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Ikergazte, ikerlari gazte 
euskaldunen plaza

Euskal Herriko 200 ikerlarik hartu dute parte, asteon, Ikergazte 
kongresuan, Durangoko Landako Gunean. Ainhoa Diez, Itsasne 
Bustillo, Iraultza Unzueta eta Nerea Mandaluniz ekimen 
horretan parte hartu duten Durangaldeko lau ikerlari gazte dira. 
Ikergazteren bidez, lanean zer egitasmo lantzen dabiltzan azaldu 
ahal izan dute, euskaraz. Izan ere, gero eta gehiago dira azterketa 
zientifikoak euskaraz egiten dituzten ikerlariak.        2-3
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Herririk herri

Biokimika ikasi ostean, medi-
kuntza eta biologia moleku-
larrean barneratu da Itsasne 
Bustillo, Abadiñora bizitzen 
etorritako gueñestarra. EHU-
ren eta CSICen arteko talde 
mixto batean dabil lanean.  

Zelulen inguruko proiektu ba-
tean zabiltza lanean. Zer hel-
buru daukazu?
Heriotz zelularrean inplikatuta 
dauden proteinen familia bat az-
tertzen du gure taldeak. Ni BOK 

proteinagaz lanean nabil, eta 
ikusi dut, zeluletan heriotza era-
giteaz gainera, mitokondrioan 
(zelula barneko organulu bat) 
morfologia aldaketa bat era-
giten duela. Heriotz zelularra 
garrantzitsua da, zelulak nor-
malean hil egin behar direlako 
prozesu normalak mantentze-
ko. Minbiziaren estiloko gaixo-
tasun batzuetan, zelulak ez dira 
behar bezala hiltzen. Horrega-
tik, oso prozesu garrantzitsua 
da zelulak zelan dauden erregu-
latuta ikastea, gero botikak ga-
ratu ahal izateko. Gure ikerketa-
ren kasuan, zelulak behar baino 
gehiago hiltzen dira.

Lana aurkeztu beharrean, pos-
ter bat ipini duzu kongresuan.
Bai. Aurkezpenez aparte, era-
kusketa bat egon da, eta hainbat 
proiekturi buruzko informazioa 
posterretan ipini dugu. Lanaren 
laburpen bat ikusi ahal izan da. 

Zelan ikusi duzu kongresua 
euskaraz izatea?
Orain arteko kongresuetan 
ingelesez edo gaztelaniaz egin 
izan da. Horrela, euskara biga-
rren mailako hizkuntza gisa 
geratzen da. Nire tesia eta beste 
lankide batena nazioarte maila-
koak izan dira, baina, ingelesez 
gainera, euskaraz idatzi ditugu.

Itsasne Bustillo  
Abadiño, 27 urte 

Garrantzitsua da zelulak 
zelan dauden erregulatuta 
ikastea, gero botikak 
garatu ahal izateko” 

Ikerlari gazte euskaldunen erakusleiho  
izan da Durango, Ikergazte kongresuagaz
Gero eta gehiago dira ikerketak euskaraz idazten dituzten gazteak; lan hori bistaratu gura du UEUk

  DURANGO Markel Onaindia
Askotan esan izan da herri ba-
tek aurrera egin gura badu, 
ikertu egin behar duela. Bada, 
Euskal Herrian makina bat 
ikerlari dabiltza lanean. Gaine-
ra, gero eta gehiago dira euren 
azterketa zientifikoak euska-
raz idazten dabiltzan gazteak. 
Ikerlari gazte eta euskaldunen 
lan hori bistaratzeko asmoz, 
Ikergazte kongresua egin dute 
Durangon, Udako Euskal Uni-
bertsitateak antolatuta. 
Eguaztenean hasi eta 
gaur eguerdira ar-
te 200 bat ikerlarik 
parte hartu dute 
Landako Gunean 
egindako aurkezpe-
netan.

Ikergazte kongre-
suko batzorde zientifi-
koan parte hartu du Gabriel  
Ibarra EHUko irakasle elorria-
rrak, ingeniaritza alorreko arti-
kuluak zuzentzen. Gainera, kon-
gresuan bertan ere aurkezpen 
saio bat dinamizatu du. “Ikasle 

gazteak dira aurkeztu direnak, 
tesia egiten edo lerro berriak 
zabaltzen dabiltzanak. Baina 
harrituta geratu naiz, nahiko 
kalitate onekoak direlako”. 

Ibarraren ustez, beharrez-
koak dira horrelako kongre-
suak euskarazko ikerkuntza 
sustatzeko. Kontatu duenez, 
azken urteetara arte, euskaraz-
ko ikerketa hizkuntzalaritzara 
mugatuta egon da, batez ere.

Ibarra bera ere ikerkuntzan 
dabil, energia berriztagarrien 
inguruko ikerkuntza talde ba-
tean; itsasoko olatuen indarra 
hobeto gestionatzeko azterketa 
bat egiten dabiltza. Ikerkuntzak 
herrialdeen garapenean dau-
kan garrantzia nabarmendu 
du: “Ikerkuntza bertan egin, 

bertan geratu, eta produktu eta 
jarduera berriak bertan garatu; 
hori da aberastasuna sortzeko 
modu bakarra”. Horren adibi-
de dira Ikergazten parte hartu 
duten Durangaldeko ikerlariak.Landako Gunean egindako Ikergazte kongresuan 200 ikerlarik parte hartu dute.

“Harrituta geratu 
naiz, ikerketak 
nahiko kalitate 
onekoak direlako” 
GABRIEL IBARRA  
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Gizarte Langintza ikasketa eta 
Familiekin Esku-hartzea mas-
terra ikasi ostean, langabeziak 
familiengan daukan eragina 
aztertzen dabil, doktoretza te-
sian, Ainhoa Diez.

Zertan datza zure ikerketa?
Langabeziak familian daukan 
eragina aztertzen nabil, baina, 
batez ere, langabeziaren ondo-
rioei zelan egiten dioten aurre 
ikusi gura dut. Arlo ekonomi-
koaz aparte, lanak funtzio psi-

kosozial batzuk ditu: nortasun 
bat ematen dizu, estatusa, talde 
batean kokatzen zaitu... Funtzio 
horien galerak buru-osasunean 
eragina dauka; autoestimuan, 
adibidez. Depresioekin ere lotu 
izan da. Bestalde, hartu-ema-
netan ere eragiten du, zure osa-
suna besteengan proiektatzen 
duzu eta. Zure inguru hurbilena 
familia da, eta, horregatik, fami-
lia osoari eragiten dion gertaka-
ria da langabezia. 

Zergatik langabeziaz?
Gugandik hurbil dagoen gai 
bat aztertu gura nuen –denok 
ezagutzen dugu langabezian 

dagoen jendea–, eta, batez ere, 
alde positiboa landu nahi nuen: 
Zelan aurre egin egoera latz 
bati? Norengandik jasotzen 
dute laguntza? Lagunengandik 
edo Gizarte Zerbitzuetatik? Zer 
laguntza mota ematen dute? Di-
ru-laguntzekin nahikoa da edo 
sostengu emozionala behar da?

Zer balorazio egiten duzu kon-
gresuaz?
Nire ustez, kongresu hau be-
rezia da, ikerketan gabiltzan 
euskaldunoi ahotsa ematen 
digulako. Gure lanak geurea 
den hizkuntzan ezagutarazteko 
aukera ematen digu. 

Neiker Tecnaliako ikerlaria da 
Nerea Mandaluniz. Bere iker-
ketak nekazaritzan eta inguru-
menean eragina eduki dezake. 

Artalde bategaz belarraren 
hobekuntza ikertzen zabiltza, 
ezta?
Lurzoruaren kalitatea txarto 
dagoen lekuetan, leheneratzea 
da helburua. Gutaz gainera, 
Urduñako eta Orreagako beste 
talde bi ere badabiltza. Larreak, 
goldatu eta aldatu beharrean, 

zelan kontserbatu aztertzen 
gabiltza, karbono fijatzaile han-
diak direlako eta biodibertsitate 
oso handia dutelako. Kontser-
batzeko, ereite prozesu zuzenak 
egiten ditugu, espezie iraunko-
rrak ereinda eta etxeko konpos-
tagaz soilik ongarrituta. Gero, 
larratze sistema bi probatzen 
gabiltza: librea eta birsorkuntza 
bidezkoa. Azken horregaz belar 
gehiago sortzen dela ikusi dugu, 
esparru eta argi berbera eduki 
arren. Horrela, artzainak belar 
gutxiago erosi beharko du. Bela-
rraren kalitatea mantentzen da, 
eta ardiek berdin produzitzen 
dute. Baina karbono gehiago 

hartzen du; beraz, ingurumena-
ri begira ona da. 

Zelan ikusten duzu kongresua?
Askotan AEBetara begira ego-
ten gara, eta hemengo fakulta-
teren batean egon ahal da behar 
duzuna. Gainera, jendea ezagu-
tzea aukera ona da.  

Eta euskarari dagokionez?
Guri pasatzen zaiguna da artzai-
nekin tratua euskaraz eduki-
tzen dugula, baina gero idatziz-
ko lan gehienak ingelesez edo 
gaztelaniaz doazela. Horrega-
tik, Ikergazte kongresua sekula-
ko aukera da.

Ainhoa Diez  
Durango, 23 urte 

Nerea Mandaluniz  
Abadiño, 42 urte 

Familia osoari 
eragiten dion 
gertakaria da 
langabezia ” 

Larreak, goldatu eta 
aldatu beharrean, 
zelan kontserbatu 
aztertzen gabiltza ” 

Fisika eta Elektronika ikas-
te t a k  e g i n ,  m a ste r  b a t 
amaitu, eta orain doktore-
tza egiten dabil Iraultza Un-
zueta. EHUko ikerketa tal-
de bategaz dabil lanean, 
interes teknologikoko mate-
rialen propietateak aztertzen.  

Zer proiekturen berri eman du-
zu Ikergazte kongresuan?
Teknika nuklearraren bidez, 
interes teknologikoko mate-
rialen propietateak aztertzen 

ditugu. Gero, propietate horiek 
forma solidoen izaeran dauka-
ten eragina aztertzen dugu. Nik, 
adibidez, memoria formadun 
aleazioen aurkezpena egin dut. 
Tenperaturaren arabera, tran-
tsizio bat edukitzen dute, eta 
atomoak desberdin antolatzen 
dira. Beroa edo lur magnetiko 
bat aplikatuta, material hori 
handitu edo txikitu dezakezu. 
Baina, materiala oso desorde-
natuta badago, guztiz askatzen 
da. Horregatik, desordena hori 
zer puntutaraino den kritikoa 
ikertzen gabiltza. Bestalde, iso-
latzaile topologikoen inguruan 
ere egin dut berba.

Zertarako balio dezake zure 
ikerketak?
Aplikazio teknologikoetan era-
bili ahal diren materialen pro-
pietate funtzionalak optimiza-
tzeko balio dezake. 

Artikulu zientifikoak euskaraz 
argitaratzeak zer onura ekarri 
dezake?
Euskarazko literatura zien-
tifikoa sortzea garrantzitsua 
iruditzen zait, dibulgaziorako 
erabilgarria izan ahal delako; 
institutuko ikasleentzat, adibi-
dez. Normalean, ingelesez ar-
gitaratzen dira artikuluak, eta 
euskaraz ezer gutxi dago.

Iraultza Unzueta  
Durango, 27 urte 

Euskarazko literatura 
zientifikoa sortzea 
garrantzitsua 
iruditzen zait” 
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3. mailako azterketari planto  
egiteko deia zabaldu dute
Hezkuntza Plataformen Topaguneak agerraldia egin du Durangon

  DURANGO Markel Onaindia
Zapatuan, Euskal Herriko Hez-
kuntza Plataformen Topagu-
neak agerraldia egin zuen Du-
rangon, Lehen Hezkuntzako 
hirugarren mailako azterketari 
planto egingo diotela esan, eta 
horretarako deia zabaltzeko.  

Nafarroan hasi dira azter-
keta hori egiten, eta Samuel 
Pasandin bozeramaileak azal-
du du planto egiten dabiltzala: 
“Hamaika izan dira azterketa 

egin ez duten ikastetxeak eta 
ikasleak, eta hamaika izan dira 
planto egin duten familiak”. 
Eusko Jaurlaritzari egotzi dio 
“isilean” azterketaren exeku-
zioa prestatzen ibiltzea: “Jakin 
dezala Uriarte andreak [Hez-
kuntza sailburua] gu ere anto-
latzen hasiak garela eta proba 
hauei planto egingo diegula”.

Pasandinen ustez, Espai-
niako LOMCE legea aplikatu 
dela ziurtatzen duen seinalea da 

hirugarren mailako azterketa. 
Horretaz gainera, Ingurunea 
ikasgaia bitan zatitu dela, er-
lijioa “lehentasunezko ikas-
gai” bihurtu dela, “erabat eus-
kalduntzen ez duten ereduak” 
mantendu direla eta erabaki or-
gano gorenetako erabakitzeko 
eskubidea murriztu dela esan 
du. LOMCE lege arrotza dela 
ere adierazi du Pasandinek, eta 
hirugarren mailako ebaluazioa 
“inposatua” izan dela.

Zapatuan, Hezkuntza Plataformen Topaguneak egindako agerraldia.

 DURANGALDEA  M.O.
LOMCEren aurka, eskola in-
tsumituen sarea sortu zuten 
duela urtebete, Katalunian. 
Dagoeneko 45 ikastetxe dau-
de saretuta. Belén Tascón 
ordezkaria Durangon izan da.

Zer motibogaz sortu duzue 
LOMCEren aurkako sarea?
LOMCE, lege erregresiboa 
dela uste dugu. Alde batetik, 
legearen karga ideologiko guz-
tia dago: ez da barneratzailea, 
ez da laikoa, zentralizatzailea 
da, hizkuntz eredua erasotzen 
du... Bestetik, DBHn errepika-
tzen duten ikasleak Lanbide 
Heziketarantz bideratu gura 
dituzte, Europaren aurrean 
txarto ez geratzeko.

Hirugarren mailako azterke-
tari aurre egiteko kanpaina 
zehatz bat egin duzue, ezta?
Saretik apartekoak diren beste 
hainbat eskola ere gehitu dira, 
eta 500 familia baino gehiago 

intsumiso agertu dira proba-
ren aurrean. Ez dituzte umeak 
eraman ebaluazio egunetan. 

Bestelako intsumisio deiak 
ere zabaltzen zabiltzate.
Erabakiak eskola kontseiluek 
hartu ditzaten saiatzen gabil-
tza, adibidez. Hizkuntz eredua 
mantentzea da beste lan arlo 
bat; Katalunian urte hauetan 
guztietan gizarte kohesioa 
bermatu duen eredua da. Ka-
talana ezin da ingelesagaz edo 
matematikagaz berdindu. Ez 
daitezela gaztelaniaz matriku-
latu eskatu dugu, eta Erlijioa 
zein Ekintzailetasuna irakas-
gaiak ez ditzatela aukeratu.

Eta zerbait lortu daiteke?
Baikorrak gara. LOMCE PP-
ren botoekin bakarrik onartu 
zen; gainontzeko alderdiek 
esan zuten kendu egingo du-
tela, aldaketa egonez gero. 
Alderdi politikoek hori gogoan 
izatea gura dugu.

Belén Tascón  
Kataluniako eskola intsumituen sarea

“500 familia baino gehiago 
intsumiso agertu dira 
probaren aurrean”

Maristak ikastetxeko Julen Guerra 
matematika lehiaketan bosgarren
Azken fasean, Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako 270 ikaslek parte hartu dute

  DURANGO  M.O.
Bizkaian, Araban eta Gipuz-
koan antolatzen den Udabe-
rriko Matematika Lehiaketan 
onenen artean egon da Julen 
Guerra, Maristak ikastetxeko 
ikasle durangarra. Hain zuzen 
ere, bosgarren geratu da. Bi fa-
setan garatzen da lehiaketa, eta 
bigarren eta azken fasean 270 
ikaslek parte hartu dute. Horien 
artean izan dira Arrate Rivas, 
Abdul Maiga eta Guerra bera. 
EHUko Zientzia eta Teknolo-
gia Fakultatean jaso zuen saria 
Guerrak, joan zen barikuan.Julen Guerra, sari banaketa ekitaldian.

Sutea gertatzen 
denerako, aholku 
sorta eskuratu

  DURANGO  M.O.
Sute bat sortzen denean, sarri-
tan ez da jakiten zelan jokatu. 
Durangoko Udalak berbaldia 
antolatu du maiatzaren 19rako, 
Aldundiko suhiltzaileekin eta 
salbamendu zerbitzukoekin 
elkarlanean. Horrela, sutea 
gertatzen denerako aholku 
sorta eskuratzea da ekimena-
ren helburua; suteen aurrean 
autobabesa sustatu gura dute. 
18:45ean hasiko da berbaldia, 
Landako Elkartegian. Protoko-
loen azalpena, su-itzalgailuei 
buruzko informazioa eta beste 
hainbat aholku eskainiko di-
tuzte hilaren 19ko saioan.

Ikastetxeetako 
jantokien eredua 
aldatu gura dute

  DURANGO  M.O.
Ikastetxe publikoetako guraso 
elkarteak jantokien ereduaz 
hausnartzen dabiltza, eta ho-
rregaz lotuta Eskola-jantoki 
publikoak: bide berriak urra-
tzen izeneko mahai ingurua an-
tolatu dute maiatzaren 19rako, 
Durangon. 17:00etan hasiko da, 
Landako eskolan.

Eusko Jaurlaritzak baldin-
tzetan aldaketa batzuk egin di-
tuela esan dute antolatzaileek, 
eta hurrengo ikasturtean, lau 
ikastetxetan, jantokien ardu-
ra gurasoek hartuko dutela.  
Horregatik, esperientziak ere 
ezagutuko dituzte 19an.
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36ko gerran hildakoak gogoratuko dituzte, 
frankistek Zornotza hartu zuten urteurrenean
Bihar oroimen ekitaldia egingo dute; Zelaieta zentroan, berriz, 36ko gerraren gaineko erakusketa dago

 ZORNOTZA  Joseba Derteano
1937ko maiatzaren 18an Zorno-
tzan sartu ziren tropa frankis-
tak. Aurreko egunetan –maia-
tzaren14an eta 16an– bonba  
su-eragileekin bonbardatu zu-
ten herria, eta sute ugari era-
gin zituzten. Data hori eta 36ko 
gerran hildakoak gogoratzeko 
ekitaldia egingo dute zapatuan, 
12:00etan, Zelaieta parkean.

2010ean oroimenezko pla-
ka bat jarri zuten parkean, eta 

haren ondoan izango da eki-
taldia. Biolontxelista baten 
doinuek emango diote hasiera 
zein amaiera 25 minutu inguru 
iraungo duen ekitaldiari. Da-
vid Latxaga alkatearen berben 
ostean, Gregorio Arrien histo-
rialariaren txanda izango da. 
Aurtengo lore eskaintza Elias 
Euba San Antonio auzoko zor-
notzarrak egitea aurreikusita 
dago: “Osasun arazorik ez bada, 
bere emaztea eta biak etorriko 

dira. Eubak bertatik bertara 
ezagutu zituen gerrako kon-
tuak, eta lore eskaintza egiteko 
pertsona aproposa dela uste du-
gu”, adierazi du Joseba Fernán-

dez Zornoza elkarte kulturaleko 
presidenteak. Ekitaldia elkarte 
horrek antolatzen du, udalaren 
laguntzagaz; aurten Belatxikie-
ta elkartearen laguntza ere izan 
dute.

Zornotzako musika eskola-
ko koruko gaztetxoek ere parte 
hartuko dute ekimenean: “Eki-
taldian hiru belaunaldi batzeko 
modua da. Azken batean, ekital-
diak gertatu zena gogoratu nahi 
du, etorkizunean horrelakorik 
berriro ez gertatzeko, eta etorki-
zuna gaur egungo gazteak dira”.

Erakusketa bihar arte
Zelaieta zentroan –areto nagu-
siaren aurrealdean– argazkien 
eta guda horretan erabilitako 
materialen erakusketa bat dago 
bihar arte: 10:00etatik 13:00etara 
eta 16:00etatik 21:00etara. Mate-
riala Alberto J. Sampedro Aran-
zadi zientzia elkarteko kolabora-
tzaileak utzitakoa da. Zapatuko 
oroimen ekitaldia amaitzen 
denean Zelaietara joango dira, 
eta Sampedrok erakusketaren 
gaineko azalpenak emango ditu.

36ko gerran erabilitako hainbat material ikusgai dago bihar arte, Zelaieta zentroan.

