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Elikadura ekologikoaren 
kontseilua Jauregibarrian

 ZORNOTZA  J.D.
Euskadiko Nekazaritza eta 
Elikadura Ekologikoaren Kon-
tseiluak (ENEEK) Zornotzako 
Jauregibarria baserriko lehen 
solairuan du egoitza. Gunea 
atontzen amaitu, eta hasi dute 
euren jarduera.

ENEEK Eusko Jaurlaritza-
tik sortu zen, eta erakunde pu-

blikoa da. Ustiapen ekologikoa 
sustatzea eta produktuek eti-
keta ekologikoa jaso dezaten 
beharrezko arau eta baldintzak 
betetzen dituzten kontrolatzea 
dira bere zereginetako batzuk. 

Udalagaz sinatutako akor-
dioaren arabera, hainbat ekin-
tza Zornotzan egingo ditu kon-
tseiluak. Jauregibarriako lehen solairuan lantokia dute, eta bigarrenean batzar gela.

Aurtengo 
tximistarik 
indartsuena jausi 
da Andikoan

 BERRIZ  A.U. 
Goizaldeko 04:45ean jausi zen  
oinaztua martitzenetik eguaz-
tenerako gauean, Berrizko 
Andikoa auzoan. Euskalmet 
euskal meteorologia agentziak 
azaldu duenez, -271,8 kA izan 
ditu, eta aurten neurtu duten 
tximistarik handiena izan da. 
Martitzen arratsaldean hasi 
zen ekaitza indartsua izan zen. 
Euskalmeteko Onintze Salazar 
metereologoak azaldu duenez, 
Bizkaian 682 tximista kontatu 
zituzten, eta EAEn 1.579. An-
dikoan jausi zen gaueko txi-
mistarik indartsuena, eta, era 
berean, aurten neurtu duten 
handiena. Karga negatiboko 
271,8 kA izan zituen, eta ez zuen 
kalte materialik sortu.

Elkartasun jaialdia, 
bihar, berriztarren 
musikagaz eta 
poesiagaz 

 BERRIZ Amaia Ugalde
Bihar, 20:00etatik aurrera, mu-
sika eta poesia jaialdi berezia 
eskainiko dute hainbat berriz-
tarrek Kultur Etxean. Sarrera 
kilo bat janarigaz ordainduko 
du publikoak, eta bertan ba-
tutakoa Berrizko familiei zu-
zendutako elikagai bankurako 
izango da.

Film labur bategaz hasiko 
dute jaialdia. Gero, olerkiak 
errezitatuko dituzte Oihane 
Unzalu eta Rosi Pretel berrizta-
rrek. Poesiaren ostean, musika: 
Iokin Elortza, Etsipen musika 
taldea eta Rory Kilroy igoko di-
ra Kultur Etxeko oholtzara.

Elkarteek eta norbanakoek 
osatzen duten Gizarte Ongiza-
teko Udal Kontseiluak antolatu 
du jaialdia. Janari banaketa 
hilero egiten dute, Caritas eta 
Bizkaiko Elikagai Bankuagaz.

Bizileku barik zeuden Astepeko 
familiei ostatua aurkitu die udalak
Gizarte Ekintza Sailaren bidez behin-behineko ostatuak aurkitu dituzte 

 ZORNOTZA  Joseba Derteano
Astepen hamaika etxebizitza 
egoera txarrean daude termiten 
ondorioz: bederatzi etxebizitza-
ko bloke bat eta ondoan dauden 
etxe zuri txiki bi. Udalak agin-
dutako azterketa batek erakutsi 
duenez, termiten ondorioz erai-
kina “kolapsatzeko arriskuan 
dago”, David Latxaga alkateak 
jakinarazi zuenez. 

Horregatik, udalak etxebi-
zitzetan bizi direnei bertatik 
irteteko agindu die. Dagoeneko 
bizilagun guztiek aurkitu dute 
behin-behineko ostatua, baina 
oraindik kontratuak sinatu ba-

rik daude. Bizilagun gehienek 
euren kabuz aurkitu dute, baina 
famili gutxi batzuek, baliabide 
ekonomiko txikiena dutenek, 
ezin izan dute beste etxebizitza-
rik aurkitu, eta joan zen bari-
kuko udalbatzarrera joan ziren 
egoeraren berri emateko. Etxe-
bizitza pribatuak izan arren, 
ordurako Gizarte Ekintza Saila 
bitartekari lana egiten zebilen 
Eusko Jaurlaritzagaz, eta aste 
honetan aurkitu diete behin- 
behineko ostatua Bizigune eta 
Alokabide programen bidez. 

Joan zen barikua zen Astepe-
ko eraikinetatik irteteko azken 

eguna;udalak “malgutasunez” 
jokatuko zuela iragarri zuen.

Familia bati –ama eta semea– 
Gernikan eman diote ostatua, 
eta gaur irtengo dira Astepetik. 
Familiako kidea den Carlos 
Mendesen esanetan, 12 urteko 
anaia gazteari ikastetxea bi-
latzea izango dute hurrengo 
zeregina, egunero Gernikatik 
Zornotzara etorri beharrik izan 
ez dezan. Aurora dos Anjosek 
bere lehengusina Marisa eta be-
re familia ordezkatzen ditu. Dos 
Anjosek atzo eguerdian adierazi 
zuenez, “bizileku bat aurkitu 
dietela esan digute, baina ba-

rikuan [gaur] jakingo dugu 
non dagoen; Durango, Iurreta, 
Galdakao edo Gernikan izango 
da”. Dos Anjos berak adierazi 
duenez, Astepen bizi eta nora 
joanik ez zuen Julieta Batistari 
Durangon emango diote ostatu: 
“Familia guztiek dute behin- 
behineko ostatuta, eta hori poz-
teko albistea da”, dio Anjosek.

Orain arteko bidea
Astepeko bizilagun bat eraiki-
nean obra txiki batzuk egiten 
zebilela sabai zati bat erori, uda-
lari jakinarazi, eta, udaltzainak 
bertaratu zirenean, eraikinean 
gabeziak ikusi zituzten. Abuz-
tuaren 1a zen. Eraikin priba-
tuak izanagatik, udalak berak 
hartu zuen eraikinaren egoe-
raren azterketa egiteko ardura. 
Azterketa horrek eraikineko 
termiten arazoa mahaigainera-
tu zuen. 

Astepen egoera txarrean dauden eraikinak. Astepeko bizilagunak joan zen barikuko udalbatzarrean.
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Inplanteen gaineko 
protesien berehalako karga

 PUBLIRREPORTAJEA
Hortz-protesi bat jasoko duten 
hortz-inplante tratamenduetan 
batez beste hiru hilabete itxa-
ron behar izaten da protesi hori 
implanteen gainean torlojutu 
ahal izateko. Denbora horretan 

gaixoak aldi baterako protesi 
bat darama ahosabaian edo 
hortzoietan jarrita, eta inplan-
teak libre geratzen dira. 

Orain arte inplante horiek 
hiru hilabete behar izaten zu-

ten hezurrera egiteko eta ber-
tan fijo geratzeko.

Gaur egun, gaixo batzuen-
gan aldi baterako protesi bat 
ipini daiteke inplanteak jarri 
eta hurrengo egunean, hiru 
hilabete itxaron beharrik ga-
be; baina, horretarako, honako 
ezaugarri hauek behar dira: 

1. Gaixoak ez du bruxismo-
rik izan behar, hau da, lo da-
goenean ez ditu hortzak estutu 
behar.

2. Gaixoak ezin du muskula-
tura indartsurik eduki, hau da, 
muskulu maseteroek norma-
lak izan behar dute.

3. Gaixoak ez du hezur ha-

rroegia izan behar, baina go-
gorra bai, inplanteak hezurrei 
ondo itsatsita geratu daitezen 
lehen egunean (egonkortasun 
primarioa).

4. Zirujauak inplanteak aha-
lik eta bertikalen jarri ditzake 
oinarri oklusalarekiko.

5. Hurrengo egunean im-
planteen gainean jartzen den 
aldi baterako protesiak tarteko 
pieza batzuk eraman behar 
ditu mastekatzearen indarra 
leuntzeko. 

6. Bost hilabeteren buruan 
behin betiko protesia jarri dai-
teke implante horien gainean. 
Horrela, bere haginak eraman-
go balitu bezala sentzitzen da 
gaixoa hurrengo egunean.

 Bost hilabete horietan jaki 
bigunak jan beharko ditu gai-
xoak, eta deskarga-ferula erdi 
gidatu bat erabili beharko du 
gauetan.

Tratamendu hau  
EKODEN hortz klinikan 

garatu da 
Arkotxa Kalea , 4 

DURANGO 
Tel.:  946 217 822

Egurra etxeetan 
jasotzeko aukera 
egongo da 
aurrerantzean

 OTXANDIO  J.D.
Herriko baso publikoetan he-
rritarrek aprobetxatu dezake-
ten egurra sortzen da urtero. 
Orain arte ez zegoen ordenan-
tza berezirik prozedura hori 
zehazteko. Azken udalbatza-
rrean, sutarako sortak eta 
egurraren aprobetxamendua 
zehazten duen ordenantzari 
hasierako onarpena eman 
zioten aho batez. Orain, emen-
dakinak jartzeko epea hasiko 
da hilebetez. Ondoren, behin 
betiko onarpena emango diote 
udalbatzarrean.

Orain arte, basozaintzatik 
sortutako egur sortak tokian 
bertan markatu edo lurrera bo-
ta, eta herritarrak, udaletxean 
eskaera egin ostean, bertara 
joaten ziren materiala jaso-
tzera. Baina Santi Uribe alka-
tearen esanetan, “herritar ba-
tzuek gustura hartuko lukete 
egurra etxean bertan”. Beraz, 
ordenantza berrian aukera 
hori jaso dute: gura duenak 
aukera izango du egurra, apea-
tan ebakita, etxean jasotzeko. 
Kasu horietan, lehen egur sor-
tagatik ordaintzen zenari gehi-
garri bat jarriko zaio. 

Euskal Herritik 
Kataluniara begira
Domekako galdeketaz duten iritzia eman dute 
Durangaldean bizi diren hiru katalanek

 DURANGALDEA  J. Guenetxea
Auzitegi Konstituzionalaren de-
bekuaren aurrean, Generalita-
teak azaroaren 9ko galdeketari 
eutsiko diola erantzun du.  

Katalunian domekan egingo 
duten herri galdeketa arreta 
bereziagaz jarraitzen dabiltza 
Elisabet Puiggròs, Aurora Julià 
eta Eloi Salas. Hirurak Duran-
galdean bizi dira, baina katala-
nak dira. 

Juliak homeopatia kontsul-
tategia du Abadiñon. Prozesua 
proiektu ilusionagarria dela 
dio. Hala ere, prozesu honek 
oztopo asko izan dituela aitortu 
du: “Pare bat gizaldi atzeragoko 
mentalitatea duen gobernu bat 
dugu”. Espainiako Gobernua ez 
dela “oso demokratikoa” gaine-
ratu du, baina horrek ez duela 
harritzen. Hala ere, uste du go-
bernuak ez duela etorkizunera 
begiratzen: “Hau arazo politiko 
bat da, eta irtenbide politikoa 
behar du”. Demokrazia par-
te-hartzailea dela helburua az-
pimarartu du: “Katalanok gure 

etorkizunari buruzko erabakiak 
hartu gura ditugu”.

Eloi Salas Atxondon bizi da, 
eta postaria da. Herri galdeketa 
malenkonia handiz bizi duela 
aitortu du: “Bertatik bertara 
bizitzea gustatuko litzaidake”. 
Kataluniako eragileek eta herri-
tarrek gizarte zibila mobilizatu 
dutela azpimarratu du: “Herrie-
tan egindako galdeketekin hasi 
ziren, banan-banan. Prozesu 
honekin gertatu den gauzarik 
harrigarriena da kontzientzia 
kolektibo handirik ez zuen jen-
deak aldaketa egin duela eta mo-
bilizatu egin dela”. 

Estatuak eta bere inguruko 
estamentuak “dena lotuta” iza-
teko sortuta daudela dio, baina 
gauzak “mobilizazioagaz eta 
herritarren kontzientzia argia-
gaz” aldatzen direla. “Generali-
tateak horregatik egin du egin 
duen guztia. Lotuta dagoelako”. 
Asteburuan Kataluniara joango 
da. Ezin du botoa eman, baina 
garrantzitsuena kalean egotea 
dela dio.

Elisabet Puiggròs irakaslea 
da Otxandioko eskolan. Bera 
ere Kataluniara joango da do-
mekan, “egun historiko” hori 
familian bizitzera. Bere senitar-
tekoek boluntario gisa egin dute 
lan prozesu honetan. Galdeketa 
“urduritasunez eta itxarope-
nez” bizi du Puiggrosek. “Berez, 
gure herriaren bidea guk egin 
behar dugu, eta ez diogu inori 
baimenik eskatu behar galde-
keta hori egiteko. Herriaren 
borondatea bada, galdeketak 
aurrera joan behar du, erakun-
deen eta talde politikoen iritzia-

ren gainetik”. Gaineratu due-
nez, herriak Artur Mas aurrera 
jarraitzera behartu du. Nabar-
mendu du prozesu honetan gi-
zarte zibila dela benetan indarra 
eta botorea duena. “Indar ho-
rren bitartez alderdiak mugitu 
dira. Jendea ez dago atzera bota-
tzeko prest”. Kataluniako gizar-
tea guztiz aldatuta ikusten du. 
“Prozesu hau iraultza soziala 
ere bada. Jendeak erabakitzeko 
eskubidea eskatzen du, baina 
baita gizarte eredu berri bat ere. 
Joan naizen bakoitzean sumatu 
dut hori kalean eta familian”.  

Puiggròs, Salas eta Julià kataluniarrak Durangaldean bizi dira.

Iheskide taldearen 
kontzertua Luis 
Urrengoetxea 
kaleko jaietan

 ZORNOTZA J. Derteano
Luis Urrengoetxea kalean eki-
taldiz betetako jaiak ospatuko 
dituzte gaur hasi eta domekara 
arte. Gaur, 19:00etan, txupinaz-
zoa botata hasiko dituzte jaiak. 
20:00etan Zaparrada batukada 
taldea ibiliko da jai giroa ipin-
tzen, eta jaietako lehen egunari 
Inun bakarlariaren musikak 
emango dio amaiera, 22:00etan.

Bihar, 12:30etik aurrera, 
puzgarriak egongo dira gazte-
txoenen gozagarri, eta eguer-
dian trikitilariak ibiliko di-
ra kaleak musikaz betetzen. 
Goizean su txikita ibili ostean, 
sukalki txapelketako (gisa-
tua) parte-hartzaileek 14:30ean 
aurkeztu beharko dute euren 
platera; jarraian sari banake-
ta egingo dute. Arratsaldean, 
Taberna Ibiltaria taldeko ki-
deak kantu kantari ibiliko dira 
tabernarik taberna. 21:00etatik 
aurrera musika kontzertuak 
izango dira protagonista Larre-
gi eta Iheskide taldeekin. Dome-
kan, pintxo-poteoa egongo da 
koralen laguntzagaz, 13:00etatik 
15:00etara.
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Erleak babesteko, Asiako liztorraren 
inbasioa gelditu guran dabiltza
Eguaztenean, Durangoko Tabirabide kalean, liztor habia bi suntsitu zituzten

 DURANGALDEA  M. Onaindia
Durangaldea ere inbaditu du 
Asiako liztorrak. Frantziatik 
sartu zen Europara duela lau 
bat urte, eta astiro-astiro heda-
tzen joan da, Euskal Herrira 
heldu arte. Iurretako suhiltzai-
leek hainbat irteera egin dituzte 
aurten, eta iazko liztor kopurua-
ren bikoitza ikusi dutela diote. 
Erleak dira Asiako liztorraren 
elikagai nagusia, eta, hemengo 
espeziea arriskuan ipini ahal 

duelakoan, inbasioa gelditzeko 
ahaleginetan dabiltza. Eguaz-
tenean, Durangoko Tabirabide 
kaletik –Mañaria errekaren 
alboan– habia bi kendu zituzten 
Aldundiko Base Gorrikoek. 

 Azken asteetan Durangal-
deko hainbat lekutan ibili dira 
suhiltzaileak: Iurretan, Berri-
zen eta Zaldibarren, adibidez. 
Atxondon, igerilekuen parean 
kendu zuten habia bat. Zabor 
poltsa batean sartzen dute ha-

bia, eta ostean desegin egiten 
dute. Tabirabideko habiak arbo-
la altuetan zeuden, eta suhiltzai-
leek ezin izan zituzten kendu. 
Horregatik, Base Gorrikoek 
suntsitu zituzten eskopetekin. 
Liztor habia bat ikusiz gero, Ba-
se Gorrikoei edo suhiltzaileei 
deitzeko eskatu dute.

Base Gorrikoen ekintzaren 
ostean ere bizirautea lortu zuen 
liztorrik bazegoen Tabirabiden.  
Bi eta hiru zentimetro artekoak 
izan ohi dira, eta gorputz beltza 
dute, atzealde horiagaz. Jateko, 
erlauntzetara joaten dira, eta er-
leak hegaz hartzen dituzte: asko 
euren habietara eroaten dituzte, 
liztor jaio berriei jaten emateko. 
Udazkenean hartzen dute ta-
maina handiena. Pertsonentzat 
ez ei dira oso arriskutsuak; ziz-
tada asko jaso behar dira kalte 
egiteko. Baina, suhiltzaileek 
diotenez, kontuz ibili behar da, 
pozoia jaurtitzen dutelako. 

Neguan hil egingo dira gehie-
nak, baina liztor erreginak ez-
kutatu egingo dira, datorren 
urtean habia berriak sortzeko.

Tabirabiden, bizirautea lortu zuen liztorretako bat, habiaren arrasto artean.

Neska-laguna jipoitzea 
egotzita atxilotu dute
Zapatuan, Sasikoa kalean izan zen eraso sexista

 DURANGO  M.O.
24 urteko gizon bat atxilotu zu-
ten ertzainek zapatu gauean, 
Durangon, bikotekidea jipoi-
tzea egotzita. Sasikoa kalean 
izan zen erasoa, goizaldeko 
03:00 aldera. Ertzainek atxilotu 
egin zuten, eta gero epailearen-
gana eroan zuten.

Udaleko Berdintasun Kon-
tseiluak eta Berdintasun Ba-
tzordeak erasoa gaitzesteko 
oharra kaleratu zuten. Erasoa 
sufritu duen emakumea babes-
tu dute, eta mugimendu femi-
nistatik sortu ahal diren protes-

tetan parte hartzera animatu 
dituzte herritarrak.

Eraso horretaz gainera, ema-
kumeen kontra egindako edo-
zein indarkeria mota arbuiatu 
dute Berdintasun Kontseiluak 
eta Berdintasun Batzordeak.

Berdintasun Kontseiluak 
eta Berdintasun 
Batzordeak ohar bidez 
gatzetsi dute erasoa

Plateruena, etorkizunari 
alegrantziaz begiratzen
Hamargarren urtemuga ospatu du Plateruenak

 DURANGO  M.O.
Durangoko kaleetan hasi eta 
antzokiraino, jai giroa zabal-
du zuten joan zen barikuan 
Plateruenekoek. Izan ere, ha-
margarren urtemuga ospatu 
zuten dozenaka lagunek. Andra 
Maritik kalejira egin zuten ba-
tukadagaz eta txistulariekin, 
eta antzokiaren kanpoaldean 
Kantulagun ekimenekoekin ja-
rraitu zuen jaiak. Argi eta irudi 
ikuskizuna ere eskaini zuten. 

Barruan bertsolariak, dantza-
riak eta musikariak egon ziren. 

Beñat Gaztelurrutia zuzen-
dariak gogoratu zuen Platerue-
na diru bilketa eta borondatez-
ko lan kanpainan murgilduta 
dabilela, hasierako inbertsioko 
1,5 milioi euroetatik 250.000 ban-
ketxeetara itzultzeko geratzen 
direlako. Laguntza eskertu, eta, 
plateruen izaeragaz bat, etorki-
zunari alegrantziaz begiratzeko 
deia egin zuten antolatzaileek.

Platerueneko urtemugaren ospakizuneko une bat. Ainara Petite Madariaga.

Saihesbideko hurrengo 
fasea 2015ean martxan
Hegoaldeko saihesbidearen bigarren zatia amaitu da

 DURANGO  M.O.
Durango hegoaldeko saihesbi-
dearen bigarren fasea amaitu 
dute, eta 2015ean beste zati ba-
ti ekingo diote. Saihesbidea-
gaz Durango barneko trafikoa 
arintzea da udalaren helburua. 
Elorriotik eta Abadiñotik dato-
zenek ez dute herria gurutzatu 
beharko Alde Zaharrerantz edo 
Urkiolarantz joateko; Monto-
rretako biribilgunetik –Ona 
albotik– zuzenean agertuko dira 
Tabiran. Durangotik irteteko 
ere balioko du, baita Urkiolako 
bidetik datozenek Abadiñorantz 
egiteko ere.

Eguzkitzarantz ematen duen 
biribilgunea eraiki dute, adibi-
dez, bigarren fasean. Hurrengo 
tartea 2015eko martxorako ha-
sita egotea aurreikusi dute, eta 
beste muturretik hasiko dira 
obretan, Montorretatik.Eskumako biribilgune berritik Montorretako poligonora doa sahiesbidea.
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Lagun egiteko 3 aukera dituzu
Urtean 20 euroko diru-laguntza emateko prest nago!

Anboto komunikabideak - DHK  
Bixente Kapanaga, 9  ·  48215 IURRETA

Izen-deiturak

Helbidea 

Herria 

Telefonoa

946 
816 
558

anboto@
anboto.org

Anbotoren lagunen 
artean Eusko Label 
produktuen otzarak  
zozkatuko ditugu 

Posta kodea

Egin zaitez Anbotoren lagun!
ANBOTO astekariaren aldeko konpromisoa adierazten dute ehunka irakurlek ur-
tero Anbotoren lagun eginda. Astekaria, barikuetan, Durangaldeko postontzietan 
doan banatzen den arren, badago babes ekonomikoa emateko aukera ere, urtean 
20 euro ordainduta. ANBOTO 2002an sortu zen, Durangaldeko euskara elkarteen 
ekimenez. Doan banatuko zela jakitun, bazeuden babes ekonomikoa emateko prest 
agertu ziren hainbat euskaltzale, eta Anbotoren lagun figura sortu zuten. Zailtasun 
ekonomikoei aurre egiteko diru iturri garrantzitsua da ANBOTOrentzat. Lagun

-talde horri eskerrak emateko sasoia dela iritzita, kanpaina berria abiatu dugu. 
Lehendik lagun direnek zuzenean Eusko Label produktuen otzara baten zozketan 
parte hartuko dute. Gainerakoek, Anbotoren lagun egiteko aukera dute. Orrialde 
honen behealdean dagoen kupoia bete, eta Bixente Kapanagako 9ra (Iurreta) bida-
li, anboto@anboto.org helbidera idatzi, edo 946 816 558 telefono zenbakira deitzeko 
aukera duzu; ANBOTOri babesa emateaz batera, otzararen zozketan parte hartuko 
duzu. 

Ibarrako piperrak
Azal fina, ia minik ez duen mami samurra, kolore 
hori-berdexka eta zapore suabea dira Eusko Label 
ziurtagiria duen Ibarrako piperra nahastu ezin 
egiten duten ezaugarriak.

Bertako barietate bat da, eta gehiena Gipuzkoan 
ekoitzi eta ontziratzen da, produktuaren aukera-
keta oso zorrotza egin ondoren.

Azidotasun gutxi eta gatz gutxi duen ardo zuria-
ren ozpinarekin ontziratzen den elikagai paregabe 
hau gero eta izen handiagoa hartzen ari da merka-

tuan; batetik, hainbat plateren osagarri gisa eta, 
bestetik, aperitibo ugariren oinarri gisa. 

Horrela identifikatzen da
Eusko Label ziurtagiria duen Ibarrako piperrak 
hainbat neurritako kristalezko ontzietan aurkitu-
ko dituzu: etxean jateko edo jatetxeetarako. Ontzi 
horiek guztiek kontrol-etiketa zenbatua dute Eus-
ko Labelen ezaugarriarekin.

Euskal babarrunak
Babarruna tradizio handiko produktua da Euskal 
Herrian, eta aspalditik hazten da gure baserrian. 
Eusko Label ziurtagiria duten euskal babarrunak 
kalitate goreneko babarrunak dira, hautatutako 
mota askotarikoak, eta dastatzaile profesionalek 
“oso onak” edo “apartak” direla esan izan dute.
Betiko eran ekoizten dira, baserri ondoko baratze 
txikietan, ezaugarri moduan esan dezakegu in-
gurumena erabat errespetzatzen duten teknikak 
erabilita ekoizten dela. Euskal babarrunen artean 
honako hauek dira ezagunenak:
•  Tolosako babarruna.
•  Arabako babarrun pintoa.

Horrela identifikatzen da
Eusko Label ziurtagiria duten euskal babarrunak 
alean edo prestatuta merkaturatu daitezke, baina 
inoiz ez ontziratu gabe. HAZIk aurrez onartutako 
pisu desberdineko bilgarrietan saltzen dira, eta 
guztiek zenbakidun kontrol-etiketa dute, Eusko 
Label ezaugarriarekin.
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Bigarren 
eskukoen azokan 
izena emateko 
epea hasi da

 MAÑARIA  M.O.
Abenduaren 14an izango da 
aurtengo bigarren eskukoen 
azoka. Profesionalak ez diren 
pertsonek ondutako objektuak 
onartuko dituzte antolatzai-
leek. Adibidez, etxean egin-
dako bitxiak, jantziak eta jos-
tailuak. Zerrenda horretatik 
kanpo geratuko dira, bestalde, 
kremak eta elikagaiekin egin-
dako manufakturak. Azokan 
parte hartu gura dutenek aza-
roaren 28ra arteko epea dute 
izena emateko.

Udaletxera edo liburute-
gira jo behar dute interesdu-
nek, eta, izena emateagaz ba-
tera, zer objektu salduko duten 
zehaztu beharko dute. Bakoi-
tzak euro bi ordaindu beharko 
ditu postua jartzeko. Antola-
tzaileen arabera, partaide ba-
koitzeko mahai bat ipiniko du 
udalak. 

Informazio gehiago gura 
duenak udaletxera joan daite-
ke, edo bertako 946 818 998 tele-
fono zenbakira deitu ahal du.

Goi-tentsioko 
kable bat hautsi 
zen Astolako 
industriagunean  

 ABADIÑO  J.G.
Metal Performers enpresaren 
fatxadara goi-tentsioko kable 
bat jauzi zen. Martitzen eguer-
dian jazo zen gertaera, Astola 
auzoko industriagunean. Er-
tzaintzak jakinarazi duenez, 
kableak enpresaren aurreal-
deko horman txinpartak era-
gin zituen, eta, sua zelakoan, 
Ertzaintzari abisu eman zioten 
herritarrek. 

Metal Performers enpresan 
korronte elektrikoa moztu 
zuten, eta Iberdrolako teknika-
riak eta suhiltzaileak bertara-
tu ziren kablea konpontzera. 
Hasieran sutea izan zitekeela 
zirudien arren, txinpartek ez 
zuten surik sortu.

Iberdrolako teknikariak 
eta suhiltzaileak bertaratu 
ziren goi-tentsioko  
kablea konpontzera

Merkatu plazan baserritarren 
postu finkoa ipiniko dute
Gabonetatik aurrera, egunero salduko dituzte baserriko produktuak

 DURANGO  Markel Onaindia
Baserritarrek euren produk-
tuak egunero saltzeko aukera 
edukiko dute Gabonetatik au-
rrera. Dendak Bai elkarteak, 
Amankomunazgoak emandako 
15.000 eurogaz, postu finko bat 
ipiniko du merkatu plazaren 
aurrean. Horrela, Durangal-
deko baserrietako produktuak 

salerosteko gune izango da. Ba-
serritarrek han utziko dituzte 
ekoizpenak, bakoitza bere pre-
zioagaz. Gero, Dendak Baik kon-
tratatutako pertsona batek sal-
duko ditu produktuok. Irizpide 
sozialak hartuko dituzte aintzat 
kontrataziorako, eta Zornotzako 
Lanbide Heziketako praktikari 
baten laguntza edukiko du.

Dendak Bai elkartea Mer-
katu plaza gestionatzeko udal 
mahaian dago, eta zapatuetako 
merkatuari bultzada emateko 
erabaki dute ekimena martxan 
ipintzea. “Zergatik ez egune-
ro?”. Hori da Guillermo Oar-
beaskoa merkatarien ordezka-
riak plazaratu duen galdera. As-
telehenetik barikura, ordutegi 
komertzialean zabalduko dute 
postua. Merkatuan egoten diren 
45 baserritarrek zein salmen-
tarako lizentzia daukan beste 
edozeinek saldu ahalko dituzte 
produktuak. Oarbeaskoaren 
berbetan, postua baserri itxu-
rakoa izango da, egurrez egina, 
eta ezpata dantzarien banderen 
koloreak edukiko ditu.

Oarbeaskoaren esanetan, 
eskualdeko produkzioa ezagu-
taraztea da beste helburu bat. 
Gainera, merkatariek baserri-
tarren produktuak erosteko 
ohitura hartzeko lagungarri 
izan ahal dela uste du Dendak 
Bai elkarteko Araceli Guerrero 
teknikariak.

Oskar Zarrabeitia Amanko-
munazgoko presidenteak azal-
du du Dendak Bai elkarteagaz 
hirugarren urtez egin dutela 
laguntza hitzarmena, eta aurten 
Merkatuko ekimena babestu du-
tela. Postua erosteko inbertsioa 
egin dute. “Lehen sektorearen 
aldeko apustua da”, esan du 
ekimenari erreferentzia egin-
da. Akordioak hamar urterako 
erabilera baimena ematen dio 
Merkatu plazako postu finkoari.

Ezkerretik eskumara, Oarbeaskoa, Zarrabeitia eta Guerrero; euren aurrean, postuaren maketa.

Dendak Baik 
kontratatutako pertsona 
batek salduko ditu 
produktuak postuan

Ikasle poloniarren bisita 
jaso dute Txintxirrin
Elorriarrak maiatzean joango dira Poloniara

 ELORRIO  M.O.
Txintxirri ikastolakoek ikasle 
poloniarren bisita jaso dute, 
eta gazteen artean harreman 
berriak sortu dira horri esker. 
Txintxirrik eta Inowroclaw he-
rriko ikastetxeak trukea lantze-
ko dinamika martxan dute, eta 
elorriarrak maiatzean joango 
dira hara. Txintxirrikoek bisi-
taren balorazio positiboa egin 

dute. Azaldu dute gazteek inge-
lesa praktikatzea eta nortasuna 
garatzea zela helburua, eta, gai-
nera, Euskal Herriko kultura 
zabaltzeko asmoa bete dutela. 
Harremanak eraiki direla esan 
dute, eta agurra hunkigarria 
izen zela ere bai.

Poloniarrek Elorrio ezagutu 
dute, eta Urdaibai eta Bilbo ere 
bisitatu dituzte.

Ikasle poloniarrak, azken egunean ateratako talde argazkian.

Behin-behinean 
onartu dute Hiri 
Antolamendurako 
Plan Orokorra

 IZURTZA  Joseba Derteano
Hiri Antolmendurako Plan 
Orokorra (HAPO) behin- 
behinean onartu zuten marti-
tzeneko udalbatzarrean gober-
nu taldearen aldeko botoekin. 
EAJk aurka bozkatu zuen.

Herritarren artean galdeke-
ta egin ostean, iaz ere onartu 
zuten plana behin-behinen, 
baina Jaurlaritzako eta Al-
dundiko organoek aldaketa 
estrukturalak ezarri zizkioten: 
saihesbidea planetik atera, eta 
eraiki daitezkeen etxebizitza 
kopurua gutxitu behar izan du-
te, 90 bizilekuetatik 45era.

EAJren ustez, gobernu tal-
deak “bazekien zein zen errea-
litatea” aurreko plana onartu 
zenean; ondoren, herritarrei 
berriro zuzenean informatu ez 
izana salatu zuen. 

Aurreko legegintzaldiko go-
bernu taldeko Iker Ballarinen 
ustez, saihesbidearen gainean 
“borondate politikoa egon ba-
litz, onartuko zen; badakigu 
Aldundian nortzuek agintzen 
duten”. Luis Ballarin (Bildu) 
alkatearen esanetan, “alferrik 
da berriro herri batzarra dei-
tzea, erabakiak goiko organoe-
tatik inposatuta datozenean”.

Konposta atera, 
eta ortuetara 
bisita egingo dute 
azaroaren 15ean

 MALLABIA  Jone Guenetxea
Mallabiko lau auzokonpost 
guneak martxan jarri zituzte-
netik zortzi hilabete pasatu eta 
gero, lehenengoz aterako dute 
konposta, eta herritarren ar-
tean banatuko dute. Azaroaren 
15erako jarri dute hitzordua, 
eguerdiko 12:00etan. Konpos-
ta atera eta banatu ondoren, 
Mallabiko ortu ekologikoetara 
bisita egiteko eta zelan funtzio-
natzen duten azaltzeko aprobe-
txatuko dutela adierazi du Mila 
Mondragon alkateak.  

Alkateak gaineratu duenez, 
etxeko hondakinen %40 ma-
teria organikoa da. Auzoetan 
eta herrigunean auzokonpos-
ta egin, eta konposta herrian 
bertan kudeatzea eta berrera-
biltzea da egitasmoaren hel-
burua. “Betidanik modu na-
turalean egin dena egiteko 
aukera eskaintzen ari gara 
herritarrentzat. Ingurumenari 
kalte egin beharrean, ongarria 
itzultzen zaie”, azaldu du Mon-
dragonek.
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FORD KONDIA
Otaola etorb. EIBAR
Tel.: 943 207 650

ZIORLA AUTOAK
Santa Maña kalea, 19 IURRETA

Tel.: 946 815 135

FORD FOCUS

Inbasioa hastear da.

ford.es

8.990€

FORD TOURNEO COURIER BERRIA 
5entzat lekua 
Milaka Courier errepideak, bideak, herriak eta hiriak inbaditzeko zorian 
daude. Konkista gertu dago 8.990 eurogatik. Behar dituzun metro kubiko 
guztiak eta askoz gauza gehiago disfruta itzazu.

ford.es

Ford Tourneo Curier gama batez besteko kontsumo konbinatua 3,8 litrotik 5,2 litrora 100 kilometroko. CO2 emisioak 100 gramotik 119 gramora kilometroko. 
EcoBoost motorrak %20raino hobetzen du kontsumoa ohiko gasolina motor baten aldean. Tourneo Courier Ambiente 1.0 EcoBoost 100 ZP (74 kW), 5 ate, aire girotua eta Radio My Conection. Eskaintzak barnean biltzen ditu: BEZa, IM,garraioa, promozio deskontua, Aport., 
kontzesioa eta deskontua FCE Bank plc S.E. Bankuaren ‘Vente a Ford Credit Courier’ kanpainaren bitartez finantzitzearren; gutxiengo iraunkortasuna 24 hilabete. Gobernuaren PIVE planaren aportazioari lotuta. Penintsulan eta Balearretan baliagarri hilabete amaierara arte. 
Beste doskontu batzuekin ez da bateragarria. Irudiko modeloak ez du zertan bat etorri eskaintzakoarekin.
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SEI HANKAKO MAHAIA

DANI 
MAEZTU

Aralar

Azaroak 9
Durangoko Udaleko azken oso-
ko bilkuran, EH Bilduren eta 
EAJren aldeko botoekin, mo-
zio bat onartu genuen. Mozio 
horretan, Kataluniari herri 
bezala dagokion erabakitze-
ko eskubidea aldarrikatzeaz 
gain, Estatu Espainolaren ja-
rrera antidemokratikoa salatu 
genuen. Legeak herritarren 
borondatetik sortzen dira, be-
raz, ezin da legea herriaren 
borondatearen gainetik ezarri. 
Hierarkia demokratikoko oina-
rrizko printzipioa da hori.

Ez ninduen harritu goitik 
behera ustelduta dagoen eta 
gure artean residuala izatera 
kondenatuta dagoen Alderdi 
Popularraren diskurtsoak. 
Aipagarria da, ordea, PSEk, 
beste alderdi ustez ezkertiar 
batzuekin batera, defendatzen 
duen argudioa: gaur egungo 
egoera sozioekonomikoan he-
rritarrek dituzten benetako 
arazoei irtenbidea eman behar 
diegula eta ez dugula eztabaida 
independentistetan murgildu 
behar. Independentzia, batez 
ere aldarrikapen identitarioa 
izatetik, beharrizan soziala 
izatera pasatu da. Izan ere, gaur 
egun, Estatuak erabakitzen du 
gure langileen lan-baldintzak 
zeintzuk izango diren, natur 
baliabideen inguruan eraba-
kiak hartzen ditu, azpiegitura 
arloetan zeresan guztia du, po-
litika energetikoa bere eskue-
tan dago. Harrigarria, baina 
denden ordutegia ere dekretu 
bidez inposatu dezake gure he-
rrialdeetan. Beste hainbat arlo 
aipatu ahal izango nituzke, guz-
tiak funtsezkoak garapen eredu 
justu eta orekatuagoa ezarri 
ahal izateko.

Autogobernuko estatus juri-
diko-politiko batetik erabateko 
burujabetza izatera pasatzeak 
ez du bermatzen eredu sozioe-
konomikoaren aldaketa; baina, 
behintzat, eraldaketa hori egin 
ahal izateko tresna guztiak gu-
re eskuetan uzten ditu.

Pilotalekuko eta 
eliza kanpoko 
argiak aldatu 
dituzte

 GARAI  Markel Onaindia
Pilotalekuko eta San Migel eli-
za kanpoko fokuak aldatu ditu 
udalak. Urrian hasi zituzten 
obrak, eta hil horretan bertan 
amaitu zituzten. Foku zaha-
rrak kendu, eta horien ordez 
kontsumo baxuko LED argiak 
ipintzea izan da proiektuaren 
helburua.

Aurtengo aurrekontuetan 
sartutako egitasmoa izan da 
argiak aldatzearena, eta horre-
tarako laguntza eskatu zioten 
Bizkaiko Foru Aldundiari. Ho-
rrek 20.000 euro eman zizkion 
udalari, aurrekontuaren %60.

Sabel-dantza 
ikastaroan hilaren 
15era arte eman 
daiteke izena

 ATXONDO  Joseba Derteano
Atxondoko Lamiak elkarteak 
sabel -dantza ikastaroa antolatu 
du bigarrengoz. Iaz hilabete bi-
ko ikastaroa antolatu zuten ha-
masei lagunekin, eta, Marimar 
Esteban elkarteko presinde-
tearen berbetan, “oso gustura” 
geratu ziren. Horregatik, aur-
ten ekainera arte iraungo du. 
Iaz denak emakumezkoak izan 
ziren, baina gizonei ere irekita 
dagoela gogoratu du. Izen-ema-
tea liburutegian egin daiteke 
azaroaren 15era arte. Saioak 
eguenetan izango dira, 16:30etik 
18:30era, lehengo gimnasioan.

Lau argazki erakusketa, 
datozen lau asteburuetarako
Ilargi argazki taldeak antolatu ditu erakusketak

 ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Argazkizaleentzat hainbat hi-
tzordu antolatu ditu Ilargi ar-
gazki taldeak azarorako. Aste-
buru honetan izango da lehe-
nengo hitzordua: Elorrioko 
argazki taldeko argazkizaleek 
ura gaitzat hartuta egindako ar-
gazkiak ipiniko dituzte erakus-
ketan. Azaroaren 14an, 15ean 
eta 16an, aldiz, Ilargi argazki 
taldeko zazpi egileren lanak ipi-
niko dituzte erakusketan. Hiru-
garren asteburuan, Fernando 
Retolaza eibartarraren Nepal, 
mendia eta hiria bildumako ar-
gazkiak erakutsiko dituzte. 

Euskal Herria kaleko 8. zen-
bakiko lokalean atonduko di-
tuzte erakusketa guztiak. Bari-
kuetan (18:00etatik 20:00etara), 
zapatuetan (12:00etatik 14:00eta-
ra eta 18:00etatik 20:00etara) eta 
domeketan (12:00etatik 14:00eta-
ra) egongo dira ikusgai. 

Ilargi argazki taldeak antola-
tu duen XXIV. Argazki Lehiake-
tara lanak aurkezteko epea ere 
hil honetan amaituko da: aza-
roaren 19an. Lehiaketa horre-
tara aurkezturiko argazkietako 
batzuk erakutsiko dituzte azaro-
ko azken asteburuan: 28an, 29an 
eta 30ean.

Orobiogoita 
eskola jasangarri 
izango da  
beste hiru urtez

 IURRETA  A.U.
Eguaztenean, Kursaalean egin-
dako 25 urte jasangarritasu-
naren alde ekitaldian, Eskola 
Jasangarria ziurtagiria berri-
tu diote Juan Orobiogoitia ins-
titutuari. Ingurumen arloan 
Eskolako Agenda 21 prozesuan 
egindako lanagatik jaso du 
datozen hiru urteetarako ziur-
tagiria.

Azken hiru urteotan ingu-
rumen arloan egindako hobe-
kuntzak aurkeztu behar izan 
dituzte ziurtagiria berritzeko. 
Urteotan, besteak beste, Itur-
buruko ortu ekologikoetan 
lanean hasi dira; jantokiko 
hondakinekin konposta egi-
teari ekin diote, gero ortuetan 
erabiltzeko; eta ingurumenari 
buruzko dokumentalak parte-
katu dituzte familien artean.

EAEko 23 ikastetxeri ba-
natu diete ziurtagiria Iñigo 
Urkullu lehendakariak, eta 
Cristina Uriarte eta Ana Oregi 
sailburuek. 

Arriaundiko pastelgintzako  
bost langile kaleratu dituzte
LAB: “Pixkanaka pastelgintza saila suntsitzen dabil zuzendaritza” 

 IURRETA  Amaia Ugalde
Arriaundi SLko zuzendaritzak 
bost behargin kaleratu ditue-
la salatu du LAB sindikatuak 
asteon. Asteburuan jaso zuten 
kaleratzeen berri. Pastelgintza 
sailean ordezkaritza duen sindi-
katuak subrogazio orokorra es-
katu zuen, pastelgintzako behar-

gin guztiak okintzara orain 
arteko baldintzekin pasatzeko, 
baina gertakariak ez doaz bide 
horretatik.

Hamabost behargin izan di-
tu Arriaundiko pastelgintzak. 
Euretako bost pastelgintzatik 
okintza sailera subrogatu zituen 
zuzendaritzak, irailean, eta bes-

te bost asteburuan kaleratu ditu: 
“Gelditzen diren bostekin ez da-
kigu zer gertatuko den, baina ar-
gi dago pixkanaka pastelgintza 
atala suntsitzen dabilela zuzen-
daritza”, azaldu dute LABetik. 
Bost langile horiek pastelgin-
tzan daude kontratatuta, eta or-
du batzuk okintza sailean egiten 
dituzte.

Gaur dira batzartzekoak sin-
dikatua eta zuzendaritza, kale-
ratzeen inguruan eta lan egu-
tegiak direla-eta izan dituzten 
auzien inguruan berba egiteko.

LABen eskariak
LAB sindikatuak kaleratzerik 
ez egotea eta lanpostu guztiak 
okintzan subrogatzea gura due-
la azaldu du: “Baina pastelgin-
tzako kontratuen baldintzekin, 
legeak dioen moduan”. LABe-
koek kritikatu dute okintza 
sailera subrogatutako bost lan-
gileek ez dituztela jatorrizko lan 
baldintzak.Atzo, Durangoko Andra Marian egindako protesta.



“Ezagutzari dagokionez, 
eskualde euskalduna dugu, 
baina egoera dramatikoa 
da erabilerari dagokionez” 
Euskal Herrian Euskaraz elkarteak 35 urte egin  
ditu martitzenean, azaroaren 4an

 EUSKARA  Joseba Derteano
Aste honetan hasi eta aben-
duaren 3ra arte, Euskararen 
Nazioarteko Egunera arte, eus-
kararen normalizazioan lanean 
dabiltzanak gonbidatu bere-
ziak izango dira ANBOTOn. 
Urteko 365 egunetan egindako 
beharra aitortzeko helburua du 
atal honek. Lehen gonbidatua 
Koldo Zarate da. Euskal He-
rrian Euskarazek 35 urte egin 
ditu asteon, azaroaren 4an.

Zelan sortu zen EHE orain 35 
urte?
Euskalgintzaren inguruko la-
gun batzuk batzen hasi ziren 
Lesakan (Nafarroa). Ikastolak, 
euskaltegiak eta beste mugi-
mendu batzuk martxan zeuden, 
baina ikusten zuten alderdiek 
eta beste mugimendu batzuek 
egiten ez zituzten politika sozia-
lak behar zirela euskararen alde 
borrokatzeko. Egoera horrek ar-
duratuta batu ziren lehenengoz. 
Sortze agiria Durangon sinatu 
zuten, Liburu eta Disko Azoka-
ren testuinguruan. 

Zeintzuk dira EHEk gaur egun 
dituen funtzio nagusiak?

Herritar talde bat izan da beti, 
eta herritarrekin egin du lan. 
Urte askoan hizkuntza eskubi-
deen defentsa izan da lan ildo 
nagusia. Azken urteetan, haus-
narketa prozesu baten ostean, 
beste esparru batzuk ere lantzen 
hasi da: euskaraz bizitzeko hau-
tua indartzeko dinamikak sus-
tatzen, adibidez. Azken urteetan 
Euskaraz bizi da gure mezu 
nagusia. Bide horretan hiru ildo 
jorratzen ditugu. Lehenengoa 
udal administrazioena da, uda-
lek eskumen asko dituztela eta 
herritarrengandik gertuen da-
goen administrazioa dela uste 
dugulako; herritarrak bide ho-
rretan aktibatu gura ditugu. Bi-
garren ildoa hezkuntza da, uste 
dugu garrantzitsua dela eredu 
bakar eta euskalduna. Hiruga-
rrena norbanakoak dira, dina-
mika guztiak norbanakoei begi-
ra egiten ditugu, uste dugulako 
aldaketak emateko herritarrek 
izan behar dutela protagonista, 
eta aktibazio hori bultzatu gura 
dugu. 

Eta zelan aktibatzen dira herri-
tarrak?
Aspaldian mundu osoa dabil  

errezeta horren bila. Ez da erra-
za, kostatu egiten da jendea akti-
batzea, baina ahalik eta dinami-
ka parte-hartzaileenak bultzatu 
behar dira. Esaterako, Udala eta 
biok euskaraz dinamikagaz hasi 
ginen iaz. Zuzenean herritarre-
kin lantzen den dinamika da, az-
kenean herritarrek eurek joan 
behar dutelako udaletxeetara 
eskaera zehatz batzuk egitera.

Zein da euskararen egoera Du-
rangaldean?
Euskararen ezagutzari dago-
kionez, nahiko eskualde euskal-
duna dugu, baina, jarrerari eta 
erabilerari dagokienez, egoera 
dramatikoa da. Jaio nintzenetik 
izugarrizko atzerapausoa eman 
dela uste dut. Euskararekiko eta 
bere erabilerarekiko kontzien-
tzia galdu egin da.

Martitzenean mahai inguru bat 
antolatu zenuten Durangon, 
Gotzon Barandiaran kulturgi-
le, Kontseiluko Paul Bilbao eta 
Uemako Miren Belastegigaz.
Gai asko jorratu ziren. Esatera-
ko, azken aldian euskarari egin-
dako erasoak: Ziburuko (Lapur-
di) ikastola, Berria egunkaria-
ri emandako diru-laguntzak, 
udaletan hizkuntza politika 
aurrerakoiak proposatzerakoan 
Carlos Urkijok (Espainiako 
Gobernuak EAEn duen ordez-
karia) hartu izan duen jarrera... 
Aurrerantzean hizkuntza poli-
tika burujabeak garatu behar 
direla eta euskararen inguruko 
lege gehiago behar direla aipa-
tu, eta adibide bat ipini zuten:  
laguntzetan Berriari murriztu-
tako kopurua AHTaren hamar 
metro eraikitzeko bestekoa da. 

Koldo Zarate Euskal Herrian Euskaraz elkarteko Bizkaiko koordinatzailea.

Koldo Zarate | Euskal Herrian Euskaraz elkarteko Bizkaiko koordinatzailea | Durango, 1982
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      Iritzia 

DURANGALDEA ASTEON

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

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpidean 
jarraituz zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako textuak ezingo du 1500 karaktere.  
baino gehiago izan (tarteak barne). 

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbidea: Bixente Kapanaga 9, 48215 
• Izen-abizenak • telefonoa • helbidea  • Nortasun Agiriaren zenbakia  
-DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-

Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitakoen eta iritzien erantzukizunik.

GARAI  Martitzenean, hilak 28, 
Balmasedara (Bizkaia) irteera 
egingo dute Garaiko jubilatu 
elkartetik. Bertan, besteak 
beste, Boinas La Encartada 
museoa ikusiko dute. Garaitik 
09:30ean irtengo dira. Dome-
kara arte eman daiteke izena 
Herriko Tabernan. Bazkideek 
23 euro ordaindu beharko dute 
irteera eta bazkariagatik. 

EUSKARAK 

365 
EGUN

DURANGO  Lamiak dendan 
emandako 286.176 zenbakia 
izan da azaroaren 1eko Saleros-
ketak be euskeraz zozketan sa-
ritua. Zenbaki horren jabeari 
egokitu zaio herriko dendetan 
euskararen erabilera bultza-
tzea helburu duen kanpaina-
ren barruko hamahirugarren 
iPada. Guapa dendan emanda-
ko 284.053 da ordezko zenbakia.

‘Salerosketak be 
euskeraz’ zozketa

Egoiliarrentzako 
aparkalekuak
IURRETA  Aparkatzeko arazoak 
konpontzeko eta iurretarrei 
lehentasuna emateko helbu-
ruz, herritarrentzat gordetako 
aparkalekuak atondu dituzte 
Tellitun, Zubiaurren eta Bide-
barrietan. Herritarrek txarte-
la atera behar izan dute egoilia-
rrentzako plazak erabiltzeko. 
Astelehenean hasiko dira orde-
nantza berria aplikatzen.

ZALDIBAR  Zapatu Laranja 
aldarrikapen eguna ospatuko 
dute Zaldibarren, bihar, 22 ur-
te ta aurrera... Castet libre ta 
zabalik leloagaz. Egun osoko 
egitaraua antolatu dute. San-
tamañezarrera igoera egingo 
dute, 10:30ean; bertso bazkaria, 
14:30ean, eta, ondoren, poteoa. 
Azkenik, bideo emanaldi bate-
gaz amaituko dute egitaraua.

Castet elkartearen 
urteurren jaia

Rosa Mintegi, Jabier Iraeta, Mariam Bilbatua eta Izaskun Duñabeitia 
LOMCEri ez Durangoko taldeko kideak

Aitor Azueta, Saio Zuazubizkar, Hibai Urrutia, Irakusne Gorospe eta Maria Luisa Larringan  
Abadiñoko EH Bildu

LOMCEri ez. Gure hezkuntza eraiki
LOMCE legeak gure hezkuntza sisteman izan dezakeen eragin negatiboaz ohartuta, 
LOMCEri Ez lelopean irakasle, ikasle eta guraso talde bat elkartzen hasi gara Duran-
gon. Gutun honen bidez taldea sortzeko izan ditugun arrazoiak azaldu nahi ditugu.

Hasteko, hezkuntzaren kalitateaz zer ulertzen dugun azaldu nahi dugu. Gure iritziz, 
kalitatearen kontzeptua oinarrizko bi eskubiderekin lotu behar dugu: banakakoen 
eskubidea eta komunitate bateko hezkuntza eskubidea. Banakakoaren kasuan, auke-
ra berdintasunaren markoan kokatzen dugu kalitatezko hezkuntza. Gizarteari begi-
ra, bere garapen soziala eta kulturala bermatzen duen sistema izango da kalitatezkoa. 

Curriculumaren antolaketari begira, LOMCE legeak egiten duen ikasgaien mai-
lakatzea azpimarratu nahi dugu: enborrezkoak, espezifikoak eta espezialitatekoak. 
Mailakatze honen bidez Estatuak edukien kontrola areagotzeko aukera izango du, be-
re esku geratzen delako enborrezkoak zehaztea. Kontrola areagotzeko beste baliabide 
nagusia  ebaluazioa izango da. Estatuaren esku geratzen baita ebaluazioaren edukiak 
eta probak elaboratzea. Ebaluazioaren emaitzak eskola onak eta txarrak ,eta ikasle 
onak eta txarrak bereizteko erabiliko dira.  

Testu honetan sartzen ez diren beste hainbat gairen inguruan hausnarketa eta eki-
menak suspertu nahi ditugu. Bideari ekiten hasteko hitzaldi bat antolatu dugu, aza-
roaren 13an, Plateruena Kafe Antzokian: LOMCEri ez, gure hezkuntza eraiki. Orioko 
esperientzia. 

Abadiñoko Independenteek eta EAJk  
uko egin diote Espainiako inposaketari ezetz esateari
Urriko udalbatzarrean EH Bilduko zinegotziok, udaletxeko balkoian Espainiako bande-
ra jartzearen inposizioaren aurkako mozio bat aurkeztu genuen, Espainiako Gobernua-
ren erabaki hori salatzeko. Mozioak adierazten zuen egungo aro politikoaren aurkako 
eraso bat dela, eta Abadiñoko herritarrek bakarrik izan beharko luketela beraiek ordez-
katzen dituzten ikurrak aukeratzeko eskubidea eduki beharko luketenak.

Udalari eskatzen zitzaion desadostasun hori gobernuari berari, hedabideei eta herrita-
rrei helarazteko. Erantzun bezala, herriko eraikin publikoetan ikurrina jartzea, eta uda-
letxeko plazan, inposaketa hau salatzeko, ekitaldi baterako deia luzatzea proposatzen zen.

EH Bildutik alderdikeriak baztertu, eta denon artean bide bateratu bat adosten saiatu 
ginen, gainontzeko taldeekin batzartuta. EAJ abstenitu egin zen, erabakia alkatearen 
esku geratzen zela azalduta. Mozio baten aurrean, talde bakoitzak iritzia eman eta posi-
zionatu beharra du, erabakia besteen esku utzi ordez. Zertarako ote daude orduan EAJ-
ko zinegotziak udalean? Gainera, alderdi abertzale bat izaki, ez luke Espainiako bandera 
jartzearen inposizioa salatzeko inongo zalantzarik izan behar, baina ez ziren gai izan 
mozioa onartzeko.

