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Gerediaga, 50 urtez kultura, 
historia eta ondarea sustatzen
Gerediagaren ibilbidea oroitu dute Lizundiak, Goikoleak, Irazabalek eta Mujikak

  DURANGALDEA  M. Onaindia
1965. urtea zen, frankismo ga-
raia. Hainbat lagun zebiltzan 
hausnarketan, Durangaldeko 
kultura, historia eta ondarea 
sustatzeko beharrak bultzatuta. 
Durangaldea zaintzea, ikertzea 
eta zabaltzea zen euren asmoa. 
Ekainaren 7an, Abadiñon batu 
ziren, Soloenean, eta hantxe jaio 
zen Gerediaga Elkartea. Hamai-
ka herritar ziren, eta haien ar-
tean zegoen Jose Luis Lizundia 
euskaltzaina. Harro sentitzen 
da sortzaile izateaz, eta pozik 
dago Gerediagak ordutik hona 
izan duen arrakastagatik: “Es-
kualdean interesa eta arrakasta 
lortu zituen elkarteak. Durango-
ko Azokagaz, Euskal Herri guz-
tian erreferente bihurtu ginen”. 
Ilusioz beteriko ekintzaileak 
ziren, eta Durangoko Azoka izan 
zen euren iraultza txikia: “Lehe-
nengo azoka lan eta eragozpen 
askoren ostean egin genuen”. 

“Itxaropen handiko uneak”
Lehenengo presidentea Conchi-
ta Astola izan zen, eta gerora 
etorri ziren Balendin Lasuen, 

Jose Ignacio Alberdi eta Sabin 
Goikolea. 16 urtegaz hurrera-
tu zen Goikolea Gerediagara. 
Andra Marian egiten zen azo-
kan boluntario gisa parte hartu 
zuen, “euskararen eta Euskadi-
ren alde zerbait egin nahian”. 
Gero, frankismoa amaitzean 
hartu zuen presidente kargua, 
eta “itxaropen handiko uneak” 
zirela dio. Ordurako lanik zaile-
na eginda zegoela uste du, “aur-
kako giro politiko batean eta 
baliabide gutxigaz”.

Telefonorik barik
1980ko hamarkadan, Antton Ma-
ri Aldekoa-Otalora presidente 
zela, azoka zuzentzeko 20 urteko 
zaparro batengan ipini zuten 
konfiantza. Jon Irazabal zen 
gazte hori, eta ordura arte elkar-
teko artxiboaz arduratzen zen: 
“Muntaia, giroa, gizartea... Guz-
tia zen desberdina”. Gaur egun 
pentsaezina litzateke telefono 
mugikor barik lan egitea. “Hitz 
liburu dendako telefonoa era-
biltzen genuen, eta eguerdietan 
eta gauetan egiten ziren telefono 
deiak”. Abantaila, borondatez-

ko lana: “Laguntza beldur barik 
eskatzen genuen, eta erantzun 
egiten zuen jendeak”. 

Azokaz aparte, Gerediagak 
hainbat arlotan egindako lana 
azpimarratu du Irazabalek: adi-
bidez, euskara ikasteko gau es-
kolak sortzen eta baserritarren 
kooperatiba bultzatzen. “Fran-
kismoan, udal hauteskundee-
tarako hautagaiak aurkeztu zi-
tuen Gerediagak Durangon eta 
Abadiñon. Baina Gobernuak ez 
zuen onartu”. 50. urtemugaren 
harira, liburua landu du Iraza-
balek Raquel Calvo kazetaria-
gaz batera.

Azokaren trantsizioa 
1980ko hamarkadan, Gerediaga-
ko kide egin zenean, ez zegoen 
Nerea Mujikaren asmoen ar-
tean presidente izatea. Baina 
2004an izendatu zuten, eta azo-
karen zabalpenaren trantsizioa 
gidatu du. “Harro sentitzen naiz 
bide horregaz. Gerediagaren 
ateak beti zabalik egon behar 
du, jakinda elkarlana beti abe-
rasgarria dela, nahiz eta batzue-
tan zaila izan”. 

