak eskainiko dituzte Durangoko eta Abadiñoko dendetan
DURANGALDEA M. Onaindia
AEBetan hasi zen Black Friday –bariku beltza ingelesez–

ekimena, eta Euskal Herriko
merkataritzan indarra hartzen
dabil. Izan ere, Dendak Bai el-

kartekoek azaldu dute azaroa
“hile tristea” izan ohi dela salmentetan, eta egun honegaz

erosketek gora egitea lortzen
dela. Iaz egin zuten lehenengoz
Durangoko Black Friday bateratua, eta “ondo” saldu zela
igarri zuten merkatariek. Gaur
izango da Black Friday izeneko
egunaren bigarren edizioa; Durangon 50 bat dendatan egongo
dira deskontuak eta promozioak. Beraz, gaur erosketak
egitera animatu dute jendea.

“Prezio lehiakorrean”

Dendak Bai elkarteko Agurne Azkarate, Alex Palacios eta Miren Garrastazu agerraldian, astelehenean.

Tonbola solidarioan zozkatuko dute
Zaldibarko Enkajerek egindako xala

Deneriko dendak batu dira
ekitaldira, eta deskontuak zein
promozioak eskainiko dituzte. Batzuek deskontu zuzenak;
hainbatek opariak; beste batzuek hurrengo erosketa baterako deskontuak. Dendak puxikekin dekoratuta egongo dira,
jendeak identifikatu ditzan.
Agur ne Azkarate gaz eta
Miren Garrastazugaz batera
emandako prentsaurrekoan,
Alex Palacios presidenteak
esan du “kalitatezko produktuak prezio lehiakorretan”
ematea dela euren helburua;
horrela, saltoki handien au-

rrean lehiakor izan gura dute
Durangoko merkatari txikiek.
Horrez aparte, Bizkaian ateratako Bono Denda erabili ahalko dute erosleek, Kutxabankeko kutxazainetan eskuratu
ahal dena, 40 euroan baina 50
euroko balioagaz. Durango
Txartela daukatenek ere 10, 20
eta 30 euroko deskontu txartelak lortzeko aukera izango dute,
hurrengo erosketetan gastatu
ahal izateko.

Horrela, saltoki handien
aurrean lehiakor izan
gura dute Durangoko
merkatari txikiek
Abadiñon, 11 komertzio
Bestalde, Abadiñoko Merkatarien Elkarteak ere erosketen
egunerako deialdia egin du
prentsa ohar bidez. Guztira, 11
komertziotan edukiko dituzte
deskontu edo promozioak.

Asteburua San
Andresetan
murgilduta

Bigarren eskuko
azoka domekan,
Muntsaratzen

ZALDIBAR I.E.
Zaldua saskibaloi taldekoek
jaurtiko dute Zaldibarko San
Andres jaiei hasiera emango dien txapligua, udaletxeko balkoitik, gaur, 19:00etan.
Jaien lehenengo egun honen
ostean, beste hiru egunetarako denetariko proposamenak
dakartza San Andres jaien
egitarauak. Gaztetxean bazkari herrikoian elkartuko dira,
esaterako, bihar; eta kiroldegian goizez zein arratsaldez
ipiniko duten parkean jolasean
dabiltzan umeei txokolate-jana
eskainiko diete, 17:00etan. Azken urteetan ohitura bilakatu
diren bi ekintza izango dira,
bestalde, domekan: Neguko
Azoka goizean eta Euskal Herriko Trikitilari Gazteen XXV.
txapelketa arratsaldean.

ABADIÑO I.E.
Azaroaren 27an, hirugarren
urtez egingo dute bigarren
eskuko azoka Muntsaratzen.
11:00etatik 14:00etara egongo
da azoka zabalik. Euria eginez
gero, auzoko aterpean leku mugatua dagoenez, abadiñarrek
bakarrik ipini ahalko dituzte
erakusmahaiak Muntsaratzeko bigarren eskuko azokan.
Azokaren antolatzaileek aurreratu dutenez, hamabost
partaidek eman dute izena
hirugarren edizio honetarako.
Aurreko bi edizioetan bezala,
azokan eskuragai izango diren
gauzarik gehienak umeentzako artikuluak izango dira: karrotxoak, jolasak, bizikletak...
Baina, besteak beste, arropak
eta altzariak ere topatuko dituzte azokara doazenek.

Abenduaren 17an egingo dute zozketa. Milatik gora errifa saldu dituzte jada
ZALDIBAR Itsaso Esteban
Beraiek egindako xal bat zotz
egiteko, mila eta bostehun errifa atera dituzte Helmuga emakume elkarteak antolaturiko

ikastaro batean sorturiko Zaldibarko Enkanjerak taldekoek.
Hamabost egunean milatik
gora errifa saldu dituzte. Taldekideek aurreratu dutenez,

Barikuro elkartzen dira Zaldibarko Enkajerak, ehoziri-lana egiteko.

haurren minbiziaren ikerkuntzara bideratuko dute errifen
salmentagaz batutako dirua.
Abenduaren 17ko tonbola solidarioan egingo dute zozketa.
Egun horretara arte, Rakel dendako erakusleihoan egongo da
ikusgai hari beltzezko xala.
Bego Oiarbide irakasle bermeotarragaz barikuro elkartzen dira Zaldibarko Enkajerak,
ehoziri-lana egiten ikasteko.
Tonbola solidarioan zotz egingo duten xalak “artisau-lan
gisa” daukan “balio itzela” nabarmendu du Oiarbide irakasleak: 336 ordu baino gehiagoko
lanaren emaitza da. Ekainean
hasi ziren xala egiten: bakoitzak tira bat osatu du, eta elkar
josi dituzte gero.
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Maiatzaren 21ean galdeketa
egingo du Gure Esku Dagok
Hilabete batean, galdeketa egitearen aldeko 900 sinadura batu dituzte

Munduko nekazariak
Durangon batu dira
Via Campesina nazioarteko sareak Euskal
Herrian egingo du konferentzia, uztailean
DURANGO Markel Onaindia
Palestina, Peru edota Sri Lankako nekazariak Durangon batu
dira asteon, uztailean Euskal
Herrian –Derion– burutuko den
Via Campesinaren munduko
zazpigarren konferentzia antolatzeko. Elikadura burujabetza
jorratu eta hedatzeko asmoz
egingo dute topaketa, eta horri
begira komunikazio arloan
lanean dabiltzan kideak konferentziako mezua prestatzen
ibili dira. EHNE ere bada antolatzaile.
Ibaizabal ikastolan egin
dituzte batzarrak, eta horietako batera gonbidatu dute
ANBOTO. Viviana Rojas ekuadortarrak azaldu du borroka
orokorrak eta herrialdeetakoak

partekatuko direla konferentzian, eta gazteek eta emakumeek asanblada propioak edukiko dituztela. Mundu osoko 400
ordezkari espero dituzte.
Hiba Al-Jibeihi palestinarrak kontatu du hango gizartearen ia %90 nekazaritzatik
bizi dela, baina Israelen okupazioak guztiz eraginda. “Ez
dugu baliabiderik eta lurretara
sarbiderik. Lurren %85 Israelek kontrolatzen du, ura barne.
Horrek erakusten du egoera
ikaragarria dela”, dio. Bere esanetan, %60ra igo da Palestinako
pobrezia maila. Hala ere, erresistentziarako borondaterik ez
dute galtzen. “Bizitzan beti dago
bizitzea merezi duen zerbait”,
esan du Al-Jibeihik.

Prentsaurrekoaren ostean, talde argazkia atera zuten San Agustinen batutako guztiek.

DURANGO M.Z/M.O.
2017ko maiatzaren 21a. Horixe da Durangon herri galdeketa egiteko aukeratu duten
eguna. Durangoko Gure Esku
Dagok, herriko beste hainbat
mugimenduren eta herritarren laguntzagaz, galdeketa
egingo duela jakinarazi zuen
zapatuan San Agustin kulturgunean emandako prentsaurrekoan. Babesa emateko, han
izan ziren, besteak beste, Eneko
Boveda Athleticeko jokalaria,

Jose Julian Bakedano zinemagilea, Felix Arkarazo aktorea,
ELA eta LAB sindikatuetako

Egingo duten galdera
modu parte-hartzailean
aukeratuko dutela
jakinarazi zuten
ordezkariak, EAJ, EH Bildu eta
Herriaren Eskubidea alderdie-

Durangoko Alde Zaharreko
segurtasunagatik kezka
erakutsi dute auzokideek
Udaltzainak kaletik gehiago ibiltzea eta
herritarrekin duten arreta hobetzea eskatu dute
DURANGO J.D./M.O.
Iazko apirilean eta maiatzean
bizilagunen artean inkesta bat
burutu zuen DAZ auzo elkarteak, eta hiru ataletan banatuta eman dituzte emaitzak.
Hirugarren eta azken honetan,
batez ere segurtasuna izan dute
berbagai. Elkarteko kideen arabera, auzotarrek kezka erakutsi
dute, eta hainbat ekarpen jaso
dituzte. Horiek guztiak udalera
bidali dituzte.
Besteak beste, udaltzainak
kaletik gehiago ibiltzea eskatu
dute bizilagun batzuek. Egiten
den zaintza eskasa dela uste dute hainbatek, eta arretan “errespeturik bakoak” direla kasu

batzuetan. Udaltzaingoaren eta
herritarren arteko hartu-emana estutzeko, Pinondon batzar
publiko bat egitea eskatu dute
ekarpen bategaz.

tako kideak...
Hilabete batean herri galdeketa egitearen aldeko 900 sinadura lortu dituztela adierazi
zuten Gure Esku Dagokoek.
“Orain arte bezala, herritarren
atxikimendua lortzeko astero
irtengo gara kalera” esan zuten
prentsaren aurrean.
Sinadurak batutakoan –1.500
sinadura– , maiatzaren 21ean
herritarrei egingo dieten galdera modu parte-hartzailean aukeratuko dutela jakinarazi zuten.

Via Campesinako kideak Durangon, astelehenean.

Elorrioko Bilgune Feminista
lehen pausoak ematen hasi da
Gainontzeko eragile eta pertsonei proiektua babesteko eskatu diete
ELORRIO Markel Onaindia
Azken bost urteetan herrian
jardun duen talde feminista
Bilgune Feministan saretu da,
eta “indarberrituta” sentitzen

dira. Joan zen eguenean egin
zuten aurkezpena, hainbat herritarren babesagaz. Horrela,
eragile berria lehen pausoak
ematen hasi da.

Udalak 2015eko azarotik
ez dituela hartu esan dute
DAZekoek; hartu-emana
hautsita dagoela
Udalak 2015eko azarotik ez
dituela hartu esan dute DAZekoek, hartu-emana hautsita dagoela, eta oposizioa ere ez dela
eurekin kontaktuan ipini.

Indarkeria matxistaren kontra eta emakumeen ahalduntze
pertsonal eta kolektiboaren alde
lan egin gura duten emakumeei
bertan parte hartzeko deia egin
diete. Aparte, gainontzeko eragile eta pertsonei proiektua babesteko eskatu diete.
Bilguneak hurrengo urteetarako dituen erronkak bere egin
dituzte, baina “orain arteko
esentzia beragaz” lan egingo dutela adierazi dute.

15 urteko ibilbidea

Bilgune Feministako emakumeak, eguenean, zenbait herritarren babesa jasota.

2017an 15 urte beteko ditu Bilgune Feministak Euskal Herrian, eta horregatik, proiektuan sakontzeko eta lorpenak
ospatzeko aprobetxatuko dute.
Elorriarrek ere bat egingo dute
urtemuga horregaz.
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Anfibio espezieak babesteko
guneak sortuko dituzte Mekoletan
Oso komunitate aberatsa dago, eta batzuk desagertzeko arriskuan daude

Mekoletan presazelai inguruan dago anfibioen komunitate aberatsa duen ingurua.

OTXANDIO J.Derteano
Anfibioak igel, apo eta euren
antzeko ezaugarriak dituzten
animalia multzoa dira, eta Europan espezie asko arriskuan
daude euren gune naturalak desagertzen doazelako. Otxandioko Mekoleta auzoan, errekaren
ondoko inguru batean, anfibio
komunitate “oso aberatsa” bizi
da Urtzi Armendariz alkatearen esanetan, eta hori zaintzeko
proiektu bat jarri dute martxan.
Durangoko Anbientalia 21
eta Aranzadi Zientzia Elkarteagaz batera daramaten proiektua
da. Anfibio komunitateari eusteko eta euren ugalketa errazteko
helburua duten nitxo bi (120

Gazta, ardo eta
ogiaren azoka
egingo dute
abenduaren 6an
IZURTZA J.D.
Azken urteetako ohiturari eutsiz, abenduaren 6an, San Nikolas egunean, Gaztardogi azoka
egingo dute Izurtzako pilotalekuan. Gazta, ardo eta ogi ekoizleek euren produktuak erakutsi

eta 30 metro karratuko bana)
sortu gura dituzte urtea amaitu
aurretik. Nitxoek ezaugarri desberdinak edukiko dituzte. Horrela, “ahalik eta dibertsitaterik
handieneko anfibio espezietara
heldu gura dugu”, azaldu du
Ambientalia 21eko kide Sergio
Gallegok. Lanak hasi ahal izateko falta zaizkien baimenak
jasotzeko zain daude orain. Datorren urtean baliteke nitxo
gehiago sortzea.
Guztira, 10 espezieren errekuperazioan eragin gura dute
proiektuagaz. Horien artean,
esaterako, desagertzeko arriskuan dagoen igel bizia deituriko
bat dago. Anfibioak zainduta,

eta saltzeko aukera izango dute
martitzen horretan, 11:00etatik
15:00etara. Bestelako postuak
ere izango dira, likoreen bat,
esaterako. Beste postu batzuk
eskulanak egiten dituzten izurtzarrenak izango dira.
Azokak dirauen bitartean,
Eusko Labeleko oilaskoak erre
eta pintxoetan salduko dituzte
Izurtza plazan.
Horregaz batera, jaietako argazki lehiaketako argazki denekin erakusketa antolatuko dute
jubilatuen etxean.

sorgin-orratzak, hegaztiak eta
bestelako animaliak ere indartuta irtengo direla uste dute.
“Azken batean, ekosistemari
aberastasuna ematen zaio”,
adierazi du Gallegok.