AIk, beste behin ere, bere ildo ideologikoa agerian utzi, eta ezezko botoa eman zuen, 
gaiari isiltasunez aurre egin ziotela eta isiltasunean jarraituko zutela esanda. Oso ar-
duratzekoa da udal bateko gobernu talde batek herriak hautatu ez dituen erabakien au-
rrean isiltasunez jarraituko duela argudiatzea.
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Berbaz

Otxandioko hautetsiak 
elkarbizitzarako bide 
berriak zabaltzen 
Andikonako Foroan zinegotzi ohiak eta gaur 
egungoak bildu dira, bakegintza lantzeko asmoz

 BERBAZ  Jone Guenetxea
Gainerako alderdietako zine-
gotziekin makina bat eztabai-
da izandako espazioan, Otxan-
dioko Udaleko udalbatzar 
aretoan, batu dira elkarrizke-
tatuak. Oraingoan tentsio barik 
daude. Alderdietako jantziak 
erantzi, eta bihotzetik hitz egi-
teko etorri dira. Dolores Uribe 
EAJko zinegotzia izan zen 
frankismo osteko lehenengo 
legegintzaldian, Jose Ignacio 
López de Letona EAkoa, Juan 
Luis Orobengoa Euskadiko 
Ezkerrakoa eta Amaia Lasuen 
Herri Batasunakoa. Andikona-
ko Foroan parte hartzen dihar-
duten Otxandioko zinegotzi 
ohietako batzuk dira aipatu-
tako horiek. Elkarbizitza eta 
bakegintza lantzen dabiltza. 
Egindako hausnarketak herri-
tarrei hurreratu guran, hainbat 
ekitaldi antolatu dituzte. Eki-
menean ez dute alderdietako 
kide gisa parte hartzen, norba-
nako gisa baizik.

Zelan sortu zen Andikonako 
Foroa?
Dolores Uribe: Memoria histori-
koaren inguruan hainbat lan egin 
eta gero, demokrazia denboran, 
udaletxean, hain desberdin pen-
tsatu dugunok batzea proposatu 
ziguten. Gure artean berba egiten 
hasi ginen. Alderdi guztietako 
zinegotzi izandakoak batu gara, 
eta oso polita izan da. Denbora as-
koan elkarri begiratu barik egon 
gara. Lehenengo legegintzaldian 
egon nintzen. Hainbat tentsio bizi 
izan genituen, egoera oso txarra 
zen, gauza asko gertatu ziren, eta 
dena etortzen zen udaletxera. 
Udaletxean izaten genuen enfren-
tamendua kalera irteten zen gero. 
Egia esan, kalean bizimodu ho-
rregaz jarraitzen genuen. Foroan 
hasi garenetik, agian, herria-
rentzat ez dugu asko egin, baina 
guretzat bai. Beste konfiantza bat 
hartu dugu. Horrela herriko egoe-
ra hobetzea da asmoa. Lehengo 
gorrotoak konpondu barik egon 
dira. Hori bai, foro honetan bakoi-
tzak maila pertsonalean hartu du 
parte, ez alderdi bateko kide gisa. 
 
Zelan gogoratzen dituzue urte 
haiek?
Amaia Lasuen: Ekainean sartu 
ginen udaletxean, eta uztailean 

Lucia Urigoitia hil zuten. Lutxi-
ren neba EEko zinegotzi zegoen. 
D.U.: Aitortu behar dugu gauza 
asko ez genituela ondo egin. Al-
de batetik, urte onak izan ziren 
dirua barra-barra genuelako;  di-
ru-laguntzak zeuden, esaterako. 
Bai, kaleak eta plazak konpondu 
genituen, baina herriko elkarbi-
zitzaren alde ez genuen ezer egin. 
Horregatik diot foro honetara 
nire izenean natorrela, ez alderdi 
baten izenean. Gainera, guretzat 
ere aberasgarria da. Familian 
eta lagunartean banatuta bizi 
ginen, gertatzen ari ziren gauzen 
ondorioz. 

Zeintzuk dira foroaren helbu-
ruak?
Juan Luis Orobengoa: Haute-
tsien arteko ezinikusiak konpon-
tzea zen asmoa, eta lehenengo 
pauso batzuk eman ziren. Udabe-
rrian oinarriak adostu genituen, 
elkarbizitza herrira zabaltzeko. 
A.L.:  Talde terapia hori oso ba-
liagarria izan zen, asko gustatu 
zitzaidan. Asmoa udaletik he-
rrira begira zerbait egitea zen. 
Andikonako Foroa herritarrei 
zabaltzea proposatu zen. Oina-

rria elkarbizitza da, elkar ulertu 
eta elkarrekin bizi. Planteamen-
dua ondorengoa da: hasierako 
irakurketa 36ko gerratik demo-
kraziara arte egin zen. Gero, 
demokraziako urteak, guk bizi 
izan ditugunak. Eta hortik au-
rrera zer? Onartu genuen Euskal 
Herrian arazo politiko bat dagoe-
la eta hori gainditu egin behar 
dugula. Denok elkarlanean eta 
elkarrekin bizitzen pausoak 
aurrera emateko sortu zen hau 
guztia. Garaiak aldatzen zihoa-
zen arren, eta ETAk behin betiko 
armak utzi arren, herrian alor 
askotan harremanak hautsita 
zeuden. Zubi horiek eraiki egin 
behar dira, eta elkarbizitza sortu 
behar da berriro, herriak herri 
moduan funtzionatzeko. 

J.L.O.: Amaiari garai hartan zer 
edo zer esan nion, eta urte as-
koan damututa egon naiz. 
A.L.: Barkamena eskatu zeni-
dan. 
J.L.O.: Honegaz hori lortu dugu. 

Aurrerapausoak eman dituzue, 
beraz.
A.L.: Egia da beste belaunaldi ba-
tzuek, sasoi hori bizi izan ez dute-
nek, beste mentalitate bat dutela. 
Askoz ere zabalagoak dira. Guk, 

ostera, karga edo motxila hori 
dugu. Hainbat jatorritako indar-
keria egon da ordutik hona, bai-
na hori guztia gainditzen joan ga-
ra. Demokrazia sasoi honetan, 
momentu batean beste belau-
naldi bat sartu zen Otxandioko 
udaletxera, eta horien esku ere 
badago gaur egungo une hau.

Adostutako lan ildoak zelan 
zehaztu dituzue?
J.L.O.: Foroko parte-hartzaile ba-

tzuen aldetik ahalegina egin zen 
oinarriak proposatzeko. Doku-
mentu hori foroan eztabaidatu 
zen, eta denok onartu genuen. 

Andikonako Foroan parte har-
tzeak zer suposatu du zuentzat 
maila pertsonalean?
J.L.O.: Lasaitasun handia eman 
dit. Elkarbizitzarako erreminta 
on bat dela deritzot, bestela ez 
nintzateke hemen egongo. Des-
berdinak izan arren, zure burua-

25 
zinegotzi eta zinegotzi ohik 

parte hartu dute 
Andikonako Foroan

2013. urteko Andikonako omenaldian foroaren izenean egindako agerraldia.

Ezkerretik eskuinera, Uribe, López de Letona, Lasuen eta Orobengoa Otxandioko udalbatzar aretoan
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ri galdetu behar diozu: “Ni nire 
iritziagaz bakarrik ibili naiteke 
munduan? Edo beste batzuekin 
batera bizi gura dut? Zer hel-
buru ditut bizitzan, nire ideiak 
bakarrik aurrera eramateko?” 
Ez du zentzurik. Foro hau ideia 
ona izan da, eta babestu egin dut. 
Gure gurasoek txarrago pasatu 
zuten, eta guk ere nahiko txarto. 
1978tik 1986rako urteak pasatu 
nituen udaletxean. 

Egitaraua prestatzea zelan bu-
ruratu zitzaizuen?
Jose Ignacio López de Letona: 
Ahalegina egin behar da Estatu 
mailan, eta baita Euskal Herri 
mailan ere, bakegintza arloan. 
Otxandion ere zer edo zer egin 
genezakeelakoan geunden. He-
rritarrengana heltzeko zer egin 
genezakeen pentsatzen hasi gi-
nen: hitzaldiak, dokumentalak... 
Pauso txikiak eman gura izan 
ditugu urte batzuk barru hobeto 
egon gaitezen. Gai hau plantea-
tzen duten filmak aztertzen hasi 
ginen, eta hori izan da prozesua.
D.U.: Esan beharra dago Lokarri-
ren bidez ere hainbat gauza egin 
ditugula. Edozertan laguntzeko 

prest daudela esan digute, eta la-
guntza handia eman digute. 
A.L.: Ikusten genuen urtero An-
dikonako adierazpena egiten ze-
la jaien inguruan, eta gu biltzen 
hasi ginela, baina herrira begira 
beste pauso bat eman beharra 
zegoela. Izan ere, Andikonako 
omenaldian azken urteotan ira-
kurtzen diren idatziak Andiko-
nako Foroaren izenean irakurri 
ditugu. Ondoren, lasaiago an-
tolatu, eta, udazkenera begira, 
Andikonako Foroak ekitaldiak 
antolatzea erabaki genuen. Gure 
artean hizpide zena jendeari za-
baltzea zen asmoa, eta horretara-
ko ekitaldiak antolatzea. 

Zelan joan dira orain arteko 
ekitaldiak? Zelako balorazioa 
egin duzue?
A.L.: Oso ona. Lehenengoa urria-
ren 17an izan zen, De Txillarre a 
Aiete. Un largo camino en el proce-
so de paz dokumentala izan zen. 
Urriaren 24an, berriz, Hablan los 
ojos filma proiektatu genuen, eta, 
ondoren, solasaldi oso interesga-
rria sortu zen Rosa Roderoren, 
ETAk hildako Joseba Goikoetxea 
ertzainaren alargunaren, eta Jo-

xe Agirre preso ohiaren artean. 
Mahai berean hemezortzi urtez 
kartzelan egon den preso bat eta, 
aldamenean, gizona hil ziotelako 
alargun geratutako emakume 
bat berba egiten ikustea itzela 
izan zen. Mahai gainean politika 
eta sentimenduak zeuden. Lezio 
bat eman zigutela esango nuke.

Dolores Uribe: Momentu batean 
nire baitan pentsatu nuen zein 
gutxi egiteko kapaz garen horrek 
pertsona biak, hain desberdinak 
izanda, hain argi elkarri begira-
tzeko gai badira. Normaltasunez 
egin zuten berba, eta harrigarria 
izan zen jendearen galderak ze-
lan erantzun zituzten. Hirurogei 
lagun inguru batu ginen. Uste 
dut han egon zirenek ez dutela 
egun hori ahaztuko. Oso aberas-
garria izan zen. Bai jendeari, bai 
niri pentsarazi egin ziguten.
J.I.L.L.: Inongo gorrotorik gabe 
hitz egin zuten. 

Otxandio zelan irudikatzen du-
zue etorkizunean?
A.L.: Nik uste dut Otxandion ere 
kapazak izan behar dugula edu-
ki ditugun gorroto eta ezinikusi 
horiek guztiak gainditzeko. Uste 
dut aspaldi hasi ginela gaindi-
tzen, eta gainditzen joango ga-
rela. Etorkizunari begira jarri 
behar dugu. Bakean dagoen he-
rri bat da etorkizunerako denok 
gura duguna, eta elkarbizitza 
on bategaz. Nahiz eta desber-
din pentsatu, saiatu behar dugu 
gauzak beste modu batera izan 
daitezen. Andikonako Foroak 
esparru hori jorratuko du, baina, 
arlo politikoari dagokionez ere, 
Euskal Herriaren erabakitzeko 
eskubidea garrantzitsua da. Era-
bakitzeko eskubidea Euskal He-
rrian elkarbizitza ekarriko duen 
oinarrizko kontzeptu demokrati-
koa da. Hori lortzen den eguenan 
elkarbizitza askoz errazagoa 

izango da, bitartean herritar ba-
tzuek ez dutelako biderik euren 
helburuak lortzeko. Euskal He-
rriari dagokion gai bat da hori. 
Hala ere, etorkizunari begira, 
eguneroko bizitzan gauza batzuk 
aldatzen dabiltzala nabari dugu, 
batez ere, belaunaldi berriekin. 
D.U.: Gertatzen diren gauzen ara-
bera, batzuetan ilusioak egiten 
ditut. Pentsatzen dut nire seme- 
alabak bake handiagoan biziko 
direla. Beste batzuetan, aldiz, 
pentsatzen dut ez dakidala utziko 
diguten. Nik ilusioagaz ikusten 
dut, ez hainbeste neuretzat, se-
me-alabentzat baino. 
J.I.L.L.: Pauso hauek Otxandion  
ematea gauza handia dela uste 
dut. Orain apurtxo batzuk gara, 
baina geroago eta gehiago gara. 
Lehen arazoak nituen kalean 
batzuekin hitz egiteko, eta orain 
ez dut arazorik. Nire moduan, 
beste batzuk ere igoko dira gurdi 
honetara, eta ostetik datozenen 
eta gure artean aurrerapausoak 
emango ditugu. 

Andikonako Foroa 
elkarbizitzarako 
erreminta on bat 
dela uste dut” 

Gure artean hizpide 
zena herritarrei 
zabaltzea izan  
da asmoa ” 

Otxandioko Andikona plaza, 
bonbardaketen helburu
Bonbardaketan 61 pertsona hil ziren, 1936an

Andikonako Foroaren izena-
ren jatorriak esanahi berezia 
du otxandiarrentzat. Izan ere, 
1936ko uztailaren 22an, herriko 
jaiak ospatzen ari zirela, gerra 
hegazkin faxistek Otxandioko 
Andikona plaza bonbardatu 
zuten. Erasoak 61 hildako utzi 
zituen, gehienak emakumeak 
eta umeak. 36ko gerra hasi 
berri zen, eta zibilen kontra 
gertatutako lehenengo bonbar-
daketa jasan zuen Otxandiok.

Andikonako plazak esan-
gura handia du ordutik hona 
herritarrentzat. Bonbardake-
tan hildakoak gogora ekartzen 
dituzte jaietan, urtero. Andiko-
nako Foroko parte-hartzaileek 
idatzia irakurri dute azken 
urteotan. Plaza eraberritu egin 
zuten bonbardaketaren 75. ur-
temugarako. Gainera, Nestor 
Basterretxea artista bermeo-
tarraren eskultura inauguratu 
zuten plaza horretan.

EGITARAUA

Azaroaren 7an 
‘Mariposas en el hierro’ 
dokumentala  
19:00etan,  
kultur etxean

Azaroaren 14an 
Mahai ingurua  
19:00etan,  
Mainondoko gimnasioan 

‘Erabakitzeko 
eskubidea, elkarbizitza 
normalizatu baterako 
printzipio demokratikoa’ 

Iñaki Zarraoa 
Gema Zabaleta  
Ibon Arbulu
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Jazzaren eta bluesaren 
zaleentzat luxuzko 
eskaintza Elorrion
Jazz Blues Jaialdiaren 25. edizioa antolatu dute

 MUSIKA  Itsaso Esteban  
Euskaldun gazte bik, Joseba 
Baleztenak eta Félix Buff-ek, za-
balduko dute Arriolako 25. Jazz 
Blues Jaialdia. Joseba B. Lenoir 
Duo proiektua aurkeztuko dute, 
azaroaren 13an, 21:30ean, Elo-
rrion. Blues kantak eskainiko 
ditu gitarrak, ahotsak eta bate-
riak osaturiko bikoteak.

Datorren egueneko emanal-
diaren ostean, beste hiruna jazz 
eta blues emanaldi dakartza Elo-
rrioko jaialdiak. Euskal Herriko 
zein nazioarteko musikariek 
osaturiko egitarau erakargarria 
osatu dute antolatzaileek. 

Azaroaren 14an, 22:30ean, 
hirukote forman, jazza izango 
da jaialdiko protagonista: Juan 
Ortiz pianistaren proiektua eza-
gutu ahalko dute kontzertura 
hurreratzen diren musikaza-
leek. David Ruiz kontrabaxuan 
eta Borja Barrueta baterian 
izango ditu Ortizek ondoan, 

22:30ean. Jazz klasikoa eta aban-
goardiakoa uztartuta, Juan Or-
tizek munduan zehar egindako 
bidaietan sorturiko doinuak 
oinarri hartuta jardungo da hi-
rukotea. Soinu fresko eta berri-
tzailea eskainiko dute.

Egueneko blues musikari bi-
kotearen eta barikuko jazzlarien 
ostean, sei musikariz osatutako 
taldea gonbidatu dute Elorriora: 
gitarrak, teklatua, harmonika, 
kontrabaxua, bateria eta aho-
tsak uztartuta ariko da Tino 
Gonzalesek, Leburn Maddoxek, 
Julio Lobosek, Antonio Serra-
nok, M. Nietmietzek eta Carlos 
Amoresek osaturiko seikotea. 
Gonzalesen jaioterriko (Chica-
goko) bluesa, funkya, soula, hip 
hopa eta musika latinoa uztar-
tzen ditu taldeak. Besteak beste, 
Solomon Burkegaz eta Chuc 
Berrygaz jo izan duten musikari 
horiek entzuteko aukera izango 
da, azaroaren 15ean.

Musikazaleek agendan sei-
nalatu beharreko lau eguneko 
beste asteburu bat ere prestatu 
dute Elorrioko jaialdian: Iña-
ki Salvador piano-jotzaile do-
nostiarra Andrzej Olejniczak 
saxofonistak lagunduta ariko 
da azaroaren 20an. 1993an el-

karrekin Catch diskoa grabatu 
ostean, berriro elkartu dira jazz 
musikari biak. 

Jazzeko boskote klasikoa osa-
tuta etorriko den Gabacho Con-
nectionek, saxofoia eta tronboia 
baliatuko ditu, esate baterako, 
azaroaren 21eko kontzertuan. 

Bere misioa “publikoa zo-
riontsu egitea” dela dioen Slam 
Allenek bluesa eta soul doinuak 
uztartuko ditu azaroaren 22an. 
Portalekua tabernan emango 
dute jaialdia amaitutzat, Txus 
Blues harmonika-jotzaileak eta 
José Bluefingers gitarristak.

Slam Allenek blues eta soul doinuak uztartuko ditu azaroaren 22ko emanaldian. 