Musika eskolako koruko 
gaztetxoek parte hartuko 
dute; hiru belaunaldi 
batzeko modua izango da

Ska, reggae eta 
stoner doinuak 
ekarriko dituzte 
gaztetxera

 OTXANDIO  J.D.
Musika kontzertuak antolatze-
rakoan, aniztasuna eskaini, eta 
gaztetxea hainbat estiloren to-
pagune bihurtzea da Gaztetxe 
Kontseiluaren helburuetako 
bat. Bide horren adibide bat 
maiatzaren 23rako, 23:00etan, 
antolatu dituzten kontzertuak 
dira. Alde batetik, Luz de Putas 
taldea ekarriko dute; Hondarri-

biko talde horrek ska doinuak 
lantzen ditu, reggae eta rock 
ukituekin. Bestetik, Zumaiako 
Voltaia taldea ere Otxandion 
izango da, stoner rock estilo 
indartsuagaz. Sarrera doakoa 
izango da. Kontzertu bi horiek 
Gaztetxe Kontseiluko kultur 
eskaintza lantzen duen taldeak 
antolatu ditu. Gaztetxearen 
etorkizuneko funtzioen gaine-
ko hausnarketaren ostean sor-
tu zuten kontseilua. 

Voltaia taldeak, adibidez, 
stoner rock doinu 
indartsuak ekarriko ditu 
gaztetxera, hilaren 23an

Longaburuko 
pago egurra 
ateratzeko aukera 
dute herritarrek

 MALLABIA  Jone Guenetxea
Longaburu menditik (Oiz men-
diaren barrenean) norbere 
erabilerarako pago egurra 
lortzeko aukera dute mallabi-
tarrek. Egurra eskuratzeko lan 
guztiak –moztu, garraiatu, jaso 
eta abar– interesdunaren kon-
tura izango dira. Mendi basoe-
tako egurra batu gura dutenek 
udal bulegoetan izena eman 

dezakete maiatzaren 29ra bi-
tartean. Udalak zozketa baten 
bitartez egokitutako zatian 
markatuta dauden zuhaitzak 
bakarrik bota ahalko dituzte 
izena emandakoek. Zuhaitz lo-
teak uztailaren 24tik irailaren 
30era bitartean atera beharko 
dira. Udalak herritarrei entre-
saka egiteko aukera eskaintzen 
dien hirugarren aldia da hau.

Pagoz osatutako  
loteak uztailaren 24tik 
irailaren 30era bitartean 
atera beharko dira

Homofobiaren 
eta transfobiaren 
kontrako horma 
irudia egingo dute

 ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Domekan, maiatzaren 17an, 
Homofobiaren eta Transfo-
biaren Kontrako Nazioarteko 
Egunagaz bat egiteko, horma- 
irudi baten margoketan parte 
hartzeko deialdia luzatu die 
Zaldibarko Udalak herritarrei. 
Maiatzaren 17an, 12:00etan, 
Agirre Lehendakaria parkean 
ipini dute horma-irudia mar-
gotzen hasteko hitzordua.

Udaleko Berdintasun Sai-
laren ekimenez, lehenengoz 
antolatu dute Homofobiaren 
eta Transfobiaren Kontrako 
Nazioarteko Egunagaz bat egi-
teko ekimen bat Zaldibarren. 

Agirre Lehendakariaren 
parkeko horma-irudiaren mar-
goketaz gainera, Zaldibarko 
liburutegian homofobiaren eta 
transfobiaren kontrako irakur-
gaiak ipini dituzte. 

Domekan, 12:00etan, Agirre 
Lehendakaria parkean ipini 
dute horma-irudia margotzen 
hasteko hitzordua

Stef Iberian akordioa sinatu dute,  
eta mobilizazioak geratu dituzte
Langileen eskakizunak aintzat hartzeko konpromisoa hartu du zuzendaritzak

 ZORNOTZA  J.D.
Zornotzako Stef  Iberia enpresa-
ko langile asko elkarretaratzeak 
egiten ibili dira lan baldintza 
duinagoak eskatzeko. Egoera 
hobetzeko zuzendaritzaren al-
detik idatzizko konpromisoa 
lortu ezean, lanuzteak egiten 
hasiko zirela iragarri zuten. 
Azkenean, hainbat batzarren 
ostean, lortu dute idatzizko kon-
promiso hori, eta mobilizazio 
guztiak geratu dituzte.

Enpresaren aurrekontua 
doitu arren, zuzendaritzak pro-
duktibitatea handitzeko es-

katzen zien langileei. Langi-
leak horretarako prest zeuden, 
baina, ordainetan, baliabide 
hobeak eskatzen zituzten, eta 
zuzendaritzaren partetik lan-
gileen gainean zegoen presioa 
arintzea nahi zuten. Sinatutako 
akordioak ez du erabaki zeha-
tzik jasotzen, baina asmo adie-
razpentzat hartu du komiteak, 
aurretik ikusten ez zuen jarrera 
bat ikusten du, eta sinatzea 
erabaki du: “Langileek jasaten 
zuten presioari dagokionez, 
gauzak beste era batera egingo 
dituztela diote. Batzarrak egin-

go dituzte enpresa zelan doan 
jakinarazteko. Gainera, modu 
orokorrean planteatuko dituz-
te, eta ez modu indibidualean”, 
adierazi du Garikoitz Arruza 
LABeko ordezkari eta enpresa 
komiteko presidenteak. Balia-
bideei dagokienez, “dagoeneko 
ikusi daitezke hobekuntzak”. 
Arruzaren esanetan, “hautsa 
kentzeko makinak erosi dituzte, 
eta argiztapena hobetzen dabil-
tza”. Aurrerantzean, idatzizko 
akordioa betetzen dela ziurta-
tzeko jarraipena egingo dutela 
dio LABeko ordezkariak.

Langileek elkarretaratzeak egin izan dituzte enpresaren aurrean.
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Agenda beteagaz heldu da Berrizko 
bertso eskola 10. urteurrenera
Bederatzi laguneko kuadrillagaz jardun gara euren zaletasunari buruz

 BERRIZ  Amaia Ugalde
Gaur bertan, Elorrioko bertso 
eskolak antolatu duen bertso 
merendolara joango dira, eta, 
asteburuan, Andikoako jaietan 
kantatuko dute. Bederatzi lagu-
neko kuadrilla dabil Berrizko 
bertso eskolan, eta barikuetan 
batzen dira Miren Amuriza 
irakasleagaz, eguerdi ostean, 
hizkuntzaren inguruan olgetan 
egiteko. Lehenago Gorka Lazka-
nok eta Iratxe Ibarrak ere ema-
ten zituzten eskolak, baina, eten 
baten ostean, duela hamar urte 
hasi zen bertso eskola berriro 
matxan; momentu honetan pla-
za ugari dituzte agendan.

Bertso eskolan 12 eta 15 urte 
arteko gazteak daude; berriz-
tarrak gehienak, eta tartean 
garaitarrak eta mallabitarrak 
ere bai. Batzuk hiruzpalau urte 
daramatzate bertsolaritza lan-

tzen, eta beste batzuk aurten 
hasi dira. Badabiltza apurka- 
apurka erraztasuna hartzen: 
“Hasieran bertsoa ahazten bazi-
tzaizun negarrez hasten zinen; 
orain, barrezka hasten gara, eta 
hasieratik hasten dugu bertsoa 
berriro”. Berrizen ezagunen au-
rrean kantatu behar izan dute 
hainbatetan, eta, horrek urduri 
jarri arren, txaloek asko anima-
tzen dituztela azaldu dute.

Ilargik, Amaiak, Laidak, 
Maiorak, Irurik, Eiderrek, 
Anek, Garoak eta Asierrek 
osatzen dute bertso kuadrilla. 
Oraindik ez dute nagusitan eu-
ren burua bertsolari ikusten, 
baina gustura dabiltza zaletzen.

Bertsomovieda
Aurten, bertsoak oinarri dituen 
Bertsomovieda bideo lehiake-
tan parte hartu dute Berrizko 

bertso eskolakoek. Aurkeztuta-
ko bideoan euskara bako mun-
du bat irudikatu dute. Gidoia 
eurek pentsatu zuten, eta Ane 
ikasle oihak lagundu die munta-
ketagaz. Euskara euren ardure-
tako bat dela azaldu dute, baina 
aitortu dute zail egiten zaiela 
gaztelaniara jotzen duten lagu-
nekin elkarrizketa euskarara 
pasatzea. Bertso eskolan eta 
ikastetxean, euskararen erabi-
lera desberdin bizi dutela azal-
du dute: “Eskolan obligazioa da 
gehiago, eta, hona etortzen gare-
nean, berez egiten dugu”.

Ekainean, ate irekiak
Bertso eskolak hamar urte bete 
dituela-eta, ekaineko lehenengo 
bi barikuetarako ateak irekitze-
ko egunak antolatuko dituzte, 
herritarrei bertso eskolan egi-
ten dutena zer den erakusteko. 

Berrizko bertso eskolako kideak barikuetan, 13:30ean, elkartzen dira bertsotan ikasteko.

Kherau taldearen 
kontzertua, bihar, 
Andikoako jaiak 
hasteko

 BERRIZ  A.U.
Bihar iluntzean, Donien Atxa 
jasota hasiko dituzte Andikoan 
jaiak. Ostean, 20:00 aldera, kon-
tzertua izango dute ermitan: 
Kherau taldea da aurtengo 
Andikoako gonbidatua. Talde 
bizkaitar horrek folk akustikoa 
lantzen du. 

Domekan, goizean, ganadu 
erakusketa izango dute au-
zoan. Oizera igo aurretik gana-
dua erakusteko ohitura dago 
Andikoako jaietan, eta, aurten, 
ardiei artilea mozten eta esnea 
jezten ere ibiliko dira erakus-
ketan. Meza ere izango dute, 
eta, ostean, dantzariek emanal-
dia eskainiko dute. Bertso esko-
lako kideek ere parte hartuko 
dute goizeko jaian. Arratsal-
dean, 17:30 aldera, asto baten 
eta behor baten arteko proba 
egingo dute, eta, gero, bola jo-
koan ibiliko dira.

Datorren asteko zapatuan 
amaituko dira jaiak. Auzota-
rren lagunarteko afaria egingo 
dute, eta trikitilariak, eta Mi-
ren eta Xabier Amuriza bertso-
larien bertsoak izango dituzte 
jai giroa sortzen.  

500 euroko saria 
Ferixa Nausikoen 
kartel lehiaketan 

 ELORRIO  M.O.
Martxan dago Ferixa Nausi-
koak iragarriko dituen kartela 
egiteko lehiaketa. Udalak 500 
euroko saria ipini du jokoan, 
eta kartel egileek maiatzaren 
30era arteko epea daukate eu-
ren lanak aurkezteko. Ekai-
naren 23an jakinaraziko dute 
zeinek irabazi duen.

Kartel guztiak ekainaren 
3tik 20ra bitartean ikusgai 
egongo dira Iturrin, eta herri-
tarrek botoa emateko aukera 
edukiko dute. Gero, epaimahai 
tekniko batek hartuko du az-
ken erabakia, herritarren iri-
tzia kontuan hartuta. 

Epaitegiak Elorrioko diru 
kontuak babestu ditu
Kontu Publikoen Epaitegiak azterketa egin du

 ELORRIO  M.O.
Kontu Publikoen Euskal Epai-
tegiak Elorrioko Udalaren diru 
kontu orokorrak babestu ditu, 
udalak berak bidalitako prentsa 
oharraren arabera. Epaitegi ho-
rrek Bizkaiko, Arabako eta Gi-
puzkoako udal guztien kontuak 
aztertu ditu txosten batean, eta 
2012an ezarritako baldintzak 
bete dituzten ala ez ere bai. “Elo-
rriokoa izan da 2012an eskatu-
tako alderdi guztiak bete dituen 
Durangaldeko udal bakarra”, 
udaleko ordezkariek adierazi 
dutenez. Gainera, gabeziarik 

erakutsi ez duten udalak 37 izan 
direla esan dute, aztertutakoen 
%14,8 bakarrik. Horregatik, 
emaitzaren garrantzi positiboa 
nabarmendu du Elorrioko Uda-
lak, eta aurrera eramandako 
kudeaketaren isla dela uste du.

Gabeziarik erakutsi ez 
duten udalak 37 izan direla 
esan dute, aztertutakoen 
%14,8 bakarrik

Pilotalekuko 
konponketen 
obrak adjudikatu 
ditu udalak

 GARAI  Markel Onaindia
Herriko pilotalekuko hormak 
ez daude egoera onean, eta, gai-
nera, teilatuan itoginak daude. 
Konponketak egitea beharrez-
ko ikusi du Garaiko Udalak, eta 
horien obrak adjudikatu ditu 
asteon. Urre enpresak garatu-
ko ditu lanak, 30.000 euroren 
truke. 

Pilotalekuaren konponke-
ten proiektua aurrera atera 
ahal izateko, Bizkaiko Foru Al-
dundiari laguntza eskatu zion 
udalak; hain zuzen ere, Kirol 
Sailera jo zuen. Udal ordezka-
riek azaldu dutenez, 12.300 euro 
jaso dituzte Aldunditik. 

Udal ordezkarien arabera, 
hormetan eta teilatuan obrak 
egiteaz aparte, erretena ere  
konponduko dute, egoera txa-
rrean egon delako.

Proiektua aurrera atera 
ahal izateko, Bizkaiko  
Foru Aldundiari laguntza 
eskatu zion udalak
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Hauteskundeak

Espazio publikoaren erabilera 
publikoa aldarrikatu dute 
Hainbat espazio publiko zabalik egotea proposatzen du EH Bilduk

  EH BILDU  M. Onaindia
Durangoko EH Bilduko 
kideek herriko espazio 
publikoen erabilera publi-
koa egitea aldarrikatu du-
te. Ildo horretatik, “erren-
tagarritasun ekonomikoa 
beharrean, errentaga-
rritasun soziala” bultza-
tzea proposatzen du koa-
lizioak. Landako Gunea, 
ikastetxe publikoetako 
jolasguenak, Etxezarreta 
parkea eta tren geltokiko 
aparkalekua herritarren-
tzako zabaltzea proposa-
tzen du. 

Elorrion, berriz, “he-
rritarrek EH Bilduren 
herri programarekiko di-

tuzten zalantzak argitzea 
eta, datorren agintaldira 
begira, herritarrei ahotsa 
emateko bide berriak lan-
tzen hastea” dira maiatza-
ren 19rako antolatu duen 
Hartu Hitza jardunaldia-
ren helburuak. Galderak 
egiteko, hainbat modu 
eskaini ditu: www.ehbil-
du.eus webgunea, hartuhi-
tza@ehbilduelorrio.eus 
helbide elektronikoa eta 
639 930 964 telefonoa. 

Zornotzan, hainbat 
ekitaldi antolatu dituzte 
domekarako. 11:00etan 
umeen puzgarriak jarriko 
dituzte, eta 13:00etan eki-
taldia izango da plazan. 

Urko Lopez alkategaia eta 
Josu Unanue Bizkaiko Ba-
tzar Nagusietarako hau-
tagaia izango dira bertan. 
Ondoren, pintxo eta sagar-
do dastaketa egongo da.

Otxandion, aldiz, gaur 
19:30ean, koalizioaren lan-
taldeen eta egitasmoaren 
aurkezpena egingo dute 
plazan. Joan zen astean, 
Abadiñon eta Berrizen 
ere aurkezpenak egin zi-
tuzten.

Zaldibarren, ekitaldi 
politikoa antolatu dute 
biharko, 12:00etan, udale-
txe aurrean, eta, ondoren, 
herri bazkari egingo dute 
eskoletako pilotalekuan.

Herriaren Eskubidea 
plataformak lokala du 
herritar bati esker   

  HSQ2D  J.D.
Durangoko Herriaren Eskubi-
dea plataformak lokala zabaldu 
du Goienkalean. Herritar batek 
Podemosen ekimenagaz bat egi-
nez, lokala ordainduko dio pla-
taformari hauteskundeak igaro 
bitartean. 

Bestalde, Zornotzako Hiri 
Ekimenak eredu “justu eta 
jasangarriago” baten alde lan 

egin gura duela azaldu zuen 
joan zen zapatuan, Zelaieta zen-
troan, egindako hausteskunde 
programaren aurkezpenean. 
Udalaren funtzionamenduari 
dagokionez, udal kontuen au-
ditoretza publikoa egiteko kon-
promisoa hartu du, eta kargu 
politikoen soldatetan “garden-
tasuna eta zorroztasuna” ezarri 
gura ditu. 

Gardentasun Ataria 
proposatzen du PSE-EEk 
Durangoko sozialistek 162 ekintza proposatzen dituzte

  PSE-EE  Jone Guenetxea
Durangoko sozialistek 162 ekin-
tzagaz osatutako hauteskunde 
programa ezagutarazi dute. 
Azaldu dutenez, parte-hartze 
prozesu baten bidez osatutako 
proposamena da. Pilar Ríos 
zerrendaburuaren arabera, 
programa honetan, besteak 
beste, “enplegu gehiago eta ho-
bea” bultzatu gura dute enplegu 
planen bidez eta herriko langa-
betuen kontratazio zuzenagaz. 
Era berean, ekintzaileentzako 
laguntza gehiago bideratu gura 
dituzte jarduera ekonomikoak 

martxan jarri ditzaten, nego-
zioak zabaltzea oztopatzen duen 
burokrazia “minimora” mu-
rriztuz. Autonomoei, ostalariei 
eta dendariei laguntza planak 
proposatzen dizkiete herriko 
bizitzarako “oinarrizkoak” di-
relako. 

Etxebizitzari dagokionez, 
sozialisten programak hutsik 
dauden 1.500 etxebizitzak mobi-
lizatzeko ekimenak jasotzen di-
tu. Gainera, etxe kaleratzeekin 
amaitzeko, “alerta goiztiar pro-
grama bat” proposatzen dute. 

Gardentasuna
Pilar Ríos zerrendaburuak 
parte-hartzea, herritarrak in-
formatuta egotea eta udal ku-
deaketan gardentasuna izatea 
bermatu gura dituela dio. Ho-
rretarako, Gardentasun Ataria 
martxan jarri gura du.

Jeltzaleen hauteskunde 
proposamenak ezagutarazten 
Hauteskundeetarako dituzten proposamenak aurkezten dabiltza

  EAJ  Joseba Derteano
Jeltzaleek mitina egin zu-
ten, eguaztenean, Zorno-
tzako Zelaieta parkean. 
Andoni Agirrebeitia zor-
notzako alkategaiak, Ana 
Otadui Bizkaiko Batzar 
Nagusietako presidente 
izateko hautagaiak eta 
Bizkai Buru Batzarreko 
presidente Itxaso Atutxak 
parte hartu zuten ekital-
dian. 

Elorrion, Joseba Mu-
jika zerrendaburuaren 
arabera, herritarren 
beharrizanetarako txiki 
eta zaharkituta geratu da 

egungo kiroldegia, eta, 
horregatik, beste bat erai-
kitzeko proposamena egin 
du; hain zuzen ere, Fytasa 
enpresa zenaren lurretan. 
“Proiektu horrek aukera 
emango luke une honetan 
industria hondamen egoe-
ran dagoen lur kutsatua 
berreskuratzeko”, Muji-
kak adierazi duenez.

Izurtzako EAJk pren-
tsa oharrean azaldu due-
nez, azken urteetan alkate-
tzan egon direnak “ez dira 
kapaz izan herriko arazo 
handiei irtenbiderik ema-
teko”. Era berean, herrita-

rren konfiantza eskatu du-
te “udalerria martxan ja-
rri, ongizatea bermatu, eta 
gauzak beste era batera 
egin daitezkeela erakuste-
ko”. Oskar Zarrabeitia da 
zerrendaburua; agintaldi 
honetan Amankomunaz-
goko presidente eta udale-
ko zinegotzi izan da. 

Berrizen, hauteskunde 
programa aurkeztu zuten 
joan zen barikuan. Eki-
taldian Orland Isoird al-
kategaiak eta Ana Otadui 
Batzar Nagusietako presi-
dentetzarako hautagaiak 
parte hartu zuten.

Durangoko EH Bilduko ordezkariak, Landako Gunean.

Goienkalean Herriaren Eskubidea plataformak duen lokala.

Andoni Agirrebeitiak, Ana Otaduik eta Itxaso Atutxak parte hartu zuten Zornotzako mitinean.