Turismoa eta hezkuntza
Proiektuak beste helburu bi ere
baditu. Aurrera begira, ibilbide
turistiko bat sortu gura dute,
presazelai eta inguru hori lotuz
eta panel informatiboak gehituz. Horregaz lotuta, naturagaz
lotutako hezkuntza bultzatzeko
bide bat ere ikusten dute. Herriko aberastasun naturala hezkuntzarako baliabide moduan
ere erabili gura dute.

Izaroren
kontzertua Zezilia
Donea ospatzeko
MALLABIA A.E.
Zezilia Donea kontzertua egingo dute zapatuan Mallabiko
elizan. Izaro abeslaria izango
da kontzertuko protagonista
nagusia.
Aurretik trikitilariek parte
hartuko dute emanaldian. Bestalde, Lagunen Artean, Jaso-

Mahai-jokoen
jaialdia hartuko
du Zelaieta
Zentroak
ZORNOTZA J.D.
Bihar eta etzi Jokoan mahai-jokoen zazpigarren aldia antolatuko dute Zornotzako Zelaieta
Zentroan. Mahai-joko modernoetan oinarrituta, aisialdirako beste aukera bat eskaintzea
dute helburu. Jokoan jaialdiak
hainbat gune ditu partaideen
adinaren arabera bereiziak,
eta sarrera doakoa da. Iaz 1.200
lagunek baino gehiagok parte
hartu zuten jaialdian.
Edizio honetan, ondo pasatzeko helburuaz gain, bestelako helburuak dituzten jokoen
paper garrantzitsua izango
dute Gaur denok jolastuko gara
proiektuaren aurkezpenagaz.
Beharrizan berezien eta dibertsitate funtzionalaren arloan
lan egiten duten elkarteei zuzenduta, aisialdi inklusibo baterako proiektua da. Programa
honek mahai-jokoa erabiltzen
du elkarte hauetako erabiltzaileak ahalduntzeko eta autonomia emateko. Honen berri
izan gura dutenek antolatzaileekin harremanetan jarri
beharko dute.
Beste berritasun bat Txikigune sortu izana da. Jolasaren
bidez, estimulazio jardueretarako gune bat da, etxeko
txikienentzat prestatu dutena
(1-4 urte).

kunde eta Mendibil abesbatzak
ere oholtza gainera igoko dira.
Kontzertua 20:00etan hasiko da,
eta amaitzerakoan gaztainerrea
egingo dute bertan biltzen diren
lagunentzat.
Mallabiko Udalak babestutako ekitaldi hau zenbait abesbatzak antolatutako ekitaldia
izango da. Musikarien zaindariaren omenez egingo den
kontzertua izango da. Zezilia
Donearen eguna musikarien
eguna da eta azaroaren 22an ospatzen da mundu osoan.

Egurrezko
jolasgunea
sortzen dabiltza
MAÑARIA M.O.
Umeek jolasgune eraberritua
edukiko dute laster. Plazako
kioskoa jolasteko egokituko
dute, eta inguruan egurrezko
jolasgune bat eraikitzen dabiltza dagoeneko. “Umeek naturagaz bat eginda jolastea” da udalaren helburua, Endika Jaio
alkatearen esanetan. Proiektu
osoa urtea amaitu aurretik
egin gura dute.

Azaroaren 25eko
murala gaur
aurkeztuko dute
ATXONDO J.D.
Azaroaren 25era begirako ekitaldien barruan, udalak eta
Marixurrike aisialdi taldeak
antolatuta, mural bat pintatzen
aritu ziren atzo Apatako plazan. Lan horren emaitza gaur
aurkeztuko dute, 16:30ean, plazan bertan. Ostean, tailer bat
gauzatuko dute musikagaz lagunduta. Gaur, 18:00etan, ipuin
kontalari saioa ere izango da
frontoian.

Gaztainerre
Eguna ospatuko
dute bihar
GARAI M.O.
Udazkeneko eguraldi heze
eta hotzari aurre egiteko plan
ederra dute bihar Garain: Gaztainerre Eguna. Arratsaldeko
18:00etan batuko dira pilotalekuan, jai-giroan gaztainak jan
eta arratsalde-pasa egiteko.
Gainera, herritarrek batutako gaztainak izango dira jango dituztenak. Izan ere, hilaren
13an basora irteera egin zuten.
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‘Kalezaindu’, gertaeren berri
emateko tresna berria sortu dute
‘Iurreta Zabaltzen’ plataforma sortu du udalak, berriztutako webgunean

Atzo aurkeztu zuten Iurretako Udalaren webgune berriztua, Ibarretxe kultur etxean.

IURRETA Aitziber Basauri
Sortutako edozein jazoera edo
gorabeheraren berri emateko
aukera eskaintzen duen erreminta jarri du herritarren esku
udalak: Kalezaindu. Aurkeztu
berri duten Iurreta Zabaltzen
gobernu irekiko plataformaren barruan jaso dute, eta hiri
altzari edo bestelako elementu
publikoei buruzko informazioa
emateko balio du—hondatuta
dauden edo ez, egin daitezkeen
hobekuntzak...—.
Udalak berriztutako webgunean aurkitu daiteke Iurreta

Zabaltzen plataforma. Plataforma horrek herriagaz lotutako
albisteak eta udal jardunari

Iurretako Udalak irudi
berriago baten aldeko
apustua egin du webgunea
berrizterako orduan
buruzko informazioa eskuratzeko aukera ere ematen du, eta
udaletik proposatutako inkestei
erantzuteko aukera. Mugikorre-

rako aplikazioa ere badu Iurreta
Zabaltzen atari horrek, eta herrian sortutako azken albisteak
irakurtzeko, Kalezaindu tresna
erabiltzeko eta askotariko edukiei buruzko abisuak berehala
jasotzeko aukera ematen du.
Udalak irudi berriago baten
aldeko apustua egin du webgunea berrizterako orduan. Orain
arteko abantailak mantendu
dituzte, informazioa era “argiagoan antolatuz”, azaldu dutenez. Goiburu nagusiari eutsi
diote, eta orain arte zeuden atalei ‘kultura’ gehitu diete.

Megako langileak
lan baldintza
“hobeen” alde

Batukandraren saio
irekiak abenduaren 2an

EH Bilduren autokritika
OHZren erabakian

Hizkuntza gutxituez
arituko dira Ibaizabalen

DURANGO Batukandra Durangoko
batukada feminista taldea da. Kide berrien bila dabiltza, eta abenduaren 2an,
18:30ean, saio irekiak antolatuko dituzte
Landako kiroldegiko beheko lokalean.
Parte hartu ahal izateko izen-ematea
batukandra@gmail.com helbidean egin
behar da, abenduaren 1a baino lehen.

DURANGO Balio katastral berriekin
Ondasun Higiezinen gaineko Zergan
udalak ezarritako tipo altuek haserrea
eragin dute herritar batzuen artean. Eurekin batu da Durangoko EH Bildu, eta
autokritika egin du. “Erratuta geundela
ikusi dugu”, azaldu dute. Ordenantza berriro eztabaidatzeko eskatu dute.

DURANGO Ibaizabal Ikastolaren tabernan askotariko ekitaldiak antolatzen
hasiko dira aurtendik aurrera. Lehen
ekitaldia abenduaren 1ean izango da,
18:00etan, ‘Beltzean Mintzo’ proiekzioaren bidez. Amerikako zazpi hizkuntza
komunitateen esperientziak jasotzen ditu. Ondoren, solasaldia egingo dute.

7 urte nituenetik trikitixa aldean dudala gogoratzen dut neure
burua. 30 urte jotzen, 20 urte irakasten, 10 urtez Ene badan; opor
gabe, ikasketak eta lana musikarekin konpatibilizatuz… baina
jotzean sentitzen dudan energiak eta aldi berean lasaitasunak merezi dute. Mundua eta pertsona zoragarriak ezagutzen eta balioak
eraikitzen lagundu didalako merezi du.
Ene bada bukatuta bi alaba zoragarri izan ditut. Tarte batez trikia gutxiago jo izan dut, gorputzak umeekin egotea eskatzen zidalako. Bestalde, irakaslea naiz eta lanean jarraitu izan dut. Noski,
inork ez du erabaki hau inoiz zalantzan jarri.
Iaz zinegotzi aurkeztu nintzen Berrizen. Orduan aditu nituen
lehenengo kritikak beti egin dudan zerbait egiteagatik: militatzea.
Nola ez dut borrokatuko ba, hurrengoei etorkizun hobe bat eskaintzeko bada ere?

SEI HANKAKO MAHAIA
GOIZTIDI
DIAZ
EAJ

BERRIZ M.Z.
Berrizko Mega enpresako langileek lanuzteak hasi dituzte
asteon. Enpresak duen “negoziatzeko borondaterik eza”
salatzeko hasi dituztela lanuzteak jakinarazi dute Megako
langileen ordezkariek.
Prentsa oharrean jakitera
eman dutenez, langileek duela
zortzi urtetik dituzte izoztuta
lan baldintzak. Gainera, duela
zortzi urte sinatutako ituna
langile berriei ez zaiela ezarri
salatu dute langileen ordezkariek.
ELA sindikatuak bidalitako
oharrean azaltzen denez, langileen soldatak “kostata” iristen
dira 1.000 eurora eta horrek
lankideen arteko “diskriminazioa” dakarrela aitortu dute.
Bestalde, langileek jakinarazi dutenez enpresagaz negoziazio bat hasi guran, langileek
asanbladan lan hitzarmen proposamen bat egin zuten, gero
enpresari eman eta eztabaidatzeko. “Bi hilabetez izan dute
gure proposamena eta ez dute
ezer egin. Proposamena blokeatuta besterik ez zuten izan”,
kritikatu dute langileek. Eta
hori horrela, “lankideen arteko konpomisoa eta elkartasuna
izateko asmoz”, aste honetan
Berrizko enpresako langileek
mobilizazioak egitea erabaki
dutela azaldu dute.

DURANGALDEA ASTEON

AMA ETA MUSIKARIA? ONARTEZINA!
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Lilavember

Urtero lez murgilduta gaude lila kolorearen hilabetean. Gizonezkoek bibotea hazten uzten
dabe ingelesetik hartu dogun
movember mugimenduaren
alde. Beste batzuk desiratzen
dagoz noiz helduko ostiral beltza eta dendetako hobariak.
Emakumeontzat, ordea, azaroa lila da. Ez dogu zer ospatzerik, baina badogu zer burura
ekarri, hain zuzen ere 2016.
urtean erail dituzten emakumeak. Badira jadanik berrogeitik gora beraien bikotekide
edo bikotekide ohien eskuetan
bizia galdu dabien emakumeak. Beraz, badekogu borrokan jarraitzeko arrazoi ugari.
Horregatik, lan egin behar
dogu gure artean dagoen gaitz
honen aurka, azaroan gogorrago eginez aldarrikapenei.
Aurten, gainera, lehen aldiz
emakumearen lasterketa bat
izango dogu Durangon. Anima
gaitezan parte hartzen, indarrez eta ozenki emakumeen
aurkako indarkeria gaitzetsiz.
Zutik ezezik emakumeok korrika aldarrikatuko dogu larunbat honetan aske eta bildur
barik bizitzeko dekogun eskubidea. Indarrez zapalduko
doguz Durangoko kaleak argi
gera dadin ez dogula amore
emango gure aurka egiten den
indarkeria bukatu arte.
Ez dogu amore emango gure
bizitza eta gure sexualitatea askatasunez bizi ahal izan arte.
Kaletik lasai ibili, gauez zein
egunez, gure maitasuna guk
nahi dogun pertsonari eman,
hau da, ez dogu amore emango benetan askeak izan arte.
Urte asko daramagu zutunik,
eta halan jarraituko dogu, zutunik, eta ez belauniko. Elkarrekin multzoan, korrika zein
lanean, aurre egingo diogu
gaitz nazkagarri honi.
Badakizue, zutik emakumeak!