2012ko edizioan azokako zuzen-
dari izan zen Aiert Goenagari ez 
zioten kontratua berritu, eta ho-
rrek ekarritako “gorabeherak 
eta une tristeak” akordu gazien 
artean ditu Mujikak. Gozoen ar-
tean, “gaztetako idolo bati, Beni-
to Lertxundiri, argizaiola saria 
ematea” aipatu du. 

Mujikaren esanetan, Gere-
diagak gaur egungo egoeretara 
egokitu, eta gazteriarengana 
heltzeko kezka eduki du, eta au-
rrera begira ere hori izango da 
erronketako bat. Bestalde, aur-
ten antolatuko den 50. Duran-
goko Azoka berezia izango dela 
adierazi du. Bitartean, Geredia-
garen sortzaileak eta ordutik 
hona egindako lana omenduko 
dituzte etzi, Topa egunean. 

Azoka, Andra Marian, 1969an. Merkatu plazan, 1970eko hamarkadan.

1994an, karpan, Landako Gunea eraiki aurretik.
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Herririk herri

TOPA GEREDIAGA
EKAINAK 7, ASTOLAN

10:30ean
· Umeentzako tailerra: 
‘Arkeologo egun batez’
· Berbaldia:  
’Zer da lehentasunezkoa?’
· Photowalk argazki saioa. 
Elkargunea: Durangoko 
Andra Marian, 10:00etan.

13:00etan
· Ekitaldi nagusia.

14:00etan
· Bazkaria eta  
kantu-erromeria.
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Bizitakoa gogoratuz 
agurtuko da Bateginez
Bateginezeko kideek herritarren aurrean esango 
dute agur, eguenean egingo duten ekitaldiagaz

  DURANGO  M.O.
Bateginez gobernuz kanpoko 
erakundeak 22 urteko elkar-
tasun dinamika etetea eraba-
ki zuen apirilean; Pochutako 
(Guatemala) elkarte bategaz lan 
egiten zuen, eta harenganako 
konfiantza galdu eta gero har-
tu du erabakia. Hara eginiko 
azkeneko bisitan, laguntzaren 
onuradunei kobratzen hasi 
zitzaizkiela konturatu ziren Ba-
teginezeko kideak. Ez zekiten 
ezer, eta, gainera, ez daude ados. 
Konfiantza galdu dutenez, Ba-
teginezen funtzioa amaitu dela 
uste dute. Herritarren aurrean 
esan gura dute agur, eta ekitaldi 
berezia antolatu dute ekainaren 

11rako. 20:00etan hasiko da, San 
Agustin kulturgunean. 

40 bazkidek eta umeei bekak 
ematen zizkieten 300 lagunek 
osatzen zuten Bateginez. Urte-
ro 87.000 euro inguru bidaltzen 
zituzten Pochutara, eskolara-
tzean, bizi baldintzen hobekun-
tzan eta emakumeen jabekun-
tzan laguntzeko. Durangon ere 
ekintza ugari antolatu izan 
dituzte. 

Egueneko ekitaldian musi-
ka, bideoak eta luntxa eskaini-
ko dituzte, besteak beste. 22 ur-
tean bizitakoa gogoratuko dute, 
eta kooperazioa eta elkartasuna 
babesteko mezua helaraziko 
dute.

Bateginez elkarteko kideetako batzuk, iraganeko prentsaurreko batean.

Pegatinak ipiniko dituzte gaztelania 
hutsean dauden errotuluetan
‘Eta hau, zergatik ez euskaraz?’ kanpainan parte hartzera deitu du Berbarok

  DURANGO  M.O.
Euskaltzaleen Topaguneak 
sentsibilizazio kanpaina bat 
hasi du, Eta hau, zergatik ez 
euskaraz? lelopean. Komertzio 
zein erakundeen hizkuntza era-
bileran eragin gura dute kan-
painagaz, eta Berbaro euskara 
elkarteak ere bat egin du. To-
paguneko ordezkariek azaldu 
dutenez, “azken hamarkadetan 
urrats ugari egin badira ere, 
oraindik paisaia linguistikoan 
euskarak nahi baino presentzia 
eskasagoa dauka”. Gaztelania 
hutsezko errotulazioekin, eus-

kaldunon hizkuntza eskubi-
deak urratzen direla uste dute, 
eta horren aurrean euskaltza-
leek eginkizunik badutela uste 
dute arduradunek. Herritarrak 
kanpainan inplikatuz gero,  
errotuluen eta komunikazioen 
erabilerak aldatu ahal direla us-
te dute Topagunekoek. 

Kanpainak lau pauso dauz-
ka. Lehenengo pausoa da he-
rritarrei dagokiena; kanpaina-
ren leloa daramaten pegatinak 
ipiniko dituzte euskaltzaleek 
gaztelania hutsezko errotula-
zioetan. Argazki bat atera, eta 

sare sozialetan eskegiko dute 
#zergatikezeuskaraz traolagaz. 
Bigarrenik, jasotako argazki 
guztiak euskaraz.365egun.eus 
webgunean ipiniko dituzte ikus-
gai Topagunekoek. Hirugarren 
pausoan, gutuna bidaliko diote 
merkatari edo erakundeko or-
dezkariari, eta, laugarren urra-
tsean, urraketa horiek Hizkun-
tza Eskubideen Behatokira eta 
Elebidera helaraziko dituzte.

Kanpainan parte hartu gura 
duten euskaltzaleek Berbaro 
elkartearen bulegoan jaso ditza-
kete pegatinak.

Plateruenaren 
erabilera aztergai, 
kultur eragileekin

  DURANGO  M.O.
Plateruena kulturgune herrita-
rra etenbako pausoak ematen 
dabil bere funtzionamendua 
egokitu, eta zabaltzeko asmoz. 
Iaz, Zilarberritzen hausnarketa 
prozesuan, Plateruena kultur 
eragileentzako eta sortzaileen-
tzako gune izan behar dela on-
dorioztatu zuten, eta datorren 

eguaztenean, ekainaren 10ean, 
kulturguneko espazioaren era-
bileraz batzarra egingo dute 
eragileekin batera. 19:00etan 
hasiko da, Plateruenean bertan.

Iazko hausnarketan, talde 
parte-hartzaileak sortzea ere 
erabaki zen, eta programazioaz 
arduratzen den taldeak deitu 
du elkarteekin batzarra. Azaldu 
dutenez, Plateruenaren erabil-
garritasuna zabaldu gura dute 
–doan erabiltzeko aukera ere 
badago–, eta eragileen kezkak 
eta ideiak jasotzea ere bada ba-
tzarraren helburua. 

‘Marea laranja’-k elkartasunez 
bustiko du berriro Durango
Minbiziaren kontrako hirugarren ikerketa bat lagunduko dute ekitaldiekin

  DURANGO Markel Onaindia
Haur minbiziaren kontra eta  
ikerketa laguntzearen alde, 
ehunka lagunek parte hartu zu-
ten martxoaren 15ean Marea la-
ranjaren ekitaldietan, eta 35.000 
euro batu zituzten Gurutzetako 
ikerketa bi finantzatzeko. Bada, 
asteburu honetan ere elkarta-
sunez bustiko du Durango Ma-
rea laranjak. Padel txapelketa 
hasiko da, gaur, Arripausuetan, 

eta, bihar, kontzertua eskainiko 
dute Plateruenean.

Marlen Aranguren eta Susa-
na del Amo gurasoak izan ziren 
mugimenduaren sustatzaileak, 
minbizia duten umeen gura-
soek osatzen duten La Cuadri 
del Hospi elkarteak babestuta. 
Del Amok azaldu du Zebel rock 
taldekoek eduki zutela kontzer-
tua antolatzeko ideia, eta begi 
onez ikusi zutela, hirugarren 

ikerketa bat diruz estaltzeko 
gutxi falta delako. Zebel, Hora 
13 eta Guda Dantza taldeek joko 
dute 21:00etatik aurrera. 8 eu-
roko sarreratik lortutako dirua 
erradioterapiak sortzen dituen 
eragin psikologikoak aztertzeko 
erabiliko dute. Gainera, hezur- 
muin emaile izateko informa-
zioa emango dute. Del Amoren 
arabera, martxoaren 15etik ho-
na emaile ugari agertu dira. 

