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Aldizkari honek Bizkaiko Foru 
Aldundiaren laguntza jaso du

PEFC ziurtagiria
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kontrolatutako
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren  
ziurtagiria dauka
www.pefc.es

Ilusioa erraietan, 
irria ezpainetan, 
gauzak aldatzeko 
gogoa bihotzean
Aktibismoaren alde pertsonalaz berba egin dute 
Bañosek, Biritxinagak eta Magunagoitiak

 ERREPORTAJEA  M Onaindia
Ikasturte berriagaz, hausnarke-
tan eta planifikazioan murgil-
duta dabiltza elkarte eta mu-
gimenduetako kideak. Helbu-
ruak, erronkak... Baina, gara-
tzen duten dinamika horrek 
guztiak zelan eragiten du eu-
ren egunerokoan? Zer emai-
tza jasotzen dute pertsonal-
ki? Alde pertsonal hori jorratu-
ko du ANBOTOk datozen hiru 
asteetan, hiru gaztegaz hasita. 
Anes Baños Madariaga Sorgi-
nola gaztetxeko kidea (22 ur-
te, Durango), Ander Biritxinaga 
Guirao Rio de Orokoa (21 urte, 
Durango), eta Maialen Magu-
nagoitia Bereziartua Arrazo-
lako jai antolatzailea (24 urte, 
Atxondo) batu dira solasaldira.

Zer ekarpen egiten dizue zuen 
proiektuak pertsonalki?
Ander: Gauza positibo asko eka-
rri dizkit Rio de Orok. Aniztasun 
handia dago, eta bakoitzak ekar-
pen desberdinak egiten ditu. 
Guk beti esaten dugu udako kan-
pamentuak magia moduko bat 
daukala, engantxatzen zaituena. 
Familia baten modukoa gara, as-
kotan egoten garelako; gure egu-
nerokotasunean sartu da proiek-
tua. Baina lanagaz edo ikaske-
tagaz erraz bateratzen da, ez da 
ordu asko kentzen dizkizun lan 
bat. Aurten proiektu bi gehiago 
hartu ditugu, Herria elkarteak 
kudeatzen zituen Oporrak ba-
kean eta Karabana solidarioa. 
Anes: Sorginolak ilusioa ekar-
tzen dit. Guk sortu dugun proiek-
tu bat da, bere osotasunean. Ume

-moko batzuk ginela heldu gi-
nen, eta ez genuen jakin bonbila 
bat ipintzen ere. Laguntza eska-
tzen joan eta astiro-astiro “txis-
pas” eta “fontanero” izan ga-
ra auzolanetan. Skate gunea eta 
musika lokala atontzen ibili ga-
ra udan, esaterako. Alde nega-
tiboa beste gauza batzuk egite-
ko denbora falta izaten da, bai-
na gustatzen zaidana egiten na-
bil. Herriari eskaintzeko espazio 
bat sortu dugu, eta horrek poz-
ten nau gehien. Durangok gabe-
zia handi bat du gazteentzako es-
pazioekin. Gura duenak Sorgi-
nolako ateak zabalik ditu. 
Maialen: Jai batzordean ibil-
tzea lagun kuadrilla bat eduki-
tzea da niretzat. Beste belaunal-
di batzuekin kontaktuan egotea 
ere ahalbidetzen dit, eta oso abe-
rasgarria da hori. Buruko min 
asko ematen ditu, baina onera-
ko ekartzen duena askoz gehia-
go da. Bestalde, Karrika antzerki 
taldean ere banabil, eta familia 
handi bat da. Lo ordu asko ken-
tzen dizkizu, baina ematen dizu-
na... Karrikaz berbetan hasten 
garenean jendeak esaten digu ez 
gaituela ulertzen, zoratuta gau-
dela (barrez). Bi proiektuek bete 
egiten naute.

Zelan eman zenuten dinamika 
horietan parte hartzen haste-
ko pausoa?
Ander: Duela hiru urte hasi 
nintzen. Nire inguruko jendea 
zen, eta kanpamentuetara joa-
tean, ekimena gustatu zitzai-
dan. Herri bati laguntzeko au-
kera da, saharar herriari hain 

zuzen. Euskal Herriak bizitako 
momentu bat beste herri batzuk 
oraindik bizitzen dabiltzala 
ikusten duzu. Bestalde, umeek 
hona etortzeko duten ilusioa da 
gehien engantxatzen zaituena.
Maialen: Beti egon izan naiz 
jaietan, behar izan denean esku 
bat botatzen. Egia esan, ez dakit 
noiz hasi nintzen lanean. Gauza 
natural bat izan zen, dinamika 
batean sartzen zara eta natural 
joaten da. Akaso nire izaera ere 
horrelakoa da.
Anes: Zapaburu konpartsan ha-
si nintzen gaztetxotan. Norbai-
tek apur bat engainatzen zaitu 
jaietan hasteko eta... (barrez). 
Injustizien aurrean ez naiz kon-
forme geratzekoa, eta horrega- Anes Baños, Sorginola gaztetxean auzolanean.

Ezkerretik hasita, Baños, Biritxinaga eta Magunagoitia.
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tik ikasi dut ere Gizarte Hez-
kuntza. Uste dut Euskal He-
rriak badituela hobetzeko mila-
ka gauza, baita Durangok ere. 
Sarritan ez dira garaipen han-
diak lortzen, baina astiro-asti-
ro bagoaz gauzak hobetzen. Bes-
talde, ez digute erakusten talde 
izaera bat edukitzen eta gauza 
bategatik borrokatzen. Horre-
gatik, ulertzen dut jende batek 
ez ikustea bere burua ordubete-
ko batzar batean. Uste dut geuk 
eskaini behar ditugula plaza ho-
riek, eta bakoitzak ahal duene-
tik ekarpena egin. Askotan se-
gurtasun ezak gainditzea da 
zailena. Baina, adibidez, Rio de 
Orogaz harritu egin naiz zenbat 
jende aktibatzen duen ikusita.

Baina, sarri ez da erraza iza-
ten ikasketa edo lanagaz bate-
ratzea. Zertarako horrenbeste 
buruko min?
Anes: Joan den ikasturtea uni-
bertsitateko azkena izan da nire-
tzat, eta bai, ez da erraza. Azken 
batean, norbere burua eta zure 
taldekoak zaintzen ikastea ga-
rrantzitsua da. Emakumearen 
egoerari buruz eztabaidatzen 
geundela esan zidaten: “Zertara-
ko borroka egin? Utopia bat da”. 
Nire ustez, txarragoa da zaude-
nean geratzea. Kexatzea eta ho-

rren aurrean ezer ez egitea, hori 
da ezin dudana ulertu. Gainera, 
utopia batzuk desagertu behar-
ko lirateke, injustiziak direlako. 
Emakumeok etxera lasai buelta-
tzeko eskubidea dugu, adibidez.
Ander: Egia da Saharako gataz-
ka konpontzeko urte asko pasa-
tu beharko direla. Baina, errefu-
xiatuen kanpamentuetan dau-
denak laguntza humanitarioari 
esker bizi dira, eta guk lagundu 
ezik ez dakit zer gertatuko litza-
tekeen eurekin. Gainera, ez da 
bakarrik eurei laguntzea; zu ere 
pertsona lez hezi egiten zara, be-
girada irekitzen dizu.

Mundua asko aldatu da, eta 
gazteriaren joerak ere bai. 
‘Oraingo gazteek ez dute odo-
lik’, diote hainbatek.
Maialen: Niri askotan esan izan 
didate. Baina ni ez naiz geldi-
tzen; beraz, esatekotan esan mu-
gitzen ez direnei. Sarri haserre-
tu egiten naiz horregatik.
Anes: Nik uste dut nagusien nos-
talgia dela, bere garaia hobea 
izan zenaren pentsamendu ho-
ri. Ez dut uste gazteak pasibo ba-
tzuk garenik, inondik inora. Ba-
koitzak bere eran egiten du, bai-
na Durangaldea behintzat oso 
aktibo ikusten dut, eta daukagu-
narekiko nahiko inkonformis-

tak garela ere bai. Beste kausa 
batzugatik ere borrokatzen ikasi 
dugu: Sahara, feminismoa... 
Ander: Nire ustean, askok oro-
kortu egiten dute, eta batzuetan 
ez da ikusten zuk egindako ekar-
pena. Arrazolako jaietara jendea 
doala ikusten da, baina igual ez 
horren atzetik egiten den lana. 
Egoera asko aldatu da eta gau-
zak egiteko beste modu bat dago.

Zelan ikusten duzue zuen bu-
rua hemendik urte batzuetara?
Anes: Herrigintzan egongo nai-
zela uste dut. Gaztez betetako 
gaztetxe bat espero dut, emaku-
meak euren buruen jabe...
Ander: Ilusiorik barik ezin gara 
bizi. Ilusioa behar dugu gure as-
moak aurrera ateratzeko eta es-
kubideen alde egiteko.
Anes: Feminismoagatik, pre-
soak etxera ekartzeagatik edo 
Saharagatik borrokatzen ez ego-
tea espero dut. Dinamika horiek 
desagertzea seinale ona izango 
litzateke.

Jaiak ez, ezta?
Maialen: Ez, hori ez! Ez dakit 
Arrazolak zelako bilakaera edu-
kiko duen hemendik urte ba-
tzuetara, baina bertan ikusten 
dut neure burua. Jaiak manten-
tzea espero dut.Maialen Magunagoitia, Arrazolan dantzan.

Ander Biritxinaga, erdian, Rio de Oroko Izurtzako kanpamentuan.
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Haustura gatazkatsua izan duten 
bikoteek elkargunea izango dute
Durangoko lokal berriagaz, bikoteen umeak babestea da helburu nagusia

  DURANGO  M.O.
Banatutako bikote gatazka-
tsuentzat Elkargune Familia-
rra zabalduko dute Durangon, 
urrian. Laubideta kaleko loka-
lean umea bisitatzeko aukera 
edukiko dute zaintza ez dute-
nek. Izan ere, umeak babestea 

da helburu nagusia. Gaur egun-
go kalkuluen arabera, dozena 
bat familiari eskainiko diete, 
baina denboragaz handituko de-
la uste dute. Kasu asko indarke-
ria matxistagaz lotutakoak dira.

Orain arte, egoera horretan 
zeuden Durangaldeko familiek 

Bilboraino joan beharra zuten 
elkartzera, eta kasuren batean 
Durangoko Ertzaintzaren komi-
sarian ere egin dute bisitaldia. 
Eusko Jaurlaritza da zerbitzua-
ren arduraduna, eta gune be-
rriagaz familiak erosoago egon-
go direla uste du Loly de Juan 

Justizia zuzendariak, batez ere 
umeak. Gainera, erasotzaileak 
eta biktimak topo ez egiteko ere 
egokiagoa izango dela dio. Ha-
sieran, Amankomunazgoa izan 
zen proiektuaren sustatzailea, 
baina udal batek sinatu behar 
zuen hitzarmena Jaurlaritza-
gaz, eta Durangokoak egin du 
hori. Udalarena da lokala, eta 
berau egokitzeko 22.000 euro 
inbertituko ditu. “Indarkeria 
matxistari amaiera emateko 
tresna bat gehiago” dela azaldu 
zuen Pilar Rios alkateordeak 
prentsarako aurkezpenean. Ai-
tziber Irigoras alkateak gogora-
razi zuen berdintasun politiken 
zeharkakotasuna lehentasuna 
dela udalarentzat.

Amankomunazgoa, 2014tik
Aitor Lopez Amankomunaz-
goko presidenteak (EH Bildu) 
adierazi du 2014tik ibili dela 
eskualdeko instituzioa lanketa 
horretan, Lea Artibaiko eta Bus-
turialdeko mankomunitateekin 
batera –Gernikan ere zabalduko 
da beste elkargune bat–. Bere 
esanetan, bertako gizarte tekni-
kariek beharrizana ikusten zu-
telako hasi zen prozesua. Horien 
lana nabarmendu gura izan du 
Lopezek, eta instituzioen arteko 
elkarlana ere aitortu du.

Durangoko gobernu taldeko (EAJ eta PSE-EE) kideek Jaurlaritzako ordezkariekin aurkeztu zuten lokala, barikuan.

Gazteen 
alokairurako 
ideia berria

  DURANGO  M.O.
Etxebizitza eskubidearen alde-
ko Zabalduko Ditugu taldeak 
proposamen berria aurkez-
tu du gazteen alokairua sus-
tatzeari begira: Etxebizitza 
Kontratu Herritarra idatzi 
eta landu gura dute. “Gazteon 
egoerara egokitutako prezio 
eta baldintzak” ezarriko dituz-
te kontratu horretan. Gero, he-
rritarrei deialdia egingo diete, 
hutsik dituzten etxebizitzak 
gazteen esku jartzeko, taldea 
bera bitartekari bihurtuta. 
“Uste dugu etxebizitzaren ara-
zoa herritar guztioi dagokigun 
zerbait dela”, esan dute. Ahol-
kularitza juridikoa ere jasoko 
dutela diote.

Zabalduko Ditugu taldeak  
mozioa aurkeztu zuen udalean 
alokairu soziala eskatzeko, eta 
aho batez onartu zen. Baina 
“udal gobernuagaz ez da hitze-
mandako elkarlanik burutu”, 
diotenez. Instituzioak Faus-
tegoienako babeseko 17 etxe 
gazteen alokairu sozialerako 
erabiliko ditu.

Kurutziagakoen 
“desadostasun osoa”, 
txosnen lekuagatik
Gaur arratsaldean batzar bat egingo dute 
auzokideek, udalak eta Txosna batzordeak

  DURANGO  Markel Onaindia
Kurutziagako bizilagunek “era-
bateko desadostasuna” eraku-
tsi dute Txosnagunea auzoan 
ezartzeko erabakiagaz. Joan zen 
eguaztenean kaleko auzokide 
eta merkatariek batzarra egin 
zuten egoeraz berba egiteko, eta 
ondorioak udalari igorri diz-
kiote, “auzokide eta merkatari 
ia denek sinatuta”, diotenez. 
Dokumentu horretan gogor 
egiten dute erabakiaren kontra, 
eta “irainduta” sentitzen direla 
diote. Prentsatik enteratu izana 
ere kritikatu dute. Duela bost 
urte anbulantzia batek sartzeko 
zailtasunak izan zituela gogora-
tu, eta kezkatuta daudela nabar-
mendu dute. “Tristea da gure 
kexa berriro erakutsi behar 
izatea, politikariek gutxietsi 
gaituztelako”. Gaur bertan, ba-
tzar bat egingo dute udalagaz eta 
Txosna batzordeagaz.

Dokumentuan hainbat arra-
zoi eman dituzte euren desa-
dostasuna agertzeko. Nagusia, 

kaleko ebakuazio eta larrialdi 
planengatik duten ardura. Ku-
rutziaga kaleko etxerik gehie-
nak 100 urtetik gorakoak izatea-
ren balioa ere aipatu dute, eta 
bertan komertzio ugari egotea 
ere bai. “Bezero kopurua bajatu-
ko zaie, zabortegi baten erdian 
kokatuta egongo direlako”, adie-
razi dute era gordinean. Bestal-

de, musikaren zaratak umeei 
eta nagusiei eragingo diela ohar-

tarazi dute, baita gertu dagoen 
erresidentziakoei ere. Gainera, 

Ertzain-etxea inguruan egonda, 
ertzainen eta jaizaleen artean 
arazoak sortu daitezkeela ere 
uste dute auzokideek. 

Informazio eske
Arrazoi horiengatik eta beste 
hainbatengatik, ez dute gura 
bertan txosnarik ipintzerik. 
Baina, erabakia mantenduz ge-
ro, eskakizunak egin dizkiote 
udalari. Larrialdi eta ebakuazio 
planen informazioa eskatu dute, 

eta txosnen kokaleku zehatzare-
na ere bai. Etxeak babestea gura 
dute, eta kaleko pibote metali-
koak kentzea –duela bost urte 
bidea ixteagatik ezin izan zen 
sartu anbulantzia–. 

DAZek, bere aldetik, txosnak 
beharrezkoak direla azaldu du, 
“baina txandakatzeko sistema 
on bategaz”. Txosna batzordea, 
ostera, pozik azaldu da aurten 
euren gunea Kurutziagan ipin-
tzeko erabakiagaz.

Kaleko etxeak eta komertzioak babestea eskatu dute auzokideek.

Larrialdi eta ebakuazio 
planen informazioa eskatu 
dute, eta txosnen kokaleku 
zehatzarena ere bai

Anbulantzia batek 
sartzeko arazoak izan 
zituela gogoratu, eta 
kezkatuta daude

Kurutziaga kaleko etxerik 
gehienak 100 urtetik 
gorakoak izatearen balioa 
ere aipatu dute
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Spinninga, 
mugikortasunaz 
pentsarazteko

  DURANGO  M.O.
Bihartik hilaren 22ra arte Mu-
gikortasun Astea egingo da 
Durangoko kaleetan, Europa 
mailako ekimenaren baitan. 
Indartsu hasiko da, gainera: 
Autorik Gabeko Asteburua 
izendatu dute biharkoa eta 
etzikoa. Bihar, Ezkurdin ekin-
tza ugari egongo dira aukeran, 
eta 11:00etan martxan ipini-
ko den II. Spinning Maratoia 

da horietako bat. Gainera, 
10:00etan bigarren eskuko 
azoka egingo dute, eta 10:30ean 
bizikleta martxa familiarra. 

Nobedade lez, sare sozia-
letan lehiaketara deitu dute, 
bizikletagaz zerikusia duten 
irudiak zabaltzeko, #durango-
mugituz traola erabilita.

Mugikortasun Astea 
egingo da Durangoko 
kaleetan, Europa mailako 
ekimenaren baitan

‘Bergante’ 
gogoratzeko 
ekitaldia egingo 
dute gaur

  OTXANDIO  J.D.
Jesus Azkorbebeitia Bergante 
euskal iheslari ohia joan zen 
asteko eguenean hil zen Otxan-
dion, gaixotasun baten ondo-
rioz. Bergantek urte asko egin 
zituen Euskal Herritik kan-
pora; batez ere, Mexikon egon 
zen. Gaur bera gogoratzeko 
ekitaldia egingo dute, 19:30ean, 
Otxandioko Andikona plazan. 
Euria egiten badu udaletxeko 
aterpera tokialdatuko dute 
ekimena.

Bergantek 1990. urtean 
egin zuen ihes, eta hurren-
go 24 urteak kanpoan eman 
o s t e a n  i t z u l i  a h a l  i z a n 
zen Euskal Herrira, Eus-
kal Iheslari Politikoen Ko-
lektiboak adostutako bide- 
orria baliatuta. 

Jesus Azkorbebeitiak 
1990ean egin zuen ihes 
eta 24 urtez kanpoan ibili 
zen; batez ere, Mexikon 

  DURANGO  Markel Onaindia 
Andraguneko jabekuntza ikas-
taroen aurkezpena egin zuten 
astelehenean, eta orain arteko 
hamar edizioetan ikasle izan 
diren emakume bik euren testi-
gantza eman zuten prentsaren 
aurrean. Bertan parte hartzeak 
euren bizitzetan aldaketa bat su-
posatu izan duela adierazi zuten 
Rebeca Diazek eta Maribel Na-
varrok. “Itzartze bat eta barne 
errekonozimendu bat” izan da 
Diazentzat, eta “herriko emaku-
meekin zabaltzeko” aukera bat 
Navarrorentzat. 