IRITZIA
Aurten, senari eta bihotzari jarraituz Kherau musika taldean
hasi naiz; pertsona moduan betetzen nau, poza sentitzen dut.
Alabek nirekin ensaiatzen dute askotan, musika maite dute, disfrutatzen dugu. Gertuko familiak ondo ulertzen du; aldiz, hona
hemen kalean entzundako perla batzuk: “Ez al zenuke hobeto
umeekin egotea?”,“Ez al duzu nahikoa dagoeneko duzunarekin?”,” Besteok ere horrelako saltsetan sartu gabe pasa izan dugu bizitza”…
Ama beharrean aita banintz horrelakorik jasan beharko nuke?
Hemen ba, berdintasuna oinarri duen Euskal Herri libre eta alai
batean bizi nahi duen ama baten gogoetak. Ai oi ene, hurrengo
plazara arte!
Eneritz Gorritxategi Lariz (Berriz)

astekaria@anboto.org
asteartea 17:00ak arteko epea
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).
ANBOTOk ez du bere gain hartzen
kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi
artikuluetan edo gutunetan
adierazitakoen eta emandako iritzien
erantzukizunik.
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Berbaz
Jesus Mª Uribelarria Iturriaga-Etxebarria (1953) eta Pello Mugarza Martinez (1957) | Mallabia
tzera pasa gara azken 50 urtean.
Baserriz baserri ibili zarete.
J.M.U.: Hala da, bai, baina jakin
dugu nora joan. Garai bateko
erreminta, tresna edo arropak
gordeta zituzten baserri horietara jo dugu. Argazkiak atera dizkiegu, izendatu eta azalpen labur bategaz jaso ditugu.
P.M.: 15 -20 bat baserritan egon
gara. Perratokia izandakoan ere
egon gara, eta orduko lanabes
batzuk erakutsi zizkiguten.
Objektu asko aurkitu dituzue?
P.M.: 300 bat. Erreminta eta trepetxuak; erabilera ematen zaion
edozein objekturi deritzo trepetxu. Bizikleta zahar bat, garbigailu zahar bat, arropak...
J.M.U.: Bila hasiz gero egongo dira gehiago. Mahai-oihalak, izara zaharrak... ere asko daude,
baina ez gara horren bila joan.
Bitxiak izan daitezkeen tresnak
batu ditugu. Trabaku-Beheko
Enrikeri esker ere hainbat gauza jaso ditugu: 200 urtetik gora
dituen sotana bat —Mallabiko
gotzain batena—, edo kamineruen txapel gorria, adibidez.

“Erdi Aroaz ari garela ematen du,
baina ezagutu ditugu halako tresnak”
‘Baserriko lanabesak, tresnak eta trepetxuek. Iragandako bizimodu baten lekuko’ liburua osatu dute
BERBAZ Aitziber Basauri
Mallabiko baserrietan gordeta egon diren garai bateko lanabes eta tresnak jaso dituzte
‘Baserriko lanabesak, tresnak
eta trepetxuek. Iragandako bizimodu baten lekuko’ liburuan.
Justo Azagirre, Pello Mugarza
eta Jesus Mª Uribelarrea aritu
dira lan horretan, eta Gerediaga elkartegaz elkarlanean kaleratu dute. Durangoko Azokan egongo da salgai. Hala ere,
Mallabiko etxe guztietan banatuko du udalak, opari lez.
Noiz hasi zineten lanean
proiektu honetan? Nolatan?
Jesus Mª Uribelarrea: Iaz batu nintzen Pellok eta Justok hasitako proiektura. Iazko abuztuan hil zen Justo, eta Pellok laguntzea proposatu zidan. Pozik onartu nuen eta, bion artean
amaitu dugu lana.
Pello Mugarza: 2014an hasi ginen Justo eta biok. Aurretik, Mallabiko toponimia jaso genuen, eta hori amaituta,
proiektu honetan sartzea pentsatu genuen, gazteek ere eza-

gutu ditzaten bai baserrietatik
bai geure memoriatik desagertuta dauden garai bateko baserriko tresnak.
Karburua

Zer topatuko dugu liburuan?
J.M.U.: Batez ere, antzinako
erremintak, etxeko tresnak...
Ezagutu izan ditugu guk tresna horiek, eta batzuk erabili ere
bai baserri lanetarako. Oraingo gazteek, baina, ez dituzte ezagutu; ezta etxeko tresnak ere.
Liburuan jasota geratuko dira,
behintzat, gazteek jakin dezaten zeintzuk erreminta erabiltzen ziren lehen, eta zertarako.

Gorua

Mallabiko garai bateko bizimoduari atera diozue argazkia?
J.M.U.: Bai. Mallabian eta baita
inguruko herrietan ere antzeko
bizimodua egingo zen.
P.M.: Gure etxean argindarragaz zebilen gauza bakarra irratia zen sasoi batean. Nahiko eskasa zen argindarra; ez zuen asko gehiagorako ematen. Karburua egoten zen sukaldean argia
emateko. Erdi Aroaz ari garela

Burdia

ematen du, baina guk ezagutu
izan ditugu halako tresnak. Pentsa nola aldatu den mundua gure ume denboratik hona! Azken
50 urtean, aurretiko 200 urtean
baino gehiago aldatu da mundua. Etxean karburua izatetik
mugikorrean interneta eduki-

Bestelako bitxikeriarik?
J.M.U.: Harrizko komun bat ere
bai. Normalean egurrezkoak
izaten ziren. Buztarri edo goldeak ohikoagoak dira, apaingarri lez dituzte baserrietan.
P.M.: Baserrietan antzeko tresnak daude. Arotzeriako erremintak, ardiak moztekoak, artilea egitekoak... baina lantzean
behin agertzen da bitxikeriarik.
Sailkatu egin ditugu: jantzi eta
oinetakoa; etxeko tresnak; ontziak; eta, solo- edo baso-lanetarako tresnak. Azeri-tranpa, bola eta txirloak, bizikleta konpontzeko kaxa... lakoak bestelakoetan batu ditugu.

Mallabiko Zengotitabengoa baserrian ateratako argazkia.
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Kultura

Galerei aurre egiteko gaitasunari buruzko
‘Euria’ antzezlana estreinatuko du Markeliñek
Zornotza Aretoan estreinatuko dute, gaur eta bihar, ume zein helduentzat sorturiko obra berria

nudunari esker txikiagoek ere
gozatuko duten arren, zortzi
urtetik aurrerakoentzat da Euria bereziki gomendagarria,
egileen ustez.
Sorkuntza prozesuan, tristurari buruz pentsatzen jarri, eta
eszena “oso poetiko eta metaforikoak” imajinatzen hasi zela
kontatu du Egiluzek. Antzezlanari izena ematen dion euria,
malkoak, edota aterkiak dira
elementu metaforiko horietako
batzuk. Eta, Egiluzek dioenez,
dantzarien mugimenduek metafora horiei are indar gehiago
ematen diete. Markeliñeren
obra gehienak bezala, berbarik
bako antzezlana da Euria, keinuen bidezkoa. Fernando Barado aktoreagaz batera, Natalia
Garcia eta Ioar Fernandez dantzariek dihardute obra honetan.
Dantza adierazpenak leku berezia dauka obra berri honetan.

30 urteko ibilbidea
ANTZERKIA Itsaso Esteban
Ume zein helduentzat sortutako
Euria antzezlan berria estreinatzeko, bi emanaldi eskainiko
ditu Markeliñe talde zornotzarrak, gaur eta bihar, herriko
antzokian —gaur 21:00etan, eta
bihar 20:00etan. Iñaki Egiluz
taldekideak aurreratu duenez,
martxora arte EAEko 20 herritan eskainiko dute Euria,
tartean, Durangaldeko hainbat
aretotan ere bai.

Bo pertsonaia da antzezlaneko protagonista, M bikotekidea galdu duelako
tristura kronikoan
bizi dena. Iñaki
Egiluz zornotzarraren berbetan, “galera
baten aurrean bizitzen
jarraitzeko gaitasunari buruzkoa” da Euria. “Bizitzan zehar
denok galtzen ditugu pertsonak, proiektuak edo espektati-

“Umeentzako 		
antzerkiak ez du
beti gauza alai eta
polita izan behar”
IÑAKI EGILUZ

bak, eta horrek gugan daukan
eraginaz eta horri aurre egiteko dugun gaitasunaz jardun
gura nuen”, dio Egiluzek.

“Umeentzako antzerkiak ez
du beti gauza alai eta polita izan
behar”, Egiluzen ustez. “Horregatik, forma ezezik edukia ere
eskaini gura dugu, antzerkiak
zeozertarako balio dezan”, gaineratu du. Ikuskizunak antzerkira doan umea eta antzokian
aldamenean daukan heldua heriotzaz, doluaz, edota tristuraz
berba egitera bultzatzea gurako
lukete Markeliñekoek. Antzezlanaren erritmo bisual eta soi-

Hiru lagunek sortu zuten, duela
hiru hamarkada, Markeliñe antzerki taldea, Zornotzan. Gaur
egun Durangaldean ibilbiderik
luzeenetarikoa daukan antzerki
taldeetako bat da. Asteburuan
Euria-gaz egingo duten bezala,
azken urteotan, urtero edo urte t’erdiro, antzezlan berri bat
aurkezten dute. Iñaki Egiluzek
azaldu duenez, “emanaldien
%60 Euskal Herritik kanpo, Estatuan zein atzerrian” egiten dituzten arren, Zornotza Aretoan,
etxean, hasten dute bidea.

Durangaldeko lagunak Joseba
Sarrionandiaren agerpenaz
Joan zen asteburuan hainbat egunkarik publikatutako elkarrizketak
sortu dizkien emozioei buruz idatzi dute Durangaldeko hiru lagunek
LITERATURA Itsaso Esteban
“Nire liburuak arreta apur batekin irakurtzen dituena ohartuko da non ibili naizen”, zioen
Joseba Sarrionandia (Iurreta,
1958) idazleak Berria egunkariak joan zen domekan argitaratu zuen elkarrizketan. Idazleak
dioen bezala, Euskal Herritik
kanpo errefuxiatuta hiru hamarkadaz bizi izan den arren,
liburu zein elkarrizketen bidez
helarazi izan dizkie Sarrik bere
gogoetak irakurleei. Domekako
elkarrizketako berezitasunetako bat, baina, Sarriren berbak
ilustratzen zituen argazkiak
zekarren: gaur egungo Joseba
Sarrionandiaren erretratua,
atzealdean Habanako unibertsi-

tatea agertzen zuena. Hain zuzen ere, duela aste batzuk Etxepare Institutuak iragarri bezala,
astelehen honetan eskaini du
Sarrionandiak euskararen historiari buruzko bere lehen eskola Habanako Unibertsitatean.
Emozioz hartu dute euskaltzale eta kulturzale askok
Sarrionandiaren asteburuko
agerpena. Durangaldean Marisa Barrenak, Iñaki Totorikaguenak eta Jon Irazabalek ipini
dizkiete emozio horiei berbak,
ANBOTOren webgunean irakurgai dauden testuetan. “Poztasun handia hartu dut nire pantailatxoan agertu zarenean”,
diotso Barrenak. “Poztasuna
gure Sarri, Jose, Jose Angel, Jo-

seba, Martin edo beste edozein
izenekin ezagutzen zaitugun
idazle handia eta lagun bikaina,
Habanako leku enblematikoaren aurrean ikusi dudanean”.
Iñaki Totorikaguena Iurretako alkateak lehengusua du Joseba Sarrionandia, eta gogoratu
du 10 urte zituenean azkenengoz ikusi zuen 21 edo 22 urteko
lehengusu nagusiaren oroimena gorde duela, “denboran izoztua”, urte guztiotan.
1980ko azaroko egun batean,
Pott aldizkariko lanak egitera
joateko, Sarrik Donostiarako
autobusa hartu zuela gogoratu
du Jon Irazabalek. Baita, bost
urte geroago, Martuteneko kartzelan bisitatu zuela ere.

Anbotoren webgunean daude Barrena, Irazabal eta Totorikaguenaren testuak.
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Josu Bergararen Kanta txikien indarra diskoko kantak
eskainiko dituzte “formatu txikiko eta gertuko” kontzertuan.
Eako abeslariaren laugarren
diskoa da Bilboko Kafe Antzokian zuzenean grabatutako
Kanta txikien indarra.

Zuzeneko musika ezohiko
ordutegi batean entzuteko
aukera eskainiko dute
domekan, Plateruenean
Josu Bergararen hirugarren diskorako hasi zen Mikel Nuñez durangarra haregaz kolaboratzen.

Mikel Nuñezek lagunduta arituko
da Josu Bergara Plateruenean
Kantautorearen ‘Kanta txikien indarra’ diskoa aurkeztuko dute domekan
MUSIKA Aimar Esteban
Zuzeneko musika ezohiko ordutegi batean entzuteko aukera
eskainiko du Durangoko Plateruenak, azaroaren 27an. Pia-

noan Mikel Nuñez durangarrak
lagunduta arituko da domekan,
13:00etan, Josu Bergara Eako
kantautorea. “Taberna eta kultur etxeetan arratsaldez edo

gauez egin ohi ditugu emanaldiak, eta eguerdiko ordu batean,
txikiteo orduan, ez dakigu zer
aurkituko dugun”, aitortu du
Nuñez durangarrak.