‘Marea laranja’-ren ekitaldietan ‘zumba’ maratoia egin zuten Merkatu plazan, martxoaren 15ean.
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Zornotza pintxozaleen 
topagune domekara arte 

  ZORNOTZA  J. Derteano
Jan Alai pintxo lehiaketaren 
laugarren aldia eguaztenean 
hasi zuten, eta domekara arte 
iraungo du. Iaz, 65.000 pintxotik 
gora saldu zituzten taberna edo 
jatetxe guztien artean.

Guztira, 54 taberna eta jate-
txe dabiltza parte hartzen, ba-
koitza bere pintxoagaz. Urtero 
legez, herritarren iritzia kon-
tuan hartuko dute, eta pintxorik 
zein zerbitzaririk onenak boz-
katu ahal izango dituzte.Taber-

na guztiak sei gunetan banatuta 
egongo dira. Herritar bakoitzak, 
gutxienez, hemezortzi pintxo 
probatu beharko ditu bozkak ba-
lio dezan; gune bakoitzeko hiru. 
Pintxo bakoitzak 1,3 euro balio-
ko du. Epaimahaikide profesio-
nalek, ostera, pintxo guztiak 
probatuko dituzte, eta sari bana-
keta ekitaldia domekan izango 
da, 20:00etan, Zelaieta zentroan. 
Irabazleak 1.000 euro jasoko di-
tu, eta hamar pintxorik onenen 
zerrenda zein den ere jakinara-
ziko dute. Iaz, Boroa jatetxeak 
epaimahaiaren zein herritarren 
saria jaso zituen

Barikuan eta zapatuan, 
12:00etatik 15:30era eta 19:00eta-
tik 22:00etara dago lehiaketako 
pintxoak dastatzeko aukera. 
Domekan, aldiz, eguerdira arte 
bakarrik: 12:00etatik 15:00etara.

Aurten ohi baino hiru astebu-
ru lehenago antolatu dute Jan 
Alai. Izan ere, datozen astebu-
ruetan hainbat ekimen izango 
dira, eta horiekin ez pilatzeko 
hartu dute erabakia.

Zea Maysek kontzertua 
eskainiko du Mekoletan
Gaur izango da musika saioa, 23:00etan

  OTXANDIO  Joseba Derteano
Mekoletan, San Bernabe jaiak 
ospatzeko, askotariko ekital-
diak prestatu dituzte gaurko eta 
biharko. Gaur, 21:00etan jaurti-
ko duten txupinazoak iragarri-
ko du jaien hasiera. Ondoren, 
gazteek herri afaria egingo dute 
Arkotxe kultur elkartean. Afa-
lostean musika izango da pro-
tagonista. 23:00etan, Zea Mays 
taldeak kontzertua eskainiko 
du, eta, ostean, Izerdi Gorria 
taldearen erromeriagaz eta DJ 
Nafagaz dantzatu ahalko da. 

Bihar, Urduri dantza taldeak 
saioa eskainiko du 17:00etatik 
aurrera. Egitaraua osatzera-
koan, gaztetxoak ere kontuan 
hartu dituzte, eta, 18:00etan, 
Munduan berbena ikuskizu-

na eskainiko du Txatxilipur-
di taldeak. 19:00etan, hainbat 
otxandiarrek euskal kantuak 
abestuko dituzte. Arratsaldeak 
Arantzarte taldearen dantza 
saioagaz jarraituko du aurrera. 
23:00etan Bertso Bira antolatu 
dute; bertsolari biren lagun-
tzagaz baserririk baserri kan-
tu-kantari ibiliko dira. Mekole-
tara bueltan, Xabik eta Josebak 
erromeria eskainiko dute gau 
giroa alaitzeko.

Ekainaren 11n ere jaia
Ekainaren 11n ere, San Bernabe 
egunean, jai giroa nagusituko 
da. Meza eta luntxa egongo dira 
13:00etan, eta 17:00etatik aurre-
ra, mus eta briska txapelketak 
egingo dituzte.Lehiaketara aurkeztutako pintxoetako bat.

Txirrindularientzako tranpak jarri 
dituztela salatu du Sapubikek
Bidexketan harriak, enborrak eta makilak topatu dituzte, “apropos” jarrita 

  DURANGO  Amaia Ugalde
Ekainaren 28rako mendiko bi-
zikleta proba antolatzen dabil 
Sapubike elkartea, eta hasi da 
lasterketarako zirkuitua pres-
tatzen. Lan horietan, baina, bi-

dean txirrindulariei traba egite-
ko “apropos” jarritako harriak 
eta enborrak topatu dituztela 
azaldu dute elkarteko kideek, 
eta ez dela lehenengo aldia: Sa-
pubike martxa antolatu duten 

lau urteotan urtero gertatu zaiz-
kie horrelakoak.

Mendi bideetan jarritako tra-
bak “oso arriskutsuak” direla 
ohartarazi dute Sapubike tal-
dekoek, eta iaz izandako tranpa 

bat aipatu dute bereziki: pinu 
biren artean alanbre bat jarri 
zuten metro bateko altueran, 
eta, horren eraginez, txirrin-
dulari batek istripua izan zuen; 
“zorionez, ez zen larri zauritu, 
bizikletak kalte handiak izan 
zituen arren”. Orduan, salaketa 
ipini zuten Sapubikeko kideek.

Aurten ere arazo bera iza-
ten dabiltza. Bizikleta proba 
prestatzen hasi direnean ikusi 
dituzte lehen trabak. Harriak, 
makilak eta enborrak bide-
tik kendu, eta handik egun 
batzuetara berriro jarri di-
tuztela kritikatu dute. Mendi-
tik ibiltzen den edonorentzat 
arriskutsua dela adierazi dute. 
“Istripu larri bat jazo aurre-
tik prentsara jotzea pentsatu 
dugu, denon artean horrelako 
delitu jarduerak geratzeko”.Sapubike elkarteak urtero topatu ditu tranpak baso bideetan.

Iaz, pinuen artean alanbre 
bat jarri zuten, eta, horren 
eraginez, istripua izan 
zuen txirrindulari batek

650 pertsona 
elkartuko dira 
arrozaren bueltan

  DURANGO  A.U.
Ekainaren 13an, zapatua, Mun-
duko Arrozak jaiaren zazpi-
garren edizioa ospatuko dute 
Ezkurdin. Aurten, Durangoko 
hamasei elkartek parte har-
tuko dute, eta dagoeneko 650 
pertsonak eman dute izena baz-
karitarako. Jaiaren helburua 
elkarteak nahastea eta ezagu-
tzea da, eta, arrozak dastatzea-
ren aitzakian, kulturarteko 
ezagutza lantzea ere bai.

Datorren zapatuan, txala-
parta doinuekin hasiko dute 
jaia, 11:45 aldean. Eguerdian, 
arrozak prestatzen hasi, eta 
14:30ean hasiko dira bazkal-
tzen. Bitartean, tailerrak, Ipar 
Euskal Herriko dantzak, txa-
ranga eta batukada izango di-
tuzte. Bazkalostean, elkarteen 
diploma banaketa izango dute. 
Gero, Senegalgo eta Gineako 
dantzez, eta Boliviako musikaz 
gozatzeko aukera edukiko dute.
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Alemaniako 
garagardoa 
dastatu ahalko da 
biharko jaialdian

 MAÑARIA  Markel Onaindia
Punk&Drunk garagardo jaia-
ren bigarren edizioa egingo 
dute bihar, Mañarian, egun 
osoko egitarau bategaz. Punk- 
rock musika eta garagardoa 
izango dira protagonistak, eta, 
hain zuzen ere, Alemaniako 
garagardoa dastatu ahalko da 
egun osoan.

Jaialdia 12:00etan hasiko 
dute, sokatira lehiaketagaz, 
eta, ondoren, 14:00etan, herri 
bazkarian elkartuko dira. Baz-
kalostean triki-poteoa egingo 
dute, eta 19:00etatik aurrera 
hainbat kontzertu eskainiko 
dituzte. Lehenengo emanal-
dia Errekondo tabernan iku-
si ahalko da, Deiedra taldea-
ren eskutik. Gero, 21:30ean, 
plazan jarraituko du musika 
emanaldiak. Mocker’s, Screa-
mers&Sinners, Dirty Brothers 
eta Bilbomatiks taldeek joko 
dute plazako agertokian. An-
tolatzaileek jakinarazi dute 
kontzertu guztiak doan izango 
direla. 