Diazek ez du galtzen ikasta-
roetara joateko aukerarik. Ama 
izan eta segituan ere hantxe 
zegoen. “Umeei eskolara noa-
la esaten diet”, kontatu zuen 
Diazek harrotasunez.  Jabe-
kuntza ikastaroetan jasotzen 
dena nabarmendu, eta gazteei 
animatzeko deia egin zien. Iaz 
mekanikari eskainitako ikasta-
roan egon zen, arrakasta handia 
eduki zuena.

Zahartzaroari begirada erai-
kitzaileagaz ekin zion Nava-
rrok. “Jubilazioa heldu zitzai-
danean asko lagundu zidan 
jabekuntza eskolak”. Geroztik, 
makina bat ikastaro egin ditu. 
“Asko ikasi dut, eta bertan segi-
tzea espero dut”. 

355 plaza daude
Ikastaroetako aurreinskripzioa 
martxan dago, hilaren 22ra ar-
te. 355 plaza daude guztira, eta 
ikastaroren baten kopurua pa-
satuz gero, zozketa egingo dute 

28an. Gero, 29tik urriaren 10era 
artean azken izen-ematearen 
ordua izango da. Andragunean 
bertan (10:00etatik 13:00etara eta 
17:00etatik 21:00etara) edo Inter-
net bidez egin ahal da apuntatze-

ko eskaera. Aurten elektrizitate 
ikastaroa izango da nobedadee-
tako bat, eta gainerako 23 ikas-
taroetan emakumeen historiari, 
zaintzari eta hilekoari lotutako 
gaiak ere jorratuko dira.

Diaz eta Navarro, Andragunean, astelehenean.

“Itzartze eta barne errekonozimendu 
bat izan da jabekuntza eskola”
Andraguneko ikastaroetan izena emateko epea zabalik dago, 22ra arte

Berdintasunaren alde 
korrika egiteko gonbita 
III. Herri Lasterketa Familiarra egingo dute etzi

  IURRETA  Aitziber Basauri
Berdintasuna, elkartasuna, 
osasuna eta kirola bultzatzea 
helburu duen herri lasterketa 
familiarra egingo dute dome-
kan Iurretan. Hirugarren edi-
zioa izango duen lasterketan 
izena emateak euro bat balio du 
—zortzi urtetik gorakoek— eta 
batutako dirua La Otra Mirada 
elkarteak Senegalen garatzen 
diharduen proiektu bati lagun-
tzeko izango da: xaboia egiteko 
tailerra eraiki gura dute.

Korrika egiteko hitzordua 
11:00etarako egin dute eta adina-

ren araberako hainbat ibilbide 
prestatu ditu Gu Be bai Runners 
elkarteak. Iaz 300 bat lagunek 
parte hartu zuten eta aurten ere 
orduango “arrakasta handia” 
errepikatzea espero dute. Koiki-
li Lertxundi futbolari ohiak ere 
babestu du ekimena.

Lasterketa amaituta, umeen-
tzako moto lasterketa egongo 
da, 12:30ean. 13:00etan herri ki-
rol erakustaldia egongo da, eta 
14:15ean errifa solidarioa. 

Beldur Barik gunea ere jarri-
ko dute Anderebideren lagun-
tzagaz. 

Ibarretxe kultur etxean egin dute aurkezpena antolatzaileek, asteon.
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Elorrioko jaietan ez da 
eraso salaketarik egon
Jaien “arrakasta” nabarmendu du udalak

  ELORRIO  M.Z.
Ferixa Nausikoen inguruko ba-
lorazioa bidali du asteon pren-
tsara udalak. Bertan adierazi 
dute eraso sexistak salatzeko 
ipinitako telefonoan ez dutela 

deirik jaso eta salaketa polizia-
lik ere ez dela egon, eta horrek 
erasorik egon ez dela ziurtatzen 
ez duen arren, bestelako berri-
rik ere ez dutela.

Bestalde, jaien “arrakasta” 

nabarmendu dute udal ordez-
kariek, eta jaietan partaidetza 
handia egon dela azpimarratu. 
“Badugu zer hobetu eta hobe-
tzen ahaleginduko gara, baina 
geroz eta jai herrikoiago, pa-
rekideago eta justuago batzuk 
izateko norabide onean goaz”. 

Horrez gainera, aurtengo 
Ferixa Nausikoetako ekitaldi-
rik jendentsuenak lehen igan-
deko azoka, Kuadrillen eguna 
eta Sukalki eguna izan zirela 
adierazi dute.

2017ko proiektu 
nagusien lanak 
martxan daude

  ELORRIO M.Z.
2017ko aurrekontuetako proiek-
turik garrantzitsuenak egiteko 
lanak martxan jarri dituzte, 
aste honetan, Elorrion. Belen-
gua kalea urbanizatzeko obrak, 
Ibarra kaleko espaloiak aldatze-
koak, kiroldegiko frontoiaren 

kanpoaldean aldagelak jartze-
koak eta Arriola antzokiko tei-
latua konpontzekoak, besteak 
beste. 

Udalak oharrean jakitera 
eman duenez, asteon hasitako 
obrek ondorengo aurrekontua 
dute: Belenguako urbaniza-
zioak 396.763 euroko aurrekon-
tua, Ibarra auzoko espaloia al-
datzeak 124.599 eurokoa, kirol-
degiko frontoiko obrek 129.591 
eurokoa eta Arriolako teilatuak 
116.173 eurokoa.

AHTaren desjabetzeen 
aurka mobilizatu dira
16 lurjabe desjabetze aktak sinatzera deituta zeuden

  ZORNOTZA  J.D.
Zornotzako 16 lurjabek AHTa-
ren inguruko desjabetze aktak 
sinatzeko hitzordua izan zu-
ten eguen goizean udaletxean. 
Trenak hornidura elektrikoa 
izan dezan, azpiestazio elek-
triko bat egiteko asmoa da-
go Luminabaso inguruan, eta 
desjabetzeak lurzoru horren 
gainekoak ziren. 16 lurjabeen 
artean, guztira, 43.603 metro ka-
rratu desjabetu gura dituzte, eta 
beste 26.402 zortasun modura 
eskuratu. 

Sinaduretarako deituta zeu-
den une berean, Zornotzako 
EH Bilduk kontzentrazioa egin 
zuen udaletxeko atarian. Koali-
zio horretako Urko Lopezek go-
goratu du “betidanik” erakutsi 

dutela proiektuarekiko “desa-
dostasuna”. “Harrigarria iru-
ditzen zaigu proiektu honegaz 
jarraitzea. Frantziak eta beste 
autonomia erkidegoek ez dau-
kate bere lehentasunen artean. 

Beraz, logistikoki ez dago ber-
matuta loturarik, ez estatuagaz, 
ez Frantziagaz, eta, hala ere, 
proiktuagaz aurrera egiteko 
tematuta daude. Ez dauka zen-
tzurik”, adierazi zuen Lopezek.

Eguenean udaletxeko atarian egindako kontzentrazioa.

Urko Lopez: “Harrigarria 
iruditzen zaigu proiektu 
honegaz jarraitzea;  
ez dauka zentzurik”

Durangoko auzitegitik igarota, 
lau zornotzarrak epaiaren zain 
Ziztada Gunea kokatuta dagoen lokala okupatzeagatik epaitu dituzte

  ZORNOTZA  Joseba Derteano
Ziztada Gunea kokatuta dagoen 
lokala okupatzeagatik lau zor-
notzarrek epaiketa izan zuten 
atzo Durangoko auzitegian, 
lokalaren jabeak bide zibileko 
salaketa jarri ostean. Epaituek 
ez zuten berba egin beharrik 
izan eta alde bietako abokatuek 
hartu zuten nork bere arrazoiak 
emateko ardura. Prozesu hori 
gaindituta, lau zornotzarrak az-
ken epaiaren zain daude orain. 
Lokalaren jabeak epaiketak 
eragindako gastuak epaituek 
ordaintzeko eskatu du.

Orain urte bi okupatu zuten 
Luis Urrengoetxea kalean da-
goen lokala. Epaiketaren eguna 

jakin zuten egun berean jakina-
razi zieten lokalaren etxegabe-
tzerako eguna ere: azaroak 14.

Eguaztenean elkarretara-
tzea egin zuten Zornotzan egoe-
ra salatzeko eta Ziztada Gunea-
ren alde egiteko. 

Bigarren salaketa
Atzoko epaiketa lokalaren ja-
beak jarritako bigarren salake-
taren ondorioa da. Orain urte 
bi lokala okupatu eta berehala 
jarri zuen zigor-arloko lehenen-
goa. Ondoren, gaurko epaike-
taren sorburua den bide zibila 
hartu zuen. Okupatutako lokala 
utzaraztea ere eskatzen zuen 
salaketa horretan, Ziztada Gu-

neko kideek ohar batean infor-
matu dutenez.

Ekintza alternatiboak
Lokala okupatu zutenetik hain-
bat jarduera egin dituzte ber-
tan, kultura alternatiborako 
espazio autogestionatua bihur-
tzeko asmoz: hitzaldiak, musi-
ka emanaldiak, liburu aurkez-
penak, ikastaroak… 

Eguaztenean elkarretaratzea egin zuten Zornotzan.

Okupatutako lokala 
etxegabetzeko eguna 
ere jakinarazi diete 
dagoeneko: azaroak 14 
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Luteroren tesien 500. urteurrena 
gogoratuko dute Durangon 
Irailaren 22an Joanes Leizarragak euskarara itzulitako Itun Berriaren 
errezitaldiagaz hasiko dituzte ospakizun ekintzak Landako Elkartegian

  DURANGALDEA  J. Derteano
Martin Luterok erlijio kristaua-
ren oinarriak astindu zituen 
1517an, Erromako Eliza Kato-
likoari zuzendutako 95 tesiak 
Wittenbergeko (Alemania) eliza 
bateko atean eskegi zituenean. 
Gutunak oihartzun eta zabal-
kunde itzela izan zuen inpren-
taren laguntzagaz eta eztabaida 
teologiko sakon baterako atea 
ireki zuen, ondoren erreforma 
protestantean gorpuztuko zena. 
Aurten 500 urte egin dira ger-
taera horretatik eta data hura 
abiapuntu hartuta, ekitaldi 
sorta prestatu dute protestan-
tismoaren ekarpena eta eragina 
ezagutara emateko.

Eliza kristauak hartutako bi-
deagaz kritiko, Biblian jasotzen 
diren oinarrizko irakasbidee-
tara itzultzea aldarrikatu gura 
izan zuen  Martin Luterok bere 
tesiekin.

Protestantismotik hainbat 
mugimendu eta kongregazio 
sortu dira mendeetan zehar eta 
eliza ebanjelikoa da horietako 
bat. Eskualdeko sinesdunak 

Bilboko elizara joaten ziren 
sasoi batean, harik eta 1981ean 
Durangoko Eliza Ebanjelikoa 
—San Inazio auzunea, 9F-G, Du-
rango— sortu zen arte. Horko 
kidea da Karmele Elexpe, eta 
bera buru duen Erreformaren 
Urteurrenaren Oroitzapenera-
ko Batzordea —elkarte batzuen 
laguntzagaz—  buru-belarri 
lanean dabil egitaraua osatzen.

Itun Berria euskaraz
Urteurreneko ekintzak iraila-
ren 22an Durangoko Landako 
Elkartegian izango den erre-
zitaldi bereziagaz hasiko di-
tuzte. Joanes Leizarragak Itun 
Berria euskarara itzuli zuen 
1571n. Euskara erabiliz eginda-
ko bigarren liburua izan zen, 
Bernart Etxeparenaren ostean. 
Itun Berria audioan jaso dute, 
deklamatuz eta gaurko euskara 
erabiliz. ‘Antzeztutako’ audio 
hori aurkeztu eta eskainiko du-
te Elkartegian.

Urriaren 6an Ander Berro-
jalbiz ikerlariak ‘Durangoko he-
retikoak: erreformaren aitzin-

dariak?’ hitzaldia eskainiko du 
Kurutziagako Santikurutzen. 

Kontzertu solidarioa
Azaroaren 4an, musika elkar-
tasunagaz lotuko dute. Sal.150 
folk rock taldeak kontzertua 
eskainiko du Plateruenean, eta 
batutako dirua Durangaldeko 
Angelman Sindromea Elkartea-
ri emango diote. 

Azaroaren 9an Arte eta His-
toria Museoan antolatuko du-
ten mahai-inguruan erreforma 
protestantearen ibilbidea eta 
gaur egungo erronkak izango 
dituzte berbagai.

Azkenengo ekitaldi biek ber-
dintasunaren ikuspegitik lan-
duko dute erreforma protestan-
tea. Lidia Rodriguez izango da 
hizlaria. Kulturalki, etnikoki 
zein genero ikuspuntutik gizaki 
denak maila berean jarri zituen 
erreformak eta ekarpen hori 
bistaratzea dute helburu.

Askotariko kongregazioak 
eta elizetako ordezkariak ba-
tuko dituen ekitaldi nagusia 
Bilbon izango da, urriaren 28an. 

Martin Lutero 95 tesiak eskegitzen Ferdinand Pauwels pintore belgikarraren XIX. mendeko pintura batean.

“Peruko eskola eta jantoki 
sozialei laguntzen diegu”
36 urte egin ditu Durango-
ko Eliza Ebanjelikoak. Zelan 
sortu zen? 
Bilboko gotzainaren ideia 
izan zen. Alde batetik, Bil-
boko elizara gero eta jende 
gehiago joaten hasi zen. Bes-
tetik, orduan Bilboraino joa-
tea ez zen gaur egun bezain 
erraza. Beraz, inguruko jen-
deak aukera gehiago izan ze-
zan, hemen kongregazio bat 
sortu zen 1981ean. 

Hainbat ekintza egiten ditu-
zue, esaterako Perun beha-
rrean dauden pertsonen  
alde. 
Tapoiak eta egunkariak batu 
eta pilatu egiten ditugu. On-
doren, saldu eta hor batuta-
ko dirua Peruko Trujillo he-

rriko eskolara bidaltzen du-
gu, edo jantegi sozialei lagun-
tzera. Bel abizeneko familia 
katalanak lan handia egin du 
urteetan Perun zein Bolivian 
jantegi sozialekin, gurasoen 
eskolekin eta beharra dute-
nentzako osasun arreta zer-
bitzuekin. Boliviakoa nahiko 
ondo bideratuta dago eta Pe-
rukoak laguntza handiagoa 
behar du une honetan. Beraz, 
Perura bidaltzen dugu lagun-
tza. Horrez gain, gure ingu-
ruan lan soziala garatzen du-
gu drogomenpekotasunaren 
arloan, beharrizana duten 
herritarrekin… Bigarren es-
kuko merkatu bat ere antola-
tzen dugu. Gazteek kudeatzen 
dute eta batzen dena gazteen 
proiektuetara bideratzen da.

Joanes Leizarragari zor zaio Itun Berriaren euskararako lehenengo itzulpena.

Karmele Elexpe urteurreneko ekitaldien prestakuntzan lanean dabil.
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Urien eta 
Azkorbebeitia 
Axpen, zapatuan

  ATXONDO  J.G./ M.Z.
Bizkaiko Artzain-txakurren 
Txapelketan Jose Urien eta Jo-
se Angel Azkorbebeitia biga-
rren eta hirugarren sailkatu 
ostean, zapatuko Euskal He-
rriko Artzain-txakurren Txa-
pelketan parte hartuko dute. 

Axpeko zapatuko txapelke-
tan, Jose Urien eta Jose Angel 
Azkorbebeitia abadiñarrek 
Enrike Mendiguren iazko 
irabazlea eta Roger Jaure-
txe, Martxel Hualde, Antonio 
Alustiza, Jose Mari Istilart, 
Fidel Alonso, Asier Bolibar, 
Jose Mari Bengoa eta Aitor 
Tato izango dituzte aurkari. 

Aurten 51.aldia izango 
duen artzain-txakurren txa-
pelketa  17:30ean hasiko da. 
Eta, urtero lez, Axpeko Eliza-
buruko landetan jokatuko da 
Gerediaga Elkarteak antola-
tutako  proba.

Zahartze mailak gora 
egin du landa-eremuan
Mañarian egindako ikerketaren ondorio bat da

  MAÑARIA  Joseba Derteano
Mañariko Udalak herriko so-
ziodemografiaren eta etxebizi-
tza parkeen gaineko azterketa 
bat egin du azkenengo hilabe-
teetan. Ikerketa horren datuak 
eskuartean dituzte dagoeneko 
eta herritarren aurrean aur-
kezteko asmoa dute. Aurkez-
pena urriaren 5ean izango da 
18:30ean, Mañariko udaletxeko 
udalbatzar aretoan.

Azterketatik hainbat on-
dorio atera dituzte. Batetik, 
landa-eremuan zahartze maila 
bereziki kontuan hartzekoa 
dela bistaratzen du azterketak. 
Belaunaldi berriek herrigunea 
aukeratzen dute bizitzeko eta 
hantxe bizi da mañariarren 

%68,9. Ildo horretatik, herri 
nukleoan gero eta jende gehia-
go eta landa-eremuan gero eta 
gutxiago biziko dela aurreikusi 
dute. Joera horren beste ondo-
rio bat landa-eremuak datozen 
urteetan jasango duen zahartze 
tasa handia da. Herrigunea ere 
ez da libratuko eta zahartze ta-
sak hazkunde bizkorra izango 
du nukleoan. Horren ondorioz, 
gaur egun okupatuta dagoen 
etxebizitza parkearen %6,4 hu-
tsik geratu daiteke hurrengo 
hamar urteetan. 

Azterketaren arabera, Maña-
riko etxebizitza parkearen 
%45,6k ez du erabilera iraunko-
rrik eta landa-eremuan %60koa 
da zenbateko hori.

Gorputzari 
eragiteko erritmo 
latindarrak   

  IZURTZA  J.D. 
Urteroko mantentze-gimna-
sia klaseak eraberrituta datoz 
aurten. Urritik aurrera, ikas-
turte osoan aerodance izeneko 
saioak egiteko aukera egongo 
da astean egun baten. Erritmo 
klase asko erabiltzen dituz-
te aerodancen. Asteko beste 
egun batean, hiru hilabete 
iraungo duten saioak izango 
dira: erritmo latindarrekin 
hasi eta aerobic eta pilatesegaz 
jarraituko dute. Izen-ematea 
udaletxean egin daiteke. 

Kereilara batzeko 
testigantzak aurkeztuta
Errefuxiatuak gogoan dituen erakusketa hilaren 
27ra arte egongo da ikusgai Kultur Etxean

  BERRIZ  M. Z.
Irailaren 11ro bezala, astelehe-
nean, frankismoan hildako 
eta errepresaliatutako herri-
tarrak gogoan hartu zituzten 
Berrizen. 1936an indar frankis-
tek Felipe Urtiaga alkatea eta 
Jose Agirre, Gregorio Urkijo 
eta Fermin Aranguren herri-
tarrak fusilatu ondoren, lagun 
horiek eta, oro har, frankis-
moa sufritu zuten berriztarrak 
omentzeko baliatzen dute hila-
ren 11.

Aurtengo ekitaldian, gaine-
ra, frankismo garaian fusila-
tutako Urtiaga, Agirre eta Ur-
kijoren familiartekoek Argen-
tinako Kereilagaz bat egiteko 

dokumentazio eta testigantza 
guztiak eman zizkieten udal 
ordezkariei. Duela urtebete, 
Berrizko Udalak Argentinako 
kereilara batzeko asmoa eraku-
tsi zuen. 