Hirugarren diskotik kolaboratu du Nuñezek Bergaragaz.
“Oso aberasgarria deritzot beste
musikari batzuen kantak jotzeari, eta, gainera, atsegin ditut
Josuren kantak”, dio Nuñezek.
Plateruenako emanaldiaren
ostean, atsedenaldi bat egin
eta udan ekingo diete berriro
kontzertuei. Bitartean, Mikel
Nuñez beste hainbat proiektutan murgilduta ibiliko da.
Buruan darabil, esaterako, bere
proiektu propioa gauzatzea.

Basaurin jokatuko
dute, domekan,
bigarren finalaurrekoa
Bizkarrak eta Ugartetxeak parte hartuko dute
Bertsolari Txapelketako bigarren finalaurrekoan
BERTSOLARITZA Itsaso Esteban
Azaroaren 27an, 17:30ean, Basauriko Artunduaga kiroldegian jokatuko dute Bizkaiko
Bertsolari Txapelketako bigarren finalaurrekoa. Aitor Bizkarra abadiñarrak eta Beñat
Ugartetxea mallabitarrak parte
hartuko dute saio horretan. Durangaldeko partaide bi horiekin
batera, Imanol Uriak, Joseba
Artzak, Onintza Enbeitak eta
Xabat Galletebeitiak ere kantatuko dute Basauriko saioan.
Enbeita eta Galletebeitia
2014an finalista izan ziren, eta
bigarren finalaurreko horretan

hasiko dute txapelketa. Ugartetxea mallabitarrak kanporaketa
fasean ekin zion txapelketari,
eta uda aurreko fasetik txapelEneko Abasolo ‘Abarkas’ hirugarren sailkatu zen lehenengo finalaurrekoan.

Jone Uria algortarrak
irabazi zuen Markiñako
finalaurrekoa, eta, beraz,
bera da finalistetako bat
ketaren hasieratik parte hartu
dute Imanol Uriak, Joseba Artzak eta Aitor Bizkarra abadiñarrak. Etziko bertso saioan

gailentzen den bertsolaria zuzenean sailkatuko da Bizkaiko
txapelketaren finalerako.
Joan zen zapatuan Markinan
jokatu zuten Bizkaiko Bertsolari txapelketaren lehenengo
finalaurrekoa. Jone Uria algortarrak irabazi zuen (514.5 puntugaz), eta ondorioz, finalerako
sailkatu zen. Eneko Abasolo
Abarkas iurretarra hirugarren

sailkatu zen (478.5 puntugaz),
eta bosgarren Txaber Altube
abadiñarra (450.5 puntugaz).
Ander Elortegik, Etxahun
Lekuek, Ibon Aguriagojeaskoak, Julen Erezumak, Mikel
Goirienak eta Miren Amuriza
berriztarrak kantatuko dute azken finalaurrekoan. Abenduaren 3an Larrabetzun erabakiko
dira finalisten izenak.

GEURE DURANGALDEA
LIBE
MIMENZA
Kazetaria
Udazkena ari du
Berdetik horira, laranja gero,
gorrixkara heldu eta marroi
amaitzeko. Osasuntsu zena
siku-siku geratzeko. Erortzea
dute patu. Haizeak emigrarazten ditu hostoak, ala ufadak ote
dira orri solteen bidaia-txartel?
Zapaltzerakoan egiten duten hotsa atsegin dut, kiribiltzerakoan eragiten duten sinfonia, hankak hosto artean murgiltzearen sentsazioa, urrats
bakoitzean berritzen den kolore paleta. Oharkabean aldatu
direla ohartzearen distira.
Tapiz ederra osatzen du
udazkenak gure herrietan, eta
itogarri zaizkidan hiriek ere
bizileku direlako ilusioa pizten
didate jantzi berriz agurtzean.
Azala aldatzen du paisaiak, inguruak edota norber(e aldarte)
ak: udazkena ari du.
Udagoieneko haize indartsuak sortzen didan bizipoza
azaldu nahi nizuke, bufanda
jantzi eta beroki beroarekin
egindako lehen ibilaldiak eragiten didan plazera, mendi
bidexketako saturazio festaren
indarrak maitemintzen nauen
unea, leiho lausotu edota lurrunduek gordetzen duten zirrara, eta zenbat maite dudan,
kalerako ostera alboratuta,
etxean bero goxoan geratzea
erabakitzen dudan lehen asteburua.
Udazkena ari du orduan,
baina ni zoriontsu naiz nire
egongelan, mantapean, berogailua lehen aldiz pizten dudan
egunean.
Udazkena ari du orduan
nire bizilagunaren etxean ere;
aldiz, han, hotza da eguneroko
hotsa. Marroia da bere aldartea, gorria kontu korrontea,
laranja alarma egoera, eta
geroz eta berdeagoa pobrezia
energetikoa.
Udazkena ari du eta, hemen,
denok ez dugu faktura ordaindu ahal izateko pribilegioa.
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zaldibarko
SAN ANDRES JAIAK
AZAROAK 25, BARIKUA

AZAROAK 27, DOMEKA

19:00 Udaletxeko balkoitik jaien hasiera iragartzeko
txapligua jaurtiko dute Zaldua Saskibaloi Taldekoek.
Gero, kalejira Koral Elkarteko trikitilariekin eta
buruhandiekin.
19:15 Pintxoak Olazar futbol-zelai zaharrean. Jarraian,
diskofesta DJ Josemarirekin, Helmugak antolatuta.
18:00-20:00 Ilargik antolatutako XXVI. Argazki lehiaketara
aurkeztutako lanen erakusketa liburutegi zaharrean.
19:30 Saskibaloi partidua kiroldegian, Zaldua-Bakuva.

09:00-13:30 Arku-tiro txapelketa, XIX. San Andres saria,
Zaldibarko Arku Taldeak antolatuta, kiroldegian.
11:00-15:00 XVIII. Neguko azoka, trikitilari bikote batek
girotua.
12:00-14:00 Ilargik antolatutako XXVI. Argazki lehiaketara
aurkeztutako lanen erakusketa liburutegi zaharrean.
17:30 Euskal Herriko Trikitilari Gazteen XXV. Txapelketa,
Olazar pilotalekuan.

AZAROAK 26, ZAPATUA

11:00 Kalejira Euskal Herriko trikitilari gazteen txapelketan
parte hartu duten trikitilariekin.
12:00-14:00 Ilargik antolatutako XXVI. Argazki lehiaketara
aurkeztutako lanen erakusketa liburutegi zaharrean.
14:30 Jubilatuentzako bazkaria Goierri auzo-elkartean.
18:00 Pilota partiduak Olazar pilotalekuan.

11:00-14:00 / 16:00-18:00 Umeentzako parkea kiroldegian.
12:00-14:00 / 18:00-20:00 Ilargik antolatutako XXVI. Argazki
lehiaketara aurkeztutako lanen erakusketa liburutegi
zaharrean.
14:30 Bazkari herrikoia gaztetxean.
17:00 Txokolate-jana kiroldegian.
19:30 “Mugi zaitez” disko festa umeentzat, kiroldegian.

AZAROAK 30, EGUAZTENA
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Musika elektronikoaren eta arte
bisualen jaian batuko dira Elorrion
Bihar egingo dute Ikus jaialdiaren lehenengo edizioa, Arriolan eta Ateneoan
MUSIKA Itsaso Esteban
Ikus-entzunezkoak eta musika
elektronikoa ardatz hartuta
antolatu dute Ikus jaialdia,
Elorrion, lehenengoz. Arriola
antzokian eta Ateneoan izango dira jaialdiko emanaldiak,
bihar. Bi emanaldi izango dira
Arriola antzokian: Bartzelonako Alba G. Corral artista
arituko da, 21:00etan; eta Mira,
Un Lobo talde lisboarra eta
Elorrioko Logela Multimedia,
22:00etan. Summum Art-en eta
Kaiet-en lana, berriz, Ateneoan
izango da ikusgai, 21:30ean:
Fhormak ikuskizuna eskainiko
dute, naturaren elementuak eta
sorkuntza digitala uztartzen
dituen “zentzumenentzako bidaia”. Ateneoan, DJ Kaiet eta
DJ Yonen doinuekin emango
diote amaiera jaialdiari.
Berezia izango da Mira, Un
Lobo talde lisboarrak Ikus jaialdian eskainiko duen kontzertua. Izan ere, Elorrioko Logela
Multimedia taldeagaz kolaboratuko du emanaldi horretan.

Jaialdi horretarako espresuki
sortu duen Huts instalazioa
eskainiko du Logela Multimediak: “Mira, Un Lobo taldearen zuzeneko emankizunean
proiekzioak eta argiak manipulatuko ditugu, mugimenduan

Mira, Un Lobo taldearen
kontzertuan irudiak eta
argiak proiektatuko dituzte
Logela Multimediakoek

I. Garaizabal: “Arte bisualari
eta musika elektronikoari
balio eszenikoa emateko
aukera da jaialdi hau”
dagoen eskultura baten gainean hutsuneak eta itzalak nabarmenduz”, azaldu du Imanol
Garaizabal Logelako kideak.
Lehenengoz jardungo da Mira,

Un Lobo taldeko Luis de Sousa
artista bere bandagaz Euskal
Herrian. Imanol Garaizabal Logela Multimediako kideak azaldu du zelan sortu den Elorrioko
eta Lisboako artisten arteko kolaborazio hori. “Artista portugaldar horren musika gustuko
dugu, eta beragaz harremanetan jarri ginen kolaborazio hau
burutzea proposatzeko. Gure
lanak erakutsi genizkion, eta
baiezkoa eman zigun”.
Antolatzaileek azpimarratu
dutenez, musika elektronikoa eta ikus-entzunezkoak uztartzen dituzten hau bezalako
jaialdiak ez dira ohikoak gurean, are gutxiago antzokietan.
Arriolako kideekin batera jaialdia antolatzen ibili den Imanol
Garaizabal Logelako partaidearen berbetan, “arte bisualari
eta musika elektronikoari balio
eszenikoa emateko aukera bat
da, gau batez klub eta areto
txikietatik atera eta patxadaz
gozatzeko publiko orokorrarentzako aukera paregabea”.

Bildumagileen lana aztertu du
Victor Arrizabalagak ‘Entre lo
visible y lo invisible’ liburuan
Durangoko Arte eta Historia Museoan egin zuen aurkezpena joan zen astean

Lehenengoz arituko da Mira, Un Lobo talde portugaldarra Euskal Herrian.

Elorrioko jaialdiaren lehenengo edizioa iragartzen duen kartela.

bildumagileen historia kontatzen du. Iaz aurkeztu zuen doktoretza-tesia da liburuan batzen
dena. “Bildumagilerik onenak
zeintzuk diren, hauen helburuak zeintzuk diren, hau da,
zertan oinarritzen den beraien
bokazio hori”, azaltzen du Arrizabalagak liburuan.

Bizkaiko eta Arabako
bildumagileek historian
zehar egin duten lana
aztertzen du liburuan

kulturari eusteko”.
Euskal Herriko museoei dagokienez, “historian zehar bildumagile pribatuak izan dira
gure museoak hornitu dituztenak”, azaldu du. Arrizabalagaren hitzetan, “artistak, bizitzeko, erosleak behar ditu, eta
erosleak bildumagileak izaten
dira batez ere. Obrak gordetzen
dituztenak dira, eta denboraz,
lanik onenek museoetan amaitzen dute”. Bildumagileen eta
museoen arteko erlazioa nolakoa den aztertzen du, espresuki,
aurkeztu berri duen liburuan.

Liburua, Azokan salgai

Jendetza batu zen Victor Arrizabalagaren ‘Entre lo visible y lo invisible’ liburuaren aurkezpenean.

ARTEA Aimar Esteban
Victor Arrizabalaga (Mañaria,
1957) artistak Entre lo visible y lo
invisible liburua aurkeztu zuen

joan zen astean, Durangoko
Arte eta Historia Museoko goi
solairuan. Garazi Arrizabalaga
museoko arduraduna artistagaz

batera egon zen lanaren nondik
norakoak azaltzen.
Entre lo visible y lo invisible
liburuak Bizkaiko eta Arabako

Bizkaiko Foru Aldundiak eta
Durangoko Arte eta Historia
Museoak batera argitaratutako
lana da hau. Bilbo eta Arabako
Arte Ederren Museoak, Sancho
El Sabio fundazioa eta Arabako
Elizbarrutiko Arte Museoa izan
ditu kolaboratzaile Mañariko
artistak lana argitaratzeko orduan.
Victor Arrizabalagak azpimarratu duenez, “bildumagileen lana oso garrantzitsua da,
beraien existentziarik gabe ez
zen ez euskal arterik ez euskal
artistarik egongo. Bildumagileak arte ederretako ondasunik
preziatuenak gorde, kontserbatu eta mantentzen dituzte, eta
horregatik beharrezkoak dira

Artista mañariarraren iritzian,
ez da arte ederretan jakituna
izan behar liburua erosteko.
“Mundu guztiak izan dezake
bildumagileenganako eta hauek
egiten duten lananganako interesa”. Momentuz, Durangoko
Museoan dago salgai, baina datorren astean Durangoko Azokan ere erosteko aukera izango
da, udalaren zein Bizkaiko Foru
Aldundiaren standean.
Artista gisa, ideia berriak
lantzen ari dela aitortu du Arrizabalagak. “Datorren urtean
Gijonen erakusketa bat egingo
dut, eta Durangoko museoan
ere 2018ko urte amaierarako
erakusketaren bat antolatzea
daukagu buruan”, adierazi du.