· Azaroaren 13an, 21:30ean
Joseba B. Lenoir Duo

· Azaroaren 14an, 22:30ean
Juan Ortiz Trio

· Azaroaren 15ean, 22:30ean
Tino Gonzales, Leburn 
Maddox, Julio Lobos & 
Antonio Serrano

· Azaroaren 20an, 21:30ean
Iñaki Salvador & Andrzej 
Olejniczak

· Azaroaren 21ean, 
22:30ean
Gabacho Connection

· Azaroaren 22an, 22:30ean
Slam Allen

PORTALEKUAN
· Azaroaren 23an, 20:30ean
Txus Blues & Jose 
Bluefingers

Joseba B. Lenoir: “Felixen bateriak 
hegalak ematen dizkit taula gainean” 
Felix Buff-ek bateriagaz lagunduko dio Joseba Baleztenari (Bera, 1984) Elorrion

‘Tenpesta’ diskoko kantak dira 
Elorrion eskainiko dituzunak?
Bai. Tenpesta da grabatu dudan 
azken lana, eta bertako kantak 
eskaini nahi ditut. Edozelan ere, 
Isntroak Vol. 2 eta aurreko nire 
diskoetako kantak ere joko ditu-
gu. Bertsioren bat ere eskainiko 
dugu, gainera, eta hurrengo dis-
korako sorturiko abestiren bat 
ere bai, aurrerapen gisa. 

Noiz eta zelan sorturikoa da 
Felix Buffen eta zure arteko 
harreman musikala?
Badira urte batzuk. Willis 
Drummond taldearen lehen dis-
koa kaleratu zen garaian ezagu-
tu genuen elkar, eta lagun egin 
ginen. Gure arteko harreman 
musikala Instroak Vol. 2 diskoa-
ren grabaketan sendotu zen. 
Berak grabatu zituen diskoko 

bateriak. Oso bat-batekoa izan 
zen; abestiak aldez aurretik ape-
nas entzun gabe etorri zen es-
tudiora, baina bere lanak beste 
dimentsio bat eman zion diskoa-
ri. Tenpestan ere bera arduratu 
zen bateriaz, eta harrezkero 
zuzenekoetan nigaz etortzen da 
ahal duen guztietan. Zuzenean 
zein estudioan, ezin hobeto uler-
tzen dugu elkar, baina bereziki 
kontzertuetan: Felixen bateriak 
hegalak ematen dizkit taula gai-
nean hegan egiteko.  

Azkenaldian badirudi modan 
dagoela bateria-gitarra bikote 
formazioa Euskal Herrian. Zer 
dauka berezia?
Bai, egia da. Hemen zein na-
zioartean modan jarri da biko-
teena. Niri askatasuna ema-
ten dit bateria-jotzaileagaz 
ibiltzeak, eta Felixegaz konpli-
zitate handia lortzen dut zuze-
nean. Egia esan, kantak banda 
osoagaz jotzeko idazten ditut, 
baina momentuz ezin izan dut 
formatu hori zuzenekoetara era-

man. Asko disfrutatu izan dut 
bikotean, eta, laster banda oso 
bategaz aritzeko planak ditudan 
arren, uste dut luzaroan jarrai-
tuko dugula bikotean.

Buffegaz partekatu duzun 
Willis Drummond proiektuan 
atseden hartuko duzue.
Azaroaren 28an egingo dugu bi-
ra amaierako kontzertua, Hon-
darribiko Psilocybenean. Gero 
bizpahiru hilabeteko atsede-
naldia hartuko dugu, hurrengo 
pausoak zehaztu baino lehen.

Zelako esperientzia izan da 
zuretzat Willis Drummond tal-
deko parte izatea?
Nire musika ibilbidean aurre-
rapauso bat izan da. Astero-as-
tero zuzenekoak ematen dituen 
rock talde biziki energetiko 
batera itzulera izan da niretzat. 
Asko ikasteko aukera. Gainera, 
lagun onak gara, eta asko dis-
frutatu dut hilabete hauetan eu-
rekin bidaiatzen; gure musika 
ezagutzen dutenen zein egiten 
duguna guztiz arrotz duten en-
tzuleen aurrean jotzen.

Zer dauka Berako urak hain-
beste musikari on sortzeko?
Askotan egiten digute galdera 
hori... eta sekula ez dakit zer 
erantzun! Egia da musikari pila 

dagoela Beran (Nafarroa), 3.500 
biztanleko herria dela kontuan 
hartzen badugu. Musikari as-
ko, eta kultura musikal handia 
dago. Gakoa partekatzea da. Gu, 
Sextysexers jaio baino lehen, 
musikan muturra sartzen hasi 
ginenean, nagusiagoak izan ge-
nituen gidari. Tabernetan elkar-
tzen ginen, eta musika eta peli-
kulak pasatzen zizkiguten. Gaur 
egun ere saiatzen gara Inter-
net bidez bada ere, elkartrukea 
mantentzen. Bestetik, tabernek 
ere betetzen dute euren papera: 
Kataku ostatuan kontzertuak 
egiten dira, eta beti dago musika 
ona. Ertz jaialdia ere herriaren 
altxor eder bat da.

Nondik nora zabiltza asteon?
Azken aldian, musika dela me-
dio, asko bidaiatu dut, eta Bir-
minghamera egin dudan opo-
rretako bidaiatik bueltan naiz. 
Willis Drummondek hartzen 
du nire denboraren zati handie-
na maiatzaz geroztik: Euskal 
Herrian, Espainian eta Fran-
tzian ibili gara azkenaldian. 
Hilabete honetan A ala B bira-
ren azken txanpan dihardugu. 
Bestalde, Sumisión City Blues 
taldeagaz ere kantak konpo-
satzen nabil, eta beste hainbat 
proiektu ere badauzkat; diskoa 
grabatzea, esate baterako.

Jon Iraundegi. 



Kanturako gogoa eta publikoaren 
berotasuna josten direnean 

 AMAIA UGALDE
Publikoa bero ikusten dute-
nean bertsolariei kutsatu egi-
ten zaie berotasuna. Horixe 
kontatu zuen Mallabiko kanpo-
raketa irabazi berritan Gorka 
Ostolaza Potxis markinarrak. 
Bai, giroa beroa izan zen Malla-
bian. Txapelketa hasi denetik 

Mallabiko kanporaketa izan 
da jendetsuena; 400 lagunetik 
gora izan zen publikoan. Pilo-
taleku hotza berotu egiten da 
horrelakoetan, eta bero horrek 
eragina izaten du bertsoaldie-
tan.

Bertsolariei animoak ema-
teko pankarten atzean zeuden, 

besteak beste, Markina-Xe-
mein eta Getxoko bertsozaleak. 
Bi herriotan indartsu dago ber-
tsozaletasuna, eta hori igarri 
egin zen Mallabian. Izan ere, 
puzzle edo patchwork berezia 
zegoen oholtzan. Hiru marki-
na-xemeindar, batetik; Gorka 
Ostolaza Potxis, saioaren ira-

bazlea, eta Nerea Ibarzabal eta 
Eneko Arrate. Eurekin, beste-
tik, ALBE Algortako bertso es-
kolako bi bertsolari: Peru Vidal 
eta Arrate Illaro. Seigarren 
bertsolaria Malen Amenabar 
larrabetzuarra izan zen.

Bertsolari gazteez osatutako 
seikotea fresko ibili zen. Gero 
kontatu zuten kantatzera irten 
aurretik biribilean ipini, eta 
ariketa batzuk eta guzti egin 
zituztela, Eneko Arratek an-
tzerki munduan ikasitakoak. 
Konplizitatea, beraz, hasiera-
tik. Eta publikoan konplizitate 
horretaz gozatzeko gogoa ere, 
hasieratik. 

Kontu hotzagoak dira pun-
tuazioak eta txapelketako sail-
katuen zerrenda. Hori ere hor 
dago: Domekan, Zeanurin kan-
tatuko dute azken sei bertsola-
riek. Hortxe, bada, publikoa-
rentzat, bertsoen jostunekin 
gozatzen jarraitzeko aukera.

   BIZKAIKO BERTSOLARI TXAPELKETA 2014, MALLABIKO KANPORAKETA KRONIKA
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Heriotzaren deserria
Domu Santu eguna pasa zen, 
eta badirudi, urteroko erritua-
ri aurre eginda, beste hamabi 
hilabetez izan dezakegula 
lasai kontzientzia, lurpeko 
koko-harrak behatz puntak 
xurgatzen hasiko zaizkigun 
arte. Madrilen ez da Hallo-
ween ahaztuko, batzuk ahaz-
tarazten saiatzen badira ere, bi 
urteotako egunerokotasunean 
hutsuneak oroitu du tragedia. 
Halloween festa arrotza omen, 
dirua ateratzeko jai inperialis-
ta, ez dakit ba egun nola har 
daitekeen jai, egun, gau hori; 
baina ez ei da moda berria, 
beste izen bateko Halloweena 
hemen ere izan baitzen. Hala 
kontatzen dute gure zaharrek: 
izarekin mozorrotzen zirela 
eta kalabazekin jendea beldur-
tu nahi izaten zutela defun-
tuen egunean, gauean (ikus 
www.ahotsak.com).                                                

Atzerritik etorri da hilke-
tak kondenatu dituena, akusa-
tuak errudun bihurtu dituena, 
behingoz, izen eta abizenak 
egunkarien azaletan inpri-
matuaraziz. Frankismoaren 
krimenak ikertzeak, ordea, 
ez du laguntza larregirik jaso, 
defuntutzat jo behar diren ho-
riek hilda daudela ere ziurra 
ez denean. “Goix baten eruen 
eben, ta ezta barriro etorri”.                                                                         
Eta bitartean plakak, esta-
tuak, noizbehinka loreak … 
oraindik lurpeko zein zoko-
tan dauden ez dakigunean. 
Atzerritik etorri da pausoa, 
Servinik eman du, bidea zaba-
lik izan baitu hemen hainbat 
jenderen eskutik. Muga poli-
tikoetatik haratago, heriotzak 
atzerritik konponduko ditugu, 
atzerriko ohitura zaharra, Ha-
lloweenen antzera, hemen ere 
errotua dela aldarrikatzeko.

AINHOA URIEN 

Ikaslea

GEURE DURANGALDEAKlezmer doinuekin zabalduko 
dute 25. Musika Hamabostaldia
Lau kontzertu antolatu dituzte Durangoko 25. Musika Hamabostaldirako

 MUSIKA  Itsaso Esteban
Kurutze Santu Museoan egingo 
dute Durangoko Musika Hama-
bostaldiko lehenengo emanal-
dia, bihar. Aragoiko (Espainia) 
Trivium Klezmer taldeak mu-
sika emanaldi dibertigarria 
eskainiko du. Klezmer musika 
oinarri hartuta, klarinete sopra-
noagaz eta klarinete baxuagaz, 
eta akordeoiagaz musika eklek-
tikoa sortzen dute taldea osatzen 
duten hiru musikariek.

Musika Hamabostaldiaren 
programazioa antolatzen du-
ten Bartolome Ertzilla Musika 
Eskolako Alfredo Sanz zuzen-
dariak, Ana Celia Ormaetxea 
piano irakasleak, Natxo Martí-
nez zinegotziak eta Aitziber Iri-
goras alkateak eman zuten joan 
zen eguenean 25. urteurreneko 
programazioaren berri. Azpi-
marratu zutenez, “publiko guz-

tiarentzat entzuteko erraza den 
musika”, baina kalitate gorene-
koa, ekarri gura izan dute beste 
behin Durangora. Lau hitzor-
duk osatzen dute programazioa.

Cadaquesko orkestrako ha-
malau kidek osaturiko taldeak 
eskainiko du Musika Hamabos-
taldiko bigarren emanaldia, aza-
roaren 15ean. San Agustin kul-
turgunean izango da kontzertu 
hori, eta, Ana Celia Ormaetxea 
irakasleak azpimarratu zuenez, 
Manuel de Fallaren lanaren in-
terpretazioa eskainiko dute.

Durangoko musika eskolako 
ikasle izandako Andeka Gorro-
txategi abadiñarrak ere parte 
hartuko du 25. Musika Hama-
bostaldian. Nazioartean opera 
rol garrantzitsuak interpreta-
tzen dabil Gorrotxategi azken 
urteetan, eta 2015ean, Madrilen 
(Espainia), Plácido Domingoren 

zuzendaritzapean, Granadosen 
Goyescas operan Fernandoren 
papera eskaini orduko buelta-
tuko da Durangon emanaldia 

eskaintzera. Andra Marian es-
kainiko du Andeka Gorrotxate-
gik emanaldia, eta Mario Lerena 
pianistak lagunduta ariko da.

Abenduaren 13an, Travellin’ 
Brothers Big Band taldearen 
emanaldiak itxiko du 2014ko 
Musika Hamabostaldia. Gabo-
nen inguruko kanten erreper-
torioa eskainiko du talde ho-
rrek, blues eran, Durangoko San 
Agustin kulturgunean. 

Aragoiko Trivium Klezmer taldea gonbidatu dute, bihar, Durangon jotzeko.
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Durangoko Baleukok ekoitziriko  
‘A escondidas’, Zugaza zineman
Gaurtik astelehenera ikusi ahalko da filma Durangoko zinema aretoan

 ZINEMA  Itsaso Esteban
Durangoko Baleuko ekoizte-
txearen A escondidas filma 
ikusteko aukera izango da da-
tozen egunetan, Durangoko 
Zugaza zineman. Azaroaren 
7an (19:00etan), 8an (20:00etan), 
9an (21:00etan), 10ean (18:30ean), 
eta 13an (20:00etan) izango dira 
Asier Bilbao durangarra pro-
dukzio buru daukan filmaren 
emanaldiak. Egueneko emanal-
dian, Mikel Rueda zuzendaria 
ere egongo da, gainera. 

Bi mutil nerabek elkarren 
arteko erakarpena zelan bizi du-
ten kontatzen du, besteak beste, 
Tuterako Opera Prima jaialdian 
zuzendari onenaren saria esku-
ratu berri duen Mikel Ruedaren 
A escondidas filmak. 

Adil Koukouh aktoreak egi-
ten du Ibrahim izeneko 14 urte-
ko mutil marokoarraren rola 
A escondidas filmean, egun bi 
barru Espainiatik kanporatuko 
dutela jakinarazi dioten nera-
bearena. Germán Alcarazuk 

egiten du Rafaren papera, 14 
urteko beste mutilarena. Euren 
bizitzetako une zail batean eza-
gutuko eta maitatuko dute elkar, 
eta lagunduko diote elkarri. 

Filmaren A escondidas izen-
buruak iradokitzen duen beza-
la, film luze honegaz sarritan 
ezkutuan gordetzen diren errea-
litateei argi egitea izan dela 
euren asmoa adierazi dute sor-
tzaileek: nerabeek emigrazioa 
eta homosexualitatea zelan bizi 
duten agertzea.

Rafa eta Ibrahim nerabeak dira filmeko protagonistak.

‘Il Marchese’ 
filmak irabazi 
du 24 Ordu 
Digitalean

 ZINEMA 
Elorrioko Arriola antzokiak 
antolatzen duen 24 Ordu Di-
gitalean lehiaketak eman du 
IX. edizioko uzta. Hamabost 
taldek sorturiko beste horren-
beste film labur jaso dituzte 
aurtengo lehiaketan; urriaren 
31ko 17:00etatik azaroaren 1eko 
17:00etara, 24 orduan, pentsatu 
eta sortutakoak denak. 

Nortasuna gaiaren ingu-
ruan egin behar izan dituzte 
filmak, eguzkia erakutsi behar 
izan dute filmen parteren ba-
tean, eta baita “bakoitzari be-
rea” esamoldea ere. 

Caravana taldearen Il 
Marchese lanari eman dio epai-
mahaiak 24 Ordu Digitalean 
lehiaketako 700 euroko lehe-
nengo saria. Maritalavista tal-
dearen Datsegit eta Atabalak 
taldearen Pausuak film labu-
rrak izan dira finalistak, eta 
500 euroko saria jaso dute. 

Publikoaren saria, aldiz, 
Elorriwood taldearen Mcfly 
lanak jaso du. Azaroaren 1ean 
Arriolan erakutsi zituzten 
film guztiak, eta Interneten ere 
ikusgai daude.

Hassan Echairrek 
‘Horizon Plombe’ 
erakusketa dakar 
Zornotzara

 ARTEA 
Dassan Echair (Rommanin, 
Maroko, 1964) artistaren lana-
gaz erakusketa zabalduko dute 
Zornotzako Zelaieta zentroan, 
azaroaren 10ean. Sete Sois Sete 
Luas jaialdiak eta Zornotzako 
Udalak antolatu dute artista 
marokoarraren margolan eta 
instalazioen erakusketa. 

Azaroaren 28ra arte egon-
go da Echairren lana ikusgai 
Zornotzan. Margolanak eta 
instalazioak biltzen dituen 
erakusketa da Horizon Plombe 
izenekoa, eta denborari, gor-
putzari eta gizakiari buruzko 
gogoetak islatzen ditu Hassan 
Echairrek bere artelanetan. 

Tailerra artistagaz
Erakusketa zabalduko duen 
egunean, azaroaren 10ean, ika-
tzagaz margotzeko teknikari 
buruzko ikastaroa emango du 
Hassan Echairrek Zornotzan. 
Izan ere, bere artelanak mun-
duko museorik ezagunenetan 
erakusteaz gainera, Tetuango 
Arte Ederretako Institutu Na-
zionalean margogintza irakas-
ten du Echairrek.

Kulturen arteko 
antzerki tailerra 
abiatuko dute 
gazteentzat

 ANTZERKIA 
16 eta 30 urte artekoei zuzen-
duriko antzerki tailerra ipi-
niko du martxan Durangoko 
Udaleko Inmigrazio Sailak. 
Gazte etorkinak eta bertan 
jaiotakoak antzerkiaren buel-
tan elkartzea eta euren arteko 
hartu-emana bultzatzea dira 
ekimenaren helburuak. Kultu-
ren arteko ezagutza bultzatzeaz 
gainera, antzerki trebetasunak 
zein teknikak ezagutu eta ika-
siko dituzte gazteek. Besteak 
beste, sortzeko eta komunika-
tzeko ahalmena ere garatuko 
dute partaideek.

Antolatzaileek aurreratu 
dutenez, ikasturte honetan 
landutako antzezlana taulara-
tuko dute parte-hartzaileek, 
ikasturte amaieran. Durangon 
eskainiko dute lehenengo obra-
ren estreinaldia.

Azaroaren 21ean hasi, eta 
barikuro elkartuko dira gaz-
teak, 18:00etatik 20:00etara. 
Informazio gehiago jaso edo 
izena eman gura duenak aza-
roaren 17ra arte dauka aukera. 
Inmigrazio Sailean (944 657 094) 
jaso daiteke informazioa.

 ARITZ MALDONADO
Azken urteetan jendarteratzen 
dabil emakumeei agertokietan 
dagokien protagonismoa eman 
behar zaiela. Espazio hori, 
baina, eskatu ez ezik, hartzen 
ere badabiltza. Hori horrela, 
seigarren Kantuaren Kantoiko 
gonbidatuak emakumezkoak 
dira, nagusiki.

Kasernarat hirukoteko Ene-
ritz Furya izan da Jonan Her-
nandezek gidaturiko berbaldi 
musikatuetatik igaro den lehe-
na. Bien arteko solasaldiak 
goxatu digu eguaztena. Gita-
rra lagun, ofizioa erakutsi du 
Furyak, baita ahots jario itzela 
ere. Abestiak, ostera, laburrak:  
“Horrelakoak irteten zaizkit”. 
Etiketetan ez jaustea errazten 
die horrek. “Akustikoak ez du 
zertan lo egiteko izan; gu akus-
tiko-kinkiak gara”.

Kantuak sortzea ez ezik, 
idaztea ere gustuko du irun-
darrak. Apollinaire filosofo 

frantziarraren testuetan egin 
zuen Furyak kaserna hitzare-
kin topo, Joseba Sarrionandia 
tarteko. “Kaserna hitzak beti 
izan du konnotazio txarra gu-
rean, zergatik ez buelta eman 
horri?”. Antza, gudan zeuden 
soldaduentzat bake guneak zi-
ren kuartelak.

Irundarra izanik, saihes-
tezina Moskuko harrobiari 
buruzko galdera. “Mugaldeko 
haizearen eragina-edo”. 

Eta jarraian Kuraia taldearen 
Antigona jotzeari (edo “izorra-
tzeari”, gaztearen berbetan) 
ekin dio. 

Hau izan da Kantuaren Kan-
toiaren seigarren edizioaren 
estreinuak emandakoa. Ka-
sernarat, bere osotasunean, 
Plateruenera itzuliko da hil 
amaieran, eta, zorte pixka 
bategaz, Okerreko bidetik lan 
berria besapean dutela. 

Kokein taldeko Zaloa Urai-
nek hartuko du Furyaren Kan-
tuaren Kantoiko lekukoa: aza-
roaren 12rako gonbidatu dute.

   KANTUAREN KANTOIA 2014 KRONIKA

Kasernarat: Gerrako oasi txikia
Irungo Kasernarat taldeko Eneritz ‘Furya’-k abiatu du aurtengo zikloa

Gitarra lagun, ofizioa 
erakutsi du Kasernarat 
taldeko Eneritz ‘Furyak’, 
baita ahots jario itzela ere

Kasernarat, bere 
osotasunean, hil 
amaieran itzuliko da 
Plateruenera 
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Aitor Elordik Bizkaiko Txapelketa 
irabazita ekin dio denboraldiari
Orain binakakoaren bila dabil, Gorka Otaduygaz bikotea osatuta 

 PILOTA  Joseba Derteano
Iaz hainbat txapel irabazi zituz-
ten Iurretako Olaburu pilota 
eskolako pilotariek, eta hasi be-
rri duten denboraldia ere eman-
korra izango dela dirudi. Aitor 
Elordi mallabiarrak 22 urtez 

azpiko Bizkaiko Txapelketa 
irabazi du, finalean Koldo Ortiz 
mungiarra menderatuta: 22-7.  
Iaz ere bera izan zen txapeldu-
na, baina gazte mailan. Orain 22 
urtez azpiko Bizkaiko binakako 
txapelaren bila dabil, Gorka aur-

teOtaduy berriztarragaz. Orain 
arte ligaxkako lau partiduak 
irabazi dituzte, eta txapela lor-
tzeko hautagai sendoenetakoak 
dira. Finalera heltzen badira, 
ziurtatuta izango dute Euskadi-
ko Txapelketan parte hartzea.

Fernandesekin harremana 
hautsi du Bizkaia-Durangok 
Ustezko dopin kasu bategatik hartu dute erabakia 

 TXIRRINDULARITZA  J.D.
Azken egunetan komunikabi-
de batzuek Maria Fernandes 
txirrindulari brasildarraren 
ustezko dopin kasuaren berri 
eman dute. Aurtengo denboral-
dian Fernandes Bizkaia-Duran-
go taldeagaz aritu izan da laster-
keta batzuetan. Bizkaia-Duran-
go taldeak prentsa ohar batean 
jakinarazi duenez, “alde bien 
artean izan den harremana 
berehala iraungitzea” erabaki 
dute taldeko arduradunek.

Bizkaia-Durangok ez du 
gaiaren gaineko inolako jaki-
narazpenik jaso ezelango kirol 
federazio edo bestelako kirol 
agintariren partetik, “baina 
Fernandes ez da kapaz izan 
argitaratutako albisteen egiaz-
kotasun eza taldearen aurrean 

frogatzeko”. Horregatik hartu 
dute hartu-emanak hausteko 
erabakia.

Jakinarazpen horregaz ba-
tera, dopinaren kontrako era-
bateko atxikimendua dutela 
adierazi dute: “Bizkaia-Duran-
gok ez du onartzen dopinagaz 
erlazionatuta dagoen inor tal-
dean; taldeko partaide guztiek 
kirol jarduera-araudia eta joko 
garbiaren balioak errespetatu 
ditzatela exijitzen dugu”. 

Iurretako pilota elkartean dabiltzan pilotarien aurtengo familia argazkia.

“Fernandes ez da kapaz 
izan argitaratutako 
albisteen egiazkotasun 
eza frogatzeko” 

Kirolean ere martxan daude gizarteratzea 
lantzen duten esperientzia berriak
Gaztedi errugbi klubeko gizarteratze taldea Elorriora etorriko da bihar; Geu Bek areto futboleko liga hasiko du

 GIZARTERATZEA  M. Onaindia
Beste edozeinek bezala jokatzea. 
Hori da gizarteratzea lantzen 
duten kirol taldeek sustatu gura 
dutena. Bihar, Gasteizko Escor 
Gaztedi Rugby Taldeko gizarte-
ratze taldea Elorriora etorriko 
da, bere esperientziari buruz 
jardutera. Eta Geu Beko areto 
futbol taldeak liga hasiko du as-
teburu honetan bertan.

Elorrioko errugbi taldeak 
gonbidatuta etorriko dira Gaz-

tedikoak. 10:30ean hasiko da 
jardunaldia, eta bi jarduera 
egingo dituzte. Batetik, Gaztedi-
koek eta animatzen diren herri-
tarrek entrenamendu antzeko 
bat egingo dute, jolasen bidez 
eta arauak aplikatzen. Bestetik, 
Elorrioko eta Durangoko taldee-
tako hainbat gaztek partidua 
jokatuko dute. Elorrioko taldeko 
Dani Palaciosen arabera, euren 
taldearen eta federazioaren hel-
burua errugbi mota honetan in-

teresatuta daudenei aukera bat 
eskaintzea da. 

Gaztedi taldeko gizarteratze 
taldea duela urte bi jaio zen, Ara-
bako Downen sindromedunen 
elkartearekin sinatutako hitzar-
men bategaz. Elkarteko pedago-
goa eta Gaztediko jokalaria den 
David Izquierdo izan zen susta-
tzailea: “Elkartean lantzen ditu-
gun balioak Gaztedik lortu gura 
dituen helburuekin bat datozela 
ikusi nuen”. Downen sindromea 

duten lagunek eta senior maila-
ko mutil eta neskek osatzen dute 
taldea, eta disfrutatzea da euren 
asmoa. Sakoneko helburua, al-
diz, Downen sindromea dutenen 
autonomia garatzea eta, balio 
eta jarduera sozialak sustatzea 
da. Elkarrengandik ikasten du-
tela eta kluba aberastu egin dela 
azpimarratu du Izquierdok.

Areto futbolean
Geu Bek Areto Futbol Egokitu-

ko III. Ligan parte hartuko du. 
Athletic Club Fundazioak eta 
Kirol Egokituaren Euskal Fe-
derazioak babesten dute txapel-
keta, eta hamalau taldek parte 
hartzen dute, hiru mailatan ba-
natuta. Geu Bek hamaika lagu-
neko talde bana dauzka Lehen 
eta Hirugarren mailetan. Liga-
ren lehenengo edizioan txapel-
dun izan ziren Durangaldekoak.

Geu Beko Jose Alfarok adie-
razi du normalizaziorako ibil-
bidea jorratzen dela txapelke-
tagaz. Talde federatu legez jo-
katzen eta entrenatzen dute, 
mediku analisi eta guzti, beste 
edozeinek bezala: “Gazteak pro-
tagonista bihurtzen dira, eta oso 
harro sentitzen dira euren lagun 
eta seniden aurrean”.

Geu Be elkartekoak, areto futbolean. Escor Gaztedi Rugby Taldeko gizarteratze taldea.
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Espainiako Koparako puntuagarria den ziklo-kros 
proba jokatuko dute domekan, Elorrion
Gizonetan Aitor Hernández eta Felipe Orts dira faboritoak; emakumeetan Aida Nuño eta Lucía González

 ZIKLO-KROSA  J. Derteano  
Datozen hiru asteburuetan Du-
rangaldea ziklo-krosaren erdi-
gune bihurtuko da. Domekan, 
Espainiako Koparako puntua-
garria den lasterketa lehiatuko 
dute Elorrion; azaroaren 16an 
eta 23an, berriz, Zornotzan eta 
Berrizen izango dira ziklo kros 
probak, hurrenez hurren.

Elorriokoa Espainiako Kopa-
ko laugarren proba da, eta Elo-
rrioko txirrindulari elkarteak  
antolatuko du. Urtero legez, San 
Jose inguruko landetan atondu-
ko dute 2,9 kilometroko luzera 

duen zirkuituko zatirik luzeena. 
Euria egiten badu, zirkuitua 
ohikoa baino gogorragoa izango 
da, eta parte-hartzaileen jardu-
na baldintzatu dezake. 

Lasterketa maila guztietan 
lehiatuko dute: elitean, 23 urtez 
azpikoan, kadeteetan, junio-
rretan eta master mailetan. 
Gizonetan Aitor Hernández 
ermuarra da irabazteko fabori-
to nagusia, Espaniako Kopako 
lehenengo hiru lasterketak ira-
bazi dituelako; joan zen astebu-
ruan Muskizko eta Laudioko 
probetan nagusitu zen. Baina ez 

da faborito bakarra. Kevin Suá-
rez kantabriarra eta Felipe Orts 
valentziarra ere maila onean 
dabiltza. Ortsek estu hartu zuen 
Hernández Muskizko proban. 
Javier Ruiz de Larrinaga ere 
ezin daiteke baztertu faboritoen 
zerrendatik. 23 urtez azpikoan 
Orts eta Suárez dira hautagai 
nagusiak. Maila horretan, Mus-
kiz eta Laudioko probak irabazi 
ostean, valentziarra sasoi ho-
bean dagoela ematen du.

Emakumeetan asturiarren 
artean egon daiteke garaipena: 
Aida Nuño izan zen garaile Mus-

kizen, eta bera da gaur egungo 
txapelduna. Guztira, hiru bider 
irabazi du Espainiako Kopa. 
Lucía Gonzalezek 2013an ira-
bazi zuen Espainiako Kopa; 
orduko hartan Nuño bigarren 
geratu zen.

Kadete mailan Iurretako 
CAF Transport Engineering 
taldeko Saioa Gil da faborito na-
gusia. Orain arteko ziklo-kros 
proba guztiak nagusitasunez 
irabazi ditu.

Ziklo-krosean ere 
berdintasunaren bila 
Emakumezko txirrindulariek 
aldarrikapenak hasi dituzte zi-
klo-krosean ere, berdintasuna 
eskatzeko; gizonek eta emaku-
meek jasotzen duten tratua ez 
dela bera sentitzen dute. Ez sa-
rietan dagoen aldeagatik baka-
rrik; oro har, “errespetu falta ja-
saten dugu, eta soberan dagoen 
kategoria bat osatzen dugula 
sentitzen dugu”, dio Naia Alzola 
txirrindulariak. Aldarrikapen 
horietara emakume, gizon, txi-
rrindulari zein txirrindularitza 

zaleak batzea gura dute. Laudio-
ko proban Txirrindularitzan ere 
berdintasuna zioen pankarta 
baten atzean batu ziren, eta al-
darrikapenari sostengua eman 
zieten gizonezko txirrindulari 
askok ere. Elorrion ere erakutsi-
ko dute pankarta hori.

Era berean, sinadura bilketa 
hasi dute. Espainiako federa-
zioak abenduan egiten duen ur-
teko ohiko batzarrean aurkeztu 
gura dituzte. Elorrion karpa bat 
egongo da sinadurak batzeko.

Aitor Hernandezek Muskizko eta Laudioko probak irabazi zituen joan zen asteburuan. Espainiako Txirrindularitza Federazioa.

ORDUTEGIA

- 09:00 Master 40,  
50 eta 60 mailak. 

- 10:00 Master 30 maila.  

- 11:00 Kadeteak  
mutiletan eta nesketan. 

- 11:45-12:10 Maila  
horietako sari banaketak. 

- 12:15 Junior neska eta 
mutiletan; emakumeetan  
elite eta 23 urtez azpikoa. 

- 13:15 Elite eta 23 urtez 
azpikoak gizonetan,  
eta seniorrak.

ADITUAREN TXOKOA

Eneritz Iturriaga

Txirrindulari ohia

Tratu eta eskubide berak
Azkenean, lehenengo aldiz, 
neskak ados jarri dira, eta 
guztiari egin diote aurre! Bai, 
heldu da nesken arteko ados-
tasuna, eta denen artean alda-
rrikatu dituzte euren eskubi-
deak, eta neska-mutilen arte-
ko berdintasuna eskatu dute. 

Orain dela hamaika ur-
te jarri ginen emakumeak 
lehenengo aldiz Frantziako 
Tourreko antolatzaileen kon-
tra, eurek eskaintzen zizkigu-
ten ostatuen aurka, nolabait 
deitzearren, protestatzeko, 
baina orduko liderrak bizka-
rra eman zigun, eta ezin izan 
genuen ezer egin, eta despa-
rekotasun guztiei eutsi egin 
behar izan genien urteak joan 
eta urteak etorri. 

Kirolean beti izan da des-
berdinkeria hori, eta asko-
tan guk eduki dugu errua, 
denok ados ez egotearren; 
baina oraingoan bai! Kristo-
ren oihartzuna izan du, gai-
nera, bai sare sozialetan, bai 
prentsan. Lasterketa aurretik 
egindako manifestazioak 
eduki duen eragina izan da 
garrantzitsuena, eta neske-
kin batera agertu diren muti-
len bultzada ere bai.

Ez gara kexatzen kexatzea-
rren, arrazoiak ere baditugu: 
sari txikiagoak (ia 2.000 euro-
ko aldea), ez dago kategoria 
ofizialik, beti mutilekin irten 
behar, Estatuko selekzioak ez 
ditu Munduko Txapelketara 
eramaten, prentsan nesken 
sailkapenak gutxitan ager-
tzen dira... Eta, horrela, bihar 
arte jarraitu dezaket. Behin-
goz pozik nago, kasu egin 
digutelako, eta hasi bakarrik 
egin gara, ez izan zalantzarik. 
Geuk ere mutilen moduan en-
trenatzen dugulako, sufritzen 
dugulako, prestatzen garela-
ko... Gure mailan izan arren, 
ekina berbera da!

Joan zen asteburuan, txirrindulariek berdintasuna eskatu zuten Laudion. 
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Urienek baditu 3 Formulan 
jarraitzeko arrazoiak 
Europako 3 Formulako Openeko azken lasterketa 
lehiatu ahal izan du Italiako DAV Racing taldeagaz 

 AUTO LASTERKETA  
Europako 3 Formula Opena-
ri aho zapore onagaz esan dio 
agur Igor Urien 19 urteko gidari 
abadiñarrak. Openeko lehen 
lasterketa Emilio de Villotaren 
taldegaz lehiatu ostean, hurren-
goetan ezin izan zuen parte har-
tu aurrekontu faltagatik. DAV 
Racing Team taldeak Montme-
loko azken lasterketan eurekin 
lehiatzeko interesa erakutsi, eta 
eskaintza onartu zuen. 

Zapatuko lasterketa ezin izan 
zuen amaitu arazo mekani-

koengatik. Domekan, atzetik 
irten arren, irteeran lau postu 
aurreratu zituen, eta une ba-
tean hamaikagarren kokatu 
zen. Azkenean, hamabosga-
rren amaitu zuen, eta Italiako 
eskuderiak denboraldi osoan 
lortutako puntuen erdiak batu 
zituen. Orain beste txapelketa 
bat hasiko du, bulegoetako txa-
pelketa, datorren denboraldi-
rako aurrekontua osatu guran. 
F-3an jarraitzea da lehentasu-
na, nahiz eta aurten beste es-
kaintza batzuk ere izan dituen.

 TRIATLOIA  Joseba Derteano  
Distantzia Luzeko Espainiako 
Triatloi Txapelketa irabazi du 
Gurutze Frades iurretarrak 
(Mugarra Triatloi Taldea) bere 
ibilbidean laugarren bider. Gai-
nera, lau txapelak segidan lortu 
ditu: 2011n Orihuelan, 2012an 
eta 2013an Calellan eta joan zen 
asteburuan Lanzaroten. 

Distantzia luzean indar-
tsuena zela erakutsi zuen beste 
behin iurretarrak. Baina bere 
garaipena ez zuen indarrean ba-
karrik oinarritu; buruz jokatu 
zuen. Igerian eta bizikletan egin 
beharreko tarteetan –haizeak 
aurretik jotzen zuen– ez zen one-
nen taldean ibili, baina ez zuen 
etsi; zerumugan izan zituen une 
oro arerioak, eta korrika egiteko 
tartea heldu zenean, erakustal-
dia eskaini zuen.

Igeriketako hiru kilometroe-
tan Esther Rodríguez eta Dol-
ca Ollé izan ziren azkarrenak. 
Bizikletako 120 kilometroetan 
borroka estua mantendu zuten 
Ollé, Rodríguez, Nicole Woysch 
eta Judith Corachán-ek. Frades 
ez zegoen aurrenekoen taldean 
oraindik.

Korrikako 30 kilometroetan 
goi mailan aritu zen iurretarra. 
Hamar kilometroren faltan, 
lehenengo jarri zen, eta baka-
rrik egin zuen helmugara ar-
teko bidea: 7.19.15. Dolcá Ollek 
(7.29.28) eta Esther Rodriguezek 

(7.30.18) osatu zuten podiuma. 
Gurutze Fradesek iazko titulua 
berritu du, eta bere ibilbidean 
laugarren bider izan da distan-
tzia luzeko triatloien Espainia-
ko txapeldun. Hunkituta dago: 

“Oraindik sinetsi ezinik nabil. 
Garaipen hau lortzea asko kos-
tatu zait, eta ez dakizue zer emo-
zionatuta nagoen. Denboraldi 
gogorra izan da, lasterketa hau 
ere bai, eta ez nengoen seguru. 

Eskerrik asko abentura honen 
parte osatzen duzuen guztioi”, 
adierazi du sare sozialetan.

Gizonetan Gustavo Rodrí-
guez galiziarra izan zen txapel-
ketako irabazlea.

Gurutze Frades erdian, Dolcá Olle eta Esther Rodriguezegaz. Espainiako Triatloi Federazioa.

Igor Urien DAV Racing Team taldeko autoagaz.

 AGENDA

 FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA
Durangoko Kulturala -  
Baskonia
· Zapatuan, 17:00etan, Tabiran.
OHOREZKO MAILA
Iurretako - Gurutzeta
· Zapatuan, 17:00etan,  
Larrakozelaian.
Elorrio - Loiu
· Zapatuan, 16:00etan, Eleizalden.
MAILA GORENA
Abadiño - Ortuella
· Zapatuan, 15:30ean, Astolan.
Zaldua - Baskonia B
· Zapatuan, 17:00etan, Solobarrian.
LEHENENGO ERREGIONALA 
(gizonak)
Berriz - Fruiz
· Zapatuan, 17:30ean, Berrizburun.
LEHENENGO ERREGIONALA 
(emakumeak)
Iurretako - Adiskideak
· Domekan, 16:00etan,  
Larrakozelaian.
BIGARREN ERREGIONALA
Amorebieta B - Lezama
· Zapatuan, 15:00etan, Txolonen.

 ARETO FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA
Sasikoa - Egintza
· Domekan, 12:15ean, Durangon.
EUSKAL LIGA
Elorrioko Buskantza - Bakio
· Zapatuan, 18:00etan, Elorrion.
Sapuberri - Eskoriatza
· Zapatuan, 18:15ean, Durangon.
MAILA GORENA
Sasikoa B - Sestao
· Zapatuan, 19:55ean, Durangon.
LEHEN ERREGIONALA
Presion Break B - Aurrera Beti
· Zapatuan, 16:45ean, Berrizen.
Elorrixo Txiki - Usansolo
· Zapatuan, 16:00etan, Elorrion.
Mallabia B - Hegalariak
· Domekan, 18:00etan, Zaldibarren.
EMAKUMEEN LIGA
Elorrioko Buskantza -  
Iraultzaileak
· Domekan, 12:15ean, Elorrion.
Sasikoa - Bilbo B
· Zapatuan, 17:00etan, Durangon.

 SASKIBALOIA

ZILARREZKO ADECCO LIGA
Zornotza - Bartzelona
· Domekan, 19:00etan, Larrean.
LEHEN MAILA (gizonak)
Tabirako Baqué -  
Fundacion 5+11
· Zapatuan, 19:00etan, Tabiran.
LEHEN MAILA (emakumeak)
Tabirako Baqué - La Salle
· Domekan, 12:00etan, Landakon

 ESKUBALOIA

EUSKADIKO LIGA
Ibaizabal - Muskiz
· Domekan, 11:00etan, Landakon.

Fradesek laugarren aldiz irabazi du 
Espainiako Txapelketa triatloi luzean  
Distantzia luzeko azkenengo lau txapelketak Gurutze Fradesek irabazi ditu

Zornotza eta Elorrion mendi 
asteak antolatu dituzte  
Egoitz Aragon, Juan Vallejo eta Juanjo San 
Sebastián izango dira bertan, besteak beste 

 MENDIA  
Zornotza Mendi Taldeak eta 
Elorrioko Erdella Mendi Tal-
deak hainbat hitzaldi antolatu 
dituzte datorren asterako.

Zornotzari dagokionez, aste-
lehenean, 19:00etan, Egoitz Ara-
gon korrikalari zornotzarrak 
Tort De Geants Alpeetako ul-
tratrailean bizitako abenturak 
izango ditu berbagai, orduan 
aterako argazkiek lagunduta. 
88 orduz ibili zen mendian, 330 
kilometro egiteko, eta hamaika-
garren amaitu zuen. 

Martitzenean, 19:00etan, 
Mikel Lauzirika piraguistak 
Groenlandian piraguan ibili 
zeneko abenturak gogoratuko 
ditu. Azkenik, eguaztenean, 
19:00etan, Juanjo San Sebastián 
mendigoizaleak bisitatuko du 
Zornotza Tras las huellas de 
Shackleton espedizioaren berri 
emateko. 1914an Ernest Shac-
kleton esploratzaileak Hegoal-
deko Georgiak uharteetan (He-
go Antilletako artxipelagoak, 
Ozeano Atlantikoan) bizitako 
odisearen bideak errepikatu zi-
tuzten espedizioan.

Hitzaldiez gainera, men-
di taldeak abiatutako argazki 
lehiaketako argazkiak ikusgai 
daude azaroaren 30era arte Ur-
tza, Far Far, Saltsa eta Ontza 
tabernetan. 

Elor rion,  astelehenan, 
19:30ean, Dolomitetara (Italiako 
Alpeak) egindako bidaiak izan-
go dituzte berbagai Erdellako 
kideek Iturri kultur etxean. 
Martitzenean, 19:30ean, Paiju, 
los pilares de Baltoro ikus-entzu-
nezkoa eskainiko dute Arrio-
lan, eta bertan izango da Juan 
Vallejo mendigoizalea. 

Eguaztenean, Ana Ruiz eta 
Idoia Rubial eskalatzaile eta 
mendizaleak gaztetxean izango 
dira 19:30etik aurrera; Aztar-
nak izeneko ikus-entzunezkoa 
eskainiko dute.  

Eguenean, Juanjo San Se-
bastianen txanda izango da, 
19:30ean, Arriolan, eta Tras 
las huellas de Shackelton es-
pedizioa izango du berbagai. 
Azkenik, barikuan, 19:30ean, 
Jon Ander Beristainek Maroko-
ko Tondra Eztarriko eskalada 
saioei buruz jardungo du. 
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LOKALAK ETA ETXEBIZIZTZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 

www.inmoetxetxo.com

Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 

Otxandion, besteak beste.

ETXEBIZITZAK SALGAI: 
- MALLABIA:  Baserria. Alokairuan. 
- GARAI: Baserria. Alokairuan. 950n.
- ABADIÑO. Zelaieta: Alokairuan. 550n.
- ABADIÑO: Estreinatzeko. Alokairuan. 600n.
- IBAIZABAL: Apartamentua. Erdi berria. 

Trastelekua eta garajea. Aukera.
- ABADIÑO. Teresa Lariz: Erdi berria. Logela 2, 

komun 2, egongela, sukaldea eta esekitokia. 
Trastelekua eta garajea. 159.600n.

- IURRETA: 3 logela, egongela eta komuna. 
93.000n.

- ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, komun 2, 
egongela, sukaldea eta esekitokia. Terraza. 
Trastelekua eta garajea. 278.000n.

- MONAGOTORRE: 3 logela eta komuna. Terraza. 
Baserri estiloko sukaldea. Aukera.

- TABIRA: Etxebizitza altua. 3 logela, komuna, 
egongela eta terraza. Garaje pribatua. 
Eguzkitsua. 176.000n.

- ZALDIBAR: Berriak. Garajea eta trastelekua. 
144.000n.

- ANDRA MARIA: 140 m2. 4 logela, komun 2 eta 
egongela. Balkoia. Eguzkitsua. 155.000n.

- ZALDIBAR: Erdi berria. Logela 2 eta komunak. 
Igogailua. Trastelekua. 92.000n.

- BERRIZ: Logela 2, komuna eta egongela. Terraza 
2. Trastelekua eta garajea. 160.000n.

- ELORRIO. Nizeto Urkizu: 3 logela, egongela eta 
sukaldea. Trastelekua. 140.000n.

- IZURZA: Logela 2, komuna eta egongela. 
Ganbara. Berriztua. 96.000n.

- BERRIZ: Duplexa. Erdi berria. Logela, 3 komun 
eta egongela. Terraza. Garajea.

- ARAMOTZ: 85 m2. 4 logela, egongela eta 
sukaldea. Eguzkitsua.120.000n.

- DURANGO: Txaleta. 330 m2. Lorategiarekin. 
550.000n.

- F.J. ZUMARRAGA: 110 m2. 4 logela, komuna, 
egongela eta sukaldea. Terraza. Igogailua. 
187.000n.

- ARTEKALEA: Apartamentua. Erdi berria. 
136.000n.

- TXIBITENA. 3 logela, komun 2, egongela eta 
sukaldea.Terraza. Ganbara eta garaje itxia. 
255.000n.

- MATIENA: 3 logela, komuna, egongela eta 
sukaldea. Berriztua. 127.000n.

- ASK. ETORBIDEA: 3 logela, komun 2, egongela 
handia eta sukaldea. Balkoia. Garajea. 
252.000n.

- S. ROKE: 3 logela. Eguzkitsua. 200.000n.
- MARTXOAREN 8KO KALEA: 3 logela, komuna, 

egongela, sukaldea eta esekitokia. Terraza. 
Ganbara eta garajea. 236.000n.

- IURRETA: Logela 2, komuna eta egongela. 
Terraza. Guztiz berriztua. 110.000n.

- IURRETA. Erdialdean: Lehen solairua. 3 logela eta 
komuna. Bizitzen sartzeko moduan. 93.000n.

- LANDAKO: Apartamentua. Trastelekua eta 
garajea. 140.000n.

- DURANGO. Ezki: Duplexa. Logela 2. Bizitzen 
sartzeko moduan. Lorategiarekin. 185.000n.

- ASTEPE: 3 logela, komun 2 eta sukaldea 
esekitokiarekin. Terrazak. Trastelekua eta 
garajea.

- MIKELDI: 3 logela, komun 2 eta egongela 
handia. Terraza 2. Berogailua. Igogailua. 
Ganbara. 186.000n.

- ARTEKALEA: 85 m2. Logela 2 eta komuna. 
Berriztua. 140.000n.

- FKO. IBARRA: 12 urteko etxebizitza. Logela 2, 
komuna, egongela handia eta sukaldea. 
Ganbara eta garajea. 235.000n.

Inmobiliariak

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
• DURANGO: 1, 2 eta 3 logelako etxebizitzak 

alokagai. 500n hileko.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• MONTEVIDEO: Apartamentua. Logela 2, komuna, 

sukaldea eta egongela. Erdi berria.
• ARKOTXA: 4 logela, komuna, bainugela, sukaldea 

eta egongela balkoiarekin. Garajea eta ganbara.
• ARTEKALEA: 8 etxebizitza eraikitzen. 1 eta 2 

logelakoak. Trastelkuarekin. 140.000n-tik aurrera.
• FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 

2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen 

du. Berrizteko. Inguru onean kokatua.
• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. Logela 2, komun 2 

eta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia 
eta terraza izugarriak.

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. Igerilekua 
eta pilotalekua.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarreko apartamentua. 

Sukalde amerikarra-egongela, komuna eta 
esekitokia. Ganbara, garaje bikoitza eta 
trastelekua.

ATXONDO
• Logela 2, komuna, sukaldea balkoiarekin, 

egongela eta bainugela. Etxe osoak kanpora 
ematen du. Berria ematen du.

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztua. Trastelekua.

LURSAILAK SALGAI
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila. Sarbide ona.
IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera 

dago.
MATIENA-ABADIÑO
• 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta fruta-arbolekin.
OLETA (OTXANDIO)
• 2.300 m2. Fruta-arbolak eta abeletxea ditu. Erreka 

ondoan kokatuta dagoen lursaila.
EUBA
• 3.000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. Lurzati 2, 

bakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin.
ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila salgai.
DURANGO
• Lursail erdia familia biko etxebizitza eraikitzeko. 

Proiektua barne.
ZORNOTZA
• LARREA: 27.000 m2-ko lursaila.

BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI

DURANGO
• Adosatua. Guztiz jantzia. Erdi berria estreinatzeko.
BERRIZ
• MURGOITIOn kokatuta dagoen baserria salgai. 

Nekazalturismo edo landa etxe izateko aproposa. 
Ikuspegi politak.

• EITUA: 5 hektarea dituen baserria. Familia biko 
etxebizitza eraikitzeko aukerarekin.

ETXEBARRIA
• Iturrieta. 5 hektareako baserria. 
URRUTXUA
• Baserria, 8 hektareako lursailarekin. Gernika, 

Durango eta Bizkaiko Balkoiarekin ondo 
komunikatuta. Prezioa adosteko prest.

TXALETAK
• DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak, 

etxebizitza bakarrekoak eta bikoak.
• ABADIÑO, OTXANDIO eta abar.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• ANDRA MARIA: Halla, sukaldea, jangela, 

egongela, 2-4 logela eta komun 2.
• ANTSO ESTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, logela 

2 eta komuna.
• ARKOTXA: 4 logela, sukaldea, egongela, komuna 

eta bainugela. Trastelekua.
• ARTEKALEA: Logela, sukalde-jangela eta komuna 

(logela 2 egiteko aukera).
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 

egongela eta komun 2. Balkoia. Trastelekua.
• ASTOLABIDE: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. 
• LANDAKO ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 

egongela eta komun 2. Balkoi 2. Garajea eta 
trastelekua. 

• ERROTARITXUENA: Logela 2, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Terraza 2. Garajea aukeran eta 
trastelekua.

• ERRETENTXU: 4 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. Balkoia. Garajea aukeran.

• EZKURDI: 4 logela, sukaldea, egongela eta 3 
komun. Trastelekua.

• F.J. ZUMARRAGA: Halla, egongela, egongelatxoa, 
sukaldea, 3 logela eta komuna.

• FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Balkoia. Garajea aukeran.

• JUAN ITZIARKO: Logela 2, sukaldea, egongela, 
komun 2 eta lursaila. 

• JUAN MARI ALTUNA: Logela 2, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Garajea eta trastelekua.

• KOMENTUKALEA: 4 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. Trastelekua. Ganbara.

• MIKELDI: 3 logela, sukaldea, egongela eta komun 
2. Garajea eta trastelekua.

• MONTEVIDEO: Logela 2, sukaldea, egongela eta 
komuna. 

• OLLERIA: 4 logela, sukaldea, egongela eta komun 
2. Balkoia. Jantzia. 2 kotxerentzako garaje itxia eta 
trastelekua.

• PLATERUEN PLAZA: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Garajea eta trastelekua.

• SAN AGUSTIN: 5 logela, sukalde-jangela, 
egongela eta 3 komun. 

• SASIKOA: 3 logela, sukaldea, egongela eta komun 
2. Balkoia. Garajea eta trastelekua.

• UNDATORRE: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna.

ELORRIO
• Etxea salgai, 2.975 m2-ko lursailarekin.
ABADIÑO
• ANDRA MARI: 3 logela, sukaldea, egongela, 
komuna, despentsa eta bainugela. Balkoia.
• ARLOZABAL: Logela 2, egongela, sukaldea eta 
komun 2. Garajea eta trastelekua.  
• FERIALEKU: 3 logela, egongela, sukaldea  
eta komuna. Garajea eta trastelekua.
MATIENA
• LAUBIDETA: 3 logela, egongela, sukaldea eta 

komun 2. Esekitokiarekin.
• SOLAGUREN: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. Trastelekua.
• SOLAGUREN: 2 logela, egongela, sukaldea eta 

komuna. Trastelekua.
IURRETA
• ARRIANDI: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO

DURANGO

DURANGO

• FRAI JUAN ZUMARRAGA. Berriztutako 
apartamentua. Logela, egongela, sukaldea eta 
komuna. 115.000n.

DURANGO

• SASIKOA: 3 logela, egongela, sukalde jantzia 
eta komuna. Igogailua. 160.000n. Prezio 
negoziagarria.

www.inmoduranguesado.com

• SAN FAUSTO: Logela 2, egongela, sukalde 
jantzia eta komuna. 85.000n. Prezio 
negoziagarria.

• ARRILUZEA: Logela, egongela, sukalde jantzia 
eta komuna. Balkoia. Ganbara. 160.000n.

• FRAI JUAN ZUMARRAGA: Logela 2, egongela, 
sukaldea, despentsa eta komuna. 178.000n.

DURANGO

DURANGO

• ARAMOTZ: Bizitzen sartzeko moduan. Logela 2, 
egongela, sukalde jantzia, despentsa eta 
komuna. 98.000n. Prezio negoziagarria.
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ETXEBIZITZA  
FAMILIABAKARRA  

ALOKATZEN DA 
ELORRION 

2.500 m2-ko lursailarekin.

Tel.: 616 936 351

Izen-ematea zabalik 
Elorrioko Haurreskolan

Tel.: 946 584 907

Goieta, 20



:: DURANGO | ZUGAZA 

Loreak
• barikua 7: 22:00 
• zapatua 8: 22:30 
• domeka 9: 18:30                                 
• astelehena 10: 18:30                       
• martitzena 11: 20:00

Los Boxtrolls
• zapatua 8: 17:00 
• domeka 9: 16:30

Interstellar
• barikua 7: 19:00  
• zapatua 8: 19:00  
• domeka 9: 20:30

Jersey Boys
• eguena 13: 20:30 

2. ARETOA
A escondidas
• barikua 7: 19:00 
• zapatua 8: 20:00 
• domeka 9: 21:00                                  
• astelehena 10: 18:30      
• eguena 13: 20:00       

Loreak
• zapatua 8: 18:00 

Interstellar
• barikua 7: 21:30 
• zapatua 8: 22:00 
• domeka 9: 18:00 
• astelehena 10: 20:30  
• martitzena 11: 20:00             

:: ELORRIO | ARRIOLA

Loreak
• zapatua 8: 22:30 
• domeka 9: 20:00 
• astelehena 10: 20:00

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA

Loreak
• zapatua 8: 19:30/22:30 
• domeka 9: 20:00 
• astelehena 10: 20:15

Aviones:  
equipo de rescate
• zapatua 8: 17:00  
• domeka 9: 17:00

Begin again
• martitzena 11: 20:00  
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Zinema

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

helbidera edo deitu 94 623 25 23 telefonora, 
eguazten eguerdia baino lehen.

AGENDA Azaroaren 9an, 19:00etan, Durangoko 
San Agustin kulturgunean

Distancia siete minutos
Justiziaren, zoriontasunaren eta patuaren inguruko lana 
da ‘Distancia siete minutos’. Pako Merinok eta Diego 
Lorcak osatzen dute Titzina antzerki taldea, eta eurek biek 
landutako testua du oinarri antzezlanak. Gainera, Merinok 
eta Lorcak dihardute aktore eta zuzendari lanetan. 
Gurasoenera itzultzera behartuta sentitzean, Félix epaile 
gazteak aitagaz daukan elkarbizitza da antzezlanak 
lantzen duen istorioetako bat. 

Antzerkia

:: BERRIZ

AZAROAREN 14an

18:00etan, Dot, kultur etxean.

:: DURANGO

AZAROAREN 9an

19:00etan, ‘Distancia siete 
minutos’, San Agustinen.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 7an

21:00etan, ‘NOT (never on 
time)’, Zornotza Aretoan.

Musika

:: BERRIZ

AZAROAREN 8an
20:00etan, Elkartasun 
kontzertua Kultur Etxean.

:: DURANGO

AZAROAREN 8an

20:00etan, Trivium Klezmer,  
Kurutze Santu Museoan.
22:30ean, Niña Coyote eta 
Chico Tornado + Bakelike + 
Viva Bazooka + Killerkume, 
Plateruenean.

AZAROAREN 12an
20:00etan, Kantuaren 
Kantoia: Kokein. 
Plateruenean.

:: ELORRIO

AZAROAREN 13an
21:30ean, Joseba B. Lenoir 
eta Felix Buff, Arriolan.

AZAROAREN 14an

22:30ean, Juan Ortiz trio, 
Arriolan.

AZAROAREN 15ean

22:30ean, Tino Gonzales, 
Leburn Maddox, Julio Lobos 
& Antonio Serrano, Arriolan.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 13an

20:30ean, Gabacho Maro 
connection, Zelaieta 
zentroan.

Bakarrizketa

:: DURANGO

AZAROAREN 7an

22:30ean, bertako 
bakarrizketak, Plateruenean.

:: ZALDIBAR

AZAROAREN 8an

18:30ean, Erdaldun berrien 
kluba, liburutegi zaharrean.

Mahai ingurua

:: OTXANDIO

AZAROAREN 14an

19:00etan, ‘Erabakitzeko 
eskubidea, elkarbizitza 
normalizatu baterako 
printzipio demokratikoa’, 
Iñaki Zarraoa, Gema Zabaleta 
eta Ibon Arbulu, Mainondoko 
gimnasioan.

Zinema

:: BERRIZ

AZAROAREN 7an (18:00) eta 
9an (17:00)
‘Guardian de la galaxia’, 
Kultur Etxean.

Lehiaketa

:: DURANGALDEA

AZAROAREN 22ra arte
Juan Ramón de Iturriza 
mikroistorio lehiaketa. 
Lehiaketaren oinarriak:   
www.gerediaga.com. 

:: ELORRIO

AZAROAREN 15ean
09:00etatik 10:00etara, 
XXV. Errebonbilo Margo 
Lehiaketan parte hartzeko 
izen ematea, Iturri kultur 
etxean.

 
Batzarra

:: DURANGO

Eguen guztietan
18:00etan, Al-Anon 
elkartearen (alkoholikoen 
senideen elkartea) batzarrak, 
Landakoko kiroldegiaren 
beheko aldean. 

Ekitaldia

:: ERMUA

AZAROAREN 8an
25. San Martin azoka. 
12:30ean, euskal dantzak, 
plazan, eta joaldunen kalejira. 
13:00etan, herri kirolak, 
komentukuan. 18:00etan, 
Luhartzegaz erromeria

:: ZALDIBAR

AZAROAREN 8an

Zapatu laranja. 10:30ean, 
Santamañezarrera igoera. 
14:30ean, bertso bazkaria. 
18:00etan, poteoa 
Daltondarrekin. 22:00etan, 
bideo emanaldia.

AZAROAREN 12an

20:00etan, ‘Hannah Arendt’, 
kultur etxean.

AZAROAREN 14an (22:00) 
eta 16an (19:00)
‘Mil veces buenas noches’ 
kultur etxean.

:: ELORRIO

AZAROAREN 12an

19:30ean, ‘Five days to 
dance’ Iturri kultur etxean.

:: OTXANDIO

AZAROAREN 7an
19:00etan, ‘Mariposas en el 
hierro’ kultur etxean.

Kontalaria

:: IURRETA

AZAROAREN 7an
17:30ean (3-4 urte), 
18:00etan (5etik gora), 
Dorleta Kortazarren 
‘Saharako ipuinak’, Herri 
Bibliotekan.

Tailerra

:: DURANGO

AZAROAREN 17ra arte
Udaleko Inmigrazio Sailak 
16 eta 30 urte arteko 
gazteei zuzendurik antolatu 
duen kulturarteko antzerki 
tailerrean izena emateko 
epea. Azaroaren 21ean hasiko 
da tailerra. 

:: ELORRIO

URRIAN ETA AZAROAN
Makillaje eta karakterizazio 
tailerra; akrobazia eta zirku 
tailerra; eta ahotsarekin 
jolasteko tailerra. Izen 
ematea, Arriolan. 

Azaroaren 8an, 22:30ean, Plateruenean

Niña Coyote eta Chico Tornado
Zuzeneko lau musika emanaldi dakartzan jaialdia hartuko du 
Durangoko Plateruenak bihar. Estatu Batuetan jo ostean ariko da, 
Durangon  Niña Coyote eta Chico Tornado taldea. Bestalde, Niña 
Coyote eta Chico Tornado bezala, gitarristak eta bateria-jotzaileak 
osaturiko Gasteizko Viva Bazooka taldeak ere joko du biharko 
jaialdian. Gainera, Bakelite eta Killerkume talde bilbotarrak ere ariko 
dira musikazaleen gozagarri, rocka, stonnera, bluesa eta countrya 
eskaintzen, besteak beste. 



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

ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

15º 12º
5º 3º

7º4º

SOS Deiak  .................................. 112
Gurutze Gorria  ...........94 681 09 49
Osakidetza  ............... 94 600 72 00
Ertzaintza  ..................94 466 93 00 Abadiño  ....................94 621 55 30

Atxondo  ....................94 682 10 09
Berriz  ........................94 682 45 84
Durango  ....................94603 00 00
Elorrio  ........................94 658 27 12
Garai  .........................94 681 63 93
Iurreta ........................94 620 12 00
Izurtza  .......................94 681 35 48
Mallabia  ......................943 17 14 61
Mañaria  ....................94 681 89 98
Otxandio  ..................945 45 00 20
Zaldibar  ....................94 682 70 16

Euskotren  ..................902 54 32 10
Bizkaibus  ..................94 448 40 80
Pesa  ........................... 902 10 12 10
Continental Auto  ........945 286 466

Abadiño  ....................94 621 55 33
Berriz  ........................94 682 40 36
Durango  ...................94 603 00 00
Elorrio  ........................94 682 02 18
Iurreta .......................94 620 08 88

Abadiño  ....................94 681 44 70
Matiena  .....................606 459 988
Durango Geltokia  ....... 94 681 10 01
Elorrio Geltokia  .........94 682 00 40
       J.L. Uriarte  ............670 402 002
       I. Estebez  .............. 670 678 273
M. Galeano  ...............670 409 330
Iurreta .............................................        

Taxi auzunea  ............688 618 690
Berrizko auzo taxia  ....620 022 800

GARRAIOAK

UDALTZAINGOA

TAXIAK

UDALAK
BARIKUA, 7 - 09:00-09:00

• Gaztelumendi (J.A. Abasolo 2 - Durango) 
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

ZAPATUA, 8 - 09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)
09:00-13:30
• Etxebarria (Montevideo etorb. 2 - Durango)
• Gaztelumendi (J.A. Abasolo 2 - Durango) 
• Campillo (Montevideo etorb. 24 - Durango)
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
• Urizar (Gabiola 2 - Berriz)
• Goiria, Mari Carmen (Sabino 
Arana 6 - Zornotza)
• Melero, Rosa Mari (San Pedro 31 - Zornotza)
09:00-22:00
• Jaio-Olabarrieta (Errekakale 6 - Elorrio) 
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

DOMEKA, 9 - 09:00-09:00
• Etxebarria (Montevideo etorb. 2 - Durango)
• Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)

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

ASTELEHENA, 10 - 09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
• Goiria, Mari Carmen (Sabino 
Arana 6 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

MARTITZENA, 11 - 09:00-09:00
• Campillo (Montevideo etorb. 24 - Durango)
• Goiria, Mari Carmen (Sabino 
Arana 6 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

EGUAZTENA, 12 - 09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
• Goiria, Mari Carmen (Sabino 
Arana 6 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

EGUENA, 13 - 09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 2C - Durango)
• Goiria, Mari Carmen (Sabino 
Arana 6 - Zornotza)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga  
(Berrio-Otxoa 6 - Elorrio)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

BOTIKAK TELEFONO INTERESGARRIAK

14º 14º
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ZORION AGURRAK

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

  Gelako Naroak, Iratik, Malenek, Anek, 
Paulek, Nahiak, Uxue A.k, Liherrek, Ibaik, 
eta Pellok eta kuadrilako, Irati, Garazi, 
Helene,  Einharrek, Urkok, Lurrek, 
Maierrek, Peruk,  Anartzek eta Mikelek 
be... Zorionak Uxue! 

  Zorionak zuri, 
zorionak beti! 
Zorionak Beñati! Uxue 
eta Anartz abotsak 
berotzen dabiz 
domekan abesteko!

  Gure poxpolinak 2 urte eingo 
dauz domekan. Zorionak 
prexiosa eta muxuek etxekoen 
partez!

  Zorionak Beñat, ondo 
pasau eguna eta 
muxuak danon partez.

  Izane Buruagak igandean 5 
urte egiten ditu. Zorion 
pila-pila bat denon partez! 

  Zorionak Lara! Martitzenean 5 
urte beteko dituzu. Muxu 
handiak zure senideen partez, 
eta bereziki zure osabaren 
partez. Zorionak “LariSofi” 
eta ospatzera!

  Azaroaren 7an Garazik 3 
urte bete ditu, eta 
Aiurrek 2. Zorionak bioi 
eta patxo potolo bana 
etxekoen partez!

  Etxeko zaparrueri 
Zorixonak eta urte 
askotarako! Bere 
guraso eta Larraitz 
arrebaren partez.

  Zorionak Julen, gure 
etxeko bizipoza zara! 
Konturatu barik 
bigarren urtea bete 
dozu. Mosu potolo bat 
etxekoen partez!

  Bihar urte bete Jare!  Zorionak 
eta ondo pasau etxeko 
guztixon partez, batez be 
aittitte ta amaman partez! 
Segi oin arte modoko 
irribarretsu!

  Urtetxo bi egingo dauz 
domekan Lierrek ta txokolate 
berue hartuko dogu ospatzeko 
etxeko danok! Zorionak eta 
mosu potolo bat!

 Zorionak Jokin Rosas ! Hamabostean behin zotz egiten dugun 
tarta zuri egokitu zaizu. Oparia eskuratzeko txartela gura 
duzunean jaso dezakezu  Iurretako gure egoitzan:  
Bixente Kapanaga, 9an.

Denborapasak

1

2

2

826594317

394172658

517863942

762419583

431785269

985326174

649258731

153947826

278631495

521493786

836725491

479816325

783569142

942187653

165234879

394672518

258341967

617958234

SUDOKUEN
SOLUZIOAK
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 AKUILUA  Markel Onaindia
Trevor Hart gaztagile ezagu-
na da Australian, eta beka 
bati esker Europan dabil 
ikertzen. Euskal Herrira ere 
etorri da, transhumantzia 
eta ofizio tradizionala ezagu-
tzeko. Durangaldean, Men-
diolan, Maumen eta Axpen 
ibili da. Athletic San Mame-
sen ikusi, eta zaletu egin da.

Noiz hasi zinen gazta egiten? 
Duela zazpi urte hasi nintzen. 
Erronka bat gura nuen. Jazz 
musikaria izan naiz oso gaz-
tetatik, eta zerbait desberdina 
egin gura nuen. Gaztagintza 
oso tradizio zaharra da, baina, 
aldi berean, sormen handia 
eskatzen duena, eta musika-
gaz paralelismo bat zuela ikusi 
nuen: musikagaz sekula ez du-
zu ikasketa prozesua amaitzen, 
eta gaztagintzagaz berdin, beti 
berritu ahal duzu. 

Australian gazta egitea ez da 
tradizio handikoa.
Australian dagoen jateko kultu-
ra nahiko amerikarra da. Ardie-
tatik erabiltzen dena artilea da, 
ez esnea. Artile hori Britainia 
Handiko armadaren arropa egi-
teko erabili izan da. Australiako 
etorkinen migrazio nagusia Eu-
ropa iparraldetik zetorren, eta 
handik, batez ere, esnea ekarri 
zuten, baina gazta ez. 

Zelan doa Europan zehar egi-
ten zabiltzan ikerketa?
Australiatik kanpora ikerketak 
egiteko diru-laguntzak ema-
ten ditu Churchill Fellowship 
erakundeak. Nire proiektua 
Gaztagintza tradizionalaren 
azterketa deitzen da. Tokian 

tokiko osagaiekin egiten den 
gaztagintza ikertzen nabil hila-
bete bi eta erdian. Gaztagintza 
tradizionala galtzen dabil, eta 
ardura horrek bultzatu nau. 
Gaztagileak bisitatzeaz gaine-
ra, nire lana ere erakusten diet. 

Turkian eta Italian ere ibili zara. 
Zer nabarmenduko zenuke?
Turkian Tulum izeneko ahuntz 
gazta bat dago. Ahuntzaren azal 
barruan ontzen da, koba batean 
edo lurpean. Kanpotik iletsu 
tankera du, eta barrutik zuria 
da. Hogei kilokoak ere ikusi di-
tut! Oso itxura arraroa dauka, 
baina zapore oso ona. Italian, 
Turinen, Terra Madre deitzen 
den azoka batean egon naiz, 
etikoki ekoiztutako janaria 
eroaten dute bertara. Mundu 
osoko erakusleak egon dira, eta 
daukan eraginak harritu nau. 

Eta Euskal Herrian?
Bitxia egin zait arraza nagusi 
bat izatea: ardi latxa. Izan ere, 
Australian merina arraza dau-
kagu bakarrik. Idiazabal proze-
sua eta izendapena ere interes-
garria iruditu zait. Artzaintza 
tradizionala desagertzen dabi-
lela ikusi dut; uda sasoian men-
dira joan, eta han gazta egiten 
zutenena. Nafarroan ikusi dut 
horrelako artzain bat. Gaztaren 
kultura interesatzen zait. 

Zer moduz Euskal Herrian?
Elkarte gastronomikoak eta 
horietan jatekoaren bueltan 
sortzen den giroa gustatu zaiz-
kit. Euskaldunen harrera beroa 
izan da: abestu, jan eta edan [ba-
rrez]. Bestalde, 34 urte eta gero 
erbestetik bueltatu den lagun 
bategaz egon dira ni hartu nau-

tenak, eta horrek asko hunkitu 
nau.

Bufalo esneagaz egiten duzu 
gazta, Etxebarri jatetxean le-
gez. Zer du mo-
dan egoteko?
Ni bizi naizen 
eremuan bufa-
loak daude, eta 
horregatik egi-
ten dut gazta mota 
hori. Bere usaina 
eta elastikotasuna 
gustatzen zaizkit, 
eta oso ona da gaz-
ta freskoa egiteko. 

Zure gaztak arra-
kasta dauka...
Australian oso gu-
txik egiten dugu 
gazta eskuz, eta 
hori ondo balora-
tzen da. Nire bezero 
asko Australiako jatetxe 
onenetakoak dira, eta ni-
re gaztagaz sari naziona-
lak irabazi izan ditut. 

Gaztazale amorratua al 
zara? Egunero jaten duzu?
Gastronomia gustatzen 
zait orokorrean, ez gazta 
bakarrik. Hemen piperre-
kin jan dudan okela gisatua, 
adibidez, asko gustatu zait, 
eta pintxoak ere bai! [Barrez].

Zergatik utzi zenuen musika?
Umeak dauzkat, eta ez dut 
beti biran ibili gura. Mu-
sikak melodia, konposi-
zioa eta erritmoa dauzka, 
eta gaztagintzak ere bai. 
Musikatik jaso ditudan irakas-
penak gaztagintzaren arlora 
eroaten saiatu naiz. 

LAUHORTZA

JASONE 
AGIRRE  
GARITAONANDIA 
Kazetaria

Akuilua

Izarren hautsa
Izarren hautsa dut maite ditu-
dan kantetatik maiteenetakoa; 
bere doinuagatik, baina, batez 
ere, bere letrarengatik. Oso poe-
tikoa iritzi izan diot beti Xabier 
Leteren abestiari, eta Mikel 
Laboaren ahotsean zein Ruper 
Ordorikarenean, bietan gusta-
tzen zait.

  Aspaldian, baina, bihotza 
urratuta daukat. Urratuta dau-
kat betaurreko moreak jantzi 
ditudanetik. Ordutik hona ezin 
dut kanta berdin ikusi, edo en-
tzun, hobeto esateko. Hizkuntza 
ez sexistaz egin dudan ikastaro 
madarikatuak munduaz dudan 
ikuskera aldatu dit, findu. In-
justizia eta desoreka ipini dizkit 
begi aurrean inoiz baino ageria-
go.  “Gizonak badu inguru latz 
bat menperatzeko premia...”, 
“...gizonen lana jakintza dugu, 
ezagutuz aldatzea...”, “...bere 
premiak bete nahian beti bizi da 
gizona...” . Emakumerik ez zen 
sortu, antza, izarren hautsetik.

Lehen konturatu barik irens-
ten nuen letra. Orain, ostera, 
estropezu egin, eta kontrako 
eztarritik sartzen zait. Izarren 
hautsarekin irudikatu dudan 

unibertsotik kanpo ikusi ditut  
munduko populazioaren erdia 
garen emakumezkook. Eta ez da 
justua, ezta erreala ere. “Gu ere 
zerbait bagera eta...”, “ukazioa 
legetzat hartuz beti aurrera” 
joan gura dugulako, eta, “gure 
aukeren jabe eraikiz, ta eror-
tzean berriro jaikiz, ibiltzen joa-
nen” garelako. 

Trevor Hart | Gaztagilea | Queensland (Australia), 1959

“Musikak melodia, konposizioa eta 
erritmoa dauzka, eta gaztagintzak ere bai”

Euskal Herriko gaztagintza ikertzera etorri da Trevor Hart gaztagilea eta musikari ohia

Lehen konturatu barik 
irensten nuen letra.Orain, 
estropozu egin, eta kontrako 
eztarritik sartzen zait


