
2014ko azaroaren 28a   
12. urtea 

www.anboto.org

DURANGALDEKO 
ASTEKARIA

568. alea

Lehior Elorriaga.Lehior Elorriaga.

Durangoko Azoka Korrika laguntzailez  
betetzeko gonbita luzatu du AEK-k   3

Herririk herri 

Gerediaga-Beasain autobideko obrek aurrera jarraitzen dute. 
Beharginek Gerediaga-Elorrio zatiko tunelik luzeena, 1.141 me-
trokoa, zulatzen amaitu zutela aitzakia hartuta, obretan bertan 
eman zuten prentsaurrekoa. Abadiñoko eta Elorrioko alkateez 
gainera, Unai Rementeria diputatua eta Jose Luis Bilbao Bizkai-
ko ahaldun nagusia izan ziren bertan. Atxondoko alkateak, berriz, 
ekitaldian parte ez hartzea erabaki zuen. Bilbaok azaldu zuenez, 
2016ko udarako autobideko obrak amaitzea espero dute.   4

Gerediaga-Elorrio errepideko 
tunel luzeena amaitu dute
Egunero bostehun beharginek dihardute Abadiñoko Gaztelua auzoko 
obretan lanean; proiektuak 212.563.000 euroko aurrekontua du

Andeka Gorrotxategi 
operaren gailurrean

Madrilgo, Erromako, Sidneyko, Brasilgo zein 
Pekingo agertokietan opera abestu du Andeka 
Gorrotxategi tenor abadiñarrak. Bihar, Andra 
Marian egingo du geldialdia.     11

Durangaldea  7
Emakumeen kontrako 
indarkeriaren aurka protestak 
antolatu dituzte hainbat herritan

Elorrio  8
Urkullu lehendakariak inauguratu 
du Eroskiren lantegi berria

Durango  2
Faustegoienako etxeen baldintzak  
berriro malgutu ditu udalak 

Zornotza  6
Nañonen 10. urteurrena egun 
osoko jaiagaz ospatuko dute
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Work-kafe erraldoia 
egingo du Sarek
Euskal presoen sakabanaketaren aurkako sare 
herritarrak ‘sarekide’ izateko gonbidapena egingo du

 DURANGO  M.O.
Sare mugimendu herritarrak 
euskal presoen sakabanake-
taren kontrako liburuxka bat 
argitaratu du, eta mundu osoan 
zehar zabaldu gura du. Horre-
tarako, liburuxka ahalik eta 
esparru gehienetan parteka-
tzeko, sarekide izateko deia 

egin du. Herririk herri dabiltza 
sarekideak lortzen, eta Duran-
goko Azokan ere emango dute 
aukera. Abenduaren 7an work- 
kafe edo solasaldi erraldoi 
bat egingo dute, 12:00etatik 
13:00etara, Landako Gunearen 
inguruan. Amaieran, argazki 
bat aterako dute.

Durangaldeko zenbait ‘sarekide’, hilaren 7rako deialdia egiten.

Euskara arloko Bikain ziurtagiria  
jaso du Ibaizabal ikastolak
“Lanean jarraituko dugu ikastola bere egunerokoan hobetzen”, esan dute

 DURANGO  M.O.
“Kanpotik datorren esker ona 
bikaina da, baina inoiz ez bi-
dearen helmuga”. Hausnarketa 
hori plazaratu du ohar bidez 
Ibaizabal ikastolak, euskararen 
arloko Bikain ziurtagiria jaso-
tzean. Euskararen aldeko la-
nean jarraituko dutela adierazi 

dute, eta euren proiektuan ikas-
tetxeko kide guztiak garrantzi-
tsuak direla uste dute: “Lanean 
jarraituko dugu ikastola bere 
egunerokoan hobetzen, euska-
ragaz eta Euskal Herriagaz du-
gun konpromisoa berretsita”. 

Azaroaren 18an egin zuten 
ziurtagiriak emateko ekitaldia, 

Donostian. Besteak beste, Iñigo 
Urkullu lehendakariak, Cristi-
na Uriarte sailburuak eta Patxi 
Baztarrika Hizkuntza Politika-
rako sailburuordeak parte har-
tu zuten. Kepa Zengotitabengoa 
ikastolako presidenteak jaso 
zuen oroigarria. Guztira, 39 en-
presa eta erakunderi adierazi 
zieten esker ona. 138 lagun ibili 
dira ziurtagiriaren ebaluazioa 
egiten, eta euretako bat Ibaiza-
balekoa izan da.

Ikasleen azoka
Ibaizabal beste gai bategatik ere 
bada albiste. Haur Hezkuntzako 
Goi-mailako Zikloko ikasleek bi-
garren eskukoen azoka antolatu 
dute domeka honetarako, hi-
laren 30erako. Merkatu plazan 
izango da, 09:00etatik 15:30era, 
eta arropak, bitxiak eta dekora-
ziorako gaiak salduko dituzte. 
Etekina ikasbidaia finantzatzen 
laguntzeko erabiliko dute.

Kepa Zengotitabengoa, eskumatik lehenengoa, kargudunekin.

Faustegoienako etxeen baldintzak 
berriro malgutu ditu udalak
Saltzeko arazoengatik, kooperatibakoek ezin dituzte eraiki Faustegoienako etxeak

 DURANGO  Markel Onaindia
Faustegoienako babes ofizialeko 
etxeak saltzeko arazoak bere ho-
rretan jarraitzen du, eta etxeen 
erosle diren kooperatibakoek 
ezin dute obra hasi. Horregatik, 
baldintzak malgutu ditu berriro 
udalak, eta kooperatibagaz dau-
kan hitzarmena aldatu egin da. 
Alde batetik, ordainketa epea 
luzatu dute. Bestetik, eskatzaile 
berriek inskripzio txandaren 
arabera jasoko dute etxea, eta es-
kaera egiten duten une horretan 
salgai dagoen edozein etxe auke-
ratu ahalko dute.

2012an onartu zuten Faus-
tegoienan babeseko 118 etxe 
egiteko proiektua –hamasei 
alokairuan–, eta urteotan alda-
ketak egin dituzte promozioan, 
eskatzaile faltagatik. Egitasmoa 
bitan zatitu zuten lehenik, lehen 
fasean 70 eraitzeko. Gero, es-
katzaile zerrenda Bizkai osora 
zabaldu zuten. Dagoeneko 111tik 
gora dira uko egin dutenak.

Hitzarmeneko aldaketak 
EAJk, PSE-EEk eta PPk babestu 
dituzte. EAJk “Durangorentzat 
onuragarria” delako, Goiztidi 
Diazen berbetan. Pilar Riosen 

(PSE-EE) ustez, proiektua atze-
ratzen dabil, baina aurrera ate-
ratzea beharrezkoa da. Juan 
José Gastañazatorreren iritziz, 
hitzarmenak “impasse” egoera-
tik irteten lagundu dezake.

Bilduk eta Aralarrek alo-
kairuaren alde egin dute. Jon 
Bingen Landabideak (Bilduk) 
adierazi du jendeak ez duela 
mailegurik lortzen, eta “EAJren 
eredua”, jabetzakoa, amaitu de-
la uste du. Dani Maeztuk gogo-
ratu du 1.073 durangar daudela 
Etxebiden izena emanda, eta 
%78k alokairua eskatu dutela. Faustegoienako lurzoruan eraikiko dituzte babes ofizialeko etxeak.
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Berrizko berbakera 
eta ohiturak 
ezagutzeko fitxa 
didaktikoak abian

 BERRIZ  Amaia Ugalde
Urteak dira Berrizen nagusien 
testigantzak batzen hasi zire-
netik. Herriko ondarea eta hiz-
kera gordetzeko eta zabaltzeko 
asmoagaz, testigantza horiek 
bideoan ikus daitezke Labayru 
ikastegiaren www.herrion-
darea.org webgunean. Orain, 
bideoez gainera, ariketak di-
tuzten fitxak sortzen hasi dira, 
Berrizko ohiturak eskolan eta 
euskaltegian lantzeko, eta ho-
rren aurkezpena egingo dute 
datorren eguaztenean, Euska-
raren Nazioarteko Egunean. 
19:00etan hasiko da ekitaldia, 
Kultur Etxean, eta bideoak 
ikusi eta fitxen aurkezpena 
egin ostean, Ain_1 musika tal-
deak kontzertua eskainiko du.

Gaurtik, Euskararen Astea
Abenduaren 3ra bitartean, 
hainbat ekintza egongo dira 
Berrizen, Euskararen Astea 
dela-eta. Gaur, 19:00etan hasiko 
dute kantu-poteoa, Olakueta 
plazan, Bentazaharreko muti-
ko alaiak taldeagaz. 

Domekan, Palaziotik Ereña-
ra izeneko toponimia ibilbidea 
egingo dute, herriko toponi-
mia ezagutzeko. Udaletxean, 
10:00etan ipini dute hitzordua, 
eta amaitzean hamaiketakoa 
izango dute. Abenduaren 2an, 
bestalde, Pirritx, Porrotx eta 
Marimototsen ikuskizuna 
egongo da 17:00etan. Sarrerak 
5 euro balioko du. 

Gaztetxeak 
XVI. urteurrena 
ospatuko du 
gaurtik domekara

 ATXONDO  Joseba Derteano
Atxondoko gaztetxeak sortu 
zeneko XVI. urteurrena ospa-
tzeko ekitaldi sorta antolatu du 
astebururako. Gaur, 19:00etan, 
tarta egiteko ikastaroa egingo 
dute gaztetxean bertan. Hu-

rrengo egunerako postrea el-
karlanean egitea da helburua, 
eta tartak zelan egin ikasi gura 
duten herritarrei gonbita egin 
diete bertaratzeko.

Bihar, 11:00etatik aurrera, 
gisatu txapelketa egingo dute 
gaztetxe aurrean ipinitako 
karpan; gaztetxeak ogia eta 
edaria ipiniko ditu. Gainera-
ko osagaiak parte-hartzaileen 
esku geratuko dira.Ondoren, 
bazkaritara batuko dira; os-
tean, igel txapelketa eta triki- 
poteoa egingo dituzte. 

Gauean, musika izango da 
protagonista. 22:30etik aurre-
ra Elorrioko Kalibre 11, Elo-
rrio-Apatako Amorru eta An-
tzuola-Urretxuko Klak!son tal-
deen kontzertuekin gozatzeko 
aukera egongo da.Ondoren DJ 
Bull arduratuko da jaiari ja-
rraipena emateaz. 

Bihar Kalibre 11, Amorru, 
Klak!son eta DJ Bull taldeen 
kontzertuak egongo dira 
Apatako gaztetxean

Ipuin kontalaria 
abenduaren 
3an, Euskararen 
Eguenerako

 MALLABIA  Jone Guenetxea
Euskararen Nazioarteko Egu-
naren harira, abenduaren 3an 
ipuin kontalari emanaldia an-
tolatu dute Mallabiko eskolan. 
Haur Hezkuntzako 2, 3, 4 eta 5 
urteko umeengana, eta Lehen 
Hezkuntzako geletara gertura-
tuko da goizean Itziar Gamero 
ipuin kontalari busturiarra.

Bestalde, Mallabiko Uda-
lak jakinarazi duenez, Euska-
raz bizi nahi dugu leloa duen 
pankarta koloretsua jarri, eta 
mantenduko du udaletxeko 
balkoian. Gainera, webgunea 
duten entitate edo enpresak .eus 
domeinua eskuratzera animatu 
ditu. Gogorarazi dutenez, edo-
zein hizkuntz eskubide urratua 
sumatzen duten herritarrek 
kexa jarri dezakete Behatokian 
zein Elebide zerbitzuan.

Durangoko Azokan 
Korrika laguntzaile 
egitera deitu dute
19. Korrikan Durangoko Azoka omenduko dute

 DURANGO  Markel Onaindia
Durangoko Azoka Korrika la-
guntzailez betetzea. Helburu 
hori aurkeztu zuten atzo AEK-k 
eta Gerediaga Elkarteak, da-
goeneko Durangoko Azokarako 
prestatzen dabilen Landako 
Gunean. 2015eko martxoaren 
19tik 29ra izango da Korrika 19, 
Euskahaldun lelopean, eta eki-
men horren laguntzaile izatera 
gonbidatu dituzte herritarrak. 

Erakunde bien arteko elkar-
lanaren erakusle izan zen aur-
kezpena. Izan ere, Gerediagako 
Nerea Mujikak elkartea Ko-
rrika laguntzaile bihurtu dela 
adierazi zuen: “Kuadrilla bera-
ren parte garelako”. Bere ustez, 
lagunen artean gozatzen da 

gehien euskaraz eta kulturaz, 
eta hortik dator kuadrillaren 
metafora. Ekimen bien ibilbide 
luzeak ere alderatu zituen: “Ez 
genekien bi ekimenok zenbat 
kilometro egingo zituzten, ezta 
atzetik zenbat jende etorriko 
zen ere. Baina martxan dagoen 
herria da gurea”. Korrika 19ren 
barruan Durangoko Azoka 
omenduko dute, datorren edi-
zioa 50.a izango delako. Aben-
duaren 7an ere egingo dute ome-
naldi horren aurrerapen bat, 
20:30ean, Ahotsenean.

Mertxe Mugika AEK-ko 
koordinatzaileak azaldu zuen 
aurten euskara ikasle gehiago 
matrikulatu direla: “Datuek 
erakusten dute lan ona egiten 

gabiltzala”. Baina, euskaltegien 
sarea indartzeko, laguntza han-
diagoa eskatu zien erakundeei, 
eta Nafarroan 2012tik “zentimo 
bat bera ere” ez dutela jaso kriti-
katu zuen. Euskara ikastea doa-

koa izatea eskatu zien erakun-
deei. Diru hutsunea betetzeko, 
12 euroren truke Korrika lagun-
tzaile egin ahalko da euskalte-
gietan, Korrikaren webgunean 
eta Durangoko Azokan.

Asier Amondo (Korrika arduraduna), Mertxe Mugika eta Nerea Mujika. AEK.
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Gerediaga-Elorrio 
autobideko tunel 
luzeena amaitu dute
Egunero bostehun beharginek dihardute Gazteluan 
lanean, eta 212.563.000 euroko aurrekontua du obrak

 ABADIÑO  Itsaso Esteban
Gerediaga auzoa eta Elorrio 
lotuko dituen Gerediaga-Bea-
sain autobideko bigarren tunela 
zulatzen amaitu zuten eguaz-
ten eguerdian. Besteak beste, 
Jose Luis Bilbao Bizkaiko ahal-
dun nagusia, Unai Rementeria 
Lehendakaritzako diputatua, 
Itziar Garamendi Herri Lan eta 
Garraio diputatua, eta Jose Luis 
Navarro Abadiñoko eta Ana Ota-
dui Elorrioko alkateak izan zi-
ren zulaketa lanen amaierarako 
antolaturiko ekitaldian. 

Tunelera bisita egin ostean, 
adierazpenak egin zituen Jose 
Luis Bilbao ahaldun nagusiak, 
eta obra honek Bizkaiko Foru Al-
dundiak Durangaldeagaz duen 
konpromisoa erakusten duela 
azpimarratu zuen: “Eskualdeari 
balioa ekarriko dion azpiegitura 
bat da hau: komunikazio bide 
moderno eta seguru baten bidez 

lurraldea egituratuko duen ar-
datza”. Durangaldeak dauzkan 
“mugikortasun arazoei” irtenbi-
dea emango dioten lanak direla 
autobidearenak, eta eskualdeko 
biztanleen bizi-kalitatean era-
gingo dutela azpimarratu zuen 
ahaldun nagusiak. Sei kilometro 
eta erdiko autobide hau egunero 
12.200 ibilgailu inguruk erabili-
ko duela aurreikusten du Bizkai-
ko Foru Aldundiak.  

Abadiño eta Elorrio arteko 
tartean egingo dituzten bi tune-
letan luzeena da asteon zulatzen 
amaitu dutena: 1.141 metroko 
luzera dauka. Egunero bostehun 
beharginek dihardute Gazte-
luan lanean, eta 212.563.000 euro-
ko aurrekontua du obrak. 

Gaztelua auzoan egiten dihar-
duten azpiegitura lan hauen 
kontrako jarrera agertu dutenen 
kontraesanei buruzko aipame-
na, “lizentzia dialektikoa”, ere 
egin zuen Jose Luis Bilbaok 
eguaztenean: “Hau bezalako 
proiektuen kontra bozkatzen du-
tenek ere erabiliko dute autobi-
de hau, herrialde honetan sarri 
gertatzen den moduan”.

Bizkaiko ahaldun nagusiak 
azaldu zuenez, 2016ko udarako 
espero dute amaitzea autobideko 
zati horretako lanak.

1.141 
metroko luzera du  

eguaztenean zulatzen 
amaitu zuten tunelak

Abadiñoko eta Elorrioko alkateek parte hartu zuten eguazteneko ekitaldian. 

Irratizaleen 
elkargune izango 
da etzi Astolako 
kirolgunea

 ABADIÑO  I.E.
Bizkaiko Irratizaleen Elkar-
teak egitaraua osatu du etziko: 
Irratizaleen Eguna ospatuko 
du Abadiñon. Astolako kirol-
gunean elkartuko dira par-
te-hartzaileak, eta, besteak 
beste, berbaldi bi eskainiko 
dituzte: irratizaleen sateliteen 
iraganaz, gaur egungo egoeraz 
eta etorkizunaz egingo du ber-
ba Cristobal Garciak, eta IMS 
sistemari buruz mintzatuko 
da Fidel Liberal EHUko teleko-
munikazio irakaslea.Goizeko 
ekintzen ostean, bazkaritara 
elkartuko dira irratizaleak.  

Kuba ezagutarazteko 
elkartasun jaialdia
Gaur, bihar eta etzi askotariko ekintzak izango dira 

 ABADIÑO  I.E.
Asteburu osorako ekintzak 
prestatu ditu Euskadi-Cuba el-
karteak, Abadiñoko gaztetxea-
ren laguntzagaz, Ireki leihoa 
Kubari izeneko jaialdian. Ku-
bako Viñales herriko Ventana 
al Valle proiektu soziokultural 
komunitarioa ezagutaraztea da 
asteburuko jaialdiaren helbu-
rua. Turismoaren eraginez eral-
datzen dabilen Kubako inguru 
horretan hainbat ekintza kultu-
ral sustatzen dabiltza; bertako 
musika, dantzak eta antzerkia, 
esate baterako. 

Kubaren egoera sozioekono-
mikoari buruzko mahai ingu-
rua egingo dute, adibidez, bihar, 
12:30ean, gaztetxean: Euska-
di-Cuba elkarteko eta Ventana 
al Valle taldeko kideek hartuko 
dute parte. Bestalde, El maes-
tro saharaui dokumentala ere 

emango dute asteburuan, Aba-
diñon: Kubara ikastera joan-
dako saharauien errealitateari 
buruzkoa da dokumentala. 

Danieuris Moya eta Danie-
llis Moya ahizpek osaturiko 
Las dos D bikotearen musika 
emanaldia izango da jaialdi ho-
nen barruan, bihar, 17:30ean: 
Kubako eta Euskal Herriko kan-
tak eskainiko dituzte. Kubako 
dantzek ere izango dute lekua; 
izan ere, yoruba dantzen era-
kustaldia eta dantza kubatarren 
ikastaroa egingo dituzte. 

Kubako Viñales herriko 
Ventana al Valle proiektu 
komunitarioa ezagutaraziko 
dute Abadiñon

Irratizaleen sateliteen 
iraganari, egungo egoerari 
eta etorkizunari buruzko 
berbaldia eskainiko dute

Atxondoko Udalak ez du 
ekitaldian parte hartu
Ez joateko arrazoiak azaldu ditu Elizburu alkateak

Atxondoko Udala ere gonbi-
datu zuten eguazteneko Gaz-
teluko lanen bisita ekitaldira. 
Atxondoko gobernu taldeak 
zabaldu duen oharrean azal-
tzen denez, Itziar Garamendi 
Bizkaiko Aldundiko Herri 
Lan eta Garraio diputatuak 
bertaratzeko gonbita luza-
tu zion Atxondoko Udalari. 
Udaleko ordezkaririk ez zen 
bertaratu, baina, eguazteneko 
ekitaldira. Ez joatea zergatik 

erabaki duten azaltzeko, Rosa 
Elizburu alkateak sinaturiko 
oharra zabaldu du udalak. 

“Lanak hasi zirenetik ara-
zoak eta irregulartasunak” 
izan dira Atxondon, gobernu 
taldeak dioenez: “Lur-jabeen 
kexak, ganadu jabeenak, auzo-
tarrenak, baso bideen erabil-
tzaileenak, udal-azpiegiturei 
eta ingurumenari egindako 
kalteei buruzkoak...”. Obra 
honen gaineko informazio es-

ke Bizkaiko Foru Aldundira jo 
duenetan ez duela “ganorazko 
erantzunik jaso” salatu du 
Atxondoko Udalak. 

Duela hiru urte obra honen 
desjabetzeen prozesua abiatu 
zutenetik duela gutxira arte, 
udalaren lursailak hartzea-
gatik ordaindu beharrekoa ez 
dutela jaso ere kritikatu dute: 
“Bizkaiko Aldundiak eta erai-
kuntza enpresak ia ordaindu 
barik hartu nahi zituzten udal 
jabetzako lurrak”.

Eskaria luzatu dio Atxon-
doko Udalak Herri Lan eta Ga-
rraio sailburuari: “Alkateekin 
argazkia atera nahi duenean 
ipintzen duen arreta bera jar 
diezaiela gure eskari eta sala-
ketei”. 
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Egun bat Baqueren bizitzan
Cafés Baquen goizero etxe 
ugari gure kafearen aroma eta 
zaporeagaz esnatu daitezen, 
baita bazkalondoan familia eta 
lagunekin batera jatorri onene-
tako kafe katilu batez disfrutatu 
dezaten ere, urteak daramatza-
gu lan egiten. Horregatik, kali-
tate eta operazio prozesuetatik 
bisita gidatua egin ostean, eta 
talde komertzialagaz ibilgailue-
tan joan eta gero, gure hiruga-
rren eta azken geldialdia Cafés 
Baqueko Elikagaigintza Depar-
tamentuan egingo dugu.

Juan Manuel Herrero, departa-
mentuko zuzendariak, hamar 
urte baino gehiagoko espe-
rientzia duten bost pertsonez 
osatutako taldea koordinatzeaz 
arduratzen da.

• Zein da zuen eguneroko lana?
Kontsumitzaile guztiei Baqué 
produktuak hurbiltzea da gure 
lana, eta, banaketa kanal moder-
noak erabilita, saltoki kopuru-
rik handienean egotea, errefe-
rentzia zenbaki handienagaz eta 
baldintza onenetan.

• Gaur egun Baqué produktuak 
Euskal Herriko elikagaigintza 
kate printzipaletan aurkitu di-
tzakegu. Zer inplikazio mota 
ditu presentzia horrek?
Horrek gure bezeroekiko kon-
plimenduei dagokienez, eran-
tzukizun handia inplikatzen du: 

kalitatea, zerbitzua, eskakizun 
administratiboak, prezioak eta 
abar. Inplikazio horiek enpresa 
moduan hazten laguntzen digu-
te, baita prozesuetan hobetzen 
eta, azken finean, profesionala-
goak izaten ere, lehiakortasu-
nean hobetze etengabea bilatuz.

• Kontsumitzailearen buruan 
presentzia gehien duen marka 
da Cafés Baqué, eta horrek, eli-
kagaigintza kanalean duzuen 
presentzia zabalagaz bate-
ra, Durangaldean merkatuko 
lehen postuak betetzera era-
man zaituzte. Denda eta super-
merkatuetan hainbeste marka 
egonda, zein da zuen sekretua 
kontsumitzaileek Baqué kafea 
aukeratu dezaten gaur egun?
Gure sekretua gertutasuna eta 
kalitatea dira. Gure bezeroekin 
eta gure kontsumitzaileekin du-
gun gertutasuna. Kalitatea pro-
duktuetan, gure taldea osatzen 
duten pertsonen kalitatea, kali-
tatea ematen dugun zerbitzuan.

• Behin baino gehiagotan 
hitz egin digute denda eta 
supermerkatuetako banake-
tari buruz, hauek era zehatz 
batean antolatuta daudelako 
kontsumitzailearen eroske-
tan eragiteko. Erosketak egi-
terako orduan, zenbateraino 

eragin dezake produktu ba-
tek linealean duen posizioan 
edota beste kokapen batek?
Asko eragiten du. Denda ba-
rruko kokapena oinarrizkoa 
da salmentetarako, denda ba-
rruan gune hotzak eta gune 
beroak daudelako. Lineal be-

raren barruan, hainbat altue-
ra izaten dira, eta horiek pro-
duktuen errotazioan lagundu 
dezakete, eta guztiz erabaki 
ere bai. Gainera, promozio gu-
neek salmentak %33raino 
handitu ditzakete. Hori guztia 
ondo dakite kateek, horrega-
tik, ezinbestekoa da negozia-
zioa, puntu horietan egotea 
lortzeko eta probetxu gehien 
ateratzeko. 

Inmagaz, Baquen ia 20 urteko esperientzia duen Salmenta Puntuko Gestoreagaz, 

ibilgailuan igoko gara. Bera da dendetan Baqueren irudia, begiak eta ahotsa, eta 

bere zeregina ahalik eta salmenta-puntu gehien bisitatzea eta horien leialtasuna lor-

tzea da. Horretaz gainera, zentralagaz lortutako akordioak kateetan betetzen direla 

ziurtatzen du, hau da, erreferentziak bertan daudela, stock nahikoagaz, promozioak, 

eta abar; salmenta aukerak hautematen ditu (ikuspen hobekuntzak, produktu sorta 

handiagotzea, erakusketa gehigarriak, PLV materialaren kokapena), eta denda eta 

Baqueren arteko feedback bat ematen du maila guztietan: merkatua orokorrean, Ba-

qué, lehiakideak, bezeroak, kontsumitzaileak, eta abar.

Juan Manuel eta Inmari esker aurpegia eta ahotsa jarri diogu talde honek egiten duen lanari, egunero 
eskualde osoan ibiltzen direlako, gure etxeetan Baqué kafe katilu batez disfrutatu dezagun.

Gure sekretua 
gertutasuna eta 
kalitatea dira, 
kontsumitzaileek 
Baqué kafea 
aukeratzen jarrai 
dezaten” 
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Hontza natur zientzien 
museoa zabaldu dute
Astelehenak kenduta, egunero egongo da zabalik

 MAÑARIA  Markel Onaindia
Enrike Huertak urtetan ames-
tutako Hontza museoa egia 
bihurtu da, astelehenean inau-
guratu eta gero. Natur zientzien 
inguruko jakin-minari eran-
tzungo dio hemendik aurrera. 
Astelehenak kenduta, gaine-
rako egunetan zabalik egongo 
da. Astegunetan 17:00etatik 
19:00etara bisitatu ahalko da, 
eta asteburuetan goizez ere bai; 

zapatuetan 11:00etatik 13:00eta-
ra, eta jai egunetan 11:00etatik 
14:00etara. Ikastetxeetakoak eta 
talde bereziak hartzeko aukera 
eman dute, eta 946 216 555 telefo-
noan erreserbatzea eskatu dute.

Museoagaz batera, Oskoldu-
nak izeneko aldi baterako era-
kusketa zabaldu dute. Huertak 
1962an hasi zuen ikerketa lana, 
eta, guztira, 36.000 ale baino 
gehiago dauzka gordeta. 

Liburutegiko 
ehunka liburu euro 
batean lortzeko 
aukera domekan

 OTXANDIO  J. Derteano
Liburutegiko ehunka libu-
rugaz udalak liburu azoka 
antolatuko du domekarako, 
12:30etik 14:30era, herriko pla-
zan. Liburu guztiak euro baten 
truke egongo dira eskuragarri. 
Azokan batzen duten dirua 
liburutegian inbertitzeko izan-
go dela jakinarazi dute.

Bestalde, gaur, 18:00etan, 
Xabier Olaso idazle otxan-
diarrak haurrei zuzenduta-
ko poema irakurraldia egin-
go du udaletxeko udalbatzar 
aretoan. Bestetik, zapatuan, 
19:00etan, bertso saio musika-
tua eskainiko dute Uxue Alber-
di, Nerea Elustondo, Oihana 
Bartra eta Miren Amuriza 
bertsolariek, eta Garikotz Ota-
mendi eta Ixak Arruti musika-
riek Mainondoko gimnasioan. 

Liburu azokan batzen  
den dirua liburutegian 
inbertituko dutela azaldu 
dute udal ordezkariek

Egun osoko jaia antolatu du Nañonek, 
hamar urte egin dituela ospatzeko
Besteak beste, kale ikuskizunak, musika eta herri bazkaria izango dira bihar

 ZORNOTZA  Joseba Derteano
Aurten hamar urte bete dira 
Nañon Zorrontzan Euskeraz el-
kartea sortu zenetik. Abendua-
ren 3an Euskaren Nazioarteko 
Eguna dela aprobetxatuta, egun 
osoko jaia antolatu dute elkarte-
ko kideek biharko. 10 urte arka-
laz euskeraren egunean leloagaz 
hamarkada bat bete izana ospa-
tuko dute herritarrekin.

Zapatuan, 12:00etan, gazte-
txoentzako ipuin kontalari saioa 
izango da Luis Urrengoetxea 
kaleko parkean, Irrien Lagu-

nak klubeko Marikalanbreren 
eskutik. Ondoren, 13:00etan, 
Euskorleans Dixie Band taldeak 
abesti ezagunen jazz bertsioak 
eskainiko ditu Tomasa taberna 
paretik abiatuko den kalejiran. 
15:00etan, herri bazkarian batu-
ko dira Propi jatetxean. Bazka-
ritarako txartelak Tomasan eta 
Urtzan eskuratu daitezke gaur 
iluntzera arte. Bazkalostean, 
17:00 inguruan, Arratiako Jokal-
di taldeak erromeria eskainiko 
du. Urteurren jaiari perkusioa, 
musika eta kale antzerkia uz-

tartzen dituen Psycho-Clown 
ikuskizunak emango dio amaie-
ra; 20:00etan abiatuko da Luis 
Urrengoetxeako parketik.

Nañon 2004an sortu zuten, 
euskararen erabilera bultzatze-
ko eta herrian sare euskalduna 
eratzeko helburuz. Gaur egun, 
50 bazkide inguru ditu. Euskara-
ren erabilera sustatzeko hainbat 
ekintza garatzen ditu urtero, 
herriko askotariko elkarte eta 
eragileekin batera; esaterako, 
Euskeraz bizi gura dot herri las-
terketa. Nañonek antolatzen duen ‘Euskeraz bizi gura dot’ herri lasterketako irudi bat.

Trikitilari Gazteen 
Txapelketa, 
sanandresak 
amaitzeko

 ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Euskal Herriko Trikitilari 
Gazteen Txapelketaren finala 
jokatuko dute, domekan, Zal-
dibarren. Neguko San Andres 
jaietako egitarauaren barruan 
jasota dago hitzordua: dome-
kan, 17:30ean, Olazar pilotale-
kuan izango da emanaldia. 

Txapelketaren XXIII. edi-
zioa da aurtengoa, eta Azkoi-
tiko eta Aramaioko kanpo-
raketetan puntu gehien batu 
zituzten zortzi bikoteek joko 
dute finalean. 1995. eta 2001. 
urteen artean jaiotako soinu-
lariek eta 95etik aurrera jaio-
tako panderojoleek hartu dute 
txapelketan parte, eta finalean 
Bizkaiko trikitia, porrusalda, 
Jose Mari Iriondoren Garasolo 
fandangoa eta arin-arina joko 
dituzte. Bestalde, ohi bezala, 
Zaldibarko kaleak ere girotuko 
dituzte parte-hartzaileek do-
mekan bertan, 11:00etan. 

Neguko sanandresak tri-
kitilarien finalagaz amaituko 
dituzte, baina gaurko, biharko 
eta domeka goizerako ere hain-
bat ekintza antolatu dituzte Jai 
Batzordeak eta gaztetxeak. 

Mahai-jokoen 
inguruko jaialdia 
bihar eta etzi 
Zelaieta zentroan

 ZORNOTZA  J.D.
Mahai-jokoen inguruko Jo-
koan jaialdiak bosgarren aldia 
egingo du aurten. Iaz 1.000 
lagunetik gora batu zituen. 
Aurten ere gaztetxo zein hel-
duentzat 100 mahai-jokotik 
gora egongo dira Zelaieta zen-
troan, zapatuan zein domekan, 
11:00etatik 20:00etara. Era guz-
tietako publikoari zuzenduta 
daude jarduerak, jokoetan adi-
tuak direnei zein hasiberriei. 
Gaztetxoentzako ludoteka bat 
ere egongo da.

Bideo lehiaketako sariak
Bestalde, gazteak diskrimina-
zioaren inguruan sentsibili-
zatzeko helburuz, Ametxeko 
Gazteria Sailak antolatutako 
Not in my town bideo lehiake-
taren sari banaketa egin zuten 
joan zen zapatuan. 14 urtetik 
gorakoen  epaimahaiaren sa-
ria Irati Lejarraga eta Eneko 
Palomerok irabazi zuteni; pu-
blikoaren saria Naia Arbuluk 
eta Jabi Montesek lortu zuten 
eta 14 urtetik beherakoen saria 
Mikel Aiesta, Ibon Bilbao eta 
Unai Bayonek.

Gaztardogi azoka 
atonduko dute 
abenduaren 6an 

 IZURTZA  Jone Guenetxea
IV. Izurtzako Gaztardogi Azoka 
antolatuko dute abenduaren 
6an, San Nikolas egunez, he-
rriko pilotalekuan. Goizeko 
11:00etatik 15:00etara baserriko 
produktuez betetako hemezor-
tzi stand jarriko dituztela azal-
du du Luis Ballarin alkateak. 
Gazta, ardoa eta ogia dira azoka 

honetako produktu izarrak. 
“Gehienak Durangaldekoak 
dira. Hala ere, beste lurralde 
batzuetatik ere etorriko dira. 
Iparraldetik pate ekoizle bat eto-
rriko da, esaterako”. Izurtzako 
bost artisauren postuekin biri-
bilduko dute aurtengo azoka. 

Eusko Labeldun pintxoak
Eusko Label ziurtagiria duten 
pintxoen erretegia ere presta-
tuko dute. Herrikoentzat doan 
izango da, eta kanpotarrek, azo-
kan zer edo zer erosten badute, 
deskontuak eskuratuko dituzte.
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Zubiaurretarren 
ondarearen ale 
batzuk erosiko 
ditu udalak

 GARAI  M.O.
Garain, XIX. mendean, Zu-
baiurretarren familiak artista 
ugari eman zituen. Valentín ai-
ta musikari famatua izan zen, 
Pilar alaba Errepublika sasoi-
ko intelektual esanguratsua, 
eta Ramón eta Valentín se-
meak margolariak. Ondorioz, 
eurek landutako artelanak 
makina bat izan ziren. Guzti 
hori ondare kulturala da, bai-
na Garain herriagaz lotura 
daukan ondare bat ere bai. 
Adibidez, anaia margolariek 
hainbat koadro eta argazki 
egin zituzten Garaira eginda-
ko bisitetan; herriko inguru-
neak eta jendea agertzen dira 
lan horietan.

Enkanteetan
Ondare hori osatzen duten ale 
batzuk erosiko ditu udalak. 
Lantzean behin egiten diren 
enkanteetan parte hartu gura 
dute, eta irteten diren margo-
lan eta partiturak erosi. Aur-
ten 3.000 euro erabiliko ditu 
udalak horretarako, eta hu-
rrengo urteetan ere ekimena-
gaz jarraitzeko asmoa dauka.

Gailurra baino, bidea eta 
konpainia garrantzitsuago
Bizidun elkartekoek Mikeldi ibilbidea osatu dute

 DURANGALDEA  M.O.
Bizidun nagusien elkartekoek 
GR-299 Mikeldi ibilbidea amai-
tu zuten joan zen barikuan, eta 
ibilbide osoa osatu duten lau 
lagun omendu dituzte: Jabier 
Ugalde (73 urte), Carmen Kor-
tazar (70 urte), Angel Elorriaga 
(75 urte) eta Joseba Gorostiza 
(74 urte).

Bizidunekoen ustez, GR-229 
Mikeldi ibilbideak kultura eta 
kirola bateratzen ditu, eta esfor-
tzu handirik barik egin ahal da. 
Durangaldeaz eta bere paisaiez 

gozatzeko aukera ona dela us-
te dute, gainera. Euren ustez, 
garrantzitsuagoa da bidea kon-
painia onean egitea gailurrera 
ailegatzea baino.

Berbaldiak
Zahartzaro aktiboa sustatzen 
duen Bizidun elkarteak berbal-
diak antolatu ditu. Abenduaren 
3an teknologia berrien ingu-
ruan jardungo dute, eta 10ean 
ezkontza eta herentzien ingu-
ruan. Behargintzan izango dira 
berbaldiak, 16:30ean.

Omenduak erakundeetako ordezkariekin.

Emakumeen kontrako 
indarkeriaren aurka
Martitzenean hainbat mobilizazio egin zituzten

 DURANGALDEA  M. Onaindia
Emakumeen kontrako indar-
keriaren aurkako eguna izan 
zen martitzenekoa, azaroak 
25. Mugimendu feministak eta 
erakundeek deituta, hainbat 
mobilizazio egin ziren herririk 
herri, eta emakumeen aurkako 
erasoak amaitzea exijitu zuten. 
Durangon, esaterako, 110 bat 
lagun batu ziren Plataforma 
Feministak deitutako mani-
festazioan, eta autodefentsa 
feministarako deia egin zuten: 

“Beti bezain garrantzitsua da 
gure borroka, inoiz baino beha-
rrezkoagoa”. Udalaren arabera, 
irailera arteko datuetan, aurten 
30 emakumek salatu dute indar-
keria sexista sufritu izana.

Abadiñon, Berrizen, Elo-
rrion eta Zaldibarren ere egin 
zituzten mobilizazioak arra-
tsaldez. Mallabian, 200 lagun 
inguru batu ziren eguerdiko 
protestan. Herri batzuetan, as-
teburu honetarako ere prestatu 
dituzte ekintzak.

Durangon, manifestazioaren amaiera, Andra Marian.
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Elkartasun merkaturako materiala 
batzen abenduaren 1ean hasiko dira 
Iaz saldutakoagaz, Anderebidek 1.000 euro bideratu zituen JAEDera 

 IURRETA  Amaia Ugalde
Jostailuak, bitxiak, liburuak eta 
egoera onean dagoen arropa ba-
tuko dute abenduaren 10era bi-
tartean. Anderebidek bigarren 
urtez antolatuko du elkartasun 
merkatua. Herritarrek eroanda-
ko materiala abenduaren 15etik 

18ra salduko dute elkarteko 
kideek, eta salmentetako dirua 
JAEDera bideratuko dute.

Ibarretxe kultur etxean biga-
rren eskukoen denda txiki bat 
eratuko dute horrela, Gabon 
ingururako. Iaz egin zuten lehe-
lengoz, eta ekimenak bi helburu 

dituela nabarmendu dute Ande-
rebideko kideek: Iurretan beha-
rra duten pertsonei opariak eta 
bestelakoak merke erosteko 
aukera ematea, eta, bide batez, 
JAEDen bitartez, larrialdi egoe-
ran dauden familiei laguntzea.

Iaz 1.000 euro batu zituzten 
ekimenari esker, eta oso balora-
zio ona egin zuten: “Mugimen-
du handia egon zen, eta, jende 
nagusi askogaz batera, umeak 
ere etortzen ziren, euren neba- 
arrebentzako eta gurasoentzako 
opariak erostera”, kontatu dute 
elkarteko kideek.

Abenduaren 1etik 10era ma-
teriala jaso eta gero, abenduaren 
15ean zabalduko dute elkar-
tasun merkatua, eta lau egu-
nez egongo da zabalik, kultur 
etxean bertan, goizez eta arra-
tsaldez: 09:00etatik 13:00etara eta 
17:00etatik 19:30era.

Iaz egin zuten lehenengoz elkartasun merkatua.

Hamabost 
iurretar hasi dira 
Nagusilagun 
programan

 IURRETA  A.U.
Astean birritan batu, eta arike-
ta fisikoak eta buruko ariketak 
egiten hasi dira 80 urtetik gora 
dituzten hamabost iurretar. 
Amankomunazgoaren Nagusi-
lagun programaren bidez, psi-
komotrizitatea, buruko jardu-
na eta euren arteko harrema-
nak lantzen dituzte saioetan, 
begirale baten laguntzagaz.

Jubilatuen elkartean batzen 
da Nagusilaguneko taldea, eta 
urrian hasi zituzten saioak.  
Talde-lanaren bidez, partai-
deen ongizatea hobetzen dela 
azaldu dute Amankomunazgo-
tik. Momentu honetan hamabi 
emakume eta hiru gizon daude 
taldean. Elorrion, Abadiñon 
eta Zaldibarren ere badaude 
Nagusilaguneko taldeak. Iu-
rretan 217 pertsonek dute 80 
urte baino gehiago.

Eroskik lantegi berritua edukiko du,  
eta eskulan gutxiago beharko du
Eroskin, produktuen kargaren %70 modu automatikoan egingo dela esan dute

 ELORRIO  Markel Onaindia
Eroskik lantegi logistiko be-
rritua edukiko du. 40 milioi 
eurogaz, lantegia automatiza-
tzen dabiltza, eta, horrela, pro-
duktuen harrera, biltegiratzea 
eta prestaketa erraztuko dira. 
Prozesu horien %50 egongo da 
automatizatuta, hain zuzen ere. 
Gainera, produktuen kargaren 
%70 ere modu automatikoan 
egingo dela esan dute. Berrikun-
tzagaz, instalazioko ekoizpena 
%50 igo ahal dela baloratu dute. 
Bestalde, botilen logistika auto-
matizatu duen lehenengo enpre-
sa europarra dela esan dute. Iñi-
go Urkullu lehendakaria, Jose 
Luis Bilbao ahaldun nagusia eta 
Ana Otadui alkatea egon ziren 
inaugurazio ekitaldian.

Aldaketak eragin zuzena 
edukiko du beharginengan, one-
rako eta txarrerako. Lana zen-
bat eta automatizatuago egon, 
gero eta eskulan gutxiago behar-
ko da. Baina ez dago argi zelan 
gauzatuko den hori. Eitb.eus eta 
Naiz.eusek jaso dutenez, Alber-
to Madariaga Eroskiko operazio 
zuzendariak esan zuen aldi ba-
terako langile gehienen kontra-
tuak ez dituztela luzatuko auto-
matizazio prozesua amaitzean 
–2015-2016–. 400 beharginetatik 
80 bat dira gaur egun aldi bate-
rakoak, enpresako bazkide ez 
direnak. ANBOTOk galdetzean, 
ostera, Eroskiko prentsa zerbi-
tzuak bestelako datuak eman 
ditu. Bederatzi lagun bakarrik 
leudeke lana galtzeko egoeran:  
automatizaziorako hartutakoak 
eta bajak kubritzen daudenak.

Alde ona lan fisikoa murriztu 
egingo dela da –bakoitzak 8.000 
kiloko karga zeukan egunero–. 
Horregatik, baldintzak hobetu-
ko direla esan dute Eroskikoek.Kargudunak, Urkullu lehendakaria buru dela, Eroskin.

SEI HANKAKO MAHAIA
IDOIA 
AGORRIA

PSE

Babes gabe
PPren gobernua indarkeria 
matxista alde batera uzten ari 
da. Ez dut soilik nik esaten, Ge-
nero-indarkeriaren Aurkako 
Gobernuaren Ordezkaritzak, 
Indarkeriaren Behatokiak eta 
Botere Judizialaren Kontseiluak 
berak jasotako datuak dira. Eta 
Estatuko aurrekontuek ere ho-
rrelaxe berresten dute: 2011n 30 
milioi euro bideratu ziren gene-
ro-indarkeriari aurre egiteko. 
2015ean, berriz, kontu-sailak 6,6 
milioi euro gutxiago izango ditu. 
Eta milioi bat gutxiago bideratu 
da biktimei eta adingabekoei 
zuzendutako laguntza psikoso-
zialeko programetarako.

Bitartean, salaketa jarrita zu-
ten eta hil dituzten emakumeen 
kopuruak gorantz egiten jarrai-
tzen du. Aurten, orain arte, %31,8 
egin du gora, eta salaketa kendu 
duten emakumeen kopurua ere 
%45 handitu da. Arrazoiak argi 
eta garbi daude: aurrekontuko 
murrizketak, eta Gobernuak ge-
nero-indarkeriari aurre egiteko 
duen prestasun eta konpromiso 
eza. Aski izan da Rajoyren gober-
nua hiru urtez aritzea Genero In-
darkeriaren Aurkako Legea letra 
hila izateko. 2011tik, atzera egin 
da izurri sozial honen aurkako 
borrokan, eta, hortaz, arazoa la-
rriagotu egin da. Bestalde, EAJk 
irizpiderik gabe ezabatu zituen 
sozialisten bi ekimen: hezkun-
tza- eta kontzientziazio-progra-
ma bat, indarkeria matxistaren 
biktimak ikastetxeetara era-
maten zituena beren bizipenak 
azaltzera. Eta leihatila bakarra, 
biktimei laguntza arina, zuzena 
eta espezializatua emateko, la-
guntza zuzena jasotzeko sailez 
sail noraezean ibili behar izan 
gabe. Bi gobernuek alde batera 
utzi dituzte zegozkien eginki-
zunak, eta beren eredu sexual, 
sozial, ekonomiko eta politikoei 
eman diete lehentasuna, krisial-
di ekonomikoa dagoenean indar-
keria matxistari aurre egiteko 
baliabideak indartu behar direla 
jakin arren.



 EUSKARA Abarrak AEK /A.U.
Euskara ikastea urte askoko 
proiektua izaten da pertsona 
askorentzat. Eskoletara joan, 
gramatika ikasi, ahozko komu-
nikazioan lotsak kendu... Bide 
hori daukate aurretik Durango-

ko Abarrak euskaltegian lehen 
pausoak ematen dabiltzan ikas-
leek. Galdetegia prestatu dute,  
Fausto Melchor ikasle betera-
noak erantzuteko. Melchorrek 
fin-fin erantzun ditu galderak.

Zenbat denbora daroazu eus-
kara ikasten?
Hasi, hasi, aspaldi hasi nintzen, 
baina azken bospasei urteetan 
ibili naiz jarraian.

Eskolaz kanpo zenbat ordu es-
kaintzen dizkiozu euskarari?
Egunero-egunero irratia entzu-
ten dut, eta euskarazko telebista 
ere ikusten dut batzuetan: ETB, 
Hamaika telebista... Egunka-
rian ere berri batzuk euskaraz 

irakurtzen ditut. ANBOTO as-
tero-astero, Aizu! hilabetean 
behin... Kalean hainbatekin 
hitz egiten dut euskaraz, baina 
gehiago egin beharko nuke.

Zer metodo erabiltzen duzu 
euskara ikasteko?
AEK-ko Abarrak euskaltegian 
nago, eta kalean batzuetan min-
tzapraktika egiten dut.

Zure ingurukoekin edo lagune-
kin kalean, etxean... euskaraz 
hitz egiten duzu? Bizkaiera, ba-
tua ala biak erabiltzen dituzu?
Etxean, seme-alabekin-eta, erra-
zagoa da euskaraz egitea nire-
tzat; kalean lotsa handiagoa 
ematen dit. Ohitura falta ere 

nabari dut. Egiten dudanean 
nahastean egiten dut, bizkaie-
raz eta batuaz. Gustatuko litzai-
dake bizkaieraz gehiago egitea, 
baina...

Hitz egitean euskaraz pentsa-
tzen duzu?
Normalean gaztelaniaz pentsa-
tzen dut, eta gero itzuli egiten 
dut, baina batzuetan konturatu 
gabe ateratzen zait euskaraz.

Zer gomendio edo aholku 
ematen diguzu euskara gehia-
go ikasteko?
Pazientzia, konstantzia, baina, 
batez ere, gogoa izatea. Ondo 
pasatzea ere inportantea da eus-
kara ikasterakoan.

Gaztelaniaz 
pentsatu, eta gero 
itzuli egiten dut, 
baina batzuetan 
konturatu gabe 
ateratzen zait 
euskaraz”

Fausto Melchor, euskaltegiko ikaslea
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 Jarri kartela leku 
ikusgarri batean.

Atera argazkia 
eta bidali 

anboto@anboto.org 
helbidera.
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      Iritzia 

Sapuetxeko asanblada (Irene Uribelarrea, Jon Mikel Astobiza, Ane Garitaonandia, Jone Unzalu, Gorka Vidaurrazaga, 
Iratxe Garcia, Iñaki Bilbao, Iker Izurieta, Gorka Zuazua, Irantzu Zuazua, Luis Calvo, Ane Larrañaga eta Izadi Larrañaga)

Sapuetxe bizirik!
Borrokak legeztatzeko joera dagoen egun haue-
tan, gure proiektuak era asanbleario eta inolako 
botereren eskutik joan gabe era autogestionatuan 
garatzen jarraitzen dugu.

Hauek ziren duela hogei urte baino gehiago 
sortu zen Durangoko gazte asanbladaren oina-
rriak, eta oinarri hoietan daude Sapuetxeren 
sustraiak.

Gaztetxea gazte barik etxe huts bat baino ez de-
nez, eta Sapuetxen gazteek erreleboa hartzeko as-
morik ez dutela dirudienez, argi dugu Sapuetxek 
gaztetxe izaera galdu duela. Baina belaunaldien 
arteko errelebo hori eman ez den arren, hainbat 
adinetako pertsonek espazio aske hau erabiltzen 
jarraitzeko prest gaude. Beraz, gaztetxea ez bada, 
nola deituko dugu hemendik aurrera? Bakoitzak 
asmatu dezala Sapuetxeri ipini nahi dion abizena, 
baina abizenak abizen, garrantzitsuena da proiek-

tu, amets eta ilusio asko garatzeko espazio askea 
izaten jarraitzen duela Sapuetxek. Hau da izana, 
eta hori finkatzeko hartu dezagun orri zuri bat, eta 
has gaitezen Sapuetxe berria marrazten. 

Ezin ditugu ahaztu Sapuetxen hamabost urte 
hauetan egin diren ekintza guztiak, eta bertan 
garatu diren maitasun, adiskidetasun eta elkarta-
sun harremanak.

Urte guzti hauetan esperientzia desberdineta-
tik ikasten saiatu gara, gure buruak heziz eta per-
tsona bezala haziz.

Sapuetxe herriarena eta herriarentzat dela 
nabarmendu nahi dugu, eta espazio honetan par-
te hartzera gonbidatzen diogu proiektu honetan 
sinesten duenari, astearteetan 17:30ean egiten du-
gun asanbladara etorriz.

Amesten jarraitzen dugulako,
Sapuetxe aurrera!

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

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

Zure iritzia, gutuna edo  
fotodenuntzia helarazteko helbideak: 
Bixente Kapanaga 9, 48215 - Iurreta 
• Izen-abizenak • telefonoa • helbidea   
• Nortasun Agiriaren zenbakia

-DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO-
Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean 
sinatuta eta ANBOTOren irizpideen arabera zuzenduta 
publikatuko dira. Bidalitako testuak ezingo du 1.500 
karaktere baino gehiago izan (tarteak barne). 

“Etxean seme-alabekin erraza da euskaraz 
egitea; kalean lotsa gehiago ematen dit”
Abarrak euskaltegiko ikasleek galdetegia prestatu dute euskaltegian urteak daroazan Melchorrentzat 

EUSKARAK 

365 
EGUN



“Gorularien kanta tradiziora pasatzean 
Zubiaurreren autoretza ahaztu egin zuten” 
Berrojalbizek Musikaren historia irakasten du; ‘Gorulariak’ erakusketa antolatu du Arte eta Historia Museoan

 BERBAZ  Jone Guenetxea
Valentin Zubiaurre errege ka-
perako konpositorea (Garai, 
1837) izan zen, eta berak sortu 
zuen ‘Gorularien kanta’. Tra-
dizioari eta dantzei lotutako 
abestia garaitarraren obra in-
terpretatuena izatera heldu da. 
Ander Berrojalbiz Khantoria 
taldeko kideak abesti horren 
eta bere egilearen inguruko 
erakusketa inauguratu du Du-
rangoko Museoan. 

Zerk bultzatu zaitu erakusketa 
antolatzera?
Valentin Maria de Zubiaurre 
Urionabarrenechea 1914ko urta-
rrilaren 14an hil zen, beraz, bere 
heriotzaren mendeurrena bete 
da aurten. Antzinako musika 
lantzen duen Khantoria taldea-
ren ekitaldiak beti daude ikerke-
tagaz eta zabalkundeagaz lotuta. 

Bere omenez zer edo zer egitea 
pentsatu genuen. Orain arte, 
Durangoko erakundeek ez dute 
asko egin bertako musikariak 
gogoratzeko. Durangoko Arte 
eta Historia Museoak, ostera, 
musikari horiek gogora ekar-
tzeko asmoa adierazi du. Joan 
zen urtean Durangoko txistulari 
baten koaderno bateko musika 
berreskuratu genuen, museoak 
lagunduta. Zubiaurreri buruzko 
erakusketa hau ere bultzatu du.

1886ko Euskal Jaia zergatik izan 
zen hain garrantzitsua?
Izatez, 1885ean zen ospatzekoa, 
baina kolera izurrite baten bel-
durrez, atzeratu egin zuten 
1886ra. Urte horretako Valentin  
Zubiaurreren parte-hartzea-
ren dokumentuak jaso ditugu 
erakusketan. Jai horretarako 
garaitarrak bi gauza konposatu 

zituen: himno bat eta Gorularien 
kanta. 

Lan hori enkarguz egin zuen.
1885ean Jose Maria de Ampuero 
Durangoko alkateak eskatu zion 
Zubiaurreri Durangoko Euskal 
Jaian musika arloaz arduratu 
zedin. Pedro Pablo Astarloaren 
omenezko himno bat sortzeko 
eskatu zion. Horrela, Felipe de 
Arresek konposatutako letra bati 
musika jarri zion. Orain Pinon-
don dagoen Astarloaren eskul-
tura jaialdi horretan, Ezkurdin, 
inauguratu zuten. Zubiaurrek 
Ampuerori eskuz idatzitako 
erantzuna erakusketan dago 
ikusgai. Dokumentu horren bi-
dez baiezkoa eman zion. 

Himnoaren eskuizkribu origina-
la duzue erakusketan.
Bai, Garain sinatua dago, 

1885ean. Ondoren, 1886an inter-
pretatu zen. 2001ean Jesus Egi-
guren konpositore durangarrak 
Gerediagagaz eta museoagaz 
batera edizio modernoa kaleratu 
zuen.

Himnoa eskatu zioten, baina 
‘Gorularien kanta’ ere sortu 
zuen Euskal Jairako.
Inork ez daki zergatik sortu zuen 
abesti hori, enkarguz edo be-
re ekimenez. Peru Abarkaren 
bosgarren autoan agertzen den 
kanta hartu zuen (“Kantadu da-
giguzan / linuaren penak / ...”), 
eta musika jarri zion. 1802an 
idatzitako liburua den arren, ez 
zen argitaratu 1881era arte. Be-
raz, suposatzen dugu, bost urte 
lehenago Durangon kaleratuta, 
liburu arrakastatsua izan zela 
eta horregatik aukeratu zuela. 
Gorularien prozesu guztia kon-
tatzen du letrak, eta Zubiaurrek 
musikatu egin zuen. 1886ko gaz-
teen konpartsaren argazkia du-
gu erakusketan, eta gazte horiek 
lehenengoz interpretatu zuten 
obra hau Euskal Jaian. Estanpa 
izenez ezagutzen da. Lihoaren 
lanaren antzerkia egiten zuten 
letra abesten zuten bitartean. 
Ramón eta Basilia Iñurrieta zi-
ren konpartsen arduradunak.

Dantzari onak zirela dirudi, saria 
eskuratu zuten eta.
Durangoko konpartsek txapel-
keta irabazi zuten urte hartako 
Euskal Jaian, eta irabazleei ema-
ten zitzaien domina eta kutxatila 
ditugu erakusketan.

Erakusketan bildutako doku-
mentuen artean, zein nabar-
menduko zenuke?
1928ko Euskal Jaien koreogra-
fiak jasotzen dituen liburu bat, 
Domingo Ziluaga apaizak Iñaki 
Irigoieni emana. Durangoko 
Kaiera San Frantzisko komentu-
ko mojentzat egina dela ematen 
du. Dantzari-dantza, arku dan-
tza, domingiloa eta gorulariak 
agertzen dira dokumentu ho-
netan. Izan liteke Ramon Iñu-
rrietak idatzitakoa izatea, eta 
komentuan utzi izana, Soledad 
Olalde haren ilobak esandakoa-
ren arabera. Grafikoek mutilen 
eta nesken arteko bereizketa 
egiten duten arren, testuek par-
te-hartze femeninoari egiten dio-
te erreferentzia.

Zein da erakusketaren tesia? 
Zubiaurre Espainiako errege 
kaperako maisu zuzendari izan 
zen, karguz, estatuan zegoen 
konpositorerik garrantzitsue-
na. Horrela, eleiza-musika piloa 
konposatu zuen, baita hiru ope-
ra eta formato handiko hainbat 
obra profano ere. Hala ere, gaur 
egunera arte gehien interpretatu 
den bere obra Gorularien kanta 
izan da, segur aski herriko tradi-
zio eta dantzei lotuta jaio zelako. 
Izan ere, 1886an berreskuratuta-
ko arku-dantzagaz eta domingilo 
dantzagaz batera aurkeztu zen. 
Gerora, dantza hauekin batera 
bizi izan da.

Durangaldeko dantza horiek 
zabalkunde handia izan zuten?
Dantza horiek zelan egiten ziren 
azaltzen zuten hainbat publika-
zioren bidez, tartean Euzko-Gas-
tedijarena, Euskal Herriko beste 
herri batzuetara ere zabaldu 
ziren. Horrela mantendu zen 
Estanpa: Durangoko Falange 
Espainola taldeko Sección Feme-
ninako dantza taldeak ere dan-
tzatzen zituen. 

Beranduago, desagertu egin 
zen.
1960ko hamarkadan ez zen tra-
dizioa mantendu. 1973an Iñaki 
Irigoienen eskutik berreskuratu 
zuten Gorularien dantza, Do-
nostian, Iurretako dantzariek. 
1976an, San Migel plazan inter-
pretatu zuten berriro ere, eta, 
ordutik hona, urtero dantzatzen 
dute jaietan Iurretako dantza-
riek. 

Zubiaurreren bustoak presen-
tzia handia du erakusketan.
Manuel Iglesias Reciok sortuta-
koa da. María Rosa Ortiz-Corona-
do de Elejostek Durangoko Arte 
eta Historia Museoari egin zion 
busto horren donazioa.

Gorularien abestiak moldaketa 
ugari izan ditu.
Kanta hori tradiziora pasatu 
zenean autoretza ahaztu egin 
zen. Liburuetan ez da agertzen 
Zubiaurrerena dela. Herrikoia 
zela suposatzen zenez, aldatu 
egin zuten. XIX. mendeko erre-
kurtso batzuk, abesteko agian 
oso deserosoak direnak, kendu 
egiten zituzten errekurtso herri-
koiagoengatik. 1982an Jose Anto-
nio Arana Martijak aldarrikatu 
zuen Zubiaurreren autoretza. 
Hala ere, 1992ko Txistulari aldiz-
karian autoretza Zubiaurreri 
aitortzen dioten arren, partitura 
horretan dagoen abestia ez da 
Zubiaurrerena, herritik pasa 
ostean gelditu den melodia ager-
tzen da bertan.
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Berbaz
Ander Berrojalbiz | Khantoria taldeko kidea eta musika eskolako irakaslea | Durango, 1983
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“Opera zuzendari oso onak 
eduki ditut, eta eurengandik ere 
asko ikasi dudala uste dut” 
Durangoko Andra Marian ariko da kantuan Gorrotxategi, bihar, 20:00etan 

 MUSIKA Itsaso Esteban
Mario Lerena pianistak lagun-
duta ariko zara Durangon. As-
paldikoa duzue elkarlana?
Bilbon ezagutu genuen elkar; 
Coral del Ensanche abesbatzean 
bakarlari izan nintzen, eta ber-
tako piano-jotzailea zen Mario. 
Urtetan ez dugu elkar ikusi, eta 
emanaldi berezia izango da Du-
rangokoa. Izan ere, udako Aba-
diñoko elkartasun kontzertua 
kenduta, Durangaldean ez dut 
askotan kantatu izan.

Zelakoa izango da emanaldia? 
Zer errepertorio dakarzue?
Kanta napoliar batzuekin hasi-
ko gara, eta opera frantziar eta 
italiarraren lau aria eskainiko 
ditugu: El cid, Tosca, Carmen eta 
Andrea Chénier operetako aria 
bana kantatuko dut. 

Zelakoak izaten dira opera lan 
baten prestaketak?
Zatika egiten ditugu; normalean, 
eszenaka. Behin eszena ikasita, 
zuzendariak ematen dizkigun ja-
rraibideak izaten ditugu oinarri. 
Azken astean hasten gara orkes-
tra eta guzti entsegu orokorrak 
egiten. Sei-zortzi ordu iraun de-
zake entsegu orokor batek. 

Badirudi egiteko modu oso zo-
rrotzeko jarduna dela operare-
na. Horrela da?
Badauka egia parte bat horrek, 
bai: ordu asko sartu behar dira 
ikasten, eta diziplina handia 
behar da aurrera egiteko. 

Zelakoa da zure bizimodua? 
Atzerrian bizi zara, ezta?
Batetik bestera nabil, eta atze-
rrian bizi naiz normalean, bai. 

Opera produkzioek hilabete 
inguru irauten dute, eta horren 
arabera moldatu behar izaten 
dut: hilabetez Madrilen, hilabe-
tez Erroman, Sidneyn, Brasilen, 
edo Pekinen bizi naiz. Lanaren 
arabera bidaiatzen dut. Denbora 
librea daukadanean, beti saia-
tzen naiz Durangora etortzen.

Abeslari profesionala izateko 
eta operan lan egiteko aukera-
rik ez dago hemen?
Nire kasuan, hemen nik nahi 
nuen guztia ez zidatela iraka-
tsiko uste nuelako joan nintzen 
atzerrira. Beste esperientzia eta 
irakasle batzuen bila joan nin-
tzen Madril, Marseilla, Paris edo 
Erromara. Musika eskoletan 
hemen ere irakasten da kantua, 
eta eskoletatik urtero abeslariak 
ateratzen dira, baina ez dago la-

nik denontzat. Bilbon badaude 
opera denboraldi bi, baina hortik 
aparte ez dago zirkuitu bat. Mu-
gitu beharra dugu: lan eginez 
ikasten da mundu honek zelan 
funtzionatzen duen. 
 
Ahotsa berezkoa duzu. Baina 
zer da gehien landu duzuna? 
Beste asko bezala, abestea ere 
landu egiten den gaitasun bat da. 
Denok daukagu ahotsa! Kirolean 
ere horrela da, esaterako; txiki-
tatik orduak eta orduak korrika 
eman bagenitu, atletak izango 
ginateke, beharbada! Trebezia 
berezia izan dezakezu kantuan 
edo beste edozertan, baina tekni-
ka batzuk lantzen ez badituzu, ez 
duzu aurrera egingo.

Interpretazioa ere bada opera. 
Zelan landu duzu arlo hori? 
Horretan ere lan eginez ikasi 
dut gehien; zeure burua geroz 
eta hobeto ezagutzen duzu... Gai-
nera, opera zuzendari oso onak 
eduki ditut, eta eurengandik ere 
asko ikasi dut. 

Zer erronka daukazu aurretik?
Salzburgon (Austria) datorren 
udan eskainiko dudan emanal-
dia oso inportantea da; opera 

jaialdi oso garrantzitsua da han-
goa, oso mediatikoa; zuzendari 
asko egoten da publikoan. Bate-
tik, abeslari italiarraren papera 
egingo dut El caballero de la rosa 
operan. Oso rol laburra da, bai-
na opera horretako kanta polit 
eta ezagunenetako bat interpre-
tatuko dut. Bestetik, Il trovatore 
operako tenorraren ordezkoa 
ere izango naiz.

Zure helburu profesionalak be-
te dituzula sentitzen duzu?
Beti dago zer hobetua eta ikas-
teko aukera. Nagoen lekuan 
pozik nago, baina hobetu egin 
gura dut beti. Geure buruareki-
ko pentsamendu kritikoa izatea 
oso garrantzitsua da, aurrera 
egiten jarraitzeko. 

Zelan hasi zinen kantuan?
Kriskitin dantza taldean nenbi-
len, eta bertako lagun batzuek 
proposatuta hasi nintzen kon-
tserbatorioko abesbatzean. Gi-
zonezko ahotsak behar zituzten, 
eta animatu egin nintzen. Gutxi-
naka, mundu horretan sartzen 
joan nintzen. Espiral batean 
sartu, eta zaila da gero hortik 
ateratzea [barrez]. 

Zure etxean kanturako tradi-
ziorik badago?
Bai, nire etxean beti kantatu 
izan da; arreba Durangoko Or-
feoian ibilitakoa da, esaterako. 
Baina ez dira bereziki operaza-
leak izan. Musika folklorikoa 
entzun da etxean gehiago.

Jende askori arrotz zaio opera. 
Zergatik uste duzu dela hori?
Edozeri gustua hartzeko, jaki 
bati zein arte adierazpide bati, 
hainbat aldiz probatu behar dela 
entzun diot norbaiti, eta uste dut 
hori falta dugula, orokorrean. 
Bestalde, badirudi gaur egun de-
na izan behar dela momentukoa 
eta azkarra, eta arte klasikoak 
ez datoz ikuskera horregaz bat; 
denbora behar da musika mota 
honi gustua hartzeko, zaletasu-
na sortzeko.  

Andeka Gorrotxategi | Opera kantaria | Abadiño, 1977

Lehior Elorriaga.
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Luis Echechipia 
organistaren emanaldi 
berezia izango da gaur
Azalpenak emango ditu musikariak gaurko saioan

 MUSIKA  Itsaso Esteban
Arandoño elkarteak gonbidatu-
ta, hainbat aldiz jo izan du Jose 
Luis Echechipia organistak 
Durangon. Xabier Arana Aran-
doño elkarteko kideak kontzer-
tuaren aurkezpenean azpima-
rratu duenez, baina, “lasaiago” 
jardungo da oraingoan. Asko-
tariko errepertorioa eskainiko 
du organistak, eta joko dituen 
kantuen inguruko zein organis-
taren jardunari buruzko azal-
penak ere emango ditu. Organo 

kontzertuen ziklo honetan ohi-
koa den bezala, elizako aldarean 
ipiniko duten pantailatik eman-
go dituzte organistaren irudiak, 
jotzen dabilen bitartean. 

François Espinasse
Hamasei urte daramatza Du-
rangoko Arandoño elkarteak 
organo kontzertuen ziklo hau 
antolatzen, eta maila altuko 
organistak gonbidatu izan di-
tuzte antolatu dituzten 50 ema-
naldietan parte hartzera. Il-
do horretan, abenduaren 19ko 
emanaldia ere azpimarratu du 
Xabier Aranak asteon egindako 
agerraldian. Izan ere, Parisko 
Saint Séverin elizako Versailles-
ko errege kaperako organista 
da abenduaren 19an, Durangon, 
joko duen François Espinasse.

Dejabu taldearen 
‘Arrastoak’, Arriolan  
Elorrion eskainiko dute antzezlana, gaur, 22:00etan 

 ANTZERKIA  
Azaroaren 1ean, Luhuson (La-
purdi) estreinatu zuten Arras-
toak antzezlana eskainiko dute 
Dejabu panpin laborategia tal-
dekoek gaur, 22:00etan, Elorrio-
ko Arriola antzokian. Besteak 
beste, Errautsak, Gure bide gal-
duak eta Hamlet antzezlanak 
taularatu dituen taldea da De-
jabu. Arrastoak obra berrian 
Miren Alkalak, Urko Redondok, 
Iñigo Aranbarrik eta Ainara 

Gurrutxagak dihardute aktore 
lanetan, eta antzezle horiek jar-
dun dira lanaren zuzendari ere. 

Bera ume txikia zela etxetik 
alde egin zuen amaren herio-
tzak Lur protagonistarengan 
zelan eragiten duen kontatzen 
du Arrastoak antzezlanak: “Gal-
deraz galdera atzera egingo du 
Lurrek”, dio obraren sinopsiak: 
“Intrigaz eta ezustez betetako 
bidaia bat” da Dejabu taldeak 
gaur Elorrion eskainiko duena.   

Abenduaren 19an eskainiko 
dute aurtengo organo 
kontzertuen azkenenengo 
emanaldia, Durangon

Liliput
Euskadi literatura sariak ba-
natu zituzten igandean. Han ze-
goen Bernardo Atxaga traje eta 
gorbatarekin, Nevadako egunak 
lanagatik lehen saria batzeko. 
Telebistaz irudiak ikusterakoan 
beste Bernardo bat etorri zitzai-
dan burura, orain 30 urtekoa. 
Oiartzungo sagardotegi batean 
elkartu ginen euskal kulturako 
hainbat eragile, tartean Atxaga 
bere ile kizkurrarekin, baina 
gorbata barik. Mahaian, sagar-
do eta intxaurren artean, gure 
indarra auzolana izan behar 
zela genion. Haize berria behar 
zuela euskal kulturak. Eta barre 
artean nondik putz egin eztabai-
datzen gu. Atxagak haurrentza-
ko antzerki obra bat idaztea eta 
guk antzeztea atera zen. Handik 
gutxira agertu zen obrarekin, es-
kuz idatzita koadrodun orrietan. 
Sinestezina sasoiotan.Gogoz 
hartu genuen gidoia, eta laster 
hartu zuen bizitza. Urte horien 
bueltan Kurutziaga ikastolan 
hasi nintzen lanean, eta, sartu 
bezain pronto, antzerki taile-
rra jarri genuen martxan. Urte 
haietan oso testu gutxi zeuden 
gazteekin antzerkia egiteko, eta 
Atxagak egindakoa maileguan 
hartu nuen, ikasleekin antzezte-
ko. Institutuko aretoan egiten ge-
nituen emanaldiak, eta eginda-
koa ikustera etortzen ziren Du-
rangaldeko ikastetxe gehienak. 
Hartu-emana ezin hobea izaten 
zen, eta ikuskizuna gazteen arte-
ko elkargune bihurtzen zen.