Publizitatea 15

OSASUN GIDA
PEDAGOGIA

FISIOTERAPIA

PSE: 119/13

ESTETIKA

PODOLOGIA

OPTIKA

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

Txatxiena, 6
48200 DURANGO

Tel.: 946 810 387

PSIKOLOGIA

ODONTOLOGIA

MEDIKU ESTOMATOLOGOA
IMQ, PADI (umeen hortz programa)
Ortodontzia

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk.
48200 DURANGO

Tel.: 946 812 200

PSIKOLOGO KLINIKOA
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA
• Antsietatea, estresa, fobiak
• Depresioa • Eskola arazoak

PSE: 112/13

PSE: 145/13

ODONTOLOGIA OROKORRA
ETA ESPEZIALIZATUA
uecdental@gmail.com
Tel.: 946 819 951 Mug.: 717 194 454

JON ARRUABARRENA

J.L. URRETA ZABALO

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK
Frantzisko Ibarra, 6 - DURANGO
jon@psikologo.biz - www.psikologo.biz

Tel.: 946 033 246 - 629 245 728

PSE: 62/11

B. UNAMUNZAGA
E. ETXEBARRIA
Muruetatorre, 2C - behea
48200 DURANGO

PSE: 162/13

Obesitatea-zelulitisa,
Laserra: depilazioa (prezio bereziak), barizeak...
Adinaren kontrako tratamenduak: orbanak, botoxa...

PSE: 148/13

Tel.: 946 203 630

Tel.: 944 668 370 - 615 782 090

Laser berria:

GOIATZ MURUA
PODOLOGOA
AINHOA ELORZA
PODOLOGOA

Kiropodia, onikopatia, alterazio
dermatologikoak eta ibilerako alterazioak
Monagotorre, 4 - behea
48200 DURANGO

Tel.: 946 550 049
Mug.: 695 784 963

Laguntza goiztiarra, psikomotrizitatea,
fisioterapia, logopedia
Juan Olazaran, 1 behea
48200 DURANGO
ugatz@hotmail.es

PSE: 16/09

Tel.: 944 657 132 - 686 906 374

Muruetatorre, 2D - 48200 DURANGO
pzubizarreta@gmail.com

PSE: 57/16

FISIOTERAPIA ETA OSTEOPATIA

Ane Legorburu Munitxa

Trañabarren 13, 4. blokea,
behea eskuma
48220 MATIENA-ABADIÑO

UMEAREN
GARAPENERAKO
ZENTROA

PABLO ZUBIZARRETA

PSE: 63/63

FISIOTERAPIA
OSTEOPATIA
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JARRERA KONTUA
Egungo bizitza modernoaren
zurrunbiloan buru-belarri
murgilduta egoteak iparrorratza aldatzen digu. Sarritan noraezean, beste batzuetan nora
jo ezinean. Gehienetan, hobera
egiten dugunaren zalantzan.
Beti ere lasterka, presaka, eta
hainbatetan…, aienaka. Ezertarako astirik ez dugula, ardura
eta eginbeharren menpe bizi
ote garen ere larregi oldoztu
gabe. Orenaren agindupean,
geure buruarekin haserre, pozaren hatsik izateko astirik
gabe. Bakardadean. Neguko
haizeteek azken zuhaitz-orriak
orbel bihurtzen dituzten antzera, gizakia ere horrela dabil...
batetik bestera.
Gure bizitzan eragozpen eta
egoera latz ugari aurkitzen ditugu, eta gehienetan ez dakigu
egoera horietatik onik irteten.
Gertaera begiokerren aurrean
beti gogoan izan beharreko
araua: arrakastarik nahi bada, egindako okerretatik ikasi
behar da. Errakuntzak, oker eginak eta porrotek, bizipen guztiz
ezatseginak izan arren, alde
onik badute bederen. Gauza guztiak, ezatseginenak izanda ere,
euren alde ona dutela ulertzen
baldin badugu, jarrera positiboa
izatea erraza izaten da.
Bizitzaren alde ona bere osotasunean balioesteko, bere osagarria ere jasan behar izaten
da. Gaitzik izango ez balitz, ona
zer den jakiterik ez. Ezbeharra
gainera etorri baino, erakarri
egiten dugu irakasbide izan
dezagun. Osasun txarra izatea
lakorik ez dago behar lez balioesten hasteko.
Neur ri baten behintzat,
gauza guztiak dira onak. Ona
ezagutzeko, txarra ezagutu
behar. Ikuspegi hori, zoritxarrez, ez da gure gizartean sustraituta dagoen pentsamoldea.
Areago, eragozpenen aurrean,
gehienetan, alde txarra besterik ez da ikusten, adierazten
eta gogorarazten. Alde positiboa ikusteak hurrengo onura
eta abantailak ditu.
Lehendabizi, kexati azaldu
beharrean, egoera txarrak azaltzen dituen alde onak aprobe-

txatu behar dira.
Bigarren, ez egoera txarretan luzaroan gelditu, eta bestalde, ez erresistentziarik azaldu.
Erresistentzia jartzen zaion
gertaera orok luzera jotzen du.
Beraz, ekintzan hasi, erresistentziak albo batera utziz.
Hirugarren, emozioak hobeto onartu. Triste izan zaitezenean, tristura bere osotasunean bizi. Haserretu zaitezenean, berdin.
Azkenik, gertakizunen inguruko iritzi kritiko gehiegirik
adierazteko joerarik ez azaldu.
Egoera txar hori iraganbidean
dagoen zerbait besterik ez da.
Joaten utzi behar diogu. Gertatzen zaigun guztia, erakusbide
eta irakasbide izateaz gain, hezigarri da.
Henry Miller-en esanetan
«Gaitzesgarri, mingarri edota
kaltegarri begitantzen zaigun
egoera oro, buru argi eta zabaltasunez ikusten baldin badugu,
edertasuna, zoriona eta indariturri besterik ez da». Beraz,
“txar” guztia, egoeraren alde
“ona” eskertzeko gertatzen da.
Pertsona baikorrak zoriontsuagoak dira, eta bizitzan arrakasta handiagoa lortzeko joera
dute. Baikortasunari zergatik
aukerarik eman ez? Txartzat jo
ditzakezun egoeretan, alde ona
ikusten saiatzen hastea ariketa
bikaina da.

“Grinak, zaletasunak,
zereginak eta lanbideak
elkar hartzen dutenean
Benetako Zoriona
lortzen da”
Egoera traketsak, arazoak,
ikusezinak eta beste hainbat
abagune larri gure lan-esparruan sortzen dira. Sarritan laneko zeregin eta buruhausteek
eragiten dizkiguten artegatasun eta egonezinak etxeko giroa
kutsatzea dakarte, guztien kalte
eta inoren mesederako.
Urteen joanean lanean egoe-

ra jasanezin asko sortzen dira
eta, ondorioz, lanarekiko herritarrik gehienen jarrera etsiarazlea eta nekegarria izatera
besterik ez da iristen. Behin
une horretara helduz, lana betebehar larri eta astun bezala
hartzeko joera baitaratzen da
eta horren guztiaren ostea lanarekiko atxekimendu edota gogoberotasuna erabat galduz, nekagarri, eramangaitz eta astun
bihurtzen da, lana betebehar
latz eta garratz izatera iritsiz.
Jarrera horiek ez lukete izan
beharrik ere, baina, zoritxarrez, herritarrik gehienen lanarekiko jarrera, egokia izatetik
oso urrun azaltzen da. Ikerketen arabera, gure bizitzaren benetako kalitatea, egiten dugun
guztiaren kalitatea, eta berezitasunez, gutariko bakoitza nola
sentitzen garenari buruzkoa,
gure pentsamendu eta emozioen nolakotasunak zehaztua
da. Oso garrantzitsua da egiten
dugun guztia gure barnean nola
jasotzen eta bizitzen dugun jakitea. Beraz, ondorengo itaunei
erantzun diezaiegun zintzotasun osoz: nola nabaritzen duzu
zure lana? Nola bizi duzu zure
lana ?
Gure gizarte zurrunbilotsu
“moderno“ honetan bizitzaasebetetze mailari gero eta garrantzi gehiago ematen diogu.
Bestalde, egunean zehar loari
ematen dizkiogun orduak kentzen baldin baditugu, lanak
gure bizitzako tarte oso garran-

tzitsua betetzen du eta horren
jakitun gara.
Beraz, osasun mentalagatik besterik ez bada ere, gure
lan-bizitzaz ahalik eta gehien
disfrutatzen ahalegindu behar
genukeen arren, tamalez guztiz
kontrakoa gertatzen da.

“Arrakastarik lortu
nahi badugu, gure
jardueran egindako
okerretatik ikastea
besterik ez daukagu”

Gizaseme askok, mendebaldeko kultura honetan, asteko
lanegunak ostirala noiz helduko igarotzen ditu; langile asko
uda-oporrak bukatuz batera
hurrengo oporrak noiz izango
diren so izaten da. Ulertezina.
Aspaldiko urteotan administrazioko funtzionarioa den nire
lagun baten antzera, jubilatzeko
gelditzen zaion denbora uneoro etengabe zenbatzen ibiltzea
bezalako jarrerak ere, tamalez,
gure artean oso ugari dira. Lan
-poza eta –atsegina egoera oso
txarrean direnaren seinale.
Nire inguruan, lanaz eta
eginbehar profesionalez oso
aspertuta, erabat etsita, gogait
eginda eta lanari ilusio urriz
heltzen dioten pertsona ugari
ezagutzen ditut; egunerokotasunak dituen arazoen aurrean
jarrera goibela, betiluna eta
motibazio gutxikoa adierazten
dutenak. Gure gizartean lanarekiko jarrera nagusitua, zoritxarrez, ezezkorra da.
Sarritan ikuspegi ezezkor
hori enpresarekiko kexua
azaltzeko erabiltzen da. Beste
batzuetan... nagusiari, ordutegiari, lan baldintzei, lankideren batzuekiko harremanari,
etab., leporatzen zaizkie haserre eta kexu guztiak.
Inoren lepoan gure egonezin

eta kexuak jartzea bezalakorik
ez dago gabezia direnak estali
eta gure erantzukizuna besterik
ez dena inori esleitzeko. Eredu
eta ohitura txarra baina. Jarrera erabat okerra, gutariko
bakoitzari gertatzen zaizkigun
gauza guztien erantzule bakarrak geu besterik ez baikara.
Arau hori barneratzen ikastea
eta bere arabera jardutea geure
esku besterik ez dago. Askotan
horretarako gogorik ez baina.
Ikuspegia aldatu, lanarekin
izan dezakegun harremana
berraztertu eta lanari buruzko adigai ezezkorra eraldatu
beharra dago, gure lana edota
jarduera profesionala beste pertsona batzuen bizimodua hobetuko duen ekarpentzat hartuz,
gizarteari emari garrantzitsua
egingo diogunaren sinesmen
eta bizipena izanez.
Geuk bestek ez dugu erabakiko lan arrunta edo zoragarrizko
lana egingo dugun. Zereginari
lanerako Grina gehitzen zaionean, lanaz gozatu egiten dugu,
maite duguna egiten baitugu.
Aipatu Grina hori Lanbidearekin erlazionatzen denean guztiz disfrutatzen da, zereginak
bereziki ondo egiten baitira.
Zaletasuna Zereginarekin
elkartzen denean egin dezakegunari esanahia ematen diogu
gizarteak behar duenari ekarpenak egiten baitizkiozu.
Zaletasunak eta Lanbideak
bat egiten dutenean norbere
lanbide-koherentzia guztia garatzen da, ordaintzen diren gauzak bikain egitearren.
Gauzarik garrantzitsu eta
interesgarriena hauxe da: Grinak, Zaletasunak, Zereginak
eta Lanbideak elkar hartzen
dutenean, gutariko bakoitzaren lan-bizitzari haraindikotasuna ematen dion Benetako
Zoriona azaltzen da. Jarrera
kontua. Saia gaitezen horrela
izan dadin.
Gorka Aurre
prakagorri@prakagorri.eus

@anbotokirola 17

2016ko azaroaren 25a, barikua | anboto

Kirola

Emakumeen Bira antolatuko dute,
baina ez World Tourraren barruan
Maiatzaren 17tik 21era izango da; maila oneneko taldeak batzea itxaroten dute

18an UCIko presidente Brian
Cookson-ek sinatutako gutuna
jaso zuen federazioak, eta honek
Birako antolatzaileei helarazi
zien. Gutun horretan Cookson-ek esaten duenez, “ezin izan
du eragin” UCIn emakumeen
txirrindularitzaren ardura
duen batzordean, eta hile hauetan gertatu den guztia “asko sentitzen” duela dio.

2018an atea zabalik

Emakumeen Birako aurtengo aldia apirilean antolatu dute. 2017koa maiatzean izango da

TXIRRINDULARITZA J. Derteano
2017an ziur antolatuko dute
Emakumeen Bira. Horixe da
antolatzaileen behin betiko
erabakia. UCIk ez du Women
World Tourrean sartuko, baina, azkenean, lasterketa bertan
behera ez uztea erabaki dute.

Maiatzaren 17tik 21era izango
da, eta orain arte moduan 2.1eko
kategoria izango du, WWT-a
baino bat beheragokoa. Maila
handiko taldeak etortzea itxaroten dute, egun horietan ez baitu
beste lasterketa inportanteekin
bat egingo. Dagoenako Orica eta

Cylance taldeek Birara etorriko direla baieztatu dute, Agus
Ruiz Birako antolatzailearen
esanetan.
Birako antolatzaileen eta
UCIren arteko tirabiran Espainiako federazioak egin du
bitartekari lana. Azaroaren

Bizkaia-Durango podium bigaz itzuli
da Hegoafrikan egindako probetatik
Mavi Garciak bigarren postu bi lortu ditu, horietako bat UCIren 1.1 mailan
TXIRRINDULARITZA J.D.
Bizkaia-Durango txirrindulari
taldeak astebetean hiru lasterketa lehiatu ditu Hegoafrikan,
eta podium bigaz itzuli da. Mavi
Garciak (1984, Palma, Mallorca)
bigarren tokian amaitu ditu

lasterketa bi, eta zortzigarren
sailkatu da hirugarrenean. Bizkaia-Durangok lau txirrindulari eraman ditu Hegoafrikara,
eta Garciaren esanetan “taldeko
lan handia” dago bere emaitzen
atzean. Gainera, podium batek

Mavi Garcia erdian, bere hiru taldekideekin podium bat lortu ostean. Bizkaia-Durango

garrantzi berezia izan du, UCIren 1.1 kategoriako lasterketa
zelako; World Tourraren atzetik
dagoen mailarik inportanteena
da. UCIko sailkapenerako 100
bat puntu ere batu ditu Mallorcako txirrindulariak.

2016an Emakumeen Bira ekainetik apirilera aldatu dute, beste lasterketa batzuekin bat ez
egiteagatik. Aldaketa horrek
WWTko beste lasterketaren batekin bat ez egitea zuen helburu
eta, modu horretara, egutegi
prestigiotsuan sartzeko bidea
erraztea. Baina UCIk ez du egutegian sartu, eta, gainera, 2017ko
egutegian Amstel Gold Race
WWT mailako lasterketa jarri
dute apirileko data horretan.
Antolatzaileak minduta azaldu
izan dira erabaki horiekin. Horrek eragindako arazoak ulertzen dituela dio Cookson-ek, baina 2018ra begira WWTan sartzeko interesagaz jarraitzen badute
jakinarazi diezaietela eskatu du,
honek eskaera hori dagokion
batzordera bideratu dezan. Antolatzaileek diote 2018an berriro
saiatuko direla WWTan sartzen.

Ikaztegietan
eta Bilbon
bikoa lortu du
Dabid Garciak
KORRIKA J.D.
Dabid Garciak 32 urte egin
zituen joan zen astean, eta asteburuan garaipen bi erragalatu
zizkion bere buruari. Zapatuan Ikaztegietako Herri Krosaren 23. aldia irabazi zuen, eta
domekan Bilboko Herri Krosaren 29. aldian nagusitu zen. Azken lasterketa hori bosgarren
urtez jarraian irabazi zuen.
Ez du izaera lehiakorra eta ez
dute sari banaketarik egiten,
baina 7.700 parte-hartzaileren
artean maila oso oneko korrikalariak ere batzen dira.
Asteburu berean lasterketa bat baino gehiago lehiatzea
ez da nobedadea Durangoko
korrikalariarentzat. Gogoratzekoa da iraileko azken asteburuan egin zuena. Zapatu
arratsalde batean hirugarren
amaitu zuen Ermuko proba, eta
handik hiru bat ordura Elgoibarren lehiatutako lasterketa
irabazi zuen.

AGENDA
ERRUGBIA
OHOREZKO B MAILA
Durango Nissan Gaursa Real Oviedo
· Zapatuan, 18:00etan,
Arripausuetan.
FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
(gizonak)
Durangoko Kulturala Balmaseda
· Zapatuan, 16:45ean, Tabiran.
OHOREZKO MAILA
(gizonak)
Iurretako - Padura
· Domekan, 17:00etan,
Larrakozelaian.
Zaldua - Sondika
· Zapatuan, 16:15ean,
Solobarrian.
Elorrio - San Pedro
· Zapatuan, 16:00etan,
Eleizalden.
MAILA GORENA
(gizonak)
Abadiño - Etxebarri
· Zapatuan, 15:30ean, Astolan.
LEHEN ERREGIONALA
(gizonak)
Amorebieta B - Bermeo B
· Domekan, 15:45ean,
Txolonen.
LEHEN ERREGIONALA
(emakumeak)
Ezkurdi - Bermeo
· Domekan, 12:00etan, Tabiran.
ARETO-FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
(gizonak)
Sasikoa Durango - Laskorain
· Zapatuan, 19:00etan,
Landako kiroldegian.
EUSKAL LIGA (gizonak)
Elorrioko Buskantza B Elorrietako Aerolink
· Zapatuan, 18:00etan, Elorrioko
kiroldegian.
Mallabia Seguros Altaldi Gora Bilbao
· Domekan, 18:00etan,
Zaldibarko kiroldegian
MAILA GORENA
(gizonak)
Abadiñoko Gaztetxie Botxo Gizon
· Domekan, 12:00etan,
Traña-Matienako kiroldegian.
LEHEN ERREGIONALA
(emakumeak)
Sasikoa - Kukuyaga
· Domekan, 10:30ean,
Landako kiroldegian.
Elorrioko Buskantza Stilo Kirol Kluba
· Domekan, 12:15ean,
Elorrioko kiroldegian.
BIGARREN
ERREGIONALA (gizonak)
Abadiñoko Txopoa Gu Lagunak
· Zapatuan, 19:00etan, TrañaMatienako kiroldegian.
Mendibeltz - Racing Tolosto
· Zapatuan, 17:30ean, Landako
kiroldegian.
SASKIBALOIA
EUSKADIKO LEHEN
MAILA (emakumeak)
Tabirako - Ibaizabal
· Barikuan, 20:20an,
Landako kiroldegian.
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“Entrenamendu berriekin motibatuta
gaude, eta hori partiduetan islatzen da”
Mallabia Seguros Altaldi areto-futbol taldeko Erik Castro jokalariak bolada onaren arrazoiak azaldu ditu
tzan hainbat jokalari. Mikel
Lejardi da horietako bat. Berarentzat euskarri postua berria
den arren, defentsaren eta eraso
jokoaren arteko oreka eman dio
taldeari. “Aurrea hartzen abila
da, ezker ona du eta jokoa pibotagaz lotzeko gaitasuna du”,
zehaztu du.
Mikel Aguadoren lana ere
azpimarratu du. Futboletik
etorrita, urte bi daramatza areto-futbolean. Defentsa zentrala
zen eta gaur egun pibot-aurrelari dihardu, “oso maila onean”.
Ander Eguren eta Iker Bazeta
atezain bien ekarpena ere funtsezkoa dela dio. “Hirugarren
mailan ere —maila bat beherago
dabiltza— ez dut horrelako atezain bikote onik ikusi”, dio.
Erik Castro eguztenean Mallabian, ikastaroa amaitu eta lanera sartu aurretik duen tartetxoan.

ARETO FUTBOLA J. Derteano
‘Taldeko jokalari’ definizioaren
ezagurri denak betetzen ditu
Erik Castroren (1990, Mallabia)
izaerak. Jatorra eta segurua aurrez aurrekoan, berbaldun suharra eta jokalari denen dohainak
azpimarratzeko prest dagoena.
Bere kemena ikusita ez dirudi
astegunak lanean eta ikastaro
batean ematen dituenik, goiz
-goizetik gauera. Baina aretofutbolean ilusio eta motibazio
berrituagaz dabilela dio. Bera
eta Mallabia Seguros Altaldiko
taldekide guztiak. Dani Perez en-

trenatzailearen metodologia berriaren ondorioa da. Jokalariak
gusturago dabiltza, prestatuago
daude, eta hori partiduetan islatzen da. Azken bost partiduak
segidan irabazi dituzte.
Perez mallabitarrak Eibar eta
Durangoko Ezkurdi klubetako
nesken taldeetan jardun du entrenatzaile. Urte horietan ikusi
eta ikasitakoa emaitza onagaz
aplikatzen dabil Mallabiko entrenamenduetan. “Astean hirutan
entrenatzen gara. Saio laburrak
dira, baina lehen baino dinamikoagoak eta taktikoki zein fisi-

koki prestatzen gaituzte. Motibatuta eta ilusioz gaude, eta hori
partiduetan islatzen da”, azaldu
du Castrok. Ondorioz, taldeak
konfiantza gehiago du aurten.
“Azken hiru-lau urteetan puntu
gehienak etxean lortzen genituen, eta kanpoan haizeak nondik jo, horrela jokatzen genuen.
Aurten ez. Aurten kanpoan ere
irabazi dezakegula sinetsita
kantxaratzen gara”, gehitu du.

Lejardi, Aguado, atezainak…
Talde osoa ondo dabilen arren,
badaude nabarmentzen dabil-

26 urtegaz beteranoena
Zaldua futbol taldean 11 urte
eman ostean, Castro motibazio
berrien bila etorri zen Mallabiara, orain lau denboraldi. Hamaika abentura bizitakoa da, baina
26 urte baino ez ditu. Taldeko
beteranoena da beterano baten
adina izan barik. Horregatik,
behin baino gehiagotan azpimarratu du taldearen balio handietako bat gaztetasuna dela. Gazteetatik igotako Aritz Eguren,
Etore Alberdi eta Ander Azpiri
lako jokalariak egiten doazen
heinean, proiektu iraunkor baten atarian egon daitezke.

Kantxako zorua konpondu
dute Larrea kiroldegian
Saskibaloi eta areto-futboleko araudiak betetzen ditu

Saski Saria jaso duten zazpi taldeak ekitaldian. Tabirako

Tabirako eta Zornotza,
tradizioari emaniko saria
50 urtetik gorako klubak saritu ditu Bizkaibasketek
SASKIBALOIA J.D.
Bizkaiabasket Fundazioak Bilbon antolatutako afari solidarioaren barruan Saski sariak
banatu zituzten, urteroko ohiturari eutsiz. Aurten 50 urtetik gorako Bizkaiko taldeen tradizioa-

ri eusteko egiten duten lana aintzatetsi gura izan dute. Horien
artean Durangoko Tabirako eta
Zornotza taldeak daude. Loiola
Indautxu, La Salle, Escolapios,
Padura eta Maristak Patronatoak dira gainerako taldeak.

SASKIBALOIA J.D.
Irailaren erdialdean Durangaldea astindu zuen ekaitz egunak
kalteak eragin zituen Zornotzako Larrea kiroldegian. Ura
barrura iragazi zen, eta kantxako zorua hondatu zuen. Zoru
berria jartzeko lanak amaitu
dituztela eta erabilgarri dagoela jakinarazi du udalak prentsa
ohar batean. Beraz, Zornotza
saskibaloi taldeak eta Beti Gol
areto-futbol taldeak, esaterako,
Larrean jokatuko dituzte berriro etxeko partiduak. Lanek
irauten zuten artean Gernikan
edo Durangon aritu izan dira.
Zoru bereko seinaleztapenak saskibaloiko LEB ligan
jokatu ahal izateko federazioa-

ren eskakizunak betetzen ditu.
Areto-futboleko seinaleztapena
ere badu.

ADITUAREN TXOKOA
JUAN CARLOS
PEREZ
Areto-futbola

Delegatuak
Bizkaiko federazioak delegatuaren lizentzia ezarri du
aurten kategoria guztietan.
Honek mediku-azterketa dakar, eta bakoitzaren balioa 60
eurokoa da.
Neurri honen komenigarritasunaren inguruan eztabaida piztu da, klubentzat
gastu igoera berri bat ekarri
baitu. Partiduetara delegatuak aurkeztea ez dadila derrigorra izan eskatzera heldu
izan dira talde batzuk.
Argi dugu areto-futbola
futbol 11tik oso urrun dagoela antolaketa aldetik. Futbol
11n bazkideek, zuzendaritza
batzordeak, teknikariek eta
jokalariek osatzen duten egitura maila urria da oraindik
areto-futbolean. Aurrera egin
eta futbol 11ra gerturatu gura badugu, gutxieneko arau
batzuk bete behar ditugu. Horregatik, partiduetan taldeko
delegatu baten presentzia
beharrezkoa dela uste dut,
argi zehaztutako funtzioak dituztelako. Beste kontu bat da
araua indarrean sartzen den
urtean malgutasunez jokatzea eta nolabaiteko lasaitasuna izatea zigortzerako orduan.
Asteburuetan taldeekin
joan eta delegatu lana modu
altruista batean egingo duten
pertsonak aurkitzea oso gaitza da. Kosta egiten da taldeko
delegatu bi izatea gutxienez.
Hori dela-eta, Bizkaiko federazioak talde desberdinetako
delegatuak aurkezten uzten
du. Baina ez da ulergarria
Euskadiko federazioak ez uztea, zeinaren batzordeak 40
euroko isunak jartzen dituen.
Azkenean, futbol federatuan
lehiatzeak suposatzen duen
ahalegin ekonomiko itzelari
eustea oso zaila izango da.
*Erredakzioan itzulia

Saskibaloi, areto-futbol, boleibol eta eskubaloian jokatzeko seinaleztapenak ditu.
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Inmobiliariak

ETXEBITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO. Bat, bi eta hiru logelako etxeak
alokairuan. Hilean 550€-tik hasita.

ETXEBIZITZAK SALGAI
HERRIKO GUDARIEN KALEA

ETXEBIZITZAK SALGAI
SAN IGNACIO

ALOKAIRUAN
ETA SALGAI DITUZUN
HIGIEZINEN BERRI
EMAN NAHI
AL DUZU?

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 • 100 m2-ko etxebizitza. Egokia umeak dituen
lau kotxe sartzeko. Ikusgarria.
familia batentzat. Ezkurdi parketik gertu. 3
logela, saloia, egongela, sukaldea, 2 komun eta
DURANGO. Francisco Ibarra. 4 logelako
balkoia ditu. 12,50 m2-ko ganbara eta garajea
etxebizitza, 2 komun, sukaldea, egongela
prezioaren barne daude. 225.000,. €
balkoiarekin eta despentsa.
ATXONDO. 3 logelako etxebizitza, komuna,
BARRENKALEA
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,
• 2 logela , egongela, sukaldea jarrita eta
sukaldea, egongela terrazarekin, garajea.
komuna. 3 balkoi. Guztia berriztua. 190.000,. €
Urbanizazio pribatu baten barruan, igerileku
eta frontoiarekin.
GOIENKALE
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
• Dotorea! 57 m2 erabilgarri. Logela 1, egongela,
egongela.
sukaldea jarrita, komuna eta balkoia. Guztia
ZALDIBAR. Etxebizitza, 3 logela, komuna,
berriztua. 139.000,. €
sukaldea, egongela balkoiarekin, guztiz
berriztatua. Horrez gain, trastelekua.
KOMENTU KALEA

• Atikoa. 80 m2-ko terrazarekin. 3 logela. 2
komun. Egongela. Sukaldea esekitokiarekin.
Trastelekua eta garajea. 250.000,. €

J.M. ALTUNA

• 100 m2. 3 logela. 2 komun. Sukaldea
esekitokiarekin. Egongela terrazarekin.
Ganbara. Garajea. 269.000,.

TRONPERRI

• 4 logela. 2 Komun. Egongela. Sukaldea.
Ganbara eta garajea. Txoko komunitarioa eta
solariuma. ORAIN 233.900,. €

TABIRA

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.

• Etxebizitza egoera onean, erdigunean. 3
logela, egongela, sukaldea jarrita eta komuna.
130.000, / Negoziagarria

URKIAGA TORRE

• 75 m2. 2 logela. Komuna. Sukaldea eta
egongela. ORAIN 115.000,.€

OLLERIA

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.

• Etxebizitza prezio ekonomikoan, bizitzera
sartzeko moduan. Oso eguzkitsua eta ikuspegi
onekin. Altzariak jarrita. 3 logela, egongela,
sukaldea jarrita eta berriztatua, komun bat,
balkoia eta trastelekua, 8 m2-koa. 117.000,.€ €

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

DURANGO (AUKERA)

IURRETA

• 68,80 m2 erabilgarri duen etxebizitza. 3 logela,
egongela, sukaldea jarrita, komuna eta
balkoia. Eguzkitsua eta argitsua. 129.000,. €

www.inmoduranguesado.com

Anbotok tarte hau
eskaintzen dizu
• 3 logela. Komuna. Egongela. Eguzkitsua.
85.000,.€€

LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU.
www.inmoetxetxo.com

Informazio gehiagorako:
Tel.: 946 217 902
publi@anboto.org
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Higiezinak

Teknologia

ETXEBIZITZAK

GAINERAKOAK

Tel.: 632-84 30 26.

SALDU

Iurreta. Bi pisu salgai Iurretako
plazan. Etxebizitza berriak.
Tel.: 665-73 40 18.

SALDU

Sega-makina salgai. Sega-

makina txikia salgai. Fruta artean
ibiltzeko erosoa. Egoera onean.
Tel.: 946-82 45 90.

LOKALAK
SALDU

Berriz. Berrizen 60 m2-ko
lokal komertziala salgai.
Tel.: 620-77 39 47
ERRENTAN EMAN

Abadiño. Matienan 55 m2-ko

lokala errentan eman nahi dut.
Lehen 4 hilabeteak doan.
Tel.: 649-21 93 91 (Nerea).
GARAJE /
TRASTEROAK
ERRENTAN EMAN

Durango. Askatasun Etorbidea
20an garaje plaza bat
(zabalik) alokatzen da.
Tel.: 628-84 31 18.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK
ETXEKO LANAK

Durangaldea. Garbiketan lan

bila, esperientziaduna. Orduka,
gauez zein asteburuetan.
Tel.: 632-29 70 30.
PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Lan bila nabil

pertsona nagusiak zaintzen.
Garbiketan ere jarduten dut.
Barruko zein kanpoko langilea.
Gauez eta orduka ere bai.
Pertsona arduratsua naiz.
Tel.: 602-81 87 82.

Durangaldea. Esperientziadun
emakumea pertsona nagusiak
zaintzeko prest.

Durangaldea. Neska arduratsua
prest dago pertsona nagusiak
eta umeak zaintzeko. Berehala
hasteko moduan nago.
Tel.: 602-81 24 42.

Durangaldea. Lan bila nabil

pertsona nagusiak zaintzen.
Barruko edo kanpoko langilea.
Asteburuetan ere bai.
Tel.: 632-03 27 98.

Durangaldea. Lan bila nabil

pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Barneko zein kanpoko
langilea. Tel.: 631-93 42 55.

Durangaldea. Lan bila nabil

pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Barneko zein kanpoko
langilea. Tel.: 632-46 52 44.

Durangaldea. Umeak eta

pertsona nagusiak zaintzeko
prest (barruko edo kanpoko
langilea, asteburuetan, orduka).
Tel.: 632-03 27 98.

Durangaldea. Lan bila nabil

pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Barneko zein kanpoko
langilea. Tel.: 631-11 98 45.

Durangaldea. Lan bila nabil

pertsona nagusiak zaintzen.
Garbiketan ere jarduten dut.
Arratsaldetan eta gauetan.
Tel.: 658-99 50 63.

Durangaldea. Neska arduratsua
prest dago pertsona nagusiak
eta umeak zaintzeko. Berehala
hasteko moduan nago.
Tel.: 602-81 24 42.

Durangaldea. Neska arduratsua
prest dago pertsona nagusiak
eta umeak zaintzeko. Berehala
hasteko moduan nago.
Tel.: 632-88 97 96.

Durangaldea. Lan bila nabil

barneko edo kanpoko langile
moduan pertsona nagusiak
zaintzen. Garbiketan ere jarduten
dut. Orduka eta asteburuetan
ere bai. Esperientziaduna.
Erreferentzia onak.
Tel.: 630-56 65 56.

Denetarik
SALDU / EROSI

Belar fardo txikiak salgai!.

Belar sikuko fardoak salgai.
Ganoraz sikatutako belarra.
Harremanetarako: 678-90 98 17.

Eskuz egindako tokillak.

Eskuz egindako artilezko
tapukak, bufandak eta gorroak.
Tamaina eta kolore ezberdinetakoak. Enkarguz ere egiten dira.
Tel.: 946-58 32 90.

Aisia - kirola
GAINERAKOAK
SALDU

Elkarteko partizipazioa.

Berrizko Sarrimendi elkarte
gastronomikoko partizipazioa
salgai. Tel: 620-77 39 47.
GAINERAKOAK
EMAN

Artzain-txakurkumea.

Artzain-txakurkume eme bat
oparitzen dut. Tel.: 616-93 63 51.
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AGENDA

Azaroaren 26an, 20:00etan, 		
Abadiñoko Errota kultur etxean

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

Musika
:: DURANGO

Aingeru ala kurriloi?

Abadiñoko Antzerkiño jaialdiko azken emanaldia
eskainiko du Arrasateko Doke taldeak, bihar. Hiru
ahizparen istorioa kontatzen du XX. mende erdialdean
kokaturiko obrak. Haurdun geratu zenean etxetik alde
egin zuen ahizpa zaharrenak, eta elkarrekin bizi dira
beste biak. Ahizpa zaharrenaren alabaren etorrerak bi
ahizpen bizitza hankaz gora ipiniko du.

Aurkezpena

AZAROAREN 29an

21:30ean, Durang(h)ots Jam
Session, Plateruenean.

19:00etan, ‘Lisipe. Borroka
armatua eta kartzelak’,
liburuaren aurkezpena,
Andragunean.

19:30ean, Begi Argiak
ganbera abesbatzaren mezakontzertua, Santa Ana elizan.

AZAROAREN 27an

20:00etan, ‘Euria’,
Zornotza Aretoan.

Kontalaria

:: ABADIÑO

:: ABADIÑO

18:00etan, Peru Magdalena,
Udal Mediatekan.

:: ZORNOTZA

13:00etan, Josu Bergara,
Plateruenean.

AZAROAREN 25ean

AZAROAREN 26an

ABENDUAREN 2an

18:00etan, ‘Futbolariak eta
printzesak’, Errotan.

12:00etan, Ana Apika,
Liburutegian.

23:00etan, Willis
Drummond, Plateruenean.

:: ELORRIO

AZAROAREN 26an
20:00etan, ‘Aingeru ala
kurriloi?’, Errotan.

AZAROAREN 26an

ABENDUAREN 1ean

21:00etan, Ikus 16 ikusentzunezko jaialdia, Arriolan.

19:00etan, ‘La máquina del
dueño?’, Errotan.

ABENDUAREN 3an

:: MALLABIA
ABENDUAREN 3an

AZAROAREN 30ean

Antzerkia

:: ELORRIO

12:00etan, herri lasterketa.

:: DURANGO

AZAROAREN 25ean

AZAROAREN 26an

AZAROAREN 26an

Euskararen
Eguna
:: BERRIZ

18:00etan, Euskaraz bizi
nahi dut film laburren
bildumaren emanaldia,
Kontzejuzarren.

:: MAÑARIA

:: BERRIZ

KULTUR ETXEA
Mustang
•
•

:: DURANGO
ZUGAZA
Aliados

barikua 25: 19:30-22:00
zapatua 26: 17:00-19:30-22:30
• domeka 27: 16:30-19:00-21:30
• astelehena 28: 18:30-21:00
• martitzena 29: 20:00
• eguaztena 30: 20:00
•

ABENDUAREN 3an
18:30ean, mural margoketa.
19:00etan, ekitaldia
euskararen, Kirikiñoren
eta Errose Bustintzaren
inguruan. Kanta herrikoiak
abesbatzagaz, bideo
emanaldia eta ipuin
irakurketa.

•

Marea negra
•
•
•
•
•

•

20:00etan, txistorrada.

:: ZORNOTZA

•

:: BERRIZ

AZAROAREN 25ean
19:00etan, Zezilia Donearen
kontzertua, Zornotza
Aretoan.

20:00etan, Arizona, Kultur
Etxean.

:: DURANGO
AZAROAREN 27an
19:00etan, Arizona, San
Agustinen.

:: DURANGO
URTARRILAREN 8ra arte
Christine Etcheversen lanak,
Arte eta Historia Museoan.

:: ZORNOTZA
ABENDUAREN 7ra arte
Bosteko erakusketa
kolektiboa, Zelaieta
zentroan.

•
•
•

AZAROAREN 26an

Erakusketa

:: OTXANDIO

:: ELORRIO

17:00etan, Pirritx, Porrotx
eta Marimotots, frontoian.

ABENDUAREN 3an
17:00etan, Euskararen
Nazioarteko Eguneko kafesolasaldia, Olakueta plazan.
17:00-18:30, ‘Xomorroak
lorategian, Arrantzan’, haur
eta gazteentzako tailerrak.
18:30-20:00, jolas
musikatuak.

AZAROAREN 25ean

20:00etan, Ertza dantza
taldea, Kultur Etxean.

22:00etan, Arizona, Arriolan.

ABENDUAREN 4an

:: ZORNOTZA
AZAROAREN 25ean
21:00etan, Markeliñeren
‘Euria’ lanaren estreinaldia,
Zornotza Aretoan.

12:30ean, bertso saioa,
Miren Amuriza, Uxue
Alberdi, Andoni Egaña
eta Unai Iturriaga, Kultur
Etxean.

ABENDUAREN 4an
19:00etan, ‘Ez da
kasualitatea’ bertso
musikatuen saioa,
Gimnasioan.

:: ZORNOTZA
AZAROAREN 30ean
19:30ean, Unai Ormaetxea
eta Mikel Inunziaga ‘Inun’
‘Bile’ ikuskizuna aurkezten,
Zelaieta zentroan.

Berbaldia
:: DURANGO

18:15ean, ‘Larrialdiak’,
Estíbaliz Camararen
eskutik, Adinekoen
Zentroan.

barikua 25: 19:30-22:00
zapatua 26: 17:00-19:30-22:30
domeka 27: 16:30-19:00-21:30
astelehena 28: 18:30-21:00
martitzena 29: 20:00
eguaztena 30: 20:00

Trolls
•
•

zapatua 26: 17:00
domeka 27: 16:30

El porvenir
•

eguaztena 30: 20:30

:: ELORRIO

ARRIOLA
Un amor de verano
•
•

domeka 27: 20:00
astelehena 28: 20:00

Printze txikia
•

domeka 27: 17:00

:: ZORNOTZA

ZORNOTZA ARETOA
Jack Reacher:
nunca vuelvas atrás
•
•

AZAROAREN 29an

barikua 25: 19:30-22:00
zapatua 26: 19:30-22:30
domeka 27: 19:00-21:30
astelehena 28: 18:30-21:00
martitzena 29: 20:00

La reina de España
•

AZAROAREN 25ean

barikua 25: 22:00
domeka 27: 19:00

•

zapatua 26: 22:00
domeka 27: 20:00
astelehena 28: 20:15

Ninja turtles: fuera
de las sombras
•

domeka 27: 17:00

Mustang
•

domeka 27: 18:00
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zorionak@anboto.org
eguazteneko 14:00ak arteko epea

ZORION AGURRAK

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.

BOTIKAK
BARIKUA, 25
09:00-09:00

DOMEKA, 27
09:00-09:00

Gaztelumendi
J.A. Abasolo 2 - Durango

Irigoien
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00

09:00-22:00

Sarasketa, Diego
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

22:00-09:00
Aramburu, Maria
Isabel-Guarrotxena, Javier
Txiki Otaegi 3 - Zornotza

ZAPATUA, 26
09:00-09:00
Bazan Diaz
Uribarri 5 - Durango

09:00-13:30
Gaztelumendi
J.A. Abasolo 2 - Durango
Campillo
Montevideo etorb.
24 - Durango
Unamunzaga
Muruetatorre 2C - Durango
Balenciaga
Ezkurdi plaza 8 - Durango
Sagastizabal
Askatasun etorb. 19 - Durango
Navarro Artekalea
6 - Durango
De Diego
Intxaurrondo 22. - Durango
Eguren, Isabel
Trañabarren 15 - Abadiño
Jaio-Olabarrieta
Errekakale 6 - Elorrio
Bartolome Gabiola 2 - Berriz
Guarrochena, Lide
Bide Zahar 14 - Zornotza
Melero, Rosa Mari
San Pedro 31 - Zornotza

Sarasketa, Diego
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

22:00-09:00
Aramburu, Maria
Isabel-Guarrotxena, Javier
Txiki Otaegi 3 - Zornotza

ASTELEHENA, 28
09:00-09:00
Unamunzaga
Muruetatorre 2C - Durango

Ekainek 11 urte egingo
ditu azaroaren 29an.
Zorionak eta musu handi
handi bat familia
guztiaren partez. Egun
ona pasa!

Zorijjonak, Uma!
Besarkada eta patxo
mordue familixako danon
partez. Itzela zara!

Gaur, gure etxeko
izarrak 10 urte betetzen
ditu. Zorionak, June.
Denok, maitte maitte
zaittugu.

Sarasketa, Diego
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 29
09:00-09:00
Sagastizabal
Askatasun etorb. 19 - Durango
Guarrochena, Lide
Bide Zahar 14 - Zornotza

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

EGUAZTENA, 30
09:00-09:00
Etxebarria
Montevideo etorb. 2 - Durango
Guarrochena, Lide
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Irigoien
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

EGUENA, 1 ·
09:00-09:00

09:00-22:00

Navarro
Artekalea 6 - Durango
Guarrochena, Lide
Bide Zahar 14 - Zornotza

Aramburu, Maria
Isabel-Guarrotxena, Javier
Txiki Otaegi 3 - Zornotza

Zorionak, Ane! Etxeko
txikienak 3 urte! Ondo
pasa eta mila musu
mañarikutik!

09:00-22:00

Sarasketa, Diego
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

22:00-09:00

Zorionak pottola, 6 urte.
Jarraitu zoriontsu eta jator
izaten. Etxekoak.

Guarrochena, Lide
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-14:00

Sarasketa, Diego
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Zorionak, Elixabete,
zeure bosgarren
urtebetetzean etxeko
guztion partez. Ondo pasa
eta gozatu eguna familia
eta lagunekin. Besarkada
eta musu handi bat.

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

Zorionak, Yosu! Egun on
bat pasa dezazula, muxu
handi bat Carmenen partez.

Zorionak, Izaro!
Azaroaren 26an 3 urte
egingo dituzu.Oso ondo
pasa zure urtebetetze
eguna, printzesa. Muxu
haundi bat etxeko
guztion partez.

Zorionak, Julen, zure
laugarren urtebetzean.
Patxo erraldoi bat familia
guztiaren eta bereziki
Araiaren partez!

MIREN RODRIGUEZ

Zer-nolako arriskuak ditu
haragi gordina jateak

Haragi gordina edo gutxi egina jateak arrisku batzuk izaten ditu, baina ez da arriskurik egongo haragia sutan ongi
eginda dagoenean. Haragi gordinak zenbait patogeno eduki
ditzake, adibide z Campylobacter, E.coli edo Salmonella
(azken hori hegazti haragietan
ageri da gehienbat, adibidez
oilaskoan edo indioilarrean) .
Horrexegatik, seguruagoa da
ongi eginda jatea gutxi eginda edo gordinik baino. Gutxi
eginda badago, handitu egiten
da eragile patogenoak gure
gorputzera iristeko arriskua.
Oilasko haragiak eta haragi
xehatuak izaten dute arriskurik gehien gordinik edo gutxi
eginda janez gero. Patogeno
horiek azkar hazten dira haragia hozkailuan sartzen ez
bada. Hortaz, oso garrantzitsua da beti 5ªC-ren azpitik
edukitzea prestatzeko unea
iritsi arte.
Clostridium perfringens delakoa ere kontuan hartu behar
da. Animalia hil berri batzuen
haragiak izaten du hori gainazalean, adibidez etxaldeko
hegaztiek eta arrainek. Beste
batzuetan, haragi gordina jateak toxoplasmosia ekarri ohi
du; Toxoplasma gondii protozooa gizakiengan parasitatzen
denean sortzen da, eta ia beti
gaixotasun arina edo asintomatikoa izaten den arren, oso
larria izan daiteke haurdun
dauden emakumeentzat. Dena den, haragi gordina jateari utzi nahi ez badiogu, funtsezkoa da segurtasun neurri
hauek hartzea; erosten den
produktuak konfiantzazkoa
izan behar du, eta zorrotz zaindu behar dira higiene baldintzak, kontserbatzekoak eta
manipulatzekoak.

LAUHORTZA

Akuilua

PAUL
BUSTINDUI

Iban Ibarretxe Mezo | Udazken txistulari elkarteko lehendakaria | Zornotza, 1973

“Bakarrak gara domekero irteten; inork
ez digu inoiz kontrakorik esan”
Udazken Barri erraldoien konpartsako kidea ere bada 16 urtez Danborradako zuzendaria izandakoa
AKUILUA Aitziber Basauri
Elkarte legez 2000. urtean
jaio zen Udazken txistulari elkartea. Hala ere, ordurako urte bi zeramaten domekero
diana jotzen. Herria txistularirik gabe geratu zela-eta, aspaldiko usadio hori berreskuratzeko udaletik egindako
proposamenari heldu
zioten txistularietariko
bat da Iban Ibarretxe.
Zornotzako musika
eskolan eta Bermeon
ere irakaslea da.
Domekero txistu doinuak dituzue Zornotzan. Huts egin gabe?
Bai. 1998an hasi ginen,
eta hori da elkartearen izaera. Hiru hasi
ginen. Anaia eta biok
txistuagaz —bi ahotsetara— eta, Ken7-ko Eñaut
Elor rieta atabalagaz.
Gehiago batzen joan dira gero, txistua utzita zuten txistulari batzuk, eta
musika eskolan zebiltzanak ere bai. 35 bat lagun gara orain.
Domekako kalejira da elkartearen izaera?
Bai. Dianak 08:00-09:00etan izaten dira, eta halaxe hasi ginen.
Askotan gaupasa eginda. Gero,
atzeratzen joan gara, 10:00etan,
11:00etan... orain 12:00etan egiten dugu. Dianatik kalejirara
igaro gara. Hori bai, domekero
egin dugu, inoiz hutsik egin barik. Izango dira bizpahiru bider
txistulari bik irten izana, baina, normalean, lauzpabost irteten gara. Azkenaldian, umeekin, hamar bat batzen gara.

Inork ez dizue inoiz urik bota?
Ez! (barrez). Betiko tradizioa
izan da diana, eta ez dugu inoiz
ezer entzun. Hala ere, diana jotzen genuenean, goizera arte
zabalik izaten ziren taberna batzuetatik pasatzean kalera irteten ziren: txistua kentzen, tanbolina jotzen... izaten genituen.
Betidanik egon da txistularien
diana Zornotzan?
Bai. Trantsizio garaian izan ziren pare bat urte dianarik gabe.
Gure aurretik ere, izan ziren
hor beste urte bi inguru txistulariak irten ez zirela.
Bizkaian bakarrak zarete
domekero irteten?
Nik dakidala, bai! Udal
bandez aparte, Euskal Herrian bakar rak gara
domekero irteten; inork
ez digu inoiz
kontrakorik esan. Kalejira horiek liga
erregularra dira;
maiatzetik abuztura
herriko ermitetako saioak
Errege Kopa; eta Txapeldunen
Liga herriko jaietako kontzertua. Txistulariak, dantzariak,
txalapartariak, erraldoiak...
izaten dira, eta jendea erakartzeko abeslari ezagunen bat.
Txistu Eguna ere egiten dugu.
Londresen, Eskozian... ibili zara txistuagaz.
Elkarte lez baino, batzuk elkartu eta joan izan gara.
Austrian ere ibili gara.
Harrituta geratzen dira.
Instrumentu bi jotzen ditugula-

ko, eta hiru zulogaz hainbat eskala eta abesti jotzen ditugulako. Tronpetak hiru pistoi ditu,
nota guztiak jo daitezke, baina
hiru zulodun flautagaz melodia
guztiak afinatuta jotzea bitxia
iruditzen zaie. Txistuak aurrerapen handia izan du, kontserbatorioan ikasten da, afinatuta,
eta beste edozein instrumentugaz jo daiteke. Costa Rican, Argentinan, Mexikon, Bulgarian,
Polonian.. ere egon naiz Bakioko dantza taldeagaz.
Gaita nafarra eta alboka ere
jotzen dituzu. Aldea dago?
Denak dira haizezkoak, baina
bakoitzak bere berezitasuna
du. Albokagaz uneoro kontrolatu behar duzu arnasketa, eta
gaita naparra zailagoa da afinatzeko. Gainera, masailetan indar asko behar da. Txistua da
errezena, beti jo izan dut.
Zornotzako danborradako
zuzendari ere izan zara 16 urtez. Iaz eman zenuen lekukoa.
Bai. Futbolean lez, entrenatzaileek denbora luzean nekatu egiten dute jendea. Azken urtean
haserretu egin ziren batzuk,
hartu nituen erabaki batzuengatik. Joatea erabaki nuen. Zapore gazi-gozoa geratu zait.
Udazken Barri erraldoien konpartsakoa ere bazara. Saltsa
guztietako perrexila?
Erraldoiak egin zituen udalak,
baina ez zegoen konpartsarik.
Gerora sortu genuen. Dantzari
izandakoa ere banaiz, eta dantzan jakin eta indar apur bategaz... nahiko erraza da. Indarra
baino, teknika behar da oraingo erraldoiak eramateko.

Kazetaria

Konexiorik gabe
Guztion ahotan dago EAEko
egunkariek gazteen mugikorraren erabileraren inguruan atera
berri duten artikulua. Bertan,
Euskal Autonomia Erkidegoko
10 eta 15 urte bitarteko gaztetxoen%79,2k smartphone bat
daukala aipatzen da, estatuko
aurreneko komunitatea.
Teknologiak aurrerapauso
nabarmenak ematen jarraitzen
du, eta gizartea erritmo berean
eraldatzen doa. 80ko eta 90eko
hamarkadetan jaiotako umeak
ordenagailuarekin hezi ziren
modura, gaur egungo haurrak
taktilarekin ari dira hazten.
2006. urtean gazteen %65ek baino ez omen zeukan mugikorra,
gaur egun baino 13.7 puntu gutxiago.
Mundua ikusteko eta eragiteko tresna berriek gailu berriekiko dependentzia sorrarazi
digute. Sinestezina dirudi sare
sozialik gabeko gizarte bat irudikatzea. Duela gutxira arte
gazteok besteekin kontaktatzeko haien etxeetara joaten ginen,
eta tinbrea jotzen genien. Gaur
egun momentuko mezularitza
zerbitzuek asko aurreztu digute
komunikazioa, eta edonondik
dei egin edo idatz genezake.
Oraingo gaztetxoek, gure modura, sare sozialen bitarteko
komunikazioa erabiltzen dute
lagunekin hitz egiteko. Beraz,
ez da arraroa smartphone baten dependentzia izatea. Gauza
askotarako oso sistema probetxugarria den arren, bereziki
gazteen adin horietan ezin daiteke ahaztu errealitate birtual
horretaz aparte aurrez-aurreko
mundua dagoela. Atzamar batekin pantaila bat limurtzea ondo
dago, baina komunikazioaren
esentzia galdu egin da, hitzak
baino garrantzitsuagoak baitira
askotan giza espresioak.