Bestalde, aurten, munduko 
errefuxiatuak gogoan izan di-
tuzte Berrizen.  ‘Gu ere errefu-
xiatuak izan ginen’ erakusketa-
ren bitartez, frankismo garaian 
herritik erbestera joandako 
hainbat berriztarren istorioa 
ikus daiteke. Erakusketan Eus-
kal Herriko beste probintzieta-
tik Berrizera etorritako errefu-
xiatuak nola hartu zituzten ere 
azaltzen da.  Erakusketa hilaren 
27ra arte dago ikusgai.

Astelehenean egin zuten oroimen ekitaldia.

Azterketako datuak azaltzeko aurkezpena urriaren 5ean egingo dute.

Materialen 
zain kale bitan 
barandak jartzeko 

  MALLABIA  J.D.
Mallabiko Ansoagabekoa eta 
Ansoagagoikoa kaleetan ba-
randak eta eskubandak ja-
rriko ditu Inoxkea enpresak. 
Udalak enpresa honi esleitu 
dizkio lanak. Une honetan, 
eskatutako materialak heltze-
ko zain daude lanak hasteko, 
enpresako ordezkarien esane-
tan. Lanak seguruenik urrian 
hasiko dituztela aurreikusi 
dute. Kale bietan baranda be-
rriak jarrita segurtasun eska-
kizunetara egokituko dituzte.

Datorren astean hasita, urtebetez 
obratan egongo dira eskolan  
Irtenbidea eman gura diote Zaldibarko eskolan daukaten espazio falta larriari 

  ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Asteon ziren lanean hastekoak, 
baina datorrenera atzeratu du-
te, azkenean, eskolako obraren 

hasiera. Ikastetxearen zuzenda-
ritzak, Jaurlaritzako Hezkuntza 
sailak, obra burutuko duen en-
presak, proiektua gauzatu du-

ten arkitektoak eta udal ordez-
kariek aurreko barikuan egin 
zuten urtebeteko lan horien 
egutegia zehazteko batzarra.

Bi fasetan burutuko dituzte 
lanak. Lehenengoan, futbol-ze-
laiaren ondoko zonaldean jar-
dungo dira lanean. Arrapala bat 
ipiniko dute han, eta Partenoia 
esaten dioten eraikuntzari lotu-
ta egongo den gela berri bat ere 
atonduko dute. Lanen fase hori 
Gabonetan amaitzea aurrei-
kusten dute, eta bitartean itxita 
egongo da ikastetxerako futbol
-zelaiaren aldeko sarrera hori. 

2018 hasieran ekingo diote 
bigarren faseari, eta, ondorioz, 
urtarriletik aurrera futbol-ze-
laiaren ondoko atea erabiliko 
dute eskolarako sarbide mo-
duan. Eskola eremuaren beste 
aldean, eraikin berri bat altxa-
tzeko lanak burutuko dituzte. 
Partenoiaren eta 3-5 urtekoen 
eraikinaren artean altxatuko 
dute bost gela berri hartuko di-
tuen eraikin berri hori.

Espazio falta larria dute az-
ken urteotan Zaldibarko esko-
lan, eta 2007tik daude berau 
handitzeko lanak noiz hasiko 
zain. Azken hamarkadan, ume 
kopurua asko hazi da, eta gela 
guztiak bikoiztu dituzte. 

Bost gela berri atonduko dituzte ‘Partenoiaren’ eta 3-5 urtekoen eraikinaren artean altxatuko duten eraikinean.
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IRITZIA    

 
DURANGALDEA ASTEON

SEI HANKAKO MAHAIA

JOSUNE  
LÓPEZ 
GARCIA
PP

Pentsa dezakegu udal bateko 
aurrekontuen negoziazioa eta 
balizko onarpena aurrekontu 
horiek dagozkion urtea hasi 
aurretik izan behar direla. Bai-
na gure hiribildu maitean ez 
da horrela. Gobernariek des-
berdin jokatzen dute, modu bi-
txian, eta oker baino okerrago 
esango nuke.

Azken hiru urteetan gerta-
tutakoa azalduko dizuet, orain-
go legegintzaldikoetan, hain 
zuzen. 

2015ean aurreko urteko au-
rrekontuak luzatu egin ziren, 
besterik gabe.

2016an negoziatzeko modua 
aldatu egin zen. Hori ongi, bai-
na garaiz kanpo egin zen, eta ia 
urte erdi igaro ostean onartu zi-
ren aurrekontuak. Zutabe ho-
netan inoiz kontatu dizuedan 
moduan, Alderdi Popularrak 
zenbait hobekuntza negoziatu 
zituen zirriborroan, azkenean 
durangarren onerako direnak. 

Aurtengo aldira etorrita, 
2017an garaiz kanpo negozia-
tzea aukeratu da, baina apur-
txo bat bakarrik eta bukatu ga-
be. Horrela, gobernu taldeak 
berriro ere oso berandu aur-
keztu du zirriborroa, eta, jaki-
na, hain berandu izatera, nego-
ziazioetan ohartu dira hobe de-
la oraingo aurrekontuak ahaz-
tu eta 2018koei ekitea.

Oraingoan ematen du hone-
la jokatuko dela: zirriborroa 
aurkeztu eta urtea hasi aurre-
tik negoziatzea. Baliteke akor-
dioetara heltzea eta behar de-
nerako onartuta izatea. Al-
derdi Popularrak begi onez 
ikusten ditu negoziazioak eta 
akordioak; izan ere, aurrekon-
tuak onartzeak bizkortasuna 
eta onura ekartzen dizkio Du-
rangori. 

*Erredakzioan itzulia

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

ANBOTOk ez du bere gain hartzen 
kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi 

artikuluetan edo gutunetan 
adierazitakoen eta emandako iritzien 

erantzukizunik.

Zure iritzia, gutuna edo 
fotodenuntzia helarazteko 

helbideak: 
Bixente Kapanaga 9, 48215 - Iurreta • 
Izen-abizenak • telefonoa • helbidea  

• Nortasun Agiriaren zenbakia

DATUOK BARIK EZ DA  
GUTUNIK ARGITARATUKO

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak 
kide baten izenean sinatuta eta 
ANBOTOren irizpideen arabera 

zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako 
testuak ezingo du 1.500 karaktere 

baino gehiago izan (tarteak barne). 

IRITZIA    

Santa Katalinako 
jaia ospatuko 
dute domekan

  GARAI  M.O. 
Etzi ospakizunetan murgildu-
ko dira Garaiko Santa Katali-
na ermita inguruan. Izan ere, 
kurutze santuari omena egite-
ko jaia egingo dute. Berez, atzo 
izan zen eguna, baina antola-
tzaileek domekara aldatzen 
dute, jendea joan ahal izateko. 
11:00etan meza egongo da, eta 
ostean dantzariak. Luntxagaz 
amaituko dute jaia.

Trenbide zaharreko urbanizazioa  
lehiaketa publikora atera du ETSk
Abadiñoko trebide zaharra urbanizatzeko 939.363 euro inbertituko dituzte

  ABADIÑO  Jone Guenetxea
Euskal Trenbide Sareak 939.363 
euroko inbertsioa egingo du 
Traña-Matienako trenbide 
zaharra urbanizatzeko. Oha-
rrean azaldu dutenez, lanak 
urrian edo azaroan hastekoak 
dira, eta asmoa da Galizia plaza 
eta bere ingurua urbanizatzea, 
Inyectametal lantegiaren eta 
errekaren artean. Lanak apro-
betxatuz, ur-jolasak ere jarriko 
dituztela aurreratu dute. 

Auzolagunei bidalitako ohar 
batean Jose Luis Navarro alka-
teak eskerrak eman dizkie era-

kutsi duten “pazientziagatik” 
ETSk proiektu hau tramitatze-
ko izan dituen atzerapenak di-
rela eta. Alkateak ohar horretan 
azaldu dienez,  “lana lizitaziora 
atera da udaleko arduradunek 
ETSgaz hainbat batzar egin eta 
gero”. Gaineratu dutenez,  “uda-
la proiektu on bat egingo dela 
ziurtatzen saiatu da, auzolagu-
nek jasan dituzten eragozpen 
guztien ordainetan”. 

ETSk prestatutako proiek-
tuagaz indarra emango zaie 
oinezkoendako guneei, egoteko 
eta jolasteko guneak ezarriko 

dira, zuhaitzak, zoladura berria 
eta kale-altzariak. Kalea irisga-
rriagoa izango da, bai mugikor-
tasun gutxiko herritarrentzat, 
bai txirrindularientzat. 

Bestalde, kalean 2,25 metro 
zabaleko aparkatzeko gune bat 
markatuko da, eta 3,50 metro 
zabaleko zirkulazio errei bat. 
Era berean, lanak aprobetxatuz, 
ur-jolas batzuk jarriko dituzte, 
Markinan eta Ermuan dauden 
bezalakoak. Azkenik, alkateak 
azaldu du udala lanean ari dela 
aparkalekuak egiteko lur-arlo 
batzuk eskuratzeko.

Udal gobernuak jakinarazi duenez, urrian edo azaroan hasiko ditu ETSk lanak.

EH Bildu, Pino 
plazako jolas 
parkeari buruz 

  ABADIÑO  I. E.
Traña-Matienako Pino plaza-
ko jolas parkea “arriskutsu” 
dagoela adierazi du EH Bilduk 
komunikabideetara bidali 
duen oharrean. Hesituta da-
go parkea irailaren 7tik, eta 
udal gobernu taldeak jakitera 
eman duenez, horrela egongo 
da berriztu arte. EH Bilduk 
kritikatu duenez, baina, obra 
esleitu barik dago oraindik. 
Aurreikuspen falta egotzi dio-
te gobernu taldeari: “Gunea 
itxi dute segurtasuna ezin du-
telako bermatu, baina obrak 
oraindik esleitu barik daude”. 

EAJ eta PSE,  
oker baino okerrago

Elkartasuna El Vallenc, Francesc Fàbregas eta ACPCrekin
ANBOTOk bat egiten du TOKIKOMen eskariagaz:
TOKIKOM, toki komunikabideen bateraguneak, irailaren 9an 
Guardia Zibilak Kataluniako El Vallenc astekariaren eta haren 
zuzendari eta Associació Catalana de la Premsa Comarcal-eko 
presidente Francesc Fàbregasen aurka hartutako neurriak di-
rela eta, honako hau adierazten du.

Elkartasun osoa adierazten diegula hala El Vallenc, nola ha-
ren zuzendari Francesc Fàbregas zein ACPC osoari. Hirurekin 
ere lankidetzan aritutakoa da TOKIKOM, eta ezin eskertuzko 
laguntza jaso du haiengandik. TOKIKOM osatzen dugun lagu-
nok gure samina eta kezka ere adierazi nahi ditugu gertakari 
larri hauen aurrean. Geure egiten dugu ACPCk egin berri duen 
adierazpen eta eskaria:

Begirune handiena informazio eta adierazpen askatasunei.
Erredakzio periodistikoek duten pribatutasun eta sekretu 

profesionalerako eskubideak errespeta daitezela.
Hiritar guztien errugabetasun presuntzioa eta, bereziki, 

Francesc Fábregasena errespeta dadila.
Segurtasun indarrek eta botere judizialek era proportzio-

natuan eta pertsonen oinarrizko eskubideak errespetatuz joka 
dezatela.

Gertatutakoa zehatz-mehatz argitzen den bitartean, berriz 
ere gure elkartasun eta babes osoa adierazi nahi diegu El Va-
llenc astekariari, haren zuzendariari, eta ACPC osoari.

TOKIKOM

Bertso eskola sortzeko 
lehen ekitaldia, gaur 
OTXANDIO  Bertso eskola sortzera doaz 
Otxandion, eta hasiera ona emateko, 
bertsopotea antolatu dute gaurko. Manex 
Agirre eta Miren Amuriza bertsolarie-
kin kalejiran ibiliko dira, tabernarik 
taberna. Herriko plazan elkartuko dira 
bertsozaleak, 20:00etan, eskolaren lehen 
ekitaldi honetarako.

Z ALD IBAR  Goi tentsioko linearen 
proiektua behin betiko onartuta ez da-
goen arren, Red Eléctrica Españolak 
“edozein momentutan onartu” dezakeela 
ohartarazi du Zaldibarko Udalak. Ho-
rregatik, batzar informatibora deitu du 
hilaren 20rako, 19:00etan, Liburutegi 
zaharrean. 

Gueñes-Itsaso lineaz 
batzarrera deitu dute 

ABADIÑO  Alluitz Natura enpresak eta 
Abadiñoko Udalak antolatu dute Baserri 
Egunaren seigarren edizioa, irailaren 
22rako. Abadiñon ekoitziriko gazta eta 
txakolina dastatzeko aukera izango da, 
17:30etik 20:00etara, Matiena plazan, eta 
umeentzako jolasak zein txapel jaurtike-
ta lehiaketa ere egingo dituzte.

Baserri Eguna antolatu 
dute hilaren 22rako
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Berbaz

“Ez da ezagutu genetikoki dopatutako 
kirolaririk, baina kezka bat badago”
Zientzia eta bertsoa uztartzen dituen ‘Jakinduriek mundue erreko dau’ ekimenean parte hartuko du

 BERBAZ  Aitziber Basauri
Pozik hartu du Jon Larruskain 
ikerlari abadiñarrak ‘jakindu-
riek mundue erreko dau!’ jar-
dunaldian parte hartzeko gon-
bita. Hamar urtez Athletice-
ko bigarren taldeko jokalari 
izandakoak irailaren 23an Igo-
rren izango den saioan jardun-
go du, eta Miren Amuriza, An-
doni Egaña eta Maialen Lujan-
bio bertsolariak izango ditu 
bidelagun. ‘Dopin genetikoa, 
superkirolariak diseinatze-
ko gai?’ hartuko dute hizpide, 
20:00etan hasita. Futboleko 
lesioez eta horien oinarri gene-
tikoaz tesia egiten ari da.
 
Dopin genetikoa errealitate 
bat da? Superkirolariak sortze-
ko gai gara?
Teknologia badago horretara-
ko. Superanimaliak sortu dira. 
Hala ere, albo-ondorioak  asko 
dira; larriena, sarritan ematen 
dena, heriotza goiztiarra. Arazo 
asko ematen ditu, eta oraindik 
oso goiztiarra da gizakiengan 
erabiltzeko. Beraz, superkirola-
riak sortzeko teknologia egon 
badagoen arren, ez da eraginko-
rra, eta ezta segurua ere. Orain 
teknologia hori kirolean erabil-
tzeari — zer eta tranpa egiteko, 
superkirolariak sortzeko— as-
takeria galanta deritzot.   

2008tik erabiltzen omen da, 
baina ez da inoiz detektatu. 
Teknologia existitu existitzen 
da eta beti dago kirolariren bat 
bere errendimendua hobetzeko 
prest. Hori jakinda, dopin gene-
tikoa egiten ari diren susmoa 
badago egon. Baina ez da positi-
borik egon. Ez da ezagutu gene-
tikoki dopatutako kirolaririk. 
Baina kezka bat badago. Mun-
duko dopin agentzia atzetik ari 
da, eta duela gutxi lehenengo 
detekzio metodo bat garatu du: 
EPOk genean egindako aldake-
tak detektatuko lituzke horrek. 
Aurreneko test bat da eta Rio 
de Janeiroko 2016ko joko olinpi-
koetan hartu ziren laginak az-
tertuko dira. Ikusiko dugu. 

Hori du abantaila nagusia?
Hala da. Dopinean gorputzean 
dugun EPO arrotza detektatu 
daiteke, zurea ez den EPOa. Do-
pin genetikoagaz, ostera, gure 

geneak aldatzen dira, eta beraz, 
sortzen den EPOa geurea da. 
Hori ezin da detektatu orain ar-
teko metodoekin. Geneak alda-
tu dituzula atzeman behar da.

Nola heltzen da dopin geneti-
koa zeluletara?
Gure genoma errezeta-liburu 
bat da, hiru biloi nukleotidok   
—letra lez adieraziak— osa-
tua. Liburu bat bailitzan iraku-
rri genezake, letraz letra. Libu-
ru horretako berbak lirateke ge-
neak. Dopin genetikoagaz, kirol 
errendimendu handiagoa eragi-
ten duten geneetan —badaude 
ikerketak kirol errendimendua 
geneekin erlazionatzen dute-
nak— aldaketak egin daitezke, 
geneak nahierara moldatu. Ha-
la ere, dopin genetikoa eragin-

korra izateko ondo ulertu behar 
dugu genoma, gure kode hori.

Oraindik asko dugu ezagutze-
ko genomaren inguruan?
Bai. Badakigu genetikak eragi-
na duela kirol errendimenduan 
—ohitura eta ingurugiroagaz 
batera—, baina oraindik ez du-
gu ondo ulertzen nola eragiten 
duen. Adibidez, ez dakigu Leo 
Messik edo goi mailako kirola-
ri batek zer daukan bere geno-
man halako gaitasunak eduki-
tzeko. Ikerketak egiten ari dira. 
Baliteke inoiz hori jakitea. Bai-
na Messiren gene berdinak edu-
kitzeko superkirolariak disei-
natuko ditugula esatea beldur-
garria iruditzen zait. Momentu 
honetan zientzia-fikzioa da. Ezi-
nezkoa. Oraindik ez dugu nahi-

koa ezagutza. Genomaren edi-
zioak potentzial handia du, adi-
bidez osasunean, eta terapia ge-
nikoan itxaropen handia dago 
horretan, gaixotasun batzuetan 
eragin handia duelako geneti-
kak. Etorkizunean oso erabilga-
rria izan liteke, baina orain ezin 
dugu erabili, ez delako, ez era-
ginkorra, ez segurua. 

Athleticen jokatu duzu, biga-
rren mailan. Zer iritzi duzu do-
pin genetikoaren inguruan?
Futbolean, errendimendu fisi-
koaz gain, beste faktore askok 
eragiten dute, eta ez dut uste 
dopinak toki handirik duenik.  
Bestelako kiroletan ez dut jar-
dun, baina ez nuke inoiz hala-
ko astakeriarik egingo. Badaki-
dalako osasuna kaltetuko duda-
la, baita bestelako substantziak 
hartuta ere. Baina kirolari ba-
tzuk prest daude horretarako.

Kirolaren mehatxurik handiena 
da dopin genetikoa?
Mehatxu handi bat da, bai. Han-
diena? Ez nuke jakingo esaten, 
gauza asko daude-eta kirola-
ren inguruan. Egia da dopinak 
oihartzun handia duela gizar-
tean, eta etorkizunean dopin ge-
netikoren bat ezagutzen bada, 
itzela sortuko da, ziur. Genoma 
aldatzeak zeintzuk inplikazio 
dituen pentsatu behar dugu.

Ez du atzera bueltarik?
Metodo ezberdinak egongo dira, 
eta batzuk ez dira atzera buelta-
rik gabekoak izango, baina do-
pin genetikoak badu beste ezau-
garri bat: gizartean duen era-
gina. Igual denok izan gurako 
dugu supergizaki edo superki-
rolari; edo ilehoria izan gurako 
dut, eta geneak aldatu ditzaket. 

Gizartearen hausnarketa eska-
tzen du?
Bai. Dopin genetikoak eta geno-
maren edizioak hainbat eztabai-
da etiko eta moral ekarriko ditu. 
Gizakia hobetuko da? Non dago 
muga? Zer egiteko prest gaude?

Dopin indartsua da hau? Diru-
tza mugituko du?
Bai. Genoman gorputzeko osa-
gai guztiak sortzen dira. Ilearen 
kolorea, definitzen duen erreze-
ta hartuta aldatu zenezake, eta 
giharren tamaina kontrolatzen 
duen genea ere bai. Botika-in-
dustriak terapia genikoan era-
ginkorra den lehenengo meto-
doa garatzen dihardu. Gainera, 
dopinak diru asko mugitzen du 
orain ere. Zer esanik ez merka-
tu beltzean.

Dopin genetikoak 
hainbat eta 
hainbat eztabaida 
etiko eta moral 
ekarriko ditu” 

Superkirolariak 
sortzeko teknologia 
badagoen arren, ez 
da eraginkorra, eta 
ezta segurua ere”

Jon Larruskain Zabala | Jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietan lizentziatua | Abadiño, 1988
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Ugartetxea, Amuriza, ‘Abarkas’ eta Elortza 
arituko dira Bertsolari Txapelketa Nagusian     
Finalerako txartela zeukan arren, Unai Iturriagak ez du izena eman Txapelketan Nagusian parte hartzeko 

 BERTSOLARITZA  Itsaso Esteban
Martitzenean, Bilbon, aurkeztu 
zuten irailaren 23an Baigorrin 
hasi eta abenduaren 17an Bara-
kaldoko finalagaz amaituko den 
Bertsolari Txapelketa Nagusia. 
Bertsozale Elkarteak jakitera 
eman duenez, 43 parte-hartzaile 
izango ditu txapelketak, tartean, 

Beñat Ugartetxea, Eneko Aba-
solo Abarkas, Igor Elortza eta 
Miren Amuriza Durangaldeko 
bertsolariak. Finalerako txarte-
la bazeukan arren, Unai Iturria-
gak ez du izena eman. 

Beñat Ugartetxea izango da 
txapelketan lehenengo estreina-
tuko den Durangaldeko bertso-

laria. Irailaren 23an kantatuko 
du, Baigorriko saioan.

Bestalde, txapelketako saioe-
tan bertsolariei gaiak ematen 
eta saioak aurkezten ibiliko den 
lan taldea 18 lagunek osatzen du-
te, eta bertako kide dira Amaia 
Ugalde elorriarra eta Maite Be-
rriozabal berriztarra.

Euskal Herriko zazpi lurral-
deetan, “euskararen lurralde 
osoan”, jokatuko da, lehen aldiz, 
Bertsolari Txapelketa Nagusia. 
Iñaki Murua Euskal Herriko 
Bertsozale Elkarteko lehenda-
kariak martitzeneko aurkez-
penean azpimarratu zuenez, 
txapelketako saioak Euskal He-
rri osoan egitea “ez da kontu sin-
bolikoa, ezta indar erakustaldi 
bat ere”. Muruak nabarmendu 
duenez, “errealitate baten isla 
da”, bertsolaritza “bizirik baita-
go eremu horretan”.

Baigorrin, Seguran, Leitzan, 
Zallan, Zumaian, Tolosan, Bas-
tidan, Irunen, Maule-Lextarren, 
Durangon, Amurrion, Doniba-
ne Lohizunen, Iruñean eta Ba-
rakaldon izango dira Txapelketa 
Nagusiko saioak. Finalaurre-
koen lehen itzuliko laugarren 
saioa Durangoko Landakogu-
nean jokatuko dute, azaroaren 
12an, eta Amaia Ugalde elorria-
rra jardungo da saio horretan 
aurkezle lanetan. 

Dagoeneko eskuragai daude 
txapelketako saioetarako sa-
rrerak www.bertsosarrerak.eus 
webgunean.

Lurraldeetako bertsozale elkarteetako presidenteek parte hartu zuten txapelketaren aurkezpenean.

Irailaren 23an Baigorrin 
hasi eta abenduaren 17an 
Barakaldoko finalagaz 
amaituko da txapelketa

Euskal Herriko zazpi 
lurraldeetan ospatuko 
da, lehen aldiz, Bertsolari 
Txapelketa Nagusia

Parisen bizitakoa “esperientzia ahaztezina” izan dela adierazi dute L’Atelier-eko kideek.

 DANTZA  Itsaso Esteban
Asteburuan Parisen jokatu du-
ten Vive tu Sueño nazioarteko 
dantza lehiaketan hiru sari jaso 
ditu L’Atelier Durangoko dan-
tza eskolak. Batetik, lehiaketa-
ren sail orokorrean hirugarren 
saria eskuratu du BoomShock 
taldeak. Leire Cotoré irakaslea-
gaz prestaturiko koreografia 
aurkeztu zuten Maialen Larri-
naga, Laura Gogeaskoetxea, 
Naiara Barajuen, June Martín, 
Candela Zabala, Andrea Caro, 
Nahia Zugazaga, Alaitz Ezena-
rro eta Sara González dantza-
riek lehiaketa horretara. 16 eta 
23 urte arteko dantzariak dira.

Durangoko dantza eskola ho-
rretan sortutako Feel The Sound 

eta The Jungle taldeek bigarren 
sari bana eskuratu dute nazioar-
teko dantza lehiaketa horretan, 
break dance arloan. 12 eta 14 ur-
te arteko Xian, Naroa eta Aner 
dira lehenengo talde horretako 
kideak eta Ethan López dantza 
eskolako irakasleak dihardu 
The Jungle-en.

Sariok urteetako lanaren 
eta esfortzuaren ondorio direla 
nabarmendu dute Durangoko 
dantza eskolako arduradunek. 
Parisekoa “esperientzia ahazte-
zina” dela azpimarratu dute.

Martxoan Alcalá de Henare-
sen (Madril) jokatu zuten Vive 
tu Sueño dantza lehiaketako 
finalaurrekoa, eta han lortu zu-
ten Pariserako sailkatzea. 

Martxoan Madrilen jokatu 
zuten finalaurrekoan 
lortu zuten durangarrek 
Pariserako sailkatzea

Sariok urteetako lanaren 
eta esfortzuaren ondorio 
direla nabarmendu dute 
eskolako arduradunek

Parisko nazioarteko lehiaketan hiru 
sari eskuratu ditu L’Atelier eskolak  
Taldekako lehiaketan eta breakdance arloan jaso dituzte durangarrek sariak
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GEURE DURANGALDEA

AINHOA  
URIEN  
TELLETXE
Ikaslea

Bariku gaua. Kalean egoteko 
aro bikaina, baita Elorrion 
ere, Erreka kaleko ohiko ho-
tza ahaztuta. Aparkatzeko 
arazoak izan arren, halako ba-
tean jaitsi gara autotik.

Parra parera iritsi ordu-
ko aditu daiteke oihartzu-
na, musikak eraikin bateko 
hormatik eskegitako argazki 
zaharretan errebotatzen du, 
argien bristada jendearen 
aurpegietan islatzen da. Pla-
zara heldu orduko kontzer-
tuaren konpasak barruan 
ditugu jada.

Tabernak eta txosnak huts 
antzean egon arren, plaza 
mukuru dago beteta. Elizpean 
sortutako arkuaren azpira 
zuzentzen dira plazako begi-
radak, eta gu ere hantxe jarri 
gara, tokia dagoen tokian, 
atzeko ilaran, hanka-pun-
tetan, ezker-eskuma burua 
jiratuz arkupeko panoramika 
guztia bildu nahirik. Berandu 
iristearen albo-kalteak.

Begirada arkupetik jen-
dartera jaistea nahikoa da 
konturatzeko. Bestelako begi 
batzuk daude kontzertuari so, 
eta begi horiek eskuetan sos-
tengatzen diren pantaila txiki 
argidunak dira.

Takada bat betirako iltza-
tzen duena da argazkia, flash 
bat, une bat eta ez beste bat. 
Eta hantxe ziren hamaika 
pantailatxo kliskadaka, mo-
mentu hura betikotzen, han 
daudela publikatzen, norbera 
bertan egoteak baino pisu 
handiagoa hartu duenean 
norbera bertan egon dela bes-
te guztiek jakiteak.

Eta badoakie kontzertua, 
xaboizko burbuilak bezala, 
eta ni dudatan gelditu naiz ez 
ote diren joan asko eta asko 
mugikorrak beteta eta biho-
tzak hutsik.

Elorrioko plazan ikusia

 AZOKA  Itsaso Esteban
Abenduaren 6tik 10era egingo 
da 52. Durangoko Azoka, eta da-
goeneko prestakuntza lanetan 
murgilduta daude Gerediaga El-
karteko kideak. Asteon, azokan 
kultur ekoizpenak erakutsi ahal 
izateko mahaiak alokagai dau-
dela eman dute jakitera. Argi-
taletxe, diskoetxe, ekoiztetxe, el-
karte, erakunde, banatzaile eta 
autoekoizleei egin diete deia, eta 
irailaren 30era arte, www.du-
rangokoazoka.eus webgunean 
egin ahalko da erakusmahaia 
alokatzeko eskaria. 

Azken urteetan bezala, era-
kusmahaia partekatzeko au-
kera ere izango dute autoekoiz-
leek. Azokaren  webgunean 
dago erakusmahaia ipintze-
ko araudia eta, besteak beste, 
mahai osoa, erdia, edo parteka-
tua eskaintzen ditu.

Aurreko urteetan bezala, es-
kualdeko sortzaile, elkarte eta 
erakundeei euren produktuak  
inolako kosturik barik erakus-
gai eta salgai ipintzeko aukera 
berezia eskainiko die Gerediaga 
Elkarteak, Durangoko Azokan.

Hirugarren urtez jarraian, 
bost egunekoa izango da Duran-
goko Azoka, eta aurten aben-
duaren 7an, azokaren biga-
rren egunean, izango da Ikasle 
Eguna. Irailaren 19tik aurrera 
eman ahalko dute ikastetxeek 

egun horretako ekintzetan par-
te hartzeko izena. Urrian zabal-
duko dituzte, bestalde, azokan 
boluntario moduan lanean 
jarduteko zein zenbait gunetan 
lanak zuzenean aurkezteko ize-
na emateko epeak.

Urrian zabalduko dute azokan boluntario moduan lan egin gura dutenek izena emateko epea.

52. Durangoko Azokara begira, 
hasia da jada giroa berotzen
Azokan parte hartzeko erakusmahaiak alokagai ipini dituzte aste honetan

Irailaren 30era arte, 
Durangoko Azokaren 
webgunean alokatu 
ahalko da erakusmahaia

Figuranteen castinga, 
Medemen filmerako
Irailaren 19an egingo dute hautaketa, Durangon

 ZINEMA  I. E.
Julio Medem zinema zuzendari 
donostiarraren El árbol de la 
sangre film berrian figurante 
lana egingo duten pertsonak 
hautatzeko probak egingo di-
tuzte, datorren martitzenean, 
Durangon. Madrilgo Penelope 
agentziak jakitera eman due-
nez, Gran Hoteleko Urkiola 
aretoan izango da castinga, irai-
laren 19an, 14:00etatik 21:00eta-
ra. Ordaindutako lana izango 
da, eta Gizarte Segurantzan alta 
emango diete hautatuei.

Azaldu dutenez, 16 eta 70 ur-
te arteko emakume eta gizonak 
beharko dituzte filmean ager-

tzeko. Parte hartu gura dutenek 
NANa, dokumentu horren foto-
kopia eta gaur egungo argazki 
bat eraman beharko dute.

Asteon aurreratu dutenez, 
urriaren 12an, 13an eta 16an Du-
rangon egingo dituzte El árbol 
de la sangre filmeko hainbat es-
zenaren grabaketa lanak. 

Ekintza berriak dakartzate 
liburutegien egitarauek
Askotariko tailerretan izena emateko aukera dago

 LITERATURA  I. E.
Aurreko ikasturteetan lite-
raturzaleen harrera ona izan 
duten haur eta helduentzako 
askotariko ekintzen osagarri, 
hainbat nobedade eskainiko 
dituzte Durango, Elorrio eta 
Iurretako liburutegietan ikas-
turte honetan. Izena emateko 
aukera dago, jada.

Durangoko Bizenta Mogel 
Bibliotekan, haurrentzako Jo-
lastu, ikertu, galdetu pentsatu! 
Elkarrekin filosofatzen tailerra 
eskainiko dute nobedade mo-
duan, eta argazkilaritza eta 
literatura uztartzen dituen Pho-
toHitzak, helduei zuzenduta. 

Elorrioko Liburutegian, 
bestalde, poesia tailerra anto-
latu dute ikasturte honetan, 
lehenengoz. Zortzi eta hamabi 
urte arteko umeak literatur 
genero horretara hurreratzea 
da ekintza horren helburua. 
Tailerrean parte hartzen duten 
umeek jolasen bitartez ezagutu-
ko dituzte olerkiak eta poetak. 

Urteetan, umeei zein helduei 
zuzenduta eskaini dituzten 
ekintzak mantentzeaz gain, Iu-
rretako Bibliotekan ere hainbat 
berritasun eskainiko dituzte. 
Irailaren 20an, esaterako, Book-
tuber-en elkarretaratzea egingo 
dute Bibliotekan. 

‘El árbol de la sangre’ 
filmean figurante izateko, 
16 eta 70 urte arteko 
pertsonak behar dituzte
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Hil amaierara arte har daiteke 
parte udako argazki lehiaketan
Lau sari egongo dira jokoan Anbotok antolatu duen 3. argazki lehiaketan

 ARGAZKIGINTZA  I. E.
Irailaren 30eko 00:00ak arte da-
go ANBOTOk antolatzen duen 
udako argazki lehiaketan parte 
hartzeko aukera. Sakelakoagaz 
zein argazki-kameragaz egin-
dako argazkiak bidali ditzakete 
18 urtetik gorako argazkizaleek, 
eta bi kategoriatako sariak dau-
de jokoan; eskualdean egindako 
argazkirik onenak eta Duran-
galdetik kanpoko irudirik one-
nak izango dira saridun.

ANBOTOko bi ordezkarik 
eta Durangaldeko bi argazkila-
rik osatuko dute epaimahaia, 
eta euren aburuz Durangal-
deko eta eskualdetik kanpoko 
argazkirik onena egiten duten 

argazkilariek asteburu-pasa 
bana jasoko dute sari moduan, 
Eroski Bidaiak-en eskutik. Bes-
talde, Abadiñoko Hiper Eros-
kiren eta eLAIA Information 
Technologyren eskutik, tablet 
bana jasoko dute publikoaren 
sariak eskuratzen dituztenek. 

ANBOTOren webgunean urria-
ren 5etik 15era arte egongo da 
publikoaren saria erabakiko 

duen bozketan parte hartzeko 
aukera, eta urriaren 20an, www.
anboto.org webgunean emango 
da epaia ezagutzera. 

Dagoeneko Durangaldetik 
kanpo egindako 44 argazki eta 
eskualdeko paisaiak agertzen 
dituzten 16 bidali dituzte argaz-
kizaleek lehiaketan parte har-
tzeko. Astekariaren webgunean 
daude guztiak ikusgai. Bikoitza 
baino gehiago dira, momentuz, 
Durangaldetik kanpo katego-
rian parte hartzeko bidalitako 
argazkiak. Polonia, Sardinia 
eta Erromako irudiak dira, adi-
bidez. Durangaldeko irudietan 
protagonismorik handiena Ur-
kiolako paisaiek daukate.

Zorriak produktu kimikorik erabili 
barik kentzeko zentroa zabalduko dute 
Irailaren 18an zabalduko du Sheila Garcia iurretarrak zorriak kentzera bideraturiko ‘Pipirikez’ zentroa

 ZENTRO BERRIA  I.E.
Durangoko Agirre Lehendaka-
ria kaleko 4. zenbakiko lokalean 
atondu du Sheila Garcia iurreta-
rrak zorriak tratatzeko zentroa. 
Irailaren 18an zabalduko du 
Pipirikez deituriko zentro berri 
hori. Gisa horretako lehenengoa 
da Durangaldean. Produktu ki-
miko eta toxikorik baliatu barik 
kentzen dituzte zorriak.

Zorriak eta bartzak aire be-
roagaz deshidratatu eta xurga-
tzen dituen makina bat dauka 
Sheila Garcia arduradunak 
Pipirikez zentroan. Makina hori 
baliatuta egingo du zorriak ken-
tzeko lanik handiena, eta horren 
ostean, saioa amaitzeko, eskuz 
ere errepasoa egingo duela azal-
du du Garciak. 

Pipirikez zentroaren pro-
mozio orrian azaltzen denez, 
ordubetean kenduko dizkiete 

zorriak bertaratzen diren beze-
roei. Iurretarrak nabarmendu 
duenez, saioa egin eta astebete-
ra beste berrikuspen bat egingo 
die bezeroei, ilean intsekturik ez 
dagoela bermatzeko. 

Durangoko zentroan egin-
dako tratamendua amaitzen 

denean, zorriak eta bartzak 
berriro agertzea ekiditeko hain-
bat produktu eskainiko dizkie 
bezeroei. Te arbolagaz eginda-
ko lozioak, kasurako. Gainera, 
zorriak berriro agertzea pre-
benitzeko, bezeroek etxean har 
ditzaketen hainbat gomendio 
jasotzen dituen dekalogoa ere 
emango die bezeroei. Ilearen 
luzeraren araberako tarifak eza-
rri ditu eta, azaldu duenez, saio 
bat baino gehiago behar dute-
nentzat bonuak ere aterako ditu.

Naturaltasunez
Azalaren ph mailaren arabera 
pertsona batzuek joera handia-
goa dute zorriak edukitzeko. 
“Arazo handia izaten da pertso-
na batzuentzat”, nabarmendu 
du Garciak, “eta isilpean bezala 
bizi izaten da, gainera”. Bere 
zentroaren irekieragaz zorrien 
gaia normaltasunez bizitzen la-
guntzea gura du Garciak. Haur 
Hezkuntza ikasi zuen, eskola
-jantokiko eta autobuseko ardu-
raduna izan da, eta udalekuetan 
begirale ere jardun da. Gertutik 
ikusi du ume batzuentzat zelako 
gogaikarriak diren zorriak. 

51 argazki aurkeztu dituzte dagoeneko lehiaketara. Joseba Acedo

Hirugarren urtez antolatu du ANBOTOk udako argazki lehiaketa. Leire Unzueta

Lokalari azken ukituak ematen dabil Garcia, datorren astean zabaltzeko.

Zorriak 
deshidratatu eta 
xurgatzen dituen 
makina dauka

Asteburu-pasak 
eta tabletak jasoko 
dituzte lehiaketako 
irabazleek saritzat

Ile luzeraren 
araberako tarifak 
eta bonu bereziak 
eskainiko ditu
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 ELKARRIZKETA J. Derteano
Hileetako oporraldiaren os-
tean, umeei heldu zaie esko-
lara bueltatzeko ordua. Une 
gogorra izaten da ume ba-
tzuentzat, eta baita seme-ala-
ben estuasunekin sufritu egi-
ten duten guraso askorentzat 
ere. Jon Arruabarrena Arregi 
(Iurreta, 1961) psikologoak es-
perientzia zabala du eskolara-
ko itzulerak eragindako trau-
mak tratatzen, eta eurei au-
rrea hartzeko gomendioak es-
kaini ditu. 

