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Berbaz
“Gazteek, euskararen erabilerari buruz  
hausnartzen dutenean, erreakzionatu egiten dute”   10
Berbaro elkartea

Minbiziari positibismoz 
erantzuteko prest

Gabriel Otalorak eta Montse Llorentek minbizia duten pertsonei eta 
haien ingurukoei laguntza eskaintzen diete. AECC minbiziaren kontrako 
elkartearen bidez, berotasuna eta jarrera positiboa transmititzen saiatzen 
dira. Eguaztenean berbaldia eskaini zuten, Behargintzan.   2

55 enpresak energia 
aurrezteko produktuak 
aurkeztuko dituzte 
Berdeago azokan  

Gaurtik domekara bitartean, ingurumen arloan da-
biltzan 55 enpresak euren produktuak aurkeztuko di-
tuzte Berdeago azokan. Nobedadeen artean, hidroge-
noagaz funtzionatzen duen auto bat aurkeztuko du-
te. Hortik aurrera, Landako Guneak egitarau zabala 
hartuko du. Adibidez, Luis Sutil Maristetako irakas-
leak bere auto hibridoa erakutsiko du, eta bere espe-
rientziaren berri emango du. Gainera, AHTa eta frac-
kinga ere izango dituzte berbagai.  3

Durango  4
LABek igerilekuko tabernaren 
“gestio txarra” kritikatu du

Zornotza  7
AHTa egiteko lurren desjabetze 
akten sinadura bertan behera 

Mañaria  9
Lokalak etxebizitza gisa erabiltzea 
erabaki du Mañariko Udalak

Durangaldea  4
23.000 kilo janari Durangaldetik 
saharauien kanpalekuetara
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“Minbizia duen 
gaixoari laguntzeko 
giltza positibismoa da”
Montse Llorentek eta Gabriel Otalorak minbizia 
dutenei ematen dieten arreta sozialaz berba egin dute

 DURANGO  Markel Onaindia
Zelan zaindu minbizia duten 
gaixoak eta haien senitarte-
koak? Arreta psikosozialagaz 
lotutako galdera horri erantzu-
teko asmoz, topaketa egin zuten 
eguaztenean, Durangon, Min-
biziaren Aurkako Espainiako 
Elkarteak (AECC) antolatuta 
eta Bizidun nagusien elkartea-
ren babesagaz. Montse Llorente 
eta Gabriel Otalora izan ziren 
hizlarietako bi, eta adeitasunez 
sakondu dute gaia ANBOTOgaz 
izandako solasaldian. Minbi-
ziaren aurkako mugimenduan 
jo eta ke dabiltza biak. Llorente 
AECCren Durangoko batzorde-
ko kidea da, eta gaixo zein seni-
deei bere borondatez laguntzen 
dabil duela 48 urtetik. Gaixoak 
zaintzean baikortasunez jar-
dutea da garrantzitsuena bere 
ustez: “Minbizia duen gaixoari 
laguntzeko giltza positibismoa 
da, ahalik eta animo gehien 
transmititzea”. Gainera, entzu-
ten jakitea ere beharrezkoa dela 
uste du. 

AECCren Bizkaiko gerentea 
da Gabriel Otalora. Bere iri-
tziz, jarreraz gainera, badago 
beste giltza bat: afektibitatea. 
“Maitasuna, arreta eta sentsibi-
litatea” ei dira hori eskaintzeko 
tresnak. Llorentek eta Otalorak 
ez dituzte positibismoaren eta 
maitasunaren berba horiek 
arinkeriaz erabili. Benetan si-
nisten dute horretan. Izan ere, 
Otalorak kontatu du gaur egun 
inoiz baino gehiago berba egiten 
dela egoera animikoaren eta gai-
xotasunaren arteko konexioaz 
ikuspuntu zientifiko batetik: 
“Pertsona bat psikologikoki ga-

raituta eta minduta sentitzen 
denean, osatzeko prozesuak 
gehiago zailtzen dira. Ondorio 
horretara ailegatzen gabiltza. 
Egoera animiko ona eta indar 
espiritual handia daukatenen 
artean, ostera, eragin zientifiko 
harrigarriak sortzen dira”. 

150 boluntario, 1.600 gaixo
Prebentzioagaz eta ikerketarako 
diru-bilketagaz batera –2015ean 
300.000 euro bideratuko dituzte–, 
arreta psikosoziala da AECCren 
lan-lerro nagusietako bat. Ospi-
taleetan nahiz etxeetan garatzen 
dute, eta 150 boluntarioz osatu-
tako sare bat dauka horretara-
ko. Boluntarioak hezten ditu 
lehenik, eta horiek gero hainbat 
eratara egiten dute ekarpena: 
gaixoekin berba egin, haien on-
doan egon, ospitalera lagundu... 
Llorentek dioenez, gaixo horie-
tako askok ez dute nogaz egon, 
bakarrik daudelako: “Badago 
jendea kimioterapia hartzera 
bakarrik joaten dena. Badirudi 
ezin dela hori gertatu, baina ger-
tatzen da”.

Minbiziak gizartean duen 
eragina erakusten duten datuak 
eman ditu Otalorak: Bizkaian 
2014an ia 1.600 gaixogaz egon 
ziren; 900 laguni eskaini zieten 
arreta soziala, 3.000 bisitaren 
bitartez, eta 680 lagunek jaso zu-
ten laguntza psikologikoa, 6.000 
saiotan. 

“Transmisio soka”
Hamalau lagunek osatzen dute 
Durangoko batzordea. Informa-
zio kanpainak zabaldu eta dirua 
batzeaz gainera, beharra dute-
nekin “transmisio soka” izatea 

ere egokitzen zaie, Llorentek 
kontatu duenez. Oheak eta gur-
pil aulkiak lortzen ibiltzen dira, 
esate baterako. Laguntzen hasi 
zeneko sasoia gogoratu du: “Ku-
txagaz dirua batzen joaten gi-
nen, eta ia bota egiten gintuzten. 

Gaur egun, hurreratu egiten da 
jendea. Zoritxarrez, zer familia-
tan ez da tokatu?”. 

Llorentek berak ere ondo 
baino hobeto ezagutu du minbi-
zia. Amak eduki zuen lehenik, 
eta gainditu egin zuen. Gero, 

duela hogei bat urte, bera gai-
xotu zen. Borroka hura irabazi 
zion minbiziari, eta gainerako 
gaixoekin borrokan jarraitzeko 
asmoa dauka: “Indarra dudan 
bitartean, ez dut inoiz uzteko 
asmorik”. 

Eguaztenean Behargintzan egin zuten minbiziaren inguruko berbaldia.

Leuzemiaren aurkako 
maratoia egingo dute
‘Marea laranja’ deitu dute martxoaren 15erako

 DURANGO  M.O.
Martxoaren 15ean, leuzemia-
ren aurkako maratoi solida-
rioa egingo dute Merkatu 
plazan, zenbait senidek eta 
elkartek elkarlanean antola-
tuta. Marea laranja izena ipini 
diote, eta askotariko ekintzak 
egongo dira. 10:00etan xakean 
jokatuko dute, 12:30erako kro-
sa deitu dute, eta 16:00etan 
zumbagaz dantza egingo dute. 
Gainera, tailerrak eskainiko 
dituzte egun osoan. Egunean 
batzen den dirua Gurutzetako 
ospitaleko ikerketa baterako 
erabiliko dute. 

Nevers ikastetxean, iaz leu-
zemiagatik hildako Ekaitz 
Laraudogoitiaren ikaskideek 
flashmob bat egin dute, mara-
toira joateko deia egiteko.Nevers ikastetxean ‘flashmob’-a egin dute maratoira iragartzeko.



“Ipuinetan neskari taldearen edo seme-
alaben zaintzailearen rola ematen zaio” 
Etxebarrietak dio ipuinek umeen genero ikuspegian eragiten dutela 

 DURANGO  Jone Guenetxea
Oihana Etxebarrieta kazeta-
riak ipuinak eta jolasak genero 
ikuspuntutik aztertu ditu as-
teon, Platerueneko Berbertan 
elkarrizketen tartean.

Generoa zelan landu da orain 
arte haurren ipuinetan?
Orokorrean, betiko estereoti-
poak lantzen dituzten ipuinak 
izan dira. Rol oso markatuak 
dituzte bertako protagonistek, 
neskek eta mutilek. Azkenean, 
hartzaileei asko eragiten die 
ikusteak bere adineko mutilek 
ipuinetan zertan jolasten diren 
edo neskak ia agertu ere ez direla 
egiten. Nesken protagonismo fal-
ta handia topatu dugu. Badaude 
horregaz apurtu duten ipuinak, 
Pipi Galtzaluzerenak, esatera-
ko. Askorentzat oso pertsonaia 
berezia izan da, eta estereotipo 
horiek apurtu ditu; hau da, mu-
tilek ipuin askotan egiten dutena 
probatzen du, abenturak izaten 
ditu... Bitxia da: honen inguruan 
hitz egiten dudan bakoitzean, 
askok esaten didate liburu ho-

riek erreferentzia izan direla 
haientzat. Horrek esan gura du 
dagoen gutxi horri indarrez hel-
du diogula. 

Ipuinetan eta jostailuetan zein 
rol irudikatzen da?
Neskari ematen zaion rola tal-
dearen edo seme-alaben zain-
tzailearena izaten da. Mutilak, 
ostera, abenturetan sartuta ibil-
tzen dira. Ausardiaren eta beldu-
rraren kudeaketa lantzen dute. 
Norberaren mugei aurre egiten 
diete. Bi aldeak oso beharrez-
koak dira, baina kasu honetan 
oso banatuak agertzen dira. 

Hori guztia aldatzen dabil? 
Sortzaileen artean gai honen in-
guruan bada kezka bat. Mutilen 
kasuan, beldurra duten mutilak 
agertzen zaizkigu; hor dugu Jo-
nas eta hozkailu beldurtia, esate 
baterako. Beraz, mutil batzuek 
beste emozio horiei ere heltzen 
diete. Gutxiago dira neska aben-
turazaleak agertzen dituzten 
ipuinak, baina badira, geroz eta 
gehiago, gainera. Oso ohikoa da 

ipuin klasikoei heltzea. Honegaz 
ez dut esan nahi ipuin klasikoak 
hartu behar ez ditugunik, baina 
zabaltzen ditugunean, oraindik 
ere protagonismoak oso banatu-
ta ikusten ditugu. 

Jostailuetan ere estereotipo 
horiek indartzen dituzte?
Jostailuek eurek ez dute eze-
lango rolik banatzen. Arazoa 
sortzen da jostailu horiei kolorea 
jartzen diegunean. Egun, urdina-
ren eta arrosaren erabilera garai 
batean baino askoz handiagoa 
da. Horrek asko baldintzatzen 
du aukeraketa egiterako orduan. 
Mutil bat ez da eroso egongo 
jostailu arrosa bategaz; baina ez 
berak ez duelako nahi. Gizarteak 
eta publizitateak transmititzen 
dute banaketa hori.
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Gaur zabalduko dute 
Berdeago azoka
55 enpresak erakutsiko dituzte produktuak azokan

 DURANGO  Markel Onaindia
Gaurtik domekara bitartean, 
55 enpresak energia aurrezteko 
diseinatu dituzten produktuak 
erakutsiko dituzte Berdeagon, 
ingurumenaren euskal azokan. 
Urterik urte sendotzen doan 
azoka da, eta Iñigo Peña antola-
tzaileak emandako datuak ikusi 
besterik ez dago. Aurten, 30 bat 
enpresari ezetz esan behar izan 
diote, leku faltagatik. Iaz 12.000 
lagun batu ziren azokan, eta 
datu hori “oso ona” dela esan 
arren, gorantz egiteko asmoa 
dute. Nobedadeen artean, hidro-
genoagaz funtzionatzen duen 
auto bat egongo da ikusgai.

Eguerdiko 12:30ean inaugu-
ratuko dute azokaren aurtengo 
edizioa. Hortik aurrera, tailer 
eta berbaldi ugarik jantziko du-
te Landako Guneko egitaraua. 
Durangar batzuk ere izango 
dira protagonista; adibidez, 
Maristak ikastetxeko irakasle 
Luis Sutilek bere auto hibridoa 
erakutsiko du, eta bere espe-
rientzia kontatuko du. Leire 
Gorroñok, ostera, energiaren 
planifikazioaz berba egingo du. 
Bestalde, aktualitateagaz lo-

tutako gaiak jorratuko dituzte 
egunotan. Esaterako, AHTa eta 
frackinga izango dituzte berba-
gai Berdeago azokako berbal-
dietako batzuetan. AHTaren ka-
suan, Iñaki Barcena eta Roberto 
Bermejo irakasleek egingo dute 
berba, eta frackingari buruz 
Mikel Oterok, Fracking Ez! Eus-
kadi plataformakoak. 

Durango, epizentro
Aitziber Irigoras alkateak azo-
karen aurkezpenean esan zue-
nez, Durango, “ingurumena-
ren aldeko ekintzen epizentro” 
bihurtu gura dute Berdeago 
azokagaz. Milaka bisitari jaso-
ko ditu herriak.

Bihar eta etzi 10:00etan za-
balduko dituzte Landako Gune-
ko ateak. Itxi, berriz, gaur eta 
bihar 20:00etan, eta domekan 
19:30ean.

AHTa eta frackinga izango 
dira Berdeago azokako 
berbaldietan landuko 
dituzten gaietako bi
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Ekainera arteko 
egitasmoak 
aurkeztuko ditu 
Gure Esku Dagok

 ABADIÑO  Itsaso Esteban
Zelaietako Txanporta kultur 
etxean aurkeztuko dituzte 
bihar, 12:00etan, Gure Esku 
Dago ekimenaren hurrengo 
hitzorduak eta helburuak. Api-
rilaren 25eko Joste Egunari 
eta ekainaren 21eko hiribu-
ruetako egitasmo handiari bu-
ruzko informazioa eskainiko 
dute, besteak beste, aurkezpen 
horretan. Erabakitzeko esku-
bidea ezberdinen arteko topa-
gune bilakatzeko helburuagaz 
dihardu Abadiñoko Gure Esku 
Dago taldeak ere: askotariko 
koloretako eta ehunduratako 
oihalak elkarrekin josi, eta 
etorkizunari denon artean for-
ma emateari buruzko metafo-
rari helduta egingo dituzte da-
tozen hilabeteetako ekintzak. 

23.000 kilo elkartasun 
saharauiengana bidean 
Durangaldean jasotako gaiekin kamioi bat bete dute

 DURANGALDEA  M.O.
Tindufen (Aljeria) errefuxiatu-
ta dauden saharauiei laguntze-
ko Karabana Solidarioa prest 

dago, eta bihar irtengo da Do-
nostiatik Alacanteko (Herrial-
de Katalanak) portura bidean. 
Handik Aljeriara joango da, 

itsasoz. Durangaldean jasotako 
laguntzagaz kamioi bat bete du-
te, eta 23.000 kilo janari eraman-
go dituzte barruan; 23.000 kilo 
elkartasun dira, saharauienga-
na bidean. 

Durangoko Herria elkarte-
koak ibili dira koordinatzen, eta 
Elorrioko Lajwad elkarteak eta 
Otxandioko eskolako gurasoek 
ere parte hartu dute.

36.000 euro
Abadiño, Atxondo, Berriz, Du-
rango, Garai, Iurreta, Malla-
bi eta Zaldibarko udalen eta 
Amankomunazgoaren artean 
ia 36.000 euroko ekarpena egin 
dute, eta antolatzaileek kamioia 
erosi dute diru horregaz. Sobe-
ran geratu denagaz jakiak erosi 
dituzte. Bestalde, 23.000 kiloeta-
tik 7.000 herritarrek emanda-
koak dira.

Horretaz gainera, 30 kutxa 
konpresa eta 500 kilo arropa 
joango dira kamioian, JAED 
elkarteak emandako laguntzari 
esker.Bihar irtengo da kamioia Durangaldetik.

Jubilatuen 
taberna hartzeko  
deialdia egin du 
Iurretako Udalak

 IURRETA  Amaia Ugalde
Iazko urte amaieratik zarratu-
ta dago Goiuriako Ama nagu-
sien egoitzako kafetegia. Ku-
deatzaile bat hartzeko, deial-
dia egin du asteon udalak, eta 
martxoaren 4ra arte aurkeztu 
daitezke eskariak eta proposa-
menak udaletxeko Erregistro 
Orokorrean.

Tabernako kontratuaren 
iraupena bi urtekoa izango da, 
gehienez lau urtera luzatzeko 
aukeragaz. Iurretako Udalak 
urtean 9.050,80 euro ordain-
duko dizkio kafetegiaren ku-
deatzaileari, eta hark urtean 
gutxienez 100 euroko kanona 
ordaindu beharko dio udalari.  
Baldintza horiek negoziaga-
rriak direla azaldu du udalak 
kontratazio espedientean. 

LABek igerilekuetako 
taberna “txarto 
gestionatu” dela dio
Landakoko igerilekuetako taberna itxi egin dute

 DURANGO  Markel Onaindia
Otsailaren 15ean Landakoko 
igerilekuetako taberna itxi egin 
zuten, eta Aste Santura arte gu-
txienez horrela egongo da. Izan 
ere, tabernaren gestioaz ardura-
tu den Dendak Bai merkatari el-
karteak lizentzia amaitu aurre-
tik ixtea erabaki du; martxoan 
amaitzen zitzaion eskumena.
Udalak martxora arte ez du be-
rriro kontratazio fasea zabaldu-
ko, eta bitartean freskagarri eta 
kafe makinak ipiniko dituzte ta-
bernaren espazio berean. Itxie-
ra gatazkatsua izan da langilee-
kin, eta LABek egoera salatu du. 
Sindikatuaren ustez, Dendak 
Baik “txarto gestionatu du”, eta 
udalaren partetik “utzikeria” 
egon dela kritikatu du.

Kobratu barik
Beharginak lanera bueltatzeko 
eskatzeko, LABek protesta egin 
zuen atzo, udaletxe parean. Bost 
lagun egon dira tabernan beha-
rrean, eta, sindikatuaren arabe-
ra, azken hilabete bietan kobra-
tu barik egon dira. Horregatik, 
dirua bueltatzea eskatu dio Den-
dak Bairi. Baina sindikatuaren 
kritika hori baino sakonagoa 
da. Alfonso Aranguren ordezka-
riak azaldu du zor zitzaiena bai-
no postu baxuagoan egon direla 
baloratuta; hau da, zerbitzariei 
dagokiena beharrean laguntzai-
leei dagokiena ordaindu dietela.  

LABen iritziz, azken hil bie-
tako egoerak “tentsioa eta estre-
sa” sortu ditu beharginengan, 
eta gestioaren arduradunak 

jo ditu errudun. Arangurenek 
kontatu duenez, datorren aste-
lehenean batzartuko dira Den-
dak Baigaz. Udalaren berririk 
ez dute izan, eta, EH Bilduren 
bidez udalbatzarrean gaia ko-
mentatu arren, sindikatuak ez 
du erantzunik jaso. 

Adjudikatzeko moduaz
Bestalde, zerbitzua adjudika-

tzeko udalak erabilitako modua 
kritikatu du Alfonso Arangure-
nek. Udalari egotzi dio “haren 
nahiaren arabera eta ezkutuan 
ibilita” adjudikatu izana. Proze-
dura horren kontrara, taberna 
publikoaren kudeaketa udalak 
zuzenean eraman dezala exijitu 
du LABeko ordezkariak, eta ka-
lera botatako beharginak berri-
ro kontratatu ditzala ere bai.

LABek protesta egin zuen atzo, udaletxe aurrean.

Alberdi 
harategiko 
txorizoak berriro 
onenen artean

 DURANGO  M.O.
Villa de Bilbao txorizo lehiake-
tan sarritan izan da finalista 
eta garaile Alberdi harategia, 
eta aurten ere onenen artean 
egon dira bertako txorizoak. 
Otsailaren 12an izan zen Bilbo-
ko finala, eta Txema Alberdik 
parte hartu zuen bertan. Gai-
nera, Patxi Aranberri elorria-
rrak ere finalisten artean ego-
teko zortea eduki zuen. Guz-
tira, 74 egile aurkeztu ziren, 
eta sei sailkatu ziren finalera. 
Irabazlea Lakuntzako Jose Ma-
ri Agirre izan zen.

Txarriduna izeneko txe-
rriaren inguruko akademiak 
antolatzen du txorizoaren in-
guruko lehiaketa berezi hau. 
Epaimahaia, ostera, adituek 
osatzen dute: sukaldariek, ira-
kasleek eta blogariek, esate 
baterako.
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Kerixeta: Mendrakatik 
datorren txakolin beltza
Joan zen barikuan aurkeztu zuten Kerixeta txakolina

 ELORRIO  M.Z./M.O.
Mendrakan, Santamañezar 
mendiak babestutako mahastie-
tatik, beste txakolin bat jaio da. 
Kerixeta izena ipini diote, eta 
bereizgarri bat dauka: txakolin 
beltza da. Joan zen barikuan 
egin zuten edabearen aurkezpe-
na, Elizalde upategian, hainbat 
lagunez inguratuta. 

Blanqui Gomez Querejetak 
eman zituen proiektuaren in-
guruko azalpenak. “Maitasun 
osoz” egindako ardoa dela adie-
razi zuen, eta upategiko eno-
logoa den Mikel Garaizabalen 

berbak erabili zituen deskri-
batzeko: “Ardorik onena ez da 
nahitaez munduko garestiena 
izan behar, ardorik onena ingu-
rukoekin partekatzen dena da”. 
Pinot noir mahatsagaz ekoitzi 
dute Kerixeta txakolin beltza. 

Markan eta irudian ere badu 
berezitasuna Kerixeta txako-
linak. Izan ere, Gotzon Garai-
zabalek eta Peru Magdalenak 
osatutako 2d1 taldeak landu du 
botilen etiketarako diseinua. Sei 
irudi sortu dituzte guztira, eta 
horien aurkezpena ere barikuan 
egin zuten.

Adaxka solidarioak
Bestalde, egitasmo solidario 
batean parte hartuko dute Men-
drakako txakolin egileek. Inau-
sitako adaxkak Kainabera on-
gintza elkartearen esku utzi di-

tuzte, eta horiek salduta lortzen 
den dirua kooperazio proiektuei 
laguntzeko izango da. Adaxka 
sorta bakoitza 2 euroan salduko 
dute, eta bost sorta eskatuz gero 
8 euro kobratuko dute. Eskaera 

egin gura duenak otsailaren 
28ra baino lehen deitu beharko 
du 670 428 638 telefonora, eta 
martxoan jasoko ditu adaxkak 
etxean, Kainaberako kideen es-
kutik.

Elizalde upategian, joan zen barikuan eginiko aurkezpena. Maialen Zuazubiskar

27. urtemuga ospatuko 
dute gaztetxean

 ELORRIO  Markel Onaindia
27 urte pasa dira dagoeneko 
Elorrion gaztetxea sortu zene-
tik. Gertaera hori gogoratzeko 
eta 27. urtemuga ospatzeko, 
egun osoko egitaraua antola-
tu dute gaztetxekoek biharko. 
Umeentzako antzerkia, bazka-
ria eta kontzertuak iragarri 
dituzte, esate baterako. Goize-
ko 11:00etan elkartuko dira, 
egunari hasiera ekitaldi bate-
gaz emateko. 12:00etan ekintza 
bi egongo dira aukeran; alde 
batetik, umeentzako antzer-
kia eta, bestetik, triki-poteoa. 
14:00etan omenaldia egingo 
dute, eta 14:30ean bazkarian 
batuko dira. 19:00etan talde ar-

gazkia aterako dute, eta, ostean, 
kontzertu akustikoak eskainiko 
dituzte Mundu Unplugs The 
Ramones-ek eta Tupper Ordo-
rikak. Gauean, 22:30etik aurre-

ra, Akerbeltzen erromeriagaz 
dantzatuko dute lehenik, eta, 
jarraian, DJ Bullek ipiniko du 
festarako musika. 

Pilotalekuko 
karpa kaltetu 
dute berriro ere

 ELORRIO  M.O.
Martitzen karnabal gauean, 
udalak pilotalekuan egokitu-
tako karpa zulatu zuten ezeza-
gunek, eta udalak oharra bidali 
du ekintza gaitzesteko. 1.000 

euroko kostua edukiko ei du 
eragindako kalteak. 

Udalak azaldu duenez, ez da 
karpa kaltetzen duten lehenen-
go aldia. Joan zen astean bertan 
1.100 euroko konponketa egin 
behar izan zuten, eta 2013an 
1.400 euroko beste bat. Udalak 
38.000 eurogaz erosi zuen karpa, 
herriko jarduerak zein merka-
tarien elkarteak antolatutako 
ekintzak garatzeko.

 “Esku-hartzeen 
gainetik” udalak 
euskara sustatzen 
jarraituko du

 ATXONDO  J.D.
Asteleheneko udalbatzarrean, 
Bilduk eta EAJk aho batez 
onartu zuten mozioa, Carlos 
Urquijo Espainiako Gober-
nuak EAEn duen ordezkariak 
udalen jardunean egin dituen 
“esku-hartzeek udala euskara 
sustatzeko egiten dabilen lana 
baldintzatzen” duela salatzeko.  

Esku-hartze horien ondo-
rioz, besteak beste, udalak 
euskalduntzeko hizkuntza iriz-
pideak “susmopean” jarri ditu: 
“Egoera larria da. Euskararen 
ofizialtasuna bera dabiltza 
zalantzen ipintzen”, adierazi 
dute. Horregatik, udalak be-
rretsi egin du “euskara susta-
tzeko egiten den ahaleginean” 
jarraitzeko asmoa. Horregaz 
batera, Espainiako Gobernuak 
EAEn duen ordezkariaren fi-
gura eta lana “bertan behera 
uzteko” eskatu du. Gainera, 
otsailaren 28an Euskararen 
Gizarte Erakundeen Kontsei-
luak Donostian egingo duen 
manifestaziora joateko deia 
luzatu du.

Sakabanaketa salatzeko 
hainbat ekitaldi bihar

 OTXANDIO  Joseba Derteano
Otsailean hamabost urte bete 
dira Ruben Garate otxandiarra 
hil zela, Jose Antonio Fernan-
dez euskal presoa bisitatzera 
zihoala edukitako istripu ba-
tean. Hainbat ekitaldi egingo 
dituzte zapatuan, presoen saka-
banaketak senitartekoei eragi-
ten dien sufrimendua salatzeko. 
Bihar, 09:30ean, Motxotegira 
mendi martxa abiatuko dute 
plazatik; 13:30ean giza kate bat 

egingo dute Andikonatik, eta, 
ondoren, ekitaldia egingo dute. 
15:00etan herri bazkarian batu-
ko dira, eta, 22:30ean, Zirkinik 
Bez! eta Xaiko taldeen kontzer-
tuak izango dira gaztetxean.

Amaraune sareak, batzarra
Amaraune sareak jakinarazi 
duenez, herriko berbak batzen 
hasteko lehen batzarra gaur 
egingo dute, 18:00etan, Andresa 
Landako euskara gelan. 

Bidealde elkartean 
kuota igoera 
proposatuko dute

 IZURTZA  J.D.
Bidealde elkarteak urteko ba-
tzar orokorra egingo du otsai-
laren 28ko zapatuan, 12:00etan. 
Hainbat faktorek eraginda,  
diru sarrerak handitzeko baz-
kideen kuota igoera izango da 
eztabaidatuko duten puntueta-
ko bat.

Izan ere, orain urte eta erdi 
komuneko sabai zati bat erori 
egin zen, eta obrak egin behar 

izan zituzten; gainera, hozkailu 
bat ere erosi zuten. Soberakina-
ren zati handi bat erabili zuten 
horretarako. Bestalde, iazko 
batzarretik aurtengora bazkide 
kopurua jaitsi egin da: 35etik 
31ra. Eta horri gehitu behar 
zaio garbiketarako enpresa ba-
ten zerbitzua kontratatzeak gas-
tuen igoera ekarri duela. Beraz, 
aipatutako horiek dira aurten 
kuotaren igoera proposatzeko 
arrazoiak. 

Aurten arte urteko batzar 
orokorrak bazkalostean egin 
izan dituzte, baina aurten, lehe-
nengoz, bazkalaurrean egingo 
dute, 12:00etan.

Arratsaldeko 19:00etan 
talde argazkia aterako 
dute. Ostean, kontzertuak 
eskainiko dituzte
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Iltzez betetako 
txorizo bat 
aurkitu dute 
Larrea auzoan

 ZORNOTZA  J. Guenetxea
Joan zen eguen arratsaldean 
iltzez betetako txorizo bat aur-
kitu zuen txakur baten jabeak, 
Larreako berdegune batean. 
Beagle arrazako Laika txaku-
rra txorizora hurbildu zenean, 
zer edo zer arraroa sumatu 
zuen jabeak, eta berehala ken-
du zion ahotik. Udaltzaingoari 
gertatutakoaren berri eman 
zion. Zornotzan iltzez betetako 
janaria aurkitzen duten lehe-
nengo aldia den arren, Duran-
galdean badaude aurrekariak. 
Durangon orratzez betetako 
saltxitxak aurkitu zituzten 
joan zen ekainean txakurrak 
ibiltzen diren bi parketan.

Larrean aurkitu duten txorizoa.

AHTa egiteko lurren desjabetzeak 
sinatzeko leku barik udaletxean  
Eguaztenean ez zen akten sinadurarik egin, udaletxean ez zegoelako gelarik libre 

 ZORNOTZA  Joseba Derteano
Eguazten goizean Zornotzako 
30 lur-jabe AHTa egiteko lurren 
desjabetze aktak sinatzera dei-
tuta zeuden udaletxean. Adifeko 
ordezkaria, Espainako Gober-
nuak Bizkaian duen ordezkaria 
eta lur-jabeak udaletxera sartze-
ko zain zeudela, udaletik jakina-
razi zieten ez zegoela gelarik li-
bre prozedura garatzeko. Ondo-
rioz, deialdia bertan behera utzi  
zuten. 

Carlos Coscobil Espainiako 
Gobernuaren ordezkariak dio 
gela baten eskabidea otsailaren 
5ean bidali zutela udalera, eta 
jaso izanaren adierazpena ere 
heldu zitzaiela. Baina, David 
Latxaga alkateak esan duenez, 
gelarik libre ez zegoela zioen ja-
kinarazpena bidali zitzaion Or-
dezkaritzari, eta, heldu ez bada, 
“txarto-ulerturen bat” egon da. 
Gainera, adierazi du eguazte-
nean ezin zuela akten sinaketan 

egon, “agenda beteta” zuelako. 
Hurrengo deialdia seguruenik 
Bilbon egingo dute, Gobernuko 
ordezkaritzaren egoitzan.

Eguaztenean, EH Bilduko 
eta AHT gelditu! Elkarlaneko 
ordezkariak udaletxe parean 
elkarretaratu ziren. EH Bilduko 
legebiltzarkide Unai Urruzuno-
ren ustez, Jaurlaritzak “beste 
lehentasun” batzuk izan behar 
lituzke; “langabezia murriztea 
eta enplegua sortzea”, adibidez.

Oinezkoak lehenetsiko 
ditu Ogenbarrenak
Espazioa berrantolatu eta azpiegiturak hobetu dituzte  

 ZORNOTZA  J.D.
Ogenbarrena auzoan, espazio 
publikoa berrantolatzeko eta 
azpiegiturak hobetzeko lanak 
amaitu dituzte Aramotz-Guda-
ri eta Landeta-Arrieta kaleen 
artean. 

Espazio publikoa berrantola-
tzeko eta berrizteko orduan, oi-
nezkoak lehenestea izan da iriz-
pide nagusia: espaloiak zabaldu 
–metro bat baino gehiago gune 
batzuetan– eta bidegurutzeeta-
ko oztopoak kendu dituzte, eta, 
argiteria osoa berritu dute; hel-
burua oinezkoen erosotasuna 

eta segurtasuna hobetzea izan 
da. Aparkalekuei dagokionez, 
Arroita Jaion alde bietan apar-
katu zitekeen, eta orain alde ba-
tean bakarrik. Azpiegiturei da-
gokienez, orain arte hoditeria 
beretik zihoazen euri urak eta 
ur fekalak bereiztu egin dituzte: 
orain hodi banatan doaz. Ho-
rrek hoditeria sistema osoaren 
funtzionamendua hobetuko du.

Uda ostean, Landeta eta  
Ogenbarrena kaleen arteko 
bigarren fasea hasi gura du 
udalak. Gune horretan ere lan 
integrala osatuko dute.

Desjabetzeen kontrako elkarretaratzea, eta eskuinaldean ertzainak.

Alkatea, alkateordea eta obren zuzendaria Ogenbarrenan.

Ehundik gora onartu, 
administrari lan-poltsan  
Udal administrarien ordezkapenetarako zerrenda 

 ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Administrarien lan-poltsa osa-
tzeko Zaldibarko Udalak zabal-
du duen prozesurako onartuen 
zerrenda publikatu du udalak. 
Zerrendan izena emateko beha-
rrezko agiriren bat aurkeztea 
falta zutenek, bestalde, aste ho-
netara arteko epea eduki dute 
eskabideak gaurkotzeko. 

Arantza Baigorri alkateak 
azaldu duenez, ehundik gora 
lagun daude lan-poltsa osatzeko 

prozesurako onartutakoen ar-
tean. Alkatearen berbetan, “ha-
rrituta” daude deialdiak eragin 
duen jakin-minagaz, eta izena 
eman duen jende kopuruagaz. 

Zaldibarko alkateak azaldu 
duenez, martxoaren 25ean, Ola-
zar pilotalekuan egingo dute 
lan-poltsaren ordena ezartze-
ko azterketa. Aurrerantzean, 
udaleko administrarien bajak 
ordezkatzeko baliatuko dute ze-
rrenda horretako hurrenkera. 

Pilotalekuko teilatuan 
kalteak eragin ditu elurrak 
Elurra beheko teilatura jaustean gertatu da kaltea

  GARAI  Markel Onaindia
Azken asteetan izandako elur-
tearen ondorioak bistakoak 
dira Garain. Izan ere, pilotale-
kuko teilatuan kalteak eragin 
ditu, eta konponketa egitera 
behartuta dago udala. 

Udal ordezkarien arabera, 
goiko teilatuan pilatutako elu-

rra behekora jaustean gertatu 
da kaltea. Beheko teilatu horrek 
jesarlekuen eremua babesten 
du. Antza denez, erretena eta 
hainbat teila apurtu dira ber-
tan. 

Udalak ez dauka oraindik 
konponketarako aurrekonturik 
zehaztuta. 



8           Herririk herri      2015eko otsailaren 20a, barikua  |  anboto

SEI HANKAKO MAHAIA

EIDER 
URIBE

Bildu

Zortzi etxebizitza 
tasatu salgai 
Margarita 
Maturanan

 BERRIZ  A.U.
Berriztarrentzat zein Berriztik 
kanpo bizi direnentzat, zortzi 
etxebizitza jarri ditu salgai Be-
rrizko Udalak. Margarita Ma-
turanan daude etxebizitza ho-
riek; bost Berriz Susa sozietate 
publikoarenak dira, eta hiru, 
berriz, jabetza pribatukoak. 
Martxoaren 6ra arte egin dai-

tezke eskabideak udaletxean. 
Baldintzak eta eskabide orriak 
udaletxean bertan eta www.
berriz.org webgunean daude 
eskuragarri.

Logela bakarreko hiru etxe-
bizitza, bi logelako lau eta hiru 
logelako etxebizitza bat dira 
salgai daudenak. 100.000 eta 
148.000 euro arteko prezioak di-
tuzte, eta etxe guztiek garajea 
eta trastelekua dituzte.

Interesa dutenek 
martxoaren 6ra arte bete 
dezakete eskaera orria 
Berrizko udal bulegoetan

Korrika Batzordeak bertso 
desafioa antolatuko du
Martxoaren 13an Korrika 19 aurkeztuko dute  

 MALLABIA  A.U.
Korrika bultzatzeko helburua-
gaz batzordea sortu dute Malla-
bian. Lantalde horren helburu 
nagusia Korrika Kulturaleko 
egitaraua prestatzea eta herrian 
Korrikaren etorrera ezaguta-
raztea da. 

Martxoaren 23an iritsiko da 
Korrika Mallabira, beraz, da-
goeneko zehaztu dituzte hurren-
go hilabete bukaerara artean 
antolatuko dituzten ekintzak. 
Korrikaren aurkezpena mar-
txoaren 13an egingo dute. Lun-
txa eskaintzeaz gainera, Korri-
ka 18ko argazkiak proiektatuko 
dituzte. Bertso desafioa, Dalton-
darren musika eta hitzaldiak 
ere aurreikusi dituzte. 

Aurten, Korrika Urepeletik 
(Nafarroa Beherea) abiatuko 

da, martxoaren 19an, eta Bilbon 
izango du helmuga, 29an. Bi-
dean, Korrikaren lekukoak Eus-
kal Herri osoa zeharkatuko du.

Elgetatik Elorriora sartzea-
gaz batera helduko da Duran-
galdera. Martxoaren 23an, aste-
lehena, ailegatuko da Korrika 
Elorriora, 13:05ean. Ondoren, 
Durangaldean hainbat kilome-
tro egingo ditu, eta Mallabira 
16:15ean helduko da. Herritik 
pasatu ostean, Ermutik Eibarre-
ra irtengo da.

Hainbat Mallabitar batu dira Korrika Batzordera.

Korrika Batzordearen 
helburu nagusia Korrika 
Kulturaleko egitaraua 
prestatzea da

Txakurrak solte eramateko 
ibilbideak zehaztu ditu udalak
Kaleko gorotzak gutxitzeko, txakur kakak batzeko zorro bereziak atera ditu

 BERRIZ  Amaia Ugalde
Berrizen 700 txakur inguru 
daude udalean erroldatuta. 
Txakurren eta pertsonen elkar-
bizitzan egon daitezkeen ara-
zoak saihesteko, araudia landu 
dute udal arduradunek. Orland 
Isoird alkateak azaldu duenez, 
gai biri erantzuteko premia iku-
si dute: batetik, txakurrek, solte 
daudenean, sortzen dituzten 

arazoak eta, bestetik, kalean ge-
ratzen diren txakur kakak.

Hiru ibilbide eta aisialdirako 
beste hiru gune zehaztu dituzte 
txakurrak solte ibiltzeko. Ibil-
bideak honako hauek dira: ur 
depositutik Matzagarako bidea, 
Eliza ostetik hilerrirako bidea, 
eta hilerritik udal ortuak aton-
duko dituzten ingurura dagoen 
bidea. Azken horretan egun 

osoz ibili ahalko dira txakurrak 
solte; lehen bi ibilbideetarako, 
ostera, ordutegiak ipini dituzte. 
Matzaga inguruan, udako ordu-
tegia 20:00etatik 09:00etara izan-
go da, eta negukoa 19:00etatik 
09:00etara. Hilerriko ibilbidean, 
berriz, 21:00etatik 09:00etara ibi-
li ahalko dira.

Ibilbideez gainera, landa ba-
tzuk zehaztu dituzte txakurrak 
solte ibiltzeko: udal ortuen lur-
sailaren alboan, Matzagabarre-
nan eta ur deposituaren ondoan 
daude zelai horiek. 

Gorotzak batzeko kanpaina
Txakur kakak batzeko kanpai-
na ere abiatu du udalak. Txaku-
rraren kartilla udaletxean era-
kusten dutenei zorro bereziak 
banatuko dizkiete. Txakurrak 
libre uzteko guneen ondoan, gai-
nera, zakarrontzi bereziak ipini 
dituzte. Liburuxka bat banatzen 
hasi dira etxez etxe, kanpaina-
ren nondik norakoak azaltzeko, 
eta, hilabetez, herri-jagole bat 
ibiliko dute kalean, txakurren 
jabeei informazioa emateko. 

Hilerrirako bidean txakurrak solte eraman ahalko dira 21:00etatik 09:00etara.

Gizonezkoen izenak 
dituzten kaleak
Kale bat izendatzerako or-
duan, Nazio Batuen gomen-
dioa tokiko izenak (toponi-
moak) erabiltzea da. Duran-
goko kaleen izendegira baldin 
bagoaz, hogei kalek gizonez-
koen izenak dituzte, beste bos-
tek gizonezko santuen izenak, 
eta emakumezkoen izenak 
lauk, guztiak santuak.

2008. urtean udalak, beka 
baten bitartez, Durangoko to-
ponimia ikertzeari ekin zion. 
Alberto Errazti Igartuak azter-
keta izugarri bat egin zuen, eta 
10.150 lekukotasun jaso zituen, 
eta kale berrientzat izen topo-
nimikoak proposatu zituen. 
2011ko apirileko bilkuran era-
baki zen gure kale izendegia 
Euskaltzaindiko arauetara 
egokitzea eta toponimia iker-
ketan jasotzen diren gainera-
ko leku-izenak beste era batera 
bideratzeko batzorde berezi 
bat sortzea. Lau urte pasatu 
dira, eta ez da inolako batzor-
derik sortu. Bitartean, beste 
hiru kale berri izendatu dituz-
te: Ramon Rubial, Jesus Maria 
Leizaola eta Jesus Maria Pe-
drosa. Beste hiru gizonezko, 
gomendioei eta lan toponimi-
koari kasu egin barik.

Durangoko Berdintasunera-
ko Udal Kontseiluak, emaku-
meei egiten zaien diskrimina-
zioa ikusirik, gure herriaren 
alde lanean ibili diren ema-
kumeen zerrenda bat egitea 
proposatu du, kaleak, eraiki-
nak, plazak… berdintasunera 
bidean jartzeko. Hurrengo 
asteartean eztabaidatuko da. 
Lan toponimikoa oso garran-
tzitsua eta baliagarria da, bai-
na herri honetan ditugun gizo-
nezkoen izenez izendatutako 
kaleei beste irtenbide bat ema-
tea ere bai. 2011n eratu ez zen 
batzordea eratuko omen da 
oraingoan, gure herriko mugi-
mendu feministari esker. Goa-
zen denon artean berdinta-
sunerantz eramango gaituen 
Durango berri bat eraikitzera.



ZORNOTZA  Gurasoek mindful 
erlaxazio teknika euren se-
me-alabekin zelan landu ikasi 
ahalko dute martxoaren 2an, 
9an eta 16an, 18:30etik 20:00eta-
ra, Zelaieta zentroan eskainiko 
den tailerrean. Soraya Díez 
psikologoa izango da irakaslea. 
Otsailaren 26a da izena ema-
teko azken eguna, eta 20 euro 
balio du.

‘Mindful’ meditazio 
teknika tailerra

Budapest-Praga 
bidaia nagusientzat
DURANGALDEA  Amankomu-
nazgoak, nagusiei zuzenduta, 
Budapest (Hungaria) eta Praga 
(Txekiar Errepublika) ezagu-
tzeko bidaia kulturala antolatu 
du ekainaren 28tik uztailaren 
5erako. Izen-ematea otsailaren 
27an amaituko da (946 200 546) 
eta plazak martxoaren 4an 
zozkatuko dituzte, 10:30ean, 
Behargintzan. 
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DURANGALDEA ASTEON

‘Elorrio zuretzat’: 
herritarren iritzia 
entzuteko EAJren 
prozesua

 M24  Markel Onaindia
Elorrio zuretzat prozesuagaz 
EAJk herritarren iritzia en-

tzungo du hauteskunde pro-
grama osatzeko. Joseba Mujika 
hautagai duen alderdiak batza-
rrak egingo ditu elkarteekin: hi-
laren 23an kiroletakoekin, 24an 
kulturakoekin eta 25ean gizarte 
arlokoekin. Ateneoan izango di-
ra, 19:00etan. Batzokian eta sare 
sozialetan ere jasoko dituzte 
proposamenak.

Jose Landa (EAJko udal batzarreko presidentea) eta Mujika, Batzokian.

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

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

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

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

Lokalak etxebizitza gisa 
erabili ahalko dira
Jaioren arabera, ordenantza berria pauso bat da

 MAÑARIA  Joseba Derteano
Beste herri batzuetako eredua 
jarraituta, lokalak etxebizitza 
gisa erabili ahalko dira Maña-
rian. Azken urteetan etxe gutxi 
eraiki dira, eta ez da promozio 
publikorik egon. Horrela, uda-
laren ustez, errekurtso gutxi 
duten pertsonek eta gazteek 
zail eduki dute etxe bat lortze-
ko. Endika Jaio alkatearen ara-
bera, ordenantza berria aurre-
rapauso bat da: “Ordenantza 
honek ez du errekurtso gutxiko 
pertsonek eta gazteek etxebi-
zitza duin bat lortzeko eskubi-
dea erabat bermatzen. Baina, 
Mañarian horretarako dauden 
zailtasunak ikusita, pauso bat 
da”. Joan zen barikuan onartu 
zuten ordenantza udalbatza-
rrean, aho batez.

Udal etxebizitza tasatuak
Jaiok azaldu duenez, hiru hel-
buru dauzkate. Lehena, “etxebi-
zitza duin bat edukitzeko beste 
aukera bat zabaltzea”. 

Bigarrena, espekulazioa 
saihestea. Horretarako, eral-
datzen diren lokalak udal etxe-
bizitza tasatu bihurtuko dira, 
eta etorkizunean salduz edo 
alokatuz gero, prezio publikoa-
ren arabera egin beharko dute. 

Hirugarrena, merkataritza 
lokalei lekua gordetzea. Etxe 
blokeen beheko edozein lon-
jatan egin ahalko da etxebizi-
tza, Kirikiño kalean izan ezik. 
Jaioren iritziz, “herriari bizia” 
ematen diote saltokiek, eta 
herriko kale nagusiko lokalak 
jarduera horretarako erreser-
batuko dituzte.

Lokalak etxebizitza tasatu bihurtzeko aukera egongo da Mañarian.

Idurre Baraia Zubiaurre

Joan zen igandean, otsailak 15, Angel-
man Sindromearen Nazioarteko Eguna 
izan zen. Angelman sindromea gaixota-
sun neurogenetiko arraro bat da, 20.000-
30.000 ume jaioberritatik bati eragiten 
diona. Gaixotasuna 15. kromosomaren 
mutazio baten ondorioa da, eta hori 
daukaten umeek hurrengo ezaugarriak 
dituzte: atzerapen mental sakona, hitz 
egiteko gaitasun eza, mikrozefaliak, kon-
bultsioak, ataxia, eta beti irribarretsu eta 
pozik daudela ematen du. 

Durangon nire semea den Jonek dauka 
gaixotasun arraro hau. Diagnostikoa eza-
gutu genuenean, Angelman Sindromea 
elkartearekin bat egin genuen, eta elkar-
teak martxan jarria zeukan mugikor eta 
tablet zaharrak batzeko kanpaina Duran-
galdean zabaltzen hasi ginen. Kanpaina 
horretatik ateratako diruak gaixotasu-

naren ikerketarako, eta gaixoen eta fami-
lien bizi baldintzak hobetzeko balio du. 

Angelman Sindromearen Nazioarteko 
Eguna izan berri dela-eta, eskerrak eman 
nahi dizkizuegu lagun, ezagun, ezeza-
gun, erakunde publiko, udal, eskola, ikas-
tola, dendari eta abar luze bati, kanpaina 
honetan zuen aldetik eduki dugun harre-
ra eta laguntza izugarriagatik. Kanpaina 
hasi genuenetik ia 8.000 mugikor eta 
tablet batu ditugu Durangaldean, eta ho-
riei esker 12.600 euro inguru lortu ditugu, 
elkartera eta gaixotasun arraro honen 
ikerketara zuzendu direnak. 

Jonen partez, familiaren partez eta 
gaixotasun honen inguruan bizi garenon 
partez, eskerrik asko benetan eman di-
guzuen eta ematen jarraitzen diguzuen 
laguntzarengatik.

Eskerrik asko!
      Iritzia 

Oier Perez Balanzategi  - Durangaldeko Euskal Herria Bildu.

“Indar politiko eta sozial guztion artean 
akordio txikiak egin behar ditugu, akor-
dio txiki horiekin Euskal Herriak behar 
duen bidea egin dezan”. Ideia hori dago, 
hain zuzen, EH Bilduk proposatzen duen 
Euskal Bidearen jatorrian. Bada, Duran-
galdeko mutur bateko Otxandio herrian 
lortu dugu leitmotiv hori praktikan jar-
tzea. Otxandion erdietsitakoak badu po-
tentzialitate nabarmena. Izan ere, nekez 
topatuko dugu antzeko adibiderik gure 
ingurunean. Eta adibide falta hori ez da 
gertatzen, hain zuzen, EH Bilduk ez due-
lako Euskal Bidean, Euskal Herriak egin 
behar duen bide propioan, aurrera egi-
teko borodanterik. Otxandion, akordio 
txiki baina garrantzitsua lortu dugu EH 
Bilduk eta EAJk, herri honek bizi duen 
gatazkaren harira hausnarketa parteka-
tua eginez. Hain zuzen, urtarrilaren 12an 
Guardia Zibilak egindako Mate opera-

zioa salatzeko, Otxandioko Udalean mo-
zio bateratua adostu eta onartu genuen bi 
alderdiok. Horretaz gainera, Espainiako 
Estatuak darabilen jazarpen politikaren 
eta herri honek aurrera egin ez dezan 
jartzen dituen oztopoen aurka indarrak 
batu genituen. Ez hori bakarrik, udalean 
akordioa lortzeaz gainera, adostasun 
politiko hori kalera atera genuen elkarre-
kin: onartutako mozioa etxe guztietara 
eraman genuen bi alderdietako kideok. 
Alegia, Otxandion, Euskal Bidea natural-
tasunez jarri genuen praktikan joan den 
astean. Espainiak urte askoan darabilen 
errepresio bidearen gainetik, euskal 
herritarrok geurea. Honako hau herri 
mailako urrats txiki bat izan da, baina 
uste dugu balio duela jabetzeko posible 
dela alderdien interesen gainetik Euskal 
Herriak behar duen bidea denok lehe-
nesteko. 

Otxandion, Euskal Bidean aurrera eginez

Abadiñoko 
Independienteak, 
programarako 
ekarpenak biltzen  

 M24  Itsaso Esteban
Datorren astelehenerako eta 
eguaztenerako batzarrak deitu 
ditu Abadiñoko Independien-
teak taldeak, hauteskunde pro-
gramarako herritarren ekarpe-
nak jasotzeko. Traña-Matiena-
ko Errota kultur etxean egingo 
dute otsailaren 23ko batzarra, 
eta Zelaietako Txanportan, 
25ekoa. Biak ere 19:00etan.

Bestela ere, Abadiñoko Inde-
pendienteak taldeak ohar bidez 

azpimarratu du AI alderdiak 
maiatzeko hauteskundeetara 
aurkeztuko duen programara-
ko ekarpenak egin gura dituz-
ten herritarrak martitzenero 
taldearen egoitzara –Traña-Ma-
tienako Erezena kaleko loka-
lera– bertaratu daitezkeela. 
Martitzenero jasoko dituzte 
herritarren proposamenak eta 
iritziak, 19:00etatik aurrera, al-
derdiaren egoitzan.

Otsailaren 23an eta 25ean 
egingo ditu AI alderdiak 
herritarren ekarpenak 
jasotzeko batzarrak

‘Abadiñosex’ 
tailerren balantzea 
ABADIÑO  Abadiñosex izeneko 
programaren lehenengo urtea-
ren balantzea egin du Abadiño-
ko Udalak. 2014an, 10 eta 16 ur-
te arteko 150 gaztek parte hartu 
dute sexualitateari buruzko 
tailer horietan. Sexualitateaz, 
maitasunaz, harreman motez 
eta genero berdintasunaz jar-
dun dira saioetan.



“Gazteek, euskararen erabililerari buruz 
hausnartzean, erreakzionatu egiten dute” 
Berbaro ‘Zergatik ez?’ tailerra ematen dabil Durangaldeko ikastetxeetan, euskararen erabilera bultzatzeko

 BERBAZ  Jone Guenetxea
Gaia edozein dela ere, gazteak 
kontzientziatzea ez da erraza, 
baina ahalegina egin beharra 
dago. Euskararen erabileran 
eragin guran, DBHko 4. maila-
ko eta batxillergoko ikasleekin 
‘Zergatik ez?’ motibazio taile-
rrak eskaintzen dabiltza Itsaso 
Gangoitia, Meritxel Etxagibel, 
eta Gorka Madrazo Berbaro 
euskara elkarteko gazte arloko 
kideak.

Zer da ‘Zergatik ez?’ tailerra?
Gorka Madrazo: Euskararen 
erabileran eragiteko tailer bat da. 
Bakoitzak bere egunerokotasu-
nean zein hizkuntza erabiltzen 
duen hausnartzea da helburua. 
Euskara erabiltzeko motibazio 
saioak dira. Orokorrean, euska-
raren egoera zein den aztertzen 
dugu, eta, ondoren, bakoitzaren 

errealitateari buruzko gogoeta 
egiten dugu. 

Zenbat gaztegaz zabiltzate 
lanean?
G.M.: 4. DBHko eta batxilergoko 
25 taldetan gabiltza Durangalde 
osoan.Talde bakoitzagaz hiru 
lansaio egiten ditugu.

Tailer hau gazteei bakarrik zu-
zendua dago?
Meritxel Etxagibel: Orain arte 
gazteekin ibili gara, baina beste 
arlo batzuetara zabaltzeko asmoa 
dugu. Merkataritzan eragin gura 
genuke, baita beste eremu ba-
tzuetan ere.

Zelan sortu da tailer hau ema-
teko aukera?
Itsaso Gangoitia: Topaguneak 
sortutako tailer baten eta hain-
bat euskara elkarteren bidez 

sortu da. Ikastetxeetan ematen 
gabiltzan saio hauek Amanko-
munazgoak finantzatu ditu. 

Zelako esperientzia dabil iza-
ten?
G.M.: Orokorrean gazteek oso 
harrera ona egiten digute. Sarri-
tan, gaiari ez diote garrantzirik 
ematen, baina momentu batean 
konturatzen dira datuak zer-no-
lakoak diren. Gaiaren inguruan 
pentsatzen hasten direnean 
erreakzionatu egiten dute. Era 
berean, aurretik ere kontzientzia 
hori duten ikasleekin ere topo 
egiten dugu.  
M.E.: Tailerrak aukera ematen 
dizu euskararen erabileraren 
inguruan pentsatzeko eta sentsi-
bilizatzeko. 

Euskararen erabilera gazteen 
arduren artean dago?
M.E.: Datuak plazaratzen di-
tugunean, gehienak arduratu 
egiten dira, eta gogoeta egiten 
dute. Adibidez, Euskal Herriko 
gazteen %75ek euskaraz dakite, 
baina erabilera %14koa da. Eus-
kal Herri mailan, %42k euskaraz 
daki, baina erabilera %14koa da. 
Ezagutzaren eta erabileraren ar-
teko aldea zein den jakinarazten 
diegu. 
I.G.: Gainera, gazte batzuk oso 
kontzientziatuta daude, eta prest 
daude lanerako edo nolabait era-
giteko.
G.M.: Sarritan, euskara alde 
negatibotik lantzen dugu, eta, 
hirugarren saioan, gai hori alde 
positibotik lantzen dugu. Mun-
duko 30 unibertsitatetan euskara 
lantzen da. Munduan zabalduta 
dauden euskal etxeei buruz hitz 
egiten diegu. Hiztun kopuruari 
dagokionez, 6.900 hizkuntzatatik 
247. hizkuntza da euskara. Horre-
lako datuak azaltzen dizkiegu. 
Gainera, sare sozialak erabiltzen 
dituztenez, sare sozialetan ere 
euskaraz jardun daitekeela gogo-
rarazten diegu.

Gazteei zein eredu transmiti-
tzen diegu?
G.M.: Ume askori gurasoek eus-
karaz egiteko esaten diete, eta eu-
ren artean gaztelaniaz egiten du-
te. Eredu horrek eragin handia 
du umeengan. Telebistaz ikusten 
dugunak eta inguru osoak eragi-
ten du. 
I.G.: DBHko ikasleen adinean, 

gurasoak beharrean, telebistako 
protagonistak, aisialdiko hezi-
tzaileak eta kiroletako entrena-
tzaileak dira erreferente. 

Ikastetxe askotan, gazteak 
euskara batzordeetan daude 
antolatuta.
M.E.: Sentsibilizatuen dauden 
gazteak euren ikastetxeetako 
euskara batzordeetan dabiltza. 
Batzorde horiekin hartu-ema-
nean jarri, eta elkarlana bul-
tzatzeko proiektu bat martxan 
jartzeko asmoa dugu. Talde hori 
handitzen joatea da asmoa. De-
nok helburu bera dugu: euska-
razko guneak sortzea eta eus-
karaz bizitzea. Beraiek eskolan 
eragiteko helburua dute, eta guk, 
berriz, herrian eragitekoa. Be-
raz, batzordeak beraien artean 
elkartu, eta komunitate bat sor-
tzea da helburua.
G.M.: Arnasguneak sortu gura 
ditugu, esperientziak elkarrekin 
trukatuta. 

Zein ikastetxetako euskara ba-
tzordeekin zabiltzate lanean?
I.G.: Kurutziagagaz, Frai Juan 
Zumarragagaz eta Orobiogoitia-
gaz hasiko gara.
M.E.: Apurka-apurka hasi gura 
dugu. Proiektu berria denez, 
hiru ikastetxe aukeratu ditugu, 
baina haztea da asmoa. Zentro 
batzuetan Euskara Batzordeak 
urtetan dihardu, beste batzuetan 
sortzen dabiltza...
 
Euskararen erabilera bultza-
tzeko egunerokotasunean zein 
pauso eman ditzakegu?
I.G.: Euskalguneak sortzea, eus-
karaz disfrutatzea... 
G.M.: Askotan, euskaldunok 
txikitu egiten gara egoera zehatz 
batzuetan. Lehenengo berba eus-
karaz egitean, esate baterako. 
M.E.: Erdaldunen bat tartean ba-
dago, gazte askok errespetu fal-
tagaz lotzen dute euskaraz berba 
egitea. Baina errespetu falta zein 
aldetatik dator? 
G.M.: Bi aldeetatik landu beha-
rreko gaia da. Gure jarrera in-
dartu beharko genuke, eta gure 
egunerokotasunean euskara era-
bili, eta besteei ere eskaini egin 
behar diegu euskaraz ikasteko 
aukera. Euskaraz gutxi dakiena 
batzuetan beldurrez ibiltzen da 
berba egiteko, eta espazioa eta 
lasaitasuna eman behar diogu 
euskara erabili dezan. 

Itsaso, Berbaroko gazte arloan 
hasiberria zara. Zer moduz?
I.G.: Oraindik kokatzen nabil, 
baina oso gustura. Orain arte 
hezitzaile ibili naiz Berbaro el-
kartearen inguruan eta euskal-
gintzan, orokorrean.

Gazteekin gabiltza 
lanean, baina beste 
arlo batzuetara 
zabaldu gura dugu” 

Gazte batzuk 
kontzientziatuta  
eta lanerako  
prest daude” 
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Itsaso Gangoitia, Meritxel Etxagibel eta Gorka Madrazo | Berbaro euskara elkarteko kideak
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“Hamazazpi urteotan 
ez naiz inoiz bakarrik 
egon taula gainean”
Hurrengo diskoa urtebete barru grabatzea espero du zornotzarrak 

 MUSIKA  Eneko Azurmendi
Bihar kontzertua eskainiko du Mikel 
Urdangarinek Durangoko Platerue-
na Kafe Antzokian, gaueko 22:30ean. 
Otsailaren 8an hasitako biraren parte da 
emanaldia, eta berak bakarrik joko du, 
taldekideen laguntzarik gabe.

Bira bat egiten duzun bakoitzean, ezin 
etxetik gertu jo gabe geratu. 
Etxetik ez naiz pasako, baina inguruko he-
rrietatik bai: Durango, Gernika... Hainbat 
lekutan joko dut, baina distantziak herri 
honetan oso laburrak dira.

Zer du berezi etxetik gertu kontzertu 
bat eskaintzeak?
Niretzat jotzea bera, etxetik gertu zein 
etxetik urrun, beti da berezia. Kontzertu 
bakoitza ospakizun bat da, eta horrela bi-
zi ditut emanaldiak. Etxetik gertu, agian, 
gertutasun horrek zer edo zer berezia 
ematen dizu. Hala ere, gaur egun, gure 
kontzertu gehienak Euskal Herrian izaten 
dira, eta distantzia afektibo hori edo dena 
delakoa leku guztietan laburra da. Baina 
azpimarratuko nukeena da kontzertu guz-
tiak direla berezi niretzat.

Zergatik erabaki duzu orain kontzer-
tuak bakarka eskaintzea?
Orain sentitzen dut dela horretarako sa-
soia. Nire lagunek eta gertukoek badakite 
aspalditik eduki dudala bakarrik jotzeko 
ideia buruan, baina gauza bat dela, bestea 
dela, ez dut pauso hori eman. Diskoak eto-
rri direlako, kolaborazioak etorri direlako 
edo beste edozein aitzakia tarteko, beti 
bazter batera utzi dut ideia hau. Aurreko 
biran, Jainko txiki eta jostalari hura izene-
koan, hasi nintzen pentsatzen sasoia dela 
hau egiteko. Bestalde, lehen nire burua ez 
nuen hain prest ikusten, eta batzuetan ho-
ri izaten da arrazoia. Beharbada, gitarrak 
eta norberak osatutako bikotean konfian-
tza handirik ez... Edo batek daki zergatik! 
Baina oraingoan animatu naiz. 

Arraroa da formatu honetan jotzea?
Bada arraroa, bai. Beti izan naiz bakar-
laria, baina beti egon naiz taldeagaz. 
Hamazazpi urte hauetan ez naiz sekula 
bakarrik egon taula gainean. Jendeak 
pentsatzen du hasieran bakarrik ibiltzen 
nintzela, baina ez da egia, beti eduki izan 
dut norbait alboan. Eta bakarrik jotzea-
ren arrazoi handi bat da sekula ez dudala 
horrelakorik egin; bakarlaria naizela kon-
tuan izanda, bakarrik irteteko gogoa dut. 
Niretzat berria izango da, eta espero dut 
jendearentzat ere berria izatea. 

Zer moduz biran?
Oso gustura nabil. Oso harrera ona izan 
dut, bete egin dira aretoak. Baina norma-
lean ohituta nago lagunduta egotera, eta 
orain taula gainean eta jendearen aurrean 
bakarrik egoteak beste inpresio bat era-
giten dit, beste era batera ikusten ditut 
gauzak. Hala ere, oso pozik, oso giro polita 
egon zen, jendea oso gainean eduki nuen. 
Azken finean, nire ardura kontzertu guz-
tietan ahalik eta kontzertu indartsuena jo-
tzea da, eta bakarrik egonez gero, oraindik 
ere ardura handiagoa da. Saiatzen naiz ez 
dadila izan kontzertu laua eta lineala, bai-
zik eta emozioak sortzen dituena.

Aurreratu dezakezu zer aurkituko duen 
entzuleak Durangon eskainiko duzun 
kontzertuan? 
Hasi naiz errepertorio bategaz, baina ezin 
dut asko gehiago zehaztu. Hala ere, asmoa 
dut beti taldeagaz jo izan ditudan abestiak 
jotzeko, eta berritasuna da instrumentu 
batzuk faltako direla. Azken finean, abesti 
horren jatorria erakustea da asmoa: gita-
rra eta ahotsa. Esan dezakedana da aspal-
diko kantuak berreskuratuko ditudala 
eta atzera begirako irakurketa bat egiten 
saiatuko naizela. 

Zer da horrelako kontzertuekin bilatzen 
duzuna?
Nik uste dut kontzertu guztietan bilatzen 
duzula gauza bera; hau da, komunikatzea, 
taula gainean zaudela zure eta publikoa-
ren artean zubi ikusezin hori eraikitzea. 
Musikarion obligazioa da, beharbada, 
lehenengo pauso hori ematea, baina taula 
gainera emozioak sortzeko ateratzen gara, 
bestela ez dauka zentzurik. Azkenean, zuk  
jendearengana heldu nahi duzu, modu on 
eta sakonean betiere. Taldeagaz beti izan 
da asmo bera, eta orain bakarka ere bai. 
Gertatzen dena da bakarka diskurtsoa 
desberdina dela. Gertuagokoa da, ni nai-
zelako erreferente bakarra, eta jendearen-
tzat ere irisgarritasun hori desberdina da. 

Orokorrean, giro ezberdina da taldeagaz 
jotzean edo bakarrik jotzean sortzen dena.

Disko berriaren aurkezpen moduko bat 
ere bada bira hau, ezta?
Bai. Eta bira honetan gauza bat egin behar 
dut sekula ez dudana egin. Abestiak beti 
erakutsi ditut grabatu eta gero. Jendeak 
beti ezagutu ditu abestiak taldeagaz. 
Orain kantuak grabatu aurretik erakutsi 
nahi dizkiot entzuleari, abestien sorreran, 
gitarra eta ahotsean. Gogotsu nago jendea-
rengan horrek zer erreakzio sortzen duen 
jakiteko.

Zer itxura hartzen diozu diskoari? 
Oraindik oso hastapenetan nago, eta urte-
betera-edo publikatzea aurreikusten dut. 
Hala ere, konpromiso gabe hartu nahi dut 
hau, heltzen banaiz ondo, eta, bestela, hu-

rrengo urterako utziko dut. Baina asmoa 
hori da, urte bukaeran disko bat osatzea, 
bira honetan batutako kantuekin. Beraz, 
ezin dizut esan zer itxura hartzen diodan. 
Orain ilusionatuta nago, eta irrikaz kan-
tuak erakusteko. Nahiz eta gezurra diru-
dien, taula gainera bakarrik irtetea gauza 
berria da niretzat, eta horregaz nahikoa 
daukat.

Kuriositate moduan, Gasteizko zure 
tabernan ere eskaintzen dituzu ema-
naldiak.
Bai, baina oso saio informalak izaten di-
ra, lagunartekoak. Tarteka etortzen dira 
musikariak formatu txikian, bakarka edo 
binaka, emanaldiak eskaintzera, baina 
nik jotzen dudanean oso modu informal 
eta xaloan izaten da, goizean elkarri deitu 
eta iluntzean jo.

Mikel Urdangarin | Musikaria | Zornotza, 1971

Kantuak grabatu 
aurretik erakutsi 
nahi ditut, inoiz ez 
bezala” 
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 MUSIKA 
Country eta folk estiloa, zein 
psikodelia uztartzen dituen 
Arizona Baby taldearen kon-
tzertua izango da, otsailaren 
27an, Elorrioko Arriolan. Iaz ar-
gitaratu zuen diskoa aurkeztera 
dator Valladolideko (Espainia) 
hirukotea Durangaldera, eta, 
datorren barikuan, 22:00etatik 
aurrera joko du Elorrion. Secret 
Fires izena du taldearen hiruga-
rren diskoak, eta lan horretako 
kantak zuzenean eskaintzen 
dabil estatuko areto eta antzo-
kietan, azken hilabeteetan. 

Secret Fires izeneko diskoan, 
azken urteetan jorratutako folk, 
country eta psikodelia doinue-
tatik beste melodia eta erritmo 

batzuetara egin du jauzi hiruko-
teak, eta rocka eta popa uztartu 
ditu oraingoan. Hainbat musika 
kritikariren berbetan, besteak 
beste, R.E.M. eta The Beatles tal-

deen edo Bob Dylan musikaria-
ren kanten oihartzunak nabari 
dira taldearen azken lanean. 
Javier Vielba, Rubén Marron 
eta Guille Aragón taldekideen 

berbetan ere, gitarra akustikoen 
presentzia oraindik nabarmena 
den arren, bestelako bideetatik 
abiatu gura izan dute Secret Fi-
res lana osatzeko. 

Valladoliden sorturiko proiektua da Arizona Baby.

‘Secret fires’ diskoa aurkeztera dator 
Arizona Baby hirukotea Elorriora
Otsailaren 27an, 22:00etan hasiko da kontzertua, Elorrioko Arriola antzokian  

Kanta berriei R.E.M. edo 
The Beatles-en eragina 
nabari zaiela esan dute 
hainbat musika kritikarik

Eskulturak, argazkiak eta bideoak 
bildu ditu Iñigo Garatuk Eibarren
Eibarko Portalea kultur etxean egongo da, martxoaren 1era arte, Garaturen lana

 ARTEA  Itsaso Esteban
Eibarko (Gipuzkoa) Portalea 
kultur etxean egongo da, mar-
txoaren 1era arte, Iñigo Garatu 
(Iurreta, 1990) artistaren lane-
kin osatutako erakusketa ikus-

gai. Astelehenean egin zuten 
Iurretako artista gaztearen es-
kultura, argazkigintza eta bideo 
lanak biltzen dituen erakusketa 
horren inaugurazio ekitaldia. 
Hain justu, Garatuk azken hi-

ru urteetan egindak sorkuntza 
lanaren isla da Eibarko kultur 
etxeko erakusketa. 

Hormigoia eta zementua 
baliatuta egindako eskulturak, 
zein margogintza eta argazki-
gintza lanak ere biltzen ditu era-
kusketak. Iñigo Garatu artista 
gazteak hainbat arte adierazpi-
detan lan egiteko duen joeraren 
erakusle da Eibarko bilduma. 

Iñigo Garatuk azken urtean 
esku artean eduki duen proiek-
tuaren isla ere bada Eibarkoa. 
Bilbaoarte Fundazioaren beka 
lortu zuen 2014an, eta horri 
esker gauzatu duen ikerketa ar-
tistikoaren aurrerapena egingo 
du Portaleako erakusketan. Es-
pacios de trabajo izenburua du 
proiektu horrek. Egileak azaldu 
duenez, uztailean erakutsiko 
du ikerkuntza artistiko horren 
emaitza osoa.

2013an Durangoko Arte eta Historia Museoan erakutsi zuen Garatuk bere lana.

Humanitates 
programarako  
izen-emate epea 
zabaldu dute

 IKASTAROAK 
Durangoko Udalak EHUren 
laguntzagaz antolatzen du Hu-
manitates programa. Aurten, 
Artearen Historia, Mundua-
ren Historia Laburra eta Mu-
sikaren Historia ikastaroak 
eskainiko dituzte programa 
horren barruan, eta martxoa-
ren 2ra arteko epea eman dute 
matrikula egiteko. Martxoan, 
apirilean eta maiatzean izango 
dira saioak, eta landuko diren 
gaietan adituak diren profesio-
nalek emango dituzte. Kuru-
tzesantu Museoan egingo dute 
Musikaren Historiari buruz-
ko ikastaroa, eta Etxezarreta 
jauregian, Munduko Historia 
Laburra eta Artearen Historia 
izenburukoak. 25 eurokoa da 
ikastaroen matrikularen pre-
zioa, baina langabeek eta 25 
urtetik beherakoek 15 euroan 
eman ahalko dute izena.

Queer teoriak
Jende askok uste du emaku-
meok ez dugula ilerik. Badu-
gu, baina kendu egiten dugu. 
Portaera guztien azalpena 
eman beharra dugu, gizakiok 
ez baitugu aitzakia biologis-
ten ostean ezkutatzerik. Por-
taera ez da geneen progra-
mazioan dagoen ezer, baizik 
eta gure esperientziak sortu 
duen pentsaera baten ondo-
rio. Kultura da, ez natura.

G a u z a  b e r a  d a  s e x u a . 
Queer teoriagileek –eta lehe-
nago LGBT mugimenduak– 
azaldu digute gizarte-erai-
kuntzaren ondorio dela hori 
ere. Horrek desberdintasu-
nak, bazterketak, patologi-
zazioak eta gorrotoa sortzen 
ditu bikotasuna, rolak eta 
estereotipoak sortu ahala.

Aristotelesi ikasi genion 
ezaugarri fisikoen arabera 
izakiak sailkatzen. Sailkape-
netatik kanpo geratzen zire-
nak munstroak ziren. Eta di-
ra. Aristotelesen jarraitzaile 
dira eskola-mutikoari eserita 
txiza ez egiteko esaten dion 
hezitzailea edo bularretakoa 
ez erabiltzeagatik andreari 
barre egiten dion laguna edo 
homofobia genero biolen-
tzia ez dela dioen legegilea. 
Etengabe –eta nahigabe?– ari 
gara genero politikak egiten. 
Denok.

Sexu, genero identitate, 
generoaren espresiobide eta 
joera sexual desberdinen 
artean konbinazio anitzak 
onartzeko prestatzen hasi 
behar dugu pixkanaka. Plan-
teamendu biologistak gain-
ditzeko gaitasuna garatu 
beharrean gaude. Begirada 
aldatu behar dugu espiritu 
kritikoak bagara. Aldaketa 
garaia da. Kulturan ere bai, 
balioen aldaketan eragiteko 
gaitasuna duelako.
http:www.josunearanguren.
blogspot.com.es     

JOSUNE 
ARANGUREN  

 
Kultur teknikaria

GEURE DURANGALDEA
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Aitor Monje ‘Mudoh’ 
berriztarraren doinu 
elektronikoak eta 
irudiak, Kultur Etxean
Sevillako I Am Dive taldearen aurretik joko du Aitor 
Monjek, bihar, 20:00etan, Berrizko Kultur Etxean 

 MUSIKA  Itsaso Esteban
Lehenengo aldiz ariko da Ai-
tor Monje Mudoh bere herriko 
kultur etxean, bihar. Berak sor-
tutako musika elektronikoa 
eskainiko du. Ez da ohiko kon-
tzertua izango, eta Monjek uste 
du emanaldira hurreratzen 
denak sorpresa hartuko duela. 
Musika maite duenak eskertzen 
du honelako aukera bat. Monjek 
azpimarratu du, “aurreiritzi 
barik joanez gero, hainbat tal-
de ezagutzeko aukera ematen 
duela Berrizko Kultur Etxearen 
eskaintza oparoak”. Zenbaki 
diskoa aurkeztuko du Berrizen, 
Monjek. Musika eta irudiak uz-
tartuko ditu, eta ordu erdi ingu-
ruko emanaldia eskainiko du, I 
Am Dive taldearen aurretik. 

Orain lau urte inguru sortu 
zuen Zenbakiak diskoan, “zen-
bakiei omenaldi bat” egin zien 
Mudoh musikariak. Ariketa gi-
sa proposatu zion bere buruari, 

kantei 1etik 10era arteko zenba-
kien izenburua ematea, eta kan-
ta bakoitzari bere izenburuagaz 
loturiko iraupena ematea.  

Musikagaz entzuleak zerbait 
sentitzea da Aitor Monjek gura 
duena; berak sorturiko soinu- 
paisaian barneratu dadila en-
tzulea, eta sentsazioak bere aza-
lean bizi ditzala: “Sorkuntzaren 
atzean beti dago sentsazio bat, 
eta hori sorrarazi gura dut en-
tzulearengan: izan hotza, izan 
beldurra, izan berotasuna...”.

Yakuzi taldean, ostera, gita-
rrista da Aitor Monje, eta mu-
sika elektronikoak bezala, gi-
tarrak ere jarraitzen du bere 
bizitzan presente egoten: “Mo-
mentuz, gitarra arpegioak eta 
akordeak jotzeko bakarrik dakit 
erabiltzen; hau da, gitarragaz 
disko bat egiten badut, ordena 
logiko eta erritmiko bat emango 
diot ia nahi gabe. Elektronikan, 
aldiz, hasieratik sartu naizenez 

beste mundu batean, errazago 
apurtzen ditut egiturak”. 

Aitor Monjek kontatu due-
nez, Pink Floyd entzuteagaz 
batera hasi zen, 1980ko hamar-
kadan, musika elektronikorantz 

gerturatzen. Eta, gutxinaka-gu-
txinaka, sintetizadoreak eta 
giro-musika ezagutzen hasi zen. 
Brian Eno, Pan Sonic taldea eta, 
Euskal Herriko kasuan, Amsia 
aipatzen ditu Mudoh musika-

riak elektronikaren arloan erre-
ferentziatzat.

1990eko hamarkadan hasi 
zen musika elektronikoaren 
arloan bere sorkuntza garatzen. 
Probak egiten. Ordutik hona, 
software-agaz eta mugikorragaz 
grabaturiko eguneroko bizitza-
ko soinuak baliatzen ditu, bes-
teak beste, kantak sortzeko.

Bilbon bizi da Monje, eta mu-
sika elektronikoarekiko zaleta-
suna partekatzen duen jendea 
dauka inguruan. Azaldu due-
nez, orain hurrengo diskoan da-
bil lanean. Antzezlan baterako 
musika sortu du, eta lan hori 
diskoan jaso gura du.  

Bestalde, Yakuzi taldearen 
proiektuari buruz galdetuta, 
taldea etenaldi batean dagoela 
azaldu du berriztarrak: “Den-
bora faltagatik, une honetan ez 
gara gai astean behin elkartze-
ko, baina espero dugu egunen 
batean berriro ere taldekideon 
agendak uztartu ahal izatea; 
izan ere, elkarrekin jotzeko gri-
na hor dago”.
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Jende tristearentzako 
dantzarako musika
I Am Dive Sevillako bikotea ere ariko da Berrizen 

Esteban Ruiz eta José A. Pérez 
Sevillako musikarien proiek-
tua da I Am Dive. Iazko azaroan 
kaleratu zuen bikote horrek 
Wolves izeneko bigarren dis-
koa, eta bertako kantak zu-
zenean eskainiko dituzte Du-
rangaldean. Bihar, 20:00etan, 
Berrizko Kultur Etxean eskai-
niko dute kontzertua. “Jende 
tristearentzako dantzarako 
musika” egiten dutela esaten 
dute I Am Dive taldeko musi-
kariek: norbaitek horrela defi-
nitu zuela euren musika behin, 
eta gustuko dutela definizio ho-
ri. Entzulearen buruan irudiak 
sortzen dituzte taldekideek; 
paisaia melodikoak eratzen di-
tuzte, eta gogo aldarte bereziak 
sortu entzulearengan. 

Besteak beste, sintetizado-
reak, programaturiko soinu 
baseak, gitarrak eta pedalak 
erabiltzen dituzte euren musi-
ka sortzeko. Musikagaz batera, 
gainera, irudiak ere proiekta-
tzen dituzte zuzenekoetan. 

Wolves izeneko hamar kan-
tako diskoa da bikoteak Berriz-
ko kultur etxeko kontzertuan 
eskainiko duena: giro-musika-
ren bidea urratzen duten kan-
tak biltzen ditu, folka, popa eta 
rocka uztartuta. 

Urte amaieran Japonian 
egin duten biran aurkeztu di-
tuzte I Am Dive taldeko bi ki-
deek euren bigarren diskoko 
kantak. AEBetan ere eskaini 
izan dute euren musika: bira 
egin zuten herrialde hartan.Irudiak proiektatzen ditu I Am Dive taldeak ere, zuzenekoetan.

Yakuzi taldeko gitarrista da Aitor Monje, eta bakarkako proiektua du ‘Mudoh’ izenekoa.

Ordu erdi inguruko emanaldia eskainiko du musikari berriztarrak, eta musika eta irudiak uztartuko ditu.
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“Ez da erakustaldi borroka izango, 
benetako borroka baizik ”

Bihar, gaueko 22:00etan, Durangoko Jai Alai pilotalekuan izango da Lararen eta Rojasen arteko borroka

 KICKBOXINGA  Martxel Zubia
Laureano Lararentzat eta Jimi 
Rojasentzat azkeneko borro-
ka ofiziala izango da biharkoa. 
Biak kickboxing entrenatzai-
leak dira, eta borroka aukera 
ezin hobea dela esan dute.

Elkarren kontra borrokatzea 
proposatu zizuetenean, zerk 
animatu zintuzten baiezkoa 
ematera? 
Laureano Lara: Guk egiten du-
guna egin ahal dutenei ateak za-
baltzeko aukera oso ona delako 
esan nion baietz. Azken finean, 
guk biok kickboxing eskolak 
ematen ditugu astero, eta, geuk 
ez badugu hau egiten, ez dugu 
jendea bultzatzen gauza bera 
egitera.

Denbora dezente daramazue 
modu ofizialean borrokatu ga-
be. Gogorra da txapelketa mai-
lako entrenamenduetara buel-
tatzea?
L.L.: Bai, nahiko gogorra da. 
Fisikoki ez gaude txarto, baina 
ez ring batera edo kaiola batera 
sartzeko moduan, eta, beraz, bai, 
entrenamenduak nahiko gogo-

rrak izaten dabiltza.
Jimi Rojas: Horretaz gainera, 
dagoeneko 50 urte inguru ditugu, 
eta ez 30: nik 49 eta berak 51. Nor-
mala den bezala, nik 30 urtegaz 
egiten nituen gauzak orain ezin 
ditut inondik inora egin. Mugak 
dauzkat alde horretatik. Espe-
rientzia gehiago dut, baina mu-
gak hor daude.

Zelako entrenamenduekin za-
biltzate prestatzen? 
L.L.: Entrenamendu normalak 
egiten nabil: zakua erabiltzen 
dut, korrika pixka bat egiten dut 
eta, fisikoki ondo jartzeko, spa-
rring baten laguntza daukat.
J.R: Nik ere Laureanoren antze-
ko entrenamendua egiten dut, 
aldaketa bategaz. Belaunean 
arazoak ditut, eta hori dela-eta 
ezin dut korrika egitera irten. 
Korrika egin beharrean, bizi-
kleta eta igeriketa egiten ditut 
sasoia hartzeko.

Aspaldiko lagunak zarete eta 
inoiz ez duzue elkarren aurka 
modu ofizialean borrokatu. Ze-
lan prestatu duzue borroka? 
L.L.: Ni psikologikoki prestatu-

ta nago. Laguna da, eta Jimi eta 
nire artean arau batzuk izango 
ditugu batak bestea gogor ez 
jipoitzeko. Baina borrokaldian 
kontaktua egongo da, noski, eta 
bertaratzen direnentzako borro-
ka polit bat eskaintzeko asmoa 
dugu.
J.R.: Gauza bera pentsatzen dut. 
Beste bat izango balitz, segur 
aski gogorrago joko nuke, eta 
borroka gogorragoa izango li-
tzateke.
L.L.: Borroka polita izan dadila-
nahi dugu, ikuskizuna ematera 
joango gara.

Askok diote ez duzuela serio 
hartuko borroka, lagunak zare-
telako. Bukatu hurrengo esal-
dia: “Ezetz knockoutik egon 
100 euro jokatuko banitu...”
L.L.: Ez dakigu zer gertatuko li-
tzatekeen.

J.R.: Horrelako borroka batean 
golpe txar batek borroka buka-
tzea eragin dezake.

Zuen bion arteko borrokak 
ikusmin handia sortu du. Gi-
ro bikaina egongo da pilotale-
kuan. Ikuskizun on bat ematea-
ren ardura daukazue ala moti-
bazio estra bat da hori?
L.L: Bietatik apur bat. Batik bat 
ez ditugulako 20 urte; adin horre-
tan beste modu batera hartzen 
dituzu gauzak.
J.R: Gure azken borroka ofiziala 
izango da. Nik nahiko nuke az-
ken borroka hau jendeak gogoan 
izatea urte batzuk barru ere.

Borroka aurreko egun haue-
tan, lehiatzen ibiltzen zineten 
garaiko irudiak etorri zaizkizue 
burura?
L.L: Bai, horrela da. Niri, ring 
batera sartuko naizela pentsa-
tzean, lehengo irudiak etortzen 
zaizkit burura. Horretaz gaine-
ra, geroz eta gogotsuago nago 
borroka egunerako.
J.M.: Niri ere bai, lehenengo 
ostikoa ematen erakutsi zidana 
Laureano bera izan zelako.

L.L.: Eta orain berak emango 
dit ostikoa. Lagun asko harritu 
egiten dira gogotsu nagoela esa-
ten diedanean. Galdetzen didate 
ea zelan gustatu ahal zaidan 
golpeak hartzea, eta nik esaten 
diet ez dela golpeak hartzea ba-
karrik. Golpeak hartu bai, baina 
eman ere egiten dituzu. Zaila da 
azaltzea, barruan eraman behar 
den gauza bat da.
J.R.: Entrenamendu askotan 
golpe oso latzak eman eta jaso 
ditugu, eta ez zaigu ezer gertatu, 
hementxe gaude.

Biak ala biak borroka arteeta-
ko erreferente zarete. Laurea-
no, zelan azalduko zenuke Jimi 
Rojas zer den eta zer izan den 
borroka arteen munduan.
Jimi, ring baten barruan, pertso-
na oso gogorra dela uste dut. Oso 
diziplinatua da, eta, gainera, la-
gun oso ona eta ikasle ona. Adis-
kide, lagun eta artista martzial 
ona dela uste dut.

Eta, Jimi, zuk zer esango zenu-
ke Laureano Lararen inguruan?
Bera izan zen lehenengo ostikoa 
ematen irakatsi zidana.

Jimi Rojas (Berriz, 1963) Laureano Lara (Durango, 1966)  | Borrokalariak

Dagoeneko 50 urte 
inguru ditugu, ez 30, 
eta adinak mugatu 
egiten gaitu” 

Laureanok  
irakatsi zidan  
nire lehenengo 
ostikoa ematen” 
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Presion Break, beteranoen kluba 
Hirugarren Mailara igotzeko lehian
Euskal Ligako estreinako urtean berriro mailaz igotzeko borrokan dabil taldea

 ARETO FUTBOLA  J. Derteano
Presion Break lagun kuadrilla 
batek orain zortzi urte Berrizen 
sortutako areto futbol taldea da. 
Harrezkero ia jokalari multzo 
berari eutsi diotenez, urtea joan 
eta urtea etorri, Euskadiko lige-
tako talderik beteranoenetakoa  
bihurtu da. Eta ezin daiteke 
esan lagun giroan oinarritutako 
talde egiturak txarto funtziona-
tu dionik. Zortzi urtean lau igoe-
ra lortu ditu, eta aurten ere Eus-
kal Ligatik Hirugarren Mailara 
igotzeko borrokan sartuta dago.

Jonathan Herbella jokala-
riak 34 urte ditu, eta taldekide-
rik gehienak adin horren buel-
tan dabiltzala dio: “42 eta 44 ur-
teko jokalari bana ere baditugu. 
Egia esanda, Euskal Ligan ez da 
batere ohikoa gure adin tarteko 
jokalariak ikustea. Gehienetan 
20-25 urte arteko gazteen kontra 
jokatzen dugu”. Aurten lesio as-
ko izaten dabiltza, eta, normala 
den moduan, sendatzeko proze-
sua ez da lehen bezain arina.

Apurka, gazteei atea ireki-
tzen ari zaio taldea; orain urte bi 

Sapuberrin ibili zen Yelko Uribe 
taldera batuko da, urtebete kan-
poan ikasten eman ostean, eta 
erasoko jokoa indartuko du. 

Lesio eta guzti ere, mailaz 
igotzeko borrokan bete-betean 
sartuta daude Berrizko taldeko 
jokalariak. Liga amaitzeko ha-
mar jardunaldiren faltan, lauga-
rren daude, eta hiru talde igoko 
dira. Sei puntura dute Legorreta 
taldea, eta asteburuan alde hori 
murrizteko aukera ona dute, 
partidu bi jokatuko dituztela-
ko: gaur, 20:30ean, Durangoko 

Landako kiroldegian Atxurre 
Bakioren aurka, eta, domekan, 
kanpoan, Eraso Aiararen kon-
tra. Azken hori euritearen on-
dorioz atzeratutako partidua da. 

 Igotzeko eskubidea lortuz 
gero ere, ez dago argi igoera 
hori baliatuko luketen edo ez. 
Hirugarren Mailan gastu eko-
nomikoak asko hazten dira, eta 
arriskuak ditu. Esaterako, iaz 
Ermuak igotzea erabaki zuen, 
eta, gastuei aurre egin ezinda, 
taldea desagertu egin da aur-
ten. Taldean “ilusioa dago”, dio 
Herbellak, baina, horretarako 
aukera badago, “ondo aztertu 
beharko dugu”. Orain urte bi 
uko egin zioten Maila Gorene-
tik Euskal Ligara igotzeari. Iaz, 
ostera, berriro igoera lortu, eta 
aukera baliatzea erabaki zuten, 
Berrizko Udalak lagunduta. 

Federazioen erabakia
Joan zen asteburuan Bizkaiko 
eta Euskadiko federazioek ber-
tan behera utzi zituzten futbol 
eta areto futbol jardunaldiak. 
Gai hori sakonean ez duela eza-
gutzen adierazi du Herbellak,  
baina “logikoa” dela uste du 
taldeetako jokalariek, entrena-
tzaileek eta enparauek Ogasu-
nean kotizatzea, eta federazioei 
autokritika eskatu die: “Dirua 
egitea besterik ez zaie ardura. 
Beti dabiltza exigitzen, baina se-
kula ez daude emateko prest. Ez 
zaie ardura taldeak larri dabil-
tzan edo ez. Ez diot nik bakarrik, 
beste askok berdina uste dute”.

Presion Break areto futbol taldearen familia argazkia. 

Antxia eta Gonzalez,   
balentria egitetik hurbil
Aldats gora jarritako finala irabaztekotan izan ziren

 TRINKETA 
Joan zen barikuko San Blas 
Trinket Txapelketako finalean 
partidu ikusgarria eskaini zu-
ten bikote biek. Emozioz bete-
tako azken tantoen ostean, Ipar 
Euskal Herriko Bielle eta De 
Ezcurrak jantzi zuten txapela: 
40-38. Ander Antxia abadiñarra 
eta Mikel Gonzalez berriztarra, 
galdu arren, egindako lanagaz 
gustura egoteko moduan daude.

Paxkal De Ezcurrak etortze-
rik izan ez zuen Lazkano ordez-
katu zuen. Irabazleek atzean 
landu zuten partidua alde na-
barmena hartu arte: 38-24. Or-
duan, Antxia atzean agintzen 
hasi zen, eta Gonzalezek zirt edo 
zart arriskatzea erabaki zuen. 
Tarte horretan bikain ibili zi-
ren, eta partidua 38na berdindu 
zuten. Zoritxarrez, azken tanto 
biak aurkarientzat izan ziren.

Ina Mendibe Tabirakoko 
presidentegai izango da 
Mendibe, gaur egun, klubeko presidenteordea da

 SASKIBALOIA
Gaur egun klubeko presiden-
teordea den Ina Mendibe buru 
duen taldeak Tabirako gidatze-
ko hautagaitza aurkeztuko du 
ekainaren 10eko batzar oroko-
rrera. Talde horrek klubeko  
Zuzendaritza Batzorde berria 
osatzen badu, Mendibe izango 
da klubeko presidentea, Itsaso 
Gartzia ordezkatuta. Hautagai-
tza horren gainerako kideak 

klubeko gaur egungo batzor-
deak berretsi ostean jakinarazi-
ko dituzte. 

Talde horrek “gaur egungo 
Zuzendaritza Batzordearen 
babes osoa du”, Itsaso Gartzia 
presidenteak prentsa ohar ba-
tean adierazi duenez: “Hurren-
go hilabeteetan elkarrekin lan 
egingo dugu, klubeko jarduera 
horretako jakintzen trantsizio 
ahalik egokiena egiteko”.

ADITUAREN TXOKOA

Unai Zamalloa

Saskibaloia

Tabirakoren zuzendaritza 
talde berria
Tabirako klubak ardurak eta 
larrialdiak bizi izan ditu, eta 
klubaren jarraipena kili-kolo 
egon da. Hala ere, zuzendaritza 
taldeak azken hilabeteotan be-
re lanak amaitu ditu, eta talde 
berria sortzeko eginkizuna 
bere gain hartu du. Oraindik 
ez da argitu zein izango den 
Tabirakoren zuzendaritza tal-
de berria, baina argi geratu da 
lanean ari dela eta batzarrean 
aurkeztuko dela. Datu bakarra 
da Ina Mendibe izango dela 
klubeko presidentea.

Pozik hartu dugu denok be-
rria, eta eskertzekoa, benetan, 
oraingo zuzendaritzak, Itsaso 
Gartzia eta Ina Mendiberen 
eskutik gidatuta, egindako 
lana. Ekonomikoki klubaren 
kudeaketa lana handia izan da, 
eta horrek, nahiz eta gaur egun 
zailtasunak izan, klubaren 
egoera ona mantentzen du arlo 
honetan.

Kirol arloan, ordea, momen-
tu oso onak eta ez hain onak 
bizi izan ditu klubak. Nesken 
talde nagusiak jokatutako igoe-
ra fasea, junior mailan jokatu-
tako estatuko txapelketa, muti-
lek Euskadiko Ligan izandako 
postu onak…

Entrenatzaileen inguruan, 
ostera, klubak gero eta ara-
zo gehiago ditu talde guztiak 
ondo gidatuta izateko. Hain-
beste postu betetzea, lantzea 
eta kirol maila hobea lortzea 
zailtasun handi bihurtzen ari 
da, eta guzti horrek etorkizun 
labur batean konponbideak 
behar ditu.

Guztia lantzen jarraitzeko, 
ongi etorri, zuzendaritza talde 
berria! Ongi etorri, Ina Men-
dibe! 
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OSASUN GIDA 

FISIOTERAPIA 
OSTEOPATIA

Trañabarren 13, 4. blokea, 
behea eskuma 

48220 MATIENA-ABADIÑO

Tel.: 944 657 132 - 686 906 374

Ane Legorburu Munitxa

RP
S:

 11
9/

13

JON GERRIKAETXEBARRIA

Ermodo, 2 - 1 eskuma 
48200 DURANGO

Tel.: 946 201 100

Gaixotasunak - Ortopedia 
Oin kirurgia

IMQ - SANITAS - ARESA

RP
S:

 10
8/

13

B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Muruetatorre, 2C - behea 
48200 DURANGO

Tel.: 946 819 951  Mug.: 717 194 454

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

uecdental@gmail.com

RP
S:

 14
5/

13
JON ARRUABARRENA

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

PSIKOLOGO KLINIKOA 
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA

• Antsietatea, estresa, fobiak 
• Depresioa • Eskola arazoak

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK

Tel.: 946 033 246 - 629 245 728 RP
S:

 6
2/

11

Laser berria:

Txatxiena, 6 
48200 DURANGO

Tel.: 946 810 387

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

Obesitatea-zelulitisa, 
Laserra: depilazioa (prezio bereziak), barizeak... 

Adinaren kontrako tratamenduak: orbanak, botoxa...

RP
S:

 16
/0

9
RP

S:
 16

2/
13

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!

Monagotorre, 4 - behea 
48200 DURANGO
Tel.: 946 203 630

Kiropodia, onikopatia, alterazio 
dermatologikoak eta ibilerako alterazioak

14
8/

13

GOIATZ MURUA

AINHOA ELORZA
PODOLOGOA

PODOLOGOA

UMEAREN 
GARAPENERAKO 

ZENTROA

Juan de Olazaran, 1 behea
48200 DURANGO

Laguntza goiztiarra, psikomotrizitatea, 
fisioterapia, logopedia

Tel.: 944 668 370 - 615 782 090 RP
S:

 6
3/

63

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

PSIKOLOGIA

ESTETIKA

ODONTOLOGIA OPTIKA

PEDAGOGIA

J.L. URRETA ZABALO

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk 
48200 DURANGO

Tel.: 946 812 200

MEDIKU ESTOMATOLOGOA 
IMQ, PADI (umeen hortz programa) 

Ortodontzia

RP
S:

 11
2/

13
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 AGENDA

 FUTBOLA

OHOREZKO MAILA
Iurretako - Loiu
· Zapatuan, 17:00etan,  
Larrakozelaian.
Elorrio - Gallarta
· Zapatuan, 16:00etan, Eleizalden.
MAILA GORENA
Zaldua - Lekeitio
· Zapatuan, 17:00etan, Solobarrian.
LEHEN ERREGIONALA
Berriz - Artibai
· Domekan, 11:30ean, Berrizburun.
BIGARREN ERREGIONALA
Zorrontzako - Lezama
· Zapatuan, 17:30ean, Larrean.
Amorebieta B - Iraultza
· Domekan, 18:15ean, Txolonen.
HIRUGARREN ERREGIONALA
Durangoko Bikainak -  
Derio B
· Domekan, 16:00etan,  
Arripausuetan.

 ARETO FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA
Sasikoa - Lagun Onak
· Zapatuan, 19:50ean, Durangon.
EUSKAL LIGA
Elorrioko Buskantza B -  
Soloarte
· Zapatuan, 18:00etan, Elorrion.
Sapuberri - Eraso Aiara
· Zapatuan, 18:15ean, Durangon.
Presion Break - Atxurre Bakio
· Barikuan, 20:30ean, Durangon. 
LEHEN ERREGIONALA
Presion Break B - Bigoki
· Domekan, 10:45ean, Berrizen.
Abadiñoko Gaztetxie -  
Pozgarri Adarve
· Zapatuan, 17:00etan, Matienan.

 SASKIBALOIA

LEHEN MAILA (gizonak)
Tabirako Baqué - La Peña
· Zapatuan, 19:00etan, Durangon.
LEHEN MAILA (emakumeak)
Tabirako Baqué - Gernika
· Domekan, 12:00etan, Durangon.

 ERRUGBIA

ESKOLARTEKO TOPAKETA
10,12,14 eta 18 urtez azpikoak
· Zapatua, 10:30, Arripausueta.

Natalia Martínez 
dominen borrokan 
Espainiako  
Txapelketan

 IGERIKETA  
Tabira igeriketa taldeko sal-
bamendu eta sorospen taldeak 
Espainiako Txapelketan parte 
hartuko du asteburuan, Valla-
dolideko Parquesol kirolde-
gian. Neguko txapelketa da, 
eta igerilekuan jokatuko dira 
proba guztiak. Tabira taldeak 
bost lehiakide eramango ditu: 
Erenoitz Barrenetxea, Nata-
lia Martínez, Maialen Ariño, 
Aiala Garro eta Lucia Jime-
nez. Denek batera errelebo 
probetan parte hartuko dute; 
buruz buruko probetan ere 
lehiatuko dira Barrenetxea, 
Martínez eta Ariño. 11 urteko 
Natalia Martíñez da dominak 
irabazteko aukera gehien di-
tuen partaidea. Iazko aldian, 
ustekabean, urrezko hiru do-
mina eta zilarrezko bat irabazi 
zituen. Sorospen modalitatea 
Euskal Herrian lehen pausoak 
ematen dabilen kirola dela kon-
tuan hartuta, emaitza handia 
izan zen. Aurtengo txapelketan 
ere ere lau modalitatetan lehia-
tzeko sailkatu da, eta guztietan 
dominak lortzeko aukera han-
dia du Martinezek.

Duatloi laburretan Euskadiko  
txapela berritu du Ariznabarretak 
Irene Loizate eta Paul Bereziartua txapeldun geratu dira nor bere mailan

 KORRIKA  Joseba Derteano
Oier Ariznabarreta duranga-
rrak (MugarraTT) esprint mo-
dalitateko Euskadiko Duatloi 
Txapelketa irabazi zuen joan 

zen zapatuan, Sopelan. Bere ibil-
bideko bigarrena du, eta biak 
segidan lortu ditu: iaz Mungian 
nagusitu zen.Esprint modali-
tatean ondo moldatzen da Ariz-

nabarreta. Bizikletako 20 kilo-
metroetan eustea izaten du hel-
buru, eta korrika ezartzen ditu 
aldeak. Sopelan planteamendu 
hori erabilita irabazi zuen. Aste-
buru honetan Bizkaiko txapela 
berritzen saiatuko da Ermuan.

Lasterketa berean, Muga-
rraTTko Irene Loizate izan zen 
onena 23urtez azpikoan, eta 
Paul Bereziartua kadete mai-
lan. Ondorioz, Euskadiko txa-
peldunak dira maila horietan. 
Juniorretan, laugarren sailkatu 
zen Adrian Rodriguez, eta, ema-
kumeetan, Oihana Garcia ha-
margarren.

Orotariko korrikalaria
Duatloietan ez ezik, krosean eta 
mendi lasterketan ere lehiatzen 
du Ariznabarretak. Sopelako 
duatloiaren hurrengo egue-
nean, Euskadiko Kros Txapel-
ketan parte hartu zuen Durango 
Kirol Taldeagaz: bigarren amai-
tu zuten taldeka, eta asteburu bi 
barru Caceresen jokatuko den 
Espainiakora sailkatu ziren. 
Bestalde, aurten kilometro Ber-
tikalen zirkuituan parte hartu 
gura duela dio.

Zortzi judokagaz 
zortzi domina, 
Durangoko judo 
taldeak

 JUDOA
Bizkaiko Judo Txapelketa 
emankorra izan da Durangoko 
judo taldearentzat. Kadete mai-
lako txapelketan parte hartu 
duten zortzi judokak domina 
banagaz bueltatu dira.

Maria Bazanek, Mikel Carre-
tasek eta Eneko Diezek urrezko 
dominak irabazi dituzte nork 
bere pisuan. Zilarrezko domina 
banagaz bueltatu dira etxera 
Eneko Carballo eta Daniel Gri-
gore. Carballo urrezko domina 
irabaztekotan izan da, baina, 

judo taldeko kideen esanetan, 
“epailearen zigor eztabaidaga-
rri” baten ondorioz bigarren 
tokiagaz konformatu behar 
izan du. Azkenik, Iker Perezek, 
Mikel Fuentesek eta Jon Mikel 
Beltranek brontzezko domina 
bana irabazi dute. Martxoaren 
15ean Euskadiko Txapelketa 
lehiatuko dute.

Berasaluze II.a lehenengo 
postuaren bila Zornotzan
Berriztarra eta Zubieta lider ipini daitezke bihar

 PILOTA
Zornotzako pilotalekuak Eskuz 
Binakako Pilota Txapelketako 
hamargarren jardunaldiari da-
gokion partidu bat hartuko du 
bihar, 17:30ean: Berasaluze II.ak 
eta Zubietak Artolaren eta Albi-
suren aurka jokatuko dute. 

Pablo Berasaluze eta Aitor 
Zubieta txapelketa bikaina egi-
ten dabiltza. Zazpi partidu ira-
bazi, eta bi galdu dituzte, eta 
sailkapeneko bigarren tokian 
daude, Ezkurdia eta Zabaleta-
gaz garaipen kopuruan berdin-

duta. Ligaxka amaitzeko bost 
jardunaldiren faltan, bihar 
irabaziz gero, finalaurrekoeta-
ko ligaxkara sailkatzeko pauso 
handia emango lukete. Baina 
Artola eta Albisu ere maila 
onean dabiltza: sei garaipen eta 
hiru porrot. Sailkapeneko goial-
dean dabiltzanen arteko lehia 
izango da. Atariko partiduan 
Iñaki Iza zornotzarrak jokatuko 
du. Urrutikoetxeagaz osatuko 
du bikotea, eta Elezkano II.a eta 
Ibaia Zabala berriztarra izango 
dituzte aurrez aurre. Judokak dominekin.

Oier Ariznabarreta Sopelanko duatloian. Nuria CD 
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GREMIOEN GIDA 
DEKORAZIOA

ITURGINTZA

GARBIKETA LOREZAINTZA

Profesional onenak 
zure zerbitzura!
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Inmobiliariak

LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 

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

Otxandion, besteak beste.

AUKERA
- ZALDIBAR: Azkeneko 2 etxebizitzak. 

Estreinatzeko. BEZa barne. Garajea eta 
trastelekuarekin. 3 logela eta komun 2. Terraza. 
168.000n.

- DURANGO: Apartamentua. Trastelekua eta 
garajea. BOE. 115.104n.

- F.J. ZUMARRAGA: 4 logela eta egongela. 
Terraza. 

- MATIENA: 60 m2. Logela 2. Ganbara. Berriztua. 
110.000n.

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

- ANTSO ESTEGIZ: Logela 2, komuna, egongela 
eta sukaldea. Terraza. Berogailua eta igogailua. 
110.000n.

- BERRIZ: 3 logela, komuna eta egongela. Terraza. 
128.000n.

- IURRETA: 3 logela, komuna eta egongela. 
120.000n.

ETXEBIZITZAK SALGAI
- J.A. AGUIRRE: 3 logela, komun 2, egongela eta 

sukaldea esekitokiarekin. Terraza. Ganbara eta 
garajea. 

- MONTEVIDEO: Apartamentua. Erdi berria. 
Egongela handia eta sukaldea balkoiarekin. 

- ABADIÑO: Atikoa. Logela 2, komuna eta 
egongela. 32 m2-ko terraza. Trastelekua eta 
garajea. BOE.

- ZALDIBAR: Baserria. Erdialdean. 72.200n.
- M.TORRE: 3 logela, komun 2, egongela eta 

sukaldea. Esekitokia. Terraza. Ganbara eta 
garajea. 290.000n.

- TXIBITENA: 3 logela, komun 2, egongela eta 
sukaldea esekitokiarekin. Terraza. Trastelekua 
eta garaje itxia. 

- ARANDOÑOTORRE (musika eskolaren ondoan):  
130 m2. 4 logela, komun 2, sukaldea 
esekitokiarekin eta egongela. Garajea. 
Solariuma. Eguzkitsua. Bizitzen sartzeko 
moduan.

- MONTEVIDEO: 3 logela, komuna, egongela eta 
sukaldea. Igogailua. 150.000n. Prezio 
negoziagarria.

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

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

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

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

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

- KOMENTUKALEA: 4 logela eta komun 2. Terraza. 
Garajea aukeran. 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. Prezio negoziagarria.

- BERRIZ. Lehendakari Aguirre: 3 logela, 
egongela, sukaldea eta komuna. Terraza. 
149.500n.

LOKALAK SALGAI ETA 
ALOKAIRUAN

- SAN IGNAZIO: 35 m2. AUKERA. 45.000n. Prezio  
negoziagarria.

-SAN IGNAZIO: 125 m2. Erakusleiho handi bat 
dauka izkinan. Salgai/alokagai.

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
• BERRIZ: 3 logela, komun 2, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Garajea eta trastelekua. Berria. 
Estreinatzeko. Jantzi gabe.

• DURANGO: 1, 2 eta 3 logelako etxebizitzak 
alokagai. 550 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. 125.000.
• ARKOTXA: 4 logela, komuna, bainugela, sukaldea 

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

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

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

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

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. Igerilekua 
eta pilotalekua.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarreko apartamentua. 

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

ATXONDO
• Logela 2, komuna, sukaldea balkoiarekin, 

egongela eta bainugela. Etxe osoa kanpora 
begira dago. Berria ematen du.

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztua. Trastelekua.

LURSAILAK SALGAI
• ATXONDO: 7.500 m2-ko baserri lursaila. Hesiz 

inguratuta. Ortua jartzeko edo txakurrak 
edukitzeko aproposa.

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

dago.
MATIENA-ABADIÑO
• 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta fruta-arbolekin.
EUBA
• 3.000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. Lurzati 2, 

bakoitzean bi bizitzako etxeak eraikitzeko 
aukerarekin.

ABADIÑO
Bi bizitzako etxea eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila 

salgai.
DURANGO
• Lursail erdia bi familiako etxebizitza eraikitzeko. 

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

BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI

• ATXONDO: Martza auzoan. 15.000 m2-ko lursaila. 
Teilatu berria. Inguru ikusgarria.

• MENDATA: Lamikikiz auzoa. Bi familiako baserria 
eraikitzeko. Eguzkitsua. Leku onean kokatua. 
Berria estreinatzeko.

DURANGO
• Adosatua. Guztiz jantzia. Erdi berria estreinatzeko.

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

egongela, 2-4 logela eta komun 2.
• ANDRA MARIA: Halla, egongela, sukaldea, 1-2 

logela eta komuna.  
• ANTSO ESTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, logela 

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

eta bainugela. Trastelekua.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3-4 logela, sukaldea, 

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

komuna. 
• LANDAKO ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 

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

• BARRENKALEA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. Balkoia.  

• 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. Garajea aukeran eta trastelekua.

• EZKURDI: 5 logela, sukaldea, egongela, bainugela 
eta 3 komun. Terraza. Trastelekua. 

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

• EZKURDI: 3 logela, sukaldea, egongela, komuna 
eta bainugela.  

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

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

• IBAIZABAL AUZUNEA: Logela, sukaldea, egongela 
eta komuna. Garajea. 

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

• JUAN ITZIARKOA AUZUNEA: Logela 2, sukaldea, 
egongela eta komun 2. Lursailarekin. 

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

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

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

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

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

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

• SAN IGNAZIO: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komun 2. Trastelekua. 

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

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

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

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

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

MAÑARIA
• EVARISTO BUSTINTZA: Berrizteko. Trastelekua.
• KIRIKIÑO: 3 logela, sukaldea, egongela eta komun 

2. Terraza eta balkoia. Garajea eta trastelekua.
• MAÑARIA: 3 logela, egongela, sukaldea eta 

komun 2. Trastelekua.
BEDIA
• ELEXALDE: 3 logela, egongela, sukaldea eta 

komun 2. Balkoia. Garajea.

ETXEBIZITZAK SALGAI

FRAI JUAN ZUMARRAGA

ASTEPE

MURUETATORRE

• 3 logela, sukaldea, egongela eta komun 2. 
Balkoia. Garajea eta ganbara. 219.000n.

ASKATASUN ETORBIDEA

• Logela 2, egongela, sukalde jantzia, komuna 
eta balkoia. Iturgintza eta elektrizitate instalazio 
berriak. Hari musikala etxe osoan. Teilatua, 
fatxada eta igogailua eginda ditu. 210.000n.

www.inmoduranguesado.com

• 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta komuna. 
Balkoi 2. Berogailua. Igogailua. Ganbara. 
225.000n.

• 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
komuna. Etxe osoa kanpora begira dago. 
104.000n.

PINONDO

ARAMOTZ

• 90 m2. Etxe osoa kanpora begira dago. 
Ikuspegi ederrak. 3 logela, egongela, sukalde 
jantzia, 2 komun eta esekitokia. Balkoia. 
Garajea eta trastelekua. 222.000n.

• 67 m2. Ikuspegi ederra. Etxe osoa kanpora 
begira dago. Balkoi itxia. 3 logela, egongela, 
sukalde jantzia eta komuna. Berogailua. 
Igogailua. Bizitzen sartzeko moduan.  
195.000n. PREZIO NEGOZIAGARRIA.
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Higiezinak

ETXEBIZITZAK

SALDU

Cuzcurrita (Errioxa). Errioxako
Cuzcurrita herrian etxea salgai. 3
logela, komuna, terraza eta gara-
jea. Lorategia eta igerileku komu-
nitarioa. Guztiz jantzia. Bizitzen
sartzeko.  84.000 euro. Prezio
negoziagarria. Tel.: 692-99 43 51.

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 
kotxerentzako garajea, eta 
argitasun handia duen espazio
handi bat, txoko edo lan egiteko
gune gisa erabiltzeko modukoa.
Tel.: 651-34 80 08. 

Bilbo. 76 m2 erabilgarri. Kalitate
onekoak. Egurra. Guztiz berriz-
tuta. Garajea aukeran.  
bilbosalgai@gmail.com

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 lur. Prezio
egokia, ikusi nahi baduzu, deitu
655-70 26 47 telefonora (19:00-
21:00). Nahi izanez gero, aukera
egon badago lur-sail gehiago 
eskuratzeko. 

ERRENTAN EMAN

Berriz. Berrizen pisua alokatzen
dugu. 3 logela eta komun 2.
Sukaldea esekitokiarekin, 
despentsa eta egongela
balkoiarekin. Eguzkitsua.
Igogailua. Tren geltokitik bi 
minutura, eta autobus geltokitik
minutu eta erdira. 
Tel.: 656-73 81 88 / 615-75 21 36.

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

Zaldibar. Pisua alokatzen da
Zaldibar erdigunean. 3 logela,

egongela, sukalde eta komuna. 
3. solairua igogailurik gabe. 
Egoera onean. Eguzkitsua. 
Tel.: 686-97 52 46.

LOKALAK

SALDU

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

GARAJE / TRASTEROAK

SALDU

Durango. Garajea salgai
Plateruen plazan. 28.000 euro.
Tel.: 679-47 57 85.

ERRENTAN EMAN

Durango. Muruetatorre auzoan
garaje irekia alokatzen da 60 
euroan. Tel.: 679-31 00 83 
(Alejandro).

Teknologia

INFORMATIKA / BIDEOJOKUAK

SALDU

Wii mini+ 4 joko. Wii mini gorri
berri-berri bat saltzen da bere 
aginte eta gehigarriekin. Lau joko
ere bai: Mario Kart, Transformers,
Romple Ralph eta Just Dance.
200 euro baino gehiagoko balioa
duen pack-a, 135 euroan, (prezio
negoziagarria). 
Tel.: 655-72 71 92 / 653-01 20 11.

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

PERTSONAK ZAINDU

Berriz. Lan bila nabil goizetan,
07:00etatik 10:30era, asteburu-
etan zein gauetan. Erreferen-
tziekin. Tel.: 650-61 01 94.

Elorrio. Haur Hezkuntza eta
Hezkuntza Berezia eginak dituen
neska gazte euskalduna goizetan
haurrak zaintzeko edota esnatu,
gosaria eman eta eskolara 
eramateko prest. Esperientzia-
duna. Interesa baduzu, deitu. 
Tel.: 688-64 06 04.

Durangaldea. Neska arduratsua
lan bila barneko langile gisa. 
Tel.: 631-61 13 70.

Durangaldea. Lana bilatzen
dabilen neska bat naiz. Pertsona
nagusiak edo umeak zaintzeko,
eta etxeak garbitzeko prest nago.
Barneko langile gisa. 
Tel.: 631-36 95 87.

Durangaldea. Lan bila nabil, na-
gusiak eta umeak zaintzen zein
garbiketan; orduka edo barneko
langile gisa. Tel.: 722-56 22 41.

Durangaldea. Pertsona nagu-
siak zaintzen esperientzia handiko
emakumea, barneko langile gisa
jarduteko prest. 
Tel.: 633-80-58 64.

Durangaldea. Lan bila nabil
pertsona nagusiak zaintzen,
barneko edo eguneko langile gisa.
Tel.: 602-31 01 71.

Durangaldea. Lan bila nabil
pertsona nagusiak zaintzen,
barneko langile gisa. Esperi-
entziaduna. Tel.: 663-98 37 78.

Durangaldea. Pertsona nagu-
siak eta umeak zaintzen edo 
garbiketan jarduteko prest nago.
Esperientziaduna. 
Tel.: 631-80 00 42.

Durangaldea. Neska arduratsua
lan bila dabil pertsona nagusien
eta umeen zainketan, zein 
garbiketan jarduteko. Barneko edo
eguneko langile gisa. Esperi-
entziarekin. Erreferentziekin. 
Tel.: 631-74 49 71.

Durangaldea. Neska arduratsua
lan bila dabil pertsona nagusien
eta umeen zainketan, zein gar-
biketan jarduteko. Barneko edo
eguneko langile gisa. Esperi-
entziarekin. Erreferentziekin. 
Tel.: 631-18 18 73.

Durangaldea. Neska arduratsua
prest dago portaletan, baserrietan
eta tabernetan garbiketan jar-
duteko, sukaldean laguntzaile
moduan aritzeko, zein pertsona
nagusiak eta umeak zaintzeko.
Orduka, lanaldi erdian edo osoan,
zein asteburuetan. 
Tel.: 650-31 97 88.

Durangaldea. Lan bila nabil
pertsona nagusiak zaintzen, 
Durangaldean zein eskualdetik
kanpo. Ibilgailua daukat. 
Tel.: 631-46 25 44.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Lan bila nabil,
komertzioetan eta dendetan lan
egiteko. Tel.: 672-69 91 52.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Mallabia. Tabernan sukaldaria
behar da, esperientzia duena,
gaztea eta euskalduna. Menua eta
karta menperatzen dituena.
Tel.: 679-47 57 85.

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Durangon, udan, 
hilabeterako au pair bat behar
dugu 7 urteko ume bat zaintzeko.
Tel.: 653-71 24 70.

Durangaldea. Elorrion, andre
nagusi bat zaintzeko pertsona bat
behar da. Tel.: 653-74 69 10.

Denetarik

SALDU / EROSI

Bi ahotsetako trikiti baten
bila nabil. Bi ahotsetako trikiti
baten bila nabil. Tel.: 615-71 17 82.
soinutxikie@gmail.com.

Gurpil aulki elektrikoa saltzen
dut. Gurpil aulki elektrikoa
saltzen dut. Tel.: 94 682 04 40.

GAINERAKOAK

Lan bila nabil eraikuntza 
arloan. Lan bila nabil: eraikuntza
arloan, fabrikaren batean 
laguntzaile edo etxeak zaintzen
jardun dezaket. 
Tel.: 605-66 74 88.

Familia - etxea

HAURREN TXOKOA, 
OSAGARRIAK

SALDU

Bikien eserlekurako 
kapazurako zakuak salgai.
Bikien eserlekurako kapazurako
zakuak salgai. City mini. 
Tel.: 635-00 62 63.

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, logela 2, 

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. Bainugela 2. 

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, 90 m2, 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 

El francotirador
• barikua 20: 19:30/22:00  
• zapatua 21: 19:30/22:30  
• domeka 22: 18:45/21:30  
• astelehena 23: 18:30/21:00  
• martitzena 24: 20:00

Bob esponja,  
un heroe fuera  
del agua
• zapatua 21: 17:00  
• domeka 22: 16:30 

2. ARETOA
50 sombras  
de Grey
• barikua 20: 19:30/22:00  
• zapatua 21: 20:00/22:30  
• domeka 22: 18:45/21:30  
• astelehena 23: 18:30/21:00

Stand by me 
Doraemon
• zapatua 21: 16:00/18:00  
• domeka 22: 16:30 

El holandés  
errante
• martitzena 24: 20:15 

:: ELORRIO | ARRIOLA

Mr. Turner
• zapatua 21: 22:30  
• domeka 22: 20:00  
• astelehena 23: 20:00 

Los pingüinos  
de Madagascar
• domeka 21: 22:30 

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA

50 sombras  
de Grey 
• barikua 20: 20:15 
• zapatua 21: 19:30/22:30  
• domeka 22: 20:00  
• astelehena 23: 20:15 

Into the woods
• zapatua 21: 17:00  
• domeka 22: 17:00

Backstreet boys
• eguena 26: 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

OTSAILEKO AGENDA

20
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA
IPUIN KONTALARIA
17:30 3-4 urte bitartekoak.
18:00 5 urtetik gorakoak.

20-21 
-22

ZALDAI MENDI TALDEA 
La Mongie (Luz Saint Sauvert).
Eskiatzera irteera.

21
ANDEREBIDE  
09:00 Oialume Zar sagardotegira irteera. 

IURRETAKO KIROL TALDEA - Futbola
17:00 IURRETAKO A - LOIU A Larrakozelaian.

23
ANDEREBIDE  
Martxoaren 8ko ekintzak.  
Zapatua, martxoak 7: Emakumeentzako afaria, izen ematea: 
martxoaren 4ra arte. Ibarretxe kultur etxean edo 616 490 506 
telefono zenbakian.

27
KZ GUNEA 
09:00 ‘Impress-Presentación’ ikastaroa.   
Iurretan erroldatuek lehentasuna izango dute.

IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 
20:00 Helduentzako ipuin kontalaria.  
‘Coños y coplas’, Ana Nery Lopez.

Antzerkia

:: BERRIZ

OTSAILAREN 20an

18:00etan, Kixote,  
Kultur Etxean.

:: ELORRIO

OTSAILAREN 20an

22:00etan, ‘Ojos de agua’, 
Arriolan.

Musika

:: BERRIZ

OTSAILAREN 21ean

20:00etan, I Am Dive + 
Mudoh, Kultur Etxean.

:: DURANGO

OTSAILAREN 21ean

22:30ean, Mikel Urdangarin, 
Plateruenean.

OTSAILAREN 27an

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

:: ELORRIO

OTSAILAREN 27an
22:00etan, Arizona Baby, 
Arriolan.

:: ZORNOTZA

OTSAILAREN 26an
18:00etan, Zubiaur musika 
eskolakoen piano kontzertua, 
Zelaietako auditoriumean.

Erakusketa

:: DURANGO

MARTXOAREN 8ra arte 

‘Elecciones afectivas 
(Expediente I/B)’, Arte eta 
Historia Museoan.

:: ELORRIO

OTSAILAREN 27ra arte 

‘El Papus’: atentatu baten 
anatomia, Iturri kultur etxean.

Zinema

:: BERRIZ

OTSAILAREN 20an (22:00etan) 
eta 22an (18:00etan)

‘Big eyes’, Kultur Etxean.

OTSAILAREN 27an (16:00etan) 
eta MARTXOAREN 1ean 
(17:00etan)

‘Bob esponja’, Kultur Etxean.

:: DURANGO

OTSAILAREN 20an
20:30ean, ‘Jostunak’ 
dokumentala, Plateruenean.

Jaia

:: ELORRIO  
Gaztetxearen  
21. urteurrena

OTSAILAREN 21ean 

11:00etan, harrera ekitaldia. 

12:00etan, umeentzako 
antzerkia eta triki-poteoa. 

14:00etan, omenaldia,  
San Josen. 

14:30ean, bazkaria. 

19:00etan, argazkia eta 
kontzertu akustikoa, 
gaztetxean: The Ramones + 
Tupper Ordorika.

22:30ean, Akerbeltz +  
DJ Bull. 

Mahai ingurua

:: DURANGO  
Berdeago  
ingurumen azoka

OTSAILAREN 20an 

17:30ean, ‘AHTa, begirada 
objektibo bat’, Landako 
Gunean. 

17:00etatik 19:30era, 
birziklapen eta berrerabilpen 
tailerrak, Landako Gunean. 

OTSAILAREN 21ean 

10:30ean, ‘Gure eredu 
energetikoaren errealitatea’, 
Landako Gunean. 

16:15ean, ‘Kutsaduraren 
ondorioak gizakiarengan’, 
Landako Gunean. 

17:30ean, ‘Erregai eta 
ibilgailu alternatiboak’, 
Landako Gunean. 

OTSAILAREN 22an 

10:30ean, ‘Ekonomia berdea, 
eredu jasangarriago bat’, 
Landako Gunean. 

16:15ean, ‘Eraginkortasun 
energetikoa etxean’, Landako 
gunean. 

17:30ean, ‘Hondakinak, 
arazo larria gure gizartean’, 
Landako gunean. 

Berbaldia

:: DURANGO

OTSAILAREN 25ean 

16:30ean, Kepa Lizarralde 
kirol medikuaren ‘Actívate 
físicamente ¿empezamos a 
andar?’, Behargintzan.

OTSAILAREN 27an 

19:00etan, ‘Adolescencia 
4: conflictos en familia: 
respeto, agresividad...’, Udal 
Liburutegian.

:: ZORNOTZA

OTSAILAREN 23an 

19:00etan, ‘Gurasotasuna 
M-z idazten: maitasuna eta 
mugak gure seme-alaben 
hezkuntzan’, Zelaietan. 

OTSAILAREN 25ean 

19:00etan, Berbe(r)tan 
zikloa, generoari buruzko 
elkarrizketa. Generoa dantza 
tradizionalean. Izaskun 
Ellakuriaga (Bizkaia Irratiko 
kazetaria) eta Oier Araolaza 
(dantzaria), Plateruenean. 

Kontalaria

:: BERRIZ

OTSAILAREN 21ean 

12:15ean, Maite Arrese, Kultur 
Etxean. 

:: IURRETA

OTSAILAREN 20an 

17:30ean (3-4 urtekoak) eta 
18:00etan (5etik gorakoak), 
Pello Añorga, Herri 
Bibliotekan. 

:: ZALDIBAR

OTSAILAREN 27an 

17:30ean (3-5 urtekoak) eta 
18:00etan (6-9 urtekoak), 
Eider eta Miren kontalarien 
saioa, Udal Liburutegian. 

:: ZORNOTZA

OTSAILAREN 21ean 

12:00etan, Rebecca Place-n 
ipuin kontalaritza saioa 
ingelesez, Udal Liburutegian. 

Otsailaren 20an, 19:00etan,  
Berrizko Kultur Etxean

Kixote
Cervantesen Kixote eta Santxo pertsonaien izaerak hartu 
ditu Markeliñe taldeak antzezlan hau sortzeko. Kixoteren 
eta Santxoren laguntasunari buruzkoa da obra: Santxo 
errealistari eta Kixote ameslari eta zoroari buruzkoa. “Zer 
gertatzen da gizarteko arauetatik kanpo geratzen 
garenean?”, galdera mahaigaineratzen du obrak.



ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

10º 10º
3º 3º

3º

SOS Deiak  .................................. 112
Gurutze Gorria  ............946 810 949
Osakidetza  ................946 007 200
Ertzaintza  ...................944 669 300 Abadiño  .....................946 215 530

Atxondo  .....................946 821 009
Berriz  .........................946 824 584
Durango  ....................946 030 000
Elorrio  .........................946 582 712
Garai  ..........................946 816 393
Iurreta .........................946 201 200
Izurtza  ........................946 813 548
Mallabia  ......................943 1 71 461
Mañaria  .....................946 818 998
Otxandio  ...................945 450 020
Zaldibar  ....................946 827  016

Euskotren  ...................902 543 210
Bizkaibus  ...................944 484 080
Pesa  ............................ 902 101 210
Continental Auto  ........945 286 466

Abadiño  .....................946 215 533
Berriz  .........................946 824 036
Durango  ....................946 030 000
Elorrio  .........................946 820 218
Iurreta ........................946 200 888

Abadiño  .....................946 814 470
Matiena  .....................606 459 988
Durango Geltokia  ........ 946 811 001
Elorrio Geltokia  ..........946 820 040
       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, 20 - 09:00-09:00
• Irigoien (Bixente 
Kapanaga 3 - Iurreta)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

   ZAPATUA, 21 - 09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 
2C - Durango)
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
09:00-13:30
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 
22 - Durango) 
• Campillo (Montevideo 
etorb. 24 - Durango)
• Balenciaga (Ezkurdi 
plaza 8 - Durango) 
• Navarro (Artekalea 6 - 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, 22 - 09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)

• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

    ASTELEHENA, 23 - 09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 
plaza 8 - Durango) 
• Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

    MARTITZENA, 24 - 09:00-09:00
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)

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

 EGUAZTENA, 25 - 09:00-09:00
• Etxebarria (Montevideo 
etorb. 2 - Durango)
• Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)

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

 EGUENA, 26 - 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)
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 Zorionak Mikel Armendia! Hamabostean behin 
zotz egiten dugun tarta zuri egokitu zaizu. Oparia 
eskuratzeko txartela gura duzunean jaso dezakezu 
Iurretako gure egoitzan: Bixente Kapanaga, 9an.

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869
Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

  Urtero legez, Berrizko eskolako ikasleak 
Eguen Zuriko koplak kantatzera irten dira. 
Aurten Labayru ikastegikoak etorri dira 
grabatzera. Bizkaiko inauteriei buruzko DVD 
bat kaleratu behar dute, eta tartean 
Berrrizko gazteak agertuko dira.

  Durangoko Harrera elkarteak bi 
lagunentzako asteburua zozkatu du, eta 9.852 
zenbakia erosi zuen Urnietako Karmele 
Urbistondok irabazi du zozketa. Nafarroako 
Atallu herrian egingo du egonaldia, 
Etxebarri ostatuan.

  Datorren barikuan, hilak 27, Abadiñoko 
gaztetxean txokolatada egingo dogu! 
Zorionak Oriol, Goiatz, Gartxot, Luken, Lur, 
Kattalin, Enetz eta Manex!

  Datorren otsailaren 24an urtie beteko dau 
gure etxeko sorgintxuek. Zorixonak eta 
mosu potolo bat etxeko danon partez!

  Datorren barikuan Enekok 5 urte eingo 
dauz. Zorionak eta ondo pasau egune zure 
gurasoen partez!

  Julenek, gure printzesatxoak, 4 urte 
beteko ditu otsailaren 24an. Zorionak 
etxeko guztion partez! Musu handi-handi 
bat!

  Malenek 7 urte bete zituen otsailaren 17an 
eta Beñatek 4 urte beteko ditu otsailaren 
20an. Zorionak bikote, etxeko guztion 
partez. Musu potolo asko!

  Otsailaren 21ean  Mikel Aranzabalek  9 
urte beteko ditu. Zorionak, Mikel!  Oso 
ondo pasa eguna, musu potolo bat aitaren, 
amaren eta Julenen partez!



LAUHORTZA

JASONE
AGIRRE 
Kazetaria

Akuilua

Gulak
Begira-begira dago gula pake-
teari. Ezagutzen dituela urteak 
badira ere, oraindik harritu egi-
ten da, liluratu. Nori otuko ote 
zitzaion hain jaki garestiaren 
imitazioa -imitazio bat!- egitea. 
Eta okurritzea gauza bat da, eta 
beste bat, ostera, nagusiari oku-
rrentzia hori azaltzea serio-se-
rio, egin daitekeela sinestarazi 
guran. Eta barreak irten barik, 
sasi-arraintxoaren lepoan ma-
rratxo gris bat margotu dakio-
keela azaltzea, baina, hori bai, 
begirik ez, begiarena oso zaila 
litzatekeela esaten dion bitar-
tean. Eta, amaitzeko, esango 
dio benetako angulekin baino 

etekin handiagoak lortuko di-
tuztela. Harrigarria. Eta harri-
garriagoa oraindik nagusiak 
baiezkoa esatea, aurrera egiten 
ausartzea.

Hark lortu zuen. Berak ez, os-
tera. Zorioneko gulok etorri zi-
tzaizkion gogora ezezkoa eman 
ziotenean. Ausarta, oso ausarta 
zela esan zioten, baina, jakina, 
ez zen miresmena sortzen duen 
“ausart” mota hori, baizik eta 
“Hi haiz hi zentzunbako galan-
ta!” esan gura duena. Ideia lar 
zoroa izango ote zen pentsatu 
du, edo, agian kontrara, zoroa-
goa izan behar zuela baiezkoa 
jasotzeko. Ez daki. Ez du sekula 
jakingo.

Eta gulak han daude, pake-
tean. Eta begirik ez duten sasi-a-
rraintxo horietan ikusi du as-
koren begietan baino ausardia 
gehiago.

Idoia Bustinza | Ostalaria | Zornotza, 1963

“Bezeroak zaintzea da gakoa: 
adeitasunez tratatu behar dituzu”
ETBko ‘Secret Chef’ saioan makailaoa p restatzen jardun du Idoia Zubiaga sukaldari zornotzarrak 

 AKUILUA  Eneko Azurmendi
ETBko ‘Secret Chef’ progra-
man agertu zinen. Nola sortu 
zitzaizun aukera?
Nik uste dut norbaitek zerbait 
esango ziela saioaren ardu-
radunei. Gizon bat etorri zen 
hona behin, bakailaoa jatera, 
eguazten batez. Esan zidan oso 
ona zegoela, elkar agurtu ge-
nuen, eta hor amaitu zen dena. 
Baina hilabetera ostera etorri 
zen, eta bakailaoa Bizkaiko 
erara eskatu zidan. Berriz ere 
esan zidan izugarri ona zegoe-
la, eta telebistarako programa 
bat egiten zebiltzala komenta-
tu zidan. ETBrako zela, eta ea 
nik bertan parte hartu gura 
ote nuen: baietz esan nion. Ba-
kailaoa jatera etorri zen gizon 
hori programako zuzendaria 
zela konturatu nintzen gero. 
Horrela hasi ginen programa 
grabatzen.

Aukera bikaina zure nego-
zioaren berri emateko.
Egia esanda, bai; oso ondo eto-
rri zait jendeak gehiago ezagu-
tzeko, eta promozio gisa aukera 
egokia izan da. Agertu aurreko 
hilabete eta erdian egon naiz 
iragarkietan agertzen, progra-
maren berri ematen duten ira-
garkietan. Egunero hiru bider 
agertzen nintzen gutxienez, 
eta hori propaganda itzela da 
niretzat. 

Hurrengo batean 
zu zeu izango za-
ra chef sekretua.
Gustatuko litzai-
dake. Proposamen 
bat egingo diet 
Faustok berak ja-
nari italiar tipiko-

ren bat prestatu dezan, gero 
ni hori bera egiten saiatzeko. 
Erronka polita izango litzateke 
hori niretzat.

Zelako esperientzia izan zen? 
Esperientzia ona izan zen. La-
sai-lasai egon nintzen, kame-
rak egon ez balira bezala senti-
tu nintzen, etxean egon banintz 
bezala. Orain dela hogei bat 
urte, Bernagoitian, Ormaon-
do erretegian legatz-kokotea 
egiten ere grabatu ninduten, 
beraz, ez da lehenengo aldia 
kamera aurrean agertzen nai-
zena. Gainera, oso tratu ona 
eman zidaten. Hiru egun egin 
zituzten programa grabatzen, 
eta egunero jaten zuten hemen.

Herrian ezaguna izango 
zara orain.
Bai. Lehendik ere nahi-
ko ezaguna nintzen 
herrian. Baina, horre-
taz aparte, horrelako 
propaganda eginda, be-
ti ezagutzen zaitu jende 
gehiagok. Ahoz aho za-
baltzen dira horrela-
ko gauzak herrian, 
normala den mo-
duan.

Jende gehiago etorri al da 
programaren ondoren zure 
bakailaoa dastatzera?
Bai, nabaritzen da jende gehia-
go datorrela programa ikusi os-
tean, eta ez Zornotzako jendea 
bakarrik: kanpoko jende asko 
ere badator. Esan behar da, 
batez ere, bakailaoa eskatzen 
dutela, baina beste gauza asko 
ere eskatzen dute: txipiroiak 
kipulagaz, ogidun patatak eta 
tripakiak, adibidez. Nik dene-
tik egiten dut.

Beraz, ez da bakailaoa baka-
rrik. Ospe handiko jatetxea da 
zurea. 
Horrela dirudi. Esan bezala, 
nik denetik egiten dut, eta jen-

deari gustatzen zaiola 
ematen du. Azken 

finean, lokala txi-
kia izan arren, 
beteta eduki-
tzen dut asko-
tan. Udan, te-

r r a z a 

beteta edukitzen dut. Negozioa 
oso ondo doakit. Bezeroak ondo 
zaintzea da gakoa: adeitasunez 
tratatu behar dituzu beti, eta 
irribarre bategaz. Hona etor-
tzen direnak etxean egongo 
balira bezala sentitu daitezen 
saiatzen naiz beti, eta ahalegin 
horrek bezeroen fideltasuna-
gaz saritzen nau.

Eta, negozioa hain ondo doala 
kontuan izanda, ez duzu pen-
tsatu lokal handiago bat ire-
kitzea?
Azkenaldian horretan pentsa-
tzen nabil, hiru bat proiektu 
aztertzen nabil negozioa han-
ditzeko. Baina, beronek hartu 
du ospea, honi esker egin naiz 
ospetsu, eta, azken finean, le-
kutxo honi maitasun handia 
diot. Behin fama hartuta, ahal 
bezala aprobetxatu behar da 
aurrera egiteko.

Ausarta, oso ausarta zela 
esan zioten, baina, jakina, 
ez zen miresmena sortzen 
duen “ausart” mota hori