Independenteen 
70 proposamen 
hauteskunde 
kanpainarako 

 AI  Itsaso Esteban
Abadiñoko Independenteak 
taldeak aste honetan jakina-
raziko ditu “herria hobetzen 
jarraitzeko 70 proposamen”. 
Jose Luis Navarro alkategaiak 
aurreratu du 70 horien artean 
ez dagoela “proiektu faraoniko-
rik”, herritarren bizi kalitatea 
hobetzeko “egitasmo egingarri 
eta beharrezkoak” direla. Du-
rangoren eta Elorrioren arteko 
errepidean trafikoari eta se-
gurtasunari loturiko hobekun-
tzak egiteko proiektua jasotzen 
du, esaterako, Independenteen 
hausteskundeetarako progra-
mak. Bestetik, Traña plazan 
lurpeko garajeak egitea, Zelaie-
ta auzoa berriztea, Muntsara-
tzen aire zabaleko pilotaleku 
bat egitea eta hainbat eremu-
tan aisialdirako gune berriak 
atontzea ere aurreikusi dituzte.

Sozialistek Durangon hutsik 
dauden 1.500 etxebizitzak 
mobilizatzeko  
ekimenak jaso dituzte
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LABek dio Arriaundi enpresak 
“maltzurkeriaz” jokatu duela
Arriaundi okindegiaren eta gozotegiaren aurrean elkarretaratzea egin dute 
Durangaldeko LABeko ordezkariek, langileen “prekarietatea” salatzeko

 IURRETA  Aitziber Basauri
Langileek jasandako “prekarie-
tatea” eta “jazarpen sindikala” 
salatu ditu LABek Arriaundi 
enpresaren aurrean. Zuzenda-

ritzak “maltzurkeriaz” jokatu 
duela, eta langileak “mehatxa-
tu” eta “iraindu”dituela salatu 
du sindikatuak, eta LABek lan-
gileen eskubideen alde jarraitu-

ko duela berretsi du. Sei langile 
kaleratu dituzte okindegian 
eta gozotegian; bost LABeko 
afiliatuak dira, eta bat UGTko 
ordezkaria.

LABeko Alfontso Arangure-
nek azaldu du enpresako zuzen-
daritzak ez duela langileekin 
batzartu gura: “Ezer ez dutela 
esateko eta esan beharrekoa 
epaitegian esango duela dio”. 

ELAk eta CCOOk onartutako 
soldaten beherapenaren aurka 
dago LAB, eta aurkeztutako 
alternatibak ez ditu onartu en-
presak. “Arriaundin prekarie-
tatea areagotzen den heinean, 
ordezkariek beste onuraren bat 
ateratzen dute. Enpresa nahi 
duena egitera ohituta dago, bai-
na beti irainez, mehatxuez eta 
inposaketez baliatuta”. 

Arriaundin 30 bat langi-
le daude orain, eta kaleratze 
gehiagoren zurrumurrua ere 
zabaldu da; “LABeko afilia-
tuen izenak jarri dira mahai 
gainean”. Arangurenen esa-
netan, langileen eskubideen 
alde jarraituko dute: “Ez dugu 
eskubide urraketarik onartu-
ko, ezta enplegu suntsiketarik 
ere, eta edozein jazarpen sindi-
kal salatuko dugu”. ELAko eta 
CCOOko ordezkarien jarrerari 
“lotsagarria” eta “onartezina” 
deritzo.

Arriaundi enpresaren aurrean egin du elkarretaratzea LAB sindikatuak. 

Hezkuntzagatiko 
diru-laguntzetan 
12.500 euro 
banatuko dituzte 

 IURRETA  A.B.
2014-2015 ikasturtean hezkun-
tzagatik jaso daitekeen diru-la-
guntza eskatzeko epea hasi da. 
Hilaren 29ra arte egin daiteke 
eskaria, eta, aurten, 12.500 eu-
roko aurrekontua du udalak. 
Iaz, 278 eskari onartu, eta 12.070 
euro banatu zituen.

Iaz, 290 eskabide aurkeztu 
zituzten, baina, baldintzak bete 
ez, eta hamabi atzera bota zi-
ren. Ezinbestekoa da aurreko 
ikasturtean herrian erroldatu-
ta egon izana, umearen eskola-
tzea mantentzea eta horretara-
ko irakasleek, ikastetxeetako 
organoek edo hezkuntza admi-
nistrazioek eskatutakoak bete-
tzea. 0tik 16 urtera arteko ume 
bakoitzeko eskabide bana aur-
keztu behar da kultur etxean. Mallabiko plazan ateratako argazkia, Indalecio Ojangurenena. Gerediaga artxiboa 

300 argazki zahar ikusgai, 
Gerediagaren eskutik
Hilaren 22ra arte Ermuan egongo da erakusketa

 DURANGALDEA  M. Onaindia
300 argazki zahar batzen dituen 
erakusketa ibiltaria antolatu 
du Gerediaga Elkarteak, bere 
sorreraren 50. urtemugako eki-
taldien barruan. Zuri-beltzean 
klik. Durangaldeko iragana 

argazkietan deitzen da erakus-
keta, eta Ermuan hasi du ibilbi-
dea. Hilaren 22ra arte egongo da 
ikusgai herriko liburutegian. 
Erakusketagaz, argazkilariei 
euren lana aitortu nahi die Ge-
rediagak.

Gazte taldea eratzeko 
batzarra, maiatzaren 22an
Deialdi zabala egin dute, gazte talde bat sortzeko 

 ABADIÑO  Itsaso Esteban
Maiatzaren 22an, 19:00etan, 
Traña-Matienako Errota kultur 
etxean egingo den batzarrera 
gonbidatu dituzte gazte taldean 
parte hartu gura duten auzoki-
deak. San Prudentzio jaietan 
aurten lehenengoz antolatu 
duten Gazte Egunaren arrakas-
tak bultzatuta, Gazte egunetik, 
gazte taldera leloagaz ekingo 
diote hemendik aurrerakoari. 
Datorren barikuko batzarrera-
ko dei zabala egin dute, “ahalik 
eta gazte gehien hurbiltzea” 
gura dutelako, “mota guztieta-
ko ideiak batu ahal izateko”. 
Batzar horretan parte hartzen 
dutenen proposamenak jaso, 
eta hurrengo hiletarako ekin-
tzen egutegi bat osatu gura dute: 

urte osoan askotariko ekintzak 
antolatuko dituen gazte taldea 
eratzea da helburua.

Sanprudentzioetarako, 
maiatzaren 1erako, antolatu 
zuten Traña-Matienako gaz-
teek euren lehenengo ekintza. 
Kuadrillen arteko hartu-emana 
sustatzeko abiapuntu izan zedin 
gura zuten, eta oso balorazio po-
sitiboa egin zuten.

Jaietako Gazte Egunaren 
arrakastak bultzatuta, ‘Gazte 
egunetik, gazte taldera’ 
leloagaz dihardute

Kimuaken 
Lagunak kanpaina 
abiatu dute 
udalekuei begira

 IURRETA  A.B.
Udalekuak diruz laguntzeko 
kanpaina abiatu du Kimuak 
aisialdi elkarteak: Kimuaken 
Laguna egiteko aukera zabaldu 
dute. Prezioa igo barik, izena 
eman duten gazte guztientzat 
–280 eskari izan dituzte, eta 150 
umerentzako lekua– udale-
kuak antolatzeak ekonomikoki 
dakarren “inbertso handiari” 
egin gura diote aurre horrela. 

Pertsona bakoitzeko egin-
go dira Kimuaken Lagunak, 
eta egindako diru ekarpena 
eskertzeko kamisetak aterako 
dituzte. Familiako Kimuaken 
Lagun bat egiteko 16 euro or-
daindu beharko dira; bi egite-
ko, 30 euro; eta, familia berean 
hiru lagun egiteko, 40 euro 
(kamisetak emango dituzte 
opari). Hortik aurrerako la-
gun bakoitzeko 5 euro gehiago 
ordainduko da.  
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      Iritzia 

DURANGALDEA ASTEON

Mikel A. Azpitarte Llona (Zaldibar)

Juan Carlos Poderoso (Durango)

Udal agintarien eta Durangaldeko 
Amankomunazgoaren arduragabekeria-
ren ondorioz, Aste Santu aurretik egoera 
honetan (eta okerragoan ere egon dira) 
daude edukiontzi hauek. Arantza Baigo-
rri alkate andreak egunero bere etxeko 
leihoak irekitzean ikusten duen panora-

mika. Usaimen arazoren bat ezean, ez al 
du kiratsa nabari? Agian arazoari aurre 
egiteko hauteskunde aurreko astearen 
zain egongo dira gure “agintariak”. Or-
durako konpoduz gero, akaso boto gehia-
go edo… Lotsarik bai?

Hauteskunde kanpaina betean gaudela, 
utz iezadazue gogoetarako gai bat mahai-
gaineratzen: A-8ko ordainketa.

Denok jakingo duzuenez, azpiegitura 
hori ez zitzaion ezer kostatu Bizkaiko Fo-
ru Aldundiari; aitzitik, bere ustiapenak 
diru kopuru handia eman zion. Kontze-
sioa amaitu zenean, doako zirkulazioa 
baimendu beharrean, kobratzen jarraitu 
zuen, ordainlekuak zituela aprobetxa-
tuta. Baina paradoxa bat dago horretan 
guztian. Bizkaiko gainontzeko ingu-
ruetan Bilborako sarbide azkarrak eta 
doakoak eraiki bazituen ere–Txorierri-
ko autobidea eta Cadaguako autobidea, 
esaterako–, Durangaldekook aukera bi 

baino ez ditugu: lehena, ia hirugarren 
mundukoa den 634 errepide bete-betetik 
joatea; eta, bigarrena, nolanahikoa ez 
den 2,14 euroko zenbatekoa ordaindu, 
eta Durangotik Usansolora dauden 16 
kilometroak egitea; kontuan izan, Gal-
dakaon eta Usansolon bidesaria kendu 
egin zutela, eta A-8 errepidearen Bizkai-
ko gainontzeko zatia doakoa dela. 

Uste dut hau dela unea, gure botoa 
erabilita, A-8ko bidesaria bertan behera 
geratu dadila eskatzeko; izan ere, EAJ-
ren politikak, kasu honetan, gainontze-
ko bizkaitarren aldean Durangaldeko 
herritarroi eginiko lapurreta eta diskri-
minazio iraingarria izan du oinarri.

Gertakari diskriminatzaileak Durangaldean

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

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.

250 euro daude jaietako 
kartel irabazlearen zain
Jaiak iragartzeko kartel lehiaketa abiatu du udalak, 
eta ekainaren 19ra artekoa da lanak aurkezteko epea

 IZURTZA  Joseba Derteano
Izurtzako jaiak iragartzeko kar-
tel lehiaketa abiatu du asteon 
udalak, eta ekainaren 19a da 
lanak udaletxean aurkezteko 
azken eguna. Irabazleak 250 eu-
ro jasoko ditu.

Hainbat baldintza bete 
beharko ditu kartelak. Denek 
Izurtzako jaiak 2015 leloa izan 
beharko dute. Horretaz gaine-
ra, jaien ezaugarriren bat jaso 
edo adierazi beharko dute. Alor 
teknikoari dagokionez, karte-
laren formatuak bertikala izan 

behar du nahitaez, eta 50x70 
zentimetroko neurria aurkeztu 
behar da. Gura duenak kartela 
informatika euskarrian (CD 
edo USB memoria) aurkeztu 
ahal izango du. Kartelak egite-
ko erabili beharreko teknikan 
ez dago mugarik; sortzaileek 
gura duten teknika erabili de-
zakete. Lehiaketako irabazlea 
zein izango den aukeratzeko 
epaimahaia Kultura Batzor-
deko kideek osatuko dute, eta 
baliteke aurkeztutako lanekin 
erakusketa bat antolatzea.

Kulturen arteko jaialdia 
bertan behera utzi dute
Astebururako aurreikusita zegoen, baina jaialdia 
antolatzerako orduan zailtasunak sortu zaizkie

 ATXONDO  J.D.
Asteburu honetarako aurreiku-
sita zegoen, baina azkenean ez 
dute egingo. Momentuz kultu-
rarteko jaialdiaren bosgarren 
aldia bertan behera uztea eraba-
ki dute antolatzaileek. 

Hainbat faktorek bat egin 
dute erabaki hori hartu behar 
izateko. Aurtengo jaialdiak An-
daluziako (Espainia) kultura 
jorratu eta ezagutarazi nahi 
zuen. Hori lortzeko, jatorri an-
daluziarreko taldeekin hartu- 

emanetan jarri dira, baina talde 
horiek ezin zuten aurreikusi-
tako egunetan etorri. Bestetik, 
antolakuntzan dabilen taldeak 
deialdi bat egin zuen herrira, 
antolaketaren zama herritar 
gehiagoren artean banatzeko 
helburuz, baina deialdi horrek 
ez zuen arrakastarik izan. Be-
raz, azken batzarrean erabaki 
zuten jaialdia ezin zela egin. 
Baliteke irailetik aurrera kul-
turarteko jaialdia antolatzeko 
beste saiakera bat egitea.

DURANGO  Maiatzaren 21ean 
eta 28an mugikorra erabiltze-
ko tailerrak egingo dituzte 
Durangoko nagusien egoitzan. 
Tailerrak arratsaldez izango 
dira, 16:30etik 18:00etara. Izar 
Gaztea elkarteak antolatu ditu 
tailerrak, Bizidun elkartearen 
kolaborazioagaz. Bakoitzak 
bere mugikorra eramatea ezin-
bestekoa izango da.

Mugikorren tailerra 
nagusien egoitzan

20.000 euro 
Nepalera
ZORNOTZA  Nepalen gerta-
tutako hondamendiaren on-
doren, Zornotzako Udaleko 
Gizarte Ekintza Batzordeak 
erabaki du, aho batez, Nepalen 
izandako lurrikaran kaltetuta-
koei 20.000 euro ematea, oina-
rrizko beharrizanak asetzeko. 
Dirua Gurutze Gorriak kudea-
tuko du. 

Kriskitin dantza 
taldearen eztegua
DURANGO  Kriskitin talde-
koak antzinako erako eztegua 
antolatzen dabiltza ekainaren 
20rako. Dantza taldeak 1995. 
urtean antolatu zuen lehenen-
go aldiz ekitaldi hau, eta, urte 
hartatik gaur arte, bost urterik 
behin antolatu du ekitaldia. 
Kriskitin dantza taldekoek 
ateak zabalik dituzte edonork 
parte hartu dezan.

30 postu ipiniko dituzte  
domekako azokan
Denetariko gaiak egongo dira ikusgai eta salgai

  MAÑARIA  Markel Onaindia
XX. Artisautza, Elikadura eta 
Landare Azoka egingo dute do-
mekan, Mañarian. 10:00etatik 
14:00etara bitartean denetariko 
produktuak egongo dira ikus-
gai eta salgai, eta, horretarako, 
30 postu ipiniko dituzte herriko 
plazan. Tartean, Mañariko etxa-
burutarren ogiak eta bertako 
produktore baten barazkiak ere 
erosi ahal izango dira. 

Ogiak, barazkiak, euskal 
okelagaz egindako hanbur-
gesak, arrautza ekologikoak, 

gozoak, pateak, ardi eta ahuntz 
gazta... Makina bat elikagai 
egongo dira aukeran. Landa-
reen arloan, bonsaiak, loreak, 
ortuko landareak eta landare 
aromatikoak eskainiko dituzte. 

Bestalde, ahuntz azpigorrien 
monografikoa ere antolatu du-
te hemezortzigarrenez; 80 bat 
ahuntz ikusi ahal izango dira 
domekako erakusketan. 

Jai giroan
Azokaren bueltan, beste hain-
bat ekitaldi iragarri dituzte. 
Pilotalekuan umeentzako tai-
lerrak prestatuko dituzte, eta, 
artisauen antzera, artileagaz 
egingo dute lan. Goizean argaz-
ki lehiaketako lanen erakuske-
ta egongo da ikusgai, eta 12:00 
bueltan dantzak eta pintxo das-
taketa egongo dira.

Iaz ere pintxo dastaketa egin zuten azokaren harira.

Etxaburutarren ogiak eta 
bertako produktore baten 
barazkiak erosi  
ahal izango dira

ZUZENKETA Zornotzako Eleizetan zikloaren barruan, gaur, Xabier 
Amurizak poesia errezitatuko zuela idatzi genuen joan zen astean. 
Ikuskizunaren ardatza Amurizaren poesia da, baina emanaldia Joe 
Gonzalezek, Jose Luis Canalek eta Fran Lasuenek eskainiko dute.
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Errotatxo kaleko irudiagaz irabazi 
du Txomin Pinillak herriko saria 
Tarteka agertzen ziren eguzki izpiak bere lanean jasotzen asmatu zuen Pinillak

Akrilikoagaz probatzeko apus-
tua egin du Txomin Pinilla be-
rriztarrak pintura lehiaketaren 
aurtengo edizioan. Orain arte 
olioagaz egin izan du lan, baina 
teknika berriagaz gailendu, eta 
herriko margolari baten lanik 
onenaren saria jaso du. Ez da 
Pinillak sari hau jasotzen duen 
lehenengo aldia: beste edizio ba-
tzuetan ere eman izan dio epai-
mahaiak sari hori. 

Errotatxo kaleko irudiagaz 
irabazi du herriko saria. Zapa-
tua egun oso eguzkitsua izan 
ez bazen ere, tarteka agertzen 
ziren eguzki izpiak margotu 
zituen Pinillak. Izan ere, inpre-
sionismoa du gustuko; hau da, 

paisaia batek sorturiko sentsa-
zioen arabera jokatzea koadro-
ko argi-itzalak margotzean.

Gaztelugatxe margotzea du 
orain, Pinillak, esku artean. 
Izan ere, kostaldeko paisaiak 
maite dituela azaldu du, itsas-
labarretako argitasunaren jo-
koak, bereziki: “Ilunabarrean, 
eguzkiak itsaslabarrean sor-

tzen dituen argiak eta koloreak 
oso gustuko ditut”. Etorkizu-
nean, itsaslabarren irudiekin 
egindako koadroen erakusketa 
bat egitea gustatuko litzaiokela 
kontatu du. “Umetan Gorlizko 
ospitalean ingresatuta egon 
nintzen, eta ordutik hona be-
reziki maite dut itsasaldeko 
paisaia”.

José Ignacio Ameliviak 
margotutako koadroak –lerro 
hauen eskuinaldeko argazkian 
ikus daiteke– irabazi zuen Be-
rrizko lehiaketako lehenengo 
saria. José Luis Lopezek era-
man zuen bigarren saria, eta 
Juan Berrozpek, ostera, hiru-
garrena. Goian, Pinillaren koadroa. Behean, lehenengo saria jaso duen obra.

Jose Ignacio Ameliviak 
margotutako koadroak 
irabazi zuen zapatuko 
lehiaketako lehenengo saria

“Oso maila handiko margolariengandik 
ikasteko aukera ere bada pintura lehiaketa” 
Berrizen egindako hamaseigarren pintura lehiaketan, berriztar onenari emandako saria jaso zuen Pinillak

 PINTURA  Itsaso Esteban 
Zelako giroa egon zen zapatu-
ko lehiaketan? 
Ederra izan zen. Egia esan, ur-
tero egoten da oso giro polita; 
izan ere, partaide askok aurre-
ko urteetatik ezagutzen dugu el-
kar. Oso maila handiko margo-
lariengandik ikasteko aukera 
da lehiaketa: gomendioak eman 
izan dizkidate, eta euren jardu-
teko modutik asko ikasi dut. 

Noiztik parte hartzen duzu ai-
re zabaleko lehiaketa honetan?
Lehiaketaren hamaseigarren 

edizioa izan da aurtengoa, eta 
lehenengo bietan izan ezik, guz-
tietan hartu dut parte. 

Maila handiko margolariak 
etortzen dira parte hartzera.
Itzelezko maila duten margo-
lariak etortzen dira. Asko Arte 
Ederrak ikasitakoak izaten di-
ra, eta oso azkar egiten dute lan. 
Ideiak oso argi edukitzen dituzte 
askok lehiaketaren hasieratik.

Tentsiorik badago lana hain or-
du gutxian amaitzeko?
Tentsio apur bat egoten da, bai. 

Nire kasuan, egun batzuk lehe-
nago erabakitzen dut zer margo-
tuko dudan, eta proba batzuk ere 
egiten ditut. Lehiaketaren egu-
nean, bestalde, koadroa egiteko 
hain denbora gutxi edukitzeak 
sortzen dizu estresa. Nahiko ur-
duri egoten naiz, ikasteaz eta ho-
betzeaz gainera, irabaztea ere 
helburu izaten dudalako.

Berriztarra izanda, lanean zau-
dela jendea hurreratzen zaizu?
Lana egiteko aukeratzen duzun 
lekuaren arabera izaten da. Ba-
serri inguruetan, esaterako, ez 

da jende askorik ibiltzen. Baina 
herrigunetik gertuago bazabil-
tza, jendea hurbiltzen zaizu zer 
egiten zabiltzan ikustera, gustu-
ko dutela esatera edo gomendio-
ren bat ematera. 

Igartzen duzu urtero lan hobea 
egiten duzula lehiaketan?
Igartzen dut, bai. Eta aspaldiko 
koadroak ikustean, zera pentsa-
tu izan dut: “Zelan saritu nin-
duten honengatik?”. Batez ere, 
koloreen erabilpenean igartzen 
dut garapena: koloreak askoz 
hobeto uztartzen ditut, adibidez. 

Bestalde, argitasunari eta bolu-
menari dagokienez, zein konpo-
sizioari dagokionez ere, suma-
tzen dut hobekuntzaren bat izan 
dudala.

Lehiaketa egunak ez direnetan 
ere kalera ateratzen zara zure 
koadroak margotzera?
Ez. Normalean, etxean egiten 
dut lan, horretarako atondu du-
dan gela batean. Sasoi batean, 
gehiago ateratzen nintzen kale-
ra margotzera edo autotik pai-
saia bat magortzera... Behin, Be-
rrizen lehiaketa zegoen batean, 
autoan ibili nintzen lanean, 
mihisea bolantean ipinita. 

Zelan ikasi dituzu teknikak?
Eginez ikasi dut, eta besteen-
gan arreta jarrita ere bai. Gaur 
egun, Internetek ere aukera as-
ko eskaintzen dizkio ikasi gu-
ra duenari. Gaztetxea dagoen le-
kuan, behin pintura ikastaro bat 
egin nuen, eta han animatu nin-
duten txikitatik egiten nituen 
marrazkiei kolorea ematera.

Marrazteko zaletasuna, beraz, 
umetatik datorkizu...
Bai, oso txikitatik. Beti gustatu 
izan zaizkit komikiak, eta ma-
rrazkiak kopiatzen nituen ume-
tan. Gero, urteetan jarraitu dut 
gogoko dudan horretan hobetze-
ko ahalegina egiten.

Txomin Pinilla Moreno | Berrizko margo lehiaketako herriko sariduna | Berriz, 1967

“Lehiaketaren egunean 
koadroa egiteko hain 
denbora gutxi edukitzeak 
sortzen du tentsioa”



AINHOA URIEN 
TELLETXE  
 
Ikaslea

Promesetan uger
Gauza bat egiteko aske iza-
teak ez du esan nahi gauza 
hori egin dezakedanik edo 
egin behar dudanik. Egin 
behar ez izate horri heldu-
ko dio askok, baina ohitura 
hedatu bihurtu dira azken 
asteotan gauzak egin behar 
dituztenen sermoiak, egite-
ko ordua iristean aitzakia 
gisa egiteko libre ez direla 
esango dutenenak. Hautes-
kunde kanpainaz ari naiz, 
beste batzuen artean. 

Asko dira etorkizunera-
ko promesa aitzakiadunak, 
baina nork erreparatzen dio 
orainari? 

Ayotzinapan 43 aulkik 
hutsik jarraitzen dute ikas-
gelan, 28 eta beste asko dira 
libre behar luketenak, gose 
direnen zifra amaigabea da 
eta zifra txikiagoa izanaga-
tik are bortitzagoa da gose-
tien kontura janez sabela be-
tetzen dugunona. Zerrenda 
luzea da. 

Nepal da orain egunkari 
ororen goiburua, etengabe-
koak dira telebistako irudi 
mingarriak eta kaleetan 
errukia piztu nahi duten 
kartelak, laguntza eskatzen. 

Guk sms batekin lagun-
du omen dezakegu, ahal-
mena dugulako mugikor 
bat edukitzeko eta gainera 
fakturaren barruan sartu 
dezakegulako mezu horren 
bidalketaren gastua. Guk 
dirua edukitzeagatik besteei 
lagundu beharrak desber-
dintasuna areagotu baino ez 
du egiten. Iraganetik oraina 
“konpondu” beharko dugu, 
etorkizuneko promesetan 
prakak jaitsita ibili beha-
rrean.
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GEURE DURANGALDEA

 LITERATURA  
Maiatzaren 8an egin zuten Iu-
rretako XII. Literatur Lehiake-
taren sari banaketa ekitaldia, 
Ibarretxe kultur etxean. Derri-
gorrezko Bigarren Hezkuntza-
ko, batxilergoko eta helduen 
saileko sariak banatu zituzten 
lehenengo, eta Lehen Hezkun-
tzakoak eman zituzten ekitaldia-
ren amaieran.

Kristina Mardarasek aurke-
zu zuen sari banaketa ekitaldia, 
eta Iñaki Totorikaguena alka-
tearen eta Amatza Abasolo zine-
gotziaren eskutik jaso zituzten 
parte-hartzaileek euren sariak: 
liburu sorta jaso zuten txikie-
nek, liburu bonuak gazteek, eta 
dirusariak eman zizkieten hel-
duei. Udalak jakinarazi duenez,  
2.700 euro inbertitu ditu lehiake-
tako sarietan emateko.

Iñaki Totorikaguena alka-
teak ekitaldiaren aurkezpenean 
azaldu zuenez, 387 lan jaso dituz-
te, aurten, ipuinen eta bertsoen 
sailak biltzen dituen lehiaketan; 
131 Lehen Hezkuntzako ikas-

leek aurkeztu dituzte, 225 DBH-
koek, eta 31 helduek. 

Iurretako alkateak barikuko 
sari banaketa ekitaldian azpi-
marratu zuenez, bestalde, Eus-
kal Herritik kanpoko hainbat 

parte-hartzaile ere izan dituzte 
aurtengo edizioan. Ipuinen ar-
loko helduen sailean, esaterako, 
Ernesto Tubía idazle errioxa-
rraren La Pluma lanak jaso du 
lehenengo saria. 

Iurretako Udalak eta Herri 
Bibliotekak haur, gazte eta hel-
duen artean irakurzaletasuna 
eta sormena bultzatzeko helbu-
ruagaz antolatu dute literatur 
lehiaketaren XII. edizioa. 

DBHko eta batxilergoko ikasleak, Ibarretxe kultur etxeko sari banaketa ekitaldian.

Iurretako XII. Literatur Lehiaketan 
387 idazlan jaso dituzte, aurten 
Joan zen barikuan egin zuten lehiaketaren sari banaketa ekitaldia, kultur etxean

Raquel Fernandezen ‘Espazioa 
paper bezala’ erakusketa
Gaur, 19:00etan, egingo dute erakusketaren inaugurazioa, Arte eta Historia Museoan 

 ESKULTURA  Itsaso Esteban 
Raquel Fernández artistaren 
lana egongo da ikusgai, hilabete 
honetan, Durangoko Arte eta 
Historia Museoan; Espazioa pa-
per bezala izenburua du obrak. 
Gaur, 19:00etan, egingo dute 
erakusketaren inaugurazioa, 
eta ekainaren 14ra arte egongo 
da ikusgai.

Masaren eta hutsunearen in-
guruko gogoetan oinarrituriko 
eskultura lana da Fernandeze-
na. Bere eskulturak, askotariko 
materialetan egindako forma 
geometrikoak dira, baina pintu-
ra ere lantzen du. 

Julián Franco arkitektoak 
Espazioa paper bezala erakus-
ketaren aurkezpen orrian dioe-
nez, “forman zein edukian, as-
katasun sentimendu sakon bat 
dario” Fernandezen lanari. “La-
na ez da soilik materiala”, dio 

Francok: “Intelektualitatea mo-
du konstantean agertzen da hu-
tsunetik materialtasunera doan 
garapen prozesu baten bitartez, 
formak planoetatik lerroetara 
eta azkenik airera eramanez”. 
Fernandezen lanak ikuslea ha-
rritzeko daukan gaitasuna ere 
azpimarratu du Francok.

M a r t i t z e n e t i k  z a p a t u -
ra, 11:00etatik 13:00etara eta 
18:00etatik 21:00etara egongo 
da erakusketa zabalik, eta, do-
meketan, ostera, 11:00etatik 
13:00etara. 

Gaur zabalduko dute 
erakusketa, eta ekainaren 
14ra arte egongo da ikusgai 
Arte eta Historia Museoan

Masaren eta hutsunearen inguruko gogoetaren isla da Fernandezen lana.

Fernandezen eskulturak 
askotariko materialetan 
egindako forma 
geometrikoak izaten dira



AUTOEN GEHIGARRIA
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Gero eta erabiltzaile gehiago ditu 
Repara Tu Vehículo tailerraren 
mekanika kontzeptu berriak  
Autoaren mantentze eta konponketa lanak norberak egiteko lekua eta 
baliabideak eskaintzen ditu Iurretako Repara Tu Vehículo tailerrak

Orain artean ezagutu ditugun 
tailer mekanikanikoekin alde-
ratuta, bestelakoa da Iurretako 
Repara Tu Vehículo tailerraren 
tankerako zentroek eskaintzen 
duten aukera. Mekanikariaren 
eskulanaren ordez, norberak 
bere lanak egiteko tokia eta 
baliabideak eskaintzen ditu 
enpresa honek. Sei box edo gu-

ne dauzkate tailerrean, auto 
baten mekanika lanak egiteko 
behar diren lanabes guztiekin 
hornituta, eta horiek alokatzen 
dizkiete, bezeroek euren es-
kuekin egin ditzaten autoaren 
mekanika arineko lanak. La-
nerako leku aproposa ez ezik, 
produktu eta pieza mekanikoak 
merkatuko batez bestekoa bai-

no merkeagoak diren prezioe-
tan eskaintzen ditu Repara Tu 
Vehiculok. Gainera, bi-hiru me-
kanikari egoten dira tailerrean 
beharrean, aholkuak emateko 
eta laguntzeko. Gaizka Muguer-
za enpresaren salmenta zuzen-
dariak dioenez, “olio aldaketa 
egitea ez da zaila, berez, baina, 
batez ere hasierako beldurrak 

kentzeko, errazagoa da profe-
sional bat alboan badaukazu, 
eta laguntzen badizu”. Muguer-
zak azaldu duenez, Iurretako 
zentroko erabiltzaileetako as-
kok zaletasuntzat dute mekani-
ka, eta jende horri “tailer garbi 
eta argitsu” bat eskaintzea dute 
helburu: “Ez da lan erraza tailer 
mekaniko bat garbi izatea, bai-
na horretan saiatzen gara”.

Autozalea den Durangaldeko 
jendeak gustuko lantxoak egi-
teko leku aproposa du Repara 
Tu Vehículo, eta zaletasuna 
partekatzeko gunea ere bada: 
“Gure mekanikarien aholkula-
ritzagaz, etxeko tratuagaz oso 
gustura jarduten da jendea la-
nean”. Mekanika gustuko duen 
gazte horretaz gainera, beste 

profil batzuetako erabiltzaileak 
ere baditu tailerrak: aurreztea 
helburu duena, esaterako. Izan 
ere, ordu erdika alokatzen di-
tuzte tailerreko lantokiak: 19,80 
euroan alokatu daiteke box ho-
rietako bat ordu erdiz. Ohiko 
tailer baten prezioaren erdian 
eskaintzen ditu Repara Tu Vehi-
culok bere zerbitzuak. Egoera 
ekonomikoak behartuta, autoa-
ren konponketetan aurreztu gu-
ra duen jendeari honako mezu 
hau helarazi gura dio Repara Tu 
Vehiculok: “Beste mekanika bat 
posible da”. 

Mekanika arina
Mekanika arinekoak izaten dira 
tailer honetan egiten dituzten 
lan gehienak: olio eta freno al-
daketak, eta gurpilen mantentze 
lanak, esaterako. “Ez gatoz inori 
bere merkatua kentzera, baizik 
eta mekanika arineko gauzak 
egin gura dituen merkatuko es-
parru horri eskaintza egitera”, 
dio Muguerza tailerreko ardu-
radunak.

Bezeroek gero eta gehiago 
eskatzen dituzten bestelako la-
nak ere eskaintzea izango dutela 
etorkizuneko apustua azaldu 
du Gaizka Muguerzak. Azken 
urteetan, Espainiako hainbat 
txokotan zabaldu dute Repara 
Tu Vehículo marka: sei zentro 
dauzkate zabalik. Tailer meka-
niko gehienetan bezala, maia-
tzean, ekainean eta uztailean 
hartzen dute jende gehien tailer 
honetan ere. 

Sei box edo lanerako gune dauzkate Mallabiena industriaguneko egoitzan.

Aholku-emaile aritzen dira mekanikariak.

2009. urtean zabaldu 
zuten Iurretako tailerra
2009. urte amaieran zabaldu 
zuten Repara Tu Vehículo tai-
lerraren Iurretako egoitza. 
Aitzindaria izan da EAEn zein 

Espainian ere: proiektu pilotu 
bezala zabaldu zuten, hasiera 
batean. Mekanika tradizio-
nalaren kontzeptutik beste 

herrialde batzuetan askoz za-
balduago zegoen kontzeptu ba-
tera salto egitea zuten helburu 
bultzatzaileek. 

Datuek erakusten dute, gu-
txinaka bada ere, jendearen 
ohiturak aldatzen doazela. 
Gaur egun, biztanleariaren %5 
inguruk eramaten du autoa 
Repara Tu Vehículo bezalako 
lekuetara; Ingalaterran edo 
Frantzian, aldiz, %10ak baino 
gehiagok. Horrela dio Gaizka 
Muguerza salmenta zuzenda-
riak: “Bere garaian altzarien 
merkatuagaz gertatu zenaren 
antzeko zerbait gertatzen ari 
dela esango nuke: eta gutxina-
ka bagoaz gure lekua egiten”.



“Antzinakotasun bategaz, beharrezkoak izan 
beharko lirateke berreziketa ikastaroak” 
Duela bederatzi urte sartu zen indarrean estatistikek baliogarria dela dioten puntu bidezko gidabaimena 

 GIDABAIMENA  A. Basauri
2006an sartu zen indarrean 
puntukako gidabaimena. 
Gehienez hamabost puntu lortu 
ditzake gidari batek; puntuak 
galduz gero, berriz, sentsibili-
zazio eta berreziketa ikastaroak 
egin behar ditu –bi urtean behin 
baino ezingo da egin–. Gidabai-
mena galduz gero, sei hilabete 
itxaron behar dira ikastaroa 
egiteko.

Gidabaimena lortzean, zortzi 
puntu ditugu gidariok...
Gidabaimena lortzeagaz batera 
zortzi puntu ditugu, bai, eta urte 
bian pasako gara hamabi puntu 
izatera. Hortik aurrera puntuak 

galdu zenitzake, baita gidabai-
mena ere. Behin baimena be-
rreskuratuta, zortzi puntugaz 
hasiko gara berriro.

Hala ere, irabazi ere egin daitez-
ke puntuak. 
Hamabi puntu badituzu eta 
hiru urtean arau-hausterik ez 
baduzu egin, bi puntu gehiago 
ematen dizkizute; zortzi urtera 
arau-hausterik barik helduz ge-
ro, hamabost izango dituzu. Ha-
mabost izan genitzake gehienez.

Gidabaimena galdu barik pun-
tuak galtzea badago?
Bai. Gidabaimena galtzera hel-
du barik galdutako puntuak be-

rreskuratzeko puntu partzialak 
lortu ditzakegu, gehienez sei. 
Galdutako gidabaimena berres-
kuratzeko azterketa egin behar-
ko dugu berriro. 

Sentsibilizazio eta berreziketa 
ikastaroa egin behar da aurretik.
Bai. Puntu partzialak berresku-
ratzeko nahikoa da horregaz. 
Dena den, arau-haustea arina 
izan bada eta urte bian besterik 
galtzen ez baduzu, ikastarorik 
gabe ere berreskuratu zenitzake 
galdutako puntuak; hiru urtean 
arau-hauste larria denean. Gi-
dabaimena berreskuratzeko, be-
rriz, ikastaroa ez eze, azterketa 
ere egin behar da.

Ikastaroan egin beharreko ordu 
kopurua, baina, ez da berbera.
Ez; puntu partzialak lortzeko 
hamabi orduko ikastaroa egin 
behar da. Gidabaimena berres-
kuratzeko, ostera, 24 ordukoa 
da ikastaroa, eta azterketa egin 
behar da Trafikoko Zuzendari-
tza Nagusian.

Gizarte zerbitzuak egiteko au-
kera ere badago gidabaimena 
berreskuratzeko. 
Arau-haustearen arabera po-
sible da bide penaletik joatea. 
Kasu horietan, eta gidabaime-
nik gabe egon beharreko den-
boraren arabera, gizarte zerbi-
tzuak egitera zigortu zaitzakete. 
Gidabaimena galdu zenezake 
arau-hauste arin asko pilatuz ge-
ro zein arau-hauste bakarragaz 
(autobidean 220 kilometro ordu-
ko abiaduran joanez gero edo al-
kohol tasa altuagaz gidatuz gero, 
adibidez). Bide penaletik joan 
daiteke ala ez.

Ezagutzen dugu puntukako sis-
tema?  
Puntuak galdu artean ez dut 
uste jabetzen garenik. Oro har, 

jendea ez dago informatuta. 
Hala ere, autoeskola guztiak ez 
daude puntuak berreskuratzeko 
ikastaroak emateko baimendu-
ta. Hori ere ez da bidezkoa.

2006an jarri zen indarrean pun-
tukako sistema. Baliogarria da?
Baietz esango nuke. Estatistikek 
ere hori diote. Adibidez, irtee-
ra-operazioetan istripuak nahi-
ko gutxitu ziren 2007tik 2012ra 
bitartean. Gero eta kontzientzia-
tuago gaude; batez ere, gazteak. 
Jaietan, esaterako, trena eta au-
tobusa erabiltzen dituzte gazte 
askok.

Zirkulazio kodea ezagutzen 
dugu?
Ez. Gu geu, honetan lan egin 
arren ere, egunero birziklatu 
beharrean gaude, araudia behin 
eta berriz aldatzen da eta. Baina 
gidabaimena duela urte asko 
atera zuenak ez du ezagutzen in-
darrean dagoen araudia.

Puntuak galdu barik ere, berre-
ziketa ikastaroak egin beharko 
lirateke, beraz. 
Bai; 85 urteko pertsona batek, 
adibidez. Baimena duela 69 urte 
atera zuen pertsona batek gaur 
egungo arau edo seinale asko ez 
ditu ezagutzen. Beste gidariek 
egindakoari begira ikasi dute; 
lehen, traktorea gidatzeko bai-
mena zuenak maniobra azter-
keta eginda lortzen zuen autoa 
gidatzeko baimena. Hemendik 
ez urte askora Trafiko Zuzenda-
ritza Nagusiak horrelako birzi-
klapen edo berreziketa ikasta-
roak abiatuko dituela uste dut. 
Antzinakotasun batetik aurrera 
beharrezkoa izan beharko litza-
ke horrelako ikastaroak egitea.

Puntuak erostea, senideren ba-
tenak erabiltzea... 
Gertatzen da, bai. Baina, hori 
erregulatzea oso zaila da. Esan 
ohi den bezala, legea egin due-
nak tranpa ere egin du. Ezin 
da kontrolatu. Gauza berbera 
gertatzen da beste inork norbe-
raren puntuak baimenik gabe 
erabiltzean, hori ere ezin daite-
ke kontrolatu.

Gaizka Arretxe | Gane autoeskola | Durango

Puntuak galdu arte, 
ez dut uste puntu 
sistema honetaz 
jabetzen garenik”

Gidabaimena duela 
urte asko  
atera zuenak ez du 
oraingo araudia 
ezagutzen” 
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“Motorrean bidaiatzen dugunok 
esperientziak partekatzea da helburua” 
Asteburu honetan, Bidaiari Handien XI. Elkarretaratzea egingo dute Durangon 

 ELKARRIZKETA  E. Azurmendi
Bizkaian egiten den lehenengo 
edizioa izango da aurtengoa. 
Jose Manuel Núñez durangarra 
eta Inma Acha bere bikotea dira 
aurtengo edizioaren antolatzai-
leak. Elkarretaratzearen astean 
eurekin egon nahi izan dugu, 
mota hauetako ekimenei buruz 
informatzeko eta, bide batez, 
ekitaldiaren aurreko egun haue-
tan zer sentsazio daukaten jakin 
ahal izateko.

Zer moduz doa astea? Gero eta 
gutxiago falta da.
Jose Manuel Núñez: Egia 
esan, urduritasuna nabari dugu, 
lan dezente egin dugulako. Dena 
ongi irtetea nahi dugu, eta buru- 
belarri gabiltza lanean. Gaine-
ra, asteburua gero eta gertuago 
dago, eta azken egun hauek zo-
ratzekoak izaten dira. Beti dago 
azken orduko zerbait egiteko.

Zer lortu nahi duzue mota ho-
netako elkarretaratzeekin? Zer 
helburu duzue?
J.M.N.: Oro har, motorrean 
bidaiatzea gustatzen zaion per-
tsona oro batzea eta elkarrekin 
esperientziak partekatzea da 
helburua, gainontzekoen bidaie-
tatik guztiok zerbait ikastea. 
Bestalde, jendeak motorrekiko 
eta motorzaleekiko duen irudi 
txarra hobetzea gustatuko litzai-
guke. Izan ere, filmetan eta serie 
estatubatuarretan motorzaleei 
nahiko irudi gutxiesgarria ema-
ten zaie, eta jende askok uste du 
motorzale guztiok horrelakoak 
garela. 
Inma Acha: Ahalik eta jende 
gehien batzea nahi dugu. Gero 
eta jende gehiago batu, orduan 
eta aberasgarriagoa izango da; 
berrelikadura hori landu nahi 
dugu. Fisikoki bidaiatu gabe, 
mundua ezagutzea da helburua.

Bizkaian egiten den lehenengo 
aldia izango da aurtengoa.
J.M.N.: Bai. Hamaikagarren 
edizioa izango da aurtengoa. 
Orain arte beste hiri batzue-
tan egin izan da, Donostian eta 
Albaceten, esaterako. Baina 
Bizkaian egiten den lehenengo 
aldia da. Bilbon edo Barakaldon 
egin zitekeen, baina nahiago 
izan dugu Durangon egin, hiri 
txikiago batean.

Nola iritsi zineten zuek hau an-
tolatzera? 
J.M.N.: Urteak daramatzagu 
elkarretaratze hauetara joaten, 
eta guk ere antolatu geneza-
keela pentsatu genuen. Betiko 
antolakuntzan ibiltzen direnei 
proposamena luzatu genien, ea 
Durangon egiteko aukerarik ze-
goen galdetuta, eta baiezkoa jaso 
genuen. Ilusio handiz hartu du-
gu erronka, eta gogo handiagaz 
gabiltza lanean, guztia ahalik 
eta ondoen irten dadin.

Mas Curvas elkartearen kola-
borazioa duzue. Ekonomikoki 

laguntzen dizue?
J.M.N.: Ez, ez digu ekonomiko-
ki laguntzen, baina antolakun-
tzan zein behar den beste edo-
zertan laguntzen digu. Adibidez, 
hitzaldietarako aulkiak jartzen 
eta jasotzen. Horrelako bete-
beharretan bere ekarpentxoa 
egiten du taldeak. Ni neu elkarte 
horren parte naiz, eta asko es-
kertzen dugu kideek eskaintzen 
diguten laguntza.
I.A.: Guk irabazi asmorik gabe 
egiten dugu behar honetan, eta 
askotan gure poltsikotik jarri 
behar izaten dugu dirua. 

‘Iparrerantz’. Zergatik aukeratu 
duzue lelo hori?
J.M.N.: Leloagaz bidaiatzeko 
ideia piztu nahi izaten dugu, 
eta, kasu honetan, iparraldean 
gaudenez, horregatik izan da 
gehienbat. Ipar lurmuturra eta 
Asia iparraldea landuko ditugu 
jardunaldi hauetan, eta horre-
gaz ere jokatu nahi izan dugu. 
Gainera, gaztelaniaz egoki gel-
ditzen da [Rumbo al norte], eta 
euskaraz ere indarra daukala 
iruditzen zaigu.

Munduan zehar bidaiatzen ibili 
izan diren zenbait bidaiariren 
hitzaldiak programatu dituzue 
astebururako. Horretaz gainera, 
ba al du beste erakarpenik eki-
taldi honek?
I.A.: Funtsean, hori da erakar-
pen nagusia. Baina elkarre-
taratze hauetan egiten diren 
hitzaldiak ez dira beste hitzaldi 
batzuk bezalakoak, askoz ere 
gertuagokoak dira. Bestelako 
berbaldietan hizlaria etorri, be-
rak prestatuta daukana bota, eta 
alde egiten du. Hemen, ostera, 
lagunarteko giro bat sortzen du-
gu guztion artean, eta hitzaldia 
ematen duena lagun bihurtzen 
da gero.

Zelan hasi zineten motor mun-
duagaz harremanetan?
J.M.N.: Niri txiki-txikitatik 
gustatu izan zaizkit motorrak. 
Aukera nuen guztietan joaten 
nintzen probak ikustera, eta 
kalean ikusten nuen edozein 
motorregaz ere gustura geldi-
tzen nintzen. Betidanik izan dut 
motor bat izateko gogoa, eta 30 
urtegaz nire lehenengo motorra 
erosi ahal izan nuen. Ordutik 
hona ez naiz gelditu, bizitzeko 
filosofia bat da.
I.A.: Ni askoz beranduago hasi 
nintzen mundu honetan. Hala 
ere, ezagutu bezain laster nahi 
izan dut gero eta gehiago sartu 
motorraren munduan. 

Suposatzen dut, entzundakoak 
entzunda, asko bidaiatzen du-
zuela zuek. 
J.M.N.: Ez nahi beste, baina 
saiatzen gara ahal dugunean 
irteeraren bat egiten, mundua 
ezagutzen. 
I.A.: Motorragaz bezala, mun-
dua ezagutzen ere berandu hasi 
nintzen. Baina orain badakit 
hori baino gauza hoberik ez 
dagoela. Jende asko ezagutzen 
duzu, makina bat kultura, eta 
ikusteko eta ikasteko asko da-
goela konturatzen zara. Hala 
ere, bidaiatzeko dirua behar da, 
eta ezin dugu nahi dugun guz-
tietan bidaiatu. Oraindik ez du-
gu asmatu jendeak nola egiten 
duen etengabe bidaiatzen ibil-
tzeko, ez dugu formula magiko 
hori ezagutzen. Guri, behintzat, 
diru dezente suposatzen digun 
gauza bat da bidaiatzea.

Zer leku izan da gehien gustatu 
zaizuena?
J.M.N.: Nire lehenengo bidaia 
Vietnamera egin nuen. Baina, 
hala ere, orain arte gehien gus-
tatu zaidan bidaia Filipinetara 

Jose Manuel Núñez | Motorzalea     Inma Acha  | Motorzalea

Motorraren bidez, 
ikusi eta ikasteko 
asko dagoela 
konturatzen zara” 

Urteak 
daramatzagu 
elkarretaratze 
hauetara joaten” 
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Acha eta Nuñez, motorzaleen elkarretaratzearen antolatzaileak.

Motorrean munduari bira ematen 10 urte igaro dituen Emilio Scotto eta Nuñez.



egin nuena izan da. 
I.A.: Nik ezingo nuke leku bakar 
bat aukeratu. Bisitatzen duzun 
toki orok dauka zerbait berezia, 
eta horregaz gelditzen zara.

Anekdota asko izango dituzue...
J.M.N.: Nik, egia esan, denbo-
ra asko emango nuke ditudan 
anekdotak kontatzen. Baina 
bat aukeratzekotan, Vietnamen 
gertatu zitzaidana aukeratuko 
nuke. Lagunekin motorrean bi-
daiatzen nenbilela, motorrean 
zerbait arraroa sumatu nuen. 
Konturatu nintzenerako bi za-
titan banatu zitzaidan motorra. 
Inguruko gizon bat hurbildu 
zitzaidan, eta berak lagunduko 
zidala esan zidan. Motorra sol-
datu egin zidan, hemengo 0,40 
euroren truke, eta bidaia amai-
tu ahal izan nuen. Harrigarria 
izan zen.
A.I.: Bai, nik ere badut anekdo-
taren bat edo beste kontatzeko. 
Esaterako, Albanian ginela, egu-
netako batean berandutu egin 
zitzaigun, eta ez genuen non lo 
egin. Bertako emakume batek 
bere etxea eskaini zigun lo egite-
ko, eta afaria ere bere familiagaz 
partekatu genuen. 

Zer esango zenioke bertaratze-
ko zalantzan dagoen norbaiti?
J.M.N.: Oso esperientzia abe-
rasgarria dela esango nioke, 
eta ez dela etortzeaz damutuko. 
Edozeini luzatzen diot hurbiltze-
ko gonbita, bereziki motorrak  
eta bidaiak gustatzen bazaizkio. 
Ederra da besteen esperientzie-
tatik mundua ezagutzea.
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Acha eta Nuñez, motorzaleen elkarretaratzearen antolatzaileak.

Albaceteko (Espainia) topaketan aterako familia argazkia, 2010ean.Motorrean munduari bira ematen 10 urte igaro dituen Emilio Scotto eta Nuñez.

2009an, Alba de Tormesen (Salamanca, Espainia) batu ziren motorzaleak

2008an, Navalcanen (Ávila, Espainia) jarri zuten hitzordua.

Maiatzaren 15ean: 
·18:00etan: Elkarretara- 
tzearen irekiera 
ekitaldia, luntxagaz.

Maiatzaren 16an: 
·11:00etan: Elkarretaratzea-
ren hasiera eta hizlarien 
aurkezpena.

·14:30ean: Bazkaria 
Agarreko jatetxean.

Maiatzaren 17an:
·10:00etan: Motor paseal-
dia, Mas Curvas elkarteak 
antolatuta.
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“Lau ogerleko lortu ahal izateko eskean 
ibili behar horrek nagia ematen zidan” 
Hogei urteko ibilbidea amaitutzat eman du, baina ez dio aterik ixten itzulera posible bati

 MOTORRA  Joseba Derteano
Motor gainean ibilbide luze eta 
oparoa izan du Aitor Martine-
zek. Espainiako txapelketetan 
hainbat garaipen lortu ditu. 
Orain, beste bizimodu bat da-
rama. 38 urtegaz, lehiaketa 
utzia du, eta Fly Group taldean 
kirol zuzendari lanetan dabil. 
Berriro itzultzeko atea zaba-
lik duela dio, beti ere proiektu 
motibagarri bat baldin bada.

Iaz, denboraldi-aurrean, belau-
nak nahikoa dela esan zizun.
2007an ezkerreko lotailu guru-
tzatuan ebakuntza egin zidaten, 

eroriko baten ostean. Antza de-
nez, orduan ipinitako mentua 
denboragaz apurtu egin zen, eta 
hiru urtean lesio hori arrasta-
ka erabili nuen. Egia esanda, 

motorrean lehiatzea ez zidan 
eragozten, baina, azkenerako, bi-
zitzako ohiko gauzak egiten asko 
mintzen zitzaidan. 

Zenbat denbora behar izan ze-
nuen sendatzeko?
Bost astean ohiko bizitza egiten 
nenbilen. Baina ez nintzen mo-
tor gainera bueltatu. Aurreko 
denboraldian aurrekontuak 
eskuetatik ihes egin zigun: ero-
rikoak, ustekabeko gastuak… 
Batutakoa baino gehiago gastatu 
genuen. Geneukan aurrekon-
tuagaz ezin zitekeen Espainiako 
Txapelketa bermeekin lehiatu. 

Atzetik babesik ez badago, beti 
miserian zabiltza, eta ez duzu go-
zatzen. Aurten, aldiz, parentesi 
bat egitea erabaki dut. Gainera, 
Espainiako Txapelketa irabaz-
teko kalitatea izan dezakedala 
jakinda, lau ogerleko lortzeko 
nire burua saltzen ibili beha-
rrak edo eskean ibiltzeak nagia 
ematen zidan. 

Motor gidari izateari utzi arren, 
mundu horretan diharduzu.
Bai, Fly Group taldearen kirol 
zuzendaritza daramat: babes psi-
kologikoa, estrategia, pneuma-
tikoei buruzko aholkuak, pilota-
tzeko eren gaineko aholkuak… 
Horrelako kontuetan nabil. La-
gunak ditut, eta gozatzen nabil.

Zenbat lagun daude taldean?
Nire adineko lagun bi daude, 
eta Bilboko gazte biri laguntzen 
ere bagabiltza: Markel eta Mikel 
Mata. Bikiak dira, eta 13 urte di-
tuzte. Aholkuak eman, urdurita-
sunak baretu… Oraingoz, horre-
lako gauzetan laguntzen diegu.

Zuk izan zenuen horrelako ba-
besik haien adinean?
Nik ez nuen lagunduko zidan 
inor. Haiek baino geroago hasi 
nintzen, 17 bat urtegaz, eta gu-
dara joaten den moduan joaten 
ginen zirkuituetara. Gaur egun 
bezain gertu ere ez zegoen zir-
kuiturik; ni Jerezeraino eta 
Montmeloraino joaten nintzen. 

Gustatzen zaizu gazteen kirol 
arloko ‘aita’ izate hori?
Hartu-eman pertsonal ona badu-
gu, gustatzen zait. Feelinga egon 
behar du. Bestela ez nuke nire 
denbora librea horretan eman-
go; nik dagoeneko kirol honi 
urte eta sakrifizio asko eskaini 
dizkiot musu-truk. Beraz, ni ber-
tan egon nadin, arlo pertsonala 
inportantea da.

Motor gainean zenbiltzan sasoi-
ko zeren falta sentitzen duzu?
Beharbada, lasterketetan lor-
tzen nuen kontzentrazio maila-
ren falta; ingurukoaz ahaztu, eta 
motorra, zirkuitua eta norbere 
burua besterik ez zeudenean lor-
tzen nuen pentsamenduaren fal-
ta. Kontzentrazio maila horrek 
ematen zidan askatasun sentsa-
zioaren hutsunea sentitzen dut. 

Zeren falta ez duzu sentitzen?
Ezustekoak, erorikoak eta ero-
rikoen ondorioz minutu batean 
alferrik joandako diruarena; hi-
labeteak prestatzen ibili ostean, 
zerbait txarto irten, eta etxera 
zulo ekonomikoagaz buelta-
tzea... Gozatzera joan, eta diruak 
nondik zatozen eta nor zaren go-
gorarazten dizu.

Zure motorrak, kaskoak, tro-
feoak. Zer egin duzu horiekin?
Motorrak saldu egin nituen, 
diruagaz babes ofizialeko etxe 
bat erosteko. Pauso hori bizi-
tzak emandako bultzada gisa 
hartu nuen, lehen aipatu dugun 
parentesia. Kaskoak eta lan- 
jantziak gordeta ditut. Garaiku-
rrak, estimu handitan ditudan 
gutxi batzuk kenduta, oparitu 
egiten ditut. Asko ditut, eta ba-
ten bati benetan ilusioa egiten 
diodala ikusten badut, ez dit ar-
dura oparitzeak. 

Posible da zu berriro motor gai-
nera itzultzea? Aukerarik egon 
liteke?
Estimulatzen nauen proiektu 
interesgarri bat sortzen bada, 
baliteke. Atea irekita dago. Bai-
na beti ere Espainiako Motors-
port Txapelketa lehiatzeko bada. 
Dibertitzeko bakarrik baldin 
bada, hor ditut nire lagunak, eta 
asteburuetan eurekin joan naite-
ke. Bueltatzekotan, Espainiako 
Txapelketa irabazten saiatzeko 
izango litzateke. 

Motor gainean mugan bizi izan 
zara. Eta ohiko bizitzan?
Ez, orain lasaiago bizi naiz. Surf  
apur bat egiten dut, musika ja-
rri… Bizitza lasaitasunez har-
tzen saiatzen naiz. 

Aitor Martinez | Motor gidari ohia (Abadiño, 1967)   

Atea irekita dago, 
beti ere Espainiako 
Motorsport 
Txapelketa 
lehiatzeko bada” 
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 EKONOMIA  Itsaso Esteban 
Gidatze eraginkorragorako 
hainbat gomendio eskainiko di-
tugu jarraian, ingurumenari eta 
geure poltsikoari ahalik eta kal-
te gutxien egiteko. Azken urteo-
tan, ideia horietan oinarrituriko 
gidatze ikastaroak eskaintzen 
dituzte hainbat autoeskolak. 
Sarritan, erakunde publikoek 
babesturiko programak izaten 
dira, diru-laguntza publikoekin 
finantzatutakoak. Helburu ho-
riek kontuan hartuta gidatzen 
ikasteko simulazioak egiten di-
ra, eta mugikorrerako aplikazio 
bereziak ere badaude. Auto be-
rria erosterakoan ere jarraibide 
horiek ematen dituen eskuorria 
banatzen dute.

Ingurumena eta geure eko-
nomia aintzat hartu, eta oinez, 
bizikletan edo garraio publi-
koan bidaiatzea izango da lehe-
netsitako aukera, baina, autoa 
hartzekotan, erregai kontsumoa 
murrizten lagunduko diguten 
trikimailu sinpleok ezagutzea 
interesgarria izan daiteke.

Estatuan, CO2 emisioaren 
%30 ibilgailuek kontsumitzen 
duten erregaitik dator, eta, zen-

bait iturriren arabera, oso altua 
da beste era batera gidatzen ika-
siz gero aurreztuko genukeen 
diru eta kutsadura kopurua.

Azken urteetan, autoen fa-
brikazioan izan diren hobekun-
tzekin energia kontsumoa mu-
rriztea lortu da, baina, adituek 
diotenez, gidari bakoitzaren 
esku ere badago kontsumo mai-
la murriztea. Gidarion hainbat 
jarreragaz lotura zuzena dauka 
erregai kontsumoak. 

Jarraibide sinple hauei kasu 
eginez gero, batez beste, %15 
murriztuko dugu erregai kon-
tsumoa, eta, noski, horrek modu 
proportzionalean eragingo du 
CO2aren emisioetan eta sortzen 
dugun kutsadura akustikoan. 
Gainera, gidatze mota honek 
tentsio gutxiagogaz eta erosoago 
jardutea dakarrenez, honako ja-
rraibideei kasu egiten badiegu, 
istripu kopurua ere murriztu 
egiten da.

Erregai kontsumoa murriztu, kutsadura 
gutxitu, eta dirua aurrezteko gidatze estiloa 
Besteak beste, herriguneetan martxa luzeetan gidatzea da erregai kontsumoa murrizteko gomendioetako bat

Horrela gidatzen ikasteko simulazioak egiten dituzte autoeskoletan. Jarraibide sinple hauei kasu eginez gero, %15 murriztuko dugu kontsumoa.

· Autoa abiatzean ez zapaldu 
azeleragailua.

· Bigarren martxara aldatu 
sei metro ibili eta gero; 
hirugarrenera, 30 km orduko 
abiadurara ailegatzean; 
laugarrenera 40 km ordura 
iristean; eta bosgarrenera 50 
km ordura zoazenean.

· Biraketa-abiadura baxuan  
ibili: gasolina motorretan 2.000 
eta 2.500 inguruan mantendu 
biraketa-abiadura, eta 1.500 
eta 2.000 artean dieseletan.

· Herrigunean ere martxa  
luzeetan gidatu.

· Abiadura konstantea 
mantendu.

· Aurreko autoarekiko nahikoa 
segurtasun tartegaz gidatu, 
bat-batean gelditu beharrik ez 
izateko. 

· Minutu bat baino  gehiagoko 
geldialdietan motorra amatatu.

· Gehiegizko pisurik ez  
eraman ibilgailuan.

GOMENDIOAK

Jarraibide hauei kasu 
eginez gero, tentsio 
gutxiagogaz gidatuko 
dugu, eta istripuak 
gutxituko ditugu

Gidariok errepidean 
dauzkagun hainbat 
jarreragaz lotura 
zuzena dauka 
erregai kontsumoak
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Erdi Aroko gazteluei 
buruzko hiru berbaldi, 
Durangoko museoan
VI. Arkeologia eta Historia Jardunaldia hasi da

 BERBALDIAK 
Arkeologiari eta historiari bu-
ruzko jardunaldien seigarren 
edizioa hasi dute, asteon, Du-
rangoko Arte eta Historia Mu-
seoan. Erdi Aroko gazteluak 
Euskal Herrian izenburua du 
aurtengo zikloak, eta 19:00etan 
hasiko dira hitzaldi guztiak. 

Maiatzaren 21ean eta 28an 
izango dira jardunaldiaren ba-
rruko hurrengo hitzorduak. 
Juan Antonio Quirós EHUko 
arkeologia katedradunak Los 
castillos medievales y los po-
blados fortificados de Álava y 
Treviño berbaldia eskainiko 
du, datorren eguenean. Azken 
urteetan Trebiñoko konderrian 
egin dituzten hainbat arkeolo-
gia lanen inguruko azalpenak 
emango ditu Quirosek. Araba 
hegoaldean, gotorturiko hain-
bat herrixka sortu ziren X. eta 
XII. mendeen artean, eta horrek 
gizarteko botere harremanetan 
zelan eragin zuen azalduko du 
arkeologoak.   

Maiatzaren 28an, Astxikiko 
(Abadiño) gaztelua hartuko du 

berbagai Armando Llamosas 
Eusko Jaurlaritzako arkeolo-
goak, Durangon: El castillo de 
Astxiki. Una atalaya sobre el Du-
ranguesado hitzaldia eskainiko 
du. Euskal Herrian Erdi Aroko 
gazteluen inguruan daukagun 
erreferentzia bakanetakoa da 
Abadiñoko hori. Ikerlari ba-
tzuen ustez, Nafarroa eta Gazte-
laren arteko borroken kokagu-
nea izan zen Astxiki.

Aranzadi zientzia elkarteko 
Juantxo Agirrek zabaldu zuen, 
atzo, arkeologiari eta historiari 
buruzko jardunaldien aurtengo 
edizioa. Amaiurko (Nafarroa) 
gazteluari buruzko hitzaldia es-
kaini zuen. Amaiurko gaztelua: 
arkeologia eta oroimen histori-
koa izenburukoa. 

Maiatzaren 28an, Astxikiko 
(Abadiño) gaztelua hartuko 
du berbagai Armando 
LLamosas arkeologoak

‘HappyEnd’, umore beltzeko 
antzezlana, Elorrioko Arriolan
Maiatzaren 22an, 22:00etan, eskainiko du Vaivén taldeak ‘HappyEnd’, Elorrion  

 ANTZERKIA   
Borja Ortiz de Gondraren tes-
tuan oinarriturik, Iñaki Rikar-
tek zuzenduriko HappyEnd 
antzezlana dute programatuta 
datorren barikurako Elorrioko 
Arriola antzokian. Vaivén Pro-
ducciones antzerki taldearen 
proiektua da HappyEnd, umore 
beltza oinarri duen obra.

Jendeari suizidatzen lagun-
tzen dion elkarte klandestino ba-
ten istorioa kontatzen du obrak. 
Beste kide bati bere buruaz bes-
te egiten lagunduz gero, euren 

momentua iristean helburua be-
tetzen lagunduko dien norbait 
alboan izango dutela ziurtatzen 
die elkarteak kideei. 

Lanaren sinopsian taldeak 
adierazten duenaren arabera, 

krisiari esker loraturikoa da 
antzezlanean ageri den elkar-
tea, “baina, azkenaldiko kimu 
berdeen eta baikortasunaren 
ondorioz, gero eta gutxiago dira 
suizidak”. Proiektu honegaz, 
“krisiak estutu bakarrik ez, ito 
ere egiten duela sentitzen duten 
pertsonei” ahotsa eman nahi 
izan diete Vaivén taldekoek.

Xabi Donosti, Garbiñe In-
sausti eta Ana Pimienta akto-
reek dihardute oholtzan, eta Iña-
ki Salvador musikariak sortu 
du musika. 

Xabi Donosti, Garbiñe Insausti eta Ana Pimienta dira obran diharduten aktoreak. 

Jendeari suizidatzen 
laguntzen dion elkarte 
klandestino baten istorioa 
kontatzen du antzezlanak

Kurutziagako 40 ikaslek teknologia berrien 
inguruko antzezlan bi aurkeztuko dituzte
Gaur eta bihar, Durangoko San Agustinen emanaldiak eskainiko ditu Kurutziaga ikastolako antzerki taldeak

 ANTZERKIA  Itsaso Esteban 
Ikasturte honetan Durangoko 
Kurutziaga ikastolako Derrigo-
rrezko Bigarren Hezkuntzako 
bigarren mailako ikasleek pres-
taturiko antzerki obra bi hartu-
ko ditu, asteburu honetan, San 
Agustin kulturguneak. Gaur eta 
bihar izango dira emanaldiak, 
eta, urtero bezala, sarrera guz-

tiak saldu ostean, aretoa bete- 
beteta dagoela erakutsiko dute 
ikasturteko lana. 

San Agustineko emanaldien 
ostean, maiatzaren 18an eta 
19an, Durangoko beste ikaste-
txe batzuetako ikasleentzako 
emanaldi bereziak egingo dituz-
te. “Proiektu honek urte asko 
dauzka, eta hasieran Durangoko 

ikastetxe gehienetatik etortzen 
ziren emanaldietara”, azaldu 

du Jose Martin Urrutia Txotxe 
proiektuaren bultzatzaileak. 
“Duela urte batzuk krisialdi 
moduko bat egon zen, eta aurten 
berriro lortu dugu ikastetxe as-
kotatik etortzea gure lana ikus-
tera. Ez dugu hartu-eman hori 
apurtu gura”.

Teknologiaz gogoeta
Bi ikuskizun dira, eta 40 ikasle 
dabiltza lanean. Fig konparsilla-
ren asmakizun mundiala da la-
netako bat. “Munduari sistema 
operatibo berri bat aurkeztuko 
diogu”, aurreratu du: “Birzikla-
turiko materialekin egindako 
software eta hardware sistema 
garatu dugu: piper eta zainzuri 
poteak telefono mugikor bilaka-
tu ditugu!”. 

KlinK izeneko bigarren ikus-
kizunean, bestalde, “gure komu-
nikatzeko moduetan teknologia 
berriek zer eragin duten” konta-
tuko dutela azaldu du Txotxek. 
Galdera bat planteatuko diete 
gazteek San Agustinera berta-
ratzen direnei: “Benetan aldatu 
gaituzte teknologia berriek, ala 
lehengoak gara muinean?”.

Aktore zein dantzari lana egi-
teko, taldeko 40 kideak igoko di-
ra gaur eta bihar San Agustine-
ko oholtzara. Taldeko partaide 
gehienentzat antzerkiagaz eta 
oholtzagaz daukaten lehenengo 
hartu-emana da hau. 

Txotxek proposaturiko tes-
tu zirriborroaren bueltan ekin 
zioten, ikasturte hasieran, aste-
buru honetan aurkeztuko duten 
obra sortzeari. Hiru tailerretan 
ibili dira: koreografiak lantzen 
dituen taldea dago batetik, atre- 
zzoa sortzen duena bestetik, eta 
istorio guztiari lotura ematen 
dion dramatizazioa jorratzen 
duena, azkenik. Astean lau esko-
la-ordu ematen dituzte antzerki 
tailerrean. “Ordu dezente dira, 
baina batzuetan ez da nahikoa 
izaten”, dio Txotxek barrez.

Urtetako lanagaz antzerkia 
Kurutziaga ikastolako hezkun-
tza proiektuan txertatzea lortu 
dutela azpimarratu du. Izan ere, 
hezkidetzan aurrerapausoak 
emateko eta lan kooperatiboan 
jarduten ikasteko aukera pare-
gabea eskaintzen du antzerki 
tailerrak, alderdi artistikoa 
lantzeaz gainera.“Gaur egun, 
eskari oso handia dago, ikasle 
gehienek gura dute antzerki 
tailerrean parte hartu. Baina 
egitura arazoak dauzkagu eska-
ri handi horri erantzuteko, eta 
zozketa bidez osatu behar izaten 
dugu taldea”. 

Ikuskizunen azken entseguak egiten ibili dira ikasleak San Agustin kulturgunean, asteon. 

San Agustineko emanaldien 
ostean, maiatzaren 18an eta 
19an, beste ikastetxeentzako 
saio bereziak egingo dituzte
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 ESKALADA  Joseba Derteano
Elorrioko eskolako eskalada tal-
deko hogei bat gaztek Bizkaiko 
Eskolarteko Eskalada Txapel-
ketan parte hartu zuten joan zen 
asteburuan. Elorrion eskalada-
rako afizioa bizi-bizirik dagoe-
la islatzen du kopuru horrek. 
Marta Camara, Aitziber Urrutia 
eta Martin Urrutia zaletasun ho-
rren erakusgarri nagusiak dira. 
Nor bere adinean erreferente da 
Euskal Herri mailan, eta Espai-
nian ere onenen artean dabiltza.

Euskadiko Boulder Txapel-
ketan podiumera igo dira hiru-
rak. Marta Camarak txapelketa 

irabazi du, Martin Urrutia biga-
rren geratu da, eta Aitziber hiru-
garren. Euskadiko selekzioagaz, 
Espainiako Zailtasun Kopan ere 
aurreneko hamarren bueltan 
ibili dira hirurak, Josean Mulas 
hautatzailearen aginduetara. 

Neba-arrebei etxetik dator-
kie afizioa: “Umetan familiagaz 
eskalatzera joaten ginen Fran-
tziara eta beste toki batzuetara”, 
gogoratu du Aitziberrek. Marta 
Txintxirri ikastolan dagoen es-
kalada hormara zaletu zen: “Ez 
ninduen inork behartu. Neuk 
erabaki nuen probatzea, eta ha-

rrapatu egin ninduen”. Martin 
ere makina bat bider ibili da 
gora eta behera eskalada horma 
horretan. Gaur egun, Euskal 
Herriko horma handienean en-
trenatzen dute, Aretxabaletan.

Etorkizunean “boulderrean 
zein eskaladan” jarraitzeko go-
goa adierazi du Martak, eta bere 

lagun biek asmo bera dute. Aire 
librean ere ez zaie esperientzia-
rik falta. Atxarteko (Bizkaia), 
Araotzeko (Gipuzkoa) eta Gau-
beako (Araba) paretak gertutik 
ezagutzen dituzte, eta baita Gre-
ziako Kalymnos irlan daudenak 
ere. Ez dira aritzeagaz bakarrik 
konformatzen: “Zailtasun mai-

laz igotzea gustatzen zaigu”. Ale-
xandra Puzzio, Chris Sharma, 
Jaim Kim eta Patxi Usobiaga 
dira euren erreferenteetako 
batzuk; orain behetik gora begi-
ratzen diete tontorrera heltzea 
lortu duten izarrei, eurak ere 
goranzko bide bera egin guran 
dabiltzan bitartean.

Martin Urrutia, Aitziber Urrrutia eta Marta Camara Elorrioko eskalada horman. 

Athletici buruzko informazioa 
euskaraz zabalduko du ‘Geuria.info’-k
Durangaldeko hiru lagunek aurten sortu dute zuri-gorriei buruzko webgunea

 HITZARMENA
Aurten jaio da Geuria.info web-
gunea, Durangaldeko hiru lagu-
nen eskutik: Xabier Zabala, Kol-
do Zarate eta Markel Onaindia. 
Tokikom elkarteagaz hitzar-
mena sinatu dute, eta Anboto.
org webguneko komunitatean 

ikusgai egongo dira bertako ar-
tikuluak. Duela urtebete sortu 
zen Zurigorriak Euskaraz el-
kartea –webgunearen sustatzai-
lea–, eta Xabier Zabalak azaldu 
du arrazoia: “Ez dira hedabide 
asko Athleticen inguruan eus-
karaz dihardutenak. Baina ath-

leticzaleen artean bada esparru 
euskaldun zabal bat, eta horra 
iristea da gure asmoa. Futbo-
laren indarra eta Athleticek 
gizartean duen eragina kontuan 
hartuta, uste dugu gure lanagaz 
euskararen normalizazioan 
eragin dezakegula. Bokazio ho-
rregaz jaio da elkartea”.

Tokikomeko presidente Ur-
ko Aristik adierazi du tokiko 
komunikabideek informazio 
xeheagoa eskaini ahalko dietela 
zaleei: “Euskarazko toki komu-
nikabideen helburu nagusia 
euskararen sustapenean eragi-
tea da; alde horretatik oso hurbil 
sentitzen gara Geuria.infotik”.

Hitzarmena asteon formali-
zatu bada ere, lankidetza dagoe-
neko martxan dago, eta horren 
adibide da Geuria.info eta Urio-
la.eus atarien artean lantzen 
dabiltzan dokumentala, Errege 
Kopako finalaren aitzakiaz. 

Aramendia Espainiako 
Kopako lider jarri da 
Aldapa gora erasoa jo, eta bakarrik helmugaratu zen

 TXIRRINDULARITZA
Iurretako CAF Transport En-
gineering taldeko Maialen Ara-
mendia nafarra Espainiako Ko-
pako lider dago kadete mailan. 
Joan zen asteburuan, Galizian 
jokatu zen laugarren proba 
puntuagarria irabazita lortu 
zuen maillot horia.

Aramendiak ordura arte 
sailkapen orokorreko lider ze-
goen Nekane Gómezen patta-
laldia ederto aprobetxatu zuen 

Pituco mendatean gora. Gómez 
ezinean zebilela ikusita, Ara-
mendiak erasoa jo, eta ihes egin 
zuen. Inork ezin izan zion bere 
erritmoari eutsi, eta bakarrik 
helmugaratu zen.

Nagusien mailako lasterke-
tak ez zuen aldaketarik eragin 
sailkapen orokorrean, eta Biz-
kaia-Durango taldeko Lourdes  
Oyarbide txirrindulariak 23 
urtez azpiko lider izaten jarrai-
tzen du. 

Koldo Zarate, Markel Onaindia, Urko Aristi eta Xabier Zabala San Mamesen.

Aramendia helmugara sartzen. 

Elorrion eskaladarekiko zaletasuna oso 
bizirik mantentzen dute hainbat gaztek
Aitziber eta Martin Urrutia neba-arrebak eta Marta Camara dira zaletasun horren adibide onenak

Martak Euskadiko Boulder 
Txapelketa irabazi du;  
Martin bigarren sailkatu da,  
eta Aitziber hirugarren

Euskadiko selekzioagaz 
emaitza oso onak 
lortu dituzte Espainiako 
Zailtasun Kopan
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Marea berdearen esperantzari  
helduta, bosgarren partidua amets 
Guadalajaran partidu biak galdu ostean, etxeko biak irabaztera behartuta dago

 SASKIBALOIA  J. Derteano
Zornotza Saskibaloi Taldeak 
aldapa gora du igoera faseko 
finalerdietako kanporaketa. 
Guadalajaran (Espainia) parti-
du biak galdu ostean, geratzen 
diren hirurak irabaztera behar-
turik dago. Ezinezko dirudiena 
posible egiteko lehenengo pau-
soa gaur bertan eman beharko 
du etxean, eta klubak zaleei dei 
egin die Larrea bete dezaten.

Gaur, 19:45etik aurrera, ira-
bazteak bakarrik balio du. Ga-
raipena lortzen badu, domekan, 
kanporaketa berdintzeko au-

kera izango du Larrean bertan. 
Bosgarren partidu baten beha-
rrik balego, Guadalajaran joka-
tuko litzateke.

Klubak badaki zaleek ga-
rrantzi handia izango dutela 
kanporaketaren nondik nora-

koan, eta berdez jantzita joateko 
eskatu diete. Playoffetako au-
rreko neurketetako prezioekin 
jarraituta, bazkideentzat 3 euro 
izango da sarrera, eta bazkide ez 
direnentzat 8 euro. 

Guadalajara talde indartsua
Guadalajara talde indartsua da; 
beharbada, mailako talderik 
sendoena gaur egun. Kanpora-
keta hasi aurretik, zornotzarrek 
bazekiten hori, eta jokatutako 
partidu biek ustea berretsi dute. 

Gudalajarako porrot biek ez 
dute batak besteagaz zerikusi-

rik. Lehen partiduan, Guadala-
jararen erritmoak ustekabean 
hartu zuen Zornotza. Konturatu 
orduko 12-0 galtzen zebilen, eta 
hasierako desabantaila hori as-
tunegia izan zen Mikel Garitao-
nandiaren mutilentzat. Marka-
gailuan hurreratzen zirenean, 
Guadalajarak berriro ihes egi-
ten zuen. Azkenean, 67-57 galdu 
zuten. Kalanj (13), Carreto (11) 
eta Schreiber (10) izan ziren Zor-
notzako saskiratzaile nagusiak.

Bigarren partiduan, Zorno-
tzak hortzak erakutsi zizkion 
Guadalajarari. Markagailuak 
(82-67) ez du islatzen kantxan 
izan zen parekotasuna. Atse-
denaldira aurretik heldu zen 
Zornotza (38-41), eta hirugarren 
laurden eskas baten erruz galdu 
zuen partidua. Epailearen lanak 
ere ez zuen askorik lagundu. 
Hiru minutuan sartu ziren bo-
nusean, eta horrek asko baldin-
tzatu zuen zornotzarren lana. 
Borovnjak (15), Salazar (11) eta 
Schreiber (10) izan ziren Zorno-
tzako saskiratzaile nagusiak.

Porrotaz gainera, bigarren 
partidu horretan, Cruz eta Ka-
lanj jokalariak lesionatu egin 
ziren.

Erritmo bizia da gakoa
Zornotzak badaki non egin die-
zaiokeen min Guadalajarari. 
Erritmo bizian jokatu, eta tran-
tsizio arinak egiten ahalegindu 
behar du. Zornotzarentzat apro-
posa izango litzateke joan-etorri 
askoko partidu bat.  

Zornotzak talde gisa funtzio-
natu behar du, eta Carreto, Sch-
reiber eta Garcia lako jokalariek 
euren mailarik onena eskaini 
beharko dute.

Bosgarren partidu baten beharrik balego, Guadalajaran jokatuko litzateke. Zornotza Saskibaloi Taldea

Larrea kiroldegira kamiseta 
edo jantzi berdeekin 
joateko deia egin die klubak 
Zornotzako zaleei

Selekzioaren gaineko 
erakusketa, Elorrion
Futbol selekzioaren 100 urteko bidea jasotzen du

 FUTBOLA
1915ean jantzi zuten lehenengo 
aldiz euskal futbol selekzioaren 
elastikoa, eta, mendeurren hori 
gogoratzeko, Ametsen bila ize-
neko erakusketa antolatu dute. 
Euskal Herri osotik dabilen 
erakusketa ibiltaria Elorrioko 

Iturri kultur etxean ikusi daite-
ke egunotan.

1915eko urtarrilaren 3an, 
Bilboko San Mames estadioan 
Kataluniaren aurka jokatutako 
lehen partidutik abiatu eta gure 
egunotara iristen da erakuske-
tak biltzen duen edukia. Guz-

tira, 100 objektu baino gehiago 
ikusi daitezke: adibidez, elasti-
koak eta jantziak; federazioaren 
banderatxoak; baloiak; Athleti-
ceko, Errealeko eta Eibarko jo-
kalarien botak eta eskularruak; 
San Mames futbol zelaiaren ma-
keta; argitalpenak; argazkiak; 
eta epaileen banderatxoak.

Entrenatzaileei eskainitako 
gune bat ere badago. Gune ho-
rretan, 1937ko selekzioko joka-
larien izenekin hamaika aulki 
daude, eta askotariko dokumen-
talak eskaintzen dituzte.

San Trokaz Trinket 
Txapelketako finala, gaur
Mikel Gonzalez berriztarra da finalistetako bat

 Trinketa
San Trokaz Trinket Txapelke-
tako finala jokatuko dute gaur, 
18:45ean, Zelaietako Tornosolon 
trinketean. Mikel Gonzalezek 
eta Inhar Ugartek Gandiaga 
eta Landaren aurka jokatuko 
dute. Gonzalezek eta Ugartek  

Lamberte eta Amulet mendera-
tu ondoren (40-35) sailkatu dira 
finalera. 

Lehen mailako finalaren au-
rretik promesen mailakoa joka-
tuko dute. Bertan Fullaondok 
eta Bilbaok Ziarrustaren eta 
Uriberen aurka jokatuko dute.

Kepa Arroitajauregi

Pilota teknikaria

Pozak eta tristurak
Pilota munduan, beste edozein 
arlotan bezala, denetariko bi-
zipenak bizi beharra dago, eta 
dena ahalik eta era onenean ja-
sotzen saiatu. Azken egunotan 
tristurak nire barnea hartu 
du. Pilotari gazte (35 urte) eta 
berezi batek agur esan digu. 
Askorentzat ia ezezaguna izan-
go den arren, mundu zabalean 
pilotari oso ezaguna zen Fer-
nando Medina joan zaigu. Mo-
mo ezizenez ezagutzen genuen 
guztiok pilotari mexikarra, 
Asegarcerekin debutatu, eta 
txapeldun izatea lortu zuena. 
Eskuz, Euskal Herriaz kanpo 
sortutako pilotari handiena 
izan da Momo, eta, horregatik, 
bere galera handia da nazioar-
tean. Ezaguna nuen, eta hortik 
nire tristura.

Era oso ezberdinean, baina 
Momorekin une asko bizitako 
beste pilotari batek ere tristu-
ran murgildu zuen pilotaza-
le bizkaitarra orain pare bat 
aste-edo. Pablo Berasaluzeri 
buruz ari naiz. Binakako fina-
leko porrotak burumakur utzi 
zuen, eta oso triste bere jarrai-
tzaile andana. Dena den, hark 
ere aurrera egingo du, seguru.

Hala ere, denari buelta 
eman beharra dago, eta aurre-
ra segi. Horretarako arrazoiak 
ere baditugu, eta aurrera era 
positiboan begiratu behar du-
gu. Pilota bizi-bizirik dago 
gure eskualdean, eta horren le-
kuko gaur Abadiñoko trinkete-
ko San Trokaz finaletan izango 
den giroa –ume zein nagusien 
finalak tarteko–, Matienako 
sanprudentzioetan bizitakoak, 
Durangoko Peter zenaren ome-
nezko lehiaketa non ume eta 
gazte lehiatzen dabiltzan, Ma-
llabiko Biharko Izarrak... eta 
hemendik aparte gure pilota-
riak ematen ari diren maila 
gogoan. Animo denei eta ekin!

ADITUAREN TXOKOA
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 AGENDA

 FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA
Durangoko Kulturala - 
Portugalete
· Zapatuan, 18:00etan, Tabiran.

OHOREZKO MAILA
Elorrio - Urduliz
· Zapatuan, 16:30ean, Eleizalden.
Iurretako - Indautxu
· Zapatuan, 18:00etan, 
Larrakozelaian.

MAILA GORENA
Abadiño - Aranguren
· Zapatuan, 16:00etan, Astolan.

LEHEN ERREGIONALA
Ezkurdi - Ugao
· Zapatuan, 16:00etan, 
Arripausuetan.

BIGARREN ERREGIONALA
Zorrontzako - Plentzia
· Domekan, 17:30ean, Larrean.

 SASKIBALOIA
BIZKAIKO KOPA
Zornotza - Santurtzi
· Domekan, 12:30ean, Ixerbekoan.

 PILOTA
SAN TROKAZ TRINKET 
TXAPELKETA
- Benjaminak eta kimuak - 

(3. eta 4. postuak)
- Olaburu A - Olaburu C
- Markina - Kurene
· Barikuan, 17:30ean, Tornosolon.

- Benjaminak eta kimuak 
- (finalak)

- Markina - Olaburu
- Olaburu - Zaldua
· Barikuan, 17:30ean, Tornosolon.

Promesak eta eliteak 
(finalak)

- Fullaondo-Bilbao /  
Ziarrusta- Uribe
- Gonzalez-Ugarte /  
Gandiaga-Landa
· Barikuan, 17:30ean, Tornosolon.

BIHARKO IZARRAK 
TXAPELKETA
- Errandonea-Aizpitarte /  
Olano-Arratibel
- Labaka-Imaz / Arteaga-
Galarza
· Zapatuan, 17:00etan, Mallabian.
- Elordi-Martinez /  
Arteaga-Erostarbe
- A. Etxebarria-Mateo /  
Olano-O. Etxebarria
· Maiatzaren 21ean, 21:15ean, 
Mallabian.

Azken lau partiduak irabazi ostean, Kulturalak 
bere esku du playoffetarako sailkapena bihar
Tabiran, Portugalete menperatzen badu, igoera faserako sailkatuko da Durangoko Kulturala

 FUTBOLA  Joseba Derteano
Azken lau partiduak segidan 
irabazi ostean, Durangoko 
Kulturala egoera ezin hobean 
heldu da Hirugarren Maila-
ko azken jardunaldira: lauga-
rren postuan kokatuta, ez dago 

beste emaitzen menpe. Bihar, 
18:00etan, etxean Portugalete 
menperatzen badu, Bigarren B 
Mailara igotzeko playoffetara 
sailkatuko da. 

Portugalete Hirugarren Mai-
lako liderra da, eta inork ez 

dio postu hori kenduko. Beraz, 
bihar ez du ezer jokoan. Hala 
ere, Imanol de la Sota Kulturale-
ko entrenatzailea ez da fidatzen: 
“Beharbada, normalean joka-
tzen ez duten jokalari batzuek 
jokatuko dute, baina, talde oso 

ona dutenez, denak dira arris-
kutsuak; baina gu Tabiran nahi-
ko indartsuak gara, eta mundu-
ko ilusio guztia dugu”. Gainera, 
partidu erabakigarri horri begi-
ra ez du bajarik.

Tabiran partiduaren garran-
tziaren adinako giroa espero du 
Imanol de la Sotak. Zaleen haus-
poa inoiz baino beharrezkoago 
dute: “Denen laguntza behar du-
gu. Taldeak lan handia egin du, 
eta konpromiso maila ezin ho-
bea erakutsi du. Gainera, etxeko 
jokalariak dira ia denak”.

Beasain bosgarren tokian 
dago, Kulturalagaz puntuetara 
berdinduta; Zalla puntu bat atze-
tik dute durangarrek, seigarren 
postuan. Berdinketa gertatuko 
balitz, Kulturalak Beasainek 
baino gol alde hobea du. Zalla-
gaz, aldiz, denean berdinduta 
dago; bai elkarren kontrako 
emaitzetan, bai gol diferentzian. 

Durangoko Kulturalaren aurtengo taldean Durangaldekoak dira jokalari gehienak. 

Errugbi txapelketa 
nesketan, hilaren 30ean
Durangon izango da lehia; izen-ematea hasi dute

 ERRUGBIA
Durango Rugby Taldeak ema-
kumeei bideratutako Sapuse-
ven txapelketa antolatuko du 
maiatzaren 30erako, Durango-
ko Arripausueta zelaian. Ema-
kumeen artean errugbia susta-
tzeko helburuz antolatuko dute.

Zazpi jokalariz osatutako tal-
deek lehiatuko dute txapelketa. 
Izen-ematea e-mail bidez (drt@
durangorugby.eus) edo telefono 
bidez egin daiteke (946 200 007). 

Taldeko 50 euro da, eta maiatza-
ren 19a da izena emateko azken 
eguna. 

Gizonek azken partidua
Bestalde, gizonen talde nagu-
siak igoera faseko azkenengo 
partidua jokatuko du Katalu-
nian, domekan, 12:00etan, San 
Cugat taldearen aurka. Ez du 
finalera sailkatzeko aukerarik. 
Finala San Cugat eta Alcoben-
das taldeen artekoa izango da. 

Iurretako nesken taldea 
desagertu egingo da
Jokalariak Ezkurdiren talde berrira joango dira

 FUTBOLA    
Nesken Iurretako futbol taldea 
desagertu egingo da. Azken 
urteetan Iurretako taldeko zu-
zendaritzaren aldetik laguntza 
baino “oztopo” gehiago jaso du-
tela dio Iera Gerrikabeitia joka-
lariak. “Gaur egun, hamaika bat 
jokalari gaude, eta federazioak 
hamabosteko taldea eskatzen 
du. Baina klubetik esan ziguten 
hogei jokalari batu ezik, ez du-
tela talderik aterako. Hamabost 

batzea gaitza bada, imajinatu 
hogei. Ez dute gugatik ezer egi-
ten, eta nekatuta gaude”, adiera-
zi du. Jokalariak batzeko zailta-
suna ere bada beste faktore bat.

Baina irtenbide bat bilatu du-
te. Ezkurdi futbol taldeak gazte 
mailara arteko taldeak ditu. Be-
raz, alde guztien adostasunagaz, 
datorren denboraldian nesken 
nagusien mailako Ezkurdi tal-
dea sortuko dute Iurretako tal-
dean ibili direnekin batera.
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Berbaz

“AEBek Irak inbaditu izan ez 
balute, gaur egun ez litzateke 
Estatu Islamikorik existituko ” 
Sirian eta Iraken du indarra Estatu Islamikoak, eta 20.000 atzerritar baino gehiago daude bertan; 
EIren sorrera eta Ekialde Ertaineko egoera azalduko ditu Pozasek Elorrion emango duen hitzaldian

  BERBAZ  Aitziber Basauri
Kainaberak gonbidatuta, Estatu Islami-
koa (EI) hartuko du hizpide Victor Poza-
sek, maiatzaren 20an. Komunikazio ira-
kaslea da EHUn, eta Hegoa nazioarteko 
kooperazio eta garapenari buruzko 
ikerkuntza institutuko kidea ere bada.

Zelan sortu da Estatu Islamikoa?
Irakeko gerran du jatorria. Al-Zarquik, 
Irakeko Al-Qaedako liderrak, sortu 
zuen Estatu Islamikoaren (EI) enbrioia 
–AEBen bonbek hil zuten–. AEBen kon-
trako borroketan aldizkako erakundea 
izan zen Irakeko Al-Qaeda. Baina, duela 
lau urte, Siria gerran sartzean, Irakeko 
Al-Qaedako buruetako bat zen Al-Baghda-
dik berezko ikusi zuen Siriara zabaltzea.

Zergatik?
Sirian gobernuaren aurka altxatutakoak 
sunitak direlako. Estatu Islamikoan suni-
tak izanik, Irakeko –xiitek agintzen dute, 
AEBek sunitak suntsitu ondoren– eta 
Siriako erreboltariak ordezkatzen ditu.
Eta, zelan ez, euren interes propioak ere 
defendatzen dituzte, terroristatzat hartu 
arren. Asko direla? Askoz gehiago izan 
daitezke orandino. Mendebaldarren kon-
trakoa baino xiiten kontrakoa da EIren 
borroka. Sirian erakunde sunita batzuen 
kontra egin du, bai, baina, Al-Assaden 
gobernuaren kontrako borrokan bere he-
gemonia mantentzeko da hori .

Siria ia osoa dute euren esku?
Siria, eta Irak ere bai. Mosul (Irak) hiria  

hartu zuen iaz, xiitek osatutako arma-
dak armak utzi ondoren. Berez, armada 
okupatzailea zen, populazioa, ohiturak... 
sunitak ziren eta. 

Estatu Islamikoa sunitek osatzen dute.
Bai, eta estatu suniten babesa du: Ara-
bia Saudi, Arabiar Emirerri Batuak eta 
Turkiak armekin eta diruagaz laguntzen 
diote.

EIren jatorriaren atzean AEBak daude? 
Espekulazioak dira. EI bonbardeatzen 
dabiltza, soldaduak bidaltzen... Egia den 
arren AEBekin aliantza garrantzitsuak 
dituztela EIri laguntzen dioten herriek. 

Ez du koherentzia handirik.  
Ihes egiten digun koherentzia bat egongo 
da. Ekialde Ertainean hegemonia nork 
duen dabiltza erabakitzen: gobernu su-
nitek (Arabia Saudi, Arabiar Emirerri 
Batuak eta Turkia) edo Iranek ( gober-
nu, erlijio eta ohitura xiitekin). Interes 
propioen kontrako efektua eragin zuten 
AEBek, Saddam Hussein boteretik ken-
tzean, gobernu xiita sartu zen eta. Islama 
sortu zenetik Ekialde Ertainaren erdigu-
nea (Iran, Irak eta Siria) xiiten esku dago 
lehenengoz. Horrek estutasunean jarri 
du suniten hegemonia; batez ere, Arabia 
Saudin. Interes propioak daude.
  
Sortutako gerren ondorio da EI.
Ez. AEBek Irak inbaditu izan ez balute, 
ez legoke Estatu Islamikorik. Estatu Is-
lamikotik dioten bezala, modu ilegalean 
eta indar masiboa erabiliz euren herria 
okupatu gura zuen indar atzerritar baten 
kontra hasi zuten borroka.  

Europak ez du ezer esan.
Gauza gehienetan lez, beste alde batera 
begiratzen du. Potentzialik ez du, beste 
maila batean jokatzen du, baina zeozer 
egin dezakeela uste dut; baina ez du gura. 
Europako Batasunak Al-Assaden kon-
trako talde errebeldeak –EI izan ezik– ba-

besten ditu Sirian, eta handik ehunka 
mila errefuxiatu dabiltza Europara sartu 
guran (asko Mediterraneoan hil dira). 
Ekialde Ertaineko gerra Europara hel-
tzen dabil, baina, beste alde batera begira-
tzen du Europak. 

Zerbait esan beharko du, baina, Europak.
Azken proposamena izan da etorkinak 
dakartzaten ontziak bonbardatzea. Itsa-
sontziak kendu, urperatu eta etorkinen 
arazoa konponduko da. Hori da okurritu 
zaien kirtenkeria eta krimena!

Udaberri Arabiarragaz ere lotu dute.
Lotura bakarra leku berean gertatzen 
dabilela da. Udaberri Arabiarra demo-
krazia sentimendu bat zen; eta, azkenean, 
(Tunisia izan ezik) berdin edo txarrago 
–Libian, Sirian eta Egipton– amaitu dute. 

Al-Qaeda eta EI banatuta daude orain.
Bai, eta aurrez aurre. EIk erabilitako 
indarkeria gehiegizkoa iruditzen zaio 
Al-Qaedari; mundu musulmanaren iru-
diaren kalterako dela diote. Gainera, 
estrategikoki, militarki, oso ikuspuntu 
desberdinak dituzte: Al-Qaedak mundu-
ra zabaldu du jarduera; EIk han egiten 
du borroka, apurka-apurka mugimendu 
horren lidergoa aitortu dioten arren, Li-
bian, Egipton, Afganistanen, Filipinan... 
Al-Qaedak ez bezala, lurralde bat okupa-
tzen du : Siria ekialdeko zati handiena eta 
Irak iparraldearen gehiengoa (200.000 m2
-tik gora). Boteretsua da, eta epe luzerako 
estrategia du: estatu bat sortzen dabil.

Bere indarra Ekialde Ertainean dago .
Duda barik. Bere indarraren %99 Sirian 
eta Iraken dago. Bere borroka xiiten 
kontrakoa da; Charlie Hebdo aldizkari-
ren kontrako erasoa eta tankerako beste 
ekintza batzuk euren izenean aldarrikatu 
dituzten norbanakoenak dira. EIren in-
darra han dago. Horrek egiten du arris-
kutsu. AEBek ere aitortu dute ez dutela 
aurkitu horrelako gaitasun ekonomikoa, 
logistikoa eta estrategikoa duen erakun-
derik: 20.000 atzerritar baino gehiago 
daude eurekin, europar eta estatubatua-
rrak. Zabaldutako bideoetan agertutako 
sarraskiekin erakartzen dituzte gazteak.

Harritu egiten du horrek. 
Gu bai, baina hemen ez dira oso pozik 
biziko. Espainiako gerrara milaka gazte 
etorri ziren, Estatu Islamikoaren kontra-
ko balioek bultzatuta. Hori berori maila 
orokorragoan egin dezakete: islamaren 
borroka da mendebaldearen kontra; gu-
rutzatuen –AEBak, Britainia Handia, 
Frantzia...– kontra. Gu beldurtzen gaitue-
nak beste batzuei adorea ematen die.

Islamofobia existitzen da? 
Irailaren 11ko atentatuen ondoren, baietz 
esango nuke. Ez hainbeste Espainian: 
sentimendu antimusulmana eskuin mu-
turraren ingurura mugatu da. Baina ez 
da pentsaezina. Alemanian, Britainia 
Handian eta AEBetan sortu da horrelako 
sentimendu bat. Kontzeptu arazo bat da, 
arrazakeria, eta ez informazio falta.

Victor Pozas | Komunikazio irakaslea | Bilbo, 1950  

Gu beldurtzen 
gaituenak beste 
batzuk adoretu 
egin ditu” 
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Inmobiliariak

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

igogailua. 500.
• DURANGO: 1 eta 3 logelako etxebizitzak 

alokagai. 550 euro hileko.

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

komun 2 eta egongela. Ganbara eta garajea. 
Berriztua. 

• FRANTZISKO IBARRA: 4 logela, komun 2, 
sukaldea, despentsa eta egongela balkoiarekin. 

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

• KALEBARRIA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. 125.000€.

• ARTEKALEA: 8 etxebizitza eraikitzen. Logela 1 eta 
2koak. Trastelkuarekin. 128.000€-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. 
• Bi familiako etxebizitza eraikitzeko 1.100 m2-ko 

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

Proiektua barne.
EUBA
• 3.000 m2-ko 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 
ederrarekin. 20.000 m2-ko lursaila baserri 
ondoan.

• BERRIZ: 1.200 m2-ko lursaila. Txaleta. Abeletxe 
kalean. 4 logela, 3 komun, sukaldea eta 
egongela. Garajea.

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. 

ETXEBIZITZAK SALGAI
F.J. ZUMARRAGA

MURUETATORRE

ASKATASUN

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

PINONDO

www.inmoduranguesado.com

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

• 4 logela, egongela handia, komuna eta 
sukalde handia. Balkoia. Igogailua. 145.000n.

IPARRAGIRRE

F.J. ZUMARRAGA

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

• Orientazio ezin hobea. 3 logela, egongela, 
sukaldea eta komuna. Balkoi 2. Ganbara. 
180.000n.

• 67 m2. Ikuspegi ederrak. Etxe osoa kanpora 
begira dago. Balkoi itxia. 3 logela, egongela, 
sukalde jantzia eta komuna. Berogailua. 
Igogailua. Bizitzen sartzeko moduan. 
195.000n. Prezio negoziagarria.

LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 

www.inmoetxetxo.com

AUKERA
- F.J. ZUMARRAGA: 3 logela eta egongela. Terraza. 

Eguzkitsua. 120.000n.
- ARAMOTZ: Logela 2. 85.000n.
- ANTSO ESTEGIZ: 99 m2. 3 logela eta egongela. 30 

m2-ko terraza. Igogailua.  145.000n.
- BERRIZ: 3 logela, komuna eta egongela. Terraza. 

128.000n.
- MATIENA: 3 logela, egongela eta komuna. 

94.000n.
- ALDE ZAHARRA: 3 logela. Igogailua. 126.000n.

ETXEBIZITZAK SALGAI
- ASKATASUN ETORBIDEA: 100 m2. 3 logela, komun 

2 eta egongela. Terraza 2. Ganbara eta garajea. 
260.000n.

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

- GARAI: Txalet adosatua. 300 m2. Txokoa. 
Garajea. Prezio ona.  

- SASIKOA: 3 logela, egongela handia eta 
sukaldea. Balkoia. Ganbara. Garaje itxia 
aukeran. 206.000n.

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

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

- ALLUITZ: Apartamentua. Sukalde handia. 
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, komun 2 eta esekitokia. 

Terraza. Ganbara. Garajea.
- 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, sukaldea 

eta despentsa. Terraza. Garajea.  
- 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 SALGAI ETA 
ALOKAIRUAN

- DURANGO: 160 m2. Okindegia. Alokagai, 
erosteko aukerarekin. 

- IBAIZABAL: 51 m2. Egokitua. 590n.
- J.M. ALTUNA: 50 m2. Komertziala. 500n.
- PARKEAN: 60 m2. Frutategia. 600n. 
- SAN IGNAZIO: 125 m2. Erakusleiho handia izkinan. 

Salgai/alokagai.
- SASIKOA: 60 m2. Egokitua. 600n.



Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

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

Berriz. Berrizen, 125 m2-ko duplexa
salgai. Argitsua da, eta bista zoraga-
rriak 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.

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

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Elorrion etxea alokatzen dut:
logela 2, bainua, berogailuagaz, 
egongela, sukaldea, 70 m2, balkoi oso
handia eta 10 m2 dituen ganbara.
Lehenengo solairua. Etxea berriztuta
dago. Tel.: 645-73 54 42.

OPORRETAKO ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN
Cambrils (Tarragona). Cambrilesen
apartamentu bat alokatzen da oporre-
tarako. 2 logela, komuna, egongela
handi bat sofa-ohearekin, sukalde
elektriko berriki berriztua eta terraza
handia, 4-6 pertsonentzat egokia.
Hondartza 300 metrora eta Cam-
brilseko portua 500 metrora. 
Hamabostaldietarako alokatzen da
ekainetik irailera. Tel.: 656-78 68 10.

Oropesa del Mar (Castello).
Oropesa de Marren (Castello) 
apartamendua alokagai ekainean, 
uztailean, abuztuan eta irilean. 
Hondartza aurrean. Inguru pribatua
aparkalekuarekin, gune berdearekin
eta igerilekuarekin. Tel.: 
616-09 04 69 / 94 620 32 33.

Ramales (Cantabria). Ramalesen
etxe bat alokatzen da 8-9 
pertsonentzako nekazaritza etxea.
Asteburuetan ere bai. 
Tel.: 607-68 49 67.

Conil (Cadiz). Conilen 2 eta 3 
logelako apartamenduak alokatzen
dira maiatzetik aurrera. Garajeagaz.
Tel.: 653-73 34 57. 

PISUA KONPARTITU

PISU BILA
Durangaldea. Logela bat alokatu
nahi dut. Tel.: 631-11 16 95.

LOKALAK

SALDU
Atxondo. Atxondon lokal
komertziala saltzen dugu. 43 m2 ditu.
Xaflatuta dago, eta komuna eta ke 
aterabidea ditu. Etxebizitza egiteko
aukera. Tel.: 647-90 64 08.

GARAJE / TRASTEROAK

SALDU

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

Durango. Trastelekua salgai Astepe
auzunean (Durango). 18 m2 eta bi
altuera, leihoa eta ate berria. 
Tel.: 665-70 75 35.

Durango. Trastelekua alokatzen edo
saltzen da Madalena inguruan.
21:30etik 22:30era deitu. 
Tel.: 94 620 13 30.

ERRENTAN EMAN

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

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

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

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

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Lan bila nabil, pertsona
nagusiak eta umeak zaintzeko, zein
etxeak garbitzeko; barruko zein
eguneko langile gisa. 
Tel.: 632-78 60 31.

Durango. Pertsona nagusiak eta
umeak zaintzeko prest nago. Orduka,
zein barruko edo eguneko langile gisa.
Tel.: 631-61 13 70.

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. 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.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zaintzeko edo lorezain aritzeko prest
nago. Tel.: 631-11 16 95.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen ditut. Sukaldean
esperientziagaz. Erreferentziekin. 
Tel.: 610-80 42 82.

Durangaldea. Neska euskalduna
gauetan eta goizetan pertsona 
nagusiak zaintzeko prest. 
Tel.: 689-39 12 61.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Garbiketan ere arituko
nintzateke. Barruko langile gisa edo
orduka. Erreferentziekin. 
Tel.: 631-24 26 07.

Durangaldea. Lan bila nabil,
barneko langile gisa pertsona 
nagusiak zaintzen. Paperak 
eguneratuta eta erreferentzia onekin.
Tel.: 608-67 62 18.

Durangaldea. Lan bila nabil per-
tsona nagusiak edo umeak zaintzen.
Tel.:  632-34 83 59 / 602-30 58 13.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zaintzen ditut barruko edo eguneko
langile gisa, eta baita gauez ere. 
Tel.: 631-44 98 31.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Garbiketan ere jarduten dut.
Gauez edo egunez. Tel.: 632-78 60 31.

IRAKASKUNTZA

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

GAINERAKOAK

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

LAN ESKAINTZAK

GAINERAKOAK

Berriz. Berrizko guraso elkarteak 
begirale lan poltsa osatu nahi du 
datorren ikasturterako; futbola, 
saskibaloia, atletismoa, kirol anitza,
gimnasia erritmikoa eta gimnasia
modernoa. Begiraleak euskaldun 
aktiboak izango dira. 
Tel.: 653-70 23 33.

Denetarik
SALDU / EROSI

Errepideko bizikletako zapatilak
salgai. Errepideko bizikletako zapati-
lak salgai: Spiuk Uhra zapatila
berdeak. 43 neurrikoak. Estreinatu
barik, etiketa eta guzti. 55 euro. 

Tel.: 665-71 47 83 / 686-65 13 82 . 

Jaunartzerako soinekoa salgai.
Jaunartzerako soinekoa saltzen da,
2015eko modeloa, behin bakarrik 
erabilita. Tel.: 653 04 31 00.

GAINERAKOAK

Oilasko logikoak eskuragarri.
Oilasko logikoak eskuragarri. 
Tel.: 699-54 83 67.

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Volkswagen Golf GT. Volkswagen
Golf GT autoa salgai. TSI motorra eta
202 zaldi potentzia. 6 martxa. 
Gurpilak aste honetan jarritakoak.
Olioa eta filtroa aldatuta. Mantentze-
lanetako faktura guztiak. Neguko 4
gurpilak ere baditu. Thule Wingbar
baka. Oso egoera onean. Xenon, 
tempomat, Parrot, APR... 
Tel.: 605-73 19 23 (Mikel).

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

Bizikleta-eramatekoa saltzen
dut. Bizikleta autoan edo lur orotako
ibilgailuan eramatekoa salgai. Atzeko
atean jartzekoa. Hiru bizikleta eraman
ditzake. Tel.: 600-66 64 17.

HAURREN TXOKOA, OSAGARRIAK

SALDU

Silver Cross karroa salgai. Silver
Cross karroa salgai. Ia erabili barik.
150 euro. Kapota eta zakua barne.
Tel.: 679-37 90 37.

Ume-kotxea eta osagarriak.
Honako hauek salgai ditut: Casual-
play ume-kotxea (kapazua eta aulkia);
kotxean erabiltzeko haurrentzako
aulkia (0-18 kg); McClaren aulkia;
lehen hilabeteetan erabiltzeko haur
parkea. Prezio interesgarria. 
Tel.: 665 70 75 35.

GAINERAKOAK

EMAN

Txakurra erregalatzen da. 
Txakurra erregalatzen da. Hilabete 
eta erdi du, arraza nahasketa batetik
jaiotakoa da, eta ardi txakurren 
altura ingurura haziko da. 
Tel.: 608 64 39 66.
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:: DURANGO | ZUGAZA 

Mad Max 2D
• barikua 15: 19:30/22:00   
• zapatua 16: 19:30/22:30  
• domeka 17: 19:00/21:30  
• astelehena 18: 18:30/21:00  
• martitzena 19: 20:00

Asterix.  
Jainkoen egoitza
• zapatua 16: 17:00  
• domeka 17: 16:45 

2. ARETOA

Mad Max 3D
• barikua 15: 22:00  
• zapatua 16: 22:30  
• domeka 17: 21:30  
• astelehena 18: 21:00  

Lo mejor de mi
• barikua 15: 19:30   
• zapatua 16: 19:30  
• domeka 17: 19:00  
• astelehena 18: 18:30  
• martitzena 19: 20:00

Minúsculos 2D
• zapatua 16: 17:00  
• domeka 17: 16:45  

 
:: ELORRIO | ARRIOLA 

El último lobo
• zapatua 16: 22:00  
• domeka 17: 20:00  
• astelehena 18: 20:00

 
:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 

La familia Belier
• zapatua 16: 20:15   
• domeka 17: 19:30/22:30  
• astelehena 18: 20:00  
• martitzena 19: 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 15ean, 22:30ean,  
Elorrioko gaztetxean

Osso + Smoke Deluxe
Abiadura biziko eta indar handiko rock doinuek beteko dute 
Elorrioko gaztetxea, gaur. Haritz Leteren eta Sergio Ruizen 
Osso, eta Smoke Deluxe taldea gonbidatu dituzte Elorrion 
zuzenean jotzera. ‘Paraxuta’ lehenengo diskoa aurkeztuko 
du Ossok, eta taldearen bigarrena den ‘Rock You All’ Smoke 
Deluxe laukoteak. 

Maiatzaren 16an, 20:00etan, Berrizen

Kherau, Andikoako baselizan 
Andikoako baselizan joko du Kherau taldeak, bihar. Berrizko Kultur Etxean 
antolatzen duten Tren Geltokiko Musikariak zikloaren barruko kontzertua da 
Andikoakoa. Folk akustikoa eskainiko du boskoteak: taldearen bigarrena 
den ‘Aukhera’ diskoa aurkeztuko dute Bilboaldeko musikariek, Berrizen. 
Musika tresna tradizionalak baliatzen dituzte Kheraukoek, baina ez dituzte 
doinu tradizionalak bakarrik sortzen: doinu tradizionalak rock eta pop 
estiloagaz josten dituzte.

Antzerkia

:: DURANGO

MAIATZAREN 15ean  
eta 16an

20:00etan, ‘Fig Konparsilla’, 
eta, 22:00etan, ‘Klink’, San 
Agustin kulturgunean.

:: ELORRIO

MAIATZAREN 22an

22:00etan, ‘Happy End’, 
Arriolan.

:: ZORNOTZA

MAIATZAREN 17an

17:00etan, Zugan Ni jaialdia, 
Zornotza Aretoan.

Musika

:: ABADIÑO

MAIATZAREN 16an

19:00etan, Consaeptum + 
Khantoria, Urkilako elizan.

:: BERRIZ

MAIATZAREN 15ean

22:00etan, Stinky Bollocks 
+ LionHead, gaztetxean.

MAIATZAREN 16an

20:00etan, Kherau, 
Andikoako baselizan.

:: DURANGO

MAIATZAREN 21ean eta 
22an

18:30ean, Soinua eskolakoak 
San Agustin kulturgunean.

:: ELORRIO

MAIATZAREN 15ean

22:30ean, Osso + Smoke 
Deluxe, gaztetxean.

:: ELORRIO

EKAINAREN 30era arte

Ferixa Nausiko jaien kartel 
lehiaketara lanak aurkezteko 
epea. Lehiaketaren oinarriak: 
‘www.elorrio.net’.

:: ZALDIBAR

MAIATZAREN 22ra arte

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

Zinema

:: BERRIZ

MAIATZAREN 15ean, 
22:00etan, eta 
MAIATZAREN 17an, 
19:00etan

‘La fiesta de despedida’ 
Kultur Etxean.

Kontalaria

:: DURANGO

MAIATZAREN 16an

11:30ean eta 12:15ean, 
‘Around the world’, 
umeentzako ipuin kontalaria 
ingelesez, Udal Liburutegian.

Ikastaroa

:: ABADIÑO

EKAINEKO ASTELEHENETAN

17:45etatik 20:15era, 
Clown ikastaroa, Mariano Di 
Francoren eskutik, Errota 
kultur etxean. Izen-ematea, 
‘clownlunes@gmail.com’.

17:00etan, kalejira, Talde 
Batuak-eko umeekin.

19:30ean, txokolatada, 
Txanporta plazan.

20:00etan, Gerbasi agur, 
eta jaien amaiera.

Berbaldia

:: DURANGO

MAIATZAREN 21ean

19:00etan, ‘Los castillos 
medievales y los poblados 
fortificados de Álava y 
Treviño’, Juan Antonio 
Quirosen eskutik, Arte eta 
Historia Museoan.

:: IURRETA

MAIATZAREN 20an

18:30ean, ‘Trilogía del 
Baztan: la sombra de 
la maternidad’, Josune 
Muñozen eskutik, Ibarretxen.

Dantza

:: ELORRIO

MAIATZAREN 17an

18:00etan, Aiko erromeria 
taldea, Plateruenean.

Lehiaketa

:: IURRETA

EKAINAREN 19ra arte

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

:: ZORNOTZA

MAIATZAREN 15ean

20:00etan, ‘Torreburutik 
mundura’, Xabier 
Amurizaren bertso-poesia, 
Dudeako San Migel ermitan.

MAIATZAREN 17an

12:15ean, Leos Janaçek 
ganbera orkestra, Andra 
Maria elizan.

Jaiak

:: ABADIÑO  
(Santrokazak)

MAIATZAREN 22an

22:30ean, Anje Duhalde, 
probalekuan.

MAIATZAREN 23an

10:30ean, Gaztelurako 
kronoigoera korrika 
eta bizikletan, hilerritik 
Gaztelutontorrera.

12:30ean, kalejira herritik 
ezkontideekin. Ondoren, 
ezkontza, Ferialeku plazan.

14:30ean, herri bazkaria, 
Ferialeku plazan. Ondoren, 
trikitilariak eta txistulariak.

18:00etan, Eskuz 
Binakako San Trokaz Pilota 
Txapelketako haurren finala, 
pilotalekuan. Ondoren, 
kadete eta 22 urtez 
azpikoen binakako finalak.

20:00etan, Tximeleta 
taldeagaz erromeria, 
Txanporta plazan.

23:00etan, Pasajero + Zea 
Mays, Txanporta plazan.

MAIATZAREN 24an

11:00etatik 14:00etara, 
umeentzako tailerrak, 
Ferialeku plazan.
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAKBOTIKAK

BARIKUA, 15 
 09:00-09:00

De Diego  
Intxaurrondo 22 - Durango

Sarasketa, Diego   
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 16
09:00-09:00

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

09:00-13:30

De Diego 
Intxaurrondo 22 - Durango 
Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango
Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango
Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango
Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango
Navarro 
Artekalea 6 - Durango
Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango
Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta
Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz
Larrañaga-Balentziaga  
Berrio-Otxoa 6 - Elorrio
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza
Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 17
09:00-09:00

Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango 
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza
ASTELEHENA, 18
09:00-09:00
Mugica 
Andra Maria 9 - Durango
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza
MARTITZENA, 19
09:00-09:00
Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza
09:00-22:00
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza
EGUAZTENA, 20
09:00-09:00
Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza
EGUENA, 21
09:00-09:00
Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango
Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

 Maiatzen 18an 
gure etxeko 
sorginek 6 urte 
beteko dauz, 
zorionak! Osaba 
Iñigori be zorionak!

 Zorionak! Zure 90. 
urtebetetzean. 
Azkenean bai, 
azkenean familia 
osoarekin ospatuko 
dugu.

 Maiatzaren 16an 
Ametsek 10 urte 
beteko ditu, justu 
bere jaunartze 
egunean. Zorionak 
etxeko printzesari 
etxekoen partez.

 Maiatzaren 18an 
Euskal Herriko 
neskarik politenak 
urteak beteko ditu. 
Zorionak amatxo! 
Naroaren partez.

 100 urte badira 
jaiotzetik, nortasuna 
agerian ordutik, zure 
familikoek ez dabe inoiz 
aurkitu antzekorik.

 Zorionak, Naia! 
Urtegun 
zoriontsua pasa 
ezazu familia 
osoaren partez!

 Angel prest-prest 
dago jantzita bere 
urtegunerako: 
domekako 
arropekin, eguena 
izan arren. 
Zorionak! 

 Zorionak 
Amaiatxu! Danon 
partez mosu 
handi-handi bat!

 Nagorek 
maiatzaren 15ean 
23 urte beteko ditu. 
Zorionak danon 
partez eta ondo 
pasatu!

 Zorionak bihotza 
lapurtu zidan 
munduko neska 
politenari; asko 
maite zaitut.

  Juanmik 
maiatzaren 15ean 
48 urte beteko ditu. 
Zorionak 
familiaren partez. 
Ondo pasa eguna!

  Maiatzaren 16an 
gure poxpolin 
alaiak 4 urte beteko 
ditu. Zorionak 
Maia! Musu, musu 
eta musu familia 
osoaren partez.

 Zorionak Andoni eta 
Joseba! Ze majo ipini 
zareten zuen 
urtebetetzerako! 
Maiatzaren 15erako 
pastelak eskatzen, ezta? 

 Maiatzaren 14an 
Aitorrek urteak beteko 
ditu. Zorionak etxekoen 
partez. Eta 16an 
ezkontza urteurrena: 
zorionak biori!

 Zorionak, Arkaitz eta 
Ane! Etxekoen partez 
ondo pasatu 
larunbatean, zuen 
egunean.

 Maiatzaren 16an, 
gure etxeko 
dantzariak, 
aizkolariak… 6 
urte beteko dauz. 
Zorionak!

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



 AKUILUA  Martxel Zubia 
Txarli Garcia de Cortazar du-
rangarra da, baina hamahiru 
bat urtez munduan zehar bi-
daiatzen ibili da. Bidaiatzen 
zebilela, Ana Queija argenti-
narra ezagutu zuen, eta hortik 
aurrera bidaia guztiak batera 
egin dituzte.

1990eko hamarkada amaie-
ran joan zinen Hego Ameri-
kara. Zein zen zure hasierako 
plana?
Nire plana lehenengo Mexi-
ko ezagutzea zen; garai horre-
tan Chiapas nahiko modan ze-
goen, eta hainbat lagun eta eza-
gun nituen han. Argentinan bi-
zi izan zen lagun bategaz hitz 
egin ondoren, Argentinara joa-
tea erabaki nuen herrialdea 
ezagutzera.

Hainbat herrialde ezagutu eta 
gero, El Chalten herrian gera-
tzea erabaki zenuen.
Argentina ezagutu nuenean, 
turismoan lan egiten hasi nin-
tzen, eta bertan ateratako di-
ruagaz Peru, Ekuador, Bolivia 
eta Kolonbia ezagutu ahal izan 
nituen. Gero, berriz ere Ar-
gentinara bueltatu nin-
tzen, eta urte batzuk pa-
satu nituen bertan, turis-
moaren munduan lan egi-
ten.

Patagonian Ana ezagutu ze-
nuen, eta, ondoren, Zeelanda 
Berrira bidaiatu zenuten, in-
gelesa ikastera.
Orain nire emaztea den Ana 
ezagutu nuen. Ondoren, Zee-
landa Berrira joan ginen in-
gelesa ikastera, bertan, Pata-
gonian, ia turista guztiak eu-

roparrak edo estatubatuarrak 
direlako, eta ingelesa jakitea 
ezinbestekoa delako. Azke-
nean, hiru urtez geratu ginen 
han: hasieran, txokolategi ba-
tean egin genuen lan; eta, on-
doren, ingelesa ikasi nuenean, 
glaziarretara joan nintzen, 
turismoan lan egitera.

Thailandiara eginiko 
bidaia batean Du-
rangora bizikle-
tan bueltatzea 
okurritu zitzai-
zun.

Zeelanda Berritik nahiko hur-
bil geratzen zitzaizkigun bi-
daiak egin genituen: Samoa, 
Thailandia… Thailandian opo-
rretan geundela, Durangora 

bizikletaz itzultzea otu 
zitzaidan, eta Ana-

ri proposatu nion. 
Anak ez zekien 
zer zen bizikle-
tan bidaia bat 

egitea, ez 
zuelako 

horrelakorik sekula egin, bai-
na bi aldiz pentsatu gabe baietz 
esan zidan. Shanghaira hegaldi 
bat hartu genuen, eta han hasi 
ginen pedalei eragiten, Duran-
goraino.

Shanghain hasi zenuten buel-
tako bidaia. Nola planteatu 
zenituzten etapak?
Hasierako plana Mongoliara 
pasatu, eta Mongoliatik Erru-
siara joatea zen; baina Erru-
sian esan ziguten bakoitzak be-
re herrialdean egin behar zuela 
bisa, eta, horregatik, bidaia pla-
na aldatu egin genuen. Txina, 
Kirgizistan, Uzbekistan, Iran, 
Armenia, Georgia eta Turkia 
igaro, Europara sartu, eta Eus-
kal Herrira heldu ginen.

16.000 kilometro inguru dira 
herrialde batetik bestera egin 
zenituztenak; zenbat denbo-
ra behar izan zenuten ibilbi-
dea egiteko? 
Hamaika hilabete behar izan 
genituen. Egunero ez ginen 
ibiltzen bizikletan, baina, az-
ken finean, presiopean zau-
de bisak direla-eta. Herrialde 
batzuetan bost egun besterik 
ez dizkizute uzten herrialdea 
zeharkatzeko, eta 600 kilome-
tro egin behar dituzu herrial-
detik irteteko. Horregatik, 100 
kilometro baino gehiago egite-
ra behartuta geunden egunero.

Hamahiru urtez bidaiatzen 
ibiltzeko diru asko beharko 
da, ezta?
Bai. Herrialdeetako bisak lor-
tzeko soilik diru asko ordaindu 
behar izaten da, eta askotan po-
liziari ere ordaindu behar iza-
ten zaio.

Txarli Garcia de Cortazar | Txokolategilea | Durango, 1970

“Thailandian geundela, Durangora 
bizikletaz itzultzea otu zitzaidan” 

Zeelanda Berrian txokolategi batean lan egin zuten eta orain Durangon txokolategi propioa zabalduko dute

LAUHORTZAAkuilua
JUANITO
GALLASTEGI
Abadea 

Bota, eta nasai!
Idatzi ete neike nik, nasai-na-
sai, egia biribila dinodalakoan, 
“kazetaria edo, bardin dana, 
guzurtia…”? Ni ezetzean nago, 
eta jakin dakit, gainera, bada-
gozala kazetari guzurtiak, bai-
na ezin daitekezala bardindu, 
ezelan be, kazetari izatea eta 
guzurtia izatea. Ete dagozan, 
ba, kazetari egiazaleak eta ja-
torrak!  

Zerrenda luzea jarri geinke:
Bardin ete da alemana izatea 

eta nazia izatea? Lekutan dagoz 
bata besteagandik!

Bardindu ete leike euskaldu-
na izatea, eta baita abertzalea 
izatea be, ETAkoa izateagaz? 
Danok dakigu ezetz. 

Gauza bera ete da musulmana 
izatea eta hiltzailea izatea, edo 
judegua izatea eta lukurreru 
eta herri-zapaltzaile izatea? Zo-
roa izan behar hori uste izateko!

Zerrenda luzea jartzen jarrai-
tu geinke. 

Baina, jakina! Katolikoa, ka-
tolikoa danez, atzeratua, kon-
tserbadorea, muturreko esku-
ma-eskumakoa, emakumeen 
garapenaren aurkakoa… da. 
Txitean-pitean eta nasai-nasai 
idazten da holakorik, bardinke-
ta ustel hori eginaz, bereizketa 
txikienik barik. 

Ez litzateke txarto egongo 
bereizten jakitea edo bereiztu 
gura izatea. 

Bai gagozala fededunen ar-
tean –erakunde guztietan lez!– 
atzerakoiak, matxistak eta abar 
luze bat. Eta jakina dagozala al-
dakorrak diran gauza asko eta 
aldatu beharreko gauza asko 
fededunen alkartean! 

Baina hortik bardinketa hori 
egitera milaka kilometro da-
goz! Eta bardinketa hori egia 
biribila balitz lez egiteak edo 
borondate txarra edo ezjakin-
keria adierazoten dau. 


