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Herririk herri

6.000 euroko laguntza, 
Nepaleko kaltetuentzat 
Udaleko alderdiek aho batez onartu dute ekimena

  DURANGO  M.O.
Joan zen zapatuan, Nepalen 
izandako lurrikararen ondo-
rioz, milaka lagun hil ziren, eta 
Durangoko Udalak 6.000 euroko 
laguntza bideratuko du hango 
kaltetuentzat. Hain zuzen ere, 
Gurutze Gorriari emango dio 
dirua. PSE-EE alderdiaren eki-
menez landu zuten gaia marti-
tzeneko osoko bilkuran, eta aho 
batez onartu zuten. “Gure egin-
beharra da horrelako ezbeha-
rren aurrean kooperatzea”, 
adierazi du PSE-EEko Idoia 
Agorriak. 

6.000 euro horiek Bateginez 
gobernuz kanpoko erakundeari 
emandako laguntzatik hartuko 
ditu udalak; izan ere, Durango-
ko elkarte horrek desagertzea 
erabaki berri du.Martitzeneko osoko bilkuran, zinegotziak eztabaidan.

“Sinadura bilketak alkateak  
niri deitzeko balio izan du”
Jolas parke bat estaltzeko eskaeragaz, mozio bat aurkeztu du Alaitz Arizagak

  DURANGO  M. Onaindia
Durangoko hamaika jolas par-
keetako bat estaltzea. Eskaera 
hori modu berritzailean za-
baltzen hasi zen duela hila-
bete batzuk Alaitz Arizaga 
durangarra, Internet bidezko 
sinadura bilketa bategaz. Ama 
da, eta uste du, euria egiten 
duenean, umeek ez dutela non 
jolastu. Aste honetan, udale-
ko osoko bilkuran mozio bat 
aurkeztu du, alderdiek aho 
batez onartu dutena. Momen-
tuz ez dago proiektu zeha-
tzik. Bilkura amaieran “uda-
larekiko hartu-emana erraz-
tea” eskatu zuen Arizagak. 

Udazkenean hasi zinen sinadu-
rak batzen, parkeren bat estali 
dezatela eskatzeko. 
Kuadrillagaz edo lagunekin 
elkartzean, beti kexa berbera ge-
neukan. Beti kexaka, baina gero 
ez da inora heltzen. Baten batek 
esan zidan Basaurin www.chan-
ge.org webgunea erabili zutela 

sinadurak batzeko, eta zerbait 
lortu zutela. Eta horrela hasi 
nintzen.

Eta zerbaitetarako balio izan 
du ekimenak?
Sinadura bilketak alkateak niri 
deitzeko balio izan du. Hastera-
koan, zeini bideratu galdetzen 
dizute webgunean, eta nik alka-
tearen izena ipini nuen. Udaleko 
helbide elektronikoa eman, eta 
berari ailegatu zitzaion.  

Zelan joan zen alkateagaz edu-
kitako berbaldia?
Alkateari azaldu nion jende 
guztiak eskatzen duen gauza 
bat dela parkeren bat estaltzea. 
Asteburuetan, Landako Gunea 
dago, baina aste barruan ere eu-
ria egiten du. Erantzun zidan az-
terketa bat egingo zuela, parke 
bat estaltzeko obra onena zein 
izango litzatekeen erabakitzeko.

Azterketa egin ostean, zer 
erantzun dizu?

Joan zen astean egon ginen be-
rriro. Txostenaren arabera, Ez-
kurdiko eta San Ignazioko par-
keak izan ezik, beste guztiak 
egoera txarrean daude. Estaltze-
ko egokiena Intxaurrondokoa 
dela esan zidan, baina ez dagoela 
dirurik. Azkenean, mozio eskae-
ra bat egitea erabaki nuen. 

Zergatik mozioa?
“Egingo dugu” esateak ez zidan 
askorako balio, hauteskundeak 
datozelako. Mozioagaz, gobernu 
bera izan edo aldatuta, konpro-
miso bat hartzen dute.

Beharrizanari soluzio bat eman 
beharko zaio. Baina zein?
Ez dakit zein den soluzioa, berri 
bat egitea edo baten bat estal-
tzea. Bestalde, uste dut badaude-
la lekuak erabilgarri: Landako 
Gunea, Merkatu plaza... Baina 
Landako Gunearena oraindik 
zailagoa dela diote, enpresa 
batek gestionatzen duelako eta 
kobratu egiten duelako. Alaitz Arizaga, Ezkurdiko jolas parkean.

ELA pozik, garbiketa arloko  
beharginen baldintzengatik 
Garbiketa zerbitzuaren baldintzak zehaztu dituzte

  DURANGO  M.O.
Martitzeneko osoko bilkuran 
udaleko garbiketa zerbitzua-
ren kontrataziorako baldin-
tzak onartu zituzten aho batez. 
ELA sindikatua pozik agertu 
da, beharginek edukiko dituz-
ten baldintzengatik. Sagrario 
Martin ELAko ordezkariak 
adierazi du sindikatuak idatziz 
aurkeztutako eskaerak jasotzen 
dituela kontratazio-orriak: bes-
teak beste, herrialde mailako 
hitzarmenean baino soldata eta 
lan baldintza hobeak, enpresa 

aldaketen aurrean subroga-
tzeko eskubidea eta enpresen 
balizko urraketei erantzuteko 
isunak. ELAko ordezkariaren 
ustetan, baldintza horiei esker 
lan erreformatik babestuta ge-
ratuko dira garbiketa zerbitzu-
ko beharginak.

Kontratazio-orriaren mo-
zioa aho batez onartu arren, 
Bildu eta Aralar kritiko agertu 
ziren zerbitzuaren azpikontra-
tazioagaz. Euren ustez, zerbi-
tzua publiko bihurtzea litzateke 
egokiena.
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·Zergatik aukeratu zenuen 
Lehen Hezkuntza gradua? 
Eta zergatik MONDRAGON 
UNIBERTSITATEAn?
Lehen hezkuntzako graduan 
heztea erabaki nuen haur hez-
kuntzako graduak ez didalako 
inoiz arreta deitu, eta erabakia 
hartuta neukan zalantzarik ga-
be. Lagun batek gomendatu zi-
dan ikasketak bertan burutzea, 
beraz animatu eta halaxe egin 
nuen.

·4. mailan zaude dagoeneko. 
Nola baloratuko zenuke orain 
arte bizitako esperientzia?
Nire esperientzia baloratu 
beharko banu, 4 ikasturteak oso 
azkar igaro direla esan beharra 
daukat. Konturatu barik 4.mai-
la iritzi da jadanik, eta denbo-
ra oso azkar igaro da. Nire espe-
rientzia positiboa izan da, nire 
gelakideekin erlazionatzeko au-
kera izan dudalako eta gauza as-
ko atera ditudalako bertatik.

·Nola definituko zenuke Hu-
manitate eta Hezkuntza Zien-
tzien Fakultatean jasotzen du-
zun ikasteko metodologia?
HUHEZI-n jasotako ikaske-
ta metodologia ez nuen espe-
ro aurretik, eta lehenengo ikas-
turtetik harritu ninduen, bai-
na positiboki. Egunero ikasten 
ditugun konpetentzietan na-
barmenduko nuke bertako me-
todologia, tradizionaletik at da-
goen metodologia. 

·Praktikaldiak burutzen ari za-
ra une honetan, kontaiguzu 
non eta zertan ari zaren?
Nire ikasketak atzerriko hiz-
kuntzan zentratuz, nire prakti-
kaldia San Jose Jesuitak ikaste-
txean burutzen ari naiz, eta ber-
tan lehen hezkuntzako 6.maila-
ko ikasleekin ari naiz.

·MUtik zer da gehien gusta-
tzen zaizuna?, Eta zerbait ho-
betzeko?

Nire kasuan MUko HUHEZIko 
fakultatetik gehien gustatzen 
zaidana bertako ikasteko era 
da. Aipatu bezala ikasketa tra-
dizional eta memoristiko bate-
tik aldentzen den metodologia 
da bertakoa, eta hori da gehien 
gustatzen zaidana. 
Hobetzekoak ere badaude nos-
ki, esaterako urtetik urtera da-
goen ordutegi aldaketa aipatu-
ko nuke, baina edozeinek beste 
edozer pentsa dezake.

www.mondragon.edu/prest

“Hezkuntza metodologia da 
gehien gustatzen zaidana”
Ion Gallastegi Lehen Hezkuntza graduko Atzerriko 

Hizkuntza ibilbideko ikaslea da  
MONDRAGON UNIBERTSITATEko Humanitate  

eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean (HUHEZI).

Osasun zerbitzuan euskarazko arreta 
bermatu gura du Berdin elkarteak
Erabiltzaile eta langile euskaldunak bilduko dituen elkarte bat izan gura du

  DURANGO  J. Derteano
Martitzenean, Durangoko Plate-
ruenean aurkeztu zuten Berdin 
elkartea. Euskal Herriko osa-

sun sisteman arreta euskaraz 
eskaintzea bermatu dadila du 
helburu, eta osasun zerbitzuen 
erabiltzaile eta langile euskaldu-

nak bilduko dituen elkarte bat 
izan gura du. 

Ainhoa Larrañaga Mondra-
gon Unibertsitateko irakasleak 

azaldu zuenez, sasoi batean, 
medikuntza zientifikoaren ere-
duan, medikuari ematen zi-
tzaion lehentasuna, baina, egun, 
pazientearengan zentraturiko 
eredua da nagusi: “Pazientea da 
ardatz, zerbitzua pazientearen 
egoerari, izaerari eta inguru-
neari egokitu behar zaio”. Eta 
eredu horri jarraituz, “kalitatez-
ko osasun arreta pazientearen 
hizkuntzan eskaintzen dena da; 
arreta eta hizkuntza banaezinak 
dira”. Aitor Montes Aramaioko 
familia mediku eta elkartearen 
sustatzaileetako baten esanetan, 
“kalitatezko zerbitzua pazien-
tearen hizkuntzan eskaintzen 
dena da, eta ez litzateke osagarri 
bat izan behar, bete beharreko 
gaitasun bat baizik”.

Larrañagak erantsi zuen eus-
karazko arreta “edonon eta edo-
noiz” bermatu behar dela: “Mai-
la guztietan eman behar da, 
kontsultategian zein ospitalean, 
ahoz zein idatziz”. Horrela, el-
karte berriak osasun zerbitzuen 
erabiltzaile eta langile euskaldu-
nak bilduko dituen elkarte bat 
izan gura du: “Laguntza behar 

duenari babesa emateko, ahol-
kularitza eskaintzeko, elkarren 
arteko harremanak sustatzeko, 
modu horretara osasun arreta-
ren kalitatea bermatuz”. Labur-
bilduz, “aniztasunetik abiatuta, 
berdintasuna bultzatuko duen 
elkarte bat izan gura dugu”, 
azaldu zuten.

Baztango egoeraren berri, 
adibidez, Garbiñe Elizegi ber-
tako alkateak eman zuen aur-
kezpen ekitaldian. Euskarazko 
osasun zerbitzua izateko zailta-
sunak dituzte, eta egoera alda-
tzeko erakundeetan neurri bila 
dabiltzala azaldu zuen.

Pako Aristi idazlea euskara 
“berriro piramide sozialean bir-
kokatzeko” beharraz mintzatu 
zen. Besteak beste, “politikarien 
utzikeria” salatu zuen: “Euskal 
Herrian ez da oraindik erabaki 
politiko global bat hartu eus-
karari buruz, lurralde osora 
eta maila guztietara zabalduko 
litzatekeena. Euskara oraindik 
zintzilik dagoen gai bat da; ez da-
go estrategiarik, eta, estrategia 
falta denean, arazo kolektiboa 
indibidual bihurtzen da.”

Aitor Montes, Ainhoa Larrañaga, Pako Aristi eta Garbiñe Elizegi, martitzenean, Plateruenean egindako aurkezpenean.

 DURANGALDEA  J.D.
Itziar Lasa durangarra Arra-
sateko anbulatorioan fami-
lia medikua da. Berdin el-
karteari hainbat abantaila 
ikusten dizkio osasun arre-
ta zerbitzua euskaraz ber-
matzea lortzeko bidean. 

Osasun zerbitzuan euska-
raren erabilpena sustatzeko 
lana gertutik ezagutzen duzu.
Bai; izan ere, Osasungoa Eus-
kalduntzeko Erakundeko ki-
dea naiz. Orokorrean, osasun 
arloan euskara sustatzeko 
sortu zen erakunde hori. Ber-
din elkartearen aurkezpenera 
etortzeko gonbita jaso genuen, 
eta nire sostengua eskaini nahi 
izan diot. 

Osasungoa Euskalduntzeko 
Erakundeak ibilbide luzea 
dauka?
Orain 25 urte sortu zen. Baina, 
ikusten denez, osasun arloan 
oraindik lan asko dago egiteko.

Berdin elkarteak zer onura 
eskaini ditzakeela uste duzu?
Elkarte berriak gureari lagun-
du diezaioke. Osasun arloan 
euskarari beste bultzada bat 
emateko balio dezake. Gaine-
ra, beste arlo bat landuko du, 
erabiltzailearena. Nire ustez, 

erabiltzaileek izan behar dute 
osasunaren arloan euskara 
sustatzeko motorra. Langileek 
barrutik zein administrazioek 
egin beharrekoa egin beharko 
dute, baina soziologikoki ez ba-
dago eskaera bat, eta norbana-
koak ez badira aktibatzen eta 
ahalduntzen, ez dugu lortuko. 
Elkarte honek esparru hori in-
dartuko du. 

Zelan lortu daiteke herrita-
rrak aktibatzea?
Aurtengo Korrika amaierako 
mezuan Lorea Agirrek esan 
zuen moduan, “ez da hain in-
portantea izatea ala ez izatea; 
inportantea dena ekitea da”. 
Norberak bere lotsak kendu, 
ausardia hartu, eta bere hiz-
kuntzan berba egitea. Hori oso 
alderdi garrantzitsua da. Eta 
badago horretarako aukera 
Osakidetzan. 

Durangaldean zelakoa da 
euskaraz artatua izateko au-
kera?
Nire ustez, Durangaldean ba-
dago euskaraz artatua izateko 
aukera. Askotan erabiltzaileok 
ez dugu euskara erabiltzen. 
Beharbada, lehenengo, bitarte-
ko egokiak aurkitu beharko li-
rateke, eta, ondoren, eskaintza 
hori bermatu.

Itziar Lasa Beitia  
Familia medikua Arrasaten 

“Erabiltzaileek izan behar 
dute osasunean euskara 
sustatzeko motorra”
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Fumbarriko beharginak: 
“Ez goaz lanera  
gaixotzera edo hiltzera”
2011z geroztik Durangoko Fumbarri enpresan lan 
egin dutenen %15i silikosia atzeman diete

 DURANGALDEA  A.U. / M.O.
2011z geroztik Durangoko Fum-
barri galdategian lanean ibili 
diren beharginen %15i silikosia 
diagnostikatu diete. Datu hori 
eman zuten martitzenean, Lan 
Osasunaren Nazioarteko Egu-
naren harira LABek deitutako 
manifestazioan. Fumbarrin 
hasi, eta udaletxeraino joan zi-
ren manifestariak, eta, bertan, 
beharginen izenean Juan Kar-
los Larrinaga ordezkariak egin 
zuen berba. Bere arabera, ja-
beek, “enpresa zabaldu zenetik, 
ez dute inolako ahaleginik egin 
prebentzioan”, eta prebentzio 
hori exijitu zuen, “gainontzeko 
lankideak gaixotu ez daitezen”. 
Mezu argia bota zuen: “Ez goaz 
lanera gaixotzera edo hiltzera. 
Duintasunez bizitzeko egiten 
dugu lan”. Hurrengo asteeta-
rako protestak iragarri zituen 
Larrinagak.

Langileen eta sindikatuen 
mobilizazioek ez dute etenik as-

teon. Izan ere, martitzenekoen 
ostean, Maiatzaren Lehene-
ko protestak egingo dira gaur. 
LABek berak, esaterako, mani-
festaziora deitu du 12:00etarako, 
Durangoko udaletxetik hasita. 
Euren eskubideen alde enprese-
tan borrokan dabiltzan langile 
guztiak omendu gura ditu sindi-
katuak gaurko ekintzagaz.

Bestalde, ELAk Bilbora joate-
ko deia egin du. 11:45ean, Jesu-
sen Bihotza plazan mitina egin-
go du, eta, ostean, manifestazioa 
ere bai.

Ernairen ekimenak
Maiatzaren Lehena dela-eta, 
Borroka Astea garatzen da-
bil Ernai gazte erakundea, eta 
hainbat jarduera eraman ditu 
aurrera Durangon eta Elorrion, 
besteak beste. Durangarrek 
etxebizitza eskubideagaz lotu 
dute egitaraua, eta elorriarrek 
emakumearen ikuspuntutik jo-
rratu dute.

Martitzenean, Durangon eginiko manifestazioa.

Fumbarritik irten zen protesta.

Gizarte 
larrialdietarako 
laguntzak %5,4 igo  
ziren iaz

 DURANGALDEA  J.G.
Durangoko Amankomunaz-
goak kudeatzen dituen gizarte 
larrialdietarako laguntzen 
(GLL) eskaerak %11 igo ziren 
2014an. Guztira, iaz emandako 
laguntzen diru kopurua 475.808 
eurokoa izan zen, 2013an bai-
no %5,40 gehiago. Gainera, 

Amankomunazgoak 70.000 
euro jarri zituen bere funtseta-
tik, eskaera guztiei aurre egin 
ahal izateko. Prentsa oharrean 
azaldu dutenez, diru-lagun-
tzak eskatzaileen alokairuak 
ordaintzeko (%35) eta etxeak 
mantentzeko (%32) izan ziren.

Aurten, Amankomunaz-
goak Eusko Jaurlaritzatik hel-
dutako 417.916 euro kudeatuko 
ditu gizarte larrialdietarako 
laguntzetan. 

Amankomunazgoak 475.808 
euro banatu zituen  
gizarte larrialdietarako 
laguntzetan, 2014. urtean

12 proiektu, aurrekontu 
parte-hartzaileei esker
28.700 euro erabiliko dituzte proiektuak garatzeko

 MAÑARIA  Markel Onaindia
Mañariko Udalak aurten ere 
aurrekontu parte-hartzaileak 
garatu gura izan ditu, aurreko 
urte bietan hasitako bideari 
jarraitzeko. Horrela, urteko 
aurrekontu osoaren zati bat 
herritarrek egindako ekarpe-
nekin beteko dute. Endika Jaio 
alkateak azaldu du 24 bat pro-
posamen aurkeztu zituztela he-
rritarrek, eta ondoren egindako 
batzar zabal batean horietatik 
hamabi aukeratu zituztela. 

28.700 euro erabiliko dituzte 
proiektu horiek guztiak aurre-

ra eramateko. Esaterako, parke 
gorrian nagusiek gimnasia 
egiteko tresnak ipintzeko 5.000 
euro hartuko dituzte. Erabaki 
garrantzitsu bat udalekuen es-
kaintza zabaltzea izan da; orain 
arte, uztailean, pare bat astetan 
garatzen ziren, eta, aurten, uda 
osoan zein Gabonetan egongo 
da zerbitzua. 7.000 euro gorde di-
tuzte ekimen horretarako. 

Jaiok gogoratu du onartu-
tako ekintzak egia bihurtzen 
direla, eta herritarrak hurren-
go partaidetza saioetan parte 
hartzera animatu ditu.

Maiatzetik aurrera, anbulatorio  
zaharrean egongo da ludoteka     
Kalabazaneko begiraleen ustez, Kultur Etxea baino “leku aproposagoa” da

  BERRIZ  Amaia Ugalde
Maiatzaren 9an leku berria 
estreinatuko dute Kalabazan 
ludotekan dabiltzan begiraleek 
eta umeek: Kultur Etxetik anbu-
latorio zaharrera pasatuko dute 
ludoteka. Orain arte, kultur 
etxeko hirugarren pisuan egin 
dute bi zapaturik behineko jar-
duna, baina, bertako baldintzak 
egokienak ez zirela-eta, beste 
lokal bat eskatzen ibili dira be-
giraleak.

Kultur Etxeko lokala arin 
berotzen dela nabarmendu du-
te begiraleek, eta umeentzako 

ez dela aproposena: “Gainera, 
moketa dauka, eta umeekin 
beti zikintzen izan da apur bat; 
astelehenetan, yogako taldeak 
igarri izan du hori”, azaldu 
du Ireide Serrano begiraleak. 
Horretaz gainera, hirugarren 
pisuan egonda, kalera irtetea ez 

zen hain samurra. Anbulatorio 
zaharrean, gainean dagoen par-
kera joateko aukera izango dute 
umeek.

Datorren astean ibiliko dira 
Pagotxa aisialdi elkartekoak 
materiala bertara mugitzen.

Kalabazan ludoteka Pago-
txak kudeatzen du, eta hiru be-
girale ibiltzen dira 3 eta 11 urte 
arteko umeekin. 15 eta 30 ume 
artean hurreratzen dira berta-
ra. Arratsalde osoan edo bi txan-
datan egon daitezke umeak, 
17:00etatik 18:30era eta 18:45etik 
20:15era.

Datorren astean ibiliko dira 
Pagotxa aisialdi elkartekoak 
materiala anbulatorio 
zaharrera mugitzen



2015eko maiatzaren 1a, barikua  |  anboto     Publizitatea     5

ILE APAINDEGIAK

ESTETIKA ZENTROAK

DIETETIKA eta NUTRIZIOA

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

EDERTASUN GIDA 

Ana Camarero.

Azido hialuronikoa

Azalaren hidrataziorako produktu 
bat dakar oraingoan Ana Camare-
rok: azido hialuronikoa. Maiatzean 
%30eko deskontua dauka.

Zergatik probatu behar dugu azido 
hialuronikoa?
Azalaren barne hidratazioan 
garrantzitsuena ura edatea eta 
barazkiak jatea da. Baina kanpotik 
ere zaindu behar dugu, eta, 
horretarako, azido hialuronikoa da 
produktu izarra.

Zer lortuko dugu ematean?
%100 naturala da, eta zimurrak zein 
markak murrizten ditu. Hidratazioa 
berehalakoa da, eta eragina 
hamabi ordu baino gehiagokoa 
izatera heltzen da. Edozein azaletan 
erabili ahal da, eta ez du 
parabenorik.

Produktu bat baino gehiago dago? 
Bai. Hidratazio krema, seruma, begi 
ingurunea zaintzekoa eta kosme-
tiko-geruza daude. Guk tratamen-
duak egiten ditugu, eta hilabete 
honetan %30eko deskontuagaz.
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Arriaundiko kaleratuek 
protestak hasi dituzte
LAB sindikatuak elkarretaratzeetara deitu du

 IURRETA  Aitziber Basauri
Arriaundi gozogintzan kale-
ratutako sei langileak berriro 
onartu ditzaten eskatzeko elka-
rretaratzeetara deitu du LAB 
sindikatuak. Egunero elkartu-
ko dira Durangoko Andra Mari-
ko elizpean, 12:30etik 13:00etara. 
Horretaz gainera, gaur, Maia-
tzaren 1a, aldarrikapen hori be-
rori Durangoko kaleetan zabal-
duko du sindikatu abertzaleak.

LABek jakinarazi duenez, 
Arriaundi enpresaren berririk 
ez dute, orain astebete sei lan-
gile kaleratu zituztenetik –ho-
rietatik bost LABeko afiliatuak 
dira, eta, seigarrena UGTkoa–.   

LABen kontrako jazarpen 
sindikala sarritan salatu izan 
du sindikatuak: “Jazarpen hori 
are eta bortitzago bihurtu da 
soldaten jaitsierari ezetz esan 
genion momentutik –enpresak 
CCOO eta ELA sindikatuekin 
batera onartutakoa–”. Gaine-
ratu dutenez, jazarpen horren 
ondorio “larriena” kaleratzeak 
eta “lanpostuen suntsiketa” di-
ra . LABek gaineratu du ez die-
tela uzten lanpostuak manten-
tzeko alternatibak aurkezten. 

Sindikatuak salatu du LABe-
ko afiliatuak langileen eskubi-
deak defendatzeagatik kaleratu 
dituztela.

Aurrekontuei 
buruzko eztabaida 
atzeratzea erabaki 
du udalak

 IURRETA  Jone Guenetxea
Iurretako Udalak 2015eko 
aurrekontuak asteleheneko 
udalbatzarrean eztabaidatzea 
aurreikusita zuen. Udaleko 
lanpostuen balorazioaren ez-
tabaidak, ordea, aurrekontuen 
gaia atzeratzea eragin zuen. 
Izan ere, lanpostuen balorazioa 
ez zen aurrera irten, oposizio 
guztia (Bildu, PSE-EE eta PP) 
kontra izan zuelako. Zorion Agi-
rrezabal Bilduko zinegotziaren 
arabera, “balorazio honek ez 

ditu lan karga eta lan banaketa 
arazoak konpontzen”. 

M a r i a  A n g e l e s  M u ñ o z 
PSE-EEko zinegotziak, berriz, 
batzordearen funtzionamen-
duagaz ez zegoela konforme 
azaldu zuen, eta txostena alder-
diaren aholkularitza juridikora 
eraman duela.

Iñaki Totorikagunea Iurre-
tako alkateak “harriduraz” 
hartu zuen entzuten zebilena. 
“Batzordean denok parte hartu 
duzue. Paritarioa izan da, eta 
ezin da esan arineketan ibili 
garenik, zortzi hil izan ditugu”.

Nacho Toca PPko zinego-
tziak lanpostuen balorazioa 
hauteskunde ostean sortuko 
den udalbatzaren esku uztea 
proposatu zuen. Garaitarrak eta lantziegarrak, joan zen zapatuan ateratako familia argazkian.

Giro onean ospatu dute 
lantziegarrekin senidetza
90 bat lagun batu ziren zapatuan, herri bazkarian

 GARAI  Markel Onaindia
Joan zen zapatuan, herri bien 
arteko senidetza ospatzeko 
jaialdia egin zuten Garaiko eta 
Lantziegoko (Araba) herrita-
rrek, eta Gontzal Sarrigoitia 
alkateak adierazi du giro onean 
pasa zutela eguna. Esate batera-
ko, herri bazkarian, guztira, 90 
bat lagun batu ziren. 

Sarrigoitiak kontatu duenez 
hogei lantziegar etorri ziren 
Garaira, eta heldu bezain laster 
hamaiketakoa egin zuten elka-
rrekin. Gero, triki-poteoan ibili 
ziren tabernetan, eta, eguer-
dian, bazkaria egin zuten pilo-
talekuan. 

Ez zen hor amaitu jaia. Izan 
ere, arratsaldean, erromeria 

eduki zuten Laja eta Narbaiza-
gaz. Gaueko 21:00ak arte iraun 
zuen gutxi gorabehera musika 
emanaldiak.

Garaiko eta Lantziegoko he-
rritarren arteko hartu-emana 
dantzari eskerrak sortu zen, eta 
duela urte bi senide bihurtzea 
erabaki zuten udalek. Ondo-
rioz, urtero bisitak trukatzen 
dituzte.

Garaiko eta Lantziegoko 
herritarren arteko 
hartu-emana dantzari 
eskerrak sortu zen

Berbalagun 
egitasmoak 
bideo proiekzioak 
eskainiko ditu

 OTXANDIO  J.D.
Amaraune euskalzaleen sa-
reak Berbalagun egitasmoa 
abiatu du Otxandion. Euskal-
dun berriei euskaraz berba 
egiteko guneak eskaintzea da 
egitasmo horren helburua. Ho-
rretarako, euskaldun zaharren 
eta berrien arteko tertuliak 
antolatzen ditu, azken horiek 
euskara praktikatzeko aukera 
izan dezaten. Aurten, 20:00eta-
tik 21:30era batuko dira aste-
lehenero. Egitasmoa aurrera 
eramateko euskaldun zaharrei 
parte hartzeko gonbita luzatu 
diete. Interesatuak e-mail ho-
nen bidez jarri daitezke anto-
latzaileekin hartu-emanetan: 
euskara@otxandio.net.

Aurten, hamabostero Koi-
kili Aterpetxean bideo proiek-
zio baten ostean tertuliak edo 
gaiari buruzko elkarrizketak 
antolatuko dituzte. Parte-har-
tzaileen araberako gustuekin 
urteko egutegia osatzea eta 
garatzea da asmoa. Lehenengo 
proiekzioa eguaztenean izan 
zen: Gizonak gizon eredu tradi-
zionaletik ihesi izan da proiek-
zioaren eta osteko tertuliaren 
gaia.

Bideo proiekzioaren  
ostean, gaiari buruzko 
tertuliak egingo dituzte 
Koikili Aterpetxean

Domekan, Bizkargiko 
Eguna ospatuko dute, 
Santa Krutz inguruan
Bertsolarien saioa eta Zirkinik Bez Zornotzako 
taldearen musika egongo dira, besteak beste 

  ZORNOTZA  J. Derteano
Urteroko ohiturari eutsiz, do-
mekan, Bizkargiko Eguna ospa-
tuko dute izen bereko mendian 
dagoen Santa Krutz ermitaren 
bueltan. Gune horretan lau he-
rrik muga egiten dute: Zorno-
tzak, Larrabetzuk, Morgak eta 
Muxikak.

Bizkargi mendiak esanahi 
berezia du historikoki, 36ko ge-
rran borroka latzak gertatu zire-
lako bertan. Hildako eta zauritu 
asko izan ziren alde bietan. Izan 
ere, balio handiko tontorra zen 
estrategikoki. Baina gerraren 
aurretik ere batzen ziren Biz-
kargin, jai giroan. Beraz, dome-
ka honetan, jaia eta oroimena 

uztartuta ospatuko dute eguna. 
Ohi bezala, 12:30eko oroimen 
ekitaldiaren ostean, Etxanoko 
auzo elkarteko ordezkariak txu-
zoa lurrean sartuko du, ondoren 
etorriko diren ekitaldiei hasiera 
emanez.

Ondoren, Etxahun Lekue, 
Xabier Arriaga Txiplas, Onintza 
Enbeita eta Miren Amuriza ber-
tsolariek bertso saioa eskainiko 
dute. Ostean, 13:00etan, Zor-
notzako Zirkinik Bez musika 
taldeak emango dio jarraipena 
jaiari. Oro har, egun osoan ez da 
musikarik faltako; ohiko txistu-
lariez eta trikitilariez gainera, 
aurten joaldunak ere entzun 
ahal izango dira Bizkargin. 36ko gerran hainbat borroka izan ziren Bizkargin.

San Migel, Ogena 
eta Garitondoko 
bideetan asfaltoa 
botako dute

  ZORNOTZA  J.D.
Udalak San Migel, Ogena eta 
Garitondo auzoetako hiru bide 
asfaltatuko ditu. Guztira, 1,4 
kilometro izango dira, eta he-
rriko auzoetara sarrera-irteera 
erraztea dute helburu lanek.

Lehenengo bideak 550 metro 
ditu, eta San Antonio indus-
trialdea San Migel auzoagaz 
lotuko du. Bigarrenak 600 me-
tro ditu, eta Garitondotik hasi 
eta Larrabetzugaz muga egiten 
duen lekuraino doa. Azkenik, 
Ogena auzorako sarbideko 300 
metro ere asfaltatuko dituzte. 

Udalarenak diren bideak as-
faltatzeko asmoaren barruan, 
Zornotzako Udalak 120.000 
euro baino gehiago inbertitu 
ditu. Hiru bide horiek azken 
urteotan konpondutako 71 kilo-
metroei batuko zaizkie.
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SEI HANKAKO MAHAIA

Badago oraindik 
zereginik
Irakurle estimatua.
Astekari honetan idatziko 
dodan azken aldia da hau, 
hauteskundeak baino lehen. 
Bai, halaxe da, irakurle zintzo 
hori, maiatzaren 24an udal 
eta foru hauteskundeak izan-
go doguz. Eta egun horretan 
hautesleek boto bi emoteko 
aukera izango dogu: bata, gure 
Udaleko zinegotziak aukera-
tzeko, eta, bestea, Batzar Na-
gusietako ahaldunak aukera-
tzeko. Muga gaitezan, irakurle 
argia, udal hauteskundeetara. 
Kasu horretan, gure Udale-
rrian bost aukera politikoren 
artean hautatzeko abagunea 
izango dogu. Alabaina, aukera 
guztiei zor jaken errespetua 
aldez aurretik aintzatetsiz, 
egiatan bi eredu nagusien ar-
tean hautua egiteko momen-
tua izango dogu.

Ez dira atzo jaiotako auke-
rak. Ez. Aspaldidanik gara-
tzen ari diren bi proiektu dira. 
Eta esperientzia zehatzetan 
islatzen direnak. Bata, Duran-
gon azken hamarkadetan ha-
ziarazi dan egitasmoa. Bestea, 
oso gertu daukagun udalerrie-
tan ikusi ahal doguna, besteak 
beste, Gipuzkoako herri ba-
tzuetan. Elkarlana vs inposi-
zioa. Etorkizuna ahaleginez 
eta lanez eraikitzea ala hitz 
hutsalez eta proklama potoloz 
zerua betetzea. Konponbideak 
eta aukerak proposatzea edo 
norberaren iritzia gainera-
koei ezartzea. Talde politiko 
guztiekin adostasunak lortzen 
saiatzea ala ezezkoa etengabe 
mahaigaineratzea. Bosgarren 
edukiontzia edo atez atekoa. 
Irakurle preziatua, zure esku 
dago. EAJkoentzat pertsona 
da ardatza.

Udalak 5 puntutik 
3,9ko balorazioa 
duela dio Elorrioko 
gobernu taldeak 

  ELORRIO  J.G.
Elorrioko Udalak kontuak 
jendaurrean aurkezteko pro-
zesuak balorazio positiboa 
izan duela azaldu du gobernu 
taldeak (EAJ) prentsa ohar bi-
dez. 5 puntu posibleetatik 3,9 
puntuko batez bestekoa jaso 
duela jakinarazi du. Guztira, 
130 elorriarrek hartu dute par-
te asebetetze maila neurtzeko 
martxan jarritako galdeketan. 
Balorazioa egiterako orduan, 
azken lau urteetan udalerrian 
gauzatutako 22 proiektu hartu 
dituzte erreferentziatzat. 

Balorazio altuena jaso duen 
proiektua pertsona nagusiei 
zuzendutako suteen aurkako 
sistema da –5 puntutik 4,5 esku-
ratu ditu–. Bigarren lekuan, es-
kolako bidean egindako lanak 
eta auzo taxi zerbitzua daudela 
azaldu du gobernu taldeak. 

Aurreratu duenez, hobetu 
beharreko gaien artean udal 
kiroldegiaren kudeaketa, Pulla 
Azkarretako Plan Partziala eta 
udaltzaingoaren egoitza berria 
daude.

Segurtasunagatik, San Agustinen 
hiru pasagune ipiniko dituzte
Irailean, oinezko bat hil zen auto batek harrapatuta, bidea zeharkatzen zebilela

  ELORRIO  Markel Onaindia
Segurtasuna hobetzeko helbu-
ruz, San Agustinen hiru pasa-
gune ipiniko dituzte. Urrian, 
oinezko bat hil zen zebra bidean, 
auto batek harrapatu eta gero. 
Aldund iaren errepide zatia da, 
eta, udalak agertutako kezkaren 
ondorioz, bertan semaforo bat 
ipintzea adostu zuten erakunde 
biek. Gainera, jasotako pasa-
guneak sortzea ere eskatu zuen 
udalak. Hori egia bihurtu ahal 
izateko, errepide zatia udalaren 

jabetzakoa izatera pasatuko da. 
Izan ere, Aldundiak ez ditu jaso-
tako pasabideak ezartzen bere 
errepideetan. Edozelan ere, 
Aldundiak ordainduko du obra.

Biribilgunetik elizara bidean 
ipiniko dituzte pasagune bi, eta 
hirugarrena, gaur egun sema-
foroa dagoen lekuan. Gainera, 
errepidea estutuko dute.

Bildu abstenitu egin zen bil-
kuran. Xabier Orbegozok kri-
tikatu zuen ez dutela informa-
ziorik eduki, eta EAJk ez duela 

hartu-emanik eduki San Agus-
tineko auzo elkarteagaz. Joseba 
Mujika alkateordeak azaldu 
zuen kaltetutako bizilagunekin 
egon direla, eta informatzeko 
borondatea eduki dutela. PPko 
Carlos Garcia ez zen bertaratu.

Bilkura eta gero Bilduko 
Idoia Buruagak EAJ kritikatu 
du. Adierazi du enteratu direla 
udala eta aldundiaren artean ez 
dagoela hitzarmen ofizialik, eta 
proiektua interes elektoralagaz 
aurkeztea leporatu dio EAJri.

Semaforoa dagoen lekuan ipiniko dute jasotako pasaguneetako bat.

Genero indarkeriaren 
inguruko protokoloa
Udalak protokoloaren berrazterketa onartu du

 MALLABIA  Jone Guenetxea
Mallabiko udalbatzak emaku-
meen aurkako indarkeriari 
aurre egiteko protokoloaren be-
rrazterketa onartu du. Era be-
rean, protokoloan parte hartzen 
duten profesionalen sinadurak 
berriztu dituzte: Osakidetza, 
Ertzaintza eta herriko eragile 
sozialak. 

Mallabiko Udaleko ardura-
dunek azaldu dutenez, udalak 
genero indarkeriaren aurka 
apustu serioa egin du azken 
urteotan. Gai honen inguruan 
hainbat diagnosi, plan eta pro-

tokolo gauzatu dituzte. Gainera, 
protokoloaren helburuak bete 
ahal izateko erremintak sor-
tzeari ekin diote. Berdintasune-
rako lantaldea, esate baterako, 
herrian berdintasuna transber-
tsala izan dadin eta udaleko es-
parru guztietan landu dezaten 
dabil lanean. Era berean, Nahi-
kari emakume elkartea sortu 
denetik ekintza gehiago anto-
latzen direla azpimarratu dute. 
Iazko azaroan martxan jarri 
zuten Mallabiko Berdintasun 
Kontseiluan ere parte hartzen 
du emakume elkarteak. 

Nekazari eta artisau azoka 
egingo dute, maiatzaren 9an 
Iazko postuak bikoiztu egingo dituzte aurten

  ATXONDO  Joseba Derteano
Atxondoko gaztetxeak II. Neka-
zari eta Artisau Azoka antolatu 
du maiatzaren 9rako, Apatan. 
Iazko lehenengo aldian, hamabi 
postu jarri zituzten, eta, aurten, 
kopuru hori bikoiztuko dute, 
eta 25 postu inguru egongo dira. 

Apatako plazan eta Eus-
kalherria kalean kokatuko 
dituzte postuak, 10:30etik au-
rrera; animalien, nekazaritza 
produktuen eta artisautzaren 
gainekoak izango dira. Anima-
liei dagokienez, astoak, oiloak, 
zaldiak, ahuntzak, ardiak eta 

behiak ikusi ahalko dira. Arti-
sautzako postuetan, bitxiak, lo-
rontziak eta oinetakoak izango 
dira, besteak beste. Nekazaritza 
produktuen gunean, txorizoak, 
gaztak, arrautzak, ogiak eta ba-
razkiak erosi ahalko dira, beste 
hainbat produkturen artean.

Ekoizle asko atxondarrak 
eta inguruetakoak dira, baina, 
esaterako, pasta egiten duen 
igorretar bat eta shiitake ekolo-
gikoa ekoizten duen arabar bat 
ere etorriko dira. Ekoizle asko 
gazteak izango direla nabar-
mendu dute antolatzaileek. 
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      Iritzia 

Arrate Elkoro Zengotitabengoa ELAko Eskualdeko arduraduna

Julen Orbegozo Terradillos, Fracking Ez! plataformaren izenean

Mugimendu sindikalarentzat erronkaz 
beteta dagoen oraina eta geroa ikusirik, 
Maiatzaren Lehenean ELAk lehenik go-
razarre egin nahi die bere militanteei, 
horiek euskal langile-klasearen interes 
eta helburuak defenditzeko prest dagoen 
proiektuarekin agertzen duten konpro-
misoa dela eta; hain zuzen, militanteon 
lanari esker proiektu horrek ELAren 
gehiengoa berritu ahal izan du hautes-
kunde sindikaletan. 

Sindikatuak indarra ematen digu. Go-
bernuek pertsonarik ahulenen babesera-
ko tresnen aurka ekiten diote: negoziazio 
kolektiboa, fiskalitate progresiboa, zerbi-
tzu eta prestazio publikoak, demokrazia 
eta parte hartze soziala, esate baterako. 
Besterik egiten ez badugu, instituzioak 
beste politika bat egitera derrigortzen ez 
baditugu, hazkunde ekonomikoak desber-
dintasun handiagoa ekarriko du.

Haien helburu nagusia prekarietate 
laboral eta soziala lortzea da. Izan ere, 
prekarietateari esker askoz diru gehiago 
irabazten dute, gure jendea azpiratuta 
daukate, eta gure nortasuna, kolektibo gi-
sa, lausotuta geratzen da. 

Badakite sindikalismo antolatua beren 
asmoetarako oztopo bat dela, eta ez dute 
onartzen. Sindikalismoak badaki inda-
rren banaketa oso desberdina dela; horre-
gatik berresten du sindikatua, langile-kla-
se antolatua, dela indarra ematen diguna. 

ELAren ustez, sindikalismo abertza-
leak gure herriaren burujabetzari egin 
diezaiokeen ekarpenik nagusienetakoa 
justizia soziala eta solidaritatea defenda-
tzea da. 

Hau guztia aldarrikatzeko, Bilbon os-
patuko dugu Maiatzaren Lehena. 11:45ean 
dugu hitzordua Bilboko Jesusen Bihotza 
plazan. 

Euskal Herriko Fracking Ez! plata-
formak kanpaina hasi du, maiatzeko 
foru eta udal hauteskundeei begira. 
Hauteskundeetara aurkezten diren 
zerrendaburu eta hautagai nagusiei 
dokumentu bat helaraziko diegu, fra- 
ckingaren aurrean duten posiziona-
mendua zein den herritarren aurrean 
argitu dezaten. 

Botoa hautetsontzietan sartu aurre-
tik eskubidea daukagu jakiteko alder-
di edo hautagai bakoitzak zer egiteko 
asmoa duen, haustura hidraulikoa 
gure herrietara helduko balitz. Horre-
tarako, frackingaren aurkako konpro-
misoa hartzea eskatuko diegu. 

Durangaldean ere bagabiltza di-

namika horrekin. Kasu batzuetan 
zuzenean jarriko gara harremanetan 
hautagaiekin; beste batzuetan, alder-
diei helarazi diegu eskaera. Aldiz, 
ulertuko duzuen moduan, ez da erraza 
zerrendaburu guztiengana heltzea. 
Horregatik, alderdi politikoren batek 
edo zerrendabururen batek oraindik 
ez badu konpromiso honen berririk 
eta sinatzeko asmoa badu, jar dadila 
harremanetan Durangaldeko plata-
formarekin, frackingezdurangaldea@
gmail.com e-mailaren bitartez. 

Jasotzen ditugun erantzunekin, 
hauteskunde kanpainan publiko egin-
go ditugu hautagai nagusien posizio-
namenduak.

Maiatzaren Lehena 2015. Prekarietateari ez!

Fracking ez! ere kanpainan

Gizon-emakumeen berdintasuna 
bultzatzeko ordenantza aurrera     
Berdintasunaren arloa arautzeko udal ordenantza onartu dute aho batez

  ABADIÑO  Itsaso Esteban
Abadiñoko Independienteak 
alderdiko, Bildu koalizioko eta 
EAJko ordezkariek batzordean 
landutako gizonen eta emaku-
meen arteko berdintasunerako 

ordenantza aho batez onartu 
zuten, eguazteneko udalbatza-
rrean. Berdintasunaren arloa 
arautzeko ordenantza bat onar-
tu duen Bizkaiko lehenengo he-
rria da Abadiño.

Ordenantzaren arabera, uda-
lak berdintasuna sustatuko du, 
bai udaletxeko barne lanean, 
bai herriko bizitza publikoan.

Udaletxeko barne jardunari 
dagokionez, ordenantzak jaso-

tzen du gizonak eta emakumeak 
Gobernu Batzordean modu 
orekatuan ordezkatuta egongo 
direla, udal teknikariek euren 
lanorduetan bazterkeriaren 
aurkako ikastaroak hartuko di-
tuztela eta kontratu publikoetan 
berdintasuna bermatzeko klau-
sulak ezarriko dituztela.

Ordenantzan jasotzen denez, 
ikastetxeetan sentsibilizazio 
planak martxan jartzea bultza-
tuko du Abadiñoko Udalak, eta 
azterketa bat egingo du, indar-
keria eta portaera matxista ka-
suak identifikatzeko eta horien 
kontrako neurriak hartu ahal 
izateko.

Udalean ordezkaritza dauka-
ten hiru alderdietako ordezka-
riek azpimarratu dute “beha-
rrezkoa” zela ordenantza hori. 
Orain, bertan jasotakoa gauza-
tzeko, “guztion konpromisoa 
ezinbestekoa” dela azpimarratu 
du Irakusne Gorospe Bilduko 
ordezkariak. Sarai Mimenza 
EAJko zinegotziak gehitu du 
berdintasunaren arloan “lan 
asko” dagoela egiteko oraindik.

Udalean ordezkaritza daukaten hiru alderdietako ordezkariek azpimarratu dute ordenantza beharrezkoa zela.

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

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

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

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

Santo Tomas 
ondoko parkeko 
zorua zelan berritu 
aztertzen dabiltza

 IZURTZA  Joseba Derteano
Azken udalbatzarrean kreditu 
aldaketa batzuk onartu zituz-
ten, hainbat inbertsiotara bide-
ratzeko helburuagaz. Horieta-
ko bat Santo Tomas inguruan 
dagoen umeentzako parkeko 
zorua hobetzeko erabiltzea da 
asmoa. Asmo hori zelan gauza-
tu aztertzen dabil orain udala.

Gune hartako harea ez dago 
ondo banatuta, eta dena altxatu 
gura dute, ondoren, esaterako, 
belarragaz berritzeko. Behar 
den tokietan txin-txaun berriak 
egokitu gura dituzte, batzuk 
zaharkituta geratu direlako eta 
beste batzuk ostu egin dituztela-
ko. Zoruan dagoen babesgarria 
ere berritu gura dute. Gainera, 
jolas parketik gorantz eta erre-
kari parelelo doan pasealekua 
garbitu, eta egoki ipiniko dute. 
Azkenik, ermitara heldu aurre-
tik, bidegorriko zati batean eu-
riteek bere sasoian eramanda-
ko harea ere berritu gura dute.

Bi urtez lantzen 
jardundako Plan 
Orokorra onartu 
du udalbatzak

 ZALDIBAR  I.E.
Eguazteneko udalbatzarrean, 
bi urtez diseinatzen jardun-
dako Hiri Antolamendurako 
Plan Orokorraren hasierako 
onarpena egin zuten aho batez. 
Bilduko sei zinegotziek, eta PP 
eta PSE-EEko zinegotzi banak 
eman zuten aldeko bozka. EAJ 
alderdiko bi zinegotziak eta 

PSE-EEko bigarren ordezkaria 
ez ziren udalbatzarrera joan. 

Bi urteko parte-hartze proze-
suaren ondorioak daude jasota 
dokumentu horretan, eta, hiri-
gintza arloan, herriaren dato-
zen urteetarako garapenaren 
ardatzak zehazten ditu. 

 Datozen bi hilabete eta er-
dian, Plan Orokor honi alega-
zioak egiteko aukera edukiko 
dute herritarrek. Datozen astee-
tan, bestalde, Plan Orokorraren 
inguruko erakusketa bat ipini-
ko dute udaletxeko sarreran, 
eta, teknikariak egongo dira he-
rritarrei argibideak emateko.

ELORRIO  Ebalixu euskara tal-
deak kantu afaria antolatu du 
maiatzaren 8rako. 19:00etan 
batuko dira, Parra tabernan, 
eta, bertatik hasita, poteoa 
egingo dute lehenengo. Gero, 
plazara bueltatuko dira, afaria-
gaz gozatzeko. 8 euro balio dute 
afarirako txartelek, eta Parran 
zein Portalekuan eskuratu 
ahal dira. 

Ebalixu taldearen 
kantu afaria

Herria elkarteak 
jaia ospatuko du
DURANGO  Maiatzaren 1eko 
jaia ospatuko du gaur Herria 
auzo elkarteak. 11:00etan ha-
sita, zikloturisten martxa eta 
Kriskitinen dantza saioa egon-
go dira, adibidez. Arratsal-
dean, tute txapelketa, umeen-
tzako jolasak eta magia ikus-
kizuna eskainiko dituzte, eta, 
iluntzean, erromeria.

Udalekuetarako 
begirale bila
ABADIÑO  Udalekuetarako 
begiraleen lan poltsa zabaldu 
dute, eta maiatzaren 18ra ar-
te eman ahal da izena. Izena 
eman gura duenak lan-poltsa@
abadiano.org helbidera bidali 
behar du curriculuma, pdf  
formatuan, eta baita udalaren 
webgunean eskuratu daite-
keen izen-emateko inprimakia 
ere.

DURANGALDEA ASTEON
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Hauteskundeak

Alkategaien aurkezpenak
 EAJ  Joseba Derteano

Durangaldeko hainbat herritan 
EAJk maiatzeko hauteskun-
deetarako hautagien zerrendak 
aurkeztu ditu. Iurretan, Iñaki 
Totorikaguena egungo alkatea 
izango da zerrendaburua, eta 
“konpromiso handiko” iurre-

tarrek osatutako taldea dela 
nabarmendu dute. Julian Go-
rospe txirrindulari ohia ere 
zerrendan dago. Otxandion, 
berriz, Beñat Gorospe buru 
duen taldeak “gaztetasuna eta 
esperientzia uztartuz pertsona 
konprometituekin osatutako 

hautagai zerrenda” aurkeztu 
du. Mallabian, Igor Agirre ze-
rrendaburua mallabitarren bizi 
kalitatea hobetzeko “politika 
eraginkorra” egiteko asmoagaz 
aurkezten da. Mañarian aurre-
ko agintaldian zinegotzia den 
Julen Uribelarrea izango da al-
kategaia. Javier Arteaga alkate 
izandakoa hirugarren postuan 
dago zerrendan.

Debate politikorik 
ez egitea erabaki 
dute Durangon  

 EH BILDU 
Durangoko EH Bilduk jendau-
rreko debate politikoa egiteko 
proposamena egin du udal-
batzarrean, baina  EAJk, 
PSE-EEk eta PPk ez dute eki-
mena babestu. 

Bestalde, hauteskundeetara 
begira, Oskar Matute parla-
mentariak Durangoko EH Bil-
duren lokala inauguratu zuen 
martitzenean, Andra Marian. 
Berrizko EH Bilduk, ostera,  
Karmen Amezua aurkeztu du 
zerrendaburu, eta Iturriza ka-
lean lokala inauguratu du. Izur-
tzan, berriz, orain lau urtera ar-
te alkate izandako Lorea Muñoz 
izango da alkategaia. 

Fran Garate da PPren 
Durangoko alkategaia
Banketxeko langilea da Garate zerrendaburua 

 PP  
PPk Durangorako zerrendaren 
berri eman zuen martitzenean, 
Santa Anan egindako ekital-
dian. Zortzi agintalditan ze-
rrendaburu izandako Juan José 
Gastañazatorre Durangoko 
zerrendan hirugarren postuan 
joango da, eta Fran Garate ban-
ketxeko langilea da zerrenda-
buru. Bigarren postuan Josune 

López kokatu dute. PPko ze-
rrendaburuak esan du krisi sa-
soian lana sustatzea izan behar 
dela lehentasuna, eta enpresei 
zein komertzioei laguntza ema-
tea. Gizarte laguntza zabaldu 
nahi du, eta herriko kirol zein 
kultur elkarteei lagundu gu-
ra die. Gainera, tren geltoki 
zaharreko lurrak urbanizatzea 
beharrezko ikusten du.

Gobernu taldeak 
berriro aurkeztu 
du bere burua

 INDEPENDENTEAK  
Jose Luis Navarro alkatea izan-
go da Abadiñoko Independen-
teak taldearen udal hautes-
kundeetarako zerrendaburua, 
eta agintaldi honetan zinegotzi 
izan diren ordezkariek beteko 
dituzte aurreneko postuak. 
Diotenez, “herriaren aldaketa 
sozial eta urbanistikoan inpli-
katutako gizon-emakume eza-
gunek” osatzen dute zerrenda.

Uribelarrea buru duen EAJren hautagaitza, Mañarian.Igor Agirre buru duen EAJren taldea. 

Batzar Nagusietara aurkeztuko den Ana Otadui Iurretako aurkezpenean. 

Abadiñoko Independenteak taldeak prentsara bidalitako argazkia.

Muñoz alkategaiaren ostean, Iker Ballarin da bigarrena Izurtzako zerrendan.

Karmen Amezua zinegotzia izan zen aurreko agintaldian.

Duangoko EH Bilduk Andra Marian zabaldu du lokala.

Durangaldeko PPko ordezkariek parte hartu zuten ekitaldian. 

Pedro Sánchez 
Durangon, 
Arrosaren Festan

 PSE-EE  
Alderdi sozialistaren Arro-
saren Festak 3.000 lagun batu 
zituen joan zen domekan, Du-
rangoko Landako Gunean. 
Idoia Mendia euskal sozialis-
ten buruak, Pedro Sánchez 
PSOEko idazkari nagusiak eta 
Mikel Torres Bizkaiko sozia-
listen buruak ekitaldian parte 
hartu zuten. 

Mendiak azaldu zuenez, 
“herritar guztiengan pentsatuz 
gobernatzen duten bakarrak” 
sozialistak dira. Pedro Sanche-
zek, berriz, lagunen arteko 
kapitalismoagaz amaitzeko 
eskatu zion PPri, eta “politika 
negozio pribatuekin nahastea” 
leporatu zion.

PEDRO  

SÁNCHEZ 

Otxandioko EAJren hautagaiak.



“Inplikazio pertsonalari eta kolektiboari 
esker lortu dugu filma aurrera ateratzea” 
Maiatzaren 3an, 20:00etan, Elorrioko Arriolan aurkeztuko du Willy Toledok ‘Historias de Lavapiés’ filma

 ZINEMA  Itsaso Esteban
Zelan sortu da Elorrion aurkez-
pen hori egiteko aukera?
Filmaren produkzio lanetan 
dabiltzan kideei bururatu zaie. 
Izan ere, momentu honetara ar-
te Madrilgo aretoetan bakarrik 
lortu dugu filma aurkeztea, eta 
zabaltzeko bide berriak probatu 
gura genituen. Ezagunen eta la-
gunen bitartez, zinema txikietan 
eskaini gura dugu filma, jendeak 
ikusi dezan.
 
Inplikazio berezia eskatzen 
dio aktoreari estilo honetako 
proiektu batek? Aurkeztera ho-
naino etortzeko, adibidez. 
Edozein filmetan zati bat promo-
zio lana egitea izaten da, baina 
kasu honetan ez daukagunez 
ezelako laguntzarik, ez mediati-
korik, ez ekonomikorik, ez bana-
keta arlokorik, ez bestelakorik, 
inplikazio handiagoa eskatzen 
du. Kooperatiba bat sortuta fi-
nantzatu dugu proiektua, eta 
langileok kobratu barik egin 
dugu lan. Inplikazio pertsonalari 
eta kolektiboari esker lortu dugu 
film hau egitea, eta modu horre-
tan lortu gura dugu ahalik eta 
jende gehienak ikusi dezala.  

Proiektua ekonomikoki bidera-
garri egitea zelan lortu duzue?  
Ekarpen pertsonalen eta ba-
besleen bitartez lortu dugu. Fil-
maren aurrekontua 70.000 euro 

ingurukoa izan da, eta, lehen 
aipatu dudan bezala, gehienok 
kobratu barik egin dugu lan. 

Kobratu barik lan egitea da ge-
ratzen den bide bakarra?
Egin ditudan azken hiru filmak 
kobratu barik egin ditut, baina 

argi dut hori ezin daitekeela ere-
du produktibo berria izan. Bes-
teen lanetik etekina atera izan 
dutenek are negozio hobea dute 
orain; ez dute ez produkzioaz, ez 
kontratuez, ez soldatez arduratu 
beharrik. “Egin ditzatela euren 
filmak, eta amaitzen dutenean 

ikusiko dut ea gustuko dudan 
eta banaketan sartuko naizen ala 
ez”. Hori da azkenaldian gailen-
tzen dabilen formula. 

Zelako lantaldea ibili zarete ‘His-
torias de Lavapiés’ sortzen?
25-30 lagun ibili gara filma egite-

ko doan lan egiten. Gidoi bat au-
rrera eraman ezinean bost urte 
badaramatzazu, eta bide bakarra 
hau dela ikusten baduzu, urtean 
behin egin daiteke horrelako 
lan bat, baina ezin daiteke arau 
bihurtu. Gremio oso bat ezin dai-
teke kobratu barik lanean ibili. 
Jendeak lanetik bizi behar du. Ni 
nazkatuta nago doan lan egiteaz.   

Filma kokatua dagoen Madrilgo 
Lavapiés auzoagaz lotura bere-
zia duzue proiektu hau gauzatu 
duzuen partaideek?
Bai, lantaldeko kide gehienak 
bertan bizi dira, eta neu ere asko 
egoten naiz bertan. Auzoa oso 
ondo ezagutzen dugu guztiok. 
Ramón Luque gidoilari eta zu-
zendaria, esaterako, aspalditik 
bizi da auzo horretan. 

Zer kontatzen du filmak?
Neuk antzezten dudan familia 
diruduneko semea, Ernesto, 
Lavapieseko institutu batean 
irakasle lanetan hasten da, eta 
bertan topatzen duen errealitate 
latza erakusten du filmak. La-
vapiesen kultura, hizkuntza eta 
klase nahasketa handia dago, eta 
horrelako auzoetako eskoletako 
arazoez dihardu filmak. Baina, 
bestetik, etorkinen kontrako ja-
zarpen polizialaz eta jende askok 
bizirauteko egin behar duen bo-
rrokaz ere badihardu. Burgesia-
ren burbuilan bizi izan den Er-
nesto protagonistak begiak zelan 
zabaltzen dituen erakusten du 
filmak, beretzat gordinegia den 
errealitate hori zelan bizi duen.

Kultura
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Madrilgo Lavapiés auzoko institutan irakaslea den Ernestoren papera antzezten du Willy Toledok filmean.

Guillermo ‘Willy’ Toledo  |  Aktorea  |  Madril, 1970 

Duela bi urte egin zuten His-
torias de Lavapiés filmaren 
grabazio lana, Madrilgo auzo 
horretan. Dokumentala eta fik-
zioa uztartzen dituen lana da. 
“Oso berezia da, oso bitarteko 
gutxigaz grabatutako lana dela-
ko”, azaldu du Willy Toledo ak-
toreak. “Leku askotan baime-
nik barik grabatu behar izan 
genuen, eta, figuraziorik ez 
geneukanez, kaleko jendearen 
irudiak hartu genituen erdi ez-
kutuan”. Apaindura gutxiago 
dagoenez, horrelako filmazioe-
tan lana askoz arinagoa dela 
azpimarratu du Toledok: “Sol-
data duin bat edukiko bagenu, 
lan egiteko modu hau nahiago 
izango nuke”, azpimarratu du. 
“Lantalde askoz gizatiarragoa 
da, eta denok laguntzen dugu 
edozertan”.

Baina kalean grabatzearen 
konplexutasuna ere bizi izan 
zuten Historias de Lavapiés gra-
batzean. Toledok kontatu due-
nez, auzoaren erdiguneko pla-
za batean grabatzen zebiltzala, 

mozkor galantagaz zegoen nes-
ka bat behin eta berriz sartzen 
zen planoan. “Beste ekoizpen 
batzuetan produkzioko lantal-
deak konpontzen ditu horrela-

ko arazoak, baina oraingoan  
denon artean bilatu behar izan 
diegu irtenbidea horrelakoei”.

Arazo sozialak, laboralak 
edo politikoak lantzen dituzten 

film gehiago ikusi gura luke 
Toledok: “Zinema eta antzer-
kia ezin dira kaletik aldenduta 
bizi: gogoetarako gaia eman 
beharko ligukete”.  

Arazo sozialez dihardu asteburuan, Elorrioko Arriolan, emango duten filmak.

Narrazio dokumentala eta fikzioa uztartu 
dituzte ‘Historias de Lavapiés’ sortzeko
Duela bi urte, Madrilgo Lavapiés auzoan ibili ziren filma grabatzen
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GEURE DURANGALDEA

ARANTZA 
ARRAZOLA ETA 
MAIDER 
LARRAÑAGA  
 
San Agustin 
kulturgunea

Sormenaz
Ezagutzaren gizartea ei da gu-
rea, izenak txiste mordo bat 
sortu ditzakeen arren. Orain 
arte gauza berriak sortzeko 
pentsatzen genuen; sasoiotan, 
ordea, jakintza berria sortzeko 
pentsatzen dugu, ezagutza bide 
izatetik helburu izatera pasatu 
da. Teknologiari lotutako gizar-
te baterantz goaz, informatika 
orojale bihurtu da, hobeto esan-
da, bihurtu dugu, orain gauza 
gutxi dago ordenagailu batek 
egin ez dezakeenik, eta orain-
dik puntaren punta besterik ez 
dugu ikusten. 

Mekanizatu ahal den guztia 
makinek egingo dute aurre-
rantzean, eta gero eta gauza 
gehiago mekanizatuko dira, 
besteak beste, gure ahalegina 
horretara bideratzen dugu-
lako. Testuinguru honetan, 
pertsonak gure sormenagatik 
bakarrik izango gara baliotsu. 

Sarri ahaztu egiten dugu 
guk geuk sortzen ditugula ma-
kinak, eta ez alderantziz. Orde-
nagailuek bizidunok aurreiku-
sitako egoeren aurrean eran-
tzuna abiada bizian ematen 
dute, baina, zorionez, bizitzak 
sarri barre egin eta beste bide 
batetik jotzen du, bizirik ego-
tea baita bizitzaren esentzia.  
Horregatik, pilotu automati-
koak dauden arren, trenetan 
hezur-haragizko pilotuak doaz, 
eta irakasleen egitekoak zen-
tzua izaten jarraitzen du.

Beste animalietatik bereiz-
ten gaituen ezaugarri nagusie-
netakoa irudimena eta sorme-
na erabiliz esangura konparti-
tuak asmatzeko gaitasuna da. 
Eta zer da, bada, teatroa, hori 
ez bada? Istorio bat asmatu, 
kontaera aukeratu, oholtzan 
jarri eta aurrean dagoenare-
kin partekatu… eta hark uler-
tu! Gozatu dezagun humanota-
sunaz, izan gaitezen pertsona.

Emakumezkoen krisialdiez, 
‘Obarixo biaz’, Plateruenean
Domekan, Plateruenean eskainiko du saioa Ondarroako Traman & Brix taldeak

 ANTZERKIA  Itsaso Esteban 
Teresa Caloren Historias de 
mujeres en crisis antzezlanaren 
moldaketa eskainiko du Onda-

rroako Traman & Brix taldeak, 
maiatzaren 3an, 19:00etan, Du-
rangoko Plateruenean. Obarixo 
biaz izeneko antzezlana uztai-

lean estreinatu zuten, Onda-
rroako Beikozinin. Traman & 
Brix taldean ikasturte honetan 
prestatu duten lana da Obarixo 

biaz. Kattalin Arizmendiarre-
tak Ondarroako berbakerara 
ekarritako testuak “umorea, 
kritika eta drama” biltzen ditue-
la azaldu du Ana Elordi antzez-
lanaren zuzendariak. Taldeki-
dearen berbetan, “krisialdian 
dauden emakumeak dira prota-
gonistak: egoera ekonomikoak, 
arrazoi existentzialek eta lane-
ko kontuek eragindako krisial-
dia bizi duten emakumeak”.

Hain zuzen, emakumezkoak 
dira taldeko antzezleak: 20 eta 
60 urte arteko ondarroarrak. 
“Horregatik, emakumeentzako 
testuen bila ibiltzen gara, eta az-
ken urteotan testu garaikideak 
aukeratu izan ditugu gehienbat. 
Emakumezkoek sortutako la-
nak, sarritan”, azaldu du Ana 
Elordi zuzendariak. Ildo horre-
takoak dira Obarixo biaz lana-
ren aurretik prestatu dituzten 
Gizonak edo Hauxe da paraderu 
antzezlanak ere. 

Ana Elordi aktoreak zuzen-
tzen du 2007. urtetik Traman 
& Brix taldea, eta berak zuzen-
duriko antzerki tailer batean 
elkarturiko partaideek osatzen 
dute taldea.Teresa Caloren ‘Historias de mujeres en crisis’ testua Ondarroako berbakerara ekarri dute ‘Obarixo biaz’ antzezlana sortzeko.

 ANTZERKIA 
Urtetan, kale antzerkiaren ingu-
ruko egitaraua antolatu izan du 
Iurretako Udalak urteko sasoi 
honetarako, eta, “antzerkia bul-
tzatzen jarraitzeko” helburua-
gaz, areto barrurako eskaintza 
egin dute aurten. Horrela, au-
rrerantzean, antzerki progra-
mazio egonkorra eskainiko du 
Iurretako Udalak: umeentzako 
obra bat eta helduentzako beste 
bat eskainiko ditu hilero, eta 
emanaldi guztiak doakoak izan-
go dira, “herritar guztiek” goza-
tu ahal izateko.

Apirilean estreinatu dute 
Ibarretxe kultur etxeak udabe-
rri honetarako prestatu duen 
egitaraua. Hilaren 17an, Deabru 
Beltzak antzerki taldearen hel-
duentzako Opera abeslaria ikus-
kizuna eskaini zuten, eta, atzo, 
umeentzako Zapata gorriak.

Maiatzerako eta ekainera-
ko antzerki eskaintzaren berri 
eman dute, dagoeneko, Ibarre-
txe kultur etxetik. Maiatzaren 
15ean, esate baterako, Glu Glu 

Produkzioak taldearen La últi-
ma oportunidad lana izango da 
kultur etxean ikusgai. Helduei 
zuzenduriko maiatzeko eskain-
tza izango da hori. Ekainean, 
berriz, Durangaldeko aktoreen 
Amodioaren ziega antzezlana 

ikusteko aukera izango da Iba-
rretxen. Ekainaren 12an izango 
da Lauka Teatroa taldearen 
emanaldi hori. 

Umeei zuzenduriko ikus-
kizunak izango dira, bestalde, 
maiatzaren 22koa eta ekainaren 

25ekoa: Antzokiko istorioak eta 
Hansel & Gretel eskainiko di-
tuzte, egun horietan, hurrenez 
hurren. Ibarretxe kultur etxean, 
17:00etan izango dira umeentza-
ko antzezlanak, eta, 19:30ean, 
helduentzako emanaldiak. 

Ekainaren 12an, Lauka Teatroa taldearen ‘Amodioaren ziega’ izango da Iurretako kultur etxean ikusgai. 

Heldu zein umeentzako antzerki 
programazio egonkorra, Iurretan
Hilero umeentzako eta helduentzako antzezlan bana eskainiko dute Ibarretxen
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‘Hitzez eta ahotsez’ ekimenean, 236 herritarrek 
sei orduko erritmo biziko ikuskizuna eskaini zuten
Joan den barikuko Durangoko Platerueneko irakurraldiagaz eman dute aurtengo ekitaldia amaitutzat

 LITERATURA  
Iaz, Joseba Sarrionandiaren 
berbekin osatu zuten Hitzez eta 
ahotsez ekimena, eta, aurten, 
bigarren edizioan, itsasoaren 
inguruko literatura atera dute 

plazara. Ikasturte honetan ga-
ratu dituzten irakurle kluben 
ostean, ekimena amaitutzat 
emateko ekitaldia egin zuten, 
joan zen barikuan, Durangoko 
Plateruenean. Sei orduko errit-

mo biziko ikuskizuna, etenik 
bakoa, eskaini zuten parte hartu 
zuten 236 herritarrek. Kultur ar-
loan dihardutenak, eta herritar 
literaturazaleak elkartu ziren 
hitzordu horretan, adin guztie-

takoak. Antolatzaileen berbe-
tan, “gazte askok parte hartu 
zuen, eta baita helduek eta 80 
urtetik gorakoek ere”.

Hitzek, kantuek, musikak, 
eta irudiek osatu zuten apiri-
laren 24ko Platerueneko ema-
naldia. Euskarazko literaturan 
itsasoa gaitzat harturik sortuta-
ko olerkiak eta prosa pasarteak 
irakurri zituzten: Joseba Sarrio-
nandiak ekitaldirako idatzitako 
Balea olerkia, eta hainbat ikas-
lek, irakaslek eta bertsolarik 
sortutako lanak, adibidez. 

Irakurraldiekin tartekatuta, 
musika emanaldi laburrez ere 
gozatu ahal izan zuten Duran-

goko kafe antzokiko ekitaldira 
hurreratu zirenek. 

Antolatzaileen berbetan, giro 
oso polita sortu zen. “Partaideak 
gustura egon zirela uste dugu”, 
esan dute. Hain zuzen, parte har-
tu zuen jende horri guztiari es-
kerrak eman gura izan dizkiete.

Euskal literaturan sakontze-
ko asmoz antolatzen dute eki-
mena; iaz, Joseba Sarrionandia 
iurretarraren obran sakontzeko 
eta haren lana ezagutarazteko 
helburua gauzatu zuten, eta, 
aurten, euskal literaturaren 
historian leku berezia izan duen 
itsasoaren inguruko iruditeria-
ren gainean gogoeta egin, eta 
hainbat sortzaileren lana gizar-
teratu dute.

Jendeak aurtengo ekitaldiari 
eman dion erantzun ona ikusita, 
datorren urteko edizioa anto-
latzeko animo asko jaso dutela 
esan dute antolatzaileek. 

Ekitaldi horretarako sortutako hainbat olerki irakurri zituzten.

Kultur arloan diharduten 
hainbat lagun eta herritar 
literaturazale elkartu ziren 
barikuko hitzorduan

Barikuko hitzorduan parte 
hartu zuen jende guztiari 
eskerrak eman gura izan 
dizkiote antolatzaileek

Bernardo Atxagak zabalduko du 
Poesia eta Pentsamendua zikloa 
‘Gogoeta harri baten inguruan’ berbaldia eskainiko du Atxagak, Durangon

 LITERATURA  Itsaso Esteban
Poesia eta Pentsamendua zi-
kloaren zortzigarren edizioa 
egingo dute, maiatzaren 6an 
eta 7an, Durangon. Egun bakoi-
tzean, berbaldi bat eta poesia 
errezitaldi bat eskainiko dituzte 
parte-hartzaileek. 

Bernardo Atxaga idazlearen 
hitzaldiak zabalduko du aur-
tengo Poesia eta Pentsamendua 
zikloa: Gogoeta harri baten in-
guruan hitzaldia eskainiko du 
altsasuarrak. Atxagaren ber-
baldiaren ostean, Leire Bilbaok 
eta Gerardo Markuletak poesia 
errezitaldi bat eskainiko dute.

Maiatzaren 7an, berriz, Iñaki 
Urdanibia filosofian doktoreak 
eskainiko du berbaldia, Duran-
gon: Pensar el poema izenbu-
ruko saioa eskainiko du. Tere 
Irastorza eta Castillo Suarez 
idazleek, euren poesiak erre-
zitatuz, itxiko dute egueneko 
saioa eta aurtengo zikloa.

Durangoko Arte eta Historia 
Museoan, 19:00etan hasiko dira 
eguazteneko eta egueneko hi-
tzorduak. Urtero bezala, museo-
ko emanaldietara hurreratzen 
direnek errezitaturiko poemak 
jasotzen dituen argitalpen bat 
eskuratuko dute.

Maiatzaren 6an, Durangoko Arte eta Historia Museoan eskainiko du Atxagak hitzaldia.

Atxagaren hitzaldiaren 
ostean, Leire Bilbaok eta 
Gerardo Markuletak poesia 
errezitatuko dute

Iñaki Urdanibiak ‘Pensar 
el poema’ izenburuko 
berbaldia eskainiko du, 
maiatzaren 7an, Durangon

‘Gernika’ filmaren hainbat 
grabazio lan, Durangaldean
Maiatzaren 4an hasiko dute Koldo Serrak zuzentzen 
duen filmaren grabazioa, besteak beste, Arrazolan    

 ZINEMA  
Datozen egunetan, Durangalde-
ko hainbat kokalekutan graba-
tuko dituzte Gernika filmerako 
irudiak. Koldo Serra (Bilbo, 
1975) da zuzendaria, eta Gerni-
kan bertan, duela 78 urteko bon-
bardaketaren testuinguruan, 
gertatzen den maitasun istorio 
bat kontatzen du. Egileek azal-
du dutenez, gerrako kazetarien 
lanari omenaldi bat ere egin gu-
ra izan diote istorioagaz. 

Maiatzaren 4an hasiko dituz-
te filmatze lanak, eta, besteak 
beste, Atxondoko Arrazola au-
zoan ibiliko dira lanean. Zu-
zendariak aurreratu duenez, 
Seymour eta Cappa gerrako 
argazkilarien irudi batzuetan 
inspiraturiko sekuentzia da 
lehenengo grabatuko dutena: 
frontera abiatu orduko meza 
entzuten dauden gudarien iru-
dia. Atxeko baserri inguruan, 
Agarre baserrirako bidean eta 
Arrazolako kanpandorrean ibi-
liko dira. Grabaketa lanen era-
ginez, autobus zerbitzuek zein 
bestelako zerbitzu batzuek ere 
aldaketak izango dituzte. 

Serrak gidaturiko lantal-
deak asteak daramatza filme-
rako kokaleku aproposak bila-
tzen, eta dekoratuak prestatzen. 
Elorrion ere egingo dituzte gra-

bazioetako batzuk, Leiz-Miota 
auzoan, hain zuzen.

Malagako (Espainia) Peca-
dos ekoiztetxeak abiaturiko 
proiektua da Gernika, duela hi-
ru urte martxan ipinitakoa, eta 
AEBetako hainbat partaidek 
ere badihardu bertan. 

Maria Valverde aktoreak an-
tzeztuko du protagonistetako 
baten papera, eta Barbara Goe-
naga, Alex García, Victor Clavi-
jo, Irene Escolar, Ramón Barea 
eta Elena Irureta aktoreak ere 
lantaldean daude. Bestalde, 
hainbat hautaprobatan aukera-
tutako milatik gora figurantek 
ere hartuko dute parte Koldo 
Serraren film honetan.

Filma iragartzen duen kartela.



DRTren errugbi jardunaldietan Río de Oro 
elkartearentzako materiala batuko dute
Rugby Tag jardunaldien bosgarren urtean, kirola eta elkartasuna uztartuko dituen bidea hasi dute

 ERRUGBIA  Joseba Derteano
Durango Rugby Taldeak gazte-
txoen artean errugbia sustatze-
ko antolatzen dituen Rugby Tag 
jardunaldiek bosgarren aldia 
beteko dute, baina aurtengo al-
dia berezia izango da. Errugbia 
eta elkartasuna uztartuko dituz-
te, eta Río de Oro elkartearentza-
ko material bilketa egingo dute. 
Elkarte honek Tindufeko kan-
palekuetan bizi diren eta urri-
tasunen bat duten gazte saha-
rauiak Euskal Herrira ekartzen 
ditu, uda hemen igaro dezaten.

Durangoko institutuko, 
Kurutziaga ikastolako, eta 
Nevers, Jesuitak, San Anto-
nio-Santa Rita eta Zabalarra 
ikastetxeetako ikasleek parte 

hartuko dute Rugby Tag jardu-
naldietan; 9 eta 16 urte arteko  
1.000-1.500 ikasle inguru igaroko 
dira Arripausuetatik, maia-
tzaren 4an, 7an, 13an, 14an eta 
15ean. Egunerokotasunean era-
bilgarriak diren produktuak 
ekartzeko eskatuko diete: arro-
pa, higienea zaintzeko produk-
tuak eta nagusientzako pixoiha-
lak, adibidez. Aratz Gallastegi 
DRTko kideak ekimenaren aur-
kezpenean azaldu zuenez, “aur-
ten abiatutako elkartasun bidea 
urtero egitea da asmoa”.

Río de Oro elkarteko Maider 
Caballero esker oneko agertu 
zen, eta gazte saharauiei kan-
palekuetatik irteteak zer supo-
satzen dien azaldu zuen: “Han 

isolaturik daude, ez daukate 
irteteko modurik, eta urte osoa 
hemen hartuko dituen familia 
baten zain egoten dira”. Elkar-
tasun ekimenetik jasotako ma-

teriala gazteak hona datozenean 
erabiliko dute. Baliteke, bueltan 
doazenean, arropa eta bestelako 
materiala maletan Tindufera 
eramatea. Jasotako material 
kopuruaren arabera erabakiko 
dute nola kudeatu. Edozelan ere, 
material guztia gordetzeko zein 
eurek erabili ahal izateko lokal 
baten bila dabiltza. 

Aurten gazte saharauiak 
ekartzen dituzten hirugarren al-
dia izango da; udan hamar gazte 
ekarriko dituzte, horietako zaz-
pi lehen aldiz. Autogestioan oi-
narritzen dira, eta dirua batzeko 
hainbat ekimen egiten dituzte. 
Maiatzaren 23an, III. Río de Oro 
Jaialdia egingo dute Iurretan, 
eta, ekainaren 7an, Arymux tal-
deagaz batera erakustaldia es-
kainiko dute Plateruenean. 

Kirola
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Oyarbidek Euskadiko 
Txapelketa irabazi du
Lehenengo euskalduna izan zen Barrundian

 TXIRRINDULARITZA  
Joan zen asteburuan, Biz-
kaia-Durango taldea garaipe-
nik garaipen ibili zen. Yulia 
Ilinykhik errusiarrak Barrun-
diako eta Traña-Matienako las-
terketak irabazi zituen, eta Eus-
kaldun Torneoko lidergoan 
sendotu zen. Barrundian, Eus-
kadiko Txapelketa zegoen jo-

koan, eta Lourdes Oyarbide izan 
zen lehenengo euskalduna, lau-
garren postuan. Beraz, bera da 
errepideko Euskadiko txapeldu-
na. Gazte mailetan, Iurreta CAF 
Transport Engineering taldeko 
Maialen Aramendiak Elorrioko 
eta Traña-Matienako lasterke-
tak irabazi zituen, eta Euskal-
dun Torneoko lider darrai.

Lourdes Oyarbide eta Yulia Ilinykhik. Bizkaia-Durango

 AGENDA

 FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
Durangoko Kulturala -  
Balmaseda
· Barikuan, 12:15ean, Tabiran.

OHOREZKO MAILA
Iurretako - Gatika
· Zapatuan, 18:00etan,  
Larrakozelaian.

LEHEN ERREGIONALA
Ezkurdi - Etxebarri
· Zapatuan, 17:00etan,  
Arripausuetan.

BIGARREN ERREGIONALA
Amorebieta B - Solokoetxe
· Zapatuan, 18:00etan, Txolonen.

Zorrontzako - San Ignacio B
· Zapatuan, 17:00etan, Larrean.

 ARETO FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
Elorrioko Buskantza - Egintza
· Zapatuan, 18:00etan, Elorrion.

EUSKAL LIGA
Mallabia - Atxurre Bakio
· Domekan, 18:00etan,  
Zaldibarren.

MAILA GORENA
Sasikoa B - Txoko
· Zapatuan, 19:00etan, Durangon.

LEHEN ERREGIONALA
Mallabia B - Beseka
· Domekan, 16:15ean, Zaldibarren.

Elorrixo Txiki - Adarve
· Zapatuan, 16:00etan, Elorrion.

BIGARREN ERREGIONALA
Mendibeltz - Mundaka
· Zapatuan, 17:30ean, Durangon.

 PILOTA
SAN PRUDENTZIO  
TXAPELKETA (finalak)
Paleta goma erakustaldia

- Pradera-Saez /  
Arrizabalaga-Etxaniz
Pilota finalak lau t’erdian 
(gazteak):
- Arrizabalaga-Egiguren
Pilota finalak lau t’erdian 
(nagusiak):
- Arabiourrutia-Uriona
· Barikuan, 17:00etan,  
Traña-Matienako pilotalekuan.

SAN TROKAZ  
TXAPELKETA 
Binaka kadete mailan

- Zabala-Zubeldia /  
Atutxa-Barturen
- Osa-Oyarzabal /  
Rodriguez-Garcia
- Karraga-Artola /  
Albizuri-Gorostizaga
- Orbegozo-Oliden /  
Aurrekoetxea-Martiregi
Zapatuan, 16:30ean,  
Zelaietako pilotalekuan.

Promesak

- Albizu-Pujana /  
Rey-Izurieta
Domekan, 11:00etan, Zelaietako 
probalekuan.

BIHARKO IZARRAK

- Laso-Martínez /  
Labaka-Urizar
Maiatzaren 7an, 21:15ean,  
Mallabian.

Durango Rugby Taldeko eta Río de Oro elkarteko ordekazkariak, eguaztenean, Rugby tabernan. Lehior Elorriaga

Igoera faseko 
partidua jokatuko 
du DRTk etzi 

Ekimen solidarioan ez ezik, 
Durango Rugby Taldea Oho-
rezko Mailarako igoera fasean 
ere zentratuta dago. Joan zen 
astean, San Cugaten kontra 19-
27 galdu ostean, igotzeko ia au-
kera barik geratu da. Hala ere, 
oraindik partidu bi geratzen 

zaizkio jokatzeko. Aurrenekoa 
domekan izango da, 12:00etan, 
Arripausuetan. Sevillako Caja 
Sol taldea hartuko du. Parti-
duaren atarian Pablo Berasa-
luze pilotari berriztarrak oho-
rezko sakea egingo du. Partidu 
amaieran, jan-edana eskainiko 
dute. Joan zen asteko partiduan 
itxura bikaina eskaini zuen 
DRTk, eta azken unera arte 
irabazteko aukera izan zuen. 
Zaleek txaloka agurtu zituzten 
jokalariak.

Zornotza playoffetako 
finalerdien bila, bihar
Galizian irabaziz gero, sailkatu egingo litzateke

 SASKIBALOIA  
Zornotza Saskibaloi Taldeak 
Urrezko Adecco Ligara igotzeko 
playoffak hasi zituen martitze-
nean, Xuven Cambiados taldea-
ren aurka. Larrean jokatutako 
partiduan nagusitasunez gai-
lendu zitzaion talde galiziarrari: 

91-70. Bigarren zatian, batez ere, 
gehiago izan zen. Bihar, biga-
rren partidua jokatuko du Gali-
zian. Irabaziz gero, playoffetako 
finalerdietarako sailkatuko da. 
Galtzen badu, Larrean jokatuko 
dute hirugarren partidu eraba-
kigarria.

Martitzeneko partidu amaieran, jokalariak elkarrekin garaipena ospatzen. 
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Pilotari gazterik onenak 
Zornotzan lehiatuko dira
Lau t’erdiko txapelketa abiatu dute Zornotzan

 PILOTA  
Lagun Onak pilota elkarteak 
Lau t’erdiko Pilota Txapelketa 
abiatu du Zornotzan. Euskal 
Herriko Pilota Txapelketako 
egutegiaren barruan kokatuta 
dago, eta, gaur egun, gazte zein 
kadete mailan dauden pilotari-
rik onenek parte hartuko dute.

Guztira, 60 pilotari dabiltza 
maila bakoitzean, hiru mul-
tzotan banatuta: Bizkaitik, Gi-
puzkoatik eta Nafarroatik ha-
mabosna, Arabatik hamar eta 

Errioxatik bost. Txapelketa 
orain asteburu bi hasi zuten, 
eta uztail hasierara bitartean 
kanporaketak jokatuko dituzte 
pilotaleku bitan: Amorebieta IV 
pilotalekuan eta Eubako udal 
pilotalekuan. Finalaurrekoak 
uztailaren 11n izango dira, eta 
finala uztailaren 18an, zapatua. 

Durangaldeko hiru pilotarik 
jokatuko dute gazte mailan: Li-
zundiak (Zornotza), Zezeagak 
(Iurreta) eta Gisasolak (Malla-
bia). 

Sanprudentzioetako finala 
jokatuko du Arabiourrutiak
Gaur jokatuko dituzte finalak Traña-Matienan 

 PILOTA  
San Prudentzio Pilota Txapel-
ketako finalak jokatuko dituzte 
gaur, 17:00etan,Traña-Matie-
nan. Lau t’erdian eta nagusien 
mailan, Aitor Arabiourrutia 
abadiñarrak Uriona aulestia-
rra izango du parez pare. Gazte 
mailako finalean, aldiz, Arriza-
balaga markinarrak eta Egigu-
ren tolosarrak neurtuko dituzte 
indarrak. Final horien aurretik  
emakumeen paleta gomako era-
kustaldi bat egongo da. 

Durangoko txapelketa
Batean amaitu eta bestean hasi. 
Durangon, Jose Mari Agirre Pe-
ter-en oroimenezko txapelketa 
hasi dute. Kadeteak eta prome-
sak lau t’erdian dabiltza, eta 
nagusiak binaka. Lehen jardu-
naldian, Sagastak eta Lejardik 
irabazi zituzten lau t’erdiko 
partiduak, eta Agirrezabal eta 
Bilbao gailendu ziren binaka. 
Maiatzeko zapatuetan jokatuko 
dituzte partiduak, 19:30ean. Fi-
nala ekainaren 7an izango da.

Amorebieta klubeko talde bi,  
Vulcano eta Zaldua B mailaz igo dira
Zaldua Bk azken hamaika partiduak irabazi ostean lortu du igoera

 FUTBOLA  Joseba Derteano
Joan zen asteburuan, Durangal-
deko hainbat futbol taldek mai-
laz igotzea lortu zuten. Lorpen 
horiek aurretik Zorrontzako tal-
deko jokalariek eta Durangoko 
Kulturaleko gazteek lortutakoei 
gehitu behar zaizkie.

Amorebieta klubak igoera 
bi lortu ditu azken aste bietan. 
Amorebieta B Bigarren Erre-
gionaletik Lehenengo Erregio-
nalera igo da. Orain aste batzuk, 
maila berean igoera lortu zuen 
Zorrontzakok ere. Beraz, da-
torren denboraldian, derbia 

errepikatuko dute, baina maila 
bat gorago. Amorebietako gazte 
mailako taldea ere Euskal Liga-
tik Nazional Mailara igo da. 

Zaldibarko Zaldua B-k Biga-
rren Erregionalean jokatuko du 
hurrengo denboraldian. Denbo-
raldia pattal hasi arren –lehe-

nengo sei partiduetatik bakarra 
irabazi zuen–, sasoian amaitu 
du: azken hamaika partiduak 
bata bestearen atzetik irabazi 
ditu. 

Otxandioko Vulcanok Araba-
ko Maila Gorenera itzultzea lor-
tu du. Azken hamarkadan hain-
bat bider igo eta jaitsi da. Aurten 
esperientzia handiko taldea 
osatu du Vulcanok, eta jaun eta 
jabe izan da bere mailan. Ohi be-
zala, Otxandioko kaleetatik eta 
Paskuali traktorearen gainean 
ospatu zuten jokalariek igoera. 

Amorebieta B bigarren urtez segidan igo da. 

Zaldua B azkenengo hamaika partiduak irabazita igo da. Antonio Villanueva 

Otxandioko Vulcano Maila Gorenera itzuli da.

Amorebieta klubeko gazte mailako taldea. 

Eneritz Iturriaga

BZK taldeko zuzendaria

Familia eta kirola
Beti entzuten dugu, kirol eki-
taldiak izaten diren egunetan, 
ume asko batzen dela. Hori 
horrela baldin bada, zergatik, 
gero, ez dira hainbeste egoten 
askotariko kirolei lotutako es-
koletan?  

Badakit hainbat faktore 
egon daitezkeela. Hasteko, 
hainbat kirol dago aukeran 
gaur egun. Kirol horiek izan 
ditzaketen arriskuek ere zeri-
kusia izan dezake. Komunika-
bideek kirol bakoitzari ematen 
dioten garrantziak ere badu 
bere eragina. Horiek horrela 
izanda ere, ez al duzue pentsa-
tzen gurasoen hezkuntzagatik 
ere izan daitekeela? 

Gaur egun garaiak aldatu 
dira. Egunetik egunera jende 
gehiagok egiten du kirola, bai, 
baina oraindik asko eta asko 
dira kirola egiteko aukerarik 
edo gogorik ez dutenak, bi-
zitza estresatuaren eraginez 
edo ezin dutelako horretarako 
denborarik atera. Horrela, 
umeari esaten zaionean kirola 
egitea ona dela, bai osasunera-
ko, bai diziplinarako, eurak ere 
gurasoen moduan aitzakiak 
aurkitzen saiatzen dira, edo ha-
serreak sortzen dira. 

Horregatik, gurasoek aha-
legin berezia egin beharko lu-
kete gaztetxoen eredu izateko, 
ikusten dutena ikasten dute-
lako. Azken batean, gaztetxo, 
heldu zein nagusi, kirola de-
nentzat da onuragarria.

 Beraz,  hauxe da nire 
proposamena: egun bakoi-
tza bihurtu dezagun kirola 
egiteko egun; berdin familia-
rekin, lagunekin edo talde-
kideekin... Egun hauek jaie-
gun izaten dira umeentzat, 
beraz, egin ditzagun horrelako 
egun gehiago guk geuk, segur 
aski denori irribarre gehia-
go eta bizi gehiago emango  
ligukete eta.

ADITUAREN TXOKOA
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OSASUN GIDA 

FISIOTERAPIA 
OSTEOPATIA

Trañabarren 13, 4. blokea, 
behea eskuma 

48220 MATIENA-ABADIÑO

Tel.: 944 657 132 - 686 906 374

Ane Legorburu Munitxa

RP
S:

 11
9/

13

B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Muruetatorre, 2C - behea 
48200 DURANGO

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

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

uecdental@gmail.com

RP
S:

 14
5/

13

JON ARRUABARRENA

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

PSIKOLOGO KLINIKOA 
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA

• Antsietatea, estresa, fobiak 
• Depresioa • Eskola arazoak

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK

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

 6
2/

11

Laser berria:

Txatxiena, 6 
48200 DURANGO

Tel.: 946 810 387

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

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

Adinaren kontrako tratamenduak: orbanak, botoxa...

RP
S:

 16
/0

9

RP
S:

 16
2/

13

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!

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

Kiropodia, onikopatia, alterazio 
dermatologikoak eta ibilerako alterazioak

14
8/

13

GOIATZ MURUA

AINHOA ELORZA
PODOLOGOA

PODOLOGOA

UMEAREN 
GARAPENERAKO 

ZENTROA

Juan Olazaran, 1 behea
48200 DURANGO

Laguntza goiztiarra, psikomotrizitatea, 
fisioterapia, logopedia

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

 6
3/

63

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

PSIKOLOGIA

ESTETIKA

ODONTOLOGIA

OPTIKA

PEDAGOGIA

J.L. URRETA ZABALO

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk. 
48200 DURANGO

Tel.: 946 812 200

MEDIKU ESTOMATOLOGOA 
IMQ, PADI (umeen hortz programa) 

Ortodontzia

RP
S:

 11
2/

13
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“Etxanokoa lez, borroka handirik egon ez  
zen fronte asko ahaztuta geratu dira ” 
Ofizioz antenista da, baina Aranzadin tekniko prospekziogile lanetan ibiltzen da Alberto J. Sampedro;  
'Diario de un gudari en el frente de Euskadi ' liburua argitaratzeko koordinatzaile lanak egin ditu

 BERBAZ  Aitziber Basauri
36ko gerran girotutako 'Dia-
rio de un gudari en el frente de 
Euskadi' liburua aurkeztu dute 
Zornotzan. Kolpe militar faxis-
tari egindako erresistentziaren 
barruan, gatazka belikoaren 
bost une ditu ardatz, geografi-
koki bost gune: Markina, Gerni-
ka-Mungia, Zornotza, Lemoako 
haitzak eta Bilbo-Kantabria. 
Koordinatzaile lanetan ibili da 
Alberto J. Sampedro. 36ko 
gerra eta mendia, hamasei ur-
te dira bi zaletasunak uztartu 
zituela, eta Aranzadiko tekniko 
prospekziogilea da gaur egun. 
Liburua osatzen, beragaz ibili  
dira José Angél Fernández eta 
Juan Ramon Garai. 

Etxano eta Aramotz artean eu-
tsi zion frontean bizitakoak jaso 
dituzue, besteak beste, libu-
ruan; Jaime Urkijo errenteriarra-
ren bizipenak.
Horrek erakarri ninduen Urki-
jok idatzita utzitako bizipenen 
hiru atalen artean; azkenen-
goak, eskuz idatzitakoak. Ida-
tziok garbi jartzea zen asmoa. 
Hala ere, Etxanora heldu aurre-
tik, Markinatik Mungiara joan 
zireneko denbora tarte hori ez 

zenez ageri, ikertzea erabaki 
genuen. Gernika ere suntsitu 
zuten tarte horretan. Urkijok 
Lemoatxen amaitu zituen ida-
tziak, bataila hura berak antola-
tu zuen. Hala ere, oso nahastuta 
zeuden —umetako bizipenak, 
aititari buruzkoak,gerra karlis-
tari buruzkoak eta gudari zene-
koak, esaterako—, eta hori guz-
tia ondo jarri gura izan dugu. 

Dena ordenatu...
Gauza batek bestera eramaten 
zaitu, eta Lemoan egon eta gero 
zer gertatu zen ere ikertu ge-
nuen: Burdinazko Gerrikora 
joan zen, Artxandara gero, eta 
Kolitzara –euskaldunen azken 
erasoa izan zen–. Asturiastik 
Frantziara pasatu zen. Horre-

gaz guztiagaz liburua osatzea  
pentsatu genuen. Lotura haria 
hartu, eta iparraldeko fronteak 
Bilbo jausi artean bizitakoak 
batu ditugu.

36ko gerran dago girotuta.
1936ko Gabonetan hasten da 
istorioa, Bilboko Uribarriko 
kuartelean dagoela. Handik 
Markinara bidali zuten, Rosa 
Luxenburgo Arrosa batailoian. 
Kapitain intendentea zen be-
ra, eta komandantea Manuel 
Cristobal Errandonea zuen. Ur-
beruagako bainuetxera bidali 
zuten, ingeniaria izanik, hura 
babeslekutzat egokitzeko.

Biografia bat da?
Urkijok bizitakoak kontatzen 
ditu. Ikusi eta egindakoak. Adi-
bidez, Durangora joan zenekoa: 
intendentziara joan behar izan 
zuen janari bila, eta sarraskiak 
ahozabalik utzi zuen. 

Zornotzan, Etxano eta Aramotz 
artean mantendu zen frontea. 
Autzagane eta Etxano arteko za-
ti horretan eutsi zioten. Ia ez du 
oihartzunik izan, baina badago 
hor mendi kota esanguratsu bat: 
333a, Heriotzaren pinudia deri-

tzona. Soldadu asko jausi ziren 
bertan, alde batekoak eta beste-
koak. Miliziano bat (Dragon Es-
quivo batailoikoa) aurkitu nuen 
nik hor, 2008an; 2009an, lurpetik 
atera genuen. Metro erdiko trin-
txerak zituzten. 

Fronte gogorra izan zen. 
Hotza, euria, gutxi estalitako 
trintxerak… Oso baldintza eska-
sak ziren, eta, idatzi batzuetan 
jasotakoaren arabera, naziona-
len artean bazeuden eskua trin-
txeratik atera zutenak, tiro egin 
ziezaieten eta atzeguardiara 
bidali zitzaten. Hamabost egun 
egon ziren, maiatzaren 18an 
Zornotza jausi zen arte. Gero, 
Aramotz eta Lemoa artean eutsi 
zioten, uztailaren 5-6ra arte. Az-

kenengo bataila hori, Lemoatxe-
koa, ezagunagoa da. 

Ahaztuta geratu da Zornotzako 
frontea.
Beste asko bezala: Urkiola, Sai-
bigain, Otxandio eta Intxorta, 
adibidez, entzungo zenituzten. 
Baina, Arraten, adibidez, hi-
ruzpalau hilabete egon ziren, 50 
metroko trintxeretan. Borroka 
handirik egon ez zen fronte asko 
ahaztuta geratu dira. 

Jaso duzue anekdota bitxirik?
Asko. Adibidez, Urkijok bere 
burua ez zuen komunistatzat 
–ANVkotzat edo abertzaletzat 
zuen bere burua–, baina Rosa 
Luxenburgo batailoi komunis-
ta zen, eta batailoi horretakoak 
soldadu astuariarrekin egon 
ziren Etxanon. Sasoi hartan 
gudaria (abertzalea) eta mili-
zianoa (ezkerrekoa) izatea asko 
bereizi arren, bere ustez, denak 
gudariak ziren. Kontatzen due-
nez, asturiarrek sukaldeak jarri 
zituzten elizako portikoan, eta, 
kulturik egon ez arren, mili-
ziano bat barrura sartu zenean 
errieta egin zion Errandoneak 
–komunista bera–, txapelagaz 
sartu zelako. Astuariarrei de-
na txukuntzeko agindu zien, 
eta baserrietan gordeta zeuden 
apaizak aurkitzeko. Errandonea 
apaizekin batzartu zen, eta eliza 
txukuntzeko eta kultoagaz be-
rriro hasteko aukera eman zien. 
Bitxia da, komunistek edo go-
rriek apaizak hil, eta elizak eta 
mojak erre zituztela esan delako 
beti. Bestalde, baserri batzuetan 
oiloak lapurtzen saiatzeagatik 
Barakaldo batailoiko hiru solda-
du epaitu zituzten, eta horietako 
bi Etxanoko hilerrian fusilatu. 
Urkijo abokatu defendatzaile 
izan zuten. Jaurlaritzak baserri-
tarrak zaintzeko agindua zuen.

Zenbat milizianok jardun zuten 
Etxanon?
Brigadak baino ez ziren heldu: 
Rosa Luxenburgo, Amuategi, 
Rebelion de la Sal eta Barakal-
do. Komunistak, sozialistak eta 
abertzaleak ziren arren, lortu 
zuten konpontzea. Autzagane in-
guruan 2.400 soldadu ibili ziren. 
Luxenburgo batailoia eta briga-
dak Burdinazko Gerrikoan ere 
egon ziren, nazionalak Bilbora 
sartu ez zitezen.

Prospekziogile lanetan gauza 
asko aurkitu dituzu? 
Sukaldeko gailuak, uniformeak, 
intsigniak, granadak, identifi-
kazio txapak, armak, gerriko- 
belarriak... Miliziano bi ere aur-
kitu ditut. Gorpuekin aurkituta-
koak familiei eman dizkiet.

Alberto J. Sampedro  |  Aranzadi elkarteko tekniko prospekziogilea  |  Zornotza, 1972 

Etxanon 15 egunez 
eutsi zioten, 
maiatzaren 18an 
Zornotza jausi arte” 

Autzaganen bada 
'Heriotzaren 
pinudia': soldadu 
asko jausi ziren ” 
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Inmobiliariak

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
• BERRIZ: 3 logela, jantzia, berogailua eta igogailua. 

500n.
• DURANGO: 1 eta 3 logelako etxebizitzak alokagai. 

600n 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. 
• MURUETATORRE: 3 logela, komun 2, sukaldea eta 

egongela balkoiarekin. Garajea eta trastelekua. 
• Guztiz berriztutako atikoa. Logela 2, komuna, 

sukalde-egongela amerikarra. Garajea aukeran.
• KALEBARRIA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

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

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

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

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

sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia eta 
terraza izugarriak.

ATXONDO
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela. Etxe 

osoa kanpora begira dago. 3 balkoi. Garaje itxia.
• 3 logela, komun 2, sukaldea esekitokiarekin eta 

egongela. Etxe osoa kanpora begira dago. 
Garajea eta trastelekua. Berria ematen du.

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. Igerilekua 
eta frontoia.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarreko apartamentua. 

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

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztua. Trastelekua.

LURSAILAK SALGAI
ABADIÑO
• Bi familiako etxebizitza eraikitzeko 1.100 m2-ko 

lursaila salgai. Inguru egokia. 
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila. Sarbide ona.
MATIENA-ABADIÑO
• 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta fruta-arbolekin.
IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera 

dago.
ABADIÑO
• Bi familiako etxebizitza eraikitzeko 1.100 m2-ko 

lursaila salgai. Informazio pertsonalizatua.  
DURANGO
• Lursail erdia familia biko etxebizitza eraikitzeko. 

Proiektua barne.
EUBA
• 3.000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. Lurzati 2, 

bakoitzean bi familiako etxebizitza eraikitzeko 
aukerarekin.

ZORNOTZA
• LARREA: 27.000 m2-ko lursaila.

BASERRIAK ETA  
TXALETAK SALGAI

• ABADIÑO: Gaztelua. Baserria. Sarreran arku eder 
bat. 20.000 m2-ko lursaila baserri ondoan. 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.
• ARAMOTZ: Halla, 4 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. 
• ARTEKALEA: 1/4 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna.
• 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: 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.

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

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

• JUAN ITZIARKO: Logela 2, sukaldea, egongela, 
komuna eta despentsarekin. 

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

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

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

• KOMENTU KALEA: 2/4 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna. Trastelekua.

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

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

• MUGARRA: 3 logela, sukaldea, egongela, komuna 
eta bainugela. Balkoia. Trastelekua.

• PLATERUEN PLAZA: 4 logela, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Garajea.

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

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

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

• SASIKOA: 4 logela, sukalde-jangela, egongela eta 
komun 2. Balkoia. Trastelekua.

• TABIRA: 3 logela, sukaldea, egongela eta komuna. 
Lokal komertziala. 

• TABIRA: 3 logela, sukaldea, egongela eta komuna. 
Garajea eta trastelekua.  

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

ABADIÑO
• ANDRA MARI: 3 logela, sukaldea, egongela, 

komuna eta bainugela. Despentsa. Balkoia. 
• ARLOZABAL: Logela 2, egongela, sukaldea eta 

komun 2. Garajea eta trastelekua. 
• ZELETABE: Berriztatzeko. 

LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 

www.inmoetxetxo.com

ETXEBIZITZAK SALGAI
LANDAKO

TXIBITENA

JUAN A. ABASOLO

• 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta komun 
2. Balkoia. Garajea eta ganbara handia. 
259.000n.

F.J. ZUMARRAGA

www.inmoduranguesado.com

• 134 m2. 4 logela (orain 3), egongela, 
sukalde-jangela eta komun 2. Balkoi 2 eta 
ganbara. Etxe osoa kanpora begira dago. 
280.000n. Prezio negoziagarria.

• Guztiz berriztua. Logela 2, egongela, sukalde 
jantzia eta komuna. 120.000n.

KURUTZIAGA

IURRETA

• 3 logela, egongela, sukalde jantzia, despentsa 
eta komun 2. Eguzkitsua. Garajea. Jantzia. 
265.000n.

• Logela 2 horma-armairuekin, egongela handia 
horma-armairuekin, sukalde jantzia eta 
komuna. Igogailua. Berogailua. Balkoi handia. 
210.000n.

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

AUKERA
- ARAMOTZ: 4 logela, komuna eta egongela. 

106.000n.
- ANTSO ESTEGIZ: Logela 2, komuna, egongela eta 

sukaldea. Terraza. Berogailua eta igogailua. 
110.000n.

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

- MATIENA: 3 logela, komuna eta egongela. 94.000n.
- ALDE ZAHARRA: 3 logela. Igogailua. 126.000n.
- F.J. ZUMARRAGA: 4 logela eta egongela. Terraza. 

145.000n. Prezio negoziagarria.

ETXEBIZITZAK SALGAI
- ERROTARITXUENA: Apartamentua. Erdi berria. 

Garaje itxia. 190.000n.
- SASIKOA: 3 logela, egongela handia eta sukaldea. 

Balkoia. Berriztua. Ganbara. Garaje itxia aukeran. 
206.000n.

- ABADIÑO: 90 m2. 3 logela, 2 komun eta egongela. 
Terraza. Ganbara. Garaje itxia. Eguzkitsua. 
199.000n.

- OIÑITURRI: Erdi berria. 140 m2. 4 logela, komun 2, 
sukaldea eta egongela handia. Balkoia. Ganbara. 
Garajea eta trastelekua. Solariuma. 350.000n.

- SAN FRANTZISKO: 3 logela, komuna, egongela eta 
sukaldea esekitokiarekin. Terraza. 179.000n.

- GARAI: Txaleta. Adosatua. 300 m2. Txoko-garajea. 
Prezio ona.

- ALLUITZ: Apartamentua. Sukalde-jangela. 
Ganbara. Eguzkitsua. 147.000n. 

- MATIENA: 120 m2. 3 logela eta komun 2. 150.000n.
- Lehendakari Agirre: 3 logela, komun 2, sukaldea 

eta esekitokia. Ganbara eta garajea. 259.000n.
- IURRETA: 3 logela eta egongela. 120.000n.                                 
- M.TORRE. 3 logela eta komun 2. Esekitokia. Terraza. 

Ganbara eta garajea.
- IURRETA: Logela 2, komuna eta sukalde handia. 

Balkoia. Igogailua. Berriztua.
- MIKELDI: 3 logela, komun 2 eta egongela. Terraza 

2. Ganbara. 174.000n.
- BERRIZ.  B. Gabiola: Erdi berria. 3 logela, komun 2 

eta egongela. 180.000n.
- ZABALE: 4 logela, komun 2, egongela eta 

sukaldea. Esekitokia. Terraza. Garajea. 
- TXIBITENA: 3 logela, komun 2, egongela eta 

sukaldea esekitokiarekin. Terraza. Trastelekua eta 
garaje itxia. 

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

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

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

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

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

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

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

LOKALAK ALOKAIRUAN  
ETA SALGAI

- DURANGO: Okindegia. 160 m2. Alokairuan; 
erosteko aukerarekin.

- IBAIZABAL: 51 m2. Egokitua. 590n.
- J.M. ALTUNA: 50 m2. Komertziala. 500n.
- PARKEAN: 60 m2. Frutategia. 600n. 
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Berriz. Etxe ederra herri barruan,
kiroldegiaren eta eskolaren aurrean.
Oso eguzkitsua da, eta bista 
zoragarriak 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. 

Berriz. Berrizen, 125 m2-ko 
duplexa salgai. Argitsua da, eta
bista zoragarriak ditu. Ondo
kokatua. Sukalde egokitua, 
egongela, 3 logela, ikasgela, 2
komun, despentsa, 12 m-ko luzera
duen terraza, trastelekua eta kotxea
gordetzeko aparkaleku plaza.
265.000 euro. Tel.: 617-37 52 96.

Bilbo. 76 m2 erabilgarri. Kalitate
onekoa. Egurra. Guztiz berriztuta.
Garajea aukeran.
bilbosalgai@gmail.com.

Elorrio. Elorrion, erdigunean
kokatuta dagoen etxebizitza 
berria salgai. Bi logela, bi komun,
sukaldea armairu tresnekin 
egokitua. Prezioa: 147.000 euro.
Garajea aukeran. 
Tel.: 634-45 72 01.

Garai. Baserria salgai. 
Oarbeaskoa, San Migel auzoa, 6.
Garai. XVI. mendekoa. Ondare legez
errehabilitaziorako 30.000 euroko
diru-laguntza du. 10.000 m2-ko 
lursaila. 8.500 m2-ko belardi
soroa, nahiko laua. 200 m2-ko
baratzea, fruta-arbolak. Landetxe
bat martxan jartzeko edo
nekazaritza ekologikorako 
aproposa. Toki lasaia, hegoaldera
begira. Errehabilitazioa behar du. 
Bifamiliarra egiteko baimena.
Udaletxea, frontoia, kultur etxea, 
osakidetza kontsultategia eta 
jatetxeak gertu ditu; autobus 
geltokitik 150 metrora. Durangotik 
10 minutura. Ap-8 autopistaren 
sarreratik 5 minutara. 
Tel.: 639-83 34 89. 
E-maila: jo.amantegi@gmail.com.

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

Mallabia. Aukerakoa,
nekazaritzarako edo nekatzaritza-
turismorako, toki eguzkitsua eta
ederra, 20.000 m2 lursail. Prezio
egokia, ikusi nahi baduzu, deitu
655-70 26 47 telefonora (19:00-
21:00). Nahi izanez gero, aukera
egon badago lursail gehiago 
eskuratzeko. 

ERRENTAN HARTU

Elorrio. 30 urteko mutil 
euskalduna, alokairuan hartzeko
etxe txiki baten bila edo gaur egun
nagoen pisua partekatzeko pisukide
bila Elorrion. Tel: 628-11 56 79.

OPORRETAKO 
ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Conil (Cadiz). Conilen etxe urdina
alokatzen da oporretarako. 2 logela,
komuna, egongela-sukaldea, 
lorategia eta barbakoa. Inguru 
oso lasaia, herritik eta autoan 
hondartzatik hiru minutura. 
Oso egokia da lau pertsonentzat.
Tel.: 600-59 65 38.

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Abadiño. Matienan 55 m2-ko
lokala errentan eman nahi dut.
Lehen 4 hilabeteak doan. 
Tel.: 649-21 93 91 (Nerea).

GARAJE / TRASTEROAK

SALDU

Abadiño. Garaje itxia saltzen dut
Muntsaratzen. Tel.: 657-77 19 28.

Otxandio. Otxandion garaje itxia
salgai. Tel.: 675-71 72 83.

ERRENTAN EMAN

Durango. Durangon, Tabira kaleko
3. zenbakian garaje bat alokatzen
dut 55 euroren truke. 
Tel: 607-70 15 28 (Karmelo).

Durango. Ibaizabal auzunean
garaje bat alokatzen dut 55 
euroren truke, BBKren azpian. 
Tel.: 600-26 73 73.

Teknologia
GAINERAKOAK

SALDU

Web orrialdeak. Web orrialdeak
egiten dira. Esperientziaduna. 
Kalitatezkoak eta prezio ezin
hobean. Kontsultatu. 
Tel.: 649-31 45 48.

EMAN

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

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durango. Neska euskalduna 
zerbitzari lanetan aritzeko prest, 

bai aste barruan, bai asteburuan.
Tel.: 661-38 31 65.

Durangaldea. Etxeak eta tabernak
garbitzen ditut; orduka edo lanaldi
osora. Pertsona nagusiak ere
zaintzen ditut. Esperientziarekin eta
erreferentzia onekin. 
Tel.: 631-28 71 29 (Amalia).

Durangaldea. Etxeak eta tabernak
garbitzen lan egiteko eta zaintza
laneratako prest nago. 
Tel.: 632-10 40 68.

ETXEKO LANAK

Durangaldea. Etxeko langilea lan
egiteko prest, barneko zein eguneko
langile gisa. Tel.: 602-34 36 48.

PERTSONAK ZAINDU

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. Tituludun eta 
esperientzia duen neska 
euskalduna, oso arduratsua, 
haurrak zaintzeko prest. 
Tel.: 662-36 41 67 / 94 681 39 40.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua umeak eta nagusiak
zaintzeko prest. Orduka edo 
asteburuetan. Tel.: 631-83 42 41.

Durangaldea. Emakume ardura-
tsua lan bila dabil etxeak, tabernak
zein portalak garbitzen. Pertsona
nagusiak eta umeak ere zaintzen
ditut barneko zein eguneko langile
gisa. Esperientziarekin. 
Tel.: 626-45 18 33.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua lan bila dabil pertsona
nagusiak zaintzen, barneko zein
eguneko langile gisa. 
Erreferentziekin eta paperekin. 
Tel.: 654-40 11 97.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua prest dago pertsona 
nagusiak eta umeak zaintzeko,
barneko zein eguneko langile gisa.
Tel.: 631-14 38 21.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zaintzeko lan bila nabil. 
Astelehenetik ostiralera,

21:00etatik 08:00etara. 
Erreferentzia onak. 
Tel.: 650-61 01 94.

Durangaldea. Emakume 
arduratsua eta esperientziaduna 
lan bila dabil pertsona nagusiak 
eta umeak zaintzen eta garbiketan.
Lanaldi osora edo orduka. 
Tel.: 626-55 85 81.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen edo garbiketan
lan egiteko prest nago. Esperientzia
eta erreferentziak ditut. Barneko
edo eguneko langile gisa. 
Tel.: 632-08 10 93.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzeko prest nago.
Tel.: 660-20 24 09.

IRAKASKUNTZA

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.

Durangaldea. Neska euskalduna,
administrazio ikasketak egindakoa
eta esperientzia duena, LHko eta
DBHko ikasleei eskola partikularrak
banaka zein talde txikietan emateko
prest. Tel.: 662-36 41 67 / 
94 681 39 40.

Durangaldea. DBHko eta 
batxilergoko ikasleei, 16:00etatik
aurrera edo asteburuetan, ingeles,
fisika eta marrazketa teknikoko 
eskola partikularrak emateko prest.
Tel.: 675 70 31 49.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Psikologo 
euskaldunak irakurmen-idazmen-
ulermen arazoetan laguntzen du.
Laguntza psikologikoa eskaintzen
du hainbat arlotan. Esperien-
tziaduna. Tel.: 679-38 23 69.

Durangaldea. Erizain laguntzailea
asteburuetan eta gauez lan egiteko
prest. Esperientziaduna. 
Tel.: 699-65 25 34.

LAN ESKAINTZAK

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Irakaskuntza 
ingelesez ikasi duen neska 
euskalduna behar da, DBHko gaiak
lantzeko. Tel.: 678-29 11 67.

GAINERAKOAK

Durango. Durangon, saltzailea

behar da komertzio baterako. 
Beharrezkoa da euskaraz jakitea.
Curriculuma helbide honetara bidali:
Tronperri kalea, 6-2C, Durango.

GAINERAKOAK
Berriz. 12 edo 13 urtera arteko
umeei eskola partikularrak emateko
prest dagoen neska bat naiz, eta
edozein irakasgai emateko 
gaitasuna dut. Berrizen ematen
ditut eskolak. Tel.: 688-68 58 68.

Denetarik

SALDU / EROSI
Errepideko bizikletako zapatilak
salgai. Errepideko bizikletako 
zapatilak salgai: Spiuk Uhra zapatila
berdeak. 43 neurrikoak. Estreinatu
barik, etiketa eta guzti. 55 euro.
Tel.: 665-71 47 83 / 686-65 13 82 . 

GAINERAKOAK
Arratoi txakurrak oparitzen
ditut. Arratoi txakurrak 
oparitzen ditut. Tel.: 669-89 55 74.

Eskola partikularrak. Ekainean,
azken azterketei begira, eskola 
partikularrak emateko prest 
dagoen ingeniari euskalduna naiz.
Tel.: 678-48 87 66.

Ibilgailuak

AUTOAK

SALDU

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
autoa salgai. Volkswagen Tiguan
2.0 TDI 4 motion 140 ZP, 
Full Equip, larruzko eserlekuak
berogailuarekin. 16.500 euro. 
Tel.: 692-85 97 79.

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Errepideko bizikleta saltzen 
dut. Errepideko bizikleta salgai.
Marka: Kuips (Spiuk). Neurria: 48.
Grupo Shimano ultegra. 
Gurpila: aluminiozko Mavic Cosmic.
Hasi berrientzat oso aproposa. 
345 euro. Tel.: 665-71 47 83 / 
686-65 13 82.

Aisia - kirola

KIROLAK

SALDU

Mendiko bizikleta. Merida Matts
TFS mendiko bizikleta salgai, 
prezio onean. Potentzia eta tija 
aldatu berriak. Tel.: 678-48 87 66. 



:: DURANGO | ZUGAZA 

Vengadores.  
La era de Ultrón
• barikua 1: 22:30   
• zapatua 2: 19:30/22:30  
• domeka 3: 18:30/21:30  
• martitzena 5: 20:00

La oveja Shaun
• barikua 1: 17:00  
• zapatua 2: 17:00  
• domeka 3: 16:30 

La dama de oro
• barikua 1: 19:30  
• astelehena 4: 21:00 

2. ARETOA

Vengadores.  
La era de Ultron 3D
• barikua 1: 16:30/19:30  
• zapatua 2: 16:30  
• domeka 3: 16:00  
• astelehena 4: 18:30/21:00  

Little Galicia
• barikua 1: 22:30   
• zapatua 2: 22:30  
• domeka 3: 21:30 

La dama de oro
• zapatua 2: 19:30  
• domeka 3: 19:00  

:: ELORRIO | ARRIOLA 

Historias de 
Lavapiés
• barikua 1: 20:00  
• zapatua 2: 22:30   
• domeka 3: 20:00  
• astelehena 4: 20:00

Zazpigarren  
ipotxa
• domeka 3: 17:00  

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 

Vengadores.  
La era de Ultrón
• barikua 1: 20:15  
• zapatua 2: 17:00/19:30/22:30   
• domeka 3: 17:00/20:00  
• astelehena 4: 20:15
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Zinema

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

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

AGENDA Maiatzaren 2an, 23:00etan,  
Abadiñoko Traña plazan

Gozategi + Sueder
Traña-Matienako San Prudentzio jaietako bigarren 
asteburuko zapaturako proposamena da Gozategi 
eta Sueder taldeen kontzertua. Bihar, 23:00etatik 
aurrera, jairako doinuak zabalduko dituzte Orioko 
Gozategi taldeak eta Gernikako Suederrek.

Maiatzaren 8an, 21:00etan, Zornotza Aretoan

Lisboako Chapitó taldearen ‘Edipo’ 
Companhia do Chapitó Lisboako antzerki taldearen moldaketa da 
maiatzaren 8an, Zornotza Aretoan, ikusgai izango den ‘Edipo’ antzezlana. 
Sofoclesek idatziriko antzerki greko klasikoaren moldaketa da John Mowatek 
egin duena, eta Jorge Cruz, Marta Cerqueira eta Tiago Vegas aktoreek 
jarduten dute obran. Tebasko Layo eta Yocasta errege-erreginen, eta Edipo 
euren semearen bizitza kontatzen du antzezlanak. 

Jaiak

:: ABADIÑO  
(San Prudentzio jaiak)

MAIATZAREN 1ean

14:30ean, txupinazoa eta 
herri bazkaria, Traña plazan, 
Traña-Matienako gazteek 
antolatuta.
17:00etan, San Prudentzio 
Pilota Txapelketako finala 
eta Gazte Eguneko jokoak, 
Traña plazan.

18:30ean, elektrotxaranga 
kalejira.

20:00etan, II. Hanburgesa 
Jate Txapelketa.

22:30ean, su artifizialak.

23:00etan, Las Tea Party + 
Eromen, kontzertuan, Traña 
plazan.

MAIATZAREN 2an

10:00etan, areto futbol eta 
saskibaloi partiduak, Traña-
Matienako kiroldegian.

12:00etan, paella txapelketa, 
Merkatu plazan.

16:00etan, ugarixo 
txapelketa, Merkatu plazan.

17:30ean, tortilla txapelketa, 
Merkatu plazan.

18:00etan, frontenis 
txapelketako finala.

22:00etan, Iris taldearen 
emanaldia, Trañabarren 
etorbidean.
22:00etan, Five Corners + 
Feos Pero Majos + Perros 
Kon Asma + Oihukada 
taldeen kontzertua, 
Zalduerreka tabernan.

23:00etan, Sueder + 
Gozategi, Traña plazan.

Kantu afaria

:: ELORRIO

MAIATZAREN 8an

19:00etan, kantu afarirako 
elkartzeko hitzordua, plazan.

Berbaldia

:: IURRETA

MAIATZAREN 6an

18:00etan, ‘Redes sociales’, 
Ianire Estebanezen eskutik, 
Ibarretxe kultur etxean.

Dantza

:: ELORRIO

MAIATZAREN 8an

22:00etan, ‘Barbecho’, 
Arriolan.

Lehiaketa

:: IURRETA

Ekainaren 19ra arte

San Migel jaietako kartela 
aukeratzeko lehiaketa. 
Informazio guztia:  
www.iurretakoudala.net.

:: ZALDIBAR

Maiatzaren 22ra arte

Jaietako kartela aukeratzeko 
lehiaketa. Maiatzaren 22ko 
15:00ak arte aurkeztu 
daiteke udaletxean.

Antzerkia

:: DURANGO

MAIATZAREN 3an

19:00etan, ‘Obarixo bigaz’, 
Plateruenean.

MAIATZAREN 8an

20:30ean, ‘Recortes’, San 
Agustin kulturgunean.

:: ZORNOTZA

MAIATZAREN 8an

21:00etan, ‘Edipo’, Zornotza 
Aretoan.

Musika

:: BERRIZ

MAIATZAREN 8an

22:00etan, Amorante, 
Kultur Etxean.

:: DURANGO

MAIATZAREN 8an

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

Aurkezpena

:: ELORRIO

MAIATZAREN 3an

20:00etan, Willy Toledo, 
‘Historias de Lavapiés’ filma 
aurkezten, Arriolan.

MAIATZAREN 3an

12:00etan, xake erakusketa, 
Trañabarren kalean.

13:00etan, perretxiko 
pintxoen dastaketa, Pinoko 
plazan.

14:00etan, jubilatuen 
bazkaria.

16:00etan, mus txapelketa, 
pilotalekuan.

17:00etan, Los Locos del 
Swing taldearen emanaldia, 
Traña plazan.

17:30ean, Txarlestrup 
familiarentzako ikuskizuna, 
Errota kultur etxearen 
ondoan.

18:00etan, futbol 
txapelketako finala, 
kiroldegian.

20:00etan, Donien Atxa 
kentzea, Ustekabe txarangak 
alaituta.

Erakusketa

:: DURANGO 

MAIATZAREN 10era arte
Amaia Lekerikabeaskoaren 
eta Isusko Vivasen ‘Garoa’ 
erakusketa, Arte eta Historia 
Museoan. 

Zinema

:: BERRIZ

APIRILAREN 30ean 
(22:00etan) eta 
MAIATZAREN 3an 
(19:00etan)

‘Pride’, Kultur Etxean.
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

BOTIKAK EGURALDIA

ZAPATUA 25º
15º

ASTELEHENA 21º
11º

IGANDEA 22º
13º

MARTITZENA 24º
12º

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

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

BARIKUA, 1 
 09:00-09:00

Navarro  
(Artekalea 6 - Durango)

Goiria, Mari Carmen  
(Sabino Arana 6 - Zornotza)

09:00-22:00

Sarasketa, Diego  
(Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza)

ZAPATUA, 2
09:00-09:00

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-13:30

Bazan Diaz, Valentin 
Uribarri 5 - Durango

De Diego 
Intxaurrondo 22 - Durango

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

Larrañaga-Balentziaga  
Berrio-Otxoa 6 - Elorrio

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 3
09:00-09:00

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

ASTELEHENA, 4
09:00-09:00

De Diego 
Intxaurrondo 22 - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 5
09:00-09:00

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 6
09:00-09:00

Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 7
09:00-09:00

Mugica 
Andra Maria 9 - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

 Jolin, aita, gu 
sanprudentzioetarako 
karakolen zain, eta zu 
Atenasen! Ez dugu jogurtik 
nahi! Zure zain gaude. 
Zorionak!

 Aittitte Juanjoren urteguna maiatzaren 1ean da, bere seme Ibairena 
maiatzaren 2an, eta iloba Araik maiatzaren 6an betetzen ditu urteak. 
Zorionak etxeko denen partez! 

 Argazkiko neskato pispirin 
honek 9 urte beteko ditu 
igande honetan. Zorionak 
maitia! Aitatxo, amatxo eta 
Iratiren partetik!

  Zorixonak Naia! 4 urte bete 
dozuz ja! Ondo-ondo pasau 
zure urtebetetze egunien, eta 
muxu erraldoi bat etxeko 
guztixen partez.

 Zorixonak Andrea! Egunien 
bertan zelebrau ez arren, 
domekarako bazkari 
goxo-goxue preparau, gosetute 
juengoga eta. Mosu erraldoiek 
txatxalen partez!

 Ondo pasau zure eguna, eta 
urte askotarako, Arretxu 
berria tripulazioaren partez. 
Zorionak!

  Zorionak etxeko printzesari 3 
urte betetzean! Mosu handi 
bat.



 AKUILUA  Jone Guenetxea
Traña-Matienako jaietan urte-
ko pertsonaia izango zela au-
rretik jakin arren, astelehe-
neko omenaldiaren momen-
tuan urduritasunagaz darda-
raka ipini zela aitortu du Javier 
Monasteriok. Herri kiroletan, 
umeen jolasetan, idi probetan, 
Abadiño futbol taldean, txi-
rrindularitzan... Saltsa guztie-
tan dabil abadiñarra. 

Normalean, sorpresa izaten 
da nor izendatuko duten ur-
teko pertsonaia. Zure kasuan 
zergatik ez?
Andreagaz jubilatuen egoitza-
ra joan nintzen, eta, soinean 
neraman txaketaren inguruan 
zer edo zer esan zidatenean, 
alkateordeak esan zigun hori 
baino gehiago merezi zuela 
urteko pertsonaiak. Irten egin 
zitzaion. Hala ere, ezer jakingo 
ez banu bezala jokatu nuen. 

Omenaldiaren momentuan 
urduritasunik ez zenuen senti-
tuko, orduan.
Dardaraka nengoen, eta ber-
bak ere ez zitzaizkidan irteten. 
“Eskerrik asko” besterik ez 
zitzaidan irten. Jendeak mere-
zi nuela esan zidan. Hala ere, 
ez dut omenaldirik eskatzen. 
Egiten dudana herriaren alde 
egiten dut, tradizioa ez dadin 
galdu. 

Herri kiroletan epaile zabil-
tza. Aurten ere parte hartu-
ko duzu?
Hiru edo lau urte daramatzat 
lan horretan, baina aurten 
ezingo naiz bertan egon, ezkon-
tza bat dudalako herri kirolak 
izango diren egunean. 

Nondik datorkizu zaletasuna?
Txikitatik datorkit. Sanblase-
tako idi probetan ere banabil 
probaleku berria egin zenetik, 
15 urte nituenetik. 

Ez duzu sekula hutsik egin?
1975ean huts egin nuen, solda-
duskara joan nintzelako eta 
ez zidatelako etortzeko bai-
menik eman. Larrauri al-
kateak ere deitu zien, 
baimena emateko es-
katuz, baina ez zuen 
lortu. 

Idi proben ingu-
ruan istorio asko 
ezagutuko dituzu.
Jakina. Nire aita be-
korotza batzen ibiltzen 
zen idi probetan, eta gauez 
zaintzak egiten zituen, inork ez 
zezan tranparik egin; ez zeza-
ten xaboia-edo bota. Behin elu-
rra egin zuen, eta gero izotza. 
Kendu zuten, baina guztiz ez. 
Idiek ospa egin zuten harri eta 
guzti. Eskola ondoko aldapan 
gelditu ziren, harriak atzerantz 
bota zituelako. 10 urteko mu-
tikoa nintzen, eta atzean joan 
nintzen. “Aita, gaur neuk ere 
egingo nion harriari bultza”, 
esan nion aitari. Emazteak esa-
ten dit horrelako gauzak koa-
derno batean apuntatu behar 
ditudala.

Umeen Gabonetako parkean 
ere ibiltzen zara laguntzen.
Bai, umeak asko gustatzen zaiz-
kit. Aisialdiko eta kiroletako 
monitore titulua atera nuen.  

Olentzeroren lagun handia za-
ra, gainera. 
Bai, hamar urte baino gehia-

go daramatzat Olentzerori la-
guntzen.

Abadiñoko futbol taldean 
noiztik zabiltza?
36 urte baino gehiago dara-
matzat zuzendaritzan sartuta. 
Urte batean desagertzeko arris-
kuan zegoen; kuadrilla batek 
hartu genuen taldea, eta aurre-
ra egin zuen.

Masajista ere ibilia zara. 
Bai, Athleticek emanda-
ko ikastaro batean titu-
lua atera nuen, Bilbon.
Orain ez dut indarrik 
eskuetan, eta ez dut ma-
sajerik ematen. 

Futbol taldean egoteak zer 
ematen dizu?
Umeak futbolean ikustean 
emozionatu egiten naiz. 

Futbol taldearen albumean 
agertzen zara. 
Bai, eta Astolan, albumaren 
aurkezpena egin genuenean, 
mutiko batzuk ni agertzen nai-
zen kromoari begira eta niri 
begira jarri ziren. “Zer nahi 
duzue?”, galdetu nien. “Sina-
tuko diguzu?”, galdetu zidaten 
eurek. Itzela izan zen.

Txirrindularitza ere oso go-
goko duzu. Arlo horretan ere 
ibili zara?
Kirol zuzendari agiria daukat. 
Kelmegaz profesionaletan 
ibilitakoa naiz, gainera. Itu-
rriagak taldea zuenean Eus-
kal Herri osoa ezagutu nuen. 
Euskadiko Itzulian ere egoten 
naiz laguntzen. Hainbat laster-
ketatan bidegurutzeetan jarri 
izan naiz. 
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Keinuak
Sinestezinak dira euskaldunoi 
gertatzen zaizkigunak, eta bene-
tan nabil horrelakoak beste inon 
ez direla gertatzen diodanean. 
Edo inork imajinatzen al du Jo-
se Antonio “Iniesta de mi vida” 
Camacho prentsaurreko batetik 
joaten, galderei gaztelaniaz ezin 
erantzuteagatik? 

Ez izatearen ajeak izango dira, 
nonbait.

Futbolak jendartean duen heda-
durari esker azaleratutako kasu 
bat baino ez da joan den igande-
koa, zoritxarrez. Eta horiek ema-
ten direla konturatzeko ez dago 
Almeriaraino joan beharrik. Ba-
tzuek hangoak baino ikusi nahi ez 
dituzten arren.

Gaizka Garitanok jasotako txa-
loen artean (merezitakoak guz-
tiak, noski), badira kirrinka egi-
ten didatenak. Prentsa aretoan 
jazotakoarekin, makina bat asal-
datu ziren gurean, agintariren 
bat edo beste ere bai. Beroaldian 
Garitanoren jarrera goratu du ba-
ten batek, sare sozialetan hura be-
zala espaloitik jaisten ez direnak 
larrutu izan dituen arren.

Eibarreko entrenatzaileak age-
rian utzi duena euskaldunok 
sufritzen dugun gutxiespena da; 
fokoetatik kanpo, egunero gurean 
jasaten dugun errespetu falta. 
Erakutsi du garenari uko egin ga-
be arduraz jokatzea posible dela, 
inor seduzitu gabe bada ere. Ho-
rra, gu izatearen albo kalteak.

Iraultza txikietan oinarritutako 
gertaerez beteta daude Historia 
liburuak, gogoratu Rosa Parks 
autobusean eserita, bestela. Izan 
bedi hau, beraz, euskararen garra 
hauspotuko duena.

Lorea Agirrek Korrika amaie-
ran esan zuen legez, “auzia ez da 
izan ala ez izan. Nolako edo halako 
izan. Kontua ez da hori. Kontua 
ekitea da”. Euskararen alde egote-
tik euskararen alde egiten haste-
ko ordua da.
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“Egiten dudan guztia herriaren alde 
egiten dut, tradizioa galdu ez dadin” 
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