
2015eko urtarrilaren 9a   
13. urtea 

www.anboto.org

DURANGALDEKO 
ASTEKARIA

572. alea

Lehior Elorriaga.

Kultura

Durangaldearen 
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Euskararen erabilera bultzatzeko, 
Berbalagun proiekua martxan 
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Desanexioaren osteko lehen 
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Nicolás eta Olivier Favresse 
anaiek, Groenlandiara egindako 
espedizioaz jardun ostean, kon-
tzertua emango dute datorren 
barikuan, Mendiak Hurbilduz 
jaialdian, Plateruenean. Aurre-
tik, Atxarte Bizirik taldekoek hi-
tzaldia eskainiko dute.   13

Aurtengo aurrekontuak onartu 
ditu Elorrioko Udalak EAJren 
botoekin. Besteak beste, gaztele-
kua eta skate pista aurreikusi di-
tuzte.   3

Riosek dioenez, asteleheneko ba-
tzarrean hasiko dira udal hau-
teskundeetara aurkeztuko diren 
eztabaidatzen. Aurkeztuz gero, 
plataforma sortuko lukete.   2

Gaztelekua eta 
skate pista egingo 
dituzte Elorrion

Julián Ríos   
Podemoseko  
idazkari Durangon 

Favresse anaiak 
Mendiak Hurbilduz

Gerediaga Elkartea .Txelu Angoitia.
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Podemos astelehenean hasiko da 
hauteskundeei buruz berba egiten
Durangon Julián Ríos aukeratu dute Podemos-Ahal Duguko idazkari

 DURANGO  M. Onaindia
Elur-bolaren antzera, denbora 
pasa ahala handitzen dabil Po-
demos Ahal Dugu alderdiaren 

eragina. Espainiako egitura oro-
korra zehaztuta, Pablo Iglesias 
idazkari nagusi dela, herrietako 
taldeei ofizialtasuna eman diete 

orain, eta Durangon Julián Ríos 
aukeratu dute idazkari. Zientzia 
politikoetan lizentziatua eta 
gizarte hezitzailea da 41 urteko 
durangarra. Maiatzeko udal 
hauteskundeetara aurkeztu ala 
ez, hori da datozen asteetarako 
daukaten erronka, eta Riosek 
esan du astelehenean hasiko 
direla aztertzen: “Astelehenean 
izango da hurrengo zirkulua, 
eta bertan hasiko gara horretaz 
berba egiten. Eguneko gai ga-
rrantzitsuenetakoa izango da”. 

Baina alderdiak erabakita 
dauka Podemosen izenean ez de-

la udal hauteskundeetara aur-
keztuko. Horregatik, zirkuluak 
nahia agertzen badu, hautes- 
plataforma bat sortu beharko 
du. “Herritar guztiei zabalduta-
ko hautes-plataforma izango da, 
eta hautagai izan gura dutenek 
primarioak pasa beharko dituz-
te”, adierazi du Riosek. Onartu 
du ikusmina sortu dela, eta 
zundaketei buruz honako hau 
dio: “Podemos indarrez eta ilu-
sioz sartu da, edukiengatik eta 
metodologiagatik: partaidetza 
eta justizia soziala lortzera goaz. 
Gizartean arazo jakinak daude, 
eta alderdiak ez dabiltza sasoi 
honetara egokitzen”. 

Ekainean osatu zuten Duran-
galdeko zirkulua. Azaroan 90 
bat zeuden alderdian inskriba-
tuta, baina zirkuluan edonork 
hartu ahal du parte.Podemos Ahal Dugu osatzeko ekainean egindako lehenengo zirkulua.

Genero indarkeria 
egotzita gizon 
bat atxilotu dute

 DURANGO  M.O.
Atzo goizaldean, 24 urteko gi-
zon bat atxilotu zuen Ertzain-
tzak Durangon, bere bikoteki-
dea jo izana egotzita. Goizeko 
01:00 pasata, eraso baten berri 
izan zuten ertzainek, telefonoz. 
Etxera hurreratzean, emaku-
me bat topatu zuten atarian, 
eta bere bikotekideak eztabai-
da baten erdian jo egin zuela 
azaldu zuen. Emakumea ihes 
egiten saiatu zen, eta borroka 
horretan ere zauritu egin zen. 
Udalak gaitzetsi egin du era-
soa. 016 da kasu horietan lagun-
tza lortzeko telefonoa.

PSE-EEko batzordeak 
dimititu ostean, barne 
gatazka azaleratu da
Fernando Castillok eta bere ildokoek dimititu dute

 DURANGO  Markel Onaindia
Durangoko PSE-EEn zatiketa 
gertatu da. Alderdiko batzor-
deak osorik dimititu du, eta, 
prentsan agertu ostean, barne 
gatazka azaleratu da. Azaro 
amaieran, udal hauteskundeeta-
rako zerrendaburua aukeratze-
ko bozketa egin zuten, eta hau-
tagai bi zeuden: Pilar Ríos eta 
Fernando Castillo Durangoko 
idazkari nagusia –biak zinegotzi 
dira gaur egun–. Riosek irabazi 
zuen primarioen lehia, boto bi-
ko aldeagaz. Baina Castilloren 
aldekoak ez ziren gustura geratu 
prozesuagaz, eta alderdian ja-
kinarazi zuten. Euren arabera, 
bozketa aurreko egunetan alder-
diko afiliatu kopurua 74tik 98ra 
igo zen, eta kide berri horiek 
Riosek berak inskribatu izana 
salatu dute. “Pertsona bakar ba-

tek ezin ditu 24 afiliatu ekarri”, 
esan du Castillok. Baina alder-
diak ez du bere salaketa babestu. 
“Badakit hemendik pare bat 
urtera arrazoia eman, eta afi-
liazioak legez kanpokoak zirela 
esango didatela”, adierazi du 
bozketaren galtzaileak. Alder-
diaren babesik barik, dimisioa 
eman zuten Castillok eta bere 
taldeak abenduaren 29an.

Hausnarketa epean
Korronte biren arteko talkaren 
ondorio da jazotakoa. Izan ere, 
Bizkaiko idazkaria izendatzeko 
hautagai desberdinak babestu 
zituzten Riosek eta Castillok. 
Dimisioa eman ondoren sor-
tu den egoeran, bere ildokoak 
hausnarketa epe batean daudela 
azaldu du Castillok, eta gero har-
tuko dituztela erabakiak. Bere 

zinegotzi karguagaz zer egin, 
eta hauteskundeetarako zerren-
da alternatiborik aurkeztu ala 
ez, horiek ei dira orain aztertu 
beharrekoak. Momentuz ez du 
bere iritzirik eman, “alderdiare-
kiko errespetuagatik”. 

“Kritika faltsuak”
Riosek eta bere ildokoek ez dute 
adierazpen zuzenik egin gura 
izan, eta alderdiak hartu du hi-
tza eurak babesteko: “Ez ditugu 
prozesuaren inguruko kritikak 

onartzen, guztiz faltsuak eta 
oinarri bakoak direlako”. Pri-
marioak gardentasunez garatu 
zirela adierazi dute, eta prozesu 
osoa Berme Batzordeak onartu 

zuela. Gainera, Afiliazioen eta 
Errolden Batzorde Federalak 
ere errolda begi onez ikusi zuela 
nabarmendu dute. Hori guztia 
kontuan hartuta, eta bozke-
tan irabazle irten zela jakinda, 
PSE-EEko arduradunek azaldu 
dute “alderdiaren babes osoa” 
daukala Pilar Riosek.

Dimisioaren akta jaso dutela 
aitortu dute sozialistek. Hortaz, 
herriko eta herrialdeko kideak 
Durangorako batzorde berri bat 
osatzen hasiko dira elkarlanean.

Pilar Ríos eta Fernando Castillo, udalbatzar bateko irudian.

PSE-EEko arduradunek 
azaldu dute “alderdiaren 
babes osoa” daukala  
Pilar Riosek
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Martxorako 
zabaldu gura 
dute Arreta 
Zerbitzua

 ELORRIO  M.O.
Hilabete honetan hasiko dira 
Herritarrentzako Arreta Zer-
bitzua atontzeko obrak, eta 
udalak ohar bidez adierazi du 
martxo amaierarako zerbitzua 
zabalik egotea aurreikusi due-
la. Udaletxeko beheko solairua 
egokituko dute zerbitzurako, 
orain arte udaltzainen, gizar-
te-zerbitzuen eta biltegiaren 
espazio izan dena, hain zuzen 
ere. 87 metro karratuko bule-
goa izango da, eta arretarako 

lekua, itxarongela, batzar ge-
lak eta komunak edukiko ditu. 
128.000 euro inbertitu dituzte 
egitasmoan. Horretaz gainera, 
udaletxeko berogailu sistema 
aldatzeko ere aprobetxatuko 
dute obra, 70.000 euroko kos-
tuagaz.

Bestalde, udaltzainen bule-
goa Buskantz kalera lekualda-
tu dute, eta hilabete honetan 
bertan martxan egotea aurrei-
kusi dute.

Esteibarlandako 
parkean estalkia 
ezartzeko, iritzia 
eskatu du udalak

 ELORRIO  M.O.
Esteibarlandako parkean es-
talki bat ipiniko du udalak, 
eguraldi txarra dagoenean 
herritarrek busti barik jo-
lasteko aukera eduki deza-
ten. Estalkiaren obra egiteko 
lehiaketa hasi zuten urrian, 
eta enpresek egindako propo-
samenak jendaurrean eraku-
tsi dituzte, herritarren iritzia 
jakiteko. Iturri kultur etxean 
dago erakusketa, eta bihar 
arte dago botoa emateko auke-
ra. 18 urtetik gorako elorriar 
guztiek parte hartu ahal dute 
bozketan.

Arespakotxagako obrak
Bestalde, Pujana jauregiaren 
eta Arriola kultur aretoaren 
ondoan dagoen Arespakotxa-
ga parkean ere obrak egingo 
dituzte. Alde batetik, zorua 
aldatuko dute, eta, bestetik, lo-
rategia berrituko dute. 25.000 
euro erabiliko dituzte horre-
tarako.

Ana Otadui alkateak azal-
du duenez, elorriarrentzat 
“enblematikoa” den parke 
hori kontserbatu gura du uda-
lak obraren bitartez. Horretaz 
gainera, espazioaren erosota-
suna eta balio ludikoa zein  es-
tetikoa handitzea da udalaren 
helburua. 

Udalak ohar bidez adierazi 
du martxo amaierarako 
zerbitzua zabalik egotea 
aurreikusi duela

Gaztelekua eta skate pista egingo 
dituzte 2015eko aurrekontuagaz
EAJren aldeko botoekin bakarrik onartu dute 2015erako udal aurrekontua

 ELORRIO  Markel Onaindia
Elorrioko Udalak badauka 
2015erako udal aurrekontua, 
7,7 milioi eurokoa. Udala eko-
nomikoki egonkortasun egoe-
ran dagoela esan du gobernu 
taldeak, eta turismoa, gazte-
ria, gizarte babesa eta genero 
ikuspegia bultzatzea dauka 
helburuen artean. Inbertsio 
esanguratsuenak hurrengoak 
dira: Aldapebeitia jauregiko 
teilatua konpontzea (335.000 eu-
ro), skate pista eraikitzea (50.000 
euro), gazteleku bat zabaltzea 
(63.000 euro), Elizaldeko igeri-
lekuak handitzea (30.000 euro), 
eta turismo jardunaldiak egitea 
(79.000 euro). Udalak herrita-
rren iritzia kontuan hartu du 

aurrekontuaren zati bat zehaz-
teko, eta, horrela, 150.000 euro 
elorriarren ekarpenak betetze-
ko erabiliko ditu. Batzarrak eta 
kaleko inkestak egin dituzte 
iritziak batzeko; azaldu dute 130 
lagunek parte hartu dutela, eta 
70 ekarpen jaso dituztela.

Baina partaidetza prozesu 
hori da Bilduk kontra bozka-
tzearen arrazoietako bat. Koa-
lizioaren ustez, kalean azaldu-
takoa gobernu taldeak landu 
du, eta herritarren partaidetza 
sakonagoa gura zuten Bildu-
koek. Gainera, aurrekontua 
adosteko deitu ez izana egotzi 
diote EAJri. Ezarritako lehen-
tasunekin ere ez daude ados, 
eta herrian skate pista baino 

lehentasun garrantzitsuagoak 
daudela adierazi dute. Bestalde, 
proposatutako proiektu batzuk 
aurreikusitako diruagaz ezingo 
direla aurrera atera kritikatu 
dute koaliziokoek. Horren adi-
bide ipini dituzte gaztelekurako 
inbertsioa ia 200.000 eurokoa 
izan beharko litzatekeela, eta 
karabanen aparkalekurako ere 
1.000 euro bakarrik daudela. 

PPko Carlos García abstenitu 
egin da. Udaltzaingoaren bulego 
berria eraikitzea, igerilekuak 
handitzea eta wifia doan eskain-
tzea ondo ikusi ditu, baina be-
rak aurkeztutako batzuk faltan 
bota ditu: anbulantzia ipintzea 
eta harresia konpontzea, bes-
teak beste.

Udalak 7,7 milioi euroko aurrekontua edukiko du aurten.

Urtean, batez beste, 900 kilo elikagai batu dituzte azken 8 urteetan.

Zapatuan Sahararen aldeko 
Gaztainerre jaia egingo dute
Gaztainak banatuko dituzte kilo bat janariren truke

  BERRIZ  Amaia Ugalde
Saharako errefuxiatuei lagun-
tzeko elikagai bilketa egiten da-
biltza Berrizen, eta, bilketaz gai-
nera, sentsibiliaziorako egun 
berezia antolatu dute zapatu 
honetarako. Goizean, Udal Kon-
tseiluko kideak dendarik denda 
ibiliko dira elikagai bilketaren 

berri ematen. Arratsaldean, be-
rriz, Gaztainerre jaia eta Saha-
rako musikarien kontzertua 
izango dituzte.

 Urtero egiten dute Gaztaine-
rre jaia Berrizen, baina aurten-
goa berezia izango da. Gaztaina 
zorroaren truke, herritarrek 
kilo bat janari eman beharko du-

te, eta Saharara bideratuko da 
batutako janaria. 18:00etan hasi-
ko da banaketa Olakueta plazan, 
eta, gaztainak jan bitartean, 
Almofid Ahmed Sidi abeslariak 
eta Asalak Alhasan Mohamed 
gitarra-jotzaileak kontzertua es-
kainiko dute. 

Ia hogei urte dira Berrizen 
Saharako errefuxiatuen alde-
ko beharra egiten dutela. Udal 
Kontseiluak Herria elkarteagaz 
egiten du orain elikagai bilketa. 
Hilaren 18ra arte egingo dute 
bilketa, udaletxean, eskoletan 
eta dendetan. 
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Bilboko mobilizaziora joatera deitu du 
Sarek, sakabanaketagaz amaitzeko
17:30ean abiatuko da mobilizazioa, zutabe bitan, udaletxetik eta Casilla plazatik

 DURANGALDEA  M. Onaindia
Now Euskal Herrira. Hori da 
Sare mugimenduak biharko 
mobilizaziorako aukeratu duen 
leloa. Euskal presoen sakaba-
naketa amaitzea exijituko dute 
Bilboko kaleetan, eta eskaera 

horri nazioartean  indarra ema-
teko ingelesezko now berba 
erabiliko dute, euskaraz orain 
terminoaren baliokidea dena. 
17:30ean abiatuko da mobiliza-
zioa, zutabe bitan, udaletxetik 
eta Casilla plaza ingurutik. 

Zabalburu plazan amaituko da 
protesta, ekitaldi bategaz. Elka-
rretaratzerako deialdia egin du 
Sarek herririk herri, eta horren 
adibide da joan zen zapatuan 
Durangon atera zuten argazkia: 
mosaiko bat osatu zuten. 

Sakabanaketa politika amai-
tzeko lehentasuna dauka Sarek, 
boluntario diren sarekideen 
bidez, gai hori lantzen duen li-
buruxka banatzen dabil.

Argiak piztuta
Mobilizazioaren bultzatzaileek 
adierazi dute argi dutela saka-
banaketagaz amaitzeko ordua 
heldu dela. Hori erakusteko, 
ekintza berezia egingo dute 
bihar, Bilbon. Ibilbidean zehar 
argiak banatuko dizkiete par-
te-hartzaileei, eta ekitaldiko 
une batean horiek isiotzeko es-
katuko diete. Durangon, Sare mugimenduaren deialdia babesteko argazkia.

Abadiñoko 
Udalera deitzeko 
aukera berria: 
010 zenbakia

 ABADIÑO  Itsaso Esteban
Urte hasieratik telefono linea 
berria dauka martxan Aba-
diñoko Udalak: 010 zenbaki-
duna, hain zuzen ere. Urta-
rrilaren 2tik, herriko edozein 
telefonotatik 010 markatzea 
nahikoa da udaletxera deitze-
ko. Telefono zenbaki berria 
egon arren, orain arteko lineek 
ere erabilgarri egoten jarrai-
tuko dutela azpimarratu dute 
udaleko bozeroaleek. 

Jose Luis Navarro alkatea-
ren berbetan, “linea honegaz 
Abadiñoko Udalak beste urrats 
bat eman nahi du gardenta-
suna handitzeko eta herrita-
rrengandik hurbilago egoteko: 
erraz gogoratzeko moduko zen-
bakia da, eta lagungarria izan 
daiteke herritar askorentzat, 
udaletxeko zenbakia eskura ez 
daukatenean”. 

Amankomunazgoko langileek 
“akordioak betetzeko” eskatu dute
Lanpostuen balorazioa egiteko ardura duen batzordean erabakitako akordioak 
onartzeko eskatu dute; Zarrabeitia presidenteak dio azterketa ez dagoela amaituta

 

DURANGALDEA  J.D.
Abenduko azken udalbatza-
rrean Durangaldeko Aman-
komunazgoko hamabi langile 
udalbatzarrera sartu ziren, eta 
protesta isila egin zuten. Aman-
komunazgoko langileen organi-
grama eta funtzioak berritzeko 
helburuz sortutako Balorazio 
Batzordeak 2014an egindako lan-
ketan “erabakitako akordioak” 
bete daitezela eskatzea izan zen 
protestaren helburua. Langile 
horien esanetan, departamendu 
guztietako ordezkariak batu zi-
ren udalbatzarrean. 

Ohar bidez azaldu dituzte  
protestarako dituzten arra-
zoiak: “Kargu politikoei, erres-
petu osoz, Balorazio Batzordeak 
erabakitako akordioak aurrera 
eroatea eskatzen diegu; lortuta-
ko akordioekiko erantzukizu-
na eskatzen dugu, eta akordio 
horiek udalbatzarrean onartu 
daitezela”. Gogoratu zutenez, 
“Amankomunazgoko udale-
rriak diren Durangon, Elorrion, 
Zaldibarren eta Atxondon har-

tutako erabakiak exekutatu di-
tuzte, eta horretarako asmoa da-
go Iurretan eta Mañarian ere”. 
Euren kasuan, aldiz, urtebeteko 
negoziazioen ostean, “zailtasu-
nak sortu dira azken unean, eta 
horiek politikoki konpondu” 
behar direla uste dute, “beste 
udalerri batzuetan gertatu den 
moduan”.  

Amankomunazgoko presi-
dente Oskar Zarrabeitiak adie-
razi duenez, “errespetatzen 
dugu langileen protesta, baina 
harritu egin gintuen”. Izan ere,  
“langileekin gertuko harrema-
na dugu, eta gure ateak irekita 
daude edozein gai tratatzeko”.

Zarrabeitiaren hitzetan, 
oraindik ezin da erabakirik 
udalbatzarrera eroan, azterketa 
ez dagoelako amaituta: “2014an 
lanpostuen balorazioa aztertzen 
jardun du batzordeak, baina ez 
da azterketa osorik amaitzeko 
denborarik egon”. Baina urta-
rriletik aurrera “berriro gai ho-
rri helduko diogu, betiere lege-
diaren markoa errespetatuta”.Amankomunazgoko langileak, abenduan egindako urteko azken udalbatzarrean.

Loteria eta Bono 
Lotoa, biak aste 
berean, Traña-
Matienan

 ABADIÑO  Jone Guenetxea
Traña-Matiena auzoan zorte 
onagaz abiatu dute 2015. ur-
tea. Errege eguneko loteria-
ren bigarren saria saldu dute 
San Prudentzioko administra-
zioan, eta Bono Loto lehiaketa-
ren 104.539 euroko saria duen 
txartela Petite liburu dendan 
zigilatu dute. Txartelaren ja-
beak, guztira, 104.539 euro era-
man ditu poltsikora bost zen-
baki eta osagarria asmatu eta 
gero. Martin eta Mikel Petite 
aita-semeek pozik hartu zuten 
sariaren berria.

Traña-Matienako adminis-
trazioan, aldiz, Errege eguneko 
loteriaren bigarren sariko 40 
dezimo saldu dituzte. 43.743 
zenbakiak bost milioi eta er-
diko saria izan du, guztira, eta 
Abadiñon hiru milioi banatu 
dira.
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GREMIOEN GIDA 
DEKORAZIOA

ITURGINTZA

GARBIKETA LOREZAINTZA

Profesional onenak 
zure zerbitzura!
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Datozen hiru 
urteetarako  
II. Euskara Plana 
onartu du udalak

 IURRETA  A.U.
Euskararen Erabilera Nor-
malizatzeko Plana onartu du, 
bigarrengoz, Iurretako udal-
batzarrak. Hainbat helburu 
finkatu ditu 2015-2017 aldirako.

Jaurlaritzaren irizpideen 
arabera, Iurretako Udalak 
%60,05eko indizea bete behar 
du. Horretarako, helburu oro-
kor batzuk finkatu ditu udalak. 

Tartean, herritarrei begira, 
euskara zerbitzu-hizkuntza 
izatea bermatu gura du espa-
rru guztietan. Gainera, idatziz-
ko erabilera ere areagotu gura 
du, itzulpenetatik harago, eta 
langileen artean eta adminis-
trazioekin dituen harrema-
netan lan hizkuntza izateko 
pausoa ere eman nahi du. 

Herritarrei begira, euskara 
zerbitzu-hizkuntza izatea 
bermatu gura du udalak 
esparru guztietan

Elikagaien 
kudeaketari 
buruzko gogoeta 
bihar, Zelaietan 

 ZORNOTZA  J.D.
Euskal Herrian, elikadura bu-
rujabetzaren inguruan eraiki-
tzen dabiltzan esperientzia eta 
alternatiben gaineko hausnar-
keta eta eztabaida proposatzen 
dituen jardunaldiak egongo 
dira bihar, Zelaieta zentroan. 
Amorebieta-Etxano Iraunkor 
taldeak antolatu ditu jardunal-
diak, Zornotza Eraldatuz herri 
ekimenaren laguntzagaz.

Bihar, 10:40an, Bide berriak: 
elikadura Euskal Herrian do-
kumentaleko zuzendari Mari-
txu Arroyok dokumentalaren 
gaineko nondik norakoak azal-
duko ditu. Ondoren, 11:00etan 
dokumentala ikusteko aukera 
egongo da. Dokumentalaren 
bidez, Euskal Herrian dagoen 
eredu agroindustrialak maila 
sozialean, ekonomian zein in-
gurumenean eragiten dituen 
ondorioak erakutsi nahi dituz-
te. Horren aurrean, dokumen-
talak bertako nahiz munduko 
nekazaritza sektoretik erai-
kitzen dabiltzan alternatiba 
nabarmentzen du: elikadura 
burujabea. Azkenik, 12:00etan 
eztabaidarako tartea irekiko 
dute.

4.000 euro batu dituzte 
abenduko jaialdi solidarioan
Umeen minbizia ikertzera bideratuko da dirua

 ZORNOTZA  Joseba Derteano
Zornotzako Ogenbarrena auzo-
ko ostalari eta merkatarien He-
zetasun elkarteak jaialdi soli-
darioa antolatu zuen abenduko 
bigarren asteburuan. Minbizia 
duten seme-alaben gurasoek 
sortutako Pequeropa elkarteari 
laguntzeko diru-bilketa egitea 
zuten helburu. Guztira, 4.000 eu-
ro batu zituztela jakinarazi du-
te, eta elkarteari eman dizkiote. 

Asteburu horretako ekital-
dirik jendetsuena Maletatzar 
Solidarioa izeneko herri laster-

keta izan zen: 400 partaide izan 
zituen ekimenak. Maletan 95 
kilo zeramatzan parte-hartzaile 
batek irabazi zuen lasterketa. 

Nagusien diru-bilketa
Bestalde, Jose María Azkuna 
egoitzako nagusiek 740 euro 
batu dituzte, eta Zornotzako 
Caritasi eman dizkiote. Diru 
hori lortzeko, batetik, txartelak 
saldu zituzten, ondoren Gabo-
netako saskia zozkatzeko, eta, 
bestetik, azoka txiki solidarioa 
antolatu zuten. 

Maletatzar Solidarioa herri lasterketan hartutako irudi bat.

100 urte bete dituen Daniel 
Legorburu omendu dute 
Abenduaren 28an, urtegunean, izan zen omenaldia

 ZORNOTZA  J.D.
Abenduaren 28an 100 urte egin 
zituen Daniel Legorburu etxa-
notarrak, eta, hori ospatzeko, 
omenaldia antolatu zion Etxa-
noko auzokideen elkarteak.

Gure-Etxea nagusien egoi-
tzako aretoan ehun lagunetik 
gora batu ziren omenaldi eki-
taldira. Auzokideak ez ezik, 
Legorbururen hamabi neba- 
arrebetatik bizirik dauden 
anaia biek ere, José Legorbu-
ruk (95 urte) eta Agustín Legor-

buruk (86 urte), bertatik bertara 
jarraitu zuten ekitaldia.

Lehenengo Etxanoko dantza 
taldearen eta Amaia Aurre-
koetxea bertsolariaren saioak 
izan ziren. Ondoren, Etxanoko 
auzokideen elkarteko presi-
dente Paskual Uriartek opari 
bat eman zion Legorbururi 
elkartearen izenean: bere izen- 
abizenak eta urteguna borda-
tuta zituen txapel bat. Legorbu-
ruk hunkituta eta esker onez 
jaso zuen oparia.

Daniel Legorburu eskuman, Agustín anaiagaz.

Desanexioaren osteko 
lehen osoko bilkura 
gogoratuko dute
Iurretak duela 25 urte berreskuratu zuen herri izaera 

 IURRETA  Amaia Ugalde
Duela 25 urte, 1990eko urtarri-
laren 10ean egin zuten Iurretan 
desanexioaren osteko lehen oso-
ko bilkura. Data hori gogoratu-
ko dute bihar, Iurretan, 11:00eta-
tik aurrera. Osoko bilkura bere-
zian, adierazpen instituzionala 
irakurriko dute, duela 25 urteko 
konpromisoak berresteko, eta, 
gero, Elizateko batzarrak sinbo-
lizatzen dituen harrizko mahai 
bat ipiniko dute elizpean.

Adierazpen instituzionala-
ren bidez, desanexioaren arra-
zoiak eta orduan hartutako 
konpromisoak “inda-
rrean” daudela azal-
duko dute,  Iñaki 
Totorikaguena al-
katearen berbetan.  
Totorikaguenak 
herri izaera berres-
kuratzean edukitako 
helburuak gogoratu 
ditu: “Herritarren beharrizane-
tatik hurbilago egotea, baliabi-
de publikoak hobeto kudeatzeko 

udalerri orekatu bat izatea eta 
zerbitzu publikoak herrita-
rrei hurreratzea”. Zapatuan, 
adierazpena irakurri eta gero, 
elizateko mahaia ipiniko dute 
elizpean; izan ere, antzina, eliza-
teetan, eliza aurrean eta mahai 
baten bueltan lantzen ziren gai 
publikoak batzarretan. Batzar 
horiek sinbolizatzeko, harrizko 
mahaia ipiniko dute elizpean, 
plaka bategaz.

1989: txapliguak Durangon
Desanexioa bultzatzeko lehen 
gestora 1983an sortu zen, Iurre-

tan. Harrezkero, “negoziazio 
gogorrak” izan zirela gogoratu 
du Mikel Sopelana gestorako ki-

de izandakoak. Diru kontuek eta 
muga geografikoek –Orozketan 
eta Landakon– eragin zituzten 
buruko min handienak. Sopela-
naren ustez, 1991ko urtarrilekoa 
baino data gogoangarriagoa da 
1989ko maiatzaren 23koa. Egun 
horretan, Durangoko Udalak de-
sanexiorako puntuak onartu zi-
tuen osoko bilkuran: “Udalbatza 
iurretarrez bete genuen, eta txa-
pliguak eta guzti bota genituen 
gero, Durangoko udaletxeko bal-
koitik”. Ilusio handiko urteak 
izan ziren, Sopelanaren arabera.

25. urteurreneko irudia
2015ean irudi berezi bat erabili-
ko du Iurretako Udalak, urteu-
rrenearen harira sortutakoa. 
Iurretako armarriaren bertsio 
bat da, magenta kolorean sin-
tetizatua, eta, zuhaitzagaz eta 
dorreagaz batera, Iurretako 
banderaren izarra dauka bar-
nean. 25.urteurrenean erabiliko 
da marka hori, eta, urtea amaitu 
ostean, irudi berriagaz jarrai-
tuko duten edo ez erabaki barik 
dagoela azaldu du Iñaki Totori-
kaguena alkateak. 

Duela 25 urte, Iurretako elizpean egin zuten botere eskualdatze ekitaldia. FotoSol

“Negoziazioak  
gogorrak izan  
ziren” 
MIKEL SOPELANA  
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“Umeen ikasketa arazo askoren 
atzean ikusmen arazoak daude”
Begien terapia lantzen dute Landako optikan; ikusmen abilezia indartuz gero, irakurmenean hobekuntza nabarmenak izaten dituzte

Sarritan, gaztetxoek egoki gara-
tzen dute ahozko hizkuntza, bai-
na, hala ere, ikasteko edo irakur-
tzeko arazoak izaten dituzte. Ka-
su askotan, arazo horien atzean 
ikusmen arazo bat egoten da. 
Landako optikan begien tera-
pia landu, eta arazo horiek gain-
ditzen laguntzen dute. “Ikaske-
tak ikusmenagaz oso lotuta dau-
de. Ikasten duenaren %75etik 
%90era ikusmenaren bitartez 
heltzen zaio umeari”, azaldu du 
Lourdes Arrizabalaga optiko op-
tometristak. 

Ikusmen binokularra eduki-
tzea, enfokatzeko gai izatea, be-
gien mugimenduak zehatzak 

izatea eta ikusmenaren pertzep-
zioa edukitzea ezaugarri garran-
tzitsuak dira ikasketetan zailta-
sunik ez izateko. Eskola-porro-
taren inguruko datuek ez dute 
zalantzarako tarterik uzten: az-
tertutako lau kasutatik hirutan 
eskola-porrota ikusmenaren in-
guruko arazoen ondorio da.

Seinaleak
Lehen Hezkuntzako bigarren 
mailan, umeak irakurtzen ikas-
ten hasten direnean agertzen di-
ra lehenengo seinaleak. Umea li-
burura gehiegi hurbiltzen bada, 
irakurtzerakoan edo idaztera-
koan burua gehiegi okertzen ba-

du, begi bat tapatu edo okertzen 
badu hurbileko lanetan, lauso 
edo bikoitz ikusten badu, edo ira-
kurtzen duena ez badu ulertzen, 
gurasoek ahalik eta arinen jo 
beharko lukete terapia bisual bi-
dezko tratamendu batera. 

Begien terapia
Begien terapia optometriaren 
atal bat da, eta pertsonen ikus-

men abileziak indartzeaz eta ho-
betzeaz arduratzen da. 

Landako optikako profesiona-
lek begien azterketa egiten du-
te lehenik eta behin. Begien mu-
gikortasuna, fusioa eta egokiera 
aztertzen dituzte. “Azterketa egin 
eta gero, tratamendu pertsonali-
zatuak ematen ditugu”, adierazi 
du Maider Llanos optikako ardu-
radunak. Kasu gehienetan, gai-
nera, arazoak konpondu egiten 
dira, hiru hilabete inguruan, as-
tean egun batez, optikan ariketak 
eginez gero eta etxean ere arazoa 
lantzen bada. Ariketa horiek begi 
alferra eta estrabismoa konpon-
tzeko ere balio dute.

ORDUTEGIA

2. LHn, umeak irakurtzen 
hasten direnean agertzen 
dira lehenengo seinaleak

Astelehenetik ostiralera: 

09:30etik - 13:00etara 
16:30etik-20:00etara 
Zapatu goizetan.

HELBIDEA

KONTAKTUA

Juan Mari Altuna, 22  

Durango

Tel.: 946 814 999 
landako.optika@gmail.com 

     landakooptika

Landako optikak, ohiko optika denda 
bateko zerbitzuez gainera, beste aukera 
batzuk eskaintzen ditu. Durangon, 
berritzailea da optometriaren esparruan. 
Ikasteko arazoen gainean ohartarazten 
dute, eta gaitz horiek tratatzen dituzte, 
ikusmen disfuntzioak aintzat hartuta.

GRADUZAZIOAK

BEGIEN AZTERKETA

UMEEN OPTOMETRIA

BEGIEN TERAPIA

UKIPEN LENTEAK

TONOMETRIAK

TOPOGRAFIAK

 IKUSMEN URRITASUNA

AUDIOLOGIA
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SEI HANKAKO MAHAIA

GOIZTIDI 
DIAZ

EAJ

6.469 arrazoi
Joan jakuz Gabonetako jaiak, 
igaro dira urteko azken egu-
nak eta urte barriko hasiera-
koak. Jaso izan doguz gure he-
rrian Olentzero eta Mari Do-
mingi, baita Errege magoak 
be. Euren zakuak itxarope-
nez gainezka. Egun hauetan 
umeen begietara begiratzea 
esperientzia ederra bilaka-
tzen da urte osoan etorriko di-
ren gorabehera guztiak jarre-
ra egokiagaz gureganatzeko.

Aurten be abagune politak 
izan doguz gure Udalerrian 
egoera latzean bizi diren an-
dra gizonei elkartasuna era-
kusteko. Besteak beste, Stop 
Sanfilipporen aldeko txapel-
keta edota Durango Kirolakek 
prestatutako maratoi solida-
rioak. Urtero legez, JAEDek 
antolaturiko zozketak izuga-
rrizko arrakasta eduki dau. 
Nork ez dau erosi txartelen 
bat edo dozena bat? Urtero -ur-
tero egiten daben ahalegin 
nekaezina itzela da, baina are 
harrigarriagoa egunero- egu-
nero egiten dabena.

Gaurkoan, Gabonetan jen-
derik gehien hartzen daben 
ekimena azpimarratu nahi 
dot: Durangoko izotz pistari 
buruz ari naz, noski. Urte-
rik urte erabiltzaileen ko-
puruak gora egin dau, eta, 
egunokaz, sei mila pertsonek 
baino gehiagok aukera izan 
dabe Landako erakustazo-
kan izotz gainean patinatzeko 
eta, noski, ederto pasatzeko. 
Umeak, gazteak eta helduak. 
Orain hamar urte jaio zan 
jarduera hau gure herrian, 
orduko alkatearen eta Kirol 
zinegotziaren ekimenez, eta, 
oztopo guztiak gaindituz (kon-
trakotasunak, oposizioaren 
kritikak etab.), aurrera egin 
dau. Ekimen arrakastatsua, 
ekimen oparoa. Sasi guztien 
gainetik, pertsona da ardatza. 
6.469 pertsona, 6.469 arrazoi.

Berbalagun egitasmoa martxan, 
euskararen erabilera bultzatzeko
Berbalagun talde bi sortzeaz gainera, Gurasolagun proiektua abiatuko dute

 MALLABIA  Jone Guenetxea
Euskararen erabilera bultzatu 
guran, Berbalagun egitasmoa 
jarriko dute martxan Malla-
bian. Juanmi Bravo AEK-ko ira-
kasleak eta praktika egitasmoa-
ren arduradunak azaldu due-
nez, “baserri auzoetan ez bezala, 
herrigunean euskararen erabi-
leraren beherakada nabarmena 
izan da azken urteotan, herrira 
bizitzera etorritako jendea de-
la-eta”. Gaineratu duenez, az-
ken bi hamarkadetan hainbat 
herritarrek ikasi dute bertako 

euskara ikastaldeetan. “Egun, 
ikasle hauen helburua kalean 
eta bertako herritarrekin eus-
kara erabiltzea da”. Ohiturak 
aldatzea, berriz, ez da erraza. 
Izan ere, pertsona horien orain 
arteko harremanetarako hiz-
kuntza gaztelania izan da, baita 
euskaldunekin ere. 

Ohitura horiek aldatu gu-
ran, Berbalagun egitasmoaren 
erronkak ekintza zehatzetan oi-
narritu dituztela jakinarazi du-
te. Herrian astean behin bilduko 
diren bi berbatalde sortuko 

dituzte. Bata goizez arituko da, 
eta bestea, berriz, arratsaldez. 
Era berean, Mallabiko eskolan 
Gurasolagun talde bat sortzeko 
asmoa dute. 

Hainbat ekintza
Urtean barrena berbataldeetan 
jarduteaz gainera, sei ekintza-
tan parte hartzeko aukera izan-
go dute: eskolan hitzaldi bat, 
kultur etxean ikastaro bat, hiru 
berba afari eta ekainerako min-
tzodromoa antolatuko dituzte, 
besteak beste. 

AEKn diharduten ikasleen argazkia.

Gaztetxeak 500 
kilo elikagaitik 
gora jaso ditu 
JAEDi laguntzeko

 ATXONDO  Joseba Derteano
Iazko abenduan gaztetxeak 
janari bilketa solidarioa egin 
zuen bigarren bider; gainera, 
jostailuak ere batu zituzten 
lehenengoz. Abenduan, hiru 
egunez egon ziren udaletxea-
ren ondoan, herritarren ekar-
penak jasotzen. 2013an 400 kilo 
elikagai batu zituzten, eta aur-
tengo aldian 500 kilotik gora 
jaso dituzte. Horretaz gainera, 
askotariko 60 bat jostailu ere 
jaso dituzte: bizikleta bat, pan-
pinak eta karta jokoak, adibi-
dez. “Herritarrek gure deiari 
erantzun diote, eta bilketak 
izan duen erantzunagaz oso 
pozik gaude”, adierazi du gaz-
te asanbladako Kike Bilbaok. 
Batutako guztia Durangaldeko 
JAED elkarteari eman diote. 

Autoak ezingo 
dira Autonomia 
kaletik ibili  
aste barruan   

 ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Autoak ezingo dira eskola on-
doko Autonomia kaletik ibili 
aurrerantzean, astelehenetik 
barikura. Eskolara bide horre-
tatik joaten diren oinezkoak 
babesteko neurria da Zaldi-
barko Udalak hartu duen ho-
ri. “Autonomia kalearen zati 
batean ez dago espaloirik, eta 
ume eta heldu askok egiten du 
eskolara joan-etorria bertatik, 
eta autoen trafikoak arrisku-
tsu egiten zuen egoera”, azaldu 
du Arantza Baigorri alkateak. 
“Eskolarako bidea herritar 
guztientzako segurtasun han-
diko gunea izan behar dela us-
te dugu, eta horregatik erabaki 
dugu neurri hori hartzea”, 
azpimarratu du alkateak.

Asteburuetan, eskolarik ez 
dagoen egunetan, baimenduta 
egongo da autoen zirkulazioa.

Erremata egingo dute, 
Caritasi diruz laguntzeko 
Baserriko produktu eta animaliak, enkantean

 GARAI  Markel Onaindia
Hurrengo zapatuan, urtarri-
laren 17an, Erremataren beste 
edizio bat egingo dute Garain.  
Baserriko produktu eta anima-
liak enkantean ipiniko dituzte, 
eta jasotako diruagaz ekarpen 
solidarioa egingo dute. Izan ere, 
jasotako diruaren erdia Carita-
si emango diote, eta beste erdia 
parrokian geratuko da, man-

tentze-lanetako gastuetarako. 
Goizeko 11:30ean meza egongo 
da Elizabarrin –iaztik ordu erdi 
aurreratu dute, ekitaldia lar be-
randutzen zela-eta–, eta ostean 
hasiko da enkantea. Gainera, 
elizkizunaren amaieran, pro-
duktuak eta inguruko lurrak 
bedeinkatuko ditu abadeak. 

San Anton eguneko ekitaldi 
honetan, baserritarrek dohain-

tzan ematen dituzte produk-
tuak eta animaliak. Txorizoak, 
esnea, arrautzak eta untxiak 
egoten dira eskura, adibidez. 
Enkantera hurreratzen direnen 
artean, diru kopuru altuena 
proposatzen duenak eroaten du 
produktua etxera. Iaz 1.400 euro 
jaso ziren guztira.

Diruaren erdia Caritasi 
emango diote, eta beste 
erdia parrokian geratuko da, 
mantentze-lanetarako
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DURANGALDEA ASTEON

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

      Iritzia 

Baguez Gure Espazio Bile dinamikako kideak 
Anes Baños, Julene Conde, Olatz Berasategi, Oier Iturriaga, Karolina Suarez, Ainhoa Olaso, Edurte Landaluze, Asier Angulo,  
Julen Urrutibeaskoa, Amaia Iraeta, Iratxe Delgado, Martin Loizate, Maixa Villanueva, Julene Egiluz, Amaia Baseta, Elene Landia,  
Ainhoa Olaso Sopelana eta beste hamaika.  

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). 

Urte berri on, Durango! 
Bi hilabete pasatu dira gazte andana batu gine-
netik udaletxe parean, eta Durangoko alkateari 
gure beharraren berri eman genionetik; udalaren 
partetik erantzun bat jasotzeko denbora nahikoa 
eta sobera. 

Aitziber Irigoras alkateari entregatu genion 
eskari horren bidez, Durangoko gazteok ditugun 
premien berri eman genion, eta beharrizan hauek 
asetzeko espazio baten beharra aldarrikatu ge-
nuen. Horretarako, lehen pauso gisa, Baguez gure 
espazio bile dinamikako kideekin batera abendua-
ren hasiera baino lehenagorako bilkura bat anto-
latzeko deia luzatu genion alkateari. 

Bi hilabete pasatu dira ordutik hona, baina ez 
dugu erantzunik jaso. Udalaren erantzukizuna 
herritarron beharrei erantzutea den arren, lepoa 
eman dio Durangoko gazteon beharrari. Jarrera 
hau ikusita, argi dugu gure nahien aurrean uda-
lak duen interesa zein den. 

Udalak herriko gazteoi entzungor egin badigu 
ere, guk gure espazio bile jarraituko dugu: harre-
manak izateko, ikasteko, sortzeko... eta Durango 
pizteko! Erne gazte, urte berri hasiera hau eraba-
kigarria izango baita gazteontzako espazioa lor-
tzeko bidean.

Baguez gure espazio bile, bazatoz?

600 lagunek bisitatu dute dagoeneko 
Hontza natur zientzien museoa
Hontza museoan ‘Nautilus pompilius’ espezieko pieza bat egongo da ikusgai

 MAÑARIA  Markel Onaindia
Hontza Durangaldeko Natur 
Zientzien Museoak 600 lagu-
nen bisita jaso du dagoeneko, 

azaroaren 24an zabaldu, eta hi-
labete bi ere pasa ez direnean. 
Enrike Huerta museoko presi-
denteak adierazi du, “egin duen 

eguraldia ikusita, nahiko ondo” 
dagoela kopuru hori. Lagun-tal-
deak eta nagusien taldeak joan 
dira batez ere, eta udaberrirako 
eskola umeak etortzea aurrei-
kusi du. Museoagaz batera, ikas-
leei herria ezagutzeko aukera 
eskaintzea ere aztertzen dabil-
tza museokoak. Astegunetan 
17:00etatik 19:00etara dago zaba-
lik, eta zapatu eta jaiegunetan 
goizez ere bai.

Beste pieza bat
Oskoldunak izeneko erakusketa 
martxan dago Hontza museoan, 
eta hemendik aurrera  beste pie-
za bat egongo da ikusgai. Izan 
ere, Donostiako Aquariumak 
Nautilus pompilius espezieko 
muskuilu bat eman dio dohain-
tzan. Muskuilu berezia da, kan-
poko maskorra daroan bakarre-
takoa delako bere sailean. Huerta, museoan,eskuratu berri duen pieza garbitzen.

Udalak gure beharrari lepoa eman dio,  
guk gure espazio bile jarraitzen dogu

Eguenetako Klubagaz zelan 
jarraitu erabakiko dute
Harremanei eusteko bilgune aproposa dela uste dute

 IZURTZA  J.D.
Eguenetako Klubaren susta-
tzaile nagusi izan den Cristina 
Morak taldea utzi du, Miguel 
Delibes idazlearen gaineko Na-
die llora a Don Ambrosio antzez-
laneko gidoilari eta zuzendari 

zereginetan lanpetuta dabilela-
ko. Beraz, Egunetako Klubeko 
lagunak datorren eguenean 
batzartuko dira, klubagaz zelan 
jarraitu erabakitzeko: “Ez da-
kigu zelako egituragaz, baina 
batzen jarraituko dugu, hartu- 

emanak mantentzeko gune ona 
delako”, esan du klubeko Toñi 
Jimenezek. 

Bitaño kultur elkarteko Cris-
tina Moraren ekimenez, orain 
lau urte sortu zuten Egueneta-
ko Kluba. Izurtzarren arteko 
hartu-emanak sendotzea zuen 
helburu, askotariko ikastaroak 
antolatuta. Jubilatuen egoitzan 
batu izan dira, eta, jubilatuekin 
hasi bazen ere, denbora joan 
ahala, adin askotako jendea ba-
tu da eguenetako hitzordura.  

Ekintzaileei 
laguntzeko 
aholkularitza 
eskainiko dute

 OTXANDIO  J. Derteano
Zuiako kuadrillak ekintzaileei 
laguntzeko programa bat abia-
tuko du urtarrilean. Programa 
horren bidez, aholkularitza 
eta turoretza eskainiko diete 
enpresa bat sortu dutenei edo 
enpresa bat sortzeko asmoa 
dutenei. Edozein sektoretako 
enpresa berriei bideratuta 
egongo da. 

Aurten hirugarren aldiz 
ipiniko dute martxan ekin-
tzaileei laguntzeko programa, 
urtarrilean hasi eta maiatz 
ingurura arte. Izan ere, orain 
urte batzuk egindako Enplegu 
Planean irtendako ondorioe-
tako bat ekintzaileei euren 
proiektuak aurrera ateratzen 
laguntzeko beharrizana dagoe-
la izan zen. Orain arte martxan 
jarritako programek harrera 
ona izan dute, eta horregatik 
erabaki dute aurten ere erre-
pikatzea.

Zuiako kuadrilla Aramaio, 
Arrazua-Ubarrundia, Legutio, 
Urkabustaiz, Zigoitia eta Zuia 
herriek osatzen dute, baina 
Otxandio ere badago Enplegu 
Planaren barruan.

Zuiako kuadrillak 
ekintzaileentzako 
aholkularitza programa 
abiatuko du urtarrilean

DURANGALDEA  Amanko-
mugazgoak hainbat ikastaro 
abiatuko ditu otsailaren lehen 
astean. Ikastaroak gurasoei 
zein helduei bideratuta daude. 
Gaiak droga-mendekotasuna, 
osasuna, familiaren komuni-
kazioa eta gatazken irtenbi-
deak izango dira. Urtarrilaren 
16ra arte eman daiteke izena   
telefono honetan: 946 200 520.

Gurasoentzako 
bost ikastaro

Deskontua Elorrioko 
kiroldegian 
ELORRIO  Elorrioko kirolde-
giko abonu intregrala egite-
rakoan (gimnasioa eta igeri-
lekua) matrikulako 40 euroak 
aurrezteko eskaintza dago 
urtarrilaren 15era arte. Urteko 
bonua, berriz, 175,74 euro da, 
eta epeka ordaindu daiteke.
Bestalde, gaur, 19:30etik aurre-
ra dantza karibetarra ikasta-
roa dohainik probatu daiteke.

DURANGO  28.905 zenbakiaren 
jabeari egokitu zaio JAEDek 
zozketaturiko Citroen C4 au-
toa. Beste urte batez, marti-
tzen honetako zozketa solida-
rioak ikusmin handia eragin 
du Durangoko Andra Mariko 
elizpean. 54.700 txartel saldu 
dituzte aurten. ANBOTOren 
webgunean dago zenbaki sari-
dun guztien zerrenda. 

JAEDen zozketako 
autoa, 28.905ari
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Berbaz

“Gerediaga Elkartearengandik  
saria jasotzeak gainezka egin dit ” 
Juanjo Moreno Tabirako saskibaloi taldearen bultzatzaileak jaso du aurten Gerediaga Elkartearen Teila saria

 BERBAZ  Jone Guenetxea
Juanjo Moreno Tabirako saski-
baloi taldearen aita dela esan 
daiteke. Taldea entrenatzen 
hasi zenean, Tabirakok herri-
ko harrobia behar zuela hartu 
zuen aldarri. Ia bost hamarka-
da geroago, taldeak 662 joka-
lari eta 120 entrenatzaile ditu. 
Duela lau urte Tuterara bidali 
zuten gizarteratze proiektu 
batera. Hala ere, Durangaldea 
barru-barruan darama.

Zelan heldu zinen Durangora?
Batxilergoa Bilbon, Indautxuko 
Jesuitetan ikasi nuen. Kimika 
ikastera Zaragozara joan nin-
tzen, eta saskibaloian jokatzen 
nuen. Jesuiten ikastetxe nagu-
sian nengoen, eta bertako Je-
suiten taldea entrenatzen nuen. 
Horrela, Vicente Zabalak, beran-
duago San Faustoko parrokoa 
izan zenak, entrenatzaile izateko 
fitxatu ninduen. Ikasketak amai-
tzean, Loiolara joan nintzen, filo-
sofia ikastera. Bigarren urtean, 
1965ean, Vicente Zabalak astebu-
ruetan Durangora entrenatzera 
etortzeko eskaintza egin zidan. 
Beranduago Durangora etorri 
nintzen.

Sasoi hartan, Tabirako saskiba-
loi taldea sortuta zegoen arren, 
bultzada handia eman zenion.
Heldu nintzenean, 28 urte ni-
tuen. Beraiekin jokatu nezan 
gura zuten. Argi nuen Tabira-
kok meritu handia zuela, baina 
behar zuena harrobia zela. Nire 

papera jokalari izatea baino en-
trenatzaile izatea izan behar zela 
ikusi nuen. Gainera, entrenatzai-
le tituluak nituen, eta esperien-
tzia nuen. Zaragozan zaletasun 
eta gogo handia zuen jendeagaz 
elkartu nintzen, eta gorengo mai-
lara igo ginen. Madrilen eta Bar-
tzelonaren kontra jokatu genuen 
hainbat urtetan. Era berean, la-
guntasuna eta boluntariotzaren 
esperientzia bizi izan nituen han, 
eta balio handia ematen nion. 
Tabirakon ziharduen jendeagaz 
ere balio horiek bat egiten zute-

la ikusi nuen. Horrela, gehiago 
entrenatzen hasi ginen, eta baita 
etxeko entrenatzaileak hezten 
ere. 

Zelako balioak igorri gura izan 
zenituen Tabirakon egon zinen 
sasoian?
Taldea norbera baino gehiago 
dela transmititu gura izan nuen. 
Manchester United taldeak lelo 
bat du, eta hau dio: Hemen ga-
rrantzia gutxien duena ni naiz, 
eta garrantzitsuenak gu gara. 
Talde espiritua. Entrenamen-
duetara garaiz heltzea, taldea 
duintasunez ordezkatzea, irabaz-
terakoan edo galtzerakoan beti 
onena ematea, garaipenak goza-
tzea eta porrotetatik ikastea, au-
rrekoengandik doan jaso duguna 
doan itzultzea, taldearenganako 
maitasuna... 

Zelan jokatzen zenuten? 
Tabirakok 50 urte baino gehiago 
iraun badu, erabaki on asko eta 
hutsune batzuk eduki dituelako 
izan da. Hala ere, bagenekien 
jokalari bakoitzaren ekarpenari 
bere balioa ematen. Saskira-
tzen duenak, distiratzen duenak 
badu bere saria. Baina badago 

entrenamenduetan inoiz hutsik 
egiten ez duen jokalari hori, jar-
lekuan dagoenean animatu egi-
ten duena, duen guztia ematen 
duena, ez duena saskiratzen ho-
rretarako dohainik ez duelako, 
baina defentsan ona dena. 

Tabirako taldearen norabidea 
aldatu zenutenean, taldea hel-
du den lekura heltzerik espero 
zenuten?
Barrutik bizi duzunean, ez du-
zu horrelakorik planteatzen. 
Taldearen norabidean eragina 
izan duten bizpahiru momentu 
garrantzitsu izan direla esango 
nuke. Lehenengoa izan zen he-
rri honek harrobia behar zuela 
pentsatu genuenean. Indautxun, 
esate baterako, eskolako taldea 
egiteak badu bere zentzua, Bilbo 
askoz handiagoa delako. Baina 
Durangon akatsa izango litzate-
ke harrobi hori Jesuiten ikaste-
txean bakarrik abiatzea. Beraz, 
haurrak entrenatzen hasi ginen. 
Loiolatik etortzen nintzen, eta 
zapatuetan eta domeketan entre-
natzen genuen. 13 urte zituzten. 
Jon Mikel Rodríguez horrela 
hasi zen, eta entrenatzaile han-
di izatera heldu zen. Hasieran 

Tabirako-Loiola deitzen zen, 
baina, ondoren, Tabirako ize-
nagaz utzi genuen. Bigarren 
momentua kokatuko nuke Jon 
Mikel ikastolan entrenatzen hasi 
zenean. Bertako eskola umeak 
entrenatzen hasi zen Tabirako-
ren oinarri gisa. Eskolarteko 
txapelketan Tabirako-Jesuitak, 
edo Tabirako-Kurutziaga deitzen 
dira, baina kadeteetatik aurrera, 
Tabirako da. Eta, hirugarrena, 
Zipri Zabala Neversen gauza 
bera egiten hasi zenean nesken 
taldea entrenatzen, baina Tabi-
rakoren barruan. Beraz, Duran-
goko saskibaloiaren garapena 
Tabirakoren babesean egin da. 
Gazteak beraien ikastetxekoak 
eta beraien klubekoak sentitzen 
ziren.  

Zailtasunak ere izango ziren.
Boluntariotza mantentzeak, ez 
ordaintzeak zalantzak sortzen 
zituen. Hainbeste talde dituzu-
nean ematen du ez dela bidera-
garria, baina nik beti esan diet 
Tabirakok bazkideen batzarra 
duela, eta momentu batean beste 
zer edo zer erabakitzen badute, 
errespetatu egin beharko dela. 
Baina zailtasunak ikusten dituz-
tenei esaten diet ez pentsatzeko 
lehen erraza zenik. Zailtasunak 
beti egon dira, eta aurrera egin 
dugu. Beste batzuek beraien ha-
rrobiagaz zer egiten duten begi-
ratzen duzu, eta, ohartzen zara, 
ordaindu arren ere, ez direla gu 
baino askoz hobeak. Tabirakok 
Bizkaian eta Euskadin maitasun 
handia jasotzen badu, desberdi-
nak garelako dela uste dut. 

Durangotik kanpo zaude orain. 
Zelako agurra izan zen?
Ni Jesuita naiz, eta horrek esan 
nahi du misio unibertsal bat du-
gula. Giza balioen girotik nator, 
eta horrek mugitu nau beti. Era-
kundea ni baino gehiago da, eta, 
eskatzen badidate, ni prest nago 
behar dutenerako.

Hainbat sari jaso dituzu zure 
bizitzan, baina Teila sariak zer 
edo zer berezia du zuretzat?
Txiki sentitzen naiz. Ni hez-
kuntza eta kirol arlotik nator. 
Ondare historikoa, artistikoa 
eta kulturala bultzatzen duen 
Gerediagak saria ematea bere-
zia da. Gainezka egin dit, eta lo-
tsatuta nago. Durangoko Udalak 
ere saria eman zidanean antzera 
izan zen. Eskerrak eman gura 
dizkiet nire familiari; Jesusen 
Lagundiari, beti utzi didalako 
ikastaroetara joan, eta tituluak 
ateratzen; Tabirakoko jendeari; 
eta Durangoko Udalari. Juanjo 
Moreno dena da jende horrek 
guztiak egin duenarengatik.

Juanjo Moreno | Jesuita | Bilbo, 1939

Taldea norbera 
baino gehiago dela 
transmititu gura 
izan genuen” 

Gerediaga Elkartea .Txelu Angoitia.
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BERRIZKO JAIEN EGITARAUA

URTARRILAK 11 DOMEKA

10:00 Mendiko bizikleta martxa. 
Izen-ematea eta irteera Olakueta plazan. Izena ematea doan.

URTARRILAK 16 BARIKUA

18:30 Olakuetan kalejira Berrizko gaztetxeko batukadagaz.

19:30 Sagardotegi Ibiltaria eta erromeria trikitilariekin, Olakueta 
plazan. Ondoren, odoloste-jana olakueta plazan.

20:30 Olakuetarrek ibilalditxoa egin ostean, Donien Atxa altxatuko 
dute Olakueta plazan.

21:30 San Antonio VIII. Pilota Txapelketa: finalak. Olakueta 
pilotalekuan.

URTARRILAK 17 ZAPATUA 
SAN ANTONIO EGUNA

12:00 Meza, San Antonio baselizan.

12:30 Poxpolo eta Konpainia pailazoak, Olakueta pilotalekuan.

18:00/22:00 Erromeria, Luhartz taldeagaz.

URTARRILAK 18 DOMEKA

11:00 Eskualdeko 34. Barazki eta Fruitu Erakusketa probalekuan.

11:00 Artisau txokoa pilotalekuan.

12:00 Baserriko oilasko dastaketa, Olakueta plazan.

12:30 Meza, San Antonio baselizan.

13:00 Iremiñe dantza taldeak eta San Lorentzo dantza taldeak 
eskainitako ekitaldia, Olakueta plazan .

19:00 The Upper Room gospel taldea, San Antonio baselizan.

URTARRILAK 19 ASTELEHENA

16:30/18:30 Barrakak 0,50 euroan izango dira.

19:00 Askaria eta nekazaritza olinpiada pilotalekuan. Sarrera euro 1.
Ikuskizuna, txorizo otartekoa eta edaria (amaitu arte).

URTARRILAK 27 ASTEARTEA

20:30 Donien Atxa kenduko da.

21:00 Olakuetarren afaria. 
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Nekazaritza erakusketa eta olinpiadak, 
San Antonio jaietan galdu ezin diren zitak
Urtarrilaren 16an igoko dute Donien Atxa Olakueta auzoan, hilaren 27ra arteko jaiak ospatzeko

 JAI GIROA  Markel Onaindia
Urtarrilaren 11n hasiko dira 
Berrizko San Antonio jaietako 
ekintzak, baina Donien Atxa 
ez dute hilaren 16ra arte igoko 
Olakuetan. Hortik aurrera, eta 
hilaren 27ra arte, jai giroa nagu-
situko da Berrizen, askotariko 
ekintzaz betetako egitarau bati 
esker. Programa horretan galdu 
ezin diren hitzordu bi daude: 
batetik, Eskualdeko 34. Barazki 

eta Fruitu Erakusketa, eta, bes-
tetik, Nekazaritza Olinpiadak. 

Domekan, urtar rilaren 
18an, baserriko produktuekin 
osatutako azoka ospatuko da. 
11:00etan hasiko den azoka bere-
zia izaten da; izan ere, baserritar 
bakoitzak bere produkturik one-
nak eroaten ditu, eta guztiak ba-
tera ipintzen dituzte salgai. Be-
raz, banaka barik taldean egiten 
dute salmenta; kutxa komuna 

egiten dute saltzaileek, etekinak 
guztien artean banatzeko. He-
rriko probalekuan garatuko da 
ekimena.

Egun hor retan ber tan, 
11:00etatik aurrera artisauen 
txokoa ipiniko dute pilotale-
kuan.

Olinpiada bereziak
Hilaren 19an etorriko da azkene-
ko urteetan indar handia hartu 

duen ekitaldi bat: Nekazaritza 
Olinpiadak. Olinpiada horiek 
ere bereziak izaten dira. Base-
rriko produktu eta tresneria 
erabilita egiten dituzte jokoak. 
Adibidez, kide batek beste talde-
kide bat eskorgan eroatea izaten 
da probetako bat. Kuadrillaka 
parte hartzen dute herritarrek, 
eta giro aparta sortu ohi da pilo-
talekuan. 

Sarrera euro batean ipintzen 
dute antolatzaileek, baina tru-
kean olinpiadek eskaintzen du-
ten ikuskizuna, txorizo pintxoa 
eta edatekoa eskaintzen dituzte. 
Zuzenean ikustea merezi duen 
ekitaldia da, beraz. Ekitaldia 
arratsaldeko 19:00etan hasiko 
dela esan dute antolatzaileek.

Olakuetarren jaia
San Antonio jaiak hasi eta amai-
tzean protagonismo handia 
edukitzen dute Olakuetako au-
zotarrek. Hilaren 16an eurek 
altxatuko dute Donien Atxa, 
iluntzeko 20:30ean. Aurretik, 
baina, gaztetxeko batukada tal-
deak girotuko duen kalejiran el-
kartuko dira, 18:30ean. 19:30ean 
Sagardotegi Ibiltariaz gozatzeko 
aukera edukiko dute, trikiti-
lariekin eta sagardo upelekin. 

Gainera, odoloste-jana ere pres-
tatuko dute iluntze horretarako. 
Olakuetarrek ibilalditxo bat 
egingo dute Donien Atxa eure-
gaz hartuta, eta, aurretik aipatu 
bezala, 20:30ean igoko dute, jaia-
ri hasiera ofiziala emateko.

Agurra, 27an
Urtarrilaren 16tik 19ra bitar-
tean egongo dira batez ere jaie-
tako ekitaldiak. Edozelan ere, 
hilaren 27an jaitsiko dute Do-
nien Atxa. Ekintza hori, urtero 
legez, jai giroan garatuko dute 
olakuetarrek. 20:30ean elkar-
tuko dira jaietako ikurra ken-
tzeko, eta 21:00etan auzotarren 
afaria egingo dute, aurtengo San 
Antonio jaiei agurra giro alaian 
emateko.

Hilaren 16an altxatuko dute Donien Atxa Olakueta auzoko bizilagunek.

Domekaz ospatuko 
dute baserriko 
produktuekin urtero 
osatzen duten 
azoka

Euro 1en truke 
olinpiadak, txorizo 
pintxoa eta 
edatekoa  
eskaintzen dituzte

Luhartzen erromeria,  
San Antonio eguna ospatzeko
18:00etan eta 22:00etan hasiko diren saio bi eskainiko dituzte Luhartzekoek

 MUSIKA  M.O.
Urtarrilaren 17ko San Anto-
nio eguna ospatzeko Luhar-
tzen erromeria ipini dute an-
tolatzaileek. Arratsaldez zein 
gauez egongo da dantza egiteko 
aukera. Izan ere, 18:00etan eta 
22:00etan hasiko diren saio bi es-
kainiko dituzte Luhartzekoek. 
Udan herririk herri ibiltzen 
dira euren erromeriagaz, baina 

neguan ere topatzen dute jairen 
bat musikariek. Bestalde, pa-
troiaren egun horretan, eguer-
dian meza egongo da, 12:00etan; 
Poxpolo eta Konpainia paila-
zoen txanda izango da 12:30ean.

Musikagaz lotuta, hilaren 
18an The Upper Room gospel tal-
deak kontzertua emango du San 
Antonio baselizan, 19:00etatik 
aurrera. Luhartzek urtarrilaren 17an joko du Berrizen.

Meza egongo da  
12:00etan, eta 
Poxpolo eta 
Konpainia pailazoen 
ikuskizuna 12:30ean
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“Berrizko mendi martxan inoiz ez da egin 
aurten egingo den amaierako tartea” 

Berrizko mendi martxa antolatzen ibili ostean, domekan martxako parte-hartzaile bihurtuko da Ekaitz Barrainkua

 BIZIKLETA  Joseba Derteano
Berriz Bizikletari Elkarteak he-
rrian tradizio luzea duen men-
diko bizikleta martxa antolatu 
du domekarako. Olakueta pla-
zan hasiko da, 10:00etan. Izen- 
ematea doakoa da, eta egu-
nean bertan egin ahalko da 
08:30etik aurrera. Iazko aldia 
inoizko jendetsuena izan zen 
800dik gora parte-hartzaile-
gaz. Ekaitz Barrainkua antola-
tzaileetako bat da, eta, gainera,  
lasterketan parte hartuko du.  

Zenbat ibi lbide prestatu  
dituzue?
Ibilbide bi daude aukeran; 23 eta 
32 kilometroko bana. Ezarritako 
erreferentzia puntu batera den-
bora jakin batean heltzen dire-
nak ibilbide luzera bideratuko 
ditugu, eta gainerakoak laburre-
ra. Gure inguruak aukera asko 
ematen dituenez, urtetik urtera 
tarte berriak sartzen edo daude-
nak txandatzen saiatzen gara. 

Zeintzuk dira aurtengo nobe-
dadeak?
Inoiz ez da egin aurten egingo 
den amaierako tartea; Andiko-
natik jaitsiera desberdin bat lor-
tu dugu; baso bidea da, eta, une 
batean, zelai zatitxo bat dago. 
Bestelakoan, Berrizen hasi eta 
Andikoatik Garairantz joango 
gara. Ondoren, iaz bezala, Mau-
meko tartea sartu dugu ibilbi-
dean, baina beste toki batetik 
sartuko gara. Izan ere, kontura-
tu gara, bide politak izan arren, 
bide estuak badira, martxan 
jende askok parte hartzen due-
nez, inbutuak sortzen direla eta 
ibilbideaz ez dela nahi dugun 
moduan gozatzen. Ondoren, 
Maumetik Oizerantz etorriko 
gara, eta Andikoatik Berrizera. 
Amaieran, luntxa egongo da 
parte-hartzaileentzat.

Lehia handia egoten da?
Ez da martxa lehiakorra, eta 
dirua egitea ere ez da helburua;  
udalak laguntzen digu, eta mar-
txan parte hartzea doakoa da. 
Berrizen mendiko bizikletan 
ibiltzeko zaletasuna izan dugu 
beti, eta helburua bizikletaza-
leak batzea eta ondo pasatzea da. 

Zeuk ere parte hartuko duzu?
Bizikletan nenbilela erori egin 
nintzen, klabikula apurtu nuen, 
eta, ondorioz, iaz ezin izan nuen 
parte hartu, baina aurten irtee-
ran egongo naiz, duda barik.

Kirolari sutsua izan zara umeta-
tik, eta ia beti bizikletari lotuta.
Gazte mailara arte Ciclos Itu-
rriaga taldean ibili nintzen erre-
pidean. Ondoren, futbolean hasi 
nintzen Berrizen. Iñaki Lejarre-
tagaz-eta mendiko bizikletan ere 

ibiltzen nintzen, eta, gustatzen 
zitzaidanez, mendiko bizikletan 
hasi nintzen. Gero, gaztetan ni-
gaz errepidean ibili zirenek Ga-
raiko triatloi taldea sortu zuten, 
eta, giro ona zutenez eta proba-
tzeko gogoa nuenez, taldera batu 
nintzen. 

Triatloiak hainbat kirol menpe-
ratzea eskatzen du.
Bai, bai. Igeriketan, esaterako, 
oinarri bat banuen, baina tek-
nikoki txarra nintzen. Baina, 
entrenamenduetan ordu batzuk 
sartuz gero, hobetu egiten da. 
Lehen aipatu dudan moduan, 
iazko urtarrilean klabikula 
apurtu nuen, eta horrek igeri 
edo korrika egitea eragotzi zi-
dan. Gainera, kontuan hartuz 
gero gaur egun triatloiak anto-
latzeko dauden eragozpenak, 
eta aintzat hartuz gero nire gus-

tukoak zirenetako asko bertan 
behera geratu zirela, bizikletan 
zentratzea erabaki nuen. Baina 
triatloiak ez ditut utzi. Lizentzia 

aterako dut, eta, beharbada, pro-
baren batean parte hartuko dut. 

Bizikletara itzuli zara, baina au-
rretik probatu bako espeziali-
tatea izan duzun ziklo-krosera.
Kasualitatez izan da. Garaiko 
triatloi taldeko Jon Sarasua eta 
biok horri buruz berbetan ibili 

ginen. Negua luze egiten zela eta 
ziklo-krosa erronka polita izan 
zitekeela pentsatuta hasi ginen.  
Ciclos Iturriagako Eneko Itu-
rriagak lagundu digu materiala-
gaz zein mekanikagaz. 

Zelako balorazioa egiten duzu 
amaitzear den denboraldiaz?
Ona. Ziklo-kroseko bizikleta 
lehenengoz probatu nuenean, 
barregura eman zidan: “Ez dut 
lasterketarik amaituko”, pentsa-
tu nuen. Baina, ibilian-ibilian, 
teknika hobetu egiten da. Ziklo- 
krosak teknikatik gehiago du 
fisikotik baino. Berrizen zazpi-
garren, Arbulun hamargarren 
eta Euskadiko Txapelketan ha-
maseigarren sailkatu naiz. Oso 
pozik nago. 2015ean ere arituko 
naiz. Bitartean Euskadiko Ope-
neko lasterketak egingo ditut 
mendiko bizikletagaz.

Ekaitz Barrainkua | Mendiko bizikleta martxako antolatzaileetako bat | Berriz, 1981

Iaz ezin izan nuen 
martxan parte 
hartu, eroriko 
batean klabikula 
apurtu nuelako”



Zornotza Aretoan estreinatuko du ‘Kixote’ 
antzezlana Markeliñe talde zornotzarrak
Umeei zein helduei zuzenduriko antzezlana da Markeliñek gaur eta bihar Zornotzan eskainiko duena

 ANTZERKIA Itsaso Esteban
Cervantesen Kixote eta Santxo 
pertsonaien izaerak hartu di-
tu Markeliñe taldeak gaur eta 
bihar Zornotzan eskainiko duen 
antzezlana osatzeko oinarri. La-
guntasunari buruzkoa da Zor-

notzako taldeaeren azken obra: 
Kixote ameslari eta zoroari, eta 
Santxo errealista eta pesimis-
tari buruzkoa. “Zergatik izan 
behar dugu denok berdinak?” 
eta “zer gertatzen da gizarteko 
arauetatik kanpo geratzen gare-

nean?”; horiek dira, besteak bes-
te, antzerki taldeak planteatu 
dituen galderak. Izan ere, Kixote 
pertsona konbentzional bihurtu 
gura du Santxok, baina horrela 
haren nortasuna galduko luke 
lagunak. Beraz, bestelako galde-

ra bat ere mahaigaineratzen du 
obrak: “Santxok zergatik ez dio 
uzten Kixoteri bere ametsetan 
murgilduta bizitzen?”. Laguna-
ri hegalak moztu, edo aske eta 
den bezalakoa izaten utziko dion 
erabaki beharko du Santxok.

Prozesu luzeetan sorturi-
koak izaten dira Markeliñe an-
tzerki taldearen antzezlanak, 
eta urtebeteko lana du Kixote 
antzezlanak ere. Izan ere, beste 
norbaitek sorturiko testua an-
tzerki bihurtu barik, hasiera-
ko ideiatik tiraka taldekideek 
eurek sortzen dute testua, eta 
eurek ematen diote forma ikus-
kizunari. Jon Kepa Zumalde 
Markeliñeko taldekideak azaldu 
duenez, “jolasen bitartez hasten 
gara eszenak sortzen, horiek 
lotzen, eta, gutxinaka, ikuskizu-
nari erritmoa ematen”. 

Azken hiru urteetan urtarri-
lean estreinatu dituzten obrekin 
bezala, Gabon aurreko egune-
tan, Zornotzako Lauaxeta ikas-
tolako eta Gatikako eskolako 
umeei eskaini diete Markeliñe 
taldekoek antzezlana. Umeen 
inpresioak jasotzen dituzte es-
treinaldiaren aurreko emanaldi 
horietan: zer gustatzen zaien 
gehien, zelan erreakzionatzen 
duten... Oso pozik daude orain 
arteko erreakzioekin. Jon Kepa 
Zumalderen berbetan, “estrei-
naldira sendoago joateko, oso 
baliagarria zaigu emanaldi ho-
rietan lorturiko informazioa”.

Taldekidearen hitzetan, Mar-
keliñeren helburua beti da au-
rrera egin, eta gauza berriak 
probatzea. Gaur eta bihar es-
treinatuko duten Kixote obraren 
kasuan, zirkuaren munduan 
murgildu da Markeliñe antzerki 
taldea, lehenengoz. Eta. esate ba-
terako, Maitane Azpiroz trape-
zistaren mugimenduek irudika-
tzen dute Kixoteren ametsetako 
mundua. 

Taularaturiko gaiez berba egiteko 
gonbidapena, umeei zein helduei
Laguntasunari buruzko irakurketa egiten du Markeliñek ‘Kixote’ obran

“6-7 urteko umeak eta 12-13 
urteko gazteak obra osoan adi 
mantentzeko formula magi-
korik ez dago”, dio Jon Kepa 
Zumalde Markeliñeko kideak: 
“Geu ere harritu egiten gara, 
hainbat obragaz hori lortze-
ko gai izan garelako: testurik 
ez dugu erabiltzen, oso irudi 
plastikoak darabilzkigu, eta 
istorioak berbarik barik eta jo-
lasen bidez kontatzeak umeak 
oso gertu mantentzen ditu. Eta 
umeek gustuko dituzten gau-
zek helduak ere harrapatzen 
dituztela uste dugu”. 

Gogoetarako gaia eskain-
tzen dute Markeliñeren an-
tzezlanek: gerraz, minbiziaz, 
alzheimerraz, adiskidetasunaz 

eta ekologiaz aritu izan dira, 
esaterako, azken antzezpene-
tan. “Gonbidapena egiten dugu 
gurasoen eta umeen arteko ha-
rremanerako, antzezlana ikusi 
eta gero bertan taularaturiko 
gaiez berba egin dezaten. Nahi 
izanez gero, gurasoek badute 
balio batzuk lantzeko aukera”. 

Emakumezkoak dira Kixote 
lanean diharduten hiru akto-
reak. Duela 30 urte, Markeliñe 
sortu zutenean, gizonezkoak 
zirela azaldu du Jon Kepa Zu-
maldek, baina apurka-apurka 
emakumeek dagokien lekua 
hartu dute: “Azkenaldian ema-
kumeek daukate taula gainean 
garrantzirik edo pisurik han-
diena, eta obra honetako aktore 
taldea ere maila gorenekoa da”. 

Hamabi lagunek osatzen 
dute gaur egun Markeliñe an-
tzerki taldea, eta denek hartzen 
dute parte eszenografian, lan 
artistikoan, gidoian, argiztape-
nean zein zuzendaritzan.

Kultura
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Hiru emakumezkok dihardute ‘Kixote’ antzezlanean, agertokian.
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Margotutako erregeak
D.W. Griffith estatubatuarraren 
The Birth of  a Nation (1905) fil-
mean, historiako lehen super-
produkzio zinematografikoa 
kontsideratua, pertsonaia bel-
tzak errepresentatzeko sarritan 
betunez margotutako aktore 
zuriak agertzen dira; zuzenda-
riaren ideologia arrazistagatik 
esplikatzen da hori.

Fermin Muguruzaren es-
kutik sortu Black is Beltza ko-
miki bikainean kontatzen da, 
1965ean, New Yorkeko Bosga-
rren Hiribidean desfilatu behar 
zuen Iruñeko sanferminetako 
erraldoien konpartsak –gonbi-
datua izan arren– erraldoi bel-
tzak albo batera utzi behar izan 
zituela, arrazagatiko bereizke-
ria zela-eta debekatuta.

Astelehen iluntzean Duran-
gora Errege magoak heltzean 
azkena beltza zela konturatu 
ginen. Orain gutxi arte, New 
Yorken ez bezala, errege beltzari 
desfilatzen uzten zitzaion gu-
rean –nahiz eta Biblian agertu 
ez eta XIV. mendera arte ikono-
grafia kristauak bereganatu 
ez, gure imajinarioan modu sa-
konean dago txertatua–, baina 
kurioski beltzez margotutako 
gizon edadetu bat izaten zen. 
Arrazismo hutsagatik izango ez 
bazen ere, normala zen exotikoa 
zena errepresentatzeko berta-
ko bat mozorrotzea. Ez ginen 
asaldatzen Griffithen filmaren 
edo Muguruzaren komikiaren 
aurrean bezala –beltzak ezin 
ziren aktore izan, eta ezin zuten 
Manhattanen desfilatu, panpi-
nak izan arren–.

Errege beltzaren errepre-
sentazioa anekdotikoa iruditu 
arren, gure imajinario bisuala 
gizartearen isla dela adierazten 
digu. Erronka orain normaltzat 
eta etorkizunean eskandalaga-
rritzat hartuko ditugunak den-
boraz identifikatzea da.

MIKEL 
ONANDIA  

 
Arte  
historialaria

GEURE DURANGALDEA

Camusen ‘Los justos’ antzezlanaren 
moldaketa eskainiko dute Berrizen  
611 Teatro talde madrildarrak Berrizen eskainiko du ‘Los justos’ obra, bihar

 ANTZERKIA  
Albert Camus idazleak 1950. ur-
tean argitaratu zuen Les justes 
antzezlanaren moldaketa izan-
go da, bihar, Berrizen ikusgai. 

Kultur Etxean eskainiko du 
611 Teatro talde madrildarrak 
Los justos. Errusiako iraultzan, 
1905ean kokatu zuen istorioa 
Camusek; eta Madrilen, 1979an, 

kokatu dute Javier Hernán-
dez-Simón eta Jose Antonio Pé-
rez bilbotarrek. 

Antzerkigileek azaldu dute-
nez, “Camusen jatorrizko testua 

gurera ekarri, eta ETAren jar-
dunaren eta indarkeria ororen 
zentzubakokeria” adierazi gura 
izan dute euren moldaketagaz: 
“ETAri buruzko eta ETAren 
kontrako obra da Los justos”, 
obraren aurkezpen orrian esa-
ten denez. Antzezlanaren bitar-
tez, hainbat galdera plazaratu 
gura dituzte egileek: “Justua 
al da justiziaren izenean inor 
erailtzea? Zenbat pertsona hil 
daitezke helburuak bitartekoak 
justifikatu ditzan? Nork eraba-
kitzen du hori?”.

Iazko urte hasieran Durango-
ko San Agustinen eskaini zuten 
Los justos antzezlana Euskal He-
rrian lehenengo aldiz.

1979an eta Madrilen kokatu du 611 Teatro taldeak antzezlana.

Madrilen, 1979an, kokatu 
dute Hernández-Simón 
eta Peréz antzerkigileek 
euren kontakizuna   

‘Lurrean etzanda’ diskoa 
aurkeztuko du Ruper 
Ordorikak Arriolan, gaur
Hamaika kanta biltzen dituen disko berriko 
kantak joko ditu Ordorikak Elorrioko antzokian 

 MUSIKA  Itsaso Esteban
Elorrioko Arriola kulturgune-
ko 2015. urteko programazioa 
zabalduko du Ruper Ordorika 
(Oñati, 1956) musikariak gaur. 
Plazaratu berri duen Lurrean 
etzanda diskoko kantak eskai-
niko dizkiete Ordorikak eta 
taldekideek, 22:00etan hasita, 
Arriolan biltzen diren entzuleei. 
Abenduaren 20an, Bilboko Kafe 
Antzokian jo zituzten disko be-
rriko doinuak lehenengoz. 

Euskal musikagintzako be-
re kanta kuttunen bertsioak 
eskaini zizkien zaleei Ruper 
Ordorikak iaz kaleratu zuen 
Azukre koxkorrak diskoan. Bes-
telakoa da azaro amaieran kale-
ratu duen diskoaren sorburua: 
musikariak adierazi duenez, 
“esateko behar” batetik sortu-

rikoak dira Lurrean etzanda 
diskokoak. Dionisio Cañas idaz-
learen Zerutik gertu ez da ondo 
egoten kantaren euskarazko 
egokitzapena kenduta, disko be-
rriko kanta guztiak Ordorikak 
idatzitakoak dira. 

Diskoaren aurkezpen orrian 
azaltzen denez, “oroimenaren 
garrantzia, maitasunaren beroa 
eta bizitzaren edertasuna” azpi-
marratu gura ditu Ruper Ordo-
rikak kantuotan. 

Leo Abrahams, Simon Ed-
wards eta Kenny Wollesen na-
zioarteko musikari entzute-

tsuek lagunduta, iraileko lehe-
nengo asteburuan grabatu zuen 
Lurrean etzanda.

Abenduaren 20an, Bilboko Kafe Antzokian jo zituzten kanta berriak lehenengoz.

“Oroimenaren garrantzia, 
maitasunaren beroa eta 
bizitzaren edertasuna” 
adierazteko kantak dira
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 AGENDA

 FUTBOLA

BIGARREN B MAILA
Amorebieta - Athletic Club B
· Zapatuan, 16:00etan, Urritxen.
MAILA GORENA
Zaldua - Moraza
· Domekan, 17:00etan, Solobarrian.
LEHEN ERREGIONALA
Berriz - Galdakao
· Domekan, 19:00etan, Berrizburun.
BIGARREN ERREGIONALA
Iurretako B - Montefuerte
· Zapatuan, 17:00etan,  
Larrakozelaian.
HIRUGARREN ERREGIONALA
Durangoko Bikainak -  
Iberlanda
· Domekan, 16:30ean,  
Arripausuetan.
Elorrio B - Lemoaberri
· Zapatuan, 18:00etan, Eleizalden.

 ARETO FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA
Elorrioko Buskantza -  
Lagun Onak
· Zapatuan, 18:00etan, Elorrion.
EMAKUMEEN LIGA
Sasikoa - Elorrioko Buskantza
· Zapatuan, 15:45ean, Durangon.

 SASKIBALOIA

ZILARREZKO ADECCO LIGA
Zornotza - Caceres
· Domekan, 12:00etan, Larrean.

 ERRUGBIA

OHOREZKO B MAILA
DRT - Valladolid
· Zapatuan, 17:00etan, Durangon.
EUSKAL LIGA (emakumeak)
DRT-Uribe - Hernani
· Zapatuan, 15:00etan, Durangon.

Bakaikoa eta Agirre-Gorrotxategi 
bikotea irabazle Olazar txapelketan
Binakako finala gogorra eta emozioz betetakoa izan zen: 22-20

 PILOTA  Joseba Derteano
Urtezahar egunean Olazar Pilo-
ta Txapelketako finalak jokatu 
zituzten Zaldibarren. Banakako 
txapela Joanes Bakaikoarentzat 
izan zen, eta binakakoa Agirrek 
eta Gorrotxategik osatutako bi-
kotearentzat.

Urtero legez, pilotalekua bete 
egin zen finalak bertatik berta-
ra jarraitu gura zituzten zalee-
kin. Lau t’erdiko finala jokatu 
zuten lehenengo, eta Bakaikoak 
22-13 irabazi zion Elizalderi. 
Bakaikoa aurretik joan zen 
partidu osoan. Hala ere, partidu 

erdira arte final estua jokatu 
zuten. Baina markagailuan 9-8 
zihoazela, Bakaikoak 11 tanto 
segidan egin zituen (20-8), eta 
finala erabakita geratu zen. Eli-
zaldek markagailua txukundu 
zuen, baina ez zen nahikoa izan 
Bakaikoa estutzeko: 22-13.

Binakako finala askoz ore-
katuagoa izan zen: Agirrek eta 
Gorrotxategik 22-20 menderatu 
zituzten Santxo eta Erasun. 
Partidu erdira Santxo eta Era-
sun aurretik heldu ziren: 6-11. 
Orduan heldu zen irabazleen 
erreakzioa, eta markagailuari  

buelta eman zioten: 14-12 eta 
20-15. Hala ere, azken unera arte 
emozioa izan zen nagusi.

Trinketeko finalak
Bestalde, joan zen domekan, 
Bizkaiko Trinkete Txapelketa-
ko finalak jokatu zituzten Aba-
diñon. Nagusien Lehen Mailako 
finala Inhar Ugarterentzat izan 
zen; 40-29 menderatu zuen Asier 
Aspuru abadiñarra. 

Nagusien Bigarren Mailako 
txapela Uribek jantzi zuen, gaz-
te mailakoa Yurrebasok, eta ka-
deteetakoa Kamiruagak. 

Zornotzako krosa Ugandako 
eta Keniako korrikalarientzat
Gizonen proba esprint ikusgarriagaz amaitu zen

 KROSA  Joseba Derteano
Zornotzako 61. Nazioarteko 
Krosak emozioz betetako laster-
ketak utzi zituen joan zen dome-
kan, Jauregibarriako landetan. 
Gizonetan Timothy Toroitich 
eta Moses Kipsiro ugandarrek 
lehia estua mantendu zuten hel-
mugako marra bera zeharkatu 
arte. Biak batera heldu ziren 
azken txanpara, eta emozioz 
betetako esprinta eskaini zuten. 
Baina Toroitich izan zen irabaz-
lea oso-oso gutxigatik; azken 
metroan gorputza aurrerantz 
luzatu, eta zentimetro gutxiga-

tik lortu zuen garaipena. Euro-
pako Txapelketan brontzezko 
domina irabazi zuen Alema-
yehu Bezabeh korrikalariak 
osatu zuen podiuma.

Emakumeetan 21 urteko 
Magdaline Masai keniarra izan 
zen onena. Gaztea den arren, az-
ken hiru aldietan berak irabazi 
du Zornotzako krosa emaku-
meetan korrika egiteko dituen 
dohainak erakutsita. Iris Fuen-
tes-Pila sailkatu zen bigarren, 
irabazlearengandik 11 segundo-
ra. Jacqueline Martin korrika-
laria sailkatu zen hirugarren.

Favresse anaiek eta Sean Villanuevak 
abentura eta musika ekarriko dituzte
Mendiak Hurbilduz jaialdia ospatuko dute urtarrilaren 16an, Plateruena Kafe Antzokian

 MENDIA  Markel Onaindia
Nicolás eta Olivier Favresse 
anaiek eta Sean Villanueva bel-
gikarrek parte hartuko dute, 
hurrengo barikuan, Durangoko 
Plateruena Kafe Antzokian os-
patuko den Mendiak Hurbilduz 
jaialdian. Mendi arloan ezagu-
nak dira, besteak beste, 2011n 
Urrezko Pioleta saria jaso zute-
lako, Groenlandian egindako es-
pedizioarengatik. Baina bestela 
ere ezagun egin ziren 2013an, 
Vodafone enpresaren iragarki 

bateko protagonista izan zire-
lako. Iragarkian Don’t worry, be 
happy abestia kantatzen zuten 
mendian, horma batetik eskegi-
ta, behean sakonera handia eta 

lainoak zituztela. Iragarkiak on-
do batzen zituen taldearen ezau-
garriak: alaitasuna, abentura 
eta musika. Izan ere, mendira 
musika tresnak eroateko ohi-
tura dute, euren argazki eta bi-
deoetan erakusten duten legez.

Urtarrilaren 16an, Groen-
landiako pasadizoak kontatuko 
dituzte Plateruenean, eta, os-
tean, kontzertua eskainiko dute, 
gainera. 

Durangaldeko lagun-talde 
batek antolatzen duen Mendiak 

Hurbilduz jaialdiaren hiru-
garren edizioa da aurtengoa. 
19:00etan hasiko da, eta belgi-
karren aurretik beste saio bi 
ere egongo dira. Lehenengo, 
jaialdiaren harira landu duten 
film laburren lehiaketako lan 
finalistak proiektatuko dituzte, 
eta, gero, sarituak zeintzuk izan 
diren esango dute. 

Atxarteko bizipenak
Bestetik, Atxarte Bizirik tal-
deko kideak gonbidatu dituzte 
jaialdira. Aurten 25 urte beteko 
dira Atxarteko harrobia itxi ze-
netik, eta, horregatik, gertaera 
hura gogoratzeko, hainbat eki-
taldi prestatzen dabiltza ekaine-
rako. Efemeridea kontuan har-
tuta hartuko dute parte Atxarte 
Bizirik taldeko kideek Platerue-
nean, eta Atxarten bizitako bo-
rroka ekarriko dute akordura, 
argazki eta guzti. 

Favresse anaiek batera gozatzen dute mendiaz eta musikaz.

Iragarkian ‘Don’t worry,  
be happy’ abestia 
kantatzen zuten mendian, 
horma batetik eskegita

Groenlandiako 
pasadizoak kontatuko 
dituzte, eta, ostean, 
kontzertua eskainiko dute

Jaialdiaren harira 
landutako film laburren 
lehiaketako lan finalistak 
proiektatuko dituzte
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ADITUAREN TXOKOAEmakumeen derbia 
berreskuratuko 
dute Sasikoak eta 
Elorriokok
Elorrioko Buskantzak aurten sortu du taldea 

 ARETO FUTBOLA  J. Derteano
Bost urteko parentesiaren os-
tean, areto futbolak Durangalde-
ko talde biren arteko derbia be-
rreskuratuko du bihar, 15:45ean, 
Landako kiroldegian. Sasikoa 
eta Elorrioko Buskantza izango 
dira aurrez aurre. 

Orain bost urte Durango-
ko Kulturala eta Kurutziaga, 
ordura arteko emakumeen tal-
de biak, desagertu egin ziren. 
Orain, areto futbolak Durangal-
dean dituen bi klub indartsue-
nei esker, bueltan da berriro 
derbia. Sasikoak orain lau urte 
sortu zuen emakumeen taldea, 
eta Elorrioko Buskantzak aur-
tengoa du lehen denboraldia.

Sasikoak esperientzia han-
diko jokalariak ditu, eta talde 
egina da. Iaz legez, aurten ere 
sailkapeneko goialdean dabil, li-
dergotik hiru puntura. Mailako 
bigarren talderik goleatzaileena 
ere bada 63 golekin. Elorrioko 
Buskantza, aldiz, talde gaztea 

da, eta, batez ere, 18 eta 23 urte 
arteko jokalariek osatzen dute.    
Orain arte 25 gol sartu ditu, Sasi-
koak baino 38 gutxiago. Testuin-
guru horretan Sasikoa derbia 
irabazteko faborito argia da. 

Iaz areto futbola utzi zuen Iñi-
go Astarloak hartu du taldearen 
gidaritza. “Pozik” dabilela dio, 
jokalarien aldetik “ikasteko go-
goa” ikusten duelako. Derbiari 
begira, “baloiaren jabetza izatea 
gustatuko litzaiguke, baina aur-
kariaren maila ikusita, atzean 
gogor eusten eta kontraerasoan 
irteten saiatuko gara”. Sara 
Hawari, Sasikoako jokalari eta 
kapitaina, ez da fidatzen: “Nire 
ustez, aurrera egingo dute, eta 
partiduaren bila irtengo dira. 
Gazteak dira, eta korrika asko 
egiten dute. Gainera, gu baino 
jokalari gehiago dituzte. Gogor 
lan egin beharko dugu: faborito 
izateak bakarrik ez du garaipe-
nik ematen”. Talde biek dituzte 
jokalari gazte eta dohatsuak. 

Horren erakusgarri da joan zen 
asteburuan autonomien arteko 
21 urtez azpiko Espainiako Txa-
pelketan Euskal selekzioaren 
elastikoa defendatu zutela Elo-
rrioko Maialen Bernasek eta 
Ibone Simonek, eta Sasikoako 
Oihane Larrinagak.

Sasikoak aurten liga irabaz-
tea eta Bilboren hegemonia 

haustea “ikaragarria” litza-
tekeela dio Hawarik, eta bide 
horretan epaileek eraginik ez 
izatea espero du: “Epaile hasibe-
rri guztiak gure ligara datoz. Ez 
dute esperientziarik, eta batzue-
tan zerikusi handia izaten dute 
azken emaitzan. Federazioari 
kexa bidali diogun arren, ez di-
gu kasurik egin”. 

Elorrioko Buskantzaren aurtengo taldea. 

Sasikoa taldearen aurtengo taldea. 

BZK taldea estreinako 
urteari aurre egiteko prest  
Bederatzi txirrindularik osatuko dute taldea

 TXIRRINDULARITZA
BZK taldeko txirrindulariek 
eta arduradunek Iurretako uda-
letxean egin zuten taldearen 
aurkezpen ofiziala, abenduaren 
30ean. Bertan izan ziren taldea 
osatuko duten txirrindulariak 
eta Eneritz Iturriaga zuzendari 
abadiñarra, besteak beste. Aur-
kezpenak ikusmin handia era-
gin zuen, eta udalbatzar aretoa 
lepo zegoen.

Hauek dira BZKren elastikoa 
errepidean defendatuko du-
ten bederatzi txirrindulariak: 
Mar Bonnin, Naia Alzola, Eider 
Unanue, Aiala Amesti, Ziortza 
Isasi, Nahia Domínguez, Olatz 
Agorria, Gloria Rodríguez eta 
María San José. “Maila duina 
eskaintzea eta lanak ematea” 

dira lehen urteko helburuak 
BZK taldeko Agus Ruizen esane-
tan: “Eta lasterketak irabazten 
baditugu, are hobeto. Anbizio 
handiko txirrindulariak ditugu, 
eta dena emango dute”. Euskal 
taldeen artean Lointek eta Biz-
kaia-Durangok osatzen zuten 
“monopolioa haustea” ere izan 
da taldea sortzeko arrazoietako 
bat, Ruizen hitzetan.

Herbehereetako Itzulia, Ma-
rianne Vos klasikoa eta Emaku-
meen Bira dira aurtengo egute-
gia osatzen duten lasterketetako 
batzuk: “Lasterketa guztiak ez 
dira lehen-lehen mailakoak, 
baina guztietan hartuko dute 
maila handiko taldeek parte, 
eta erronka handiak izango dira 
guretzat”.BZK taldeko txirrindulariak eta arduradunak aurkezpen ekitaldian. Iñigo Garatu

Koikili Lertxundi

Futbolaria eta enpresaria

Olinpotik lokatzera?
Nire kontuekin hasi aurretik, bi-
dezkoa iruditzen zait agur bero 
bat egitea ANBOTOren irakurle 
guztiei, gaurkoa estreinaldia 
baita kolaboratzaile gisa. Ongi 
etorriak espazio zahar berri ho-
netara. Eta, hasteko, zer hobe 
azken boladan gertatukoei bu-
ruz idaztea baino?

Askok jakingo duzuenez, he-
meretzi urte eta gero, Otxandio-
ko Vulcano futbol taldera itzuli 
naiz, eta bertan sekulako sor-
presa hartu dut. Ilusioz eta gai-
tasunez jositako jendearekin 
bat egiteaz gain, futbol profesio-
naletik afizionaturako jauzia 
kolpetik gauzatu dut, hainbat 
lagunen harridurarako.

Oraindik sasoiz ikusten nau-
ten arren, futbol profesionalak 
jendeak uste baino traba gehia-
go dituela gogoratzen diet, bai-
na zaila da hori ulertzea, arra-
kasta sozial eta ekonomikoak 
dena estali ohi duelako. Izan 
ere, kirolari profesionala hara-
gi merkatuaren menpe bizi da. 
Horretaz 19 urte nituela ohartu 
nintzen, oraindik afizionatua 
nintzela. Lesio bat tarteko, bil-
tegira pasa, eta talde nahiz fitxa 
gabe gelditu nintzen. Hortik 
aurrerakoak ez dira erronka 
makalagoak izan, baina, behin-
tzat, banekien mundu horreta-
ko arauak zeintzuk ziren. 

Urteotan, interesez zipriz-
tindutako mundu horretan ibi-
lita, lokatzerako jauzia egitea 
lagungarria, beharrezkoa eta 
oso motibagarria suertatu zait, 
herrikideekin gozatu eta elka-
rri laguntzeak ez baitauka pre-
ziorik. Are gehiago, guretzat, 
Vulcanorentzat eta herriaren-
tzat zerbait inportantea egiteko 
gai bagara! Beraz, non dago 
Olinpoa? Zeruan ala lurrean?
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EDERTASUN GIDA 
ILE APAINDEGIAK

ESTETIKA ZENTROAK

DIETETIKA eta NUTRIZIOA

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Ana Camarero.

Mikropigmentazioa

Ana Camarerok estetika zentroa 
dauka Durangon, eta mikropig-
mentazio teknika aurkeztera dator 
atal honetara.

Zer da mikropigmentazioa?
Aurpegia edertzea, gaztetzea eta 
orekatzea du helburu, eta emaitza 
dotorea, naturala eta freskoa lortzen 
du. Bekainetan emanez gero, 
aurpegia gaztetzen du; begietan 
begirada indartu, eta adierazkorta-
suna ematen du; ezpainetan 
asimetriak orekatzen ditu eta 
bolumena islatzen du. Teknika 
diskretua da, eta 24 orduz irudi 
perfektua edukitzen laguntzen dizu, 
urteko 365 egunetan.

Zenbat denbora irauten du?
Bi urtera, asko jota, errebisioa egitea 
gomendatzen dut, mikropigmenta-
zioaren egoera ikusi, eta errepaso 
bat behar den ala ez aztertzeko. 
Bestela, ez du mantentze-lan 
berezirik eskatzen. Gainera, minari 
dagokionez, oso eroangarria da, 
krema anestesikoa erabiltzen dugu 
eta. Tratamenduaren aurretik 
alergia azterketak ere egiten ditugu.

Karua al da?
Eraginak zenbat irauten  
duen ikusten badugu, teknika 
merkeenetakoa dela  
konturatuko gara.
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Inmobiliariak

LOKALAK ETA ETXEBIZIZTZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 

www.inmoetxetxo.com
Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 

Otxandion, besteak beste.

AUKERA
- ANTSO EZTEGIZ: Logela 2, komuna, egongela 

eta sukaldea. Terraza. Berogailua eta igogailua. 
110.000n.

- IURRETA: 3 logela eta komuna. Igogailua. 
95.000n.

- ANDRA MARIA: 140 m2. 4 logela, egongela eta 
sukalde handia. Terraza. 155.500n.

- IURRETA. Uralde: 3 logela, komuna, sukaldea 
eta egongela. Guztiz berriztutako eraikina. 
Igogailua. Trastelekua. 130.000n.

- ZALDIBAR: Azkeneko 2 etxebizitzak. 
Estreinatzeko. BEZa barne. PREZIO BEREZIAK.

 ETXEBIZITZAK SALGAI
- MONTEVIDEO: 3 logela, komuna, egongela eta 

sukaldea. Igogailua. 150.000n.
- ZALDIBAR: Baserria. Erdialdean. 95.000n.
- INTXAURRONDO: Logela 2, sukaldea, egongela 

eta despentsa. Trastelekua. 120.000n.
- ARANDOÑOTORRE (musika eskolaren ondoan): 

130 m2.. 4 logela, 2 komun, sukaldea 
esekitokiarekin eta egongela. Garajea. 
Solariuma. Eguzkitsua. Bizitzen hasteko 
moduan.

- PLATERUEN PLAZA: 4 logela, komun 2, egongela 
handia eta sukaldea. Ganbara eta garaje itxia.

- TABIRA: Azkeneko etxebizitza. 3 logela, 
sukaldea, despentsa eta egongela. Garaje 
pribatu itxia. Eguzkitsua. 176.000n. Alokairuan. 
Erosteko aukerarekin. 650n.

- ASKATASUN ETORBIDEA: Etxebizitza altua. Erdi 
berria. 3 logela. Etxe osoa kanpora begira dago. 
Trastelekua eta garajea. 276.000n.

- ATXONDO: 90 m2. 3 logela, komun 2, egongela 
eta sukaldea despentsarekin. Terraza. Ganbara. 
Eguzkitsua. 173.000n.

- F.J. ZUMARRA: Logela 2 eta komuna. Igogailua. 
Berriztua. Eguzkitsua. 179.500n.

- BERRIZ. Iturriza: Duplexa. 4 logela, komun 2 eta 
egongela. 12 m2-ko terraza. Trastelekua eta 
garajea. 276.000n.

- MONAGOTORRE: 3 logela, komun 2, egongela 
eta sukaldea. Esekitokia. Terraza. Ganbara eta 
garajea. 290.000n.

- ANBOTO: 3 logela, komuna eta egongela. 
Igogailua. Berriztua.

- DURANGO: Apartamentua. Erdi berria. 
Trastelekua eta garajea. 125.000n.

- IURRETA. Bidebarrieta: 3 logela eta egongela. 
Terraza. Eguzkitsua. 180.000n.

- ASK. ETORBIDEA (Ezkurdi): 3 logela, komun 2, 
egongela eta sukaldea esekitokiarekin. Terraza. 
Ganbara eta garajea.

- KOMENTUKALEA: 4 logela eta komun 2. Terraza. 
Garajea aukeran. 186.000n.

- OIÑITURRI (Ezkurdi): 140 m2. 4 logela, komun 2, 
egongela, sukaldea eta esekitokia. Ganbara. 
Trastelekua eta garajea. Eguzkitsua. 

- ANDRA MARIA: ATIKOA. 107 m2. Logela 2, 
komun 2, jantzigela, sukaldea eta 
egongela-jangela. 

- F.J. ZUMARRAGA: 4 logela eta egongela. 
Terraza. Etxe osoa kanpora begira dago. 
186.000n.

- FKO. IBARRA: 3 logela, komun 2 eta egongela. 
Ganbara eta garajea. 

- TXIBITENA: 3 logela, komun 2, egongela eta 
sukaldea esekitokiarekin. Terraza 2. Ganbara 
eta garajea. 

- MATIENA. Trañabarren: 3 logela eta komun 2. 
Terraza. Eguskitsua. Ganbara. 190.000n.

- MATIENA: 60 m2. 3 logela. Ganbara. 108.000n. 
- BERRIZ. Agirre Lehendakariaren pasealekua: 3 

logela, egongela, sukaldea eta komuna. 
Terraza. 149.500n.

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
• BERRIZ: Atikoa. Logela. Garaje itxia. 450 euro 

hileko.
• 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. Berrizteko. 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 frontoia.

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
• 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. Lurzati 2, 

bakoitzean bi familiako etxebizitza eraikitzeko 
aukerarekin.

ABADIÑO
• Bi familiako etxebizitza 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. Inguru ikusgarria.

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

Nekazalturismo edo landetxe izateko aproposa. 
Ikuspegi politak.

• EITUA: 5 hektarea dituen baserria. Bi familiako 
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.

• KIRIKIÑO; 3 logela, sukaldea, egongela eta 2 
komun. terraza eta balkoia. 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. 

• 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
ZABALARRA

SAN FAUSTO

ARAMOTZ

• Bizitzen sartzeko prest. Logela 2, egongela, 
sukalde jantzia, despentsa eta komuna. 
Altzariekin. 99.000n. NEGOZIAGARRIA.

IURRETA

• EGOERA EZIN HOBEAN. Logela 2, egongela, 
sukalde jantzia eta komuna. Berogailua. 
129.000n. NEGOZIAGARRIA.

www.inmoduranguesado.com

• Berrizteko dagoen etxebizitza salgai. Logela 2, 
egongela, sukaldea eta komuna. Etxe osoa 
kanpora begira dago. 86.000n.  
PREZIO NEGOZIAGARRIA.

• Salgai. 3 logela, egongela, sukaldea eta 
komuna. Ganbara. Ikuspegi ederrak. 
120.000n. PREZIO NEGOZIAGARRIA.

• Babes ofizialeko etxebizitza. Logela 2, 
egongela, sukalde jantzia eta komuna.  
19,82 m2-ko garajea eta 10,49 m2-ko ganbara. 
BOE prezio ezin hobea. 

BERRIZ

BERRIZ

• Bizitzen sartzeko prest. 3 logela, egongela, 
sukalde jantzia despentsarekin eta komuna. 
Berogailua. Altzariekin. 88.000n. 
NEGOZIAGARRIA.
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Higiezinak

ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Sukalde-jangela 
zabala, egongela terrazarekin, 
logela 2 eta komuna. 
Tel.: 682-43 93 23.

Abadiño. Pisu ederra , 124 m2, 
2 logela (hasiera baten 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. 

Bilbo. 75 m erabilgarri. Kalitate
ona. Egurra. Guztiz berriztuta.
Garajea aukeran.
bilbosalgai@gmail.com.

Elorrio. Mendraka auzoan 
konponketa behar duen baserri
baten %50 salgai dago. 
Bi etxebizitza eraikitzeko aukera.
Inguru paregabea. 
Tel.: 679-16 56 03 (Arantza).

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-ko 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 eraikita. 
Tel.: 695-77 31 41.

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Atxondo. Atxondoko haranean
dagoen baserrirako bosgarren
kidearen bila gabiltza. Taldean bizi
garen lau gazte feminista gara.
Alokairuak 160 euro balio du, eta
gastuak (Internet, argia, ura,
gasa, zaborrak eta janaria barne)
60 euro gehiago dira. 
Tel.: 605-75 39 66; 645-26 96
43;  645-70 10 87; 685-76 22 03.

LOKALAK

SALDU

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

GARAJE / TRASTEROAK

SALDU

Zaldibar. Garaje 2, 42 eta 20
metro karratukoak, eta 20 metro
karratuko lokala salgai. Dena 
bateratua. Tel.: 660-45 87 56.

Teknologia

GAINERAKOAK

EMAN

Bidali zure ordenagailua. Zure
ordenagailua hondatuta badago,
zaharra bada edo zaborretara
bota behar baduzu, jaso, 
konpondu, eta Federación Niños
del Mundo elkartearen bitartez
bidaliko dugu Boliviako eta 
Peruko ospitaleetara eta 
eskoletara. Tel.: 655-71 76 66.

Lana - negozioak

LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durango. 25 urteko neska 
euskalduna Lehen eta Bigarren
Hezkuntzako umeei eskola 
partikularrak eta etxeko lanak
egiten laguntzeko prest. 
Psikologian lizentziatua da, 
eta EGA tituluduna. 
Tel.: 685-77 13 90.

PERTSONAK ZAINDU

Elorrio. Haur Hezkuntza eta
Hezkuntza berezia eginak dituen
neska gazte euskalduna otsailetik
aurrera goizetan haurrak esnatu,
gosaria eman eta eskolara 
eramateko prest. Esperi-
entziaduna. Interesa baduzu,
deitu. Tel.: 688-64 06 04.

Durangaldea. Pertsona nagu-
siak eta umeak zaintzen zein 
garbiketan lan egiteko prest nago,

asteburuetan, gauez, lanaldi
osoan, erdian edo orduka. 
Tel.: 690-68 73 95.

Durangaldea. Lan bila nabil
pertsona nagusiak zaintzen edo
garbiketan, arratsaldetan edo
gauetan. Tel.: 632-46 01 09 /
632-99 31 37.

Durangaldea. Pertsona 
nagusiak zaintzeko zein etxeko
lanak egiteko prest nago. 24
orduz zein egunez. 
Tel.: 671-19 89 05.

Durangaldea. Mutil arduratsua
prest dago pertsona nagusiak
zaintzeko, margolaritzan aritzeko
eta lorezaintzan jarduteko. 
Tel.: 631-53 27 02.

Durangaldea. Mutil arduratsua
lan bila, pertsona nagusiak
zaintzen, lorezaintzan, 
margotzen... Tel.: 631-53 27 02.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua eta esperientziaduna
lan bila dabil, pertsona nagusiak
zein umeak zaintzen, orduka zein
gauez. Tel.: 631-20 31 24.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua eta esperientziaduna
lan bila dabil, pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen, zein etxeko
lanak egiten. Tel.: 631-74 94 10.

Durangaldea. Neska arduratsua
lan bila dabil, pertsona nagusiak
zaintzen edo garbiketa lanetan;
goizez, lanaldi osoan edo gauez.
Tel.: 648-20 03 70.

IRAKASKUNTZA

Durango. Erdi mailako eta goi
mailako prestakuntza zikloak; LH,
DBH eta batxilergoa. Eskola 
partikularrak, ikas teknikak 
(lan ohiturak, motibazioa). 
Esperientzia. Tel.: 656 79 15 99.

Durangaldea. Neska 
euskalduna, Administrazio ikaske-
tak egina dituena eta esperientzia
duena, Lehen Hezkuntzan eta
DBHn eskola partikularrak banaka
zein talde txikietan emateko prest.
Tel.: 662-36 41 67 / 
94 681 39 40.

Durangaldea. DBHko eta batxi-
lergo ikasleei, 19:00etatik aurrera
edo asteburuetan, ingeles, fisika
eta marrazketa teknikoko eskola
partikularrak emateko prest. 
Tel.: 675 70 31 49.

Durangaldea. Lehen
Hezkuntzako titulua eta EGA
dituen neska euskalduna naiz, eta
prest nago eskola partikularrak

emateko. Esperientzia daukat 
6 urtetik 12 urtera bitartekoekin.
Tel.: 685-77 41 80.

LAN ESKAINTZAK

IRAKASKUNTZA

Durango. Irakurketa, idazketa,
ulermena ,ikas teknikak (lan 
ohiturak, motibazioa, 
planifikazioa...). Banaka edo
taldeka. LH, DBH, batxilergoa. 
Esperientzia. Tel.: 656-79 15 99. 

Denetarik

SALDU / EROSI

Ahuntz azpigorri eta
azpizuriak salgai. 5 urteko
hamar ahuntz azpigorri eta
azpizuri salgai, eta bi aker 
azpigorri, 6 urte eta urtebetekoa.
Tel.: 695-78 78 99.

EMAN / HARTU

Boxer arrazako txakurra
oparitzen dugu. Boxer arrazako
11 hileko txakurra dohainik ematen
dugu, zainduko eta maiteko duen
edonorentzat. Tel.: 605-70 21 97.

Ibilgailuak

FURGONETAK

SALDU

Volkswagen  t4 California 
salgai. Durangaldea. Volkswagen
t4 California furgoneta salgai. 
2.4 diesela, 1991. urtekoa, 
330.000 km, prezio onean. 
Tel.: 690-36 68 75.

Aisia - kirola

KIROLAK

SALDU

Errepideko bizikleta salgai.
Errepideko bizikleta salgai. Kuips
marka (Spiuk); 48 neurria; 
Shimano ultegra taldea; gurpila
Mavic cosmic, aluminiozkoa. 
Hasiberrientzat oso aproposa.
345 euro. Tel.: 665-71 47 83.

Elorrion 235 m2-ko 
etxebizitza alokagai 

1.000 euroan 
(negoziagarri)  

edo salgai.

109 m2-ko sotoa  
(bulegoa, gimnasioa,  
sauna eta upategia).   

13.000 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 

Corazones  
de acero 
• barikua 9: 19:30/22:00 
• zapatua 10: 19:30/22:30  
• domeka 11: 18:30  
• astelehena 12: 18:30/21:00  
• martitzena 13: 20:00

Friends
• zapatua 10: 17:00  
• domeka 11: 16:30

Magia a la luz  
de la luna
• domeka 11: 21:15 

2. ARETOA
Magia a la luz  
de la luna
• barikua 9: 19:30/22:00 
• zapatua 10: 19:30/22:30 
• domeka 11: 18:00 
• astelehena 12: 18:30    
• martitzena 13: 20:00

Corazones  
de acero
• zapatua 10: 16:30  
• domeka 11: 20:30

:: ELORRIO | ARRIOLA

Jimmy’s Hall
• zapatua 10: 22:30 
• domeka 11: 20:00  
• astelehena 12: 20:00

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA

Magia a la luz  
de la luna 
• zapatua 10: 22:30  
• domeka 11: 20:00  
• astelehena 12: 20:15 

Julie and Julia
• martitzena 13: 20:00

Jimmy’s Hall
• eguena 15: 20:15
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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

URTARRILEKO AGENDA

9
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA
BULARRETIK MINTZORA
17:00 Haur Hezkuntzako 3, 4 eta 5 urteko gelakoak.
18:00 Lehen Hezkuntzako 1. eta 2.mailak.

12

GIZARTE-ONGIZATE SAILA - MADALENAKO ALARGUNAK
IBARRETXE KULTUR ETXEA
9:30 Pilates (10 saio) ikasturtearen hasiera.
HERRI BIBLIOTEKAN
17:00 Haurren irakurketa kluba (8-9 urte).
18:00 Haurren irakurketa kluba (9-10 urte).

IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA - GIZARTE-ONGIZATEA
18:15 Emakumeen literatur tailerrak.

14 GIZARTE-ONGIZATE SAILA - MADALENAKO ALARGUNAK
09:30 Pilates ikastaroa.

15 IURRETAKO UDALA
09:00 Iurretako kale azoka.

16
Kz GUNEA
16:00 ‘Antivirus’ ikastaroa. Izena emateko epea: urtarrilak 7-14.

BAKIXAKO JAI BATZORDEA
21:00 Jai hasiera emateko Donien Atxa jasoko da. Jarraian 
txokolatada.

17

BAKIXAKO JAI BATZORDEA
11:30 Tiro txapelketa. 14:00 Herri bazkaria: baba-jana.
21:00 Bakailao txapelketa (parte hartu dutenek prestatutakoa 
aurkezteko ordua). 24:00 Danborrada.

IURRETAKO KIROL TALDEA - LARRAKOZELAIA
17:00 IURRETAKO - APURTUARTE A.

Urtarrilaren 9an, 22:30ean,  
Durangoko Plateruenean

Porco Bravo +  
The Riff Truckers
Zortzi hilabetez zuzenean jo barik egon eta gero, 
Plateruenean ariko dira, gaur, The Riff Truckers taldeko 
gernikarrak. Durangoko Platerueneko urte berria zabaltzeko 
kontzertu horretan Porco Bravo taldekoak ere ariko dira.

Antzerkia

:: BERRIZ

URTARRILAREN 9an

18:00etan, Hiru txerritxoak, 
Kultur Etxean.

URTARRILAREN 10ean

20:00etan, ‘Los justos’, 
Kultur Etxean.

:: ZORNOTZA

URTARRILAREN 9an

20:00etan, Kixote,  
Zornotza Aretoan.

URTARRILAREN 10ean

18:00etan, Kixote,  
Zornotza Aretoan.

Musika

:: DURANGO

URTARRILAREN 9an

22:30ean, Porco Bravo + The 
Riff Truckers, Plateruenean.

:: ELORRIO

URTARRILAREN 9an

22:00etan, Ruper Ordorika, 
Arriolan.

Erakusketa

:: BERRIZ

URTARRILEAN 

Gure Izarrak, Kultur Etxean.

Zinema

:: BERRIZ

URTARRILAREN 9an (22:00) 
eta URTARRILAREN 11n (19:00)
‘Dos dias, una noche’,  
Kultur Etxean. 

URTARRILAREN 14an

20:00etan, ‘Cockneys vs 
zombies’, Kultur Etxean.

:: ZORNOTZA
URTARRILAREN 16an

21:00etan, Kimuak 
lehiaketako film laburrak, 
Zornotza Aretoan. 

Kontalaria

:: ABADIÑO
URTARRILAREN 13an 

18:00etan, Joseba Martínez 
Izkoren ipuin kontaketa saioa, 
Udal Mediatekan. 

Lehiaketa

:: IURRETA
URTARRILAREN 23ra arte 

Iurretako XII. Literatur 
Lehiaketara lanak aurkezteko 
aukera. Herri Bibliotekan 
entregatu behar dira lanak. 
Informazio gehiago udalaren 
webgunean. 

Jaiak

:: BERRIZ
URTARRILAREN 11n 

10:00etan, mendiko bizikleta 
martxaren hasiera, Olakueta 
plazan. 

URTARRILAREN 16an 

18:30ean, Kalejira, gaztetxeko 
batukada taldeagaz. 

19:30ean, Sagardotegi 
Ibiltaria eta erromeria, 
Olakueta plazan. Ondoren, 
odoloste-jana. 

20:30ean, Donien Atxa 
altxatzea. 

21:30ean, VIII. San Antonio 
Pilota Txapelketako finalak, 
Olakuetako pilotalekuan. 

URTARRILAREN 17an 

12:00etan, meza, San 
Antonio baselizan. 

12:30ean, Poxpolo eta 
Konpainia pailazoak, 
Olakueta pilotalekuan. 

18:00etan, Luhartz taldeagaz 
erromeria, Olakueta plazan. 

URTARRILAREN 18an 

11:00etan, eskualdeko 34. 
Barazki eta Fruta Erakusketa, 
probalekuan, eta artisauen 
txokoa, pilotalekuan.

12:00etan, baserriko oilasko 
dastaketa, Olakueta plazan. 

12:30ean, meza, San Antonio 
baselizan. 

13:00etan, Iremiñe eta San 
Lorentzo taldeen ekitaldia, 
Olakueta plazan. 

19:00etan, The Upper Room 
gospel taldearen emanaldia, 
San Antonio baselizan. 

 
Urtarrilaren 16an, 21:00etan, Zornotzan 

Kimuak ikusgai
Kimuak Euskadiko Film Laburrak bildumako zazpi lan emango dituzte, 
urtarrilaren 16an, Zornotza Aretoan: Asier Altunaren ‘Soroa’, Aitor 
Gutierrezen ‘Anómalo’, Aitor Arregiren ‘Zarautzen erosi nuen’ eta 
Koldo Almandozen ‘Hubert Le Blonen azken hegaldia’, esaterako.



ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

17º 9º
0º -4º

2º

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, 9 - 09:00-09:00

• Etxebarria (Montevideo 
etorb. 2 - Durango)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

ZAPATUA, 10 - 09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 
plaza 8 - Durango) 
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
09:00-13:30
• Etxebarria (Montevideo 
etorb. 2 - Durango)
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 
plaza 8 - Durango) 
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Campillo (Montevideo 
etorb. 24 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Unamunzaga (Muruetatorre 
2C - Durango)
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
• Larrañaga-Balentziaga  
(Berrio-Otxoa 6 - Elorrio)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)

DOMEKA, 11 - 09:00-09:00
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)

• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

ASTELEHENA, 12
09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

MARTITZENA, 13 - 09:00-09:00
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

EGUAZTENA, 14 - 09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

EGUENA, 15 - 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)

BOTIKAK TELEFONO INTERESGARRIAK

13º 10º
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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 etxekoen partez, 
mutil handi!

  Matienatik lehoietan 
lehoiena zoriondu gura 
dogu. Zorionak Rasib Ali eta 
ondo pasau zure urtebetetze 
egunean!

  Zorixonak eta mosu asko 
bikote honentzat familiaren 
partez. Jarraitu ingurukoei 
irribarreak sortzen!

  Gure sorgintxu 
maitagarriak, Lur Gallo 
Garitanok urtarilaren 12an, 
bere 3. urtea beteko dau. 
Zorionak eta musu  
haundi bat!

  Urtarrilaren 2an Mikelek 8 
urte egin zituen. Zorionak 
etxekoen partez eta muxu 
handi bat.

  Juanita Olariaga Esturok 86 
urte bete dauz. Zorixonak 
amama etxeko danon 
partez eta holantxik 
jarraittu!

  Urtie hasi barri dogu ta zu betiko 
moduen aurrie hartzen hasi zara nahiz 
ta kandelak amatetie kostau. 
Zorixonak Garazi eta 23 moxu!

  Gaur urtarrilak 4, Axpeko aittitte Juan 
Ramonek urteak bete ditu. Zorionak 
aittitte, Irati, Saioa, Julen eta 
Anderren partez! 

  Zorionak hirukote! Zelako bizkor 
hasten dien etxeko pitufinak! Intzak 6, 
Iratik 3 eta aitatxok urte batzuk gehiau! 
Muxu asko Inhar eta amatxon partez!

  Abenduaren 24an Araiak, 
gure printzesak, 5 urte ein 
dauz. Zorionak ta musu 
potolo bat!

  Abenduaren 30ean gure tio 
Imanolek 32 urte bete ditu. 
Zorionak!

  Zoixonak, Jon! Ondo baino 
hobeto pasa zeure egunin. 
Musu potolo pila handik eta 
hamendik.

  Urtarrilaren 4an Mila 
Lauciricaren urtebetetze eguna 
izan zen. Zorionak etxeko 
danan partez amama!

  Zorionak Anartz! Urtarrilaren 
4an urteak bete  dozuz eta!  5 
urteko ‘Ninja’  handia zara 
jada! Mosu handi-handi bat! 

  Zorionak Garazi! Urtarrilaren 
12an 11 urte beteko dozuz! 
Besarkada handi bat 
Iurretako lagun danen partez! 
Jarraitu hain jatorra izaten!

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

 Zorionak Jone (571. zenbakia)! Hamabostean behin zotz egiten dugun tarta 
zuri egokitu zaizu. Oparia eskuratzeko txartela gura duzunean jaso dezakezu 
Iurretako gure egoitzan: Bixente Kapanaga, 9an.
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Akuilua

Berezkoa ala ikasia?
Ba ote da gauza politagorik Olen-
tzerok edo Erregeek ekarritako 
jostailuekin umeak, pozarren ari 
direla, jolasten ikustea baino? 
Atseginaren atseginez adurra 
dariela ikusten ditut urtero hain-
beste eta hainbeste guraso beraien 
umetxoen jolasei begira.

Neskatotxoek era bateko jostailu 
batzuk eskatu eta eskuratu dituz-
te; mutikotxoek, ordea, beste era 
bateko batzuk. Jolasak ere batzuk 
mutikoentzat bakarrik dira, eta 
neskatoentzat soilik beste batzuk. 

Ez da ezberditasun hori umeen-
gana eta umeen ohituretara muga-
tzen. Beste horrenbeste gertatzen 
da adin guztietakoekin ere, nahiz 
eta azken hamarkadetan aldaketa 
izugarria izan berdintasunerantz.

Zergatik dituzte atsegin eta egi-
ten dituzte hobeto mutikoek jolas 
batzuk eta neskatoek beste batzuk? 
Zergatik, oraindik, nagusien ar-
tean ere hain portaera ezberdinak 
gizakume ala emakume izan? 

Elkarren aurkakoak diren eta 
sarritan entzun ditudan bi eran-
tzun ezberdin datozkit bat-batean:

“Berezkoa da hori, izadiak berak 
sexuaren arabera jarritakoa. Gizo-
nak gizon eta emakumeak emaku-
me, eta kito!”.

“Bai zera! Hori ez da berezkoa, 
ohiturek, giza-legeek, giza-iraka-
tsiek, beti ikusitakoek, ‘zer ikusi, 
hura ikasi’-k eragindakoa baizik!”. 

Nik neuk, neurri handi batean 
behintzat, ikasiarena eta ohitura-
rena dela uste dut, ez izadiarena 
edo naturarena, baizik eta kul-
turarena. Mutil artean bakarrik 
hazi eta bizi izan den neskari iga-
rri egiten zaio inoiz. Eta ez ote da 
nabarmena, hau ere inoiz, neska 
artean bakarrik bizi eta izan den 
mutilarena? Bidezkoa!

Nahiz eta ikusitakoak, bizi izan-
dakoak, kulturak… zerikusi han-
dia izan, horrena bakarrik ote da? 
Izan ere, bestetik, jaio orduko ge-
neek ere gero eragin handia izan 
dezaketela omen diote jakitunek. 
Beraz, zerikusirik ote du izateak 
berak, berezkoak, naturak?

 AKUILUA  Jone Guenetxea
Enrike Renteria margolari 
zornotzarrak argazki bil-
duma zabala utzi zien seni-
tartekoei herentzian. Bego 
Renteria alaba izan da tes-
tigua hartu, eta Zornotza-
ren historia jasotzen duten 
argazkiak altxor bat izango 
balira bezala gorde dituena. 
Orain, ondare hori ezaguta-
razi guran, Unai Ingunza ilo-
bak ‘Zornotza atzo’ liburua 
kaleratu du. 

Zelan sortu da liburua kalera-
tzeko asmoa? 
Orain dela hamabi urte Ar-
kalaz aldizkaria jarri genuen 
martxan herrian. Hilabete ba-
koitzean argazki zahar batzuk 
jartzen genituen. Lehenengo 
zenbakitik esaten nuen ondo 
legokeela liburu batean batzea 
etxean dugun bilduma.

Argazki zahar hauek zure aiti-
tak bildutakoak dira.
Enrike Renteria nire aitita zen, 
eta sasoi hartan herriko berezia 
zen. Argazki zaharrak biltzeko 
zaletasun handia zuen, eta bere 
ondoren nire amak ere zaleta-
sun horregaz jarraitu du. Guzti-
ra, herriko 400-500 argazki zahar 
ditugu gordeta. 

Zure aititaren eta amaren za-
letasuna duzu zuk ere?
Niri argazki zaharrak biltzea 
baino, argazkiak ateratzea gus-
tatzen zait. Gaur egun normal-
tzat hartzen ditugun irudiak 
hemendik hogei urtera esangu-
ratsuak izan daitezke. Parkeak 
zein etxeak guztiz aldatzen dira 
urteen joan-etorriagaz, eta nik 
argazki horiek ateratzen ditut.

Zer argazki mota duzue bildu-
ma horretan? 
Denetarik dago. Familia edo 
kuadrilla argazki asko daude. 
Antzinako elizaren argazki 
asko ere baditugu, aititak koa-
droetan margotutakoak. Era 
berean, uholdeen argazki asko 
ditugu. Antzina Zornotzan ur-
tero izaten zen uholderen bat, 
beraz, gai horri buruzko argaz-
ki pilo bat dugu. 

Zaila izan da argazki horiek 
guztiak antolatzea eta auke-
ratzea liburua osatzeko?
Bai, mugaren bat jarri behar 
da, bestela ez dira denak kabi-
tzen. Gainera, tamaina eta ka-
litatea ere kontuan hartu beha-
rra dago. Esate baterako, gerra 
denborako argazki asko daude, 
baina oso formatu txikia dute. 
Askok ez dute liburu baterako 
kalitaterik. Eta liburu bat osa-
tzerakoan bildumari zentzu bat 
eman behar diozu. Ez du balio 
dugun guztia ildo zehatzik ba-
rik sartzeak.   

Argazki hauekin Zornotzaren 
historia ere errepasatu dai-
teke?
Historia liburua ez den arren, 
argazki bakoitzak bere azal-
pena behar du. Zein urteta-
koa den eta kokapena jartzea 
beharrezkoa da. Gainera, 
atal bakoitzak badu bere azal-
pen sakonagoa: elizak, eraiki-
nak... Ikerketa lan hori nire 
arreba Maitek egin du. 

Hainbeste argazkiren artean 
baduzu kuttunen bat?
Argazki bat, duen konposizioa-
rengatik, oso berezia dela esan-
go nuke. 1915ekoa da, eta ihes-

puntu bezalako bat du. Gizon 
bat kaletik ibiltzen, iturria, eta 
ama bat umeagaz ikusten dira. 
Konposizioa oso gaurkoa da, ar-
gazkiak 100 urte dituen arren. 

Zure aitona artista izan zen. 
Une honetan esker on handia 
jasotzen dabil. Zuk zelan go-
goratzen duzu?
Oroitzapen bukoliko bat dut. 
7 urte nituela hil zen, eta go-
goratu egiten dut. Bere etxean 
astoagaz koa-
droak erre-
p a s a t z e n 
egoten zen, 
bere mistela-
gaz eta fruitu 
lehorrekin. 

Sasoi horre-
tan artista iza-
tea zelan ikusten 
zuen gizarteak? 
Herriko arraroa 
zen. Amamak 
taber na eta 
h o t e l a  z i -
t u e n ,  e t a 
lanean ibil-
tzen zen be-

ti. Aititak ere lan asko zituen. 
Zinematografoa zen, telefono 
posteak jartzen zituen... baina 
gustukoen zuena margotzea 
zen. Nagusitan, bizi zela, nahi-
ko esker on izan zuen. Gazte-
tan, berriz, herriko berezia zen. 
 
Liburua non eskuratu daiteke?
Zornotzako liburu dendetan 
eta tabernetan eros daiteke. 
Guztira hogei salmenta puntu 
daude. Bestela, unaiingunza.
com webgunean edo unai.in-

gunza@gmail.com helbide 
eletronikora idatzita ere 
eskatu daiteke. Guztira, 
750 ale kaleratu ditugu. 

Anbotoren sorreran zeri-
kusia izan zenuen.
Sasoi hartan Di da agen-

tzian lan egiten nuen eta 
diseinuan lagundu  

nuen. 
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“Argazki zaharren bilduman, Zornotzako 
uholdeen argazki piloa ditugu”

Enrike Renteriak bildutako argazki zaharrekin liburua kaleratu du Unai Ingunza ilobak