Eskolara buelta. Umetan sasoi 
konplikatua izaten da seme- 
alaba askorentzat.  
Ez da egoera erosoa, ez umeen-
tzat, ezta gurasoentzat ere, ba-
tez ere ume txikien kasuan. 
Gurasoek jakin gura dute nor 
izango den irakaslea, zein kla-
setan egongo diren… Guraso 
batzuen aldetik gainbabesera-
ko joera ematen da. Kasu horie-
tan, umeen balizko sufrimen-
dua euren gain hartzen dute. 
Umeek igarri egiten diete ohi-
ko ez den zerbait dutena eta, ze-
lanbait esanda, gurasoek ezine-
gon hori transmititu egiten die-
te umeei. Umeek “baina, nora 
bidali behar naute ni?”, pentsa-
tzen dute. 

Udan, oporretan dauden egu-
netan, zer lanketa egin daiteke 
eurekin eskolara buelta apur 
bat leuntzeko?  
Oporretatik ikasturterako sal-
toa bat-batekoa gertatu ez da-
kien, errutinara ohitzen joate-
ko, aurrelanketa egitea kome-
nigarria da. Esaterako, ohe-
tik 10:00etan jaiki beharrean, 
apurka ordua aurreratzen joa-
tea. Errutina egoki bat ikas-
turterako liburu berriak eros-
tera umeekin batera joatea da. 
Eta, ondoren, liburuei estalkia 
jartzen badiete, hori ere elka-
rregaz egitea komeni da, eta ez 
amak edo aitak bakarrik. Bes-
te aukera bat eskola ingurutik 
paseatzea da. Horixe bakarrik, 
han ingurutik ibiltzea eta iku-
si dezatela eskola. Hau da, esko-
la etxeko bizitzara lotzen saia-
tu behar da. Ez dadila izan etxea 
gauza bat eta eskola beste bat, el-
karregaz batere loturarik ez du-

tenak. Normala den pauso bat 
dela sentitu behar dute. Hori 
sentitzea lagungarri zaie.

Igerilekura joatea, egun- 
pasak… oporrekin lotzen di-
tuzten ekintzekin egun ba-
tzuetan jarraitzea komeni da?  
Bai, aldaketa progresiboa izan 
dadin, komenigarria da. Ahal 
bada, udako ekintzekin jarrai-
tzea egokia da. Igerilekura joa-
tea, etxe ondoan jolastea edo bi-
zikletan ibiltzea… Ume bakoi-
tzak gustuko duena.

Eskolara joatean umeek ne-
gar egitea modu naturalagoan 
hartu beharko lukete gura-
soek? Hau da, bizitzako espe-
rientzia berri bat dela ulertuz?
Ume batzuei estura sortzen die 
eskolara joateak, eta sentimen-
du hori negar eginez kanpora-
tzen dute. Eta, normala den mo-
duan, gurasoak estutu egiten di-
ra euren seme-alabak negarrez 
ikusita. Elkarren estura elika-
tzen dute sarritan. Baina, ira-
kasleek esanda, eta nik neuk 
ikusita, askotan bost minutuko 
prozesu bat izaten da. Norma-
lean, umeak eskolara sartzean 
segituan egiten dira klaseko di-
namikara. Beti egongo da gehia-
go kostatuko zaionen bat, bai-
na ez da ohikoena. Umeek ne-
gar egitea gehiago izaten da une 
horretan arreta deitzeko modu 
bat. Bost-hamar minutuko kon-
tua. Hori horrela gertatu dadin, 
gurasoek ere badute euren eran-
tzukizuna. 

Normaltasuna transmititzea 
garrantzitsua da. 
Bai, hori garrantzitsua da eta 
baita lagungarriak ez diren 
esaerak baztertzea ere. Hau da, 
“eskolan hasten zarenean, or-
duan ikusiko duzu, bai!” modu-
ko gauzak esatea ekidin egin 
behar da. Izan ere, antzerako 
gauzak entzunda, eskola kar-
tzela bat den irudia egiten dute 
umeek. Edo umeak hau edo bes-
tea egin duelako kokoteraino 
daudenean, “umea eskolan has-
teko zelako gogoa daukadan!”, 
esan dezakete guraso batzuek. 
Eta, jakina, umeak ez dira go-
rrak, entzun egiten dute eta eu-
ren ondorioak ateratzen hasten 

dira. Horrelako gauzak moztu 
egin behar dira euren buruan 
sortu daitekeen irudi txar hori 
ekiditeko.

Sindrome amankomunez gai-
nera, ume bakoitza mundu bat 
da. Eta umeak diren heinean, 
beharbada ez da erraza izan-
go barruan duten ezinegona-
ren zergatia deskubritzea. Psi-
kologoentzat erronka bat da? 
Umeak txarto sentitzen dela 
esango dizu. Hau da, norma-
lean ez dute euren sentimen-
duak bereizten jakiten. Senti-
tzen dutenaren arrazoiak ema-

tea zaila da eurentzat. Sarritan, 
esaten dutenetik baino infor-
mazio gehiago atera daiteke eu-
ren jarreratik edo egiten dituz-
ten keinu zein mugimendue-
tatik. Behatzaileak ere izan 
behar dugu. Bere buru barruan 
ezin gara sartu, baina zer egi-
ten duen ikusi eta ondorioak 
atera ditzakegu. Informazio 
baliagarria lortu daiteke por-
taerak aztertuta. Ume bat isil- 
isilik  geratuko da, beste bati 
keinu agresiboak nabarituko 
zaizkio… Horrez gainera, gura-
soei galdetzen diet, eta baita ira-
kasleei ere. Izan ere, egunean or-

Gurasoek eta seme-alabek ikasturteko liburuak elkarregaz erostea ariketa gomendagarria da Jon Arruabarrena psikologoarentzat, haurrak eskolarako itzulerara ohitzen joateko.

“Eskola etxeko 
girora lotzen 
saiatu behar da, 
eta normaltasuna 
transmititu”

“Umeen buruan 
ezin gara sartu, 
baina beren 
portaerak aztertu 
ditzakegu”

“Batzuetan gurasoek eta seme-alabek 
elkarren estura elikatzen dute” 
Gurasoek normaltasun sentsazioa transmititu behar dute eta eskola etxeko giroan txertatzen saiatu behar dira
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du asko ematen dituzte eskolan 
eta irakasleen informazioa oso 
baliagarria izan daiteke. 

Koskortzen diren heinean, 
etxeko lanekin eta eskolaz 
kanpoko ekintzekin hasten di-
ra umeak. Alderdi asko zaba-
lik. Estimulu larregi kaltegarria 
izan daiteke? 
Iritzi desberdinak daude. 
Lehen, ‘jolas’ moduan ezagu-
tzen duguna gehiago ematen 
zen. Hau da, lagunekin kalera 
irtetea, parkera joatea eta jolas-
tea. Orain arautuago dago dena. 
Pilotan hasten badira, irakasle 
bat dute eta arau batzuk dituzte. 
Umeek eskolaz kanpoko ekin-
tzak jolas moduan ikusten di-
tuzten heinean ondo daude. Al-
di berean, asko pilatzen badira, 
orduan bihurtu daiteke arazo. 
Baina, oro har, gaztetxoen iru-
dimena edo dohainak garatzeko 
aproposak izan daitezke. Ume 
bati marraztea gustatzen ba-
zaio, gustura joango da pintura 
akademia batera. Ez da berdina 
etxean bakarrik pintatzea edo 
afizio hori partekatzen duen 
beste batzuekin egitea. Kasu ho-
rretan, umea pozago ibili daite-
ke akademia batean. Neurrian 
dago gakoa.

Aditu batzuek diote gazte-
txoek euren kontura jolasteak, 
pertsona nagusirik eta araurik 
barik, laguntzen duela gizar-
te harremanetarako mekanis-
moak lantzen. Zer galtzen ari 
gara bidean? 
Denborak aldatu egiten dira. 
Lehen kalean jolasten zen, bai-
na ez hori bakarrik. Ez zegoen 
mugikorrik, ez zegoen Wha-
tasApp talderik eta horrek ahal-
bidetzen duen harreman modu-
rik. Ikusi izan ditut gaztetxoak 
parkean jesarrita, jolasteko ha-
maika osagaiz inguratuta, bai-
na nor bere mugikorrean zen-
tratuta. Baina, aldi berean, 
gaztetxoak kalean jolasten ere 
ikusten ditut, futbolean, saski-
baloian, parkean… Beharbada 
ez da hain diferentea ere. Batera 
zein bestera, garaiak aldatzen 
joaten dira eta ezin dugu beti sa-
soiak konparatzen ibili. Gure 
gurasoek ere esango zuten eu-
ren denboretan bizimodua di-

ferentea zela. Belaunaldiz be-
launaldi munduak aldatzen ja-
rraituko du, eta orain mugiko-
rragaz dabiltzan horiek egoera 
berean egongo dira euren se-
me-alabekin hemendik urte ba-
tzuetara. Hori horrela da eta 
ez dago, ez ondo, ez txarto. Des-
berdina da. Ezin diogu gazte-
txo bati esan ez diogula mugi-
korrik emango. Ez baitute bes-
te mundurik ezagutzen. Gu bai, 
gu egoera batetik besterako ga-
rapenaren lekuko izan gara, 
baina eurak ez. Eurentzat gure 
denborak oso antzinakoak di-
ra eta ezin dute imajinatu zer 
ziren. Orain kaniketan jolastu-
ko lirateke horretarako auke-
ra emanez gero? Nobedade mo-
duan orduerdian ibili eta, os-
tean, seguruenik eurek ezagu-
tzen dutenera itzuliko lirateke. 

Zu aita zara. Psikologoaren-
tzat errazagoa da aholkuak 
ematea norberak aplikatzea 
baino? 
Bai (barreak). Gauza bat ahol-
kuak ematea da eta beste bat ho-
ri etxean martxan jartzea. Az-
kenean, psikologoa laguntza 
bat da, aholkuak ematen ditu, 
badakigu zerk funtzionatu de-
zakeen eta zerk ez, eta gidari la-
na egin dezake, baina egunero-
ko lana gurasoek egiten dute. 
Liburuek arazo bakoitzerako 
tratamenduak jasotzen dituz-
te eta guk badakizkigu horiek 
guztiak. Baina, jakina, gero ho-
riek aplikatu egin behar dira 
eta ume bakoitza mundu bat 
da. Markelegaz egon behar du-
zu, edo Anegaz. Gurasoentzat 
beren seme-alabak dira behi-
nenak. Psikologo batek sindro-
me bat edo desoreka bat ikusi-
ko du; guraso batentzat bere se-
me-alaben bizitza eta zorionta-
suna daude jokoan. Egoera edo 
ikuspuntua aldatu egiten da gu-
rasoa zarenean.

Gurasoek eta seme-alabek ikasturteko liburuak elkarregaz erostea ariketa gomendagarria da Jon Arruabarrena psikologoarentzat, haurrak eskolarako itzulerara ohitzen joateko.

“Irakasleek  
informazio 
baliagarria eman 
dezakete umeen 
egoerari buruz”

“Gurasoen esaera 
batzuk entzunda, 
umeek irudikatu 
dezakete eskola 
kartzela bat dela”

“Batzuetan gurasoek eta seme-alabek 
elkarren estura elikatzen dute” 
Gurasoek normaltasun sentsazioa transmititu behar dute eta eskola etxeko giroan txertatzen saiatu behar dira

“Eskolan hastea 
normala den  
pauso bat dela 
sentitu behar  
dute umeek”
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IKASTURTEA  
HASTEKO PREST
Ikasturte hasiera erronken sasoia izaten da. Ikasketetan zein 
beste hainbat arlotan sakontzeko ilusioak aro berri bati ateak 
irekitzen dizkio. Baina, helburu horiek betetzeko osagarriak 
ere prest izan behar ditugu. Hona hemen hainbat proposamen.

ANBOTO  
LAGUNAK
ANBOTO lagunen txartela 
baduzu, eskola eta bulego 
materialean%10eko des-
kontua izango duzu Iurreta 
Kopistegian.  Urkin, %10eko 
deskontua izango duzu 
amantaletan. Eta Urriken, 
ANBOTOko Lagunentzako 
%10eko dekontua dute pa-
pergintzan. 
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MODAN JANTZITA 
IKASTURTE BERRIAN

Ume zein gazteek esperimentazioa izan-
go dute ardatz ikasturte berrian. Horre-
tarako, eroso janztea beharrezkoa da. 
Baina horrek ez du esan gura modari 
uko egin behar zaionik. Beraz, hementxe 
dituzue hainbat proposamen estiloagaz 
jantzita mundua deskubritzeko. 

Gainera, Boboli dendak, 15. urteurrena 
ospatzeko, denboraldi berriko arropekin 
desfile berezia antolatu du irailaren 23ra-
ko, Astarloa kalean.  

Bestalde, arropak garbi mantentzeko, 
amantala janztea ezinbestekoa da. Sor-
menez betetako amantalek ikasturtea 
eramangarriago egingo dizute.
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Damaris Pan: 
“Koadro bakoitza 
abesti instrumental 
bat bezalakoa da”    
Zornotzako Zelaieta zentroan, Bosteko bildumaren 
barruan daude Pan mallabitarraren 5 lan ikusgai

 PINTURA  Itsaso Esteban
Joan zen eguenean zabaldu 
zuten Bosteko erakusketa ko-
lektiboa, Zornotzako Zelaieta 
zentroan. Arrigorriaga, Basau-
ri, Leioa, Getxo eta Zornotzako 
udalek Bizkaiko Aldundiagaz 
elkarlanean antolaturiko era-
kusketa ibiltaria da Bosteko, 
eta herri horietan egingo ditu 
geldialdiak, abendura bitartean. 

Bizkaian lan egiten duten 
hiru artistaren lanak bildu di-
tu Iker Serrano komisarioak 
erakusketarako: Damaris Pan 
(Mallabia, 1983), Usoa Fullaondo 
(Algorta, 1979) eta Taxio Arda-
nazenak (Iruñea, 1978). Pintura 
eta objektu eskultura garaikide-
ko lanak dira hirurenak.

Damaris Pan mallabitarrak 
bost margolan ipini ditu era-
kusketan. Azken aldian lantzen 
jardun den ildoari jarraituz osa-
turikoak. Aurten egindakoak di-
ra lan guztiak —uda honetakoak 
horietariko hiru. 

Koadroetako batean elemen-
tu figuratiboak antzematen 
diren arren, abstraktuak dira 
Panek erakusketara ekarri di-
tuen margolanak, olio-pintura-
gaz paper gainean egindakoak. 
“Paperagaz oso gustura ibiltzen 
naiz”, dio artistak hautatu duen 

euskarriaz, “oso organikoa eta 
hauskorra delako gustatzen 
zait”. Damaris Panen berbetan, 
“etenbako tentsio sortze eta la-
saitze bat dago” bere lanean, eta 
“oposaketa asko” agertzen ditu: 
“Lautasuna eta testura, defini-
zioa eta indefinizioa, geometria 
eta organikotasuna…”. 

Koadro instrumentalak
Sortzen hasteko pultsioa ez dio-
la gai zehatz baten inguruan 
jarduteak eragiten, dio Damaris 
Panek, gauzen zentzuari bu-
ruz jardun gura izaten duela, 
maila filosofikoan. “Absurdotik 
zentzua zelan sortzen den azter-
tzea” du Panek jomuga. Haus-
narketa horiek modu plastiko 
batean adierazten ditu Damaris 
Panek. Berea ez da hitzez azal-
tzen den lengoaia bat. “Musi-
kagaz konparatu daiteke koa-
dro bat”, azaldu du, “margolan 
bakoitza abesti instrumental 
bat bezalakoa da, eta musika 
entzutean horretan pentsatzen 
ez dugun bezala ez dugu zertan 
galdetu zer den margolari batek 
esan gura duena”. 

Panek erakusketa honetara 
ekarri dituen obra guztietan na-
barmena da hainbat sorkuntza 
geruza daudela, bata bestearen 

gainean. Izan ere, artista malla-
bitarrak azaldu duenez, intuizio 
bategaz hasten da lanean, baina 
pixkanaka hasierako hori de-
sagertzen joaten da, “hurrengo 
geruzetan gertaturiko zerbait 
gehiago interesatzen” zaiolako. 
Kontatu duenez, izan daiteke 
koadro baten lehenengo pintzel-

kadek landare bat margotzea, 
baina, sarritan, hasierako iru-
dian lanean jarraitu ahala ahaz-
tu egiten du landare bat zela ere. 
Hala ere, bere artelanen oina-
rrian oso presente jarraitzen du-
te hasierako zertzelada horiek. 
“Gustuko ditut pinturak uzten 
dituen aztarna horiek; azpian 
beste geruza batzuk daudela era-
kusten baitute”, dio artistak.   

Koadro batean lanean ari de-
nean antsietate puntu bategaz 
jarduten dela azaldu du Panek, 
“amaituta ez dagoenean ezin 
dut aguantatu; badakit beste 
zerbaiten bila jarraitu behar du-
dala”. Perfektua izan ez arren, 

tailerrean “denbora batez ukitu 
barik dagoenean, beragaz bizi 
dezakedala ikusten dudanean, 
ez didanean trabarik egiten, 
ematen dut amaitutzat”, dio.  

EHUko pintura masterrean 
ematen ditu Panek klaseak. 
Ikasleak margotzeko oso gogo-
tsu egoten direla dio, eta egune-
ro elkarbizitza horretan mur-
gilduta egotea oso positiboa dela 
bere sormenari dagokionez ere. 

Irailaren 28an Bilboko Okela 
sormen lantegian inauguratuko 
du Damaris Pan mallabitarrak 
erakusketa. Azaroan Rekalde 
aretoan zabalduko du erakuske-
ta indibiduala.

Damaris Pan erakusketaren inaugurazioan, joan zen eguenean. Irailaren 30era arte egongo da erakusketa Zornotzan. 

“Gustuko ditut pinturak 
uzten dituen aztarnak: 
azpian geruza gehiago 
daudela islatzen dute” 

2015ean sortu zuten taldea Mario Navajas gitarristak eta Arianne Picón bateria-jotzaileak.

Doble Capa bikote madrildarraren 
doinuek hasiko dute kurtsoa Arriolan
Bluesa eta AEBetako 80ko hamarkadako doinuak dira bikotearen eraginak

 MUSIKA  Itsaso Esteban
Doble Capa Madrilgo musi-
kari bikoteak eskainiko du 
ikasturte berriko lehenengo 
zuzeneko emanaldia Elorrioko 
Arriola antzokian. Irailaren 
16an, 20:00etan, hasiko da kon-
tzertua. Duela bi urte sorturiko 
bikotea da Doble Capa, Arianne 
Piconek bateriagaz eta Mario 
Navajasek gitarragaz osatzen 
dutena. Suave con la canoa izen-
burua daukan euren lehenengo 
lana aurkeztuko dute madrilda-
rrek Elorrioko zuzenekoan.

Askotariko doinuek osatzen 
dute Doble Capa taldearen erre-
pertorioa, eta musikariek eu-
rek esana da euren buruari 
etiketaren bat ipintzekotan 
“trashblueseroak” direla esan-
go luketela. Landa inguruko 
bluesaren zein AEBetako 80ko 
hamarkadako musikaren era-
ginak nabari dira euren kan-
tuetan, eta instrumentalak dira 
euren sorkuntzetako asko.    

Antzerki emanaldi bat izan-
go da Arriolan kurtso honeta-
rako antolatu duten bigarrena. 
Irailaren 22an, 20:30ean, La 
novia de Don Quijote obra eskai-
niko dute Elorrioko antzokian.

José Luis Estebanek idatzi-
riko testuan oinarrituta, José 
Carlos Garciak zuzenduriko an-
tzezlana da datorren barikuan 
ikusgai izango den La novia de 
Don Quijote. Mercedes Castro 
da obrako antzezle bakarra. On 
Kixoteren heriotzaren ostean, 
Cervantesek nobelan emanda-
ko paperaren kontra egingo du 
Castrok antzeztuko duen Dulci-
nearen pertsonaiak.

‘Suave con la canoa’ 
izenburuko lehenengo 
laneko kantak eskainiko 
ditu Doble Capa taldeak
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GARBIKETA

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!



2017ko irailaren 15a, barikua  |  anboto     15

Kirola

 KIROLA  Joseba Derteano
Sei egunean 600 kilometro 
egin zituzten, abuztuan, Ander 
Txakartegigaz hirukotea osa-
tuz. Erronka nekagarria izan 
da, baina baita asebetegarria 
ere. Proiektu solidario bat du-
te martxan, eta hara bidalita-
ko dirua Mongolian eskola bat 
eraikitzeko darabil La Otra Mi-
rada Gobernuz Kanpoko Era-
kundeak. Azpiegiturak bisita-
tu dituzte eta hango gazteekin 
izan dira.

Modan dagoen berba erabili-
ta: ‘Finisher’-ak zarete. 
Koikili Lertxundi: Pozarren 
gaude. Berba horrek marka-
tutako helburua betetzea esan 
gura du guretzat. Hirurok eta 
taldean amaitu izana.  Gehiene-
tan elkarregaz ibili gara. 

Orain Otxandioko aldapak ez 
zaizkizu hain gogorrak iruditu-
ko beharbada. 
K.L.: Paisaia aldetik oso des-
derdina da, baina aldapak, ez 
pentsa… Ez ziren oso luzeak, 
baina bai desnibel dezentekoak, 
Otxandiokoen antzerakoak. 
Beñat Ormaetxea: Etapa ba-
tean 2.900 metroko desnibela 
igo genuen. Nik ez dakit aldapa 
horiek denak nondik atera zi-
tuzten! Han denak lisua ematen 
du, baina bai zera!
K.L.: Gogoan dut egun horre-
tan hiru-lau bider bizikletatik 
jaitsita igo genituela aldapa 
batzuk.

Beñat, sukaldariak ondo elika-
tzeko modua izan du?
B.O.: Nahikoa egiten zuten an-
tolatzaileek. Benetan. Behin, 
ezerezaren erdian zegoen ale-
maniarren sasoi bateko eremu 
militarrean gune bat atondu zu-
ten. Hura ez zen kanpin bat ge-
ro! Hara eraman egin behar zen 
dena. Eta ondoen jan genuen 
eguna izan zen. Meritua du.

Eta ideiarik hartu duzu plater 
berriren bat egiteko?
B.O.: Hango osagaiekin pin-
txoren bat sortzeko asmoa ba-
daukat. Asmo solidario baten 
barruan. Ikusiko dugu. Arroza 
eta filantroa asko erabiltzen di-
tuzte. Gazta ere bai. Hiru osagai 
horiek konbinatuta, badarabilt 
zerbait buruan. Nigaz betiko 

kontua da. Bidaiatzen dudan 
bakoitzean, beti tokian tokiko 
janari eta platerei begira!

Hirurok izan zarete taldeko ka-
pitainak, txandaka. Batak bes-
tearen dohain eta gabeziak 
esango dizkidazue?
B.O.: Koikilik talde lana oso on-
do menderatzen du. Jakina, ur-
te asko daramatza talde lanean 
eta! Futboletik jasotako dohai-
na du. Lasterketan justu dabi-
lenari itxaroten, animoak ema-
ten eta motibatzen… Horretan 
bikaina da. Gabezia? Bizikleta 
gaineko teknika, beharbada. 
K.L.: Beñaten dohainik handie-
na estrategiarako duen gaitasu-
na da. Berezkoa du, ogibideaga-
tik datorkio eta han praktikan 
jarri du. Taldeko estratega izan 
da. Txakartegi, berriz, hiruro-
tan indartsuena izan da, taldean 
beti aurrera tiratzen zebilena.

Koikili, zuk erorketa bat ere 
izan zenuen. Izan da uneren 
bat “ez dugu hirurok amaitu-
ko” pentsatu duzuena?
B.O.: Ni konturatu ere ez nin-
tzen egin Koi erori zela. Taldea-
ren aurrean tiraka nindoan. 
Abiada bizian gindoazen. Talde 
hartako bat nigana hurreratu 

eta “zure laguna, crash”esan 
zidan. Atzera begiratu eta Koi 
atze-atzean pelotoiari jarraitu 
ezinik bezala ikusi nuen. Jus-
tuan zihoala pentsatu nuen. 
Baina ez. Erori, zutitu eta pelo-
toira batu guran zebilen. 
K.L.: Ez zen ezer askorik izan. 
Salbatu genuen. Okerragoa 
izan da postura kontu batega-
tik muskulu piramidalean izan 
nuen mina. Une batean oso 
txarto nengoen. Haustura izan 
zitekeela eta uzteko gomendatu 
zidan medikuak. Baina neure 
burua ezagutzen dut eta bane-
kien hausturarik ez zegoela. 
Postura aldatu eta zutunik ibili 
nintzen. Imajinatu 100 kilome-
trotik gora bizikletan zutunik! 
Baina minik ez sentitzea gauza 
handia zen.

Lasterketaren harira, herrial-
dea apur bat ezagutzeko au-
kera izan duzue. Zer sentsazio 
eragin dizue Mongoliak?
B.O.: Biztanleen %90 Ulan Ba-
tor kapitalean bizi dira. Eta 
gainerakoa herrialde zabalean. 
Beraz, ger-ak [Mongoliako etxe-
bizitza tradizionala] noizerik 
noizera bakarrik ikusten dira 
esteparen erdian galduta. Guk 
goizetan, lasterketan hasi or-
duko, han ikusten genituen 
umeak, ganaduagaz. Neguan 
tenperatura zero azpitik 40 gra-
dura heltzen da. Gu ez, haiek 
bai benetan gogorrak! 
K.L.: Bizimodu nomada dau-
kate. Abereak belar bila, eta 
eurak abereen atzetik. Etxea 
bizkarrean hartu eta kilometro 
piloa egiten dituzte gune epela-
goetara. 

Euskara erabiltzea zen proiek-
tuko helburu bat. Han gipuz-
koar eta naparrekin taldetxoa 
egin duzuela irakurri dut.
K.L.: Horrela da, bai, eta uste 
dut neurri batean lortu dugula 
helburua. Bigarren egunerako, 
han zeudenek bazekiten euskal-
dunak ginela. Modu naturalean 
izan zen, geure artean euskaraz 
egiten entzuten zigutelako.

B.O.: Esaterako, Herbeheree-
tako taldeko batzuek esaten 
ziguten, “begira, hor daude 
euskaldunak”. Australiar bati 
kontatu genion euskararen, 
gure hizkuntzaren historia. 
Harrituta geratu zen, eta asko 
interesatu zitzaion. 

La Otra Mirada GKEak han egi-
ten duen lana bertatik bertara 
ikusi zenuten?
K.L.: Mongolian proiekturen 
bat zeukan GKEren baten bila 
genbiltzan, eta La Otra Mira-
da ospital zahar bat eguneko 
zentro moduan berreraikitzen 
dabil han, 2012az geroztik. Ez-
gaituei eskolara joateko bideak 
errazten dizkiete. Bertara joan 
eta lehenengo egunean bisitatu 
genuen. Pertsonalki gehien be-
te nauen esperientzia izan da.
B.O.: Urduri nengoen, baina 
bost minutu iraun zidan urdu-
ritasunak. Besarkatu gintuzten 
eta gugaz jolasten hasi ziren. 
Ordu batzuetan eurekin egon 
ginen eta kosta egin zitzaigun 
joatea. Bihotzera heltzen zaizu.
K.L.: 30 ordu lorik egin barik 
geunden eta erronkari aurre 
egiteko indarra eman ziguten. 
Familikoak bagina moduan 
hartu gintuzten. 

“Ez dakit aldapak nondik ateratzen zituzten; 
Mongolian denak lisua ematen du, baina bai zera!”
Helmugak-Eusport proiektu solidarioaren barruan Mongoliako Bike Challenge proban parte hartu dute abuztuan

Erronkari aurre 
egiteko indarra 
eman ziguten; 
familiako moduan 
hartu gintuzten ” 

Koikili Lertxundi del Campo (Otxandio, 1980) | Beñat Ormaetxea Zenikazelaia (Zornotza, 1977)
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ADITUAREN TXOKOA

2016-2017 denboraldia ezin 
izango da inoiz ahaztu. Zail-
tasunak gaindituz, Urrezko 
LEB mailara igotzeko gutxi-
ra geratu zen taldea. Den-
boraldian zehar izandako 
zailtasun guztiak gainditu 
ziren. Mikel Garitaonan-
diak eta jokalariek kantxan 
egindako lanak eta Joxe 
Etxebarriak eta Zuzendari-
tza taldeak egindakoak bere 
fruituak eman zituen. De-
nek bat eginda. 

Klub txikia, baina, aur-
ten, honen guztiaren gaine-
tik, Espainiako Saskibaloi 
Federazioak “oparitu” di-
tuen Klub “potoloak” bai-
no handiagoak eta ilusioz 
beteak. 

Baina, lanak eta apalta-
sunak ez dute “saltzen”, eta 
aurten Espainiako Saski-
baloi Federazioak, Jorge 
Garbajosa presidente auke-
ratu berria  izanik, eskerrak 
eman dizkie bere jarraitzai-
leei. Hainbat alditan kluben 
inskripzioetan egondako 
akats edo hutsak betetzeko 
epeak luzatu egin dira. Aur-
ten, ostera, ordu gutxitako 
“falta” bat, “falta deskali-
fikatzaile” bihurtu zuten. 
Lotsagarria. Aurreko lan 
guztiak, zabortegira! 

Azken egunotan, EBA 
maila handitzea, zabaltzea 
erabaki du Espainiako Sas-
kibaloi Federazioak eta 
Zornotzari gonbitea egin 
dio. Orain hau? Orain arte 
ez. Ez dakit, baina, gauza 
hauek txapuza itzela supo-
satzen dute. Gutxienez, ez 
dira “infernuan” arituko, 
nahiz eta bertan egon uda 
osoan zehar.

Ametx Zornotza: 
uda gaiztoa

UNAI 
ZAMALLOA 
ZUBIAURRE 
Saskibaloia

Ziklo-krosean gizonen 
eta emakumeen sariak 
parekatu dituzte 

 ZIKLO-KROSA  J. D.
Euskal Herriko ziklo-kros den-
boraldia hastear dago eta nobe-
dade bategaz dator: emakumeen 
sariak gizonenetara parekatu 
dituzte. Gizonetan beste sari 
egongo dira emakumeetan eta, 
gainera, kantitate berdina jaso-
ko dute.

Orain eguen bi, ziklo-krose-
ko askotariko eragileen batza-
rra izan zen Elorrion. Orduan, 
Euskadiko federazioak sariak 
parekatzeko arauen aldaketa 
proposatu eta lasterketetako 
antolatzaile denak ados agertu 
ziren. Elorrioko batzar horre-
tan ziklo-kroseko emakumeen 
kolektiboa ere izan zen. Naia 
Alzola  durangarra joan zen ko-
lektiboko ordezkari. Lorpena 
zein berau lortzeko modua azpi-
marratu ditu. “Bata besteagaz 
haserretu barik berba eta elkar 
ulertzeko borondatea izan du-
gu”, azaldu du.

Lesio baten ondorioz ziklo
-krosa utzita du Alzolak, baina 

gai honetan buru-belarri sar-
tuta egon da. Prozesu honek 
orain urte bi du bere sorburua. 
Lasterketetan parekidetasuna 
eskatuz protestak egiten hasi 
ziren eta hedabideetan oihartzu-
na izan zuen. Orduan, Alzolak 
bere burua eskaini zuen Euskal 
Herriko eragileekin (federazioa, 
lasterketen antolatzaileak…) 
berba egin eta adostasunetara 
heltzen saiatzeko. Prozesu hone-
tan Emakunde bidelagun izan 
dute. Aholkularitza eta sosten-
gua eskaini dizkie.

Elorrioko batzarrean beste 
hainbat eskakizun ere izan zi-
ren mahai gainean; esaterako, 
emakumeek euren lasterketa 
propioak izatea, hasi eta amaitu 
emakumeak bakarrik ari diren 
lasterketak. Ziklo-krosean ari 
diren emakumeen kopurua hazi 
egin da azken urteetan, baina 
oraindik mailaz maila ez dira 
hainbeste, eta karrera propioa 
izatearena etorkizunerako hel-
buru moduan dute.Euskla Herriko ziklo-kros denboraldia urriaren 7an hasiko da, Urduñan. 

Zornotza saskibaloi taldea EBA Ligan 
jokatzeagaz konformatu beharko da
LEB Ligan jokatzeko errekurtsoak atzera bota ostean, federazioak maila bat beherago egin dio lekua  

 SASKIBALOIA  J.D. / M.O.
Badirudi argitu dela misterioa. 
EBA Ligan jokatuko du Zor-
notza saskibaloi taldeak, berez 
merezi duena baino maila bat 
beherago. Zilarrezko LEB Ligan 
jokatu ahal izateko errekurtso 
guztiak atzera bota ostean, fede-
razioak maila bat beherago egin 
dio lekua talde zornotzarrari, 
multzoko talde kopurua han-
dituta. Horregaz konformatu 
beharko da, jakinda ez dela da-
gokiona, baina amaiera okerra-
goa izan zitekeela ere bai.

Izan ere, alarma guztiak piz-
tu ziren Zilarrezko LEB Ligako 
inskripzioa amaitu eta Zornotza 
ST onartu ez zutenean, papere-
kin izandako arazoengatik. Klu-
beko lehen taldearen proiektua 
zerotik hastea ekar zezakeen 
horrek, mailarik baxuenean 

lehiatu behar izatea. Geroztik, 
arlo juridikoan borrokan ibili 
da kluba, errekurtsoz errekur-

tso, baina ate guztiak ixten joan 
dira. Azkena aste honetan ber-
tan izan da, Audientzia Naziona-

lean. Denboraldi berria badator, 
eta LEB mailara igotzeko ilusioz 
ekingo diote zornotzarrek.

Jokalariak denboraldi berrirako entrenatzen hasiko dira astelehenean.



2017ko irailaren 15a, barikua  |  anboto         Publizitatea     17

A-METZ DEKORAZIOA
-%20 proiektuan, udaleko legalizazioetan eta 
irekiera proiektuan.
-%20 ideien proiektuan.

BETIXU JATETXEA
- %10 asteburuko otorduetan eta kartan, bariku 
eta zapatu gauetan.

COLOR PLUS
-%10 tinta- eta toner- kartutxo bateragarrietan.
-%5  tinta- eta toner- kartutxo originaletan.

EPOCA SUKALDEAK
-%10 sukalde nahiz etxeko altzarietan.

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA
-%10 sarreran deskontua museoko eta  
planetarioko sarrera orokorrean, bai eta  
bietarako balio duen sarrera konbinatuan ere.

GIMNASIO ZIRKIN
- Bazkide berriei matrikulazioa doan.
- Bazkide direnei 10 saioko solarium  
bonua doan.

HITZ LIBURU-DENDA
-%10 euskarazko liburuetan.

HONTZAEXTREM ABENTURA PARKEA
-%15 sarreran.

ITAI ARROPA ETA OSAGARRI DENDA
-%5 lehenengo erosketan.
-%10 erosten den bigarren arropan.

IURRETA KOPISTEGIA
-% 10 eskola eta bulego materialean.
-%5 musika, opari eta liburuetan.

KATXARRO JATETXEA
- %10 asteburuetako menuetan.

KIROL ERROTA GIMNASIOA
- Bazkide berriei matrikulazioa doan.

LANDAKO OPTIKA
-%15 eguzkitako betaurrekoetan, audiologian, 
ikusmen urritasunean,  
eta armazoi eta lenteetan.

MANCISIDOR 1866 BITXI-DENDA
-% 5 deskontua 100€-ra arteko erosketetan.
-%10 deskontua 100€-tik gorako erosketetan.

NATURALKI BELARDENDA-EKODENDA
-%5eko deskontua kosmetika ekologikoko 
produktuetan.
-%15eko deskontua Colnatur Complex 
kolageno-magnesio produktuan.

OPEN KLUB
-%20ko deskontua matrikulan. Ez da  
bateragarria beste eskaintza batzuekin.

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA
- Bosgarren gosaria doan.
- Plateruenak antolatutako ekitaldietan leihatilan 
erositako bigarren sarrera doan.

UNDARRI BIKE
-%10 ski eta snow materialen 
mantentze-lanetan: zolari argizaria eman eta 
ertzak zorroztu.
-%10 bizikletako osagarrietan.

URKI Prentsa eta paper denda
-%10 amantaletan.
- %10 jolasetan.

URRIKE LIBURU-DENDA
-%5 liburuetan.
-%10 papergintzan.

UR URDAIBAI
-%25 Anbotoren Lagunarentzat eta horren 
lagun batentzat Urdaibaiko itsasadarraren 
jaitsieran, piraguan edo stand up paddle-ean.

HITZ LIBURU-DENDA
-%10 euskarazko liburuetan.

URKI Prentsa eta paper denda
-%10 amantaletan.

- %10 jolasetan.

IURRETA KOPISTEGIA
-%10 eskola eta  

bulego materialean.
-%5 musika, opari eta liburuetan.

URRIKE LIBURU-DENDA
-%5 liburuetan.

-%10 papergintzan.

Anbotorenlagunak
Lekuan lekuko lagunak

www.anboto.org · lagunak@anboto.org · 946 816 558

Atera etekina Anbotoren  
Lagun txartelari!
Gozatu abantaila eta deskontu hauetaz:
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Sorginen Lasterketa, 
aurten hamargarren 
urteurrena beteko 
duen mendi proba
Eguraldia lagun izanez gero, Anbotora igoko dira 

 MENDIA  Maialen Zuazubiskar
Durangaldean lasterketa be-
rezia izaten da Sorginen Las-
terketa, eta aurtengoak badu 
bereziagoa egiten duen osagaia: 
lasterketak hamargarren urteu-
rrena du. 

Axpeko plazatik goizeko ha-
marretan irtengo den laster-
ketan lehia estua egongo dela 
uste dute antolatzaileek. Garazi 
Sampedro Sorginen Lasterketa-
ko antolatzaileak gizonezkoetan 
Ander Iñarra, Oier Ariznaba-
rreta, Ekaitz Kortazar, Aitor Mi-
menza, Iñigo Alzola, Asier Alon-
so eta Asser Alonsoren artean 
lehia estua egongo dela uste du. 
Emakumezkoetan, berriz, Ma-
ria Zorroza, Nahia Quincoces, 
Maider Fraile eta Maite Etxeza-
rreta ikusten ditu faborito. 2014 
eta 2015 urteetako edizioetako 
irabazlea den Oier Ariznaba-

rretak, berriz, lehen posturako 
faborito nagusia Ander Iñarra 
dela nabarmendu du. 

Anbotora igoera
Iaz ohiko ibilbidea aldatu os-
tean, Sorginen Lasterketako 
antolatzaileek ibilbide berriari 
eutsi eta aurten hamar urte 
beteko dituen lasterketan Anbo-
toko gailurretik igarotzea dute 
helburu.

Hala ere, Garazi Sampedro 
Sorginen Lasterketako kideak 
jakitera eman duenez, egural-
diaren araberakoa izango da 
gailurretik pasatzea. “Eguraldi 
ona egiten badu bakarrik pa-
satuko da lasterketa Anbotoko 
tontorretik”, adierazi du Sampe-
drok. Euri arriskua iragarrita 
badago, berriz, ez direla gora 
igoko adierazi du. “Iragarpe-
nari begira gaude; gaur bertan 

hartuko dugu azken erabakia”, 
gaineratu du.

  Ondo bidean, Axpen hasi eta 
Arrazolara joango dira. Arrazo-
latik Zabalaundira, Zabalaun-
ditik Anbotoko tontorrera, eta 
handik Asuntzera jaitsiko dira 
korrikalariak. Azken tartean, 

Atxarterako bidea hartuko dute; 
behera heldu aurretik, eskuma-
tara hartu eta Artolara igoko 
dira. Handik Axpeko helmuga-
ra. Iaz bezala Anbotora igotzea 
ezinezkoa bada, Zabalaunditik 
Asuntzera joango dira zuzenean 
parte-hartzaileak. 

Sorgin txiki
Aurtengoan txikienek ere be-
raien tokia izango dute. Asuntze 
Mendi Taldeak eta Guraso El-
karteak ekintza hezitzaileak an-
tolatu dituzte gaztetxoenentzat. 
Gainera, lasterketa jarraitzeko 
aukera ere eskainiko dute.

17 kilometroko ibilbidea antolatu dute Sorginen Lasterketako kideek. 

Zalduako nesken taldea, 
ahaleginaren fruitua
Haur-kategorian taldea sortu dute aurten

 FUTBOLA  J. D.
Zaldibarko Zaldua futbol tal-
dea aspalditik zebilen nesken 
taldea sortu guran. Ahalegin 
horrek bere fruitua eman du 
azkenean eta haur-kategorian 
aritzeko adina neskato batu di-
tuzte aurten. Futbol 7an arituko 
dira estreinako urtean. 

Joan zen asteburuan lehe-
nengoz jokatu zuten elkarre-
gaz, lagunarteko partidu ba-
tean. Nesken taldea sortu izana 
ez da kasualitatez eman den 

kontua. Azkenengo urteetan 
egindako ahaleginaren fruitua 
da. Udalaren laguntza ere izan 
dute bidean. Haur-kategoriako 
taldea etorkizunera begirako 
proiektuaren lehenengo harria 
izatea gura dute. Maila denetan 
nesken taldea izatea da kluba-
ren ametsa.

Zalduak bere egiturako tal-
de denen aurkezpen ofiziala 
egingo du domeka honetan, 
12:30ean, Solobarria futbol  
zelaian.

Aizkolariak Euskadiko 
finalaren bila Abadiñon 
Zapatuan finalerdi bat jokatuko dute probalekuan

 AIZKORA  J. D.
Aizkolarien Euskadiko txapel-
ketako finalerdi bat Abadiñoko 
probalekuan lehiatuko dute 
bihar, 18:00etan. 11 aizkolarik 
parte hartuko dute eta aurre-
neko seiak urriaren 15ean Do-
nostian jokatuko den finalerako 
sailkatuko dira. 

Bizkaitar bakarra arituko 
da Abadiñon, baina bera da 
sailkapena eskuratzeko fabo-
rito nagusia: Aitzol Atutxa. 29 
urteko dimoztarrak Euskadiko 

hiru txapel daramatza bata bes-
tearen atzetik. Bizkaiko txapela 
ere bere jabetzan dago 2007az 
geroztik. 

Parte-hartzaileen artean hu-
tsune nabarmen bat egongo da. 
Bigarren urtez jarraian, Jose 
Mari Olasagastik ez duela parte 
hartuko jakinarazi dute anto-
latzaileek. Ondorioz, bigarren 
mailara jaitsiko da.

Aizkolariek sei enbor ebaki 
beharko dituzte. 54 ontzako, 60 
ontzako eta 72 ontzako bina

Europako proba 
gogorrenetakoan 
bigarren sailkatu 
da Trigueros 

 KORRIKA  J. D.
Silvia Trigueros abadiñarrak 
balentria handia egin du Ita-
liako Tor de Geants proba go-
gorra bigarren amaituta. Urte-
ko hitzordu nagusia zuen, eta 
bere mailarik onena eskaini 
du 330 kilometro eta 24.000 
metroko desnibel positiboa 
dituen lasterketan. Domeka 
gauean irten eta eguenean hel-
mugaratu zen. Ehun ordutik 
jaistea zuen helburu eta lortu 
du: 97 ordu eta 43 minutu.

Emakumeetan Liza Borza-
ni italiarra izan da irabazlea. 
Triguerosek baino zortzi or-
du gutxiago behar izan ditu. 
Gizonetan Javi Dominguez 
euskaldunak proba irabazi eta 
errekorra hautsi du.

Futbol 7an arituko dira estreinako urtean. 

Sei aurrenekoak Donostiako finalera sailkatuko dira. Emilio del Prado 

Silvia Trigueros abadiñarra.
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• 3 logela, bainugela. Sukaldea. Egongela eta 2 
terraza. Garaje itxia aukeran. 140.000€

Inmobiliariak

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO. Bat, bi eta hiru logelako etxeak 

alokairuan. Hilean 600€-tik hasita.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO. San Fausto. Logela biko pisua, 

sukaldea, bainugela eta logela. Merkea
BERRIZ. Etxebizitza guztiz berriztua, 3 logelarekin, 

bainugela, sukaldea balkoiarekin, egongela 
balkoiarekin eta despentsa. Dotorea.

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

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

DURANGO. ARTEKALE. Azken duplex-ak, logela 
bikoak, bi bainugelarekin. Prezioak 179.000 
€-tik hasita.

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

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

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

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

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

LURSAILAK SALGAI
ABADIÑO. 1.000 m2-ko lursaila salgai, 

bifamiliarra eraikitzeko baimenarekin. Zonalde 
egokia.

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

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

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

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

BASERRIAK  
ETA TXALETAK SALGAI

ELORRIO. Aldape auzoa. Baserria berriztatzeko, 
3 hektareako lursaila. Prezioa 160.000 €

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 bainugela, 
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, izkinakoa, guztiz 
hornitua. Ia berria, estreinatzeko.

BERRIZ. Baserri ederra, Murgoitioko zonaldean.
Hiru hektareako landa baserri ondoan

BULEGOAK ALOKAIRUAN
ABADIÑO. 40 m2-tik gorako bulegoak, 350€-tik 

hasita.

LOKALAK ALOKAIRUAN
Alde zaharrean, tamaina ezberdineko lokalak 

 alokagai ditugu. Etorri eta galdetu.

TXALETAK SALGAI

LOKALA

ETXEBIZITZAk

DURANGO ABADIÑO

GARAI

MATIENA

IURRETA - BIDEBARRIETA

KALEBARRIA

ZALDIBAR

• Adosatu dotorea! 350m2 erabilgarri 4 solairutan 
banatuta. Terraza zabalak, lorategia, txokoa, 
garajea 4 autorentzat. 120.000€-tik gora 
hobekuntzetan. 660.000€

• Txalet adosatua.  235 m2, 3 solairutan banatuta. 
Garajea, txokoa, terraza, altzariz hornitua.  
Alokatzeko aukera, erosteko aukerarekin.   
395.000€/ Neg

• 68 m2. 3 logela, egongela, sukaldea jarrita 
eta bainugela. Leihoak aldatuta eta 
berogailua. E.E.Z: F. 125.000€

• AUKERA! 74m2-ko etxebizitza. 3 logelarekin, 
egongela, sukaldea jarrita, bainugela bat eta 
balkoia. Berriztatua. Berogailuarekin. Oso 
egoera onean. E.E.Z: zain. 100.000€

• Etxebizitza salgai, ikuspegi ezin hobeekin eta 
guztiz berriztatua. 3 logela, egongela, sukaldea 
jarrita, bainugela eta terraza itxita. Alokairua 
erosteko aukerarekin. E.E.Z: zain. 164.000€

• 90 m2 erabilgarri. Oso ondo jarrita, argitsua,  
3 fatxada. Aurreko eta atzeko atea. Aktibitatea 
martxan jartzeko prest. 180.000€

Anbotok tarte hau  
eskaintzen dizu

ALOKAIRUAN  
ETA SALGAI DITUZUN 

HIGIEZINEN BERRI 
EMAN NAHI  
AL DUZU?

Informazio gehiagorako:
Tel.: 946 217 902

publi@anboto.org

20   

LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU.

www.inmoetxetxo.com

ETXEBIZITZAK SALGAI

IURRETA

MADALENA

ASKATASUN ETORB.

DURANGO

SAN IGNACIO

• Etxebizitza altua. Sukalde zabala. Egongela 
terrazarekin. BERRIZTATUA. 155.000€

• 90 m2. 3 logela. 2 bainugela. Egongela 
terrazarekin. Sukaldea. Ganbara. Garajea itxita.
Eguzkitsua. Kanpora begira. GUZTIA: 155.000€

• 2 logela. Bainugela. Sukaldea. Esekitokia. 
Egongela. Igerilekua. 150.000€

• 3 logela. Bainugela. Sukaldea. Egongela. 
Eguzkitsua. 80.000€

• 3 logela. 2 bainugela. Sukaldea. Esekitokia.
Egongela terrazarekin. Ganbara. Garajea.
Ikuspegi ederra. 230.000€
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Aramaio. Baserri etxea. Aukera asko.
360m2 gei 140m2 handitu daiteke.
3000 m2-ko lur eremua. Eguzkitsua,
Urkiolako parke naturalaren ikuspegi
zoragarriak. Hiru hiriburuetatik hurbil.
Tel.: 669 064 788.

Durango. Pisua salgai Durango 
erdi-erdian, Madalenako autobus 
geltokiaren alboan. Berritua 
(eraikina, ataria eta pisua). Oso 
eguzkitsua. Bista onak. 3 logela. 
Arropa zabaltzeko tokia. Igogailua. 
676-97-65-87  / oizkalea@gmail.com 

ERRENTAN EMAN
Berriz. Pisua alokatzen da Berrizen.
50m2. Garajea eta traselekuarekin.
Eskola aurrean. 600euro. 
Tel.: 646-69 19 54.

Berriz. Baserri bateko lehen solairua
alokagai dago Sarrian (Berriz), 
lur saila barne. Tel.: 655-72 52 52 /
652-75 47 23

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Durango. Durangon pisuren bat 
erdi bana edo hiruren artean
alokatzeko pisukide bila dabilen 
32 urteko durangar bat naz (beti
zereginetan, alaia, euskalduna eta
bizikidetza errazduna). Interesatuta
bazaude, bidali mezu bat hizketan
hasteko 646 656 589 zenbakira.

Durango. 34 urteko neska 
durangarra naiz eta pisukide arduratsu
baten bila nabil. Interesa badaukazu,
idatzi mezu bat edo deitu zenbaki
honetara. Tel.: 637-32 74 65. 

ERRENTAN EMAN
Otxandio. Otxandion garaje itxia
alokagai. Tel.: 675-71 72 83.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA
Durangaldea. Lan bila nabil 
zerbitzari moduan. Esperientzia
daukat. Beste lan batzuk egiteko prest
ere banago. Tel.: 651-64 68 82.

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Lan bila nabil 
garbiketa egiten. Hiru orduko lana
nahi dut, goizez zein arratsaldez. 
Tel.: 655-85 79 95.

Durangaldea. Lan bila nabil etxe 
zein enpresetako garbiketan, 
banatzaile lanetan edo pertsona 
nagusiak zaintzen. Goizez, astele-
henetik barikura bitartean. 
Tel.: 606-78 76 78

PERTSONAK ZAINDU
Elorrio. Elorrioko emakume 
euskalduna eta esperientziaduna,
irailetik aurrera, goizetan haurrak 
esnatu, gosaltzen eman eta eskolara

eramateko prest (Elorrion bertan). 
Interesa baduzu, deituidazu: 
658 759 264 Eskerrik asko!

Durangaldea. Gizonezkoa lan bila
lorezaintzan, gizonezko pertsona 
nagusiak zaintzen, igeltserotza 
laguntzaile moduan, finkak edo 
baserriak zaintzen. Tel.: 631-27 91 26. 

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen. 
Barneko langile moduan. Erabateko
prestasuna. Tel.: 632-75 79 30 .

Durangaldea. Neska euskalduna, 
administrazio ikasketak eta 
esperientzia duena, Lehen 
Hezkuntzan eta DBHn 
partikularrak banaka zein talde 
txikietan emateko prest. 
Tel.: 662-36 41 67 / 946-81 39 40.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen, kanpoko
zein barneko langile moduan. 
Esperientziaduna eta erreferentziekin.
Tel.: 612-57 49 82.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen. Baita 
etxe edo atarietako garbiketa egiten
edo sukaldari laguntzaile lanetan ere.
Orduka, gauez edo kanpoko langile
moduan. Tel.: 665-13 30 89.

Durangaldea. Neska arduratsuak 
nagusiak edo umeak zaintzen lan 
egin nahi du, baita atariak garbitzen
ere. Kanpoko zein barneko langile
moduan. Tel.: 632-99 90 79.

Durangaldea. Emakumea lan bila
dabil pertsona nagusiak zaintzen 
kanpoko zein barneko langile 
moduan. Arduraduna, 
erreferentziekin eta esperientziarekin.
Tel.: 631-95 28 27.

Durangaldea. Neska arduratsua lan
bila dabil pertsona nagusiak zaintzen.
Kanpoko zein barneko langile moduan,
edo orduka. Tel.: 632-98 18 22.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen edo garbiketa 
lanetan. Erreferentziak ditut eta
2012tik lan hauek egiten aritu naiz.
Tel.: 622-95 74 59 .

Durangaldea. Neska gaztea lan 
bila dabil pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen, baita garbiketa lanak
egiten ere. Barneko zein kanpoko
langilea, eskarmentu eta 
erreferentziekin. Tel.: 637-16 97 32.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen edo plantxa egiten.
Arratsaldetan egin nahiko nuke lan.
Tel.: 697-49 20 58.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen. 
Barneko zein kanpoko langilea. 
Tel.: 632-16 37 82.

Durangaldea. Neska euskalduna,
ikasketekin eta esperientziarekin,
umeak zaintzeko zein etxeko lanak
egiteko prest dago. Tel.: 662-36 41 67

Tel.: 946-81 39 40

Durangaldea. Etxeko lanak egiteko
eta pertsona nagusiak zaintzeko prest
nago. Tel.: 697-49 20 58.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zaintzeko prest nago. Baita taberne-
tako edo atarietako garbiketak egiteko
prest ere. Lanaldi osoan edo orduka
lan egiteko prest. Tel.: 631-28 71 29.

Durangaldea. Lan bila nabil gauetan
pertsona nagusiak zaintzeko. 
Tel.: 690-68 73 95.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen. 
Kanpoko, barneko zein ordukako
langile moduan. Tel.: 632-29 15 39.

Durangaldea. Emakume arduratsua
lan bila dabil nagusiak edo umeak
zaintzen zein garbiketa lanetan. 
Kanpoko, barneko edo ordukako
langilea. Ordezkapenak egiteko prest.
Tel.: 632-63 60 69.

Durangaldea. Neska arduratsua 
esperientziarekin eta 
erreferentziarekin lan bila dabil 
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Garbiketa lanetan aritzeko
prest ere banago. Barneko, kanpoko
edo ordukako langile moduan. 
Berehala lanean hasteko prest. 
Tel.: 632-72 50 54

Durangaldea. Neska arduratsua 
esperientziarekin eta erreferentziekin
lan bila dabil umeak edo pertsona 
nagusiak zaintzen. Garbiketa lanetan
aritzeko prest ere banago. Barneko,
kanpoko edo ordukako langile 
moduan. Berehala lanean hasteko
prest. Tel.: 631-41 58 36.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen. 
Kanpoko zein barneko langile 
moduan. Erreferentziak ditut. 
Tel.: 631-34 52 86

Durangaldea. Gizonezkoa lan bila
pertsona nagusiak zaintzen. 
Kanpoko, barneko zein ordukako
langile moduan. Esperientziarekin.
Tel.: 631-82 33 86.

Durangaldea. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen edo garbiketa lanak
egiten. Kanpoko langile moduan 
edo orduka lan egiteko prest. Baita 
asteburuetan ere. Tel.: 602-01 24 53. 

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Baita garbiketa lanetan ere.
Kanpoko, barneko edo ordukako
langile moduan aritzeko prest nago.
Tel.: 631-69 80 95/Tel.: 722-56 22 41

Durangaldea. Lan bila nabilen 
gizonezkoa naiz. Prest nago pertsona
nagusiak edo umeak zaintzeko, baita
garbiketa lanak egiteko ere. Kanpoko,
barneko edo ordukako langilea. 
Tel.: 610-06 70 42.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen, zein garbiketa lanetan.

Lanaldi osoan, erdian zein orduka. 
Eskarmentua daukat. 
Tel.: 689-74 23 57.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen, garbiketa lanetan, sukaldari
laguntzaile moduan... Lanaldi erdian
edo kanpoko langile moduan aritzeko
prest. Tel.: 606-87 78 97.

Durangaldea. Lan bila nabil umeak
zaintzen zein etxeetako garbiketa
egiten. Esperientzia daukat jantokiko
begirale lanetan. Tel.: 688-64 36 28.

Durangaldea. Neska arduratsua lan
bila dabil pertsona nagusiak zaintzen.
Barneko, kanpoko edo ordukako
langile moduan. Tel.: 631-11 07 16.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zein umeak
zaintzen. Orduka zein gauez lan 
egiteko prest. Tel.:612-24 53 26.

IRAKASKUNTZA
Durango. Ingeles klaseak jasotzeko 
2 pertsona behar dira, 5 pertsonako
taldetxoa osatzeko, A2-B1 maila.
Astearte eta ostegun arratsaldetan
izango lirateke.  1h 30 minutuko 
2 klase astean. Gazte eta helduentzat
zuzendua. 2. ikasturtea izango da 
aurrekoaren arrakasta ikusita. 
Tel.: 645 707 124.

Durangaldea. Irailetik aurrera eskola
partikularrak emateko prest nago.
Lehen hezkuntzan, hezkuntza 
berezian eta hizkuntza arazoetan 
espezializatuta dagoen irakaslea naiz
eta 6-12 urte bitarteko ikasleei eskola
partikularrak ematen esperientzia
daukat. Tel.: 685 774 180.

Durangaldea. Ikasle euskalduna
irailetik aurrera eskola partikularrak
emateko prest. tel.: 697-32  92 88
(whatsapp bidez ere erantzuten da). 

Durangaldea. Bigarren Batxilergoko
ikasle euskalduna eskola partikularrak
emateko prest. Tel.: 697-32 92 88.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Neska euskalduna 
eta esperientziaduna enpresa zein 
autonomoen kontabilitatea,
diruzaintza... eramateko prest. 
Tel: 635-71 59 28.

Durangaldea. Lorezain moduan,

sastrakak kentzen zein baserriko lanak
egiteko lan bila nabil. Baita gauetan
nagusiak zaintzeko ere. 
Tel.: 690-68 73 95.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Abadiño. Matienako jatetxe batek
asteburuetarako sukaldaria eta 
zerbitzaria behar ditu. Esperientzia
kontuan hartuko da. Berehala hasteko.
Tel.: 690-37 67 48 
(goizez deitzea hobeto). 

Zaldibar. Zerbitzari bila gabiltza
Zaldibarren. Taberna batean lan 
egiteko, astelehenetik barikura. 
Ordutegia eta soldata zehazteko.
Berehala hasteko. Idatzi edo deitu:
Tel.: 647 268 863.

Zaldibar. Zaldibarren zerbitzari 
baten bila gabiltza, urrian hasteko. 
Bi hilabete proba, eta luzerako. Lana
astelehenetik barikura izango da.
Astean 35 ordu, zehazteko. Hilabetean
asteburuko egunen bat egin beharko
du agian. Interesatuek mezu honi 
erantzun edo 647 268 863 zenbakira
deitu.

IRAKASKUNTZA

Durango. Euskarazko irakaslea 
behar da, heldu batentzat. Ez dut
azterketarik prestatu behar. 
Tef.: 645 009 602.

Denetarik
SALDU / EROSI

Hozkailua salgai. Durangon, 50 
euroren truke. Izozkailua ez dabilen
arren, erdi berri dago. 
Tel.: 636-04 63 18. 

Hozkailu txiki eta berri bat 
salgai. Teka markakoa. Aproposa da
txokoetan zein ortuetan jartzeko. 
Tel.: 655-72 56 31.
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Fruta eta barazki arloan 
lan egingo zenuke 

jendearekin hartu-eman 
zuzena duen denda 

batean? 
Deitu 946 817 616 

telefonora edota hurbildu 
Mahats dendara 

eta hitz egingo dugu

LAN ESKAINTZA
Anboto Komunikabideak 
elkarteak komertziala behar du

ESKATZEN DA: 
• Gaiarekin lotutako  
   ikasketak izatea.
• Euskaraz jakitea.
• Interneteko jakintza.
• Lantaldean lan egiten
   jakitea.
• Izaera dinamikoa eta
   harremanetarako 
   gaitasuna.
• Autoa edukitzea.

BALORATUKO DA: 
• Publizitatean eta  
   arlo komertzialean    
   eskarmentua izatea.
• Durangaldekoa izatea.

Curriculumak  
astekaria@anboto.org 
helbidera bidali irailaren  
26a baino lehen.
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:: DURANGO ZUGAZA
Detroit 
• barikua 15: 19:15-22:00 
• zapatua 16: 20:00-22:00 
• domeka 17: 17:30-18:30-20:30 
• astelehena 18: 18:15-20:30  
• martitzena 19: 20:00  
• eguaztena 20: 20:00 

La seducción
• barikua 15: 19:30-22:00 
• zapatua 16: 20:00-22:30 
• domeka 17: 19:30-21:30  
• astelehena 18: 18:30-21:00  
• martitzena 19: 20:00  
• eguaztena 20: 20:00 

Churchill
• barikua 15: 19:30-22:00 
• zapatua 16: 22:30 
• domeka 17: 21:30  
• astelehena 18: 18:30-21:00  
• martitzena 19: 20:00 

Tadeo Jones  
y el secreto  
del rey Midas
• zapatua 16: 18:00 
• domeka 17: 16:30-17:30  

La patrulla en acción
• zapatua 16: 17:00-19:00

La flauta mágica  
(opera zuzenean)
• eguaztena 20: 20:15

:: ELORRIO ARRIOLA
Tanna  

• zapatua 16: 22:00 
• domeka 17: 20:00  
• astelehena 18: 20:00

:: ZORNOTZA ARETOA
Churchill  
• barikua 15: 20:15 
• zapatua 16: 19:30-22:00 
• domeka 17: 20:00  
• astelehena 18: 20:15

Tadeo Jones  
2: el secreto  
del rey Midas
• zapatua 16: 17:00 
• domeka 17: 17:00  

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

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

AGENDA Irailaren 22an, 19:00etan,  
Iurretako Ibarretxe kultur etxean  

Estoy rara
Crucigramas talde madrildarraren antzezlan 
komikoa. Eguneroko bizitzako drama txikien aurpegi 
absurdo eta barregarriena kontatzen dute, 10 
esketxen bitartez. Angela Conde eta Paloma 
Jimenez dira ‘Estoy rara’ obrako antzezleak.   

Musika

:: ELORRIO

IRAILAREN 16an 

20:00etan, Doble Capa, 
Arriolan.

Jaiak

:: ABADIÑO  
(Aitte Kurutzeko)

IRAILAREN 15ean 

18:00etan, ugasixo 
txapelketa.

20:00etan, parrillada.

20:30ean, erromeria Lotxo 
taldeagaz.

22:00etan, umeen patata 
dantza.

00:00etan, helduen patata 
dantza.

IRAILAREN 16an 

19:00etan, tortilla 
txapelketaren hasiera.

21:00etan, tortillak 
entregatzea.

IRAILAREN 17an 

12:00etan, umeentzako 
ipuin kontalaria.

14:30ean, maleta siku 
bazkaria (Jai Batzordeak 
ogia eta ardoa ipiniko du).

:: DURANGO 
(Goienkaleko jaiak)

IRAILAREN 21ean 

19:30ean, pintxopotea.

20:00etan, txupinazoa eta 
aurreskua.

20:30ean, Sugarri 
fanfarrea.

IRAILAREN 22an 

19:00etan, elektrotxaranga.

22:00etan, Luhartz.

IRAILAREN 23an 

13:00etan, sardinada eta 
mexikanadak.

13:30ean, paella txapelketa.

17:30ean, Angelman 
sindromearen Durangoko 
elkartearen aldeko zumba 
solidarioa.

19:30ean, batukada.

22:00etan, Life and Beat 
DJa.

IRAILAREN 24an 

13:00etan, meza eta 
musika bandaren 
emanaldia.

13:30ean, tortilla 
txapelketa.

14:00etan, jubiltuen 
bazkaria (izen-ematea 
Anboto tabernan).

17:00etan, igel txapelketa 
eta umeentzako jolasak 
Berbaroren eskutik.

19:00etan, txokolatada eta 
triki-poteoa.

:: IURRETA (San Migelak)

IRAILAREN 17an 

09:00etan, Ahari Iurreta 
zikloturista martxa.

11:00etan, Beldur Barik eta 
La Otra Mirada guneak, eta 
Iurretako Herri lasterketa 
familiarra, Askondon. 

12:30ean, umeentzako 
motor lasterketa. 

IRAILAREN 20an 

15:00etan, 
Booktuberboom Mattin 
Ceberio booktuberragaz, 
Bibliotekan.

IRAILAREN 22an 

17:00etan, 
Gaztetxoentzako kirol 
gimkana, frontoian eta 
Orobiogoitia institutuan.

18:30ean, Zumba, 
Askondon. Grafiti tailerra, 
Dantzari auzunean.

19:00etan, ‘Estoy rara’ 
antzezlana, Ibarretxen.

20:00etan, tortilla 
txapelketaren hasiera, 
Kaskoan zehar.

Antzerkia

:: DURANGO

IRAILAREN 17an 

18:00etan, Egunen batean, 
San Agustin kulturgunean.

:: ELORRIO

IRAILAREN 22an 

20:30ean, La novia de Don 
Quijote, Arriolan.

Tailerra

:: ELORRIO

IRAILAREN 19an 

18:45ean, Biodantza klase 
ireki eta doakoa, Txintxirri 
ikastolan.

Erakusketa

:: BERRIZ

IRAILAREN 27ra arte 

‘Gu ere errefuxiatu izan 
ginen’ erakusketa, Kultur 
Etxean.

:: DURANGO

IRAILAREN 15etik 

‘Durango jaietan’ argazki 
erakusketa, San Agustingo 
sarreran.

:: ELORRIO

IRAILAREN 29ra arte 

Durangaldeko Artisten 
Elkartearen erakusketa, 
Iturri kultur etxean.

:: ZORNOTZA

IRAILAREN 30era arte 

Bosteko erakusketaren 
XX. edizioa, Zelaieta 
zentroan. Damaris Pan, 
Usoa Fullaondo eta Tasio 
Ardanaz artisten lanak.

Bertsoak

:: ZALDIBAR

IRAILAREN 22an 

21:00etan, Unai Iturriaga 
eta Andoni Egañagaz 
bertso afaria, Goierriko 
auzo etxean. Txartelak 
Negugogorren, Casteten 
eta Paularen Zokoan 
eskuratu daitezke, irailaren 
20ra arte.

Berbaldia

:: ABADIÑO

IRAILAREN 25ean 

17:00etan, Gazteei 
zuzenduriko Abadiño Sex 
udal zerbitzua aurkezteko 
ekitaldia, Pino plazan.

:: DURANGO

IRAILAREN 19an 

18:15ean, ‘Prostata eta 
barrabilen minbizia’ 
berbaldia, Nagusien 
Zentroan (Pablo Pedro 
Astarloa, 1-2).

:: ZALDIBAR

IRAILAREN 20an 

19:00etan, Dani Maeztu 
(abokatua) eta Sergio 
Gallego (ingurumen 
teknikaria), Gueñes-Itsaso 
goi tentsioko lineari buruz, 
liburutegi zaharrean.
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BOTIKAKBOTIKAK

BARIKUA, 15
09:00-09:00
Navarro 
Artekalea 6 - Durango

09:00-22:00
Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

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

ZAPATUA, 16
09:00-09:00
Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

09:00-13:30
Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Eguren, Isabel 
Trañabarren 15 - Abadiño

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

Jaio-Olabarrieta 
Errekakale 6 - Elorrio

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-14:00
Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00
Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

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

DOMEKA, 17
09:00-09:00
Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

22:00-09:00

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

ASTELEHENA, 18 
09:00-09:00

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

MARTITZENA, 19 
09:00-09:00

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

Iruarrizaga, Karmele
San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 20 
09:00-09:00

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 21
09:00-09:00

Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango

09:00-22:00

Sanchez, Miren Itziar 
Urbitarte poligonoa, 4 P8, Abadiño

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

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

ZAPATUA 18º / 9º

DOMEKA 19º / 11º

ASTELEHENA 20º / 9º

MARTITZENA 22º / 10º

EGUAZTENA 26º / 12º

EGUENA 25º / 13º

EGURALDIA

Gozatu Gozotegia

Hamabostean behin jasotako zorion-agurren artean tarta bat zotz egingo dugu. 
Zozketan parte hartzeko bidali kontakturako datuak zorion agurrarekin batera.

Ermodo, 11 · DURANGO  
Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com

  Martitzenean, Iker Vallejok 10 
urte bete zituen. Zorionak, 
laztana, eta musu handi bat denon 
partez. 

  Irailaren 1ean eta 11n Danelek eta Urkok 4 eta 2 
urte bete zituzten. Zorionak gure bi txapeldunei!

  Zorionak, Elene! Primeran 
ospatuko dugu asteburuen. Muxu 
handi bat etxeko danon partez, 
aitite-amama, aitatxo ta 
amatxoren ta bereziki, Nikoleren 
partez.

  Irailaren 18an 4 urte beteko dituen Maleni 
zorionak amatxo, aitatxo eta nebatxuan partez.

  Zorionak Matienako lagun 
guztien partez. Egun on bat pasa 
dezazula.



 AKUILUA  Aitziber Basauri
Bizimodua Iurretan egin arren, 
gaztetatik Durangon bizi dira 
Munitibarko bi ahizpa hauek, 
eta 40 urtetik gora dira Jabier 
Gaztelumendik zabalduta-
ko ‘Gaztelu’ (1970) eta ‘Mendi’ 
(1974) denden aurpegia izan 
direla. 2010ean biak itxi zituz-
ten, baina ‘Mendi’ri eutsi egin 
zioten bi ahizpek. Bi urte dira 
Marian jubilatu zela; orain Ro-
sik ere utziko du.

Zuen falta sumatuko da?
Marian Onaindia: Ba-
tzuek bai, seguru! De-
nok dugu ohitura bate-
ra edo bestera joateko, 
edozer dela erosteko, 
eta hortik pasatzean 
agurtzeko, berba egi-
teko…  gelditzen ga-
ra. Askok pena hartu-
ko dute.
Rosi Onaindia: ‘Orain 
non geldituko naiz ba!’ 
esan digute askok. Ka-
fetxoa hartzera, berba 
pixka bat egitera eto-
rri izan dira asko.

Atsegina da hori!
R.O.: Bai. Lanean oso pozik 
aritu gara. Etxekoak izan 
dira bezeroak, oro har.
M.O.: Baserrian arrautza 
asko zituela-eta arrautzak 
ekarri digunik izan du-
gu. Hartu-eman oso ona 
izan dugu bezeroekin be-
ti. Inoiz esan didate: “Ba-
dator bakoitzeko denda-
ra!” Bada, niri ez. Oso 
pozik gaude gure beze-
roekin. Etxean proba-
tzeko eta eramateko ere 
utzi  dugu beti arropa.

Bezero oso fidelak dituzue... 
M.O.: Bai. Kostatik etorritako 
asko izan ditugu; inguruko he-
rri txikietatik etorritakoak... 
Etxeko tratua eman dugu beti 

eta gustatzen zaio jendeari; ho-
rrek lagundu egiten die askori 
momentu batzuetan. 

Garai batean gehiago zain-
tzen zen bezeroa? 
M.O.: Hartu-eman zuzenagoa 
zen. Konfiantzazko jende as-
ko izan dugu. Denda aurrera 
eramaten laguntzen dizute as-
kotan: konfiantza ematen du-
te hau edo bestea esateko: ger-

ta liteke arropa polita izan 
arren bezeroari ondo 
ez ematea. Orain tra-
tua hotzagoa da, igual. 
R.O.: Gurea lako den-
detan oraindik ha-
rreman hori dugu. 
Lagunak dira beze-
ro asko, gugaz ha-
zi dira.

Orobios, Exquisi-
ta, Piedra, El Pór-
tico… betiko den-

dak ixten joan dira.
M.O.: Familia-dendak 
izan dira, langileak 
ere eduki arren, eta 
jubilatzen joan ahala 
atzetik zetozenek beste 
bide bat hartu dute. 
R.O.: Mendi zabaldu ze-
nean, Urzelai eta Emma 
zeuden arropa erosteko. 
Orain, piloa daude. 

Asko zabaldu dira, bai-
na itxi ere bai. 
R.O.: Askotan pentsatu 
dugu denda batek urte-
bete ere ez duela iraungo. 
Errenta altua, langileen 
soldata, jenero merkea... 

ezin da. Internetek ere 
asko eragin du. 
M.O. :  Dena bai -

no errazago ikusiko zuten ba-
tzuek. Ordaindu beharreko zer-
gek zailtzen dute gehien. Pena 
ematen dit dendak ixten ikus-
teak. Kalea hutsik. Dendek, ta-
bernek... bizia ematen diote he-
rriari, eta urte gutxian asko de-
sagertu egingo dira erakun-
deek apur bat lagundu ezean. 
Herrigunean errentak altuak 
dira, autonomo lez dena ordain-
du behar da, eta soldata bat ate-
ra gura bada... Saltoki handie-
tan dena dago eskura eta gazte 
asko hara doaz; zer esanik ez  in-
terneten eraginez.

Psikologo lana ere egin du-
zue?
M.O.: Batzuetan errazago kon-
tatzen zaizkio gauzak gutxi eza-
gutzen duzunari, norberaren 
ingurua horrenbeste ezagutzen 
ez duela-eta. Kontatzeko beha-
rrizana izan duenik izan dugu, 
bai. Ordu asko dira dendan!
R.O.: Errekaduren bat egitera 
etorri eta bueltarako autobusa 
heldu arte bisitan etortzen zi-
ren asko. Lehen, maiztasun txi-
kiagoa zuten autobusek; edo 
poltsak hemen utzi eta buelta 
bat ematera joaten ziren.

Mendi itxita, zer etorriko da?
R.O.: Durangar batzuek erosi 
dute lokala. Diotenez, gozo-den-
da bat eta arropa-denda bat za-
balduko dira. Ez dakigu!

Behin jubilatuta, zer?
R.O.:  Bizi egingo naiz! (barrez) 
Hala ere, horrenbeste urte eta 
gero... ohitu egin behar!
M.O.: Bestelako bizimodua da 
guztiz. Denda bat oso lotua da. 
Gimnasia, ibili, lobak zaindu....  
etxean ez naiz geldituko.

Marian (1950) eta Rosi (1953) Onaindia Bilbao | Mendi dendako saltzaileak | Iurreta

“Dendan etxeko tratua eman dugu beti  
eta hori gustatzen zaio jendeari”

Durangoko Mendi denda itxi egingo dute  iraila amaitzen denean; durangar batzuek erosi dute lokala

Akuilua
ARITZ 
MALDONADO 
ZABALA 
 
Behargina

LAUHORTZA

Itxoiten
Hasi da mamboa Katalunian. Eta 
egun hauek historiako liburue-
tan agertuko diren irudi sorta 
uzten ari zaizkigu: milaka herri-
tar eskutik diadaren ospakizune-
tan, ordezkari independentistak 
bertako parlamentuan Els Se-
gadors abesten, Guardia Zibila 
boto-paperen eta hautetsontzien 
ehizan (Demokrazia ezartzeko 
modu bitxia izan dute espainiar 
hauek, beti)...

Irudi bila interneten saltsea-
tzen nenbilela, F. Muguruza Al-
tsasun (boladan, hau ere) ema-
naldia eskaintzekoa zela ira-
kurri dut. Oraindik gogoan dut 
Negu Gorriaken azken kontzer-
tura eramateko aitari eman nion 
matraka.

Efemeride hura gogoratzeko, 
Borreroak Baditu Milaka Aurpegi 
pintxatu dut. Abestiak igaro aha-
la ezkortasunak irentsi nau, bai-
na. Nola balio dezakete 1993an, 
gatazkaren gordinean, idatzitako 
hitz batzuek egungo testuingu-
rua deskribatzeko?

Bi doberman beltz, bilatzen eta 
suntsitzen. Hara, ze kasualitatea, 
hauek lehen aipatu ditut.

Nik ere nahi dut bozkatu gure hu-
rrengo borreroa, eroa. Azkeneko 
hauteskundeetan erorik ez, bai-
na aginte makila abade koadrila 
baten esku uztea erabaki zen gu-
rean. Antzera gabiltza, hala ere. 

Erori, erori, erori behin eta be-
rriz. Eusko Jaurlaritza “legezko 
eta adostutako bide bat ahalbide-
tzen” saiatuko ei da. Nola hitzar-
tu zerbait, berbarik egin nahi ez 
duen solaskidearekin?

Itxoiten. Gernikako Estatutuan 
adosturiko 34 eskuduntza zor 
dizkio Jaurlaritzari Espainiako 
Gobernuak. Eskumen horiek le-
gegintzaldi honetan eskualdatze-
ko aukerarekin “itxaropentsu” 
agertu zen Lehendakaria uztail 
amaieran.

1979tik. Itxoiten. Itxoiten. Itxoi-
ten. Noiz arte?


