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Astepe auzoko azpiegiturak 
hobetzeko prozesua hasi du udalak 
Udalak batzar irekira deitu du gaur eguerdirako Etxano aretoan

 ZORNOTZA  J.D.
Astepe auzoan dauden hirigin-
tza gabeziak hobetu gura ditu 
udalak, eta prozesu bat hasi du 
horretarako. Arau subsidiarioe-

tan aldaketa zehatz bat eginda, 
udalak gune horretako lurrak 
lortzea da aukera bat, ondoren 
hobekuntza lanak egin ahal 
izateko. Batzar irekia egingo 

dute gaur, 13:00etan, Etxano 
aretoan, prozesuaren nondik 
norakoak azaltzeko, dauden au-
kerak mahai gainean ipintzeko, 
eta herritarren ekarpenak eta 

iritziak jasotzeko. Astepek di-
tuen –batez ere, 18-25 zenbakien 
artean– hainbat gabezia jaso-
tzen ditu arkitekto talde batek 
udalarentzat egindako azterketa 
batek. Azterketak, batetik, espa-
zio publiko “gabezia” dagoela 
azpimarratzen du. Bestetik, 
autoak aparkatzeko plaza “es-
kasia” dagoela dio, eta, autoak 
araututa ez dauden tokietan 
aparkatzen dituztela. Astepeko 
eraikuntza batzuetan iaz egin-
dako azterketek azaleratu zituz-
ten “patologia garrantzitsuak” 
ere gogoratzen ditu txostenak. 

Beraz, komenigarri ikusten 
dute espazio publikoak eta gune 
berdeak zabaltzea eta saneatzea, 
aparkatzeko guneak berranto-
latzea eta inguru horretarako 
irisgarritasuna hobetzea. 

Horretarako, txostenak hain-
bat alternatiba proposatzen di-
tu, baina bat nabarmentzen du: 
arau subsidiarioetan aldaketa 
zehatz bat egin, eta inguru ho-
rretako lurrak udalak lortzea; 
horrek udalari lanak egiteko 
eskumena emango lioke. 

Astepe auzoan dauden etxebizitza batzuk.

Korrikaren 
harira ekimenak 
prestatzeko 
batzarra gaur 

 OTXANDIO  J.D.
Martxoaren 23an euskararen 
aldeko Korrika Durangalde-
tik igaroko da. Aurten ez da 
Otxandiotik igaroko, baina Ko-
rrikaren inguruan ekimenak 
antolatu gura dituzte. Gaurko, 
19:00etan, Andresa Landako 
euskara gelan batzarra deitu 
dute herriko euskaltzaleek, Ko-
rrikaren inguruan zer ekimen 
antolatu pentsatzeko. Herrita-
rrei batzarrera joan eta ekarpe-
nak egiteko deia egin diete.

B e s t a l d e,  O t x a n d i o ko 
Euskaldunon Amaraune el-
kar teak eta  Mir ug ainek 
Nordic Walking ikastaroa 
antolatu dute martxoaren 
21erako, 10:00etatik 13:00eta-
ra; euskara@otxandio.net eta  
mirugainelkartea@gmail.com 
e-mailetan eman daiteke izena. 

Rosa Elizburu: “Eskolak orain 
dagoen moduan jarraituko du” 
Eraikina eraisteko agintzen duen epaiak berak jasotzen du hori saihesteko bidea 

 ATXONDO  Joseba Derteano
Ikastetxe berriaren kokapena 
dela-eta, udalak eta auzokide 
batzuek izan duten epaiketaren 
epaia auzotarren aldekoa izan 
da. EAEko Auzitegi Nagusia-
ren epaiak baliorik barik utzi 
du 2009an udalak Jaurlaritzari 
emandako baimena, eta eraiki-
na eraitsi behar dela dio; baina 
epaiak berak hori eragozteko 
bidea ere zehazten du: tramite 
administratibo bat aipatzen du. 
Rosa Elizburu alkateak argitu 
du lanean dabiltzala: “Argi dugu 
eman beharreko urratsak zein-
tzuk diren. Akats formal hori 

nola zuzendu daitekeen dio epai-
leak, eta beharrezko pausoak 
ematen ari gara”. Lasaitasun 
mezua igorri du: “Eskolak da-
goen moduan jarraituko duen 
ziurtasun eta konbentzimendu 
osoa daukagu”. Gaur Jaurlari-
tzagaz bilduko direla iragarri 
zuen, prozesua bideratzeko.

2011n hasi ziren eskola erai-
kitzen. Baina handik gertu etxe-
bizitza bloke bat dago, eta hango 
hamabi bizilagunek eraman 
zuten auzitara udala. Bizilagu-
nen argudio nagusia zen eraiki-
naren kokapena ez zela udaleko 
arau subsidiarioetara egoki-
tzen; hau da, kokapenari dago-
kionez, arau subsidiarioetan 
kontraesanak aurkitu zitezkee-
la. Bizkaiko Administraziorako 
Auzien 5. Epaitegiaren 2013ko 
epaiak udalari eman zion arra-
zoi, baina EAEko Auzitegi Na-
gusiaren otsailaren 13ko epaia 

auzotarren aldekoa izan da. Ho-
riek horrela, tramite adminis-
tratiboa gauzatzeko aukera bi 
daude: arauen aldaketa zehatza 
edo plan berezi bat egitea eremu 
konkretu horretarako. Egoera 
zelan bideratu eztabaidatuko 
dute Jaurlaritzan gaur. Hezkun-
tza Saileko iturriek diotenez, 
“ezer baloratu aurretik senten-
tzia  zehatz aztertu gura dugu”.

EAJren kritika
Atxondoko EAJren ustez, “go-
bernu talde honek eta aurrekoak 
gauzak ondo egin izan balituz-
te, ez ginateke egoera honetan 
egongo”.  Hala ere, “seguru gau-
de eskola ez dela eraitsiko” eta 
Jaurlaritzak “bere esku dagoen 
dena egingo duela irtenbide bat 
bilatzeko”. Gainera, “udalak 
“epaiketako kostuei eta kalte-or-
dainei aurre egin beharko die, 
udaleko kutxa kaltetuta”.Eskolako eraikina ezkerrean eta etxebizitza blokea eskuman.
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Durangoko kaleei emakume izena 
ipiniko diete aurrerantzean
Durangon ez dago emakume izena duen kalerik, Santa Ana eta Andra Maria salbu

 DURANGO  Markel Onaindia
Durangon ez dago emakume ize-
na duen kalerik, Santa Ana eta 
Andra Maria salbu. Horretaz 
konturatu ziren Udal Berdinta-
sun Kontseiluko kideak, kale- 
izendegia errepasatzen hasi 
zirenean: “Emakumeen presen-
tzia urri horrek begi-bistan uz-
ten ditu emakumeok pairatzen 
dugun diskriminazio historikoa 
eta gure lanari eman zaion aitor-

pen eskasa”. Gainera, izen baka-
rrak birjinarena eta santuaren 
izanda, kontseilukoek uste dute 
ez dela emakumeen askotariko 
ekarpena islatzen. Ondorioz, 
parekidetasunari begira propo-
samen bat aurkeztu zuten udal-
batzarrean, eta aho batez onartu 
zuten. Aurrerantzean izenda-
tuko diren kale, plaza, parke eta 
eraikinei emakume izena ipi-
niko diete. “Euskal Herriaren 

historian, emakumeek egin di-
tuzten ekarpen garrantzitsuak” 
agerian jarri gura dituzte.

Mozioaren arabera, emaku-
mez osatutako zerrenda bat egi-
teko prozesu bat hasiko dute. Ez 
du hilabete bitik gora iraungo, 
eta publikoki emango dute bere 
berri. Gainera, emakume eta gi-
zon izena duten kaleen kopurua 
parekatzeko konpromisoa hartu 
du udalak.

Frai Juan Zumarraga, gizon izena duen Durangoko kaleetako bat. 

Gastañazatorrek polemika 
sortu du nazi jantzita 
PPko zinegotziak nazi mozorroa jantzi du Tenerifen

 DURANGO  M.O.
Juan Jose Gastañazatorre PPko 
zinegotziak Tenerifeko inaute-
rietan parte hartzeko ohitura 
dauka, eta aurten jeneral nazia-
ren mozorroa jantzi du. El Día 
egunkariak zinegotziaren in-
guruko erreportajea egin zuen, 
eta, hori zabaltzean, polemika 
piztu zen. Gastañazatorreren 
arabera, Tenerifeko kuadri-
lla bat 40 urtez mozorrotu da 
horrela; urtero gonbidatu bat 
izaten du, eta aurten berari 
eskaini diote. Baina gertatuta-
koaren aurrean bertsio bi eman 
ditu zinegotziak. Lehenengo 
adierazi zuen ez zuela ulertzen 
polemikaren arrazoia, eta kri-
tika egin duenak ez duela Tene-

rifeko inauteria ezagutzen esan 
zuen: “Nazien SS indarrekoak 
barik ZZ-koak ginen. Arma-
da horren kontura barre egin 
genuen”. Asteak aurrera egin 
ahala, ostera, barkamena eska-
tu du: “Sortu ahal izan dudan 
mina sentitzen dut. Nire asmoa 
ez zen inor mintzea, eta gutxia-
go nazismoaren biktimak”.

Gastañazatorreren mozo-
rroagaz haserre agertu da Du-
rango 1936 elkartea. “Zelan 
ulertu behar dugu duranga-
rrok dibertsio mota hau, faxis-
tek eta naziek gure herria txi-
kitzearren eta 400 lagun hiltzea-
rren inork ez badu barkamenik 
eskatu edo erantzukizunik 
azaldu?”.

Udalerri Jasangarriaren 
Saria lortu du Durangok
40 udalek parte hartu dute borondatezko analisian

 DURANGO  M.O.
Durango izan zen 2014ko uda-
lerri jasangarriena. Hori da 
Udalsarea 21 erakundeak eman-
dako epaia, Durangoko tokiko 
agenda aztertu eta gero. Guztira 
40 udalek parte hartu dute bo-
rondatezko analisian, eta, Udal-
sarea 21eko tenikarien ustez, 
Durangok garatu du ingurume-
nagaz lotutako ekintza agenda 
onena. Sari horretaz gainera, 
beste bi aipamen ere jaso ditu 
Durangok. Epaimahaikideen 
arabera, “partaidetza publikoa 
eta gardentasuna sustatzeaga-

tik, eta jasangarritasun politi-
kak ezartzeko garaian izandako 
ikuspegi osoagatik eta lidergoa-
gatik” eman dituzte aipamen 
bereziak. Sari banaketa eki-
taldia joan zen barikuan egin 
zuten, Durangoko San Agustin 
kulturgunean.

Durango 2006tik dabil Toki-
ko Agenda 21 garatzen. Udale-
ko ordezkariek prentsa ohar 
bidez esan dutenez, “urteotan 
abangoardia izan da klima al-
daketan, airearen kalitatean, 
mugikortasunean, hirigintzan 
eta hondakinen kudeaketan”.

Tabirako 
biribilgunearen 
inguruko bilera  
eskaera Aldundiari

 DURANGO  M.O.
Tabirako biribilgunean egin-
go den obra dela-eta, udalak 
batzarra eskatu dio Aldun-
diari. PSE-EEk aurkeztu zuen 
mozioa martitzeneko udalba-
tzarrean, eta, EAJk izan ezik, 
alderdi guztiek babestu zuten. 
Mozioaren kritika nagusiena 
Gasteiz bidea kaleko irteeragaz 
lotutakoa da. Izan ere, Aldun-
diak lizitatu duen proiektuan, 
biribilguneak ez du irteera ho-
ri edukiko. Alde Zaharrerantz 
kale horretatik sartu gura due-
nak Intxaurrondoko biribilgu-
neraino joan beharko du, eta 
bertan buelta eman. Aldundia-
ren arabera, segurtasunagatik 
egin dute hori. Baina sozialis-
tak ez daude ados, zortzi zebra 
bide pasa beharko direnez, 
oinezkoen segurtasuna arris-
kuan ipini ahal dela uste dute-
lako. Udal teknikariak ere ez 
daudela ados gaineratu dute.

Bestalde, proiektua udala 
informatu barik egin izana 
kritikatu dute. Horregatik, 
“lehenbailehen” batzartzea 
eta etorkizuneko proiektuetan 
ere komunikazioa egotea exi-
jitu dute. Juan Jose Gastañazatorre, Tenerifen, nazi jantzita. ‘El Día’

Aitziber Irigoras alkatea, saria jasotzeko unean.

Igerilekuetako langileak 
mobilizazioekin aurrera 
Igerilekuetako beharginak elkarretaratzean bildu 
ziren atzo; LABek langileak berriz hartzeko eskatu du

 DURANGO  M.O.
LAB sindikatuak oharra bida-
li du Durangoko Udalagaz eta 
Dendak Bai elkarteagaz Lan-
dakoko igerilekuetako taberna-
ren itxieraren inguruan izan-
dako batzarrak baloratzeko: 
“Irudipena dugu inork ez duela 
bere gain hartuko lanpostuen 
galera eta sortu den egoera”. 
Eguen eguerdian elkarretara-
tzea egin zuten igerilekuko ta-
bernako langileek, udaletxe au-
rrean.“Ematen du ez batak ez 
besteak ez dakitela ezer”. Ohar 
bidez azaldu duenez, “Dendak 
Bai elkartekoek diote eurek 
ezin dutela ezer egin”, eta uda-
leko ordezkariek “berba onak 
baino ez dizkigute eskaini”. 
Lanpostu horiek, azpikontrata-
tu beharrean, kontratu zuzena-
gaz kudeatzeko eskatu du LAB 
sindikatuak, baina udalak mar-
txoan dauka asmoa tabernaren 
esleipen lehiaketa kaleratzeko. 
LABek eskatu du “benetako 
prozesu publiko bat martxan 
ipini arte” langileak berriro 
hartu ditzatela. 

Dendak Baiko arduradu-
nek ohar bidez azaldu dutenez, 
2013an sinatu zuten akordioa 
udalagaz, eta taberna kudea-
tzeko enpresa bat sortu zuten. 
Euren arabera, Dendak Baik 
gizarte-bazterketa egoeran dau-
den beharginekin lan egin izan 
du, eta udaleko enplegu plane-
tan ere parte hartu du. Ondo-
rioz, udalak eurak kontratatu 
izana bidezkoa izan zela uste 
dute. Elkartearen gerenteari 
eman zioten enpresa hori ges-
tionatzeko ardura. 2014an jakin 
ei zuten enpresaren benetako 
defizita zein zen, eta udalagaz 
hartu-emanetan ipini ziren 
egoera aztertu, eta bideratzen 
saiatzeko. Adierazi dutenez, 
beharginei ordaindu gura ziz-
kieten zor zaizkien soldatak, 
baina Gizarte Segurantzak kon-
tuak bahitu zizkien otsail hasie-
ran. Bestalde, taberna martxoa-
ren 15era arte zabalik eduki 
gura zuten, udalagaz horrela 
hitzartu zutelako, baina, behar-
ginei ezin zietenez ordaindu, 
lehenago ixtea erabaki dute.
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Burdinazko 
egitura sendoa 
Etxanorako bidea 
konpontzeko

 IZURTZA  Joseba Derteano
Azken egunetan eguraldiak ez 
du batere lagundu, baina apur-
ka aurreratzen dabiltza Arbi-
zolea industriaguneko urbani-
zazio lanak. Etxano auzorako 
bidean –Arbere enpresaren on-
doan– izandako lur-jausia gar-
bitzea eta konpontzea izan da 
lanetako bat. Langileek gune 
horretan burdinazko egitura 
bat finkatu dute; goitik behera 
zutabe bi, eta beste bat gainal-
dean, zeharka. Ondoren, egi-
tura hormigoiagaz estali dute, 
eta gainean baranda bat gehitu 
diote. Bestalde, Etxanorako 
zubiaren ondoan sei metroko 
harrizko horma kentzeko la-
nak ere amaitu dituzte. Urba-
nizazio lanak amaitu ostean, 
bidegorriagaz hasiko dira.

Martxoaren 8aren 
harira, egitaraua 
antolatu dute 
lehenengoz

 MAÑARIA  M.O.
Lehenengo biderrez antolatu 
dute egitaraua Mañarian mar-
txoaren 8rako, Emakumearen 
Nazioarteko Egunerako. Aina-
ra Areitio zinegotziak azaldu 
duenez, udalak egun horreta-
rako ekitaldiak prestatzea pen-
tsatu du, baina emakumeekin 
eurekin aztertu gura izan du 
zer egin ahal den eta zer ez. 
Horrela, herriko andreek anto-
latu dute egitaraua. 

Zumba maratoiagaz hasiko 
dituzte ekitaldiak, 12:00etan. 
Hainbat emakume dabiltza 
zumba ikastaroan, eta hortik 
sortu da ideia. Gero, poteoa 
egingo dute, eta, ostean, Ursula 
Donea elkartean bazkalduko 
dute –astelehena da izena ema-
teko azken eguna–. “Andre guz-
tiak animatzea espero dugu”, 
esan du Areitiok.

“Elikatzeko moduak gero eta 
gehiago arduratzen gaitu”
Osasunarekiko kontzientziak jateko modu berriak sortu ditu Durangaldean ere

 DURANGALDEA  M. Onaindia
Norbere burua zaintzeko ideiak 
eta osasunarekiko kontzien-
tziak jateko modu berriak sor-
tu ditu, eta gero eta gehiago 
zabaltzen dabiltza gizartean. 
Ondorioz, han eta hemen sor-
tzen dabiltza eskari horri eran-
tzuteko denda edo elkarteak, eta 
supermerkatuetan ere gero eta 
eskaintza zabalagoa daukate. 
Duela sei urtetik produktu eko-
logikoak saltzen dituen Duran-
goko Izar Bide denda da joera 
horren adibide esanguratsueta-
ko bat; Zornotzan beste denda 
bat ere zabaldu dute, eta Inter-
net bidez ere saltzen dute. Urteo-
tan kontsumoa eta jakin-mina 
hazi egin direla baieztatu du 
Marta Rodriguez dendaren ja-
beak. “Elikatzeko moduak gero 
eta gehiago arduratzen gaitu”. 

Rodriguezek kontatu duenez, 
jende asko umea eduki ostean 
hasten da produktu ekologikoak 
kontsumitzen. Hain zuzen ere, 
ama izan eta gero kontzientzia 
areagotu zitzaion Maite Man-
zisidor bezeroari. “Lehendik 
hasita nengoen. Baina umea 
eduki ondoren, onena ematen 
ahalegindu nintzen, eta nik argi 
daukat onena ekologikoa dela”. 
Egunero egiten du erosketa.

Makrobiotikaren agerpena
Bestalde, hilean behin, Fran 
Goikoa nutrizionistaren bisita 
izaten dute Izar Biden. Besteak 
beste, azken urteetan agertu den 
fenomeno bat ere lantzen du: 
makrobiotika. “Onena dela uste 
dut, edozein arazoren aurrean 
lagundu diezaguke”. Baina ga-
ratzeko zaila dela ohartarazi du. 
Goikoak dio Durangaldea dela 
makrobiotika gehien lantzen 
den inguruetako bat.

Carlos Casal terapeuta eta 
stretching –gorputzaren jarre-
rak lantzeko ariketa– irakaslea 
da makrobiotikaren irizpideak 
jarraitzen dituenetako bat. Be-
re elikaduraren oinarri batzuk 
azaldu ditu: “Gehien behar du-
guna karbohidratoak dira, ore-
ka fisikoa eta emozionala edu-
kitzeko. Horrela, elikaduraren 
%50etik gora osatzen dute ale in-
tegralek eta zerealek: arroza, ar-
tatxikia, kinoa, garagarra, oloa,  

espelta...”. Gizartean proteina 
lar kontsumitzen dela dio, eta 
animalienak toxikoak direla. 
Horregatik, proteina begetalak 
hartzen ditu. Bestalde, mine-
ralak eta bitaminak egositako 
fruta eta barazkietatik hartzen 
ditu batez ere. Algak ere badau-
de makrobiotikoen errezetetan, 
nutrizio iturri handiak dire-
lako. Filosofiak inguruko pro-
duktuak jatea gomendatzen die, 
baina beste kultura batzuetatik 
ere ekartzen dituzte, batez ere, 
Japoniatik, handik datorrelako 
makrobiotika. Azukrea eta es-
timulatzaileak ez dituzte jaten.

Makrobiotika oreka topa-
tzeko filosofia oso bat dela dio 
Casalek, eta gorputz ariketak 
ere barneratu ditu: “Inguru-
menarekiko eta gizartearekiko 
errespetua lantzen da”. 

Marisatsan, %20 gora
Ideologia ekologistatik sortu 
zen Marisatsa elkartea orain 
hamasei urte, eta jendearen 
kontzientzia eragile izan da. 
Produktu ekologikoak kontsu-
mitzen dituzten elkarteko baz-
kidea da Iñaki Soloeta, eta osa-
sunaz harago, ingurumenaz, 
tokiko produkzioaz eta bidezko 
merkataritzaz kezkatzen direla 
esan du. Eskualdeko ekoizleen 
jakiak dituzte, adibidez, Duran-
goko Alluitz kaleko lokalean.  
282 bazkide dira, eta, azken ur-
teetan, %20ko hazkundea eduki 
du urtero bazkide kopuruan.

Maite Manzisidor eta Marta Rodriguez, Izar Biden. Iñaki Soloeta Marisatsako kidea.

Carlos Casal terapeuta.

“Nutrizionistok zereal integralen 
kontsumoa gomendatzen dugu” 
Nerea Sarriugarte dietista 
eta nutrizionistak Durangoko 
Hiru zentroan eskaintzen du 
zerbitzua. Ez da lar fio makro-
biotikaz, eta egunean zehar 
denetik jan ahal dela uste du.

Igarri duzu elikatzeko erak 
gehiago arduratzen duela?
Bai. Baina, askok ondo egiten 
dutela uste duten arren, errea-
litatea bestelakoa da. Azken 
inkesten arabera, Espainia 
mailan %37,8k soilik kontsumi-
tzen du fruta egunero, eta %43k 

barazkiak. Kontsumo urria da, 
egunean birritan fruta eta hiru-
tan barazkiak jan behar direla 
kontuan hartuz gero.

Zereal integralak eta okelaren 
alternatibak modan daude.
Zerealen fintze prozesuan ema-
ten den galera nutritiboagatik, 
dietista-nutrizionistok zereal 
integralen kontsumoa gomen-
datzen dugu. Bestalde, dieta 
begetariano bat egin ez arren, 
ondo legoke noizbehinka hara-
giaren ordez proteina begetalak 

hartzea, tofuagaz, seitanagaz 
edota soja testurizatuagaz. 

Baina norbere kabuz okela 
kentzeak arriskua ekar dezake, 
ezta?
Bai. Inolako ezagutza barik 
eginez gero, arriskutsua izan 
daiteke.
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FORD KONDIA
Otaola etorb. EIBAR
Tel.: 943 207 650

ZIORLA AUTOAK
Santa Maña kalea, 19 IURRETA

Tel.: 946 815 135

FORD FOCUS

ford.es

Ez dago ezinezkorik

FORD FOCUS BERRIA
Lagunduriko aparkatze sistema
Ikusi ere egiten ez diren lekuetan aparkatu daiteke? Ford Focus berriarekin 
posible da. Irudikatu ezinezko tokiak aurkitzen ditu, eta bertan aparkatzen 
du. Urrutira joaten lagunduko dizuten hainbat aukera ditu Ford Focus 
berriak; hau horietako bat besterik ez da. 
ford.es

12.900€ edo 120€ hilean.
Sarrera 3.165€. Azken kuota 7.636€. 37 hilabete.

Ford Focus gama, batez besteko kontsumo konbinatua 4,2-tik 6,8 litro 100 kilometroko bitartera. CO2 emisioak 105etik 159 g/km-ra.
EcoBoost motorrak %20raino hobetzen du kontsumoa ohiko gasolina motor baten aldean. Ford Focus Trend 1.0 EcoBoost Auto-Start-Stop 100 ZP (74 kW), 5 ate atzeko kristal-jasogailuekin eta lainotako argiekin. Eskaintzak barnean biltzen ditu: BEZa, IM, garraioa, promozio deskontua, 
Aport., kontzesioa eta deskontua FCE Bank plc S.E. Bankuaren ‘Vente a Ford Credit Classic’ kanpainaren bitartez finantzitzearren; gutxiengo iraunkortasuna 24 hilabete. Amaierako prezio 12.990,31€. Sarrera: 3.165€. Azken kuota: 7.636€. 37 hilabete. Zabaltze kuota: 334,06€. TIN %7,90. TAE 
%9,73. Epeka prezio osoa 15.455,31€. Gobernuaren PIVE planaren aportazioari lotuta. Penintsulan eta Balearretan baliagarri hilabete amaierara arte. Beste doskontu batzuekin ez da bateragarria. Irudiko modeloak ez du zertan bat etorri eskaintzakoarekin.



6           Herririk herri      2015eko otsailaren 27a, barikua  |  anboto

Bihar Donostiara joateko 
deialdia egin du Gukak

 DURANGALDEA  M.Z./M.O.
Euskararen Gizarte Erakun-
deen Kontseiluak deituta, ma-
nifestazioa egingo dute bihar, 
Donostian, Oztopoen gainetik 
euskaraz biziko gara lelopean, 
eta bertara joateko deia egin 
du Guka euskalgintza arloko 
bilguneak (Autobusa, Ibaizabal 
ikastolan, 16:15ean). 

Espainiako eta Frantziako 
estatuetako ordezkariek Euskal 
Herriko erakundeen hainbat 

erabaki atzera bota izana sala-
tuko dute protestagaz. Udalerri 
Euskaldunen Mankomunitate-
ko zenbait udalek aktak euska-
raz idazteagatik helegitea jaso 
dute; Gipuzkoako Aldundiaren 
euskara dekretua auzitara era-
man dute; Uztaritzeko Udalak 
euskara ofizial izendatu izana 
balio barik utzi dute; eta Ipar 
Euskal Herriko ikastolen alde-
ko diru-laguntzekin ere gauza 
bera gertatu da. 

Erriberako olioa 
salgai, Errigoraren 
kanpaina berrian

 DURANGALDEA  A. Ugalde
Gabon aurreko kanpainaren 
ostean, Errigorak Nafar he-
goaldeko uzta, eskutik eskura 
kanpaina abiatu du. Kontsumo 
arduratsua sustatzeko eta Erri-
berako nekazariak babesteko 
ekimenak olio bidoiak ipini 
ditu kontsumitzaileen eskura. 
Martxoaren 4ra arte, Durangal-
dean bost herritan dago eska-
riak egiteko aukera: Durangon, 

Plateruenean; Elorrion, euskal-
tegian eta ikastolan; Iurretan, 
Montoste elkartean; Otxandion, 
Kementsu elkartean; eta Zorno-
tzan, Ixerbekoa kiroldegian.

Errigorako arduradunek 
azaldu dutenez, “ekoizlearen 
jatorrizko salneurrian despen-
tsak betetzeko ideiagaz” dator 
oliba olio birjina oinarri duen 
kanpaina. Bost litroko bidoiak 
dira salgai daudenak, Cascante-
ko La Casa del Aceite olio erro-
takoak eta Castillo de Ablitas 
kooperatibakoak. Gainera, olio 
konbentzionala eta ekologikoa 
eskatzeko aukera edukiko dute 
interesdunek.

Udalekuetan 
izena emateko 
deia egin du 
Kimuak taldeak

 DURANGALDEA  M.O.
Kimuak aisialdi taldea hasi da 
aurtengo udalekuak presta-
tzen, eta dagoeneko eman du 
bere eskaintzaren berri. 190 
gazterentzako lekua edukiko 
dute, eta interesdunei izena 
emateko deia egin die. Mar-
txoaren 9tik 13ra bitartean, Iu-
rretako Goiuria kulturgunean  
egingo dute inskripzioa, eta, 
lekurik geratuz gero, martxoa-
ren 16tik aurrera telefonoz 
jasoko dituzte datuak. Iaz ha-
sieratik telefonoz egin zuten, 
baina “kaotikoa” egin zitzaiela 
diote Kimuakekoek, ezin izan 
ziotelako jende guztiari aldi 
berean kasu egin. Kopuru bat 
ipintzea beharrezko dutela dio-
te, “kalitatezko udaleku batzuk 
eskaini ahal izateko”.  

Udaleku finkoa Urnietan 
egingo dute, 2005tik 2008ra 
jaiotakoentzat, eta ibiltaria Ur-
basa eta Aulesti artean, 1998tik 
2000ra jaiotakoentzat. Ibiltari 
txiki bi egingo dituzte 2001etik 
2004ra jaioetakoentzat. 40 be-
giralek jardungo dute, guztira.

Mecanica Mallabin 
47 langile kaleratu 
gura dituztela 
salatu du LABek

 MALLABIA  Jone Guenetxea
LAB sindikatuak jakinarazi 
duenez, Alfa taldeko Mecanica 
Mallabi enpresan erregulazio 
espediente bat aurkeztu dute 
47 kaleratzegaz. Gaineratu 
duenez, momentu honetan 122 
langilek osatutako enpresan 
kontsulta epean daude. Mari 
Eli Urriolabeitia LABeko or-
dezkariaren berbetan, “gure 
eskaera hasieratik izan da, 
kaleratzeak badaude, horiek 
traumatikoak ez izatea. Badau-
de euren borondatez joan gure 
duten langile batzuk”. Enpre-
saren erantzuna ezezkoa izan 
dela esan du Urriolabeitiak. 

LABek Mecanica Mallabin 
izandako “kudeaketa txarra” 
salatu du, “bai ekoizpenean, 
bai antolaketan”. Sindikatuak 
uste du 47 langile kaleratzeak 
ez duela arazoa konponduko. 

Alfa taldea 2013an irten zen 
konkurtso egoeratik. “Ikusten 
dugu egoera txarrera doala”, 
dio LABek. “2012ko soldaten 
zorrak ordaindu gabe jarrai-
tzen dute”. 

Independentziarako 
ideia dakar EH Bilduk 
Euskal Bidea aurkeztuko du EH Bilduk eguaztenean

 DURANGALDEA  M. Onaindia
EH Bildu koalizioak Euskal 
Bidea aurkeztuko du datorren 
eguaztenean, martxoaren 4an, 
Plateruenean. 19:00etan hasiko 
den berbaldian legebiltzarkide 
bik parte hartuko dute: Maribi 
Ugarteburuk eta Durangoko 
zinegotzi ere baden Dani Maez-
tuk. EH Bilduk independentzia 
lortzeko daukan ideia edo pro-
posamena azalduko dute bertan. 

Maezturen esanetan, “justi-
zia sozialean oinarrituko den 
estatu bat eratzeko” garatu gura 
dute Euskal Bidea. Baina pro-

zesu hori ez dute EH Bilduko 
kargudunek bakarrik landu gu-
ra, eta herritarren partaidetza 
izango ei da euren irizpideetako 
bat. “Ezinbestekoa da jendea 
estatuaren beharraz jabetzea”, 
adierazi du Maeztuk. Horregaz 
lotuta, berbaldiaren zergatia 
azaldu du zinegotziak: “Herri-
tarrek eguaztenean entzutea 
gura dugu, gero eragile aktibo 
izan daitezen eratze prozesu ho-
rretan”. 

Hiru fasetan
Euskal estatua sortzeko propo-

samen horretan, abiapuntutzat 
gaur egungo banaketa adminis-
tratiboa hartu du kontuan koali-
zioak, eta hiru fase zehaztu ditu. 
Lehenengoan, eremu bakoitze-
ko herritarrek erabakitzeko 

eskubidea gauzatzeko gaitasuna 
hartu beharko lukete. Bigarre-
nean, gehiengo sozial eta poli-
tikoak sustatzen eta eraikitzen 
hasiko lirateke. Hirugarrenean, 
autodeterminazioa egongo litza-

teke. Azken fase horretan, Fran-
tziako eta Espainiako estatue-
kin eduki beharreko harremana 
zehaztu baino lehen, hegoaldeko 
erkidego bien arteko batasuna 
lortu gura du EH Bilduk.

EH Bilduk Euskal Bidea aurkezteko eginiko ekitaldi nazionala.

Ume saharauiak 
bi hilez etxean 
izateko aukera 
eman du udalak

 BERRIZ  Martxel Zubia
Berrizko Udalak Saharareki-
ko elkartasuna erakutsi du 
beste behin, eta Oporrak ba-
kean ekimena jarri du abian 
aurten ere. Oporrak bakean 
ekimenak ume saharauiak bi 
hilez etxean izateko aukera es-
kaintzen du. Bi hil horiek udan 
izaten dira; normalean, ekain 
amaieratik edo uztail hasiera-
tik abuztu amaierara arte edo 
irail hasierara arte. Iaz hiru fa-
milia izan ziren euren etxeetan 
saharaui bat hartu zutenak. 

Udalak eskainitako aukera 
honetan aurten familia gehia-
gok parte hartzea espero dute. 
Interesa dutenek dagoeneko 
eman dezakete izena Oporrak 
bakean ekimenean, eta mar-
txoaren 19ra arte izango dute 
horretarako aukera. Informa-
zio gehiago nahi izanez gero 
edo izena eman nahi izanez 
gero, Berrizko Udaleko Gizar-
te Zerbitzuetako 946 824 525 
telefonora deitu edo gizarte1@
berriz.org helbide elektroniko-
ra idatzi.
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SEI HANKAKO MAHAIA

IDOIA 
AGORRIA

PSE-EE

Garesti irten zaigu
Orain dela hogei urte Tabira 
BI-623 biribilgunea diseinatu 
zen, ezin okerrago diseinatu 
ere. Arrazoi ekonomikoenga-
tik egin zen hain eskas, euro 
batzuk aurrezteagatik. Ha-
rrezkero, 92 istripu izan dira 
horren ondorioz, eta 260 lagun 
izan dira tartean: horietatik 
hiru larri zauritu dira, eta hiru 
hildako izan dira. Giza kostua 
oso handia izan da, baita eko-
nomikoa ere. Orain, 2.071.886 
euro xahutu behar dira, au-
rreztu nahi izan zutena baino 
askoz gehiago, alegia. Ez al du 
inork horren erantzukizuna 
hartu behar?Hogei urte haue-
tan, istripu ugari izan dira, eta 
aldarrikapen politikoak eta 
Ertzaintzaren txostenak ere 
bai. Bitartean, adabaki txikiak 
jarri dira arazoa konpondu 
nahian (abiadura-mugak, ra-
darrak eta abar). Ez dugu “ho-
betzeko lanak” geldiarazteko 
eskatzen; aitzitik, lehenbai-
lehen hasteko eskatzen dugu. 
Ez dugu proiektu bat baztertze-
ko eskatzen, gure ekarpenak 
kontuan hartzeko baizik ez 
dugu eskatzen. Biribilgunetik 
Gasteiz bidea kalera doan sar-
bidea uzteko eskatzen dugu. 
Biztanle gutxiko kalea da hori, 
behar bezala urbanizatuta eta 
prestatuta dago gaur egun ja-
sotzen duen zirkulazioa onar-
tzeko, eta ezinbesteko sarbidea 
da gure udalerrian. 

Hogei urte igarota, Aldun-
diak proiektu bat prestatu, 
argitaratu eta adjudikatu du, 
gaizki eginda zegoena berriz 
egiteko. Informaziorik eman 
gabe, eta udaletik bertatik egin 
ditugun ekarpenak aintzat har-
tu gabe. Bere errepideko puntu 
beltz bat kendu, eta gure uda-
lerrira ekarri du. Administra-
zioek elkarlanean jardun behar 
dute ezinbestez. Baina nola ez 
dira biltzen alderdi beraren 
esku dauden bi administrazio? 
Zer dela-eta ez dute erantzuki-
zuna beren gain hartzen?

Txintxaur aisialdi taldea sortu 
dute herriko dozena bat gaztek
Aisialdia euskaraz eskaini gura dute kideek, “herritik eta herriarentzat” 

 ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Zaldibartarrek kudeaturiko 
aisialdi talde bat falta zelako 
kezkatuta, Txintxaur aisialdi 
taldea sortu dute dozena bat gaz-
tek. Eskolaz kanpoko jarduerak 
euskaraz eskaini gura dizkiete 
herrikideei, eta adierazi dute 
ilusioz gainezka daudela “herri-
tik eta herriarentzat” bideratu-
tako ekarpena egiteko. Taldeko 
kideek asteon azaldu dutenez, 
herriko haurrek eta gurasoek 

euren ekimenaren berri izan 
dezaten, aurkezpen jaialdi bat 
egingo dute martxoan.

Duela urte batzuk Txotxon-
gilo aisialdi taldea desagertu 
zenetik, Zaldibarko aisialdi 
eskaintza Arrasateko Txatxili-
purdi eta Durangoko Berbaro 
elkarteek kudeatu dute, eta 
talde horiekin elkarlanean ibil-
tzeko beharra nabarmendu 
dute Txintxaur taldeko kideek: 
“Elkarlanean aritzea ezinbeste-

koa da proiektuak aurrera egin 
dezan”. Gainera, “udalaren eta 
hezkuntza eragile guztien inpli-
kazioaren eta konpromisoaren 
beharra ere” azpimarratu dute. 

Gizarte integrazio arloko 
zein hezkuntza arloko ikaske-
tak egin dituzten gazteak dira 
Txintxaur taldean elkartu dire-
nak. Irailean hasi ziren lanean, 
eta haurrentzako hainbat ekin-
tza antolatu zituzten abenduko 
San Esteban egunerako.  

Irailean hasi ziren elkartzen, eta San Esteban egunean antolatu zuten lehenengo ekitaldia.

Legealdiaren balantzea 
herritarrekin egin gura dute
Legealdiko proiektuen berri emango du udalak

 ELORRIO  Markel Onaindia 
Legealdia amaitzear dagoenez, 
azken lau urteotako gestioaren 
balantzea egingo du udalak.  
Baina, nobedade lez, herritarre-
kin batera egin gura du balora-
zio hori. Izan ere, Joseba Mujika 
alkateordeak adierazi du partai-
detza eta gardentasuna direla 
euren gobernuaren oinarriak. 

Martitzenean, 19:00etan, le-
gealdian garatutako proiektuen 
berri emango dute udal ardu-
radunek Iturrin: animalien 
ordenantza, igerilekuak eta 

Puia-Azkarretako zatikako 
plana, besteak beste. Etxeetan 
22 gairekin osatutako galdete-
gi bat banatuko dute, eta, gero, 

martxoaren 6an, 9an eta 10ean, 
kalean ipiniko dituzten mahaie-
tan jasoko dituzte herritarren 
balantzeak. 

Iturri kultur 
etxeko itoginak 
konpontzen hasi 
da udala

 ELORRIO  M.O.
Iturri kultur etxeko itoginak 
konpontzen hasi da udala. 
Bertako lokalak erabiltzen di-
tuzten hainbat elkartek kexa 
agertu zuten duela aste batzuk, 
larrialdi irteeran itoginak zeu-
delako; sabaiaren egoeraz ere 
ardura agertu zuten. 

Prentsa oharrean azaldu 
dutenez, udalak 30.000 euro-
ko aurrekontuagaz sustatu 
ditu obrak, eta, teilatu berria 
egiteaz gainera, barrualdeko 
sabai-faltsua eta kaltetutako 
horma ere berrituko ditu. 

Matxuren aurrean 
hobeto jarduteko 
protokoloa 
Iberdrolagaz

 ABADIÑO  I.E.
Joan zen asteburuan, Muntsa-
ratz auzoko hainbat herritar 
argindar zerbitzurik barik 
egon ziren hemezortzi orduz. 
Jose Luis Navarro alkateak 
martitzeneko udalbatzarrean 
onartu zuen udalak ezin izan 
zuela egoera behar bezala ku-
deatu, argindar zerbitzua es-
kaintzen duen Iberdrolaren eta 
udalaren arteko protokoloak 
ez zuelako funtzionatu. 

“Udalari dagokio horrela-
ko egoera batean herritarrak 
informatzea, eta Iberdrolagaz 
protokolo bat adostuko dugu, 
aurrerantzean erantzun ho-
bea emateko”, aurreratu zuen 
alkateak. Izan ere, asteburuko 
matxuraren aurrean behar 
bezala erantzun ez izana egotzi 
zioten jeltzaleek gobernu tal-
deari. Jose Luis Navarrok esan 
zuenez, “matxura asteburuan 
izanda ere, udalaren ardura da 
herritarrak behar bezala infor-
matzea, eta horretarako udala-
ren eta zerbitzua ematen duen 
enpresaren arteko hartu-ema-
na bestelakoa izan behar da”.

JOSEBA 

MUJIKA 

Pilotalekuko 
itoginak 
konponduko ditu 
udalak

 GARAI  M.O.
Herriko pilotalekuan itoginak 
sortu ziren, eta horiek konpon-
tzeko asmoa du udalak. Teila-
tuko konponketez gainera, kal-
tetutako hormak ere hobetuko 
ditu. Hain zuzen ere, 30.600 
euroko aurrekontua zehaztu 
du obra egiteko.

Diru-laguntza eskatu dio 
udalak Bizkaiko Foru Aldun-
diari, egitasmoa finantzatzeko. 
Edozelan ere, udal ordezkariek 
azaldu dutenez, laguntza jasoz 
gero, 15.000 eurokoa izango da 
gehienez. 



Maspera ere zabalduko 
dute eremu laranja

 IURRETA  Amaia Ugalde
Maspen, etxebizitzen aldean 
dauden aparkalekuak iurreta-
rrentzat gordetzea erabaki du 
Iurretako Udalak. 50 plaza in-
guru izango dira, eta zamalane-
tarako bi gune ipiniko dituzte 
bertan. Asteon, osoko bilkuran 
onartu dute ordenantza alda-
tzea. Maiatzaren hasierarako 
aurreikusi dituzte aldaketak, 
alegazio epearen ostean.

Lau hilabete dira aparkale-
kuen ordenamendu berria eza-
rri zutenetik, eta aldaketetara 
zabalik dagoela nabarmendu 
zuen atzo Iñaki Totorikaguena 
alkateak: “Premiak zeintzuk 
diren ikusiko dugu, eta horie-
tara egokituko gara”. Maspeko 
auzokideek sarri eskatu dute 
eremu laranja euren kalera za-
baltzea. Horregatik abstenitu 
da Bildu bozkaketan: “Beharri-
zan hori ez da berria, hasierako 

foroetan irten zen, eta lehenago 
erantzun ahal zitzaion”. 

Egoiliarren 300 txartel
Osoko bilkuraren biharamu-
nean, Totorikaguena alkateak 
aparkalekuen sistema berria 
baloratu du prentsaurrean.

Azarotik hona iurretarrek 
aparkalekurako 300 txartel ate-
ra dituzte. Eremu urdinean, 
berriz, gehienez ordu eta erdi 
egoteko gunean, 200 tiket ate-
ratzen dira egunean: “Gune 
hori indartu gura dugu, herriko 
merkataritzarentzat onuraga-
rri izan daitekeelako”. Askondo 
kalearen itxiera ere ondo balo-
ratu du alkateak: “Herrigunean 
autoari espazio hori irabazi dio-
gu”. Laster hausnarketa zabal-
duko dute herrian, Askondoren 
erabilera indartzeko. Aterpe 
bat ipintzea aztertzen dabiltzala 
azaldu du.

Maspe kalean 50 aparkaleku egokituko dituzte iurretarrentzat.
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DURANGALDEA ASTEON

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

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

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

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

      Iritzia 

Omnia auzokide 
elkartea 
aurkeztuko dute 
Zaldibarren, gaur

 M24  Itsaso Esteban
Gaur, 19:00etan, liburutegi zaha-
rrean egingo duten aurkezpen 
ekitaldian jendarteratuko dute 
Omnia auzokideen elkartea 
proiektua. Maiatzeko udal hau-
teskundeei begira sorturiko 
“auzokideen elkartea da” Om-
nia, eta, sortzaileek aurreratu 
dutenez, herriko politikagin-
tzan “partaidetza bultzatzeko” 
asmoa dute. Taldeko kideen 
berbetan, “auzotarrak gara, eta 

herritar guztiok parte hartzea 
eta erabaki ahal izatea gura 
dugu”. Taldekideek azpimarra-
tu dute “politika beste modu 
batera egin” gura dutela, eta, 
horretarako, “auzokideen hitza 
entzun” behar dela. 

EAEko hainbat herritako 
talde independienteak biltzen 
dituen Ikune elkarteko kide 
da Omnia, eta gaurko ekital-
dian Alvaro Barrios erakun-
deko koordinatzaile orokorrak 
hartuko du parte. Aurreratu 
dutenez, Jose Luis Navarro 
Abadiñoko Independienteak 
taldeko zerrendaburu eta herri 
horretako alkateak ere parte 
hartuko du Zaldibarko elkartea-
ren aurkezpenean. 

Ane Elias (Abadiño).

Durango Street KO ikuskizunera abiatu ginen 
hainbat lagun larunbat arratsaldean. Sarrera 
guztiak salduta zeuden: 700 bat, antolatzaileen 
arabera. Harrera ona izan zuen, beraz, duranga-
rren aldetik ekitaldiak. Baina lotsagarria izan 
zen antolatzaileek bertara joan ginen ikusleeki-
ko hasieratik eta bukaerara izandako errespetu 
falta. Gutariko askok ez genekien zertan zetzan 
txapelketa, eta zerbait berria ezagutzeko grinak 
eraman gintuen txapelketa horretara. Ekitaldia-
ren hasieran esaniko “arratsalde on” izan zen 
euskaraz entzun genituen hitz bakarrak. Irain-
garria, beraz, hizkuntzari dagokionez, euskarari 
eman zitzaion trataera ekitaldi osoan. Baina ez 
zen horretan geratu; gainera, euskal abizenen 
kontura, Ocho apellidos vascos filma dela-eta, ino-
lako graziarik egiten ez zuen txiste gogaikarri-
ren bat edo beste ere entzun behar izan genuen. 
Agian aurkezleak ez daki gu euskaraz bizi garela 
eta euskaldun izateaz harro gaudela. Hori ere 
jakin beharko luke ekitaldiaren antolakuntzan 
ibili den taldeak. Baina ez zen hori bakarrik izan, 
lotsagarria izan zen ekitaldi osoan jasan behar 

izan genuen jarrera sexista. Adibidez, aurkezle 
espainolaren ahotik entzun behar izan genuen 
honako hau ere: “Seguru nago orain irtengo di-
ren hauek gogoz txalokatuko dituzuela, hurbil 
daitezela bada...” eta neska bi agertu ziren, nola 
ez, erdi biluzik, dantzan (baldin eta horri dantza 
deitu ahal bazaio). Eta publikoa algaraka, kame-
rekin titiak zein ipurdiak enfokatuz eta mota guz-
tietako esaldi sexistak oihukatuz. Bakan batzuk 
izan ziren eraso horren aurrean amorruz eran-
tzun zuten publikoko kideak. Emakumea haragi 
zatia balitz bezala, frontoian zegoen hotza zela- 
eta, zeramaten berokia kentzen zuten ekitaldia-
ren erdigune ziren bakoitzean. Argi eta garbi dio-
tsot antolatzaile-taldeari ezin dudala ulertu nola 
eman dion bide honelako ekitaldi lotsagarria 
antolatzeari. Baina herritarrak haserre gaude, 
bai emakumeak, bai gizonak, eta ez gaude jarre-
ra hauek onartzeko prest. Erantzukizunez joka 
dezatela. Euskaldunok Euskal Herrian euskaraz 
bizi nahi dugu, eta emakumeok ez gara haragi za-
ti bat, pertsonak baizik.

Ikuskizun lotsagarria. Non bizi gara?

ZALDIBAR  Olazar futbol ze-
laiaren inguruan hobekuntza 
gehiago egiten laguntzera dei-
tu dituzte herritarrak. Lehen 
futbol zelaia zenaren ingurua 
atondu dutenetik jende gehia-
go joaten da kirola egitera, eta, 
horregatik, helburua hobetzen 
jarraitzea da. Bihar, zapatua, 
goizeko 09:00etan hasiko dituz-
te auzolanak.

Auzolanerako deia 
egin du udalak

Elikadura 
burujabetzarako 
ideiak batu ditu 
EH Bilduk

 M24  Markel Onaindia
Hauteskundeetara begira, arlo 
zehatz bati buruzko batzarra 
egin zuen eguaztenean EH Bil-
duk, Durangon. Elikadura bu-

rujabetzarako aurrerapausoak 
emateko proposamenak batzea 
izan zen koalizioaren asmoa, 
eta sektoreko eragileak gon-
bidatu zituzten. Josu Unanue 
ahaldun nagusi izateko hauta-
gaiak parte hartu zuen bertan. 

Unanueren ustez, lehenengo 
sektorea indartzea “ezinbeste-
koa” da. Ohartarazi zuen, Biz-
kaian, elikagaien %5 bakarrik 
dela bertakoa.

Josu Unanue, Pinondo Etxean. 

Ziklo berritzailea 
hizpide Maristetan 
DURANGO  Maristetan eta bes-
te lau ikastetxetan Etekin Han-
diko Zikloa (ETHAZI) martxan 
ipini zuten iaz. Proiektuaren 
ezaugarri bat ikasleen arteko 
talde-lana sustatzea da. Egue-
nean euren zentroetan ETHAZI 
txertatuko duten 50 irakasle 
Maristetan izan ziren, esperien-
tzia gertutik ezagutzeko.

Gure Esku Dagoren  
auzkezpena
ELORRIO  Elorrioko Gure Esku 
Dagok ekitaldia antolatu du 
martxoaren 5erako, 19:00etan, 
Arriola antzokian. Bertan aur-
tengo ekimenaren gaineko 
azalpenak emango dituzte, eta 
apirilaren 25eko eta ekaina-
ren 21eko ekitaldiei buruz ere 
jardungo dute. Aurkezpen eki-
taldian Angel Oiarbide egongo 
dela adierazi dute. 



Behargintzako garapen agentziak 69 
enpresa sortzen lagundu du 2014. urtean
Durangaldeko Amankomunazgoak bultzatutako ekimenaren laguntzagaz, ekintzaileek 91 lanpostu sortu dituzte

 DURANGALDEA  J. Guenetxea
Ekintzaile bati, egitasmo bat 
aurrera eramateko ideia duen 
momentuan, hainbat zalantza 
datozkio burura. Izan ere, arlo 
jakin batean aditua izan arren, 
enpresa bat sortzeak sarritan 
ezezagunak diren tramiteak 
aurrera eramatea eskatzen du. 
Durangaldeko Amankomunaz-
goaren Behargintza zerbitzuak 
zalantza horiek argitzen lagun-
tzen die enpresei, proiektua 
martxan jarri ahal izateko. Bes-
teak beste, zerbitzu horrek lan-
tzen ditu hartu beharreko forma 
juridikoa, eratzeko lege trami-
teak, finantzaketarako dauden 
bideak, enpresa sortzeagatik eta 
jarduera horri bideratuta dau-
den diru-laguntzak, eta enpresa 
kudeatzeko prestakuntza.

Iaz, Amankomunazgoko 
garapen agentziak bultzatzen 
duen enpresak sortzeko zerbi-
tzuak 183 pertsonari eskaini 
zien aholkularitza. Horietatik 
92 gizonak izan ziren eta 91 ema-
kumeak. Datuak genero ikus-
pegitik aztertuz gero, gizon eta 
emakume ekintzaileen kopurua 
oso parekoa da Durangaldean. 
Prozesu horren ondoren, 2014an 
Behargintzak 69 negozio abian 
jartzeko laguntza eman zuen. 

Oskar Zarrabeitia Amanko-
munazgoko presidenteak azaldu 

duenez, “urterik urte hobetzen 
ditugu emaitzak, eskaintzen di-
tugun aholkularitza eta forma-
kuntza eraginkorrak direla esan 
dezakegu.  Baina gehien anima-
tzen gaituena ekintzaileen apus-
tua da, Durangaldean zer egin 
badagoela esan dezakegulako”.

Lanpostuak sortzen
Aholkularitza jaso duten nego-
zioetan, 91 lanpostu sortu dira. 
Orain bi urteko datuekin alde-
ratuz gero, 2013an 197 pertsonari 
eskaini zieten aholkularitza eta 
65 negozio sortu ziren. Beraz, 
negozioen sorrerak gora egin du 
azken urtean.

Behargintzaren zerbitzua 
eskualdeko edozein pertsonak 

kontsultatu dezakeen arren, 
jatorriari dagokionez, duranga-
rrak izan ziren zerbitzua gehien 
erabili zutenak. Ekintzaileen 
%39 Durangokoak izan ziren, 
eta, guztira, herri horretako 71 
lagun hurreratu ziren (37 gizon 
eta 34 emakume). Beste herri ba-
tzuetako sustatzaileek ere parte 
hartu dute Amankomunazgoa-
ren zerbitzuan: Abadiñoko 30 
sustatzaile (hamasei gizon eta 
hamalau emakume), Elorrioko 
hemezortzi sustatzaile (sei gizon 
eta hamabi emakume), Iurreta-
ko zortzi sustatzaile (lau gizon 
eta lau emakume), Zaldibar-
ko zortzi sustatzaile (lau gizon 
eta lau emakume), Atxondoko 
lau sustatzaile (bi gizon eta bi 
emakume) eta Mañariko bat 
(gizonezkoa). Gainerako susta-
tzaileak Amankomunazgoko 
zerbitzuan parte hartzen ez 
duten herrietatik eta Durangal-
detik kanpoko herrietatik joan 
ziren: Zornotza (bederatzi), Be-
rriz (sei), Ermua (lau) eta Garai 
(bat).

Sustatzaileen profila
Ekintzaileek ondo dakiten mo-
duan, krisi sasoi honetan bakoi-
tzak bere egitasmoa martxan 
jartzea izan daiteke lana aurki-
tzeko beste bide bat. Aholkula-
ritza jaso zuten pertsonen %59 

langabezian zegoen. Zerbitzua 
jaso zutenen %41, aldiz, lanean 
zebiltzan jarduera bat norbere 
kontura jartzeko jarraitu beha-
rreko urratsen gaineko interesa 
adierazi zutenean. Baina zein da  
ekintzailearen profila Durangal-
dean? Adinari dagokionez, per-
tsona gaztea da, 25-45 urte bitar-
tekoa, Lanbide Heziketako edo 
goi mailako ikasketak dituena, 
eta teknologia berriak erabiltze-
ra ohituta dagoena.

Pertsonei zerbitzua ematea
Ekintzaileek martxan jarri-
tako enpresen artean gehien 
aukeratutako forma juridikoa 
enpresaburu indibidualarena 
izan zen. Egitura juridiko hori 
dute sortutako enpresen %78k. 
54 lagunek aukeratu zuten mo-
ta horretako enpresa sortzea. 
Ondasun erkidego (hamaika 
enpresa), kooperatiba (hiru) eta 

sozietate mugatu (bat) formak 
ere aukeratu zituzten. Sektoreei 
dagokienez, sortutako enpresen 
%36, hau da, 24 enpresa, per-
tsonei zerbitzuak eskaintzeko 
sortu zituzten, bai komertzioe-
tan (hamasei), bai beste enpresa 
batzuei zerbitzuak emateko (ha-
mabost). Ostalaritza arloan bost 
negozio zabaldu zituzten, eta 
industria arloan lau. Garraioan, 
artean, eskulangintzan eta baso 
sektorean ere sortu zituzten jar-
duerak.

Amankomunazgoa 2002.ur-
tean hasi zen zerbitzua eskain-
tzen. Harrezkero, 1.500 susta-
tzaile hurbildu dira, 1.400 en-
presa proiektugaz, informazioa 
jasotzera. Egitasmo horietatik 
472k egin dute aurrera. Sor-
tutako enpresa horien artean 
gorakadarik garrantzitsuena 
pertsonei zerbitzuak emateko 
enpresetan gertatu da.

183 
pertsonari aholkularitza 

eskaini zien Behargintzak 
2014. urtean 

 

%78 
 dira forma juridikotzat 

enpresaburu   
indibiduala aukeratu 

dutenak

10        Publirreportajea 2015eko otsailaren 27a, barikua  |  anboto

Behargintza

Augusto Uriarte Durangaldeko Behargintzako zuzendaria, Maria Jesus Ormaetxea enpresa sorkuntzarako aholkularitza zerbitzuko teknikaria eta Oskar Zarrabeitia Amankomunazgoko presidentea.



2015eko otsailaren 27a, barikua  |  anboto    Publirreportajea    11

Behargintza

Elikadura ekologikoko pro-
duktuak eta elikadura 
naturaleko jakiak sol-
tean saltzen ditu Jose 
Maria de Cosek Eko-
sano dendan. Pasta, 
irina, lekaleak, fruitu 
lehorrak, teak, infu-
sioak, ogia eta ontzira-
tutako produktuak sal-
tzen ditu Alde Zaharrean, 
2014ko abenduan zabaldutako 
dendan. “Kalitatea prezio lehiako-
rrekin eskaintzea da gure publizita-

terik onena”, azaldu du Ekosanoko 
buruak. Bezeroen produktuak beste 
batzuei aholkatzea izan da dendari 
dela izandako lorpen handiena. Zail-
tasun handiena, berriz, denda ahalik 
eta arinen zabaltzeko hornitzailee-

kin eta abarrekin koordinatzea 
izan dela aitortu du. Behar-

gintzaren laguntza ere 
jaso zuen informazioa 

eskuratzeko. “Ondo 
salduko direla uste du-
zun produktuekin as-
matzea garrantzitsua 
da”. Ekosano denda 

txikia den arren, espa-
zioa ondo aprobetxatuta 

dagoela dio, eta produktuak 
eskaeraren arabera ekartzen di-

tuztela. “Merkatuko joerei adi egon 
behar duzu”.

Errotulazio eta irudi digita-
la, eta zerbitzu grafikoak 
eskaintzen dituzte Jazz 
Rotulación enpresan. 
Logotipoak eta mar-
kak sortzen dituzte 
bezeroaren ideiatik 
abiatuta, eta bezeroek 
gura duten euskarrira 
egokitzen dute. Durango-
ko Azokako babesleen publi-
zitateak jartzen ekin zioten bidea-
ri 2014ko abenduan. Enpresa berria 
Jazz Solutions enpresan integratua 

dago, zerbitzu eskaintza zabalago bat 
emateko. 

Bankuen aldetik, zailtasun han-
diak ikusten dituzte. “Zaila da kapital 
gabe enpresa bat martxan jartzea”. 
Jesus Maria de la Ribak gogoratu 

duenez, “Behargintzan berba bat 
aipatu zidaten, eta berba 

hori gakoa izan da nego-
zioa martxan jartzeko: 

sinergia”. Sinergiak 
bilatzea izan da helbu-
rua. Eta orain zerbitzu 
zabal horiek ezagu-
taraztea dute erron-

ka. Ateak jotzea dela 
hurrengo pausoa dio de 

la Ribak: “Batzuetan ateak 
zabaltzen dira, eta beste batzuetan 

ez, baina ahalegintzen jarraitu behar 
dugu”. 

2014ko irailean ja-
rri zuten mar-
txan Fores -
ter argazki 
z e r b i t z u a . 
Askotariko 
a r g a z k i a k 
ateratzen di-
tuzte Janire 
Garzonek eta 
Raúl Hernande-
zek. Ezkontzak, bikote 
saioak, jaioberriak, umeak... Apur-
ka-apurka www.foresterfotografos.com 

webguneak izan duen harrera ona 
eta egindako lanarengatik bezeroek 
emandako esker on hitzek bikote 
profesional honi aurrera egiteko 
indarra ematen diote. Elkarrekin 
atera gura dituzte argazkiak mundu-

ko edozein txokotan. 
Enpresa martxan 

jartzerakoan, 
coworking es-
pazio bat fal-
ta izan dela 
u s t e  d u t e. 
B e h a r g i n -
tzak enpresa-

ren sorreran 
l a g u n d u  d i e, 

bereziki enpresen 
sorrerako ikastaroaren 

bidez, eta baita bideragarritasun pla-
naren bidez ere.

Itziar Cachok eta 
Pazek garbiketa 
eta publizita-
te banaketa 
enpresa za-
baldu dute 
E l o r r i o n . 
Itzi&Paz ize-
na jarri diote 
2014an martxan 
jarritako egitas-
moari. Uste dute proiek-
tuagaz asmatu dutela eta behar zen 
momentuan jarri zutela martxan. 

Gaineratu dutenez, gainditu behar 
izan duten zailtasun handiena eu-
ren lan egoera berria onartzea da: 
autonomoak direla onartzea. Haztea 
eta lana sortzea espero duten arren, 
momentuz ez dute beste proiekturik 

esku artean. Enpresa 
martxan jartzera-

koan, faltan bota 
dute laguntza 
ekonomikoa 
“hainbeste 
traba eta fil-
tro jarri ga-
be” jaso ezin 

izana. Behar-
gintzaren zer-

bitzuagaz “pozik” 
daude. Eskerrak eman 

dizkiote Behargintzari eskainitako 
aholkularitzarengatik.

Kirol osagarriak saltzen 
dituzte Fitness Nutrition 
Durango dendan. Isabel 
Castro enpresariaren 
arabera, orain arte 
inguruan egon ez den 
zerbitzu bat eskaini, 
eta aurrera ateratzea 
da helburua. Negozio 
bat zabaltzea inbertsio 
handia dela eta lan handia 
egin beharra dagoela onartu du. 
Oztopo handiak beharrean, egune-
rokotasunean sortzen diren zailtasu-

nak gainditu behar direla gaineratu 
du. Momentuz, 2014ko otsailean za-
baldutako denda bultzatzea dute hel-
buru. Enpresa haztea gurako lukete, 
baina oraingoz proiektu honetan 
dabiltza buru-belarri. 

Enpresa martxan jartzerakoan, 
bankuen aldetik babes gutxi 

jaso izana kritikatu du. 
“Bankuek malguagoak 

izan beharko luke-
te”. Castrok dioenez, 
“daukagun guztia gu-
re ahaleginari esker 
izan da”. Gainera, Du-

rangaldeko Behargin-
tzatik jasotako zerbitzua-

gaz oso pozik daude Fitness 
Nutrition Durangon. “Eskerrak 

eman gura dizkiegu emandako ahol-
kuagatik eta babesarengatik”.

“Kalitatea prezio 
lehiakorrekin 
eskaintzea da gure 
publizitate onena”

“Behargintzan 
aipatutako berba bat 
gakoa da enpresa bat 
sortzeko: sinergia”

“Behargintzak 
bideragarritasun 
plana egiten  
lagundu digu”

“Proiektuagaz 
eta momentuagaz 
asmatzea oso 
garrantzitsua da”

“Enpresan daukagun 
guztia gure 
ahaleginari  
esker izan da”

JOSÉ MARIA DE COS GONZÁLEZ  //  DURANGO  

JESÚS MARIA DE LA RIBA ALLENDE  //  DURANGO  JANIRE GARZÓN QUINTANA eta RAÚL HERNÁNDEZ PETREL  //  DURANGO  

ITZIAR CACHO MARDARAS eta M. PAZ ALONSO VILLASUR  //  ELORRIO  ISABEL CASTRO URANGA  //  DURANGO  

Enpresen sorreran zailtasunak egon badaude, baina 

baita poztasunerako momentuak ere. Enpresa martxan 

jarri, eta eskainitako zerbitzuagaz bezeroak pozik 

daudela ikustea da ekintzaile gehienak gogobetetzen 

dituena. 2014. urtean Behargintzako aholkularitza 

jasota martxan jarritako bost enpresatara jo dugu 

bakoitzaren esperientzia ezagutzeko. 

Norbera bere  
enpresaren buru
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JATETXE GIDA 

PEDRO JUAN
San Antonio, 1 BERRIZ
Tel.: 946 826 246 
Eguneko menua. Karta. Domeka, 
astelehen eta martitzen gauetan itxita.

ÑAM!

MENU 
BEREZIA

Sarrerakoak (bi aukeran)
Entsalada
Patata frijituak
Zatitutako txuleta errea
Postrea
Ogia eta edaria

60E
bikoteko 
(BEZa barne)

JULIANTXU
Iturriza, 2 BERRIZ
Tel.: 946 824 077 
Karta. Txuleta errea.
75 lagunentzako jangela.

ÑAM!

LAPIKO
Frantzisko Ibarra, 3 DURANGO
Tel.: 946 218 122 
Etxeko pizzak. Eguneko menua,  
karta berria. Etxera eramateko zerbitzua.
www.lapikodurango.com

ÑAM!

PLATERUENA Kafe Antzokia
Landako etorbidea, 4
Tel.: 946 030 300 
Eguneko menua astelehenetik zapatura.
Taldeentzako menu adostuak. Askariak.

ÑAM!

IBARRA 
SAGARDOTEGIA
Ibarra auzoa, z/g · ZORNOTZA
 www.ibarra-sagardotegi.com 
Tel.: 946 731 100
Egunero zabalik.  
Gure upategian egindako sagardoa. 
Aparkaleku pribatua eta jolastokia. 

Ibarra Sagardotegiaren eskutik bi  
pertsonarentzako menua zozkatuko dugu

Zer herritan jokatzen da Biharko Izarrak 
pilota txapelketa?

Zozketako irabazlea:  Angela Lizundia zorionak! 
ERANTZUNA: zozketa@anboto.org helbide elektronikora edo  
ANBOTO astekarira - Bixente Kapanaga, 9 - 48215 Iurreta

ZORTE
ON!

ÑAM!
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Hamabi taldek joko 
dute 40 Minutu Rock-en
Durangoko Landako Gunean izango da musika 
jaialdia, bihar, eta 10:30ean zabalduko dituzte ateak 

 MUSIKA 
Bihar, 10:30ean hasita, Duran-
goko Landako erakustazokan 
izango da hitzordua, eta dozena 
bat musika talderen zuzenekoez 
gozatzeko aukera izango dute 
bertaratzen direnek. 

Entzungai izango diren tal-
deetatik gehienak Euskal Herri-
koak izango dira, baina Estatu-
ko hainbat musikarik ere joko 
dute horien artean: 1980ko ha-
markadan Madrilen sortutako 
Def  Con Dos taldekoen musikak 
lekua izango du jaialdian, eta 
baita Valentziako Los Chicos del 
Maiz taldearenak ere. La estan-
quera de Saigón disko berriko 
kantak eskainiko dituzte errit-
mo eta berba biziz. 

Anestesia, Betagarri, Go-
vernors, Hesian, Iheskide, Kao-

tiko, Enkore, Oliba Gorriak, 
Izerdi Gorria eta Zea Mays dira 
biharko jaialdiko kartela osatu 
duten taldeak. Iheskide talde 
elorriarra izango da 40 Minutu 
Rock jaialdian ariko den Du-
rangaldeko talde bakarra. Iaz 
kaleratu zuten Borrokak darrai 
izenburuko diskoko kantak joko 
dituzte Durangon.

Da disko berriko kantak zein 
taldearen abesti ezagunak joko 
ditu Zea Mays Bilboko lauko-

teak; Oliba Gorriak taldea urte 
batzuetan zuzenean jo barik 
egon eta gero bueltatuko da 
agertokietara; 25 urteko ibilbi-
dea duen Anestesia taldeak ere 
geldialdi baten osteko emanal-
dian eskainiko ditu metal eta 
hardcore estiloko kanta bizko-
rrak, Landakon; hardcore melo-

dikoa ekarriko du Enkore Bilbo-
ko Errekalde auzoko laukoteak 
Durangora; erritmo gordinak 
Governors-ek jarriko ditu; doi-
nu dantzagarriak hogeigarren 
urtebetetzea ospatzen dabilen 
Betagarri taldeak zein Hesian 
taldeak; eta EH Calling diskoko 
kantak eskainiko ditu Kaotikok.

Sarreren aldez aurreko sal-
menta oso bizkor joan dela diote 
jaialdiaren antolatzaileek, eta 
jende asko espero dute. Edo-
zelan ere, zapatuan bertan, 
10:00etatik aurrera, sarrerak 
eskuratzeko aukera izango da, 
Landako Gunean atonduko du-
ten txartel-lehiatilan.

Elorrioko Iheskide taldea izango da jaialdian parte hartuko duen Durangaldeko talde bakarra.1980ko hamarkadan 
Madrilen sortutako Def Con 
Dos taldekoen musikak 
lekua izango du jaialdian

Bilboko ‘Musika-Música’ jaialdian joko du 
Bartolome Ertzillako gazteen orkestrak
Haendel konpositorearen errepertorioa eskainiko du Durangoko orkestrak Bilboko Euskalduna jauregian

 MUSIKA  Itsaso Esteban
Datorren asteburuan, Bilboko 
Euskalduna jauregian egingo 
duten Musika-Música jaialdian 
parte hartuko du Bartolome 
Ertzilla musika eskolako gaz-
te orkestrak. Emanaldi berezi 
hori prestatzeko entseguetan 
buru-belarri dabiltza musikari 
gazteak. Aurten Haendel eta 
Bach konpositore alemaniarren 
musikaren inguruan antolatu 
dute Bilboko musika jaialdia, 

eta martxoaren 6an, 18:30ean, 
joko du Bartolome Ertzillako 
orkestra gazteak bertan. Haen-
delen musika joko dute Duran-
goko musika eskolako hari-ins-
trumentuz osatutako orkestrako 
kideek, Euskalduna jauregiko 
sarreran: kontzertuaren zati bat 
Bidane Txopitea sopranoagaz 
eskainiko dute, eta beste zati bat, 
ostera, instrumentala izango da.

Eunate Zarrabeitia irakas-
learen zuzendaritzagaz jardun-

go da Bartolome Ertzi-
llako orkestra gaztea. 
“Musika-Música 
oso jaialdi inpor-
t a n t e a  d a ,  e t a 
erronka da gure-
tzat bertan jo ahal 
izatea”, adierazi du 
Zarrabeitiak. “Ikasleentzat eta 
euren familientzat aukera ede-
rra da Bilboko musika jaialdi 
hori ezagutzeko. Aukera honen 
atzetik ibili gara azken urteotan, 

eta oso pozik gaude, azkenean 
lortu dugulako jaialdi handi ho-
rretan jo ahal izatea”. 

Eunate Zarrabeitia orkestra 
zuzendariak azpimarratu du 

musikariarena talde-lana izaten 
dela gehienetan, eta “bizipe-
netatik ikasten” dela gehien: 
“Horregatik, talde batentzat 
oso inportantea da jendaurrean 
jotzera ateratzea, musikariaren 
lana zein den ikusteko”.

12 eta 30 urte arteko 24 musi-
karik osatzen dute Durangoko 
Bartolome Ertzilla musika esko-
lako gazte orkestra. Orkestraren 
kideetako batzuk kontserbato-
rioan erdi mailako musika ikas-
keta arautuak egiten dabiltza, 
eta nahitaezko ikasgaia dute 
Orkestra. Beste batzuk, aldiz, 
musika eskolako ikasleak dira. 

Durangokoaz batera, beste 
25 kontserbatoriotako eta mu-
sika eskolatako orkestrek joko 
dute Bilboko Musika-Música 
jaialdiko musikari profesiona-
len emanaldien tartean. Hiru 
egunean, goizez eta arratsaldez, 
eskainiko dituzte han-hemen-
go musikariek XVIII. mendeko 
musika barrokoagaz osatutako 
emanaldiak.

Guztira, 75 kontzertu izango 
dira martxoaren 6tik 9rako aste-
buruan, Euskalduna jauregian. 
Besteak beste, Bilboko, Astu-
riasko, Granadako, Sevillako eta 
Euskadiko orkestra sinfonikoek 
eskainiko dituzte saioak, eta 
Haendel eta Bachen musikan 
mundu mailako espezialistarik 
onenek ere bai: instrumentis-
tek –organistek, oboe-jotzaileek, 
biolinistek, tronpetistek, flau-
tistek eta biolontxelistek– zein 
abeslariek –sopranoek, mezzo-
sopranoek eta tenoreek–.

Musika eskolako areto nagusian egin dituzte, asteon, martxoaren 6ko emanaldia prestatzeko entseguak.

“Erronka handia 
da guretzat jaialdi 
horretan jotzea” 
EUNATE ZARRABEITIA  
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Bat: Aratusteak. Egin beha-
rrekoak egin, eta haragia 
alboratzeko egunak ate-joka. 
Haragikerien eta bestelako 
gehiegikerien sasoia. Norbe-
re alde intimoei lekua uzteko 
garaia. Adibidez, mutil nera-
beek lotsarik gabe ateratzen 
dute euren alde femeninoa, 
amari ostutako arropak jan-
tzita. Alde ezkutuena bistara-
tzeko egunak. Beste batzuek, 
ostera, euren alde… bai, nola 
esan, alderik… beno, beste 
batzuek beste alde bat era-
kusten dute inauterien ha-
rira. Baina, aurten, “hauts 
zara eta hauts bihurtuko 
zara” esaldiari lotutako li-
turgiak “hauts zineten eta 
hauts bihurtu zintuzteten” 
orbanari egin dio lekua. Txa-
logarria da koherentzia, eta 
osasungarria inkoherentzia. 
Baina, inoiz harririk bota ez 
duenak bota badezake soilik 
lehen harria, irakaspen de-
mokratiko gehiagorik ez au-
rrerantzean, mesedez. 

Bi: Txanpona baino objektu 
zorigaiztokoagorik ez dakit 
dagoen. Alde batek psekula 
ez du bestea ikusiko. #Euske-
raAskatasunez: bai, noski. Ba-
rakaldon, Tuteran zein Uztari-
tzen. Eta nire herriko zinegotzi 
guztiekin. Inor asaldatu gabe. 
Euskaraz eta askatasunez bizi 
nahi dudalako. Beraz, larun-
batean, zuok ere Donostian 
babestu ahalko duzue #Eus-
keraAskatasunez erabiltzeko 
eskubidea (17:30ean, Gipuzkoa 
plazan).

Hiru: “Autobusean isiltasu-
na / lurrina kristalean”, baina 
oraingoan Durangora bidean. 
Askatasun doinuak, askatasu-
nari beharrean, askatasunean 
izan daitezen hurrengoan. Eta 
ezin bada horrela izan, zuek 
lasai, pazientzia osoz itxarongo 
zaituztegu. 40 minutuz zein 40 
urtez.

JON ANDER 
URKIAGA 
EGIDAZU  

 
Kazetaria

GEURE DURANGALDEA

Korrika aurreko egunak bertsoz, 
musikaz eta antzerkiz margotzeko
Hainbat hitzordu daude martxoan, Durangaldean, Korrika Kulturaren harira  

 EGITARAUA  
Martxoaren 23an AEKren es-
kutik Durangaldea kolore biziz 
jantziko duen Korrikaren ira-
garle, Korrika Kulturalaren 

egitarauko hainbat kultur ema-
naldi izango da datozen asteetan 
eskualdean. Bertsolaritzagaz, 
antzerkiagaz zein musikagaz 
lotura duten emanaldiak anto-

latu dituzte herrietako Korrika 
Batzordeek. Martxoaren 5ean, 
Durangon izango dira lehenen-
go hitzordu biak: udal euskal-
tegian, Pako Aristi idazleagaz 

saioa izango da 09:30ean; eta, 
Plateruenean, bertso saioa Igor 
Elortzagaz, Miren Amurizagaz, 
Unai Iturriagagaz eta Manu 
Goioganagaz, 19:30ean.

Antzerkia eta musika ere 
izango dira Korrika Kultura-
laren harira, Durangaldean. 
Martxoaren 12an, Xabier Men-
digurenen testuan oinarrituri-
ko Amodioaren ziega obra eskai-
niko du Lauka Teatroa taldeak. 
Urki Muguruza zarauztarragaz 
batera, Durangaldeko hiru akto-
rek dihardute Amodioaren ziega 
lanean: Eneko Sargardoyk, Joa-
na Ocañak eta Nazaret Froufek. 

Martxoaren 27an, bestalde, 
Gosariak ikuskizunaz gozatze-
ko aukera ekarriko du Korrika 
Kulturalak Elorrioko Arriolara: 
Joseba Sarrionandiaren tes-
tuak, Gose taldearen doinuak, 
eta Iñigo Arregi eta Juan Luis 
Goikolea artista plastikoen la-
na. Gainera, 28an, bertso afaria 
ere izango da Elorrion, Andoni 
Egañagaz eta Maialen Lujanbio-
gaz, Gazetako elkartean.Musika, arte plastikoak eta poesia uztartzen dituen ‘Gosariak’ ikuskizuna eskainiko dute Elorrion. Saioa ‘Gauilunak’

 DANTZA  Itsaso Esteban
Etzi, martxoak 1, Durangoko 
San Agustin antzokian eskaini-
ko dute Isaak Erdoiza abadiña-
rrak eta bere taldekideek El cielo 
ahora dantza ikuskizuna. 2011. 
urtean San Agustinen erakutsi 
zuten Privolva ikuskizuna sortu 
zuen lantaldeari beste kide bat 
gehitu zaio obra honetarako. 
Idurre Azkue gehitu zaie Pilar 
de Andresi, Olatz de Andres eta 
Isaak Erdoizari. Mitologiari 
buruz taldekideek egindako 
gogoeten inguruan eraikitako 
lana da El cielo ahora. Hainbat 
galdera planteatzen ditu obrak: 
“Mitologiak zer eragin izan du 

historian, eta zer eragin du gaur 
egun gugan?”, esaterako. 

Iaz, Bilboko dantza garaiki-
dearen BAD jaialdian aurkeztu 
zuten El cielo ahora ikuskizuna. 
Bi egunez jarraian eskaini zu-
ten emanaldia, eta saio guztie-
tan ikuslez bete zen aretoa. “Kri-
tikaren eta publikoaren aldetik 
oso erantzun ona jaso genuen”, 

gogoratu du ikuskizunean parte 
hartzen duen Erdoizak.

Olatz de Andres dantzariaren 
ideia da ikuskizunaren ardatza, 
eta talde-lanagaz eman diote 
itxura dantzariek, Bartzelonako 
El Graner sormenerako gunean 
izan duten egoitza artistikoan. 
Erdoizaren berbetan, “dantza-
ren munduan leku erreferen-

tziala da Bartzelonako El Gra-
ner, eta aukera ederra izan da”. 

Isaak Erdoiza dantzariaren-
tzat oso berezia izango da do-
mekako emanaldia: “Emozio 
handia sortzen dit, publikoaren 
erdia lagunek eta familiarte-
koek osatuko dutelako; urduri-
tasuna eta poztasuna sentitzen 
ditut aldi berean”.  

Abadiñoko Isaak Erdoiza da ‘El cielo ahora’ ikuskizuneko dantzarietako bat.

Dantza garaikidea, mitologiaz 
gogoeta egiteko: ‘El cielo ahora’   
Etzi, 19:00etan, Durangoko San Agustinen izango da obra ikusgai   



2015eko otsailaren 27a, barikua  |  anboto    Publizitatea   15

DOAN

Egin zaitez 
harpidedun!

HARPIDETZA
Harpidedun egiteko honako 4 aukera hauek dituzu:

IZENA

ABIZENAK

HELBIDEA

EMAILA

HERRIA        TELEFONOA

anboto@
anboto.org

Bixente 
Kapanaga, 9 
48215 IURRETA

www.
anboto.org

946  
816  
558

ZER DA ANBOTO?
Durangaldean barikuro banatzen den euskara hutsezko astekaria da ANBOTO. 2001ean sortu zen,  

Durangaldeko euskara elkarteen ekimenez, eta astean 11.000 ale banatzen ditu.



“Gizartean aurkitu 
dezakeguna aurkitu 
dezakegu dantzan” 
Araolazak dio emakumeak ia garai guztietan borrokatu direla espazio 
publikoa monopolizatzeko gizonek eginiko ahaleginen kontra

 BERBAZ  Jone Guenetxea
Oier Araolaza kazetari eta antropologo 
ezaguna da dantzaren munduan. Ei-
barko Kezka, Elgoibarko Haritz eta Do-
nostiako Argia dantza taldeetan dabil. 
Dantzari eibartarrak dantza tradiziona-
la generoaren ikuspuntutik aztertu du 
Platerueneko Berbertan zikloan. 

Genero bereizketa betidanik egon da 
dantza tradizionalean?
Dantza tradizionala gizartearen adie-
razpen bat da. Beraz, gizartearen isla 
besterik ez da. Gizartean aurkitu dezake-
guna aurkitu dezakegu dantzan, lehen eta 
orain. Historiari begiratuz gero, ikusten 
dugu momentu batzuetan beste batzuetan 
baino jarrera zurrunagoak egon direla 
generoaren gaiarekiko. Berdintasunaren 
ikuspuntutik, garai batzuk lasaiagoak 
izan dira eta beste batzuk zailagoak. Hala 
ere, emakumearen parte-hartzea dantzan 
uste duguna baino zabalagoa, ohikoagoa 
eta arruntagoa izan da, nahiz eta ia garai 
guztietan borrokatu behar izan duen debe-
kuen eta plaza publikoa monopolizatzeko 
gizonezkoek eginiko ahaleginen kontra. 
Eraiki dugun mutil dantzariaren irudia 
aurkaritza horretatik abiatu da. 

Ezpata dantzariak eta ‘hilanderak’ zelan 
sortu ziren?
Poxpolinak XX. mendean asmatu zi-
ren, hain zuzen ere, ordura arte muti-
lek betetzen zituzten dantzen ondoan 
emakumeentzat espazio bat sortzeko. 
Ondorioz, dantzarako bi estereotipo eta 
bi eredu, bi ibilbide eta bi jantzi sortu 
dira. Eta, gaur egun, toki askotan hor-
txe dugu arazo latza. Hau da, dantza 
asko mutilekin identifikatzen dira, bai-
na dantza horiek dantzarien dantzak  
dira. Eta ez du zertan emakumeen zein gi-
zonen dantza izan. 

Garai batean ematen zuen gizonen eta 
emakumeen dantzak zeudela. Egoera 
aldatzen dabil?
Gauzak askoz ere konplexuagoak direla 
esango nuke. Garai batzuetan eta toki 
batzuetan egon dira dantza batzuk gizo-
nezkoek dantzatzen zituztenak, eta beste 
dantza batzuk emakumeek dantzatzen 
zituztenak. Beste askotan, dantzak ziren 
bakarrik; generoa kontuan hartu gabe 
dantzatzen ziren. Esango nuke kasu as-
kotan gaur egungo ikuspuntutik mutilen 
dantzatzat ditugun askok bere momen-
tuan ez zutela genero markarik. Dantza 
erritualak, ikuskizunetan egiten ziren 
dantzak ziren. Gertatzena dena da garai 

hartan espazio publikoaren monopolioa 
gizonezkoena zela. Baina horrek ez du 
esan nahi dantza haiek gizonezkoenak 
zirenik. Oso zaila da hor mugak jartzea. 
Esate baterako, garai batean alkateak 
gizonezkoak ziren, baina horrek ez du 
esan nahi emakumeak ezin zirenik alkate 
izan. Emakumeei ez zitzaien baimentzen 
espazio horretara sartzea. Legeak aldatu 
direnean eta berdintasunean pauso txiki 
batzuk eman direnean, emakumeak alka-
te izan dira. 

Eta bikoteen dantzetan generoen fun-
tzioa oso markatuta dago.
Bikotean oinarritzen diren dantzak ere ba-
daude. Generoetako bakoitzak posizio bat 
hartu du hor, eta funtzio bat hartu du. Dan-
tzakera eta paper bat hartu du. Heldutako 
dantzetan, adibidez, balsean eta pasodo-
blean, joera izan da bikote bakoitzean ge-
nero biek lekua izatea, eta bakoitzak paper 
bat izan du. Tangoan askoz ere nabarme-
nago ikusten da. Batek agindu egiten du, 
eta besteak jarraitu egiten dio. Jotetan, so-
kadantzako parte batzuetan izan dira. Hor 
ere gauzak ez dira hain zurrunak. Genero 
berekoek ere parte hartu zezaketen biko-
teka ziren dantzetan. Bakoitzaren posizioa 
ere kolokan geratzen da. Ildo horretatik 
tangoaren munduan gauza interesgarriak 
gertatzen dabiltza. Genero bereko dantza-
riekin osatutako bikoteak. Horrek oinarri 
guztiak zalantzan jartzen ditu. Esaten da 
dantzan egitea motorrean joatea bezala-
koa dela. Bi joan daitezke motor berean, 
baina batek gidatu behar du motorra, 
bakoitzak bere aldera eraman gura badu, 
bazterreko zuloan bukatu dezaketelako. 
Tangoaren kasuan, hasieran mutilak mu-
tilekin dantzatzen ziren. Estereotipoak 
sortzen ditugu, eta sorrera ahaztu egiten 
dugu. Eta, gainera, arauak sortzen ditugu 
hasierara ez gaitezen bueltatu. 

Generoaren gaiak dantza taldeak kez-
katzen ditu?
Boladaka. Badaude talde batzuk gaia 
aztertzen eta ahalegina egiten, baina gi-

zarteagaz batera doala esango nuke. Ema-
ten du orain urrats bat aurrera ematen 
gabiltzala, baina aurrerago atzera egiteko 
arriskua dago. Informazio falta dagoela 
esango nuke. Oro har, gure dantzen his-
toriaz informazio gutxi dugu, eta horrek 
dena baldintzatzen du erabakiak hartzera-
ko orduan. “Hori ez da inoiz horrela egin”, 
esaten dute batzuek. Dantza taldeetan 
badagoenez tradizioagaz jarraitzeko bo-
rondatea, zerbait inoiz egin ez bada, kosta 
egiten da orain egin daitekeela plantea-
tzea. Eta, historia ezagutzen ez dugunez,  
“horrela egin da beti” esaten dugunean, 
gehienetan gezurra esaten dugu, nahiz eta 
gu horren jakitun ez izan. 

Euskal dantzak zelako egoeran daude?
Orokorrean, uste dut komunikabideek 
eragin handia dutela. Administrazioak ez 
du dantzekiko interes handirik. Horrek 
eragiten du gauza batzuetan gabezia han-
diak izatea, eta nahiko herren ibiltzea. 
Kontrara, ikusten dut testuinguru oso 
negatiboa izan arren, giroa dantzaren 
aldekoa ez izan arren, izugarrizko par-
te-hartzaile eta zale kopuru handia duela 
dantzak. Ez du gizartearen zati handi bat 
hartzen, baina zati txiki horrek dinamika 
handia du. Ia herri guztietan daude dantza 
taldeak. Gazteen artean, zalantzan jartzen 
da gazteek kulturan duten inplikazio mai-
la. Gazteak oso jarduera gutxitan inplika-
tzen dira, baina, bitxia bada ere, dantzan 
gazte asko inplikatzen da. Alde horretatik, 
pozgarria da pentsatzea dantzak ematen 

diela gazteei eta zaleei zerbait eskertzen 
duguna edo bilatzen duguna gure bizitzan.  

Durangaldean, gizonezkoen Ezpata-
dantzari Egunari gehitu zaio Dantzaroa.
Dantzaroak eredu bat erreproduzitzen 
du, baina ez dio arazoaren muinari kolpe 
egiten. Eremu estankoak markatzen ditu, 
nahiz eta parte hartzen duten askok kon-
trakoa pentsatu; hau da, emakumeek ber-
dintasunean dantzatzeko aukera bat dela. 
Praktikan kontrakoa da, emakumeari 
adierazten dietelako euren esparrua zein 
den, ez dezaten muga gurutzatu. 

Iurretako Urrixenan aurten emakumeek 
ere parte hartu dute.
Gauza bera da. Parte hartzen hasi dira, 
baina zertan? Aitortuak zaizkien dantze-
tan; gorularien estanpan eta erregeletan 
orain urte batzuk aitorpen bat egin zelako. 
Ez euskaldunon hitzari eta bideari esker, 
baizik eta kanpotar batek, Humboltek, 
orain berrehun urte esan zuelako emaku-
meak sokadantzan ikusi zituela Iurretan, 
eta ebidentzia horren aurrean onartu 
behar izan zuten emakumeek ere dantza-
tu zitzaketela erregelak. Humboltek ez 
zituenez neska ezpata dantzariak aipatu, 
eremu hori ez da planteagarria. Horrela, 
Urrixenan badakite emakumeak zertan 
dantzatu daitezkeen: zinta dantzan, arku 
dantzan, gorularien estanpan eta errege-
letan. Ba ote dago inolako arrazoirik ema-
kume batek ezpata dantza edo dantzari 
dantza ez egiteko?

Oier Araolaza Arrieta | Dantzaria | Eibar, 1972

Ba ote dago 
arrazoirik emakume 
batek ezpata dantza 
ez egiteko? ” 

16        2015eko otsailaren 27a, barikua  |  anboto

Berbaz



2015eko otsailaren 27a, barikua  |  anboto   @anbotokirola    17

Kirola

“Ez zitzaidan xakea gustatzen, nire 
anaiari irabazteko ikasi nuen jokatzen”
Xakean emakume gutxik jokatzearen errua gizarteak duela uste du, emakumezkoen xakea ez delako sustatzen

 XAKEA  Eneko Azurmendi
Angels Cucarella valentziarra 
da izatez, baina Zornotzan bizi 
da, eta bertako xake elkartean 
lehiatzen du, mutilen ligan.

Izatez valentziarra zara; nola 
iritsi zinen Zornotzara?
Iaz Deustuko unibertsitatera 
etorri nintzen master bat egite-
ra, eta hortik,proiektu batzuetan 
jarraitzeko aukera sortu zitzai-
dan, Larrabetzun: xakea droga- 
mendekotasun zentroetan apli-
katzeko aukera. Bertatik gertu 
leku bat bilatu nuen, eta Zorno-
tza izan zen aukera egokiena.

Nola hasi zinen Zornotzako xa-
ke taldean?
Hasiera batean nik Bilboko Con-
teneo Haitzak taldean jokatzen 
nuen, hiru edo lau urte nera-
matzan bertan. Baina hona eto-
rri nintzenean bizitzera, askoz 
erosoagoa zen etxetik bi kaleta-

ra jokatzea, astero Bilbora joa-
tea baino.

Zer-nolako tratua ematen dizu-
te taldekideek?
Egia esan, bikain tratatzen nau-
te, eta taldeko beste kide bat naiz, 
zalantzarik gabe. Taldekideak 
ezagutu nituen, eta berehala 
eman zidaten taldean integratze-
ko aukera; taldeko giroa oso ona 
da, aldaketa oso erraza izan zen.

Noiztik jokatzen duzu xakean?
Berandu samar hasi nintzen. 
Normalean, jendea 6 edo 7 urte-
gaz hasten da, eta ni 14gaz hasi 
nintzen. Bitxia da. Izan ere, ez 
zitzaidan xakea gustatzen, baina 
nire nebari bai. Eta nik nire ne-
ba baino hobea izan nahi nuen. 
Horrelaxe hasi nintzen xakean 
jokatzen, nire anaiari irabaz-
teko asmoz. Lehiatzen hasi gi-
nenean, ordea, berak utzi egin 
zuen, eta nik jarraitu egin nuen. 

Ez zaio lehiatzea gustatzen, eta 
niri asko gustatzen zait. Beraz, 
mundu honetan jarraitu nuen, 
eta oso gustura nabil.

Zaletasunagatik jokatzen du-
zu?
Nire zaletasuna eta lanbidea 
uztartzeko zortea izan dut. Psi-
kologoa naiz, eta terapia egiteko 
xakea aplikatzeko proiektu ba-
tzuetan jarduteko aukera dut. 
Adibidez, kognizioa, arreta, kon-
tzentrazioa eta pentsamendua 
birgaitzeko aukera ematen dizu 
xakeak. Beraz, xakeak bizitzen 
laguntzen du.

Posible da xakean jokatzetik 
bizitzea?
Zaila da. Baina badago jendea. 
Munduko hamabost hoberenak, 
esaterako, oso erraz bizi daitezke 
horretatik, baina gainontzekoak 
nekez. Lehiaketen mundua oso 
gogorra da, etxetik kanpo den-

bora asko igarotzen duzulako. 
Beraz, oso zaila da familia bat 
osatzea edo lan finko bat lortzea 
eta xakelari profesionala izatea.  
Hala ere, xake hezitzailearen la-
nari erreparatzen badiogu, bide 
posible gehiago daude. 

Entrenatzen al da xakean?
Nik lehen entrenatzen nuen, bai. 
Egunean lau bat ordu sartzen ni-
tuen. Valentzian bizi nintzenean, 
errendimendu handiko kirol 
zentro batera joaten nintzen. 
Bertan, ikasgai batzuk kentzen 
zizkiguten, eta entrenamenduak 
jarri. Batzuek atletsimoa egiten 
zuten bitartean, nik xakean jo-
katzen nuen. Entrenatzaileak eta 
lantalde bat genituen. Batez bes-
te hiru ordu genituen egunean, 
bakoitzak bere kabuz egiten 
zituen orduak eta lehiaketetako 
orduak gehituta.

Nola doa taldekako Euskadi-
ko Liga?
Oso ondo. Mailari eustea ia ber-
matuta dugu, eta datozen bi jar-
dunaldietan irabazten badugu, 
mailaz igotzeko aukera ere izan 
dezakegu.

Xakean nola jokatzen da tal-
deka?
Lau jokalariz osatutako taldeak 
dira. Beraz, saio bakoitza lau par-
tidaz osatzen da. Partida bakoi-
tzeko garaipen bategaz puntu bat 
lortzen da, eta lau partiden batu-
rak erabakitzen du garaipena no-
rentzat izango den. Partida ber-
dinduz gero, puntu erdia lortzen 
da. Bina garaipenekin, saioa ber-
dindutzat ematen da.

Euskadi mailan lehiatzen duen 
neska bakarrenetarikoa zara, 
ezta?
Bai. Euskadiko Ligan, nik daki-
dala, hiru bakarrik gara. Mundu 
mailan ere ez dira asko. Orain, 
adibidez, ideia bat egiteko, mun-
duko nesken txapelduna 100 
gizonezko onenen artean sartu 
da. Hori bi emakumek bakarrik 
lortu dute historian. 

Zergatik daude hain neska gu-
txi xakean?
Betiko eztabaida da hori. Nik us-
te dut gizarteak eragin handia 
daukala horretan. Ez da susta-
tzen emakumezkoen xakea, eta 
horrela oso zaila da dinamikaz 
aldatzea. Frantzian eta Turkian, 
adibidez, talde bakoitzean ema-
kumezko bat izatea nahitaez-
koa da, eta horrek emakumezko 
gehiago animatzen ditu. 

Zer esango zenieke animatze-
ko?
Oso mundu polita dela. Oso jo-
ko polita eta dibertigarria dela, 
eta bidaiatzeko eta jendea eza-
gutzeko aukera ematen dizula. 
Gainera, zeure burua garatzea 
ahalbidetzen duen jarduera da, 
gaitasun asko hobetzen dituzu, 
eta pertsona moduan hazten la-
guntzen dizu.

Angels Cucarella | Xake jokalaria | Valentzia, 1990

Jendea 6 edo 7 
urtegaz hasten da 
xakean; ni 14gaz 
hasi nintzen”

Zeure burua 
garatzea 
ahalbidetzen duen 
jarduera da” 
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ADITUAREN TXOKOAProfesionaletarako atea den Biharko 
Izarrak txapelketa hasi dute 24 pilotarik 
Afizionatuetako txapelketa prestigiotsuan Aitor Elordi mallabitarra da Durangaldeko ordezkari bakarra

 PILOTA  Joseba Derteano
Asteon hasi eta ekainera bitar-
tean afizionatu mailako pilota-
ririk onenetakoak Mallabian 
batuko dira eguen gauero. Parte 
hartuko duten 24 pilotarietatik 
Aitor Elordi mallabitarra da Du-
rangaldeko ordezkari bakarra. 

Aurten hamabigarren aldia 
beteko duen txapelketa astelehe-
nean aurkeztu zuten Trabakua 
Behekoa jatetxean. Azken astee-
tan deiak jaso eta jaso ibili dira 
antolatzaileak, Carlos Garcia-
ren esanetan, baina denentza-
ko tokirik ez dagoenez, urtero 

legez, hautaketa bat egin behar 
izan dute. Bizkaiko Pilota Fede-
razioko presidente Jose Manuel 
Fuentesen ustez, Biharko Iza-
rrak dagoeneko “erabat finka-
tuta” dagoen txapelketa da, eta 
bertan parte hartu izan duten 
21 pilotarik ondoren profesio-

naletarako saltoa egin dutela 
gogoratu zuen. Euskadiko Pilo-
ta Federazioko presidente Patxi 
Jauregik antolatzaileen lana 
eskertu zuen, besteak beste. Be-
tearte enpresako eta udaleko or-
dezkariak ere izan ziren aurkez-
penean. Bilduko Unai Uzuriaga 
zinegotziaren esanetan, “azken 
lau urteak ez dira errazak izan, 
baina diru-laguntzak manten-
tzeko ahalegina egin dugu”. 

Hemezortzi jardunaldi
Atzo jokatu ziren txapelketako 
aurreneko bi partiduak, eta 
ekainera bitartean eguenero  
–zapatu batzuetan ere bai– izan-
go dira jardunaldiak. 

Durangaldeak ordezkari bat 
du aurten: Iurretako pilota esko-
lan dabilen Aitor Elordi. Orain 
urte bi lau t’erdikoan parte har-
tu zuen, iaz binaka estreinatu 
zen, eta aurten errepikatu egin-
go du. Promesarik onenak ba-
tzen dituen txapelketan “pauso 
bat aurrera” ematea izango du 
helburu 18 urteko mallabita-
rrak. Gainera, etxean jokatuko 
du: “Herritarren aurrean joka-
tzea pozgarria da, baina beti iza-
ten da tentsio puntu bat, partidu 
ona jokatu gura delako”.

Txapelketa astelehenean aurkeztu zuten Trabakua Behekoa jatetxean. Julen Uribe

Lau egunean lau partidu 
jokatu behar ditu Elordik 
Domekara bitartean pilota maratoia izango du

Aitor Elordi kantxarik kantxa 
dabil egunotan. Lau egunean 
lau pilota partidu jokatu behar 
ditu. Ez da ohikoa, eta beretzat 
ere lehenengo aldia izango 
dela adierazi du. Baina ez da 
kexatzen, txapelketetan gora 
heltzen dabilen seinale delako.

Atzo Biharko Izarrak txapel-
ketako estreinaldia izan zuen. 
Gaur, 20:00etan, Lezamako pilo-

ta txapelketako finala jokatuko 
du, Gorka Otaduy berriztarra-
gaz bikotea osatuta; Laso eta 
Martija nafarrak izango dituz-
te aurkari: “Aurkariak puntan 
dabiltzan pilotariak dira, eta 
partidu estua izango da”.

Bihar Tolosako Miguel So-
roa txapelketako finalerdia 
jokatuko du. Txapelketa Oier 
Etxebarriagaz hasi zuen, bai-

na, lehenengo partiduaren 
ostean, eskuko mina dela-eta, 
Mikel Urizar markinarrak or-
dezkatu zuen: “Partidu onak 
egin ditugu, eta gustura nabil 
Urizarregaz”. Errandonea eta 
Ibarrondoren aurka jokatuko 
dute.

Azkenik, domekan, berriro 
Otaduygaz bikotea osatuz, Eus-
kal Ligako finalerdia jokatuko 
du Iurretako Olaburu pilotale-
kuan; Gasteizko Zaramaga tal-
deko Larrañaga eta Hernández 
izango dituzte kontrario. Elor-
di eta Otaduy iaz irabazitako 
txapela defendatzen dabiltza 
aurten. Aitor Elordi mallabitarra.

Koikili Lertxundi

Futbolaria eta enpresaria

Ezagutzagaz nahiko da?
Sarri entzuten dugu euskarak 
baduela gainditu beharreko 
erronka garrantzitsu bat, hots, 
eskolatik atera eta normal-
tasunez gizarteratzearena. 
Esanetik ekintzara igarotzen 
saiatzen garenean, ordea, beste 
hainbat trabarekin talka egi-
ten dugu. Hortaz, agerikoa da 
euskaraz bizitzeko zailtasunak 
ditugula. Baina zergatik?

Zergatik euskaldun izanda 
hainbeste arazo? Erosotasuna 
gure etsaia ote? Belaunaldi 
berriek hizkuntza ezagutzen 
badute, zergatik hainbesteko 
aldea erabilerarekin alderatuz 
gero? Euskaldunok benetan 
euskaraz bizi nahi ote dugu?  

Gizarteko hainbat esparru-
tan euskarak antzeko arazoak 
dituela ikusirik, logikoa da 
irtenbide posibleak ere berdin-
tsuak izatea. Eta horietako bat, 
duda barik, jarrera da!

Maiz entzuten dugu fedeak 
horma guztiak botatzen ditue-
la; egia esan, errezeta egokia 
izan daiteke. Bestela, nola azal-
du hain prestaturik dauden 
gazteak gai ez izatea, adibidez, 
kirola euskaraz irakasteko? 
Edo gure seme alabek gaztele-
raz jakin ez, eta etxean gura-
soen artean gazteleraz aritzea? 
Edo publikora begira lan egin, 
eta bezeroak gurekin euskaraz 
egin dezakeela jakin ez?

Eguneroko adibide hauek 
ikusirik, ez al genuke autokri-
tika apur bat egin behar, eta 
ezagutzatik jarrera positibo 
batera igaro? 

Jarrera baikor honek erabi-
lera areagotzea ekarriko luke.  
Hainbeste maite dugun euska-
rak asko eskertuko digu beste 
ahalegin bat egitea gure harre-
mana sendoa, osasuntsua eta 
normala izan dadin!
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 AGENDA

 FUTBOLA

BIGARREN B MAILA
Amorebieta - Las Palmas
· Domekan, 11:30ean, Urritxen.
HIRUGARREN MAILA
Kulturala - Zalla
· Zapatuan, 17:00etan, Tabiran.
LEHENENGO ERREGIONALA
Ezkurdi - Mungia
· Zapatuan, 17:00etan,  
Arripausuetan.
BIGARREN ERREGIONALA 
(gizonak)
Iurretako B - Solokoetxe
· Zapatuan, 16:00etan,  
Larrakozelaian.
BIZKAIKO KOPA  
(emakumeak)
Iurretako - Berango
· Domekan, 12:00etan,  
Larrakozelaian.
LURRALDEKAKO LIGA 
(emakumeak)
Elorrio - Peña Athletic
· Zapatuan, 16:00etan, Eleizalden. 

 ARETO FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA
Elorrioko Buskantza - Goierri
· Domekan, 12:00etan, Elorrion.
EUSKAL LIGA
Mallabia - Scalibur
· Domekan, 17:15ean, Zaldibarren.
MAILA GORENA
Sasikoa B - Unta Ibarreko
· Domekan, 11:30ean, Landakon.
LEHENENGO ERREGIONALA
Elorrixo Txiki - Iturriondo
· Zapatuan, 16:00etan, Elorrion.
Mallabia B - Usansolo
· Domekan, 19:15ean, Zaldibarren. 

 SASKIBALOIA

LEHEN ERREGIONAL BEREZIA 
(gizonak)
Zornotza - Astrabudua
· Domekan, 20:00etan, Ixerbekoan.
LEHEN ERREGIONALA 
(emakumeak)
Zornotza - Julza-Zaldua
· Barikuan, 20:15ean, Ixerbekoan.
Zornotza - Salesianos
· Domekan, 10:00etan, Ixerbekoan. 
 

 ASTO PROBAK
PISU NEURTUKO TXAPELKETA
- Maiora, Zengotitagane, 
Lobene eta Janire Alegria.
· Barikuan, 21:00etan, Mallabiko 
probalekuan.
- Irazola, Ugalde, Karmelo 
eta Taberna Zaharra.
· Zapatuan, 21:00etan, Mallabian.
- Satxibar, Miren Olabarria, 
Alegria eta Egia.
· Domekan, 18:00etan, Mallabian. 

 PILOTA

BIHARKO IZARRAK
- Laso-Erostarbe / Labaka- 
Erasun.
- Dario-Etxebarria /  
Errandonea-Lasa.
· Eguenean, 21:15ean, Mallabiko 
pilotalekuan.

Espainiako Duatloi 
Txapelketan, 
Fradesek brontzea 

 DUATLOIA  E.A. / J.D.
Gurutze Frades iurretarra 
hirugarren postuan sailkatu 
zen joan zen igandean, Torre-
mendon (Oriola, Herrialde Ka-
talanak) jokatutako Distantzia 
Luzeko Espainiako Duatloi 
Txapelketan. Baldintza gogo-
rrak izan zituzten eguraldia-
ren eraginez, eta horri aurre 
egitea asko kostatu zitzaiola 
dio Fradesek: “Fisikoki hobe-
to egongo nintzela uste nuen, 
baina asko sufritzea tokatu 
zitzaidan”. 

Bizkaiko Txapelketa
Bestalde, Ermuan jokatutako 
Bizkaiko Duatloi Txapelketa 
emankorra izan zen Mugarra 
Triatloi Taldearentzat: nagu-
sietan, Oier Ariznabarretak 
irabazi zuen; 23 urtez azpi-
koan, Irene Loizatek; gaztee-
tan, Unai Arbuluk; eta, kade-
teetan, Paul Bereziartuak eta 
Nerea Fernandezek. 

Martínez urrezko 
dominagaz itzuli 
da Espainiako 
Txapelketetatik 

 IGERIKETA J.D.
Joan zen asteburuan, salba-
mendu eta sorospen modali-
tateko Espainiako Txapelketa 
jokatu zuten Valladoliden, 
kadete eta haur-kategoria mai-
lan. Tabira igeriketa taldeko 
Natalia Martinezek urrezko 
domina bat irabazi zuen. Iazko 
aldian, erakustaldiak eskaini, 
eta hainbat domina eskuratu 
zituen. Aurten ere dohainak 
erakutsi ditu, eta urrezko do-
mina bategaz itzuli da etxera. 
100 metroko oztopodunean lor-
tu du domina, eta, beraz, bera 
da modalitate horretan Espai-
niako txapeldun. Tabira ige-
riketa taldea bost partaidegaz 
lehiatu da Espainiako Txapel-
ketan. Erenoitz Barrenetxea, 
Maialen Ariño, Aiala Garro 
eta Lucia Jimenez izan dira 
Tabira igeriketa taldea osatu 
duten gainerako igerilariak. 

Durangon jokatuko dute 
Euskadiko errugbi selekzioek
Autonomien arteko txapelketako lehiak izango dira 

 ERRUGBIA J.D.
16, 18 eta 21 urtez azpiko Euska-
diko errugbi selekzioek Duran-
goko Arripausuetan jokatuko 
dute domekan. Espainiako Au-
tonomien Arteko Txapelketari 
dagozkien jardunaldiak izango 
dira jokoan. 21 urtez azpikoak 
Valentzia izango du aurkari, 

10:30etik aurrera. Euskaldunek 
lehen jardunaldia izango dute. 
16 urtez azpikoak 12:00etan jo-
katuko du, eta 18 urtez azpikoak 
13:30ean. Gaztela eta Leonen 
kontra jokatuko dute biek. Eus-
kaldunentzat bigarren jardu-
naldia izango da; lehenengoan 
Balearrak menderatu zituzten.

Esku-ahurrean 
ebakuntza egingo 
diote Ibai Zabalari

 PILOTA  Eneko Azurmendi
Orain arte eskuin eskuak zigor-
tu du Ibai Zabala, hiru ebakun-
tza egin behar izan dizkiotelako 
esku horretan. Oraingoan, hala 
ere, ezker eskuan egingo diote 
ebakuntza, martxoaren 5ean. 
Kiste bat dauka esku-ahurrean, 
eta konponbide bakarra ope-

ratzea da. Abenduan hasi zen 
atzamarretan mina sentitzen: 
partiduak jokatu ostean handitu 
egiten zitzaion esku osoa. Erre-
sonantzia egitea erabaki zuen 
azkenean. “Azken partiduetan 
mina jasanezina zen, eta erre-
sonantzia bat egitea erabaki 
nuen”, dio Zabalak. Proba ho-
rrek erakutsi zuen esku-ahurre-
ko kiste horren erruz sentitzen 
duela mina atzamarretan. Dena 
ondo badoa, bi hilabete inguru 
beharko ditu sendatzeko.

23 urtez azpiko taldea sortu du 
Duranguesa txirrindulari elkarteak 
23 urtera arteko tartean dagoen hutsunea bete gura dute talde sortu berriagaz

 TXIRRINDULARITZA  J.D.
Duranguesa txirrindulari el-
karteak mutilen 23 urtez azpiko 
Eiser-Inforlur taldea sortu berri 
du. Adin tarte horri bideratu-
tako talde eskasiaren aurrean, 
elkarteko txirrindulariei lehia-
tzeko aukera eskaintzea du hel-
buru. Taldea osatzen duten hiru 
txirrindulariek zapatuan debu-
tatutako dute, Zumaian. 

Taldeagaz, Durangaldeko 
txirrindulariei, umetan hasi eta 
23 urte egin arte, etxean ahalbi-
detuko diete formakuntza eta 
txapelketa ofizialetan lehiatze-
ko aukera. Iazko abenduan 7-14 
urte arteko txirrindularitza 
eskola bateratua sortu zuten Du-
rangoko, Elorrioko, Iurretako 
eta Abadiñoko txirrindulari-
tza elkarteek. Proiektu komun 

hori pauso garrantzitsua izan 
zen txirrindularitzarekiko za-
letasuna umetatik indartzeko. 
Ondoren, gaztetxo horiek Elo-
rrioko Gaursa-Renault kadete 
mailako taldera salto egin deza-
kete. Gazte mailarako pausoa 
Duranguesako Beste Alde-La 
Tostadora taldeak ahalbidetzen 
du. Orain, gazte horiei 23 ur-
tera arte lehiatzeko atea ireki 

diete Eiser-Inforlur taldeagaz. 
Duranguesak elkarteko egitura 
aprobetxatuko du talde berriari 
tokia egiteko. Eiser eta Inforlur 
enpresak, batez ere, jantzien 
kargu egingo dira. 

Hiru txirrindulari
Aurten Beste Alde-La Tostadora 
taldean bigarren urtekoak diren 
hainbat txirrindulari dituzte, 
eta datorren urtean horiek 23 
urtez azpikora batzea da asmoa, 
apurka, proiektua sendotzen 
joateko. Bitartean, hiru txirrin-
dularigaz aurre egingo diote 
lehen denboraldiari. Hirurak 
harrobikoak dira. Markel de la 
Fuente (Elorrio, 1995) Sopelako 
taldean ibili zen iaz, afizionatue-
tako lehenengo urtean; talde ho-
ri desagertu ostean, proiektura 
batu da. Jon Munitxa (Abadiño, 
1996) errepidean eta ziklo-kro-
san ibili izan da; iaz Abadiñoko 
ziklo-kros proban 23 urtez azpi-
ko onena izan zen. Eta, azkenik, 
Gartzen Elejabarrieta (Aba-
diño, 1996); eskalatzaile petoa 
da, eta iaz Beste Alde taldeagaz 
Zornotzako Udaberri saria ira-
bazi zuen gazte mailan.

Unai Uribarri mañariarra 
izango da taldeko zuzendaria. 
Euskaltel-Euskadi taldeagaz 
profesional izana da, orain urte 
bi batu zen Duranguesa txirrin-
dulari elkartera, eta bere espe-
rientzia baliatu gura dute.

Eiser-Inforlur taldeak bihar 
debutatuko du, Zumaian, Eus-
kaldun Torneoko lehen lasterke-
tan. Torneo horretako lasterke-
ta guztiak lehiatuko dituzte. Bel-
gikako eta Frantziako lasterketa 
batzuetan parte hartu gura dute.

Markel de la Fuente, Gartzen Elejabarrieta eta Jon Munitxa talde berriaren elastikoagaz.
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Inmobiliariak

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

balkoiarekin. Jantzi gabe. Garajea eta trastelekua. 
Berria, estreinatzeko.

• DURANGO: 1, 2 eta 3 logelako etxebizitzak 
alokagai. 500  euro hileko.

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

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

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

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

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

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

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

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

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. Igerilekua 
eta pilotalekua.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarreko apartamentua. 

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

ATXONDO
• Logela 2, komuna, sukaldea balkoiarekin, 

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

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztua. Trastelekua.

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

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

bakoitzean bi familiako etxebizitza eraikitzeko 
aukerarekin.

ABADIÑO
• Bi familiako etxebizitza eraikitzeko 1.100 m2-ko 

lursaila salgai.
DURANGO
• Lursail erdia bi familiako etxebizitza eraikitzeko. 

Proiektua barne.
ZORNOTZA
• EUBA: Bi familiako etxebizitza eraikitzeko lursaila. 

3.000 m2 gutxi gorabehera.
• 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 
etxebizitza eraikitzeko. Kokapen egokia. 
Eguzkitsua. Prezio interesgarria. 

DURANGO
• Adosatua. Guztiz jantzia. Erdi berria estreinatzeko.

Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 

Otxandion, besteak beste.

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.
LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 

www.inmoetxetxo.com

ETXEBIZITZAK SALGAI
- ARAMOTZ: 85m2. 4 logela, egongela eta 

sukaldea. Eguzkitsua. 106.000n.
- FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, egongela, 

sukalde-jangela eta komun 2. Ganbara eta 
garajea. 

-ZALDIBAR: 240 m2. Baserria.  72.200n.
- SAN IGNAZIO: Lokala. 35 m2. 45.000n. Prezio 

negoziagarria.
- MATIENA: Logela 2 (lehen 3), egongela-jangela. 

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

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

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

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

- F.J. ZUMARRAGA: 4 logela eta egongela. 
Terraza. 150.000n.

- ZEHARKALEA: Logela 2, sukalde handia. 
Igogailua.155.500n.

- IURRETA: Logela 2, egongela eta sukaldea. 
Terraza. Bizitzen sartzeko moduan. 129.000n. 
Prezio negoziagarria.

- PLATERUEN PLAZA: 4 logela, komun 2, egongela, 
sukaldea eta despentsa. Garaje itxia. 

- IBAIZABAL: 3 logela, komun 2 eta egongela. 
Terraza. Ganbara. Eguzkitsua.

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

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

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

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

- URKIAGATORRE. 3 logela, sukaldea eta 
egongela. 123.000n.

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

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

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

- SAN ROKE: 3 logela. Eguzkitsua. 200.00n.
- DURANGO. Ezki: Duplexa. Logela 2. Bizitzen 

sartzeko moduan. Lorategiarekin. 185.000n.

ETXEBIZITZAK SALGAI
 MIKELDI

LANDAKO ETORBIDEA

• 3 logela, komun 2 eta egongela handia. Terraza 
2. Ganbara. 186.000n.

• 3 logela, komun 2, sukaldea terrazarekin eta 
egongela terrazarekin. Ganbara. Garajea. 
Eguzkitsua. 240.000n.

ETXEBIZITZAK SALGAI
LANDAKO ETORBIDEA

ZABALE

ASKATASUN ETORBIDEA

• 3 logela, egongela handia, sukalde jantzia, 
despentsa eta komun 2 jantziak. Balkoi 2. 
Garajea eta trastelekua. 278.000n.

FRAI JUAN ZUMARRAGA

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

www.inmoduranguesado.com

• 134 m2. 4 logela (3 logela dira orain), egongela, 
sukalde-jangela eta komun 2. Balkoi 2. 
Ganbara. Etxe osoa kanpora begira dago. 
290.000n. PREZIO NEGOZIAGARRIA.

• Logela 2, egongela, sukalde jantzia, despentsa 
eta komun 2. Balkoia. Igogailua. Berogailua. 
190.000n.

PINONDO

GOIENKALEA

• Bizitzen sartzeko moduan. Etxe osoa kanpora 
begira dago. 99 m2. 4 logela, egongela, 
sukalde jantzia esekitokiarekin eta komun 2. 
Balkoia. Garajea. 290.000n. PREZIO 
NEGOZIAGARRIA.

• 67 m2. Etxe osoa kanpora begira dago. 
Ikuspegi ederrak. 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 garajea.
Lorategia eta igerileku komunitarioa.
Guztiz jantzia. Bizitzen sartzeko.
Prezioa: 84.000 euro. Prezio nego-
ziagarria. Tel.: 692-99 43 51.

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

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

ERRENTAN EMAN
Abadiño. Matienan pisua alokatzen
dut. 91 m2, 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. 

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.

Zaldibar. Zaldibarren pisua
alokatzen da. Hiru logela, sukaldea,
komuna, egongela, bi balkoi, 
igogailua eta berogailua. 
Guztiz hornitua. Tel.: 617-61 44 90.

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Durango. Pisukide bila nabil. Etxabe
argitsua da, terraza bi ditu. Bi komun.
Tabira auzoan dago. Interesa izanez
gero, 637 29 24 65 telefonora deitu.

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.

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.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA
Durango. Neska euskalduna 
zerbitzari lanetan aritzeko prest, 
bai aste barruan, bai asteburuan. 
Tel.: 661-38 31 65.

PERTSONAK ZAINDU

Berriz. Lan bila nabil goizetan,
07:00etatik 10:30era, asteburuetan
zein gauetan. Erreferentziekin. 
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. Esperientziaduna. Interesa
baduzu, deitu. Tel.: 688-64 06 04.

Durangaldea. Neska euskalduna,
Haur Hezkuntzan graduatua eta 
esperientziaduna, haurrak zaintzeko
prest. Te.: 661-38 31 65.

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, nagu-

siak eta umeak zaintzen zein garbike-
tan; orduka edo barneko langile gisa.
Tel.: 722-56 22 41.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
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. Esperientziaduna. 
Tel.: 663-98 37 78.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
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. Esperientziarekin. 
Erreferentziekin. Tel.: 631-74 49 71.

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

Durangaldea. Neska arduratsua
prest dago portaletan, baserrietan 
eta tabernetan garbiketan jarduteko,
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.

Durangaldea. Lan bila nabil,
barneko langile gisa pertsona 
nagusiak eta umeak zaintzen. 
Asteburuetan ere lan egingo nuke.
Garbiketan ere jarduten dut. 
Tel.: 630-00 34 22.

Durangaldea. Lan bila nabil, 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Garbiketan ere jarduten dut.

Esperientziarekin. Erreferentziekin.
Tel.: 686-90 81 24.

Durangaldea. Lan bila nabil, 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Garbiketan ere jarduten dut.
Orduka edo lanaldi erdian. 
Tel.: 632-32 28 14.

Durangaldea. Lan bila dabilen neska
bat naiz. Pertsona nagusiak eta
umeak zaintzeko prest nago, barneko
eta eguneko langile gisa. 
Tel.: 632-42 16 85.

Durangaldea. Lan bila dabilen neska
bat naiz. Pertsona nagusiak eta
umeak zaintzeko prest nago, barneko
eta eguneko langile gisa. 
Tel.: 631-66 43 93.

Durangaldea. Lan bila dabilen neska
bat naiz. Pertsona nagusiak eta
umeak zaintzeko prest nago, barneko
eta eguneko langile gisa. 
Tel.: 633-91 50 17.

Durangaldea. Lan bila dabilen neska
bat naiz. Garbiketan (tabernak, 
etxeak...) eta pertsonak zaintzen lan
egiteko prest. Tel.: 620-35 43 66.

Durangaldea. Lan egiteko beharra
dut. Umeak edota nagusiak zaintzen
lan egiteko prest. Barneko langile
gisa. Esperientzia daukat. 
Tel.: 687-08 17 01 / 602-12 22 45.

IRAKASKUNTZA
Durango. Eskola partikularrak
emateko prest. Euskaraz zein 
gazteleraz. Zientzietako irakasgai 
guztiak. LH, DBH eta batxilergoa.
Tel.: 680 581 215.

Durangaldea. Neska euskaldun bat
naiz, Haur Hezkuntzan graduatua.
Lehen Hezkuntzako ikasleei eskola
partikularrak ematen bi urteko 
esperientzia dut. Eskola partikularrak
emateko prest nago, eta baita haurrak
zaintzeko ere. Tel.: 661-38 31 65.

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

Lan bila nabil eraikuntza arloan.
Lan bila nabil: eraikuntza arloan, 
fabrikaren batean laguntzaile edo 

etxeak zaintzen jardun dezaket.
Tel.: 605-66 74 88.

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA
Abadiño. Abadiñoko taberna batean
sukaldaria behar da. Kartan eta
menuetan esperientzia edukitzea
baloratuko da. Tel.: 660-18 74 05 /
645-72 93 62. Curriculuma bidali 
aitziber.urizar@yahoo.es helbidera.

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

PERTSONAK ZAINDU

Berriz. Pertsona euskaldun bat
behar dut Berrizen ume bat zaintzeko.
Goizeko 05:30etik 09:00etara. 
Tel.: 605-73 41 80.

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

Denetarik
SALDU / EROSI

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

Aisia - kirola
KIROLAK

SALDU
Mendiko bizikleta MTB. GT
Karakoram 29 mendiko bizikleta
(MTB). M neurrikoa, 29 hazbeteko
gurpilak, adarrak, kilometro-
zenbatzailea, pedal mistoak... 
Erdi berria da. Hasiberrientzat oso
aproposa. Ikusi nahi duenak 
Iurretako Undarri Bike bizikleta den-
dan du aukera. Tel.: 686-21 49 64.
gaizka.olabarri@gmail.com.

Familia - etxea
HAURREN TXOKOA

SALDU
Bikien eserlekurako kapazurako
zakuak salgai. Bikien eserlekurako
kapazurako zakuak salgai. City mini.
Umeen arropak oparitzen ditut. 
Tel.: 635-00 62 63.



22    2015eko otsailaren 27a, barikua  |  anboto

Zinema

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

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

AGENDA Otsailaren 28an, 20:00etan, 
Berrizko Kultur Etxean

Erdibana 
Iker Galartza eta Jose Ramon Soroiz aktore ezagunek 
dihardute ‘Erdibana’ antzezlanean. Anaia biren istorioa 
kontatzen du Txalo Produkzioak taldearen obrak: enbolia 
jota, ama hilzorian duten anaia birena, hain zuzen ere. 
Komedia bat da bihar Berrizen ikusgai izango dena. Jordi 
Sanchezek eta Anton Gomezek sorturiko testua du oinarri 
antzezlanak, eta Begoña Bilbao da zuzendaria. 

:: DURANGO | ZUGAZA 

El francotirador  
• barikua 27: 19:30 
• zapatua 28: 19:30  
• domeka 1: 21:00  
• astelehena 2: 18:30 

Siempre Alice
• barikua 27: 22:00  
• zapatua 28: 22:30  
• domeka 1: 18:45  
• astelehena 2: 21:00  
• martitzena 3: 20:00

El libro  
de la vida
• zapatua 28: 17:00   
• domeka 1: 16:30

2. ARETOA
Kingsman.  
Servicio secreto
• barikua 27: 19:30/22:00 
• zapatua 28: 17:00/19:30/22:30 
• domeka 1: 16:00/18:45/21:15 
• astelehena 2: 18:30/21:00    
• martitzena 3: 20:00

:: ELORRIO | ARRIOLA

The imitation 
game
• zapatua 28: 22:30  
• domeka 1: 20:00  
• astelehena 2: 20:00

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA

La mujer  
de negro 2 
• barikua 27: 20:15  
• zapatua 28: 19:30/22:30  
• domeka 1: 20:00  
• astelehena 2: 20:15

Bob Esponja
• zapatua 28: 17:00  
• domeka 1: 17:00

Mommy
• martitzena 10: 20:00

Martxoaren 6an, 22:00etan, Durangoko Plateruenean

Hiru bikote, zuzenean 
Bi musikarik osaturiko hiru talde ariko dira, datorren barikuan, Plateruenean. 
Batetik, ‘Kanda’ eta Ibon gasteiztarrek osaturiko Tutan Come On taldearen 
stoner, punk eta rock doinuak izango dira entzungai. Bestetik, Osso taldearen 
lehenengo kontzertua izango da Durangokoa: Cobra eta Kokein taldeetako 
Haritz Letek, eta Erason ibilitako Sergi Ruizek abiatu dute proiektua. Azkenik, 
Joseba B. Lenoir gitarrista abilak eta ondoan izango duen Felix Buff bateria-
jotzaileak ere eskainiko dute kontzertua, Plateruenean.

Antzerkia

:: BERRIZ

OTSAILAREN 28an

20:00etan, Erdibana,  
Kultur Etxean.

:: ELORRIO

MARTXOAREN 6an

22:00etan, ‘Mucho ruido y 
pocas nueces’, Arriolan.

:: ZORNOTZA

MARTXOAREN 6an

21:00etan, ‘Little gem’, 
Zornotza Aretoan.

Musika

:: ATXONDO

OTSAILAREN 27an

23:00etan, Mockers + 
Moonshiners, gaztetxean.

:: DURANGO

OTSAILAREN 27an

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

OTSAILAREN 28an

10:30ean, 40 Minutu Rock, 
Landako Gunean: Los Chicos 
del Maíz + Oliba Gorriak 
+ Zea Mays + Hesian + 
Kaotiko + Iheskide + Enkore 
+ Izerdi Gorria + Betagarri + 
Anestesia + Governors + Def 
Con Dos.

MARTXOAREN 6an

22:00etan, Osso + Tutan 
Come On + Joseba B. Lenoir 
Duo, Plateruenean.

:: ELORRIO

OTSAILAREN 27an

22:00etan, Arizona Baby + 
MobyDick, Arriolan.

:: ZORNOTZA

OTSAILAREN 27an

19:00etan, Zubiaur musika 
eskolakoen piano kontzertua, 
Zelaietako auditoriumean.

MARTXOAREN 3an

19:00etan, Zubiaur 
musika eskolakoen gitarra 
entzunaldia, Zelaietako 
auditoriumean.

Zinema

:: BERRIZ

OTSAILAREN 27an (18:00etan), 
MARTXOK 1ean (17:00etan)

‘Bob Esponja’, Kultur Etxean.

Berbaldia

:: DURANGO

OTSAILAREN 27an 

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

OTSAILAREN 5ean 

09:30ean, Korrika Kulturala: 
Pako Aristi idazlea, udal 
euskaltegian.

:: ERMUA

MARTXOAREN 4an 

14:30ean, Paula Kasares: 
‘Euskara, un idioma en casa’, 
Lobianon.

Lehiaketa

:: DURANGO 

APIRILAREN 24ra arte 

Julene Azpeitia literatur 
lehiaketa. Posta arruntez zein 
elektronikoz bidali daitezke 
lanak Durangoko Udalak 
antolaturiko lehiaketara. 
Informazioa: ‘www.durango-
euskaraz.net’ webgunean. 

Maratoia

:: ZALDIBAR 

MARTXOAREN 8an 

11:00etatik 13:00etara, 
emakumeen spinning 
maratoia. Izen-ematea: 
udaletxean edo ‘eguen@
zaldibar.org’ helbide 
elektronikoan, martxoaren 
3ra arte. 

Erakusketa

:: DURANGO

MARTXOAREN 8ra arte 

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

:: ELORRIO

MARTXOAREN 13ra arte 

Argazkigintza dokumental 
erakusketa: ‘Emakumea 
lanean’, Iturri kultur etxean. 

Kontalaria

:: IURRETA

OTSAILAREN 27an 

20:00etan, Ana Nery López 
(Ciudad Real): ‘Coños y 
coplas’, Herri Bibliotekan. 

:: ZALDIBAR

OTSAILAREN 27an 

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

Dantza

:: DURANGO 

MARTXOAREN 1ean 

19:00etan, ‘El cielo ahora’, 
San Agustin kulturgunean. 

Bertsoak

:: DURANGO 

MARTXOAREN 5ean 

19:30ean, Korrika Kulturala, 
Bertso-korrika: Igor Elortza, 
Miren Amuriza, Unai 
Iturriaga eta Manu Goiogana, 
Plateruenean. Gai-jartzailea: 
Eneko Abasolo ‘Abarkas’.

:: ZORNOTZA 

MARTXOAREN 13an 

19:00etan, Korrika Kulturala: 
bertso-triki poteoa, Eta Abar 
bertso eskolakoekin. 



ZAPATUA

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

9º 9º
3º 3º

7º

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, 27 - 09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)  
• Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)

   ZAPATUA, 28 - 09:00-09:00
• Campillo (Montevideo 
etorb. 24 - Durango)
09:00-13:30
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
• Gaztelumendi (J.A. 
Abasolo 2 - Durango) 
• Balenciaga (Ezkurdi plaza 8 - Durango) 
• Sagastizabal (Askatasun 
etorb. 19 - Durango)
• Bazan Diaz (Uribarri 5 - Durango)
• Navarro (Artekalea 6 - Durango)
• Unamunzaga (Muruetatorre 
2C - Durango)
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta) 
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Jaio-Olabarrieta (Errekakale 6 - Elorrio) 
• Melero, Rosa Mari (San 
Pedro 31 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

   DOMEKA, 1 - 09:00-09:00
• Gaztelumendi (J.A. 
Abasolo 2 - Durango) 
• Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

    ASTELEHENA, 2 - 09:00-09:00
• Mugica (Andra Maria 9 - Durango)
09:00-22:00
• Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)
22:00-09:00
• Aramburu, Maria Isabel-Guarrotxena, 
Javier (Txiki Otaegi 3 - Zornotza)

    MARTITZENA, 3 - 09:00-09:00
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)

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

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

 EGUAZTENA, 4 - 09:00-09:00
• Unamunzaga (Muruetatorre 
2C - Durango)

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

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

 EGUENA, 5 - 09:00-09:00
• Etxebarria (Montevideo 
etorb. 2 - Durango)

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

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

BOTIKAK TELEFONO INTERESGARRIAK

13º 15º

2015eko otsailaren 27a, barikua  |  anboto       23

6º

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

SUDOKUEN
SOLUZIOAK

1

2

1

2

714968235

925731684

386425197

648219753

172354968

539687412

451892376

293576841

867143529

539416278

284793165

761285349

352871694

648952731

917364852

875139426

126547983

493628517

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

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

  Gaur Igorrek 7 urte bete dauz, eta Haizeak 5 
urte beteko dauz martxoaren 4an. Zorionak 
bikote,eta mosu haundi bat familia osoaren 
partez!

  Aspaldiko partez, Berrizko Melchor 
Gabilondo (MEGA) lantegiko jubilauak 
alkartu zien Berrizko Sarrimendi sozidadien, 
otsailan 21ien.

  Zorionak Dani eta Danel! Oso 
ondo pasau zuen urtebetetze 
egunien ta besakarda haundi 
bat familiaren partez. Asko 
maite zaituztegu pingos!

  Hello Juanita! Happy 
birthday! Zelan dana 
Irlanda aldetik? Ederto 
zelebrau eta mosu 
haundi-haundi bat 
txatxalen partez!

  Zorionak Ane, zure gurasoen 
partez! Eta Bubari ere, 
zorionak!

  Ainho ainhooo! Allegau 
jatzu zuri be egune! 
Preparau, laster hasiko 
gara lairolairolairolaa! 
Zorixonak txatxalan 
partez!

  Jonek urteak egin zituen 
otsailaren 23an. Zorionak gure 
mutilari!

  Martxoaren 3an aititek 
urteak egingo ditu. 
Zorionak etxeko guztion 
partez, batez ere, Ipar 
eta Paulen partez.

  Zorionak Markel! Izeko, osaba, 
Maider, Ekaitz eta Oierren 
partez mosu handi bat!

  Maitanek urteak beteko 
ditu martxoaren 1ean. 
Zorionak etxeko guztion 
partez, batez ere, Ipar 
eta Paulen partez!

  Iraiak otsailaren 23an 5 
urte bete zituen. 
Zorionak! Inork ikusi 
dau sekula hain 
printzesa politik?



 AKUILUA  Amaia Ugalde
Lan egiteko, egun euritsu eta 
haizetsuak dira Jon Zubiza-
rretarentzat gogaikarrienak. 
Berrizen gora eta behera ibil-
tzen da, kalean txarto dau-
den kontuei argazkiak atera-
tzen, eskola inguruko zebra 
bideetan udaltzainari lagun-
tzen eta txarto aparkatuta-

ko kotxeei abisuak ipin-
tzen, besteak beste. 

Herri-jagolea zara. Ho-
rrek herritarrei errieta 
egiten diezula esan gu-
ra du?
Ez. Ni saiatzen naiz 
gauzak modu onean 
esaten, eta normalean 
ez naiz eztabaidetan 
sartzen. Norbaitek 
egun txarra badauka, 
eta erantzun txarren 
bat ematen badit, zer 
egingo zaio! Nik nire 
lanagaz jarraitzen dut, 

eta eztabaidatu behar 
bada, udaltzaina dago ho-

rretarako. 

Udaltzain txiki baten mo-
dukoa zara?
Ez daukat ahalmenik isunak 
jartzeko edo txakurren do-
kumentazioa eskatzeko, bai-
na hor nago, herriari lagun-
tzeko. Kexak biltzen ditut, 
batez ere, jende nagusiare-
nak. Etorri egiten zaizkit za-
lantzak edo kexak kontatzera; 
nik koadernotxo batean apun-
tatzen ditut, eta gero saiatzen 

naiz entzundako horiek al-
katetzan edo Hirigintza 

Sailean azaltzen. Az-
ken baten, zubi-lana 
egiten dut. 

Trafiko isunik ez, baina abi-
suak jartzen dituzu. Jendeak 
kasu egiten du?
Orokorrean bai, baina gertatu 
izan zait kotxeari abisua goize-
ko 10:00etan jarri, eta arratsal-
deko 15:00etan oraindik bertan 
egotea. Horrelako kasuetan 
udaltzainari deitzen diot, eta 
berak ipiniko dio isuna. 

Oraintsu, txakurren inguruko 
araudiaren berri ematen ha-
si zara. Zer diote berriztarrek?  
Erreakzio ona izan du jendeak, 
momentuz ez dira asko aztora-
tu. Esaten dute garrantzitsua 
dela horri buruz informatzea 
eta kontzientziatzea. 

Herri-jagolea izateko lotsa gu-
txi behar da?
Ni lotsatia naiz berez, baina 
behin praktika eta konfiantza 
hartuta, gustura nabil. Lehe-
nengo egunetan arraroagoa 
zen. Jendeak ikusten ninduen 
txalekoagaz, eta ez zekien zer 
egiteko nengoen. Baina orain 
oso ondo: jendeagaz tratua dau-
kat, eta batzuk nigana hurrera-
tzen dira gauzak komentatzera.

Zer da zure lanetik gehien 
gustatzen zaizuna?
Herriko akatsei argazkiak ate-
ratzea. Zaletasuna familiatik 
datorkit gainera, nire osaba oso 
argazkizalea da eta. Gustatzen 
zait kameragaz ibiltzea. Gero, 
txostenak idazten ditut, eta po-
za ematen du handik denbora 
batera gauzak konpontzen di-
tuztela ikusteak.

Anekdota politik izan duzu?
Behin, 16:00etan eskolara joan 
nintzen, zebra bidean trafikoa 

zuzentzera, eta eskolako ater-
pean guraso batzuk txokolatea 
eta bizkotxoa banatzen zebil-
tzan. Guraso batek txokola-
tea eskaini zidan, eta handik 
denbora batera kikara batean 
ekarri zidaten. Trafikoa zuzen-
tzen eta txokolate beroa edaten 
nenbilen, pixka bat komikoa 
izan zen egoera. Trago bitan 
hartu nuen. 

Herri-jagolearen lana ezinbes-
tekoa dela uste duzu?
Udaltzainak ere kalean ibiltzen 
dira, baina beste modu batean; 
kotxean, patruilatzen... Ni oi-
nez nabil, eta oinez nabilenez,  
gauzei ondo begiratzeko au-
kera daukat; herrian dauden 
arazoak edo apurtuta dauden 
gauzak lehenago ikusten ditut. 
Herri guztietan ez da beharko, 
baina Berriz edo Zaldibar mo-
duko herri txikietan komeni 
dela uste dut. 

Zaldibarren, Txintxaur aisial-
di taldean ere bazabiltza. Zer 
moduz?
Lagun batek unibertsitateko 
proiektua egiteko aukeratu 
zuen gaitzat aisialdi talde bat 
sortzea, eta gero aurrera jarrai-
tu du. Jendea batzen hasi zen, 
eta bagabiltza aurrera egiten. 
Zaldibarko gazteek udaleku es-
perientzia bat izan ahalko dute, 
eta oso ideia ona dela uste dut. 

Zaldibarko gazteak aktibo za-
biltzate azkenaldian; Txinau-
rriak taldea ere sortu da.
Bai. Egia esan, gazteen belau-
naldi hau oso aktiboa da. Ini-
ziatiba duen gazte asko dago, 
aisialdiaren inguruan dauden 
gabeziak betetzeko gogoagaz.

LAUHORTZA

JOXE
GARAIZABAL 
Irakaslea

Akuilua

Arbola eta Mari
Anbotoko Mari hotzari ihes Ur-
daibai aldera joan zen, eta, bide 
batez, Gernikako arbola bisitatu 
zuen. Itxura tristea zeukan. Hos-
toak zimel, orbel itxura zeukaten. 
Usadioko agurren ostean berbe-
tan hasi ziren.

Marik zer gertatzen zitzaion gal-
detu zion.

Arbolak erantzun zion bere az-
pian ez zutela batzarrik egiten, 
orain Batzar Etxean batzen zirela.

Marik zera erantzun zion, gauza 
bera gertatzen dela aspaldian Ge-
rediagan, arbolak atera eta abaro 
barik geratu direla.

Arbolak batzar etxean nagusi 
berria daukala dio. Eta nagusi 
berriak sei bat urte direla bere 
herriko udalbatzarrean AHTaren 
abantailak azaltzean honela zioe-
la: “Naturari egin geniezaiokeen 
gauzarik txarrena bakean uztea 
da”. Zenbat eta triskantza han-
diagoak, sakelak beteago. AHTa, 
Bidegi, Hiriko…

Marik: Gaur egun ez daude he-
rriari begira, euren buruei eta 
kontu korronteei begira baino.

Arbolak: Argi eta garbi dago 
arbola berri bakoitzak gero eta 
gutxiago irauten duela. Egunetik 
egunera egoera txarragoan bizi 
gara, estuago, lotuago, zapaldua-
go. Goian zerua eta azpian lurra.

Marik: Ez dira konturatzen jen-
de xehearen egoeraz. Urrutian 
argi printzak ikusten omen dira. 
Nork? Non? Arkak betetzen doa-
zela. Norenak? Zerez?

Arbolak: Tirso de Molinak zioen 
moduan, ez dugu tiranoentzat 
orririk eman gura, ez eta itzal-
pean saldurik jagon. Zein erreza 
den bakoitzari bere inguru natu-
ralean bizitzen uztea eta zein zaila 
egiten zaigun askori eustea. 

Marik: Zer itxaron daiteke ha-
ritz bat jagoten ez dakitenenga-
tik? Uste duzue jendartea jagon 
dezaketela?

Jon Zubizarreta Hurtado | Herri-jagolea | Zaldibar, 1993

“Oinez nabilenez, kaleko arazoak 
udaltzainek baino lehen ikusten ditut” 
Berrizko kaleetan ikusiko duzue, txaleko horia soinean, koadernotxoagaz, herria zaintzeko beharretan 