Egun ez da horrelakorik ger-
tatzen. Gure ikastetxeetan iso-
latuta, nekez joaten gara bestee-
nera. Ez dakit non galdu dugun 
elkarlanerako edo elkar ikuste-
ko gogoa, baina berreskuratu 
behar genuke. Badakizue aldre-
bes samarra naizela, baina, gure 
artean, nahiago gorbata gabeko 
Atxaga intxaur eta sagardo boti-
len artean, telebistako kamereta-
tik urrun. PD: Liliput da Bernar-
do Atxagaren testu hura.                

JOSE MARTIN 
URRUTIA, ‘TXOTXE’  

Irakaslea

GEURE DURANGALDEA

Saio orekatua eta 
ezusteko tristeak 
Durangalderako
Iratxe Ibarrak lortu du finalerako lehen txartela

 AMAIA UGALDE
Txapelketetan, puntuazioaren 
zain egoteko unea heltzen de-
nean, normalean, gutxi gora-
behera bakoitzak bere fabori-
toa izaten du. Bertsolari batek 
ale oso onak bota dituelako, 
besteak barre-algara asko era-
gin dituelako... Bada, zapatuan, 
Etxebarrian, ez zen erraza izan 
kinielak egitea. Bertsolariek 
nahiko saio orekatua egin zu-
ten; oreka desorekatuaz berba 
egin daiteke, beharbada. Egon 
ziren aleak, baina, orokorrean,  
bertsolariek ez zuten saio biri-
bil-biribilik egin.

Puntuazioa entzutean, ezus-
teko tristea izan genuen Du-
rangalderako: Miren Amuriza 
seigarren geratu zen, 464 pun-
tugaz, eta Eneko Abasolo Abar-
kas laugarren, 469 puntugaz. 
Iratxe Ibarrak lortu zituen pun-
tu gehien (475,5), eta zuzenean 
sailkatu da finalera. Saioaren 
isla da puntuetan egon zen alde 
txikia; Amurizak baino bedera-
tzi puntu eta erdi gehiago lortu 
zituen Ibarrak.

Amuriza eta Abarkas ofi-
zioetan nahiko lan erregula-
rra egin eta gero heldu ziren 
kartzelako lanera. “Dimititu 

egin duzu” gaiari Amurizak 
Gallardonen paperetik kantatu 
zion; abortuaren lege propo-
samenak porrot egin eta gero 
dimititu zuen. Ausarta izan 
zen aukeraketa, baina jarrera 
horretan guztiz eroso ez zen 
ibili berriztarra. Abarkas alka-
tearen paperetik ibili zen: “Ta 
dimititu egin behar dut / nago 

arazoez lepo / ea atzetik dato-
rren horrek / egin dezakeen 
hobeto” esanaz amaitu zuen.

Domekan Urdulizen joka-
tuko dute bigarren finalau-
rrekoa. Bertsolariak, hauek: 
Beñat Ugartetxea, Etxahun 
Lekue, Gorka Ostolaza, Julen 
Erezuma, Onintza Enbeita eta 
Xabat Galletebeitia.

   BIZKAIKO BERTSOLARI TXAPELKETA, LEHEN FINALAURREKOA KRONIKA
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EDERTASUN GIDA 
ILE APAINDEGIAK

ESTETIKA ZENTROAK

DIETETIKA eta NUTRIZIOA

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Hipster estiloa 
dago modan
Nukleo ile apaindegiko Amaia Sala-
zarrek azaldu du mutilen artean 
moda markatua dagoela, gaur 
egun hipster estiloa delako gehien 
erabiltzen dena.

Zer estilo dago modan sasoi hone-
tan?
Batez ere gizonen artean daukagu 
orain moda markatua: azkenean 
heldu da! Hipster estiloa dago 
modan, ile eta bizar luzeak eroatea 
eskatzen duena. Ilea tupe eran 
eroaten da. Bizarra, ostera, patillak 
eta beheko aldea motz ebakita, eta 
gainerakoa luze. Baina guk, 
normalean, laburrago ipintzen 
dugu, bezeroak oso ausartak izan 
ezean. Gainera, erosoagoa ere 
bada. 

Bestalde, zer egin genezake ilea 
zaintzeko?
Azkenaldian, ilea gero eta txarrago 
tratatzen dela ikusi dugu ile 
apaindegian. Batzuetan gauza 
merkeak garesti irten ahal dira! 
Etxeko tindagaiengatik edo 
plantxengatik izan ahal da, eta 
jendeak ez duelako dirua horretan 
gastatu gura ere bai. Guk 
tratamendu bi erabiltzen ditugu. 
Botoxak ilearen azkeneko kapa 
osatzen du, eta bolumen handiagoa 
ematen dio ileari. Plasmak, ostera, 
ilearen barneko kapa osatzen du.

Amaia Salazar. Nukleo.
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Nola prestatzen dira 
Durangoko merkatariak 
azokara begira?

Produkzioa bikoiztu behar izaten dute batzuek, normalean bai-
no bost bider gehiago saltzen dute beste batzuek, azoka osteko 
egunetan ere salmentak izaten dituzte tarteka… Durangoko 
Azokara datozen 100.000 bisitariek lan asko ematen diete Duran-
goko merkatariei. Lanaldia luzatu egin behar izaten dute izaten 
den eskariari erantzun ahal izateko. Dena dela, guztiek azpima-
rratzen dute ahaleginak merezi duela.

Kurutziaga okindegiak bikoiztu egi-
ten du generoa azoka egunetarako. 
Dendaren ordutegia ere handitu 
egiten du, goiz eta arratsaldez, egun 
guztietan. Bereziki gazte jendea de-
la euren bezerorik fidelena azpima-
rratzen dute.

Durangoko Azokara begira zerbait 
berezia egiten duzue?
Bereziki opilak egiten ditugu gehia-
go. Bikoiztu egiten dugu produkzioa. 

Napolitanak, donutsak, enpanadak…  
Txorizo ogitartekoak, txoripanak, esa-
terako, egun horretan bakarrik egiten 
ditugu. Dena dela, denetarik saltzen 
da asko. Batez ere gazteak datozen egu-
nean. Aurten ere badago egun hori?

Bai, abenduaren 5ean da Ikasle egu-
na.
Guretzat egun hori da jendetsuena. 
Egia da ez dela hasierako urteetan bes-
tekoa. Krisia igarri da hor ere.  Baina 
gazteek opilak gogotsu erosten dituzte. 
Gure bezeroa gazte jendea da. Gero, 
beste faktore garrantzitsu bat egural-
diarena da. Horrek ere eragin handia 
izaten du salmentetan.

Okindegiko ordutegia moldatzen 
duzue Durangoko Azoka dela-eta?
Bai, jakina. Goizeko 07:00etatik gaueko 
21:00etara egongo gara zabalik. Zapatu 
eta domeketan urteko beste sasoietan 
itxita egoten gara. Baina azoka egune-
tan asteburuan ere goiz eta arratsaldez 
zabaltzen dugu.

Durangoko Azoka esanda, zer dator-
kizu burura?
Diru kutxa betetzeko egunak.

Azoka egunetan bakarrik ez, ostean 
ere salmentetan igarri egiten dute 
Qukoan kulturaren plazaren itzala. 
Durangoko merkatari gehiago ani-
matuko lituzke jai egun horietan za-
baltzera, bisitariak erakartzeko beste 
aitzakia bat izango litzatekeelakoan.

Durangoko Azokarako zelan presta-
tzen duzu denda?
Lan txandak handitu egiten ditugu, eta 
eskaparatea ere aldatu egiten dugu.

Zergaitik?
Azokara datorren publikora egoki-
tzeko. Guk bi erakusleiho ditugu, eta 
azoka egunetan estilo informalagoa 
aurreko erakusleihoan jartzen dugu, 
halakoa delako publikoa ere.

Eta ordutegia nola moldatzen duzue?
Goizeko 10:00etatik 20:00etara zabal-
tzen dugu, eguerdietan itxi barik. Stan-
detan lanean dabilen jendea etortzen 
delako bisitan.

Bezero fidelak dituzue?
Bai, urtero datozenak. Eta gero bitxia 
da azokaren inertzia. Bi aste irauten 
du. Azoka amaituta, erakusleihoan 
ikusi zutena erostera etortzen dira bi-
kote askoren mutilak.

Merezi du orduan azokan lan egiteak.
Bai, zalantza barik. Beste denda askok 
aukera hau nola ez duten aprobetxa-
tzen pentsatzen dut batzuetan. Azoka-
ra jende mota asko dator, eta horietako 
askok gustura paseatzen dute Duran-
gotik, eta dendak zabalik egonez gero, 
buelta hori luzatzeko aitzakiak ematen 
gabiltza. Hori guztia ondo datorkigu.

Elvira Ortega 

Kurutziaga okindegia 

Irune Ramirez

Qukoa arropa denda 

“Gure bezeroa 
gazte jendea da”

“Azokaren 
inertziak bi aste 
irauten ditu” “Bost astekoa 

lau egunetan 
behar dugu”

Bost asterako jatekoak eta edatekoak 
erosiko dituzte Centro Palentinon, 
hori delako azokako lau egunetan 
saltzen dutena. Erritmo bizia izaten 
dute, batez ere sukaldean, salda bero 
eta ogitartekoen artean. Merezi du-
ten lan askoko egunak direla aitortu 
dute, baina.

Zelan prestatzen zarete azokara be-
gira?
Biltegia jeneroz betetzen. Urtean bost 
asterako behar dugun jeneroa lau 
egunetan behar dugu. Hortik atera 
kontuak.

Zer esaterako?
Salda beroa asko saltzen dugu. Gero 
ogitartekoak, solomoa, tortillak… Zo-
ratzekoak izaten dira azoka egunak.

Ordutegia aldatu egin behar izaten 
duzue?
Goizago zabaldu eta beranduago zarra-
tzen dugu. Goizeko 09:00 inguru hasten 
gara armosuekin, eta, gero, batzuetan 
goizaldera arte egoten gara. Lan asko-
ko egunak dira, baina merezi du. 

Zelako jendea sartzen da? Euskal in-
telektualen elkargune zaretela esan 
izan da.
Hori aipatu ziguten iaz egin zizkiguten 
elkarrizketetan. Darabilgun lan errit-
moagaz batzuetan ez gara konturatzen 
nor sartzen den.

Mikel Galvan 

Centro Palentinoko tabernaria 
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“Triatloia nire bizimodua 
da, horretarako bizi naiz” 
Gorka Bizkarra triatloilari mañariarrak aurtengo denboraldian hamahiru 
bider zapaldu du podiuma, eta hirutan garaipena eskuratu du gainera

 TRIATLOIA  Markel Onaindia
Santanderko triatloi taldean 
dabil Gorka Bizkarra maña-
riarra, eta aurten denboraldi 
bikaina osatu du. Mailaz igo da 
taldea, eta berak hamahiru bi-
der zapaldu du podiuma. Tria- 
tloia, bere bizitzeko modu ho-
ri, entrenatzaile pertsonal eta 
igeriketa irakasle gisa dituen 
lanekin bateratzen du. Egiten 
duen horretan gustura eta po-
zik dabilela igartzen zaio.

Hamahiru podium egin ditu-
zu aurten, eta horietatik hiru 
garaipenak izan dira. Balantze 
ona, ezta?
Bai. Orain arte, 2008an hasi nin-
tzenetik, egin dudan denboraldi 
onena izan da. Ekainean oso in-
dartsu egon nintzen, eta astebu-
ru berean lasterketa bi irabazi ni-
tuen, Aritzalekun eta Suancesen 
(Kantabria, Espainia). Ironmana 
prestatzen nenbilen, eta lasterke-
ta oso onak irten zitzaizkidan.

Zelan ironmanean?
Nizako (Frantzia) ironmanean 
egon nintzen. Nire intentzioa 
Hawaikora sailkatzea zen, Mun-
duko Txapelketara. Baina ezin 
izan nuen; oso partzial ona egin 
nuen igerian eta bizikletan, bai-

na korrika ez. Aurreko astebu-
ruetan lar lehiatu nintzen, eta 
prestaketa aldatu egin behar da. 
Ez zen lasterketa txarra izan, ha-
mar ordu eta hamaika minutuan 
bete nuen, baina azkenean ez zen 
irten nik nahi nuena. 

Azkenaldian krosean ere ibili 
zara: Bilboko Herri Krosean, 
adibidez.
Irailean amaitu genuen denbo-
raldia. Santanderko taldeagaz 
Promozioko Kluben Liga irabazi 
genuen, eta Bigarren Mailara 
igo ginen. Sei astez atseden hartu 
nuen, eta dagoeneko hurrengo 
denboraldiari begira entrena-
tzen hasi naiz. Bilbon zortziga-
rren egin nuen 34 minutugaz, eta 
azaroa izateko ondo dago.

Zelan sortu zitzaizun Santan-
derrera joateko aukera?
Triatloian 2008an hasi nintzen, 
Abadiñon, eta 2012an Saltoki 
talde nafarrak fitxatu ninduen. 
Oso talde ona zen, baina Muga-
rrara etortzea erabaki nuen iaz,  
Durangokoa zelako eta kuadrilla 
giroa zeukalako. Gustura egon 
nintzen, baina triatloia oso gares-
tia da, eta inskripzioak gero eta 
garestiagoak. Castro-Urdialesen 
oso lasterketa ona egin nuen, 

seigarren sartu nintzen, eta San-
tanderko taldeko presidenteak 
euren taldera batzeko gonbida-
pena egin zidan. Ikusi nuen ez 
zela goi mailako taldea, baina bai 
gastuak ordaintzen dituena: ins-
kripzioak eta bidaiak ordaintzen 
dizkigute. Oso gustura egon naiz 
aurten, eta datorren urtean ere 
geratuko naiz. 

Eta zelan ikusten duzu igoera?
Bigarren Mailara igo gara. Es-
painian, hamabost talde daude 
Lehen Mailan, beste hamabost 
Bigarrenean, gero Promozioko 
Liga dago, eta, ostean, gainerako 
talde guztiak. Presidenteak-eta 
esan didatenez, helburua Biga-
rren Mailan mantentzea izango 
da. Lasterketa batzuk nahitaez 
egin beharrekoak dira puntuak 

lortzeari begira, eta horiek aha-
lik eta ondoen egiten saiatuko 
gara.  

Zer duzu nahiago, triatloia, 
duatloia edo krosa?
Triatloian gusturen. Orain, aza-
ro-abendu partean, korrika egi-
ten dut, forma hartzen joateko.  
Martxo aldera duatloiak egiten 
ditut, eta apirilean, eguzkia ir-
tetean, triatloiekin hasten naiz. 
Triatloitik, gehienbat, bizikleta 
gustatzen zait. 

Zerk erakartzen zaitu triatloi-
tik? 
Lasterketako giroak, lagunak 
egiteak, dagoen lehiak... Nire 
bizimodua da, horretarako bizi 
naiz. 

Eta zure ustez, zergatik egin du 
gora kirol horrek?
Ez dakit, beharbada, moda kon-
tua izango da. Orain dela hamar 
urte ni bakarrik joaten nintzen 
korrika Mañaritik Durangorako 
espaloitik. Orain, edozein ordu-
tan dago jendea. Akaso krisiak 
ere lagundu du; jendeak bizitza 
egiteko beste modu bat topatu 
du kirolean. Gero, entrenatzeko 
erraza da. Hiru kirol dira, eta ez 
da hain aspergarria. Egunero 
aldatu dezakezu; egun batean ko-
rrika, beste batean bizikletan, eta 
hurrengoan igeri egin ahal duzu. 
 
Entrenatzaile pertsonala eta 
igeriketa irakaslea ere bazara. 
Afizioa lanbide bihurtu duzu.
Txikitatik gustatu izan zait pla-
nifikazioa. Ibaizabal ikastolan 
batxilergoa egin nuenean, ni-

re helburua Gorputz eta Kirol 
Hezkuntza ikasketa egitea zen, 
baina ez neukan nota nahikorik. 
Erdi mailako ziklo bi egin ni-
tuen: mekanizatua eta adminis-
trazioa. Baina bizi osoa prentsa 
batean lan egitea oso gogorra 
zela konturatu nintzen, eta kirol 
arloko ziklo bat ikasi nuen. Ge-
ro, beste titulu batzuk atera di-
tut: nutriziokoa, entrenamendu 
pertsonalizatukoa –hirugarren 
graduan nago, edozein entrena-
tzeko moduan–, igeriketakoa... 
Iaz autonomo egitea eta nire ne-
gozioa martxan jartzea erabaki 
nuen; izan ere, jende nahikoren 
entrenamenduak eroaten hasi 
nintzen. Hamar hil daroadaz, 
eta ondo dago. Helbide elektro-
nikoz asteroko entrenamen-
duak bidaltzen ditut, eta Whats- 
app bidez zalantzak argitzen 
ditut. Bestalde, arratsaldetan 
Tabirako klubeko umeekin ego-
teko zortea daukat. Oso ondo 
pasatzen dut, barre asko egiten 
dugu, eta zarata apur bat ere bai 
[barrez]. Ea jarraitzen dugun!

Etorkizunerako erronkarik?
Embrunmana. Alpeetan egiten 
den ironman gogor bat da, antze-
ko distantziekin: lau kilometro 
igeri, 188 bizikletan eta 42 ko-
rrika. Urtero abuztuaren 15ean 
egiten da, eta horixe prestatu 
gura dut. Izoard mendatea igo-
tzen da, Tourrean igotzen den 
hori. Alpe D’Huezeko proban 
ere parte hartuko dut, Alpeak 
ikusi, Tourra ere pasatzen da... 
Beraz, datorren urteko oporrak 
programatuta dauzkat. Disfru-
tatzea da nire helburua.

Gorka Bizkarra | Triatloilaria | Mañaria, 1985

Orain arte, 2008an 
hasi nintzenetik, 
egin dudan 
denboraldi onena 
izan da” 

Orain dela hamar 
urte ni bakarrik 
joaten nintzen 
korrika Mañaritik 
Durangorako 
espaloitik” 
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Igor Azpiri Olazar txapelketako 
laugarren finalerdiaren bila, gaur
Imazegaz bikotea osatuta, Zaldibarko txapelketako final laurdenak jokatuko ditu

 PILOTA  Joseba Derteano  
Igor Azpiri pilotari elorriarrak 
Zaldibarko Olazar Pilota Txapel-
ketako final laurdenak jokatuko 
ditu gaur, 21:30ean hasiko den 
jaialdian; Ander Imaz eta biek, 
Aitzol Dorronsoro eta Migel Pé-
rez Arabako bikotea izango dute 
parean. Aurretik, Bakaikoa eta 
Ugalde lau t’erdian neurtuko 

dira; horiek ere finalerdietara 
sailkatzeko lehia jokatuko dute.

Bere ibilbidean Azpiri hiru 
bider heldu da Olazarreko fina-
lerdietara, iaz azkenengoz, bai-
na beti finalaren atarian geratu 
da. Aurten finalerdietara lauga-
rrenez sailkatu, mugarri hori 
apurtu, eta finalean txapelaren 
borrokan aritzea du helburu.

Erronka zaila izango da hain-
bat arrazoirengatik. Alde bate-
tik, lehenengoz osatuko du biko-
tea Ander Imazegaz. Aurretik 
sekula elkarrekin aritu gabeak 
dira. Beraz, ikusi egin beharko 
da elkar zelan ulertzen duten 
kantxan. Bestetik, gaurkoa txa-
pelketako lehenengo partidua 
izango du elorriarrak, aurten 

multzo burua izan delako: “Mul-
tzo buru izateak final laurde-
netara zuzenean sailkatzea da-
kar, baina txapelketari neurria 
hartzea gaitzagoa da, zelanbait 
esanda, hotzagoa da”, adierazi 
du Azpirik.

Aurrez aurre izango duten bi-
kotea maila handikoa dela uste 
du: “Pérez gaur egun afizionatu 
mailako pilotari onenetakoa da, 
eta Dorronsoro abila da errema-
tean”. Bata jotzailea da, eta bes-

tea errematatzailea. Imazek ere 
eskuma polita du, baina, batez 
ere, ekinean eta sendotasunean 
oinarritzen da bere jokoa. Be-
raz, logikak dio Perezek agin-
du beharko lukeela atzelarien 
arteko lehian. Azpirik argi du 
bere lana: “Ahal dudan heinean, 
atzelariari laguntzen, sakea 
aprobetxatzen, eta aukera duda-
netan tantoa amaitzen saiatuko 
naiz”. Irabazten duen bikoteak 
Santxoren eta Erasunen aurka 
jokatuko du finalerdietan.  

Multzo burua izan denez, gaurkoa txapelketako lehenengo partidua izango du Igor Azpirik.

Javi Arkarazo zesta-punta 
jokalari ohi abadiñarra hil da
Eguaztenean egin zuten hileta elizkizuna

 PILOTA
Domeka iluntzean Javier Ar-
karazo (Abadiño, Durangon 
bizi zen, 1952) zestalari ohia hil 
zen, bihotzeko baten ondorioz. 
Hileta elizkizuna eguazten arra-
tsaldean egin zuten, Durangoko 
Andra Maria basilikan. Pilota 
erakundeetako ordezkari zein 
zestalari ohi asko batu ziren Ar-
karazori azken agurra emateko.

Arkarazok 20 urtetik gora-
ko ibilbide oparoa izan zuen 
profesionaletan, eta hainbat 
txapelketa irabazi zituen. Eus-
kal Herrian ez ezik, Ameri-
ketako Estatu Batuetan ere 

urte askoan jokatu zuen: Flori-
dako Tampa eta Connecticut- 
eko Hartford herrietako pilo-
talekuetan, batez ere. Ocalan 
eta Orlandon ere jokatu zuen. 
1997an erretiratu zen, 45 urte 
zituela. ETBko komentaris-
ta lanetan ere aritu zen zesta- 
punta partidu askotan.

Ander Imaz izango du 
atzelari, eta beragaz 
jokatzen duen lehenengo 
aldia izango da

Hogei urtetik gora eman 
zituen zesta-puntako 
profesional gisa, eta 
AEBetan jokatu zuen

Kulturalaren Gabonetako 
campusa ingeles eskolekin
2003. eta 2008. urte arteko gazteei zuzenduta dago 

 FUTBOLA
Aurten ere, bigarren bider, Ga-
bonetako campusa eskainiko 
du Durangoko Kulturalak. Aur-
tengoak hainbat nobedade ditu. 
Batetik, klubak berak antola-
tuko du lehenengoz, eta ez kan-
po enpresa batek. Era berean, 
campus osoa euskaraz emango 
dute, eta, futbolari lotuta, inge-
les eskolak ere emango dituzte 
egunean ordu eta erdiz. 

Gabonetako campusa 2003. 
eta 2008. urteen artean (biak 
barne) jaiotako gazteei bidera-
tuta dago. Tabira futbol zelaian 
garatuko da, txanda bitan ba-

natuta: abenduaren 22, 23 eta 
26an da lehenengo txanda; 29 
eta 30ean, eta, urtarrilaren 2an 
bigarrena. Txanda batean zein 
bestean 09:00etatik 13:30era 
izango da ordutegia. Izen- 
ematea Kulturalaren webgu-
nean egin daiteke: www.cultu-
raldurango.org. Txanda bate-
rako zenbatekoa 70 euro da, eta 
txanda bietakoa 120 euro. 

Era berean, ohiko teknifi-
kazio eskolekin batera, futbola 
modu dibertigarrian lantzen 
saiatuko dira. Esaterako, txa-
pelketa bat jokatuko dute, Mun-
duko Kopa irudikatuta.

ADITUAREN TXOKOA

Juan Carlos Perez

Areto futbola

Entrenatzaile-monitore
Orain urte batzuk, Euskadiko 
eta Bizkaiko federaziotik neu-
rri batzuk martxan jarri ziren 
euskal areto futbolaren maila 
hobetzen saiatzeko helburuz. 
Horietako batek Nazional Mai-
lan eta Euskal Ligan titulatu-
tako entrenatzaile bat izate-
ra derrigortu zituen taldeak. 
Oraintsu, Maila Gorenean ere 
monitorearen gutxieneko bal-
dintzak ezarri dira.

Baina titulatu eskasiaren-
gatik edo kluben baliabide 
ekonomiko faltagatik, egia de-
na da, neurri horien ondorioz, 
azken urteetan ezin izan dela 
Hirugarren Mailako eta Eus-
kal Ligako taldeen zerrenda 
erabat osatu. Begi bistakoa da 
hamaikako futboleko eta areto 
futboleko entrenatzaile ikasta-
roa egiten dutenen artean da-
goen aldea. Bosteko futbolean, 
taldeek baliabide ekonomiko 
baxuagoa dutelako, ordaintzen 
diren zenbatekoak baxuagoak 
dira, eta entrenatzaileei ez die 
konpentsatzen euren lana ondo 
egiteko sartutako orduak eta 
egindako ahaleginak. 

Horregatik, federazioak es-
kakizun maila jaitsi behar izan 
du. Euskal Ligan monitore ti-
tulua onartzen dute; titulu hori 
lortzea ez da hain garestia, ez 
ordu kopuruari eta ez diruari 
dagokionez. Horrela, entrena-
tzaile, jokalari eta baita epaile 
ere aritzen ziren delegatuak 
matrikulatzera animatuko 
dira; areago urte honetan, 60 
orduko ikastaro trinkoa 180 
euroan dagoelako Gabonetako 
oporretan. Krisia joaten de-
nean eta klubek behar besteko 
baliabideak dituztenean, au-
rreko exijentzia mailara itzul-
tzeko sasoia izango da, baina 
gaur egun errealitatea nagusi-
tzen da.

*Erredakzioan itzulia
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 AGENDA

 FUTBOLA

BIGARREN B MAILA
Amorebieta - Toledo
· Zapatuan, 18:00etan, Urritxen.
OHOREZKO MAILA
Iurretako - Padura
· Zapatuan, 17:00etan,  
Larrakozelaian.
LEHENENGO ERREGIONALA 
(gizonak)
Ezkurdi - Berriz
· Zapatuan, 18:00etan,  
Arripausuetan.
BIGARREN ERREGIONALA
Iurretako B - Atxulaur
· Domekan, 16:00etan,  
Larrakozelaian.
HIRUGARREN ERREGIONALA
Zaldua B - Sondika
· Zapatuan, 12:00etan, Solobarrian.
Elorrio B - Umore Ona B
· Zapatuan, 18:00etan, Eleizalden.

 ARETO FUTBOLA

BIGARREN B MAILA
Sasikoa - Ostadar
· Zapatuan, 19:30ean, Landakon.
EUSKAL LIGA
Presion Break - Sapuberri
· Zapatuan, 16:45ean,  
Berrizko kiroldegian.
Elorrioko Buskantza B -  
Bilkoin Legorreta Eredu
· Zapatuan, 18:00etan, Elorrion.

 SASKIBALOIA

LEHENENGO MAILA (gizonak)
Tabirako Baqué - Ostadar
· Zapatuan, 19:00etan, Landakon.
LEHEN ERREGIONAL BEREZIA
Zornotza - Salleko
· Domekan, 18:00etan, Ixerbekoan.
BIGARREN ERREGIONALA 
(gizonak)
Zornotza - Sumofic Munabe
· Domekan, 12:00etan, Ixerbekoan.
BIGARREN ERREGIONALA 
(emakumeak)
Tabirako Baqué - Zornotza
· Zapatuan, 17:00etan, Landakon

 KORRIKA

JOSEBA JAKA LASTERKETA
Abenduaren 8an. Nagusien 
lasterketarako izen-ematea: 
www.kirolprobak.com

Zaldibarren mendiko bizikleta martxa 
egingo dute domekan, plazatik abiatuta
XIII. aldia egingo du martxak, eta, urtero legez, izen-ematea doakoa izango da 

 TXIRRINDULARITZA 
Lagun Artea bizikleta elkar-
teak Zaldibarko XIII. Mendiko 
Bizikleta Martxa antolatu du do-
mekarako. Iazko aldiak 300 par-
te-hartzailetik gora batu zituen, 
nahiz eta euriak ibilbidea erabat 
lokaztu zuen. Aurten, urtero le-
gez, izen-ematea doakoa izango 
da, eta egunean bertan eman 
daiteke izena, 09:00etatik aurre-
ra, udaletxe pareko plazan.

Martxa 10:00etan hasiko da, 
plazan bertan. Ibilbide bi presta-
tu dituzte: 36 kilometroko (1.300 

metro positibo) eta 22 kilometro-
ko (850 metro positibo) bana. 

Ibilbidea gorabeheratsua 
izango da: une batzuetan malda 
gogorrak daude, eta jarraian 
jaitsiera erakargarriak: “Urtero 
aldaketak egiten eta nobeda-
deak sartzen saiatzen gara, ibil-
bideari freskotasuna emateko”, 
adierazi du Ibai Telleria Lagun 
Artea taldeko kideak.

Jan-edana eta opariak 
Mendi martxako ibilbidean 
zehar zein martxaren amaieran 
jan-edana egongo da parte-har-
tzaile guztientzat. Gura duenak 
mangerak eta dutxak eskura-
garri izango ditu. Era berean, 
martxa amaitu ostean bizikle-
tetarako askotariko materialak 
zotz egingo dituzte.

Neskentzako pala 
eskola sortu du 
Durangoko  
pilota taldeak

 PILOTA  
Orain arte zuen eskaintza za-
baldu, eta neskentzako pala es-
kola sortu du Durangoko pilota 
taldeak. 6 eta 12 urte arteko gaz-
tetxoei zuzenduta dago, eta doa-
koa da. Saioak ostegunero izan-
go dira, 17:00etatik 19:00etara. 
Izen-ematea Durangoko Ezkur-
di Jai Alai pilotalekuan egin 
daiteke, astelehenetik bariku-
ra, 17:00etatik 21:00etara. 

Mallabian, Iurretan eta Ba-
saurin martxan daude nesken-
tzako pala eskolak, eta “arra-
kasta izaten dabiltza”, dio Du-
rangoko pilota eskolako kide 
Txaber Agirrek: “Pilotari dago-
kionez, azken urteetan eskola 
kirolean gehien hazi den arloa 
nesken pala modalitatea da”. 
Hori dela-eta, Durangon ere es-
kola sortzea erabaki dute, ber-
tako gazteei aukera emateko: 
“Palan ikasteko eta lagunar-
tean ondo pasatzeko gunea es-
kaintzea da helburua”. Horre-
taz gainera, azken lau urteetan 
egin den moduan, zesta-punta 
eskola ere abiatu dute. Toki eta 
ordu berean egin daiteke izen- 
ematea. 

Iazko bizikleta martxako irudi bat. Lagun Artea bizikleta elkartea.

Kirolean euskara sustatzeko  
hitzarmena sinatu dute 77 elkartek
Durangaldeko kirol guztietan euskara presente egotea da jomuga

 HITZARMENA  J. Derteano
Durangaldeko Amankomu-
nazgoak, eskualdeko bederatzi 
udalek, eta 77 kirol edo guraso 
elkartek hitzarmena sinatu du-
te kirolean euskara sustatzeko. 
Eguaztenean aurkeztu zuten 
Euskara eta Kirola Eskutik 
ekimena, San Agustin kultur-
gunean egindako ekitaldian, eta 
kirol elkarte bakoitzak ekime-
nagaz bat egin duela erakusten 
duen diploma bat jaso zuen.

Kolaborazio horren bitartez 
kirol jardueretan euskara bul-

tzatzeko konpromisoak hartu 
dituzte; eta, horiek betetzeko, 
udaletako euskara zerbitzuen 
laguntza teknikoa jasoko dute. 
Hiru hitzarmen mota daude, eta 
sailkapena taldeetan euskarak 
bizi duen egoeraren arabera 
egin dute. Durangaldean prak-
tikatzen diren kirol guztietan 
euskara presente egotea da jo-
muga, bakoitzak bere abiapun-
tua izanik ere. 

Oskar Zarrabeitia Aman-
komunazgoko presidenteak 
kirol elkarteek euskarareriko 

erakutsi duten “konpromisoa” 
eskertu zuen hitzaurrean: “Du-
rangaldean zein hemendik kan-
po kirolaz gainera, euskara ere 
bakoitzaren nortasuna izatea 
gura dugu”, adierazi zuen.

Ondoren, Itsaso Gartziak 
(Tabirakoko presidentea), Unai 
Uribarrik (Duranguesa txirrin-
dulari elkarteko kidea) eta Ibai 
Zabala pilotariak euren kirole-
tan euskarak duen presentzia-
ren gainean jardun zuten, Asier 
Aranguren ekitaldiko aurkez-
learen galderei erantzunez.

Kirol elkarteak, eta, udaletako, Amankomunazgoko eta Aldundiko ordezkariak familia argazkian. Txelu Angoitia. 
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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: 
- TRONPERRI: Garaje itxia salgai.
- ERRETENTXU: Garaje itxia. 15.000n.
- MONAGOTORRE: Garajea eta trastelekua. 

24.000n.
- ZABALE. Ikastola ingurua: 3 logela eta komun 2. 

Terraza. Garajea. 234.500n.
- PLATERUEN PLAZA: 4 logela, komun 2, egongela, 

sukaldea eta despentsa. Garaje itxia. 
- IBAIZABAL: 3 logela, komun 2 eta egongela. 

Terraza. Ganbara. Eguzkitsua.
- J. OLAZARAN: Apartamentua. Logela 1. 

Ganbara.
- A. ESTEGIZ: Logela 2 eta egongela. Igogailua eta 

berogailua. Eguzkitsua. 110.000n. 
- ABADIÑO. Teresa Lariz: Erdi berria. Logela 2, 

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

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

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

- MONAGOTORRE: 3 logela, komuna eta 
sukaldea. Terraza. Baserri estilokoa. AUKERAN.

- TABIRA: 3 logela, komuna, egongela eta 
sukaldea. Terraza. Garaje pribatua. Eguzkitsua. 
176.000n.

- ZALDIBAR: BERRIAK. Garajea eta 
trastelekuarekin. 144.000n.

- ANDRA MARIA: 140 m2. 4 logela, komun 2 eta 
egongela. Balkoia. Eguzkitsua. 155.500n.

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

- BERRIZ: Logela 2, komuna eta egongela. Terraza 
2. Garajea eta trastelekua. 160.000n.

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

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

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

- DURANGO: TXALETA. 330 m2. Lorategia. 
550.000n.

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

- TXIBITENA: 3 logela, komun 2, egongela eta 
sukaldea. Terraza. Ganbara eta garaje itxia. 
225.000n.

- MATIENA: 3 logela, komuna, egongela eta 
sukaldea. Gutiz berriztua. Ikuspegi ederrak. 
127.000n.

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

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

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

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

- ASTEPE: 3 logela, komun 2, sukaldea 
esekitokiarekin. Terrazak. Garajea.

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

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

- FRANTZISKO IBARRA: Hamabi urteko etxebizitza. 
Logela 2, komuna eta sukaldea jangela 
handiarekin. Ganbara eta garajea. 235.000n.

- F.J. ZUMARRAGA: 110 m2. 4 logela, egongela, 
sukaldea despentsarekin eta terraza. 169.000n.

Inmobiliariak

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

alokagai. 500 euro hileko.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• MIKELDI: 3 logela, sukaldea balkoiarekin, komun 2 

eta egongela. Ganbara eta garajea. Berriztua. 
• FRANTZISKO IBARRA: 4 logela, komun 2, sukaldea, 

despentsa eta egongela balkoiarekin. 
• KALEBARRIA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. 125.000n.
• ARKOTXA: 4 logela, komuna, bainugela, sukaldea 

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

2koak. Trastelkuarekin. 140.000n-tik aurrera.
• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoa kanpora begira 

dago. Berriztatzeko. Eremu 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 osoa kanpora 
begira dago. 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.
EUBA
• 3.000 m2-ko eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lurzati,  

bakoitzean bi bizitzko etxea eraikitzeko 
aukerarekin.

ABADIÑO
• Bi bizitzako etxea eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila 

salgai.
DURANGO
• Lursail erdia bi familiako etxebizitza eraikitzeko. 

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

BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI

• ATXONDO: Martzaa auzoan. 15.000 m2-ko 
lursaila. Teilatu berria. Kokagune ikusgarria.

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

Nekazaritza turismorako edo landetxe izateko 
aproposa. Ikuspegi politak.

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

ETXEBARRIA
• Iturrieta. 5 hektareako baserria. 

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
• Etxe bakartu bat alokatzen da Elorrion, 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.

ETXEBIZITZAK SALGAI
IURRETA

IURRETA

IURRETA

• BIDEBARRIETA: Guztiz berriztua. Ikuspegiekin. 3 
logela, egongela, sukalde jantzia eta komuna. 
Terraza itxia. 174.900n. PREZIO NEGOZIAGARRIA.

DURANGO

• F.J. ZUMARRAGA: Bizitzen sartzeko prest 
dagoen apartamentua. Berriztua. Logela 1, 
egongela, sukaldea eta komuna. 115.000n. 
PREZIO NEGOZIAGARRIA.

www.inmoduranguesado.com

• URALDE: 3 logela, egongela, sukalde jantzia 
eta komuna. Berogailua eta igogailua. 
110.000n.

• ARRILUZEA: Apartamentua salgai. Logela 1, 
egongela, sukalde jantzia eta komuna. Balkoia. 
Ganbara. Etxe osoa kanpora begira dago. 
Horma-armairuekin. 160.000n. PREZIO 
NEGOZIAGARRIA.

• GOIENKALEA: Alde Zaharrean. Logela 2, 
egongela, sukalde jantzia eta despentsa, 
logela 2 eta balkoia. Berogailua. Igogailua. 
190.000n. PREZIO NEGOZIAGARRIA.

DURANGO

DURANGO

• URALDE: Guztiz berriztua. Logela 2, egongela, 
sukalde jantzia eta komuna. Gas naturaleko 
berogailua. 129.000n. PREZIO NEGOZIAGARRIA.
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Higiezinak

ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Pisu ederra , 124 m2, 
2 logela (hasiera batean 3),
sukaldea, egongela, 2 bainugela,
trastelekua, ganbara eta garajea.
Ikusgarria, bizitzera sartzeko
prest. Tel.: 636-41 37 22.

Berriz. Etxe ederra herri barruan,
kiroldegiaren eta eskolaren 
aurrean. Oso eguzkitsua da, eta
bista zoragarriak ditu! Ia amaituta
dago. Sukaldea, jangela, egon-
gela, 5 logela, 3 bainu, 2 kotxe-
rentzako garajea, eta argitasun
handia duen espazio handi bat,
txoko edo lan egiteko gune gisa
erabiltzeko modukoa. Aukera oso
ona! Tel.: 651-34 80 08. 

Lekeitio. Lekeition alde 
zaharrean eta itsasoari begira 3
logelako duplex zoragarria salgai.
Tel.: 650-18 33 05.

Mallabia. Aukerakoa,
nekazaritzarako edo nekatzaritza-
turismorako, toki eguzkitsua eta
ederra, 20.000 m2 lursaila.
Prezio egokia, ikusi nahi baduzu,
deitu 655-70 26 47 telefonora 
(19:00-21:00). 

Mallabia. Pisu eguzkitsua, 3 
logela handi, 2 komun, terraza,
sukaldea eta egongela. 100 m2-ko
azalera eraikia. Harremanetan
jartzeko deitu. Tel.: 695-77 31 41.

Urnieta. Baserri ikusgarria salgai
urnietan, Xoxoka inguruan. Bi 
solairu. Beheko solairuak 240 m2
ditu eta 6 m2 inguruko terraza,
eta goikoak 140 m2 ditu eta 80
m2-ko terraza. Bista ikusgarriak, 
landetxe edo etxe rural ba-
tentzako aproposa. Bi etxebizitza
egiteko aukera. 90.000 m2-ko
lursaila. 650.000 euro. Interesa
duenak Tel.: 687-79 56 97.

Zaldibar. Zaldibarren pisua 
salgai. 3 logela, komuna, egon-
gela, sukaldea biltegiarekin eta
balkoia. Altzariz hornitua. 
Tel.: 697-28 59 48. 
Posta: harriak1@hotmail.com.

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Matienan pisua
alokatzen dut. 91 metro karratu, 
3 logela, sukaldea, egongela handi
bat, bainugela bat eta terraza
ditu. Lehenengo solairua.
Igogailua ere badu. San Blas
hostalaren parean. 
Tel. 669-71 97 10 (Maika).

Atxondo. Pisua alokatzen da
Atxondon. Tel.: 660-05 56 43.

Berriz. Pisu bat alokatzen da
Berrizen. 3 logela eta bainugela 2.
Egongela balkoiarekin eta
sukaldea arropak esekitzeko
lekuarekin. Tren geltokitik 2 
minutura eta autobus geltokitik
beste 2 minutura. 
Tel.: 656-73 81 88 / 615-75 21 36. 

ERRENTAN HARTU

Atxondo. Alokatzeko pisu bila
gabiltza Atxondon (Apatan nahi-
ago). Egoera onean egotea eta
gutxienez 3 logela (edo 2 handi)
edukitzea beharrezkoa da. 
Tel.: 680-53 83 90.

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Zaldibar. Zaldibarren pisukide
bila nabil. Bi logela alokatzen dira.
655-73 97 92.

LOKALAK

SALDU

Lekeitio. Lekeition 65 m2 lokala
salgai. Alde zaharrean. 
Tel.: 650-18 33 05.

Lana - negozioak

LAN ESKARIAK

PERTSONAK ZAINDU

Abadiño. Neska gazte 
euskalduna, umeak zaintzeko
prest. Haur Hezkuntzako goi
teknikari ikasketak egiten. 
Etxeko lanak egiten laguntzeko
prest. Tel.: 686-31 22 84.

Durango. Andre euskalduna
pertsona nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 699-74 57 23.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua prest dago pertsona
nagusiak zaintzeko barneko
langile gisa. Erreferentzia onekin.
Tel.: 632-08 85 71.

Durangaldea. Lan bila nabil
barneko edo eguneko langile gisa,
orduka, zein gauetan. Pertsona
nagusiak zaintzen edo garbiketan
aritzeko prest. Paperekin eta 
erreferentzia onekin. 
Tel.: 653-15 66 52.

Durangaldea. Etxeko langilea
prest dago pertsona nagusiak eta
umeak zaintzeko. Garbiketan ere
arituko nintzateke. 
Tel.: 631-37 36 39.

Durangaldea. Etxeko langilea
naiz, eta pertsona nagusiak eta
umeak zaintzen ditut, jaiegunetan
eta asteburuetan ere bai. Guztiz
libre nago. Tel.: 627-16 18 27.

Durangaldea. Emakume ardu-
ratsua lan bila dabil pertsona 
nagusiak zaintzen. Barneko
langile gisa. Erreferentzia onak.
Tel.: 631-26 89 68.

Durangaldea. Emakume ardura-
tsua prest dago pertsona nagu-
siak zaintzeko. Barneko langilea
eta erreferentzia onekin. 
Tel.: 632-59 32 80.

Durangaldea. Nagusiak zein
umeak zaintzeko eta garbiketan
aritzeko lan bila. 
Tel.: 631-66 24 07.

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Biologia ikasten
dabilen 21 urteko neska 
euskalduna eskola partikularrak
emateko prest. Tel.: 695-71 94 32.

Durangaldea. Irakaskuntzan
diplomatua, euskara eta ingeles
tituluekin, umeak zaintzeko eta
eskola partikularrak emateko
prest. Tel.: 657-77 61 71.

Durangaldea. Mutil eskoziarra,
irakasle tituluarekin, ingeles 
eskolak emateko prest. 
Gabonetan eskola trinkoak. 
Tel.: 689-68 50 19.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Mutil durangar
bat lan bila dabil banaketan,
lorezaintzan edo bestelako 
lanetan. Tel.: 600-66 64 17.

LAN ESKAINTZAK

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Pertsona nagu-
siak zaintzeko lan poltsa sortzen
gabiltza. Deitzeko ordutegia:
09:00etatik 13:00etara. 
Tel.: 94 603 21 53.

Denetarik

SALDU / EROSI

Baserritar jantziak saltzen
ditut. 12 neurriko baserritar
jantzi bi saltzen ditut. Bata, 
urdina eta gorria da. Bestea, teila
kolorekoa. Gomazko abarka pare
bi ere bai, 39 neurrikoak. 
Tel.: 681-10 93 56 (+WhatsAppa).

Batxilergoko 1. eta 2. mailako
liburuak, egoera onean. Batxi-
lergoko 1. eta 2. mailako liburuak
saltzen ditut. Bigarren eskukoak,
egoera onean eta merkeak. 
Interesa baduzu, deitu. 
Tel.: 637-29 24 65/94 620 37 38.

Diseinurako mahaia salgai.
Diseinurako mahaia salgai,
arkitekura eta delineazio
ikasleentzat aproposa. Prezio 
oso onean. Tel.: 656-73 77 79.

Lursail merkea erosiko nuke
ortua jartzeko. Lursaila erosiko
nuke Durangaldean ortu bat
jartzeko. Tel.: 618-93 62 14.

EMAN / HARTU

Hiru arratoi txakurkume
oparitzen dira. Hiru arratoi 
txakurkume oparitzen dira. 
Tel.: 669-89 55 74

GAINERAKOAK

Gasteizera joateko kotxea
partekatuko nuke. Goizeko
06:40 bueltan Durangotik
Gasteizera doan norbaitekin
kotxea partekatu nahiko nuke.
Tel.: 646-14 07 62.

Harremanak

NESKA BILA

Neska bat ezagutu nahi dut.
Neska femenino eta ezkongabeak,
zamarik gabe, beste neska 
femenino bat ezagutu nahi du.
Tel.: 615-75 09 90.

Aisia - kirola

KIROLAK

GAINERAKOAK

Entrenatzaile pertsonala. 
Entrenatzaile pertsonala prest
edozein helburu betetzeko. IVE-
Fen graduatua (osasun espeziali-
tatean), ziklo-indoor instruktorea
eta goi mailako fitness entre-
natzailea. Esperientzia handi-
arekin. Lehenengo hilabetea
dohainik eta gerokoa oso merke.
javiercenteno_5@hotmail.com.
Tel.: 600-89 34 71.

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

SALGAI
· ELORRIO
REF.499 . 70 m2-ko pisua, 2 logela, bainugela 1, 

sukalde amerikarra. 155.000n.
TABERNA BI SALGAI. KONTSULTATU.
REF. 579. 200 m2-ko etxea eta 1.700 m2 inguruko 

lursaila. 390.600n.
REF 582. 76 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

egongela eta sukaldea. 93.300n.
REF. 472. 65 m2-ko PISU BERRIA, 2 logela, 

bainugela 2, sukalde amerikarra. 132.000n.
REF. 547. 50 m2-ko apartamentua, logela 1 eta 

bainugela. 154.500n.
REF.474. Pisua. 95 m2. 3 logela. 2 bainugela. 

Garajea
Lokalak, dimentsioak: 250 m2, 170 m2, 140 m2, 

121 m2, 101 m2, 62.5 m2 eta 105 m2.
REF. 473. 65 m2-ko PISU BERRIA, 2 logela, 

bainugela 2, sukalde amerikarra. 161.000n.
REF. 407. 65 m2, 2 logela, bainugela 1, sukaldea 

eta egongela. Garaje itxia barne. 148.600n.
REF.550. 95 m2-ko pisua, 3 logela, 2 bainugela, 

sukaldea eta egongela. 185.300n.
REF. 565.- 75 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

egongela eta sukaldea. 125.000n.
REF. 568.- 115 m2-ko pisua, 4 logela, 2 bainugela. 

40 m2-ko trastelekua 155.000n.
Lursailak: Unifamiliarra eraikitzeko eta 

bifamiliarra eraikitzeko. 230.000n / 330.000n.
BI LOGELAKO ETXEBIZITZA. 60.000n.
70 m2-ko pisua, 2 logela, bainugela 1, egongela 

eta sukaldea. 40 m2-ko trastelekua. 84.000n.
· ATXONDO
REF.495. Pisua. 95 m2. 3 logela, 2 bainugela, 

sukaldea, egongela eta terraza. Garaje itxia 
(prezioan ez dago barne) 200.000n.

REF.469. Adosatua. 200 m2. 5 logela, 4 
bainugela, egongela-sukaldea, 
terraza-lorategi. 2 garaje. Kontsultatu.

Ref.428. Baserria. 383 m2, 3 logela, bainugela, 
egongela-sukaldea. Lursaila. 385.000n.

Ref.427. Baserria. 900 m2, 9 logela, 2 bainugela, 
egongela, sukaldea. Lusaila. Kontsultatu.

Ref.333. Pisua. 75 m2, 3 logela, bainugela, 
egongela, sukaldea. 180.000n.

· ABADIÑO
Txaleta, 4 gela, 2 bainugela, sukaldea, egongela. 

Berri-berri dago. 570.000n.
Ref.372. 83 m2-ko pisua, 3 gela, 2 bainugela, 

egongela eta sukaldea. 246.000n.
Ref.325. Pisua, 90m2, 3 gela, bainugela 2, 

sukaldea eta egongela. 105.000n.
· BERRIZ
Ref. 393. Pisua, 80 m2, logela 2, bainugela, 

egongela, sukaldea, balkoia. 162.000n.
60 m2-ko pisua, 2 logela, bainugela, egongela, 

sukaldea. 126.000n.
Ref. 401. Pisu ia berria, 65 m2, 2 logela, bainugela 

1, sukaldea eta egongela. 204.000n.
Lursailak: 4 lursail salgai, eraikitzeko aukerarekin. 
REF. 540.- TXALET BERRIA 1.200 m2-KO 

LURSAILEAN ERAIKIA. 600.000€.
Ref.373. 68 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

egongela, sukaldea. Aukera paregabea
· ZALDIBAR
Ref. 378. 90 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

sukaldea eta egongela. 158.000n.
Ref. 391. Pisua, 70 m2, 3 logela, bainugela 1, 

sukaldea, egongela. 125.000n.
Ref. 392. Pisua, 75 m2, 3 logela, bainugela 1, 

sukaldea, egongela. 150.000n.
REF. 570. Pisua, 3 logela, bainugela 1, sukaldea, 

egongela eta garajea. 159.000n.

Sartu gure webgunean
www.inmobiliariaetxelan.com



:: DURANGO | ZUGAZA 

Fuego
• barikua 28: 22:00 
• zapatua 29: 19:30/22:30  
• domeka 30: 18:45/21:00  
• astelehena 1: 18:30  
• martitzena 2: 20:00 

Mortadelo y  
Filemon 3D
• barikua 28: 19:30  
• zapatua 29: 17:00  
• domeka 30: 16:30

Dos días,  
una noche
• eguena 4: 20:30

2. ARETOA
Mortadelo y  
Filemon 3D
• barikua 28: 22:00 
• zapatua 29: 19:30/22:30 
• domeka 30: 18:45/21:00                                 
• astelehena 1: 18:30    
• martitzena 2: 20:00         

Fuego
• barikua 28: 19:30 
• astelehena 1: 20:30  

:: ELORRIO | ARRIOLA

Magical Girl
• zapatua 29: 22:30 
• domeka 30: 20:00   
• astelehena 1: 20:00

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA

Fuego
• zapatua 29: 19:30/22:30 
• domeka 30: 20:00 
• astelehena 1: 20:15

Los broxtrolls
• zapatua 29: 17:00  
• domeka 30: 17:00

Le passe
• martitzena 2: 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

AZARO ETA ABENDUKO AGENDA

29 IURRETAKO KIROL TALDEA - FUTBOLA Larrakozelaia
17:00 IURRETAKO A – PADURA A

1 IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA - GIZARTE ONGIZATEA
18:15 Emakumeen literartur tailerra.

3 MAIZTEGI HERRI ESKOLA- EUSKARAREN EGUNA
Arratsaldez gaztainerre jaialdia ospatuko da

4 IURRETAKO UDALA  
9:00 Iurretako kale azoka

9
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA
18:30 Irakurketa taldea (gaztelaniaz).  
‘Un ojo de cristal’. Hitzaldia Miren Agur Meabegaz.

10-24

IBARRETXE KULTUR ETXEA
GUTUN-POSTAL LEHIAKETA
13 urtetik beherako haurrentzat
Lehiaketaren oinarriak: Ibarretxe kultur etxean

IURRETAKO ERAKUSLEIHOEN LEHIAKETA
Izen emateko Tel.: 946 200 342

10

IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA
AZALERAKO IPUINAK
17:00 0-18 hilabete bitarteko haurtxoak
18:00 18-36 hilabeteko haurtxoak

HELDUEN IRAKURKETA KLUBA
18:30 ‘Erraiak’ liburuaren idazleagaz solasaldia.

Barikuan, zapatuan eta domekan, 
Abadiñoko gaztetxean

Ireki leihoa Kubari
Ventana al Valle elkartasun proiektua ezagutarazteko 
antolaturiko jaialdia ospatuko dute asteburuan, Abadiñon. 
Euskadi-Cuba elkarteak gaztetxearen laguntzagaz 
antolaturiko jaialdia da. Kubaren egoera sozioekonomikoari 
buruzko mahai ingurua eta ‘El maestro saharaui’ 
dokumentalaren emanaldia eskainiko dituzte, esaterako. 

Antzerkia

:: BERRIZ

AZAROAREN 29an

20:00etan, Hitzak, Kultur 
Etxean.

:: DURANGO

AZAROAREN 28an

20:30ean, ‘Sex o no sex’, San 
Agustinen.

:: ELORRIO

AZAROAREN 28an

22:00etan, ‘Arrastoak’, 
Arriolan.

Musika

:: DURANGO

AZAROAREN 28an
20:00etan, Jose Luis 
Echechipia organistaren 
solasaldi-kontzertua, Andra 
Maria basilikan.
21:30ean, Durang(h)ots Jam 
Session, Plateruenean.

AZAROAREN 29an
20:00etan, Andeka 
Gorrotxategi eta Mario 
Lerenaren errezitaldi lirikoa, 
Andra Maria basilikan.

22:30ean, Kasernarat + 
Physis Versus Nomos, 
Plateruenan.

ABENDUAREN 5ean

23:00etan, Hesian + 
Vendetta, Plateruenean.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 28an

21:00etan, Beñat Egiarte, 
Zornotza Aretoan.

Erakusketa

:: DURANGO

AZAROAREN 13ra arte
Gorulariak, Valentin Maria de 
Zubiaurre konpositorearen 
heriotzaren mendeurreneko 
erakusketa, Arte eta Historia 
Museoan.

:: ZALDIBAR

AZAROAREN 28an 
(18:00etatik 20:00etara),  
AZAROAREN 29an  
(12:00etatik 14:00etara eta 
18:00etatik 20:00etara) eta  
AZAROAREN 30ean 
(12:00etatik 14:00etara)

Ilargi argazki taldeak 
antolaturiko XXIV. Argazki 
Lehiaketara aurkezturiko 
lanen erakusketa, Euskal 
Herria kaleko 8. zenbakian.

Berbaldia

:: DURANGO

AZAROAREN 28an
19:00etan, ‘Adolescencia 
2: aprender a motivar a mi 
hija/o’, Udal Liburutegian.

Kontalaria

:: DURANGO

AZAROAREN 29an

12:00etan, Palestinako 
ipuinak (6 eta 12 urte 
artekoentzat),  
Udal Liburutegian. 

Lehiaketa

:: BERRIZ

ABENDUAREN 15era arte

Emakumeen V. Ipuin 
Lehiaketa. Gehienez hiru 
orriko kontakizunak.  
Lanak postaz bidali behar 
dira, Gure Izarrak elkartearen 
helbidera: 64. posta kutxa, 
48240, Berriz. 

Jaiak

:: ZALDIBAR

AZAROAREN 28an

18:30ean, pintxoak, Olazar 
futbol zelaiko aldageletan. 
Jarraian, disko festa.

19:00etan, jaien hasierako 
txapligua jaurtiko dute 
Zaldua kirol elkarteko pilota 
taldekoek. Ondoren, Koral 
elkarteko txistularien eta 
buruhandien kalejira.

21:30ean, pilota partiduak, 
Olazar pilotalekuan.

23:00etan, kontzertuak, 
gaztetxean.

AZAROAREN 29an

14:00etan, bazkaria, 
gaztelekuan.

14:30ean, herri bazkaria, 
gaztetxean. Bazkalostean, 
Javier Mañonen bakarrizketa.

18:30ean, Zaldibar kantuan, 
Benta Zaharreko Mutiko 
Alaiak taldeagaz.

23:00etan, kontzertuak, 
gaztetxean.

AZAROAREN 30ean

10:00etan, Zaldibarko XIII. 
Mendi Bizikleta Martxa.

11:00etatik 13:00etara / 
16:00etatik 19:00etara, 
umeentzako parkea, 
kiroldegian.

11:00etatik 13:00etara, 
umeentzako eskalada horma.

11:00etan, kalejira, Euskal 
Herriko Trikitilari Gazteen 
Txapelketako trikitilariekin.

14:30ean, jubilatuentzako 
bazkaria, Goierriko auzo 
etxean. Bazkalostean, kultur 
asteko sari banaketa.

17:00etan, txokolate-jana, 
plazan.

17:30ean, Euskal Herriko 
Trikitilari Gazteen 
Txapelketako finala, Olazar 
pilotalekuan.

Jaialdia

:: ABADIÑO   
(Ireki leihoa Kubari)

AZAROAREN 28an

20:00etan, ‘El maestro 
saharaui’, gaztetxean.

AZAROAREN 29an

12:30ean, ‘Kubaren egoera 
soziopolitikoa’ mahai ingurua, 
gaztetxean.

14:30ean, herri bazkaria, 
gaztetxean.

16:30ean, ‘Ventana al valle’ 
ekimenaren aurkezpena, 
gaztetxean.

17:30ean, Las dos D, 
kontzertuan, gaztetxean.

18:30ean, Yoruba dantzen 
erakustaldia, gaztetxean.

20:30ean, DJ German.



ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

14º 14º
11º 10º

6º8º

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, 28 - 09:00-09:00

• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

ZAPATUA, 29 - 09:00-09:00
• Gaztelumendi (J.A. 
Abasolo 2 - Durango) 
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
09:00-13:30
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 
plaza 8 - Durango) 
• Campillo (Montevideo 
etorb. 24 - Durango)
• Unamunzaga (Muruetatorre 
2C - Durango)
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 
22 - Durango) 
• Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)
09:00-14:00
• Irigoien (Bixente 
Kapanaga 3 - Iurreta)

DOMEKA, 30 - 09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

 

ASTELEHENA, 1 - 09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 
22 - Durango) 
• Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)
09:00-22:00
• Larrañaga-Balentziaga  
(Berrio-Otxoa 6 - Elorrio)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

MARTITZENA, 2 - 09:00-09:00
• Irigoien (Bixente 
Kapanaga 3 - Iurreta)
• Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

EGUAZTENA, 3 - 09:00-09:00
• Campillo (Montevideo 
etorb. 24 - Durango)
• Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
EGUENA, 4 - 09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
• Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
• Eguren, Isabel (Trañabarren 
15 - Abadiño)

BOTIKAK TELEFONO INTERESGARRIAK

12º 11º
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AZOKA-BASERRITIK-PLAZARA

Letxuga..............................0,80 euro

Letxuga haritz hostoa ..............1 euro

Azelga ..............................2 euro/kg

Espinaka txorta ................1,20 txorta

Berakatz freskoa ..............1,50 txorta

Ilarrak ................................6 euro/kg

Tomate kontserba...3,90 euro/potea

Arrautzak......................3,80 euro/dz

Idiazabal gazta.................17 euro/kg

Gari integraleko ogia .........3,30 euro

ASTEKO SALNEURRIAK:

Abadiño  
(Traña-Matiena)

 Eguaztenetan  
10:00etatik aurrera

Durango
 Zapatu goizetan
Zornotza
 Domeka goizetan

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

  Zorionak Unai! Abenduaren 
1ean 9 urte egingo dozuz. 
Mutil jatorra izeten jarraittu 
eta disfrutatu zure egunien. 
Mosu bat Iurretako amama 
eta Abadiñoko familiaren 
partez.

  13 mosu haundi-haundi gure 
Matxaleni! Zorixonak familia 
guztiaren partez!

 Gure etxeko neskatilla 
haundiak 12 urte egingo ditu 
azaroaren 30ean. Zorionak 
Izaro zure urtebetetzean. 
Patxo pila bat etxeko guztion 
partez, ondo pasa eguna.

  Haizeak azaroaren 28xen hilabete 
beteko dau. Zorixonak zure 
lehengusu Oihantxon partez!

  Atlhelticekoa zara, 11 
lehoiekin, kopak ateratzeko 
prest, beldur barik... Zorionak 
Riasat Ali denon partez!

  Gure etxeko sorgintxo polittek 3 urte 
beteko dauz azaroaren 29xen.
Zorionak osaban eta izekon partez 
eta mosu haundi-haundi bat 
printzesa!

  Luciak, asteartean, abenduaren 2an, 
6 urte egingo ditu. Zorionak gure 
etxeko printzesari Durangoko 
familia osoaren partez. Musu handi 
bat!

  Zorionak Nerea ! Amama Angelita, 
osaba Miguel, izeko Mari eta zure 
lehengusina Nekanearen partez 
musu handi bat! Primeran pasatu 
igandean zure familiarekin!

  Zorionak Iker! Domekan ospatu 
gendun zure zazpigarren 
urtebetetzie. Bikain pasatu gendun 
Bernagoittin lagunekin. Besarkada 
gozo-gozo bat etxekoen partez.

  Zorionak Martin! Gaur 9 urte! Aurten 
ez zara libratuko Ebaren belarri 
tirekadetaz! Mosu potolo bat!

  Uma, eder hori! Zorixonak 
zure zazpigarren 
urtebetetzien. Ondo-ondo 
pasau eta gurdi bete patxo 
etxeko danon partez. Itzel 
maite zaitugu!

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

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

Zorionak Pili Aranburu!

Pili Aranburu ANBOTOren lagunak irabazi du 
Hazi Fundazioaren babesagaz Eusko Label 

ziurtagiridun produktuekin betetako otzara. 
Zorionak!



 AKUILUA Jone Guenetxea
‘Nordic Walking’-a proba-
tzen duena harrapatuta gel-
ditzen da. Horixe gertatu 
zaio Txaro Gorosperi. Ins-
truktorea da orain, eta Du-
rangaldean ikastaroak ema-
teari ekin dio. 

Zer da ‘Nordic Walking’-a? 
Martxa modalitate bat da. Ez da 
kirol bat, mugimendu kontzep-
tu bat baizik. Hanken ekintzaz 
gainera, gorputzaren goiko al-
dea ere kontuan hartzen du. Ge-
rritik gora lantzen da gehien. 
Ibiltze normala alderantziz da. 
Era berean, horretarako bere-
ziki diseinatutako makila bere-
zi bi behar dira.  

Beraz, mendiko edozein maki-
lak ez du balio.
Ez. Makila hauek Nordic Wal-
king kilolerako bakarrik balio 
dute. Trekkingeko makilek ez 
dute balio.  

Zelan sortu da ‘Nordic Wal-
king’-a?
Finlandian sortu da. Han mun-
du guztiak eskiatzen du, eta, 
batez ere, iraupen eskia egiten 
dute. 1996an bi ikaslek, kirol 
teknika ikasten zebiltzala, gai 
honen inguruko tesi bat egin 
zuten. Teknika diagonal hone-
tan jardun zuten, eta horrela 
garatu zen. Udan han ere ez da-
go elurrik, eta kirol hau egiten 
jarraitu gura zuten. Finlandia-
tik Alemaniara eraman zuten, 
eta herrialde horietan mediku 
batzuek gaixotasunaren arabe-
ra aholkatu egiten dute. 

Zelan deskubritu duzu ‘Nordic 
Walking’-a?
Oinez ibili izan naiz, eta pilate-

sa eta gimnasia egin izan 
ditut. Euskal Herrian ai-
tzindaria Xabier Madina 
da, eta ezagutu egin nuen. 
Beragaz hasierako ikasta-
roa eta teknifikazioa egin 
nituen. Nire bizitzan aur-
kikuntza handi bat izan 
zen. Oinarrizko instrukto-
rea izateko Bernd Goldsch-
midtekin ikasi nuen. Ins-
truktorea izateko berriz, 
Goldschmidtekin eta 
Eveline Feussnerrekin.

Durangaldean irakas-
ten zabiltza. Zelako 
harrera izan du-
zu?
Durangon eta 
Otxandion ibili 
naiz, eta, azaroa-
ren 29an, Arra-
tian emango dut 
ikastaro bat. Orain 
artekoak oso ondo 
joan dira. Nordic 
Walkinen alde onena 
da edozein adineko 
pertsonentzat dela 
egokia. Durangoko 
ikastaroan 75 urteko 
gizon bat etorri zen, 
eta bere neurrian oso 
ondo jardun zuen.

Lesioren bat dutenek 
ere egin dezakete?
Ni neu eskuineko be-
launetik operatuta 
nago, eta ez zait guztiz 
ondo gelditu. Modali-
tate honetan oso ondo 
dihardut, eta orain ez 
nintzateke korrika egi-
ten hasiko. 

Zein profiletako jendea 
joaten da ikastaroetara?

40tik 60 urtera bitarteko ema-
kumeak dira. Batzuek pentsa-
tzen dute makilekin ibiltzea 
nagusien kontua dela, baina ez 
da horrela.  
 
Euskal Herrian elkarte bat sor-
tu duzue.
Euskadi Nordic Walking Elkar-
tea (ENWE) 2011n sortu zen, 
batez ere, Xabier Madinaren 
bidez. Bera Hernanin bizi da, 
eta bertan sortu zuen. Euskal 
Herri mailan, Gipuzkoan du 
indarrik handiena. Nafarroan 
eta Bizkaian ere badabiltza 
ikastaroak ematen. 

Ikastaro batean 
zer ikasten da?
Egun batean tek-
nika ikasten da. 

Guk erabiltzen du-
guna Alfa teknika da: 

artez ibili, besoak lu-
zatu, angelua osatu eta 
oinak bizkortu. 

Zeintzuk dira teknika 
horren abantailak?
Makila barik ibiltzea 
baino eraginkorragoa 
da. Artikulazioetan gain-
karga askoz txikiagoa da, 
eta zerbikaletako tentsioa 
erlaxatzen du. Bihotzaren 
lana optimizatzen du. Gai-
nera, ekonomikoa da. Ma-
kilaren gastua baino ez du.   

Noiz emango dituzu hu-
rrengo ikastaroak Duran-
galdean?
Abenduaren 13an euskaraz 
eta 14an gaztelaniaz, Duran-
gon emango ditut ikastaroak. 
Plazak mugatuta daude. Web-

gunea ere badut, www.mar-
txan.wordpress.com. 

Txaro Gorospe Bereziartua | ‘Nordik Walking’ kiroleko instruktorea | Iurreta, 1957

“‘Nordic Walking’-a aurkikuntza  
handi bat izan da nire bizitzan”

Modan dagoen martxa modalitatea da ‘Nordic Walking’-a; Txaro Gorospe instruktorea da

LAUHORTZA

JOSE LUIS
LIZUNDIA 
Euskaltzaina

Akuilua

49.ez Azokara
Adinagatik baino ez bada ere, ez 
gara asko izango, datorren as-
tean, berrogeita bederatzigarre-
nez Durangoko Euskal Liburu 
eta Disko Azokara hurbilduko 
garenak, baina zilegi bekit aipa-
men batzuk egitea: lehendabizi, 
Conchita Astolari Gerediaga 
Elkarteko lehenengo presiden-
teari, zeren eta bere sinadurarik 
gabe nekez lortuko genuen ga-
rai hartan baimenik. Bigarre-
nik, Leopoldo Zugazari, bera 
izan baitzen Liburu Azoka egi-
tea asmatu zuena. Ez zen posible 
izango, uriko orduko alkateak, 
Valentin Egidazuk, ez bakarrik 
baimena eman, apustu egin izan 
ez balu Moyua plazako Chavarri 
jauregian.

Ondoren, Balendin Lasuen ai-
patuko nuke, bera izan baitzen, 
ekipo on batez inguraturik, 
1967tik hasita, Durangoko Eus-
kal Liburu eta Disko Azokaren 
lemazain. Hirugarren presi-
dentea, 1972an hautatua, izan 
zen Jose Ignazio Alberdi, honek 
diktaduraren Estatuko ordez-
karirik zitalenen presiopean 
–ez ahantz Tribunal de Orden 
Públicora joan behar izan zuela 
prozesatuta – jaso zuen elkartea-
ren gidaritza, beraz, Azokarena 
ere bai.

Gero dator, 1978an, Sabin Goi-
kolea presidentea, eta presiden-
teorde Anton Mari Aldekoa-Ota-
lorak hartu zion txanda 1983an. 
Anton Marik hartu zuen  elkar-
tearen gidaritza hogei urtez,  
hasieran baita Azokarena ere, 
ekipo urri batek lagundurik.

Nerea Mujika presidenteak 
eta bere taldeak dihardu azken 
urteotan Azokaren erantzuki-
zun gutxi baloratuan. Ez nuke 
amaitu nahi, bera izan baita ur-
terik gehien lanean jardun due-
na –hori bai, balorazio gutxire-
kin–, Jon Irazabal aipatu barik.