Black&White punk magazi-
na, Pots&Crime diskoetxea eta 
Lokal IX bilgunea dira garagar-
do jaia antolatu dutenak.

Santa Agedan erretokiak 
su hartu zuen, domekan
Kobrea lortzeko kableak erretzen zebiltzala uste dute

  IZURTZA  J.D.
Santa Ageda ermitaren ingu-
ruan janariak txingarretan 
erreta prestatzeko dagoen erre-
tokietako batek su hartu zuen 
joan zen domekan. Jaietan 
jan-edana banatzen den erai-
kinaren ondo-ondoan zegoen 
erretokia da su hartu zuena. 

Sutearen abisua jaso ondo-
ren, suhiltzaileak bertaratu, 
eta sua itzali zuten, gehiago za-
baldu aurretik, baina ordurako 
erretokiaren egurrezko egitura 

kiskalita zegoen. Ertzaintza ere 
bertaratu zen, han gertatuaren 
berri jasotzeko. Ertzaintzako 
iturrien arabera, aurkitutako 
arrastoak hipotesi batera bi-
deratuta daude. Antza denez, 
kableen barruan egoten den 
kobrea lortzea zen helburua. 
Kableak sutara bota zituzten, 
gaineko plastikoa erre, eta ba-
rruko kobrea bistaratu zedin. 
Prozesu horretan edo ondoren, 
sua erretokiko egurrera heldu, 
eta egiturak su hartu zuen.

Jaietan jan-edanen taberna kokatzen den egituraren ondoan dago erretokia.

Zabaldu dute 
deialdia enpresa 
proiektuen 
lehiaketarako

  IURRETA  A.B.
Iurretako VII. Enpresa Proiek-
tuen Lehiaketan parte hartze-
ko eskabideak egiteko epea ha-
si dute. Urriaren 31 bitartean 
dago horretarako aukera, eta 
irabazleak 6.000 euroko saria 
lortuko du. Herrigunean en-
presak –prozesu eta zerbitzuen 
arloan ideia berriak ekarriko 
dituztenak– sortzea du helburu 
lehiaketak, “aberastasuna eta 
enplegua sortzen lagunduko” 
dutenak, merkataritza birgai-
tuko dutenak. 

Herrigunean “espiritu ekin-
tzailea” sustatu gura duen 
lehiaketan parte hartuko duten 
proiektuek udalerriaren errea-
litatea izango dute aintzat, 
eta honako kaleotara mugatu 
beharko dute: Amilburu musi-
karien plaza, Bidebarrieta, Bi-
xente Kapanaga, Dantzari, Frai 
Juan Askondo, Maspe, Padure-
ta, Zubiaurre eta Uralde. Kon-
tuan hartuko dituzte, besteak 
beste, sustatzaileak herrian 
erroldatuta egotea, eta proiek-
tuaren bideragarritasuna, ori-
ginaltasuna eta kalitatea.

Maspera zabaldu dute 
TAO bidezko sistema
Egoiliarrentzat 200 bat aparkaleku daude guztira

  IURRETA  Aitziber Basauri
Maspe kalean ere jarri dute 
indarrean Trafikoa eta Apar-
kamenduaren Ordenamendua 
(TAO). Egoiliarrentzat 40-42 
aparkaleku gorde dituzte ber-
tan. Hartara, orain 200 bat apar-
kaleku daude gordeta iurreta-
rrentzat –Tellitu aparkalekua ez 
eze, Zubiaurren eta Bidebarrie-
tan ere badute lekua–. 

Egoiliarren txartela (45 euro) 
eskatzera hainbat herritar hu-
rreratu da, Iñaki Totorikague-

na jarduneko alkateak azaldu 
duenez. Bere esanetan, harrera 
oso ona izan du TAO bidezko 
sistemak: “Arazo bat konpondu 
dugu. Iurretarrek etxe aurrean 
aparkatzeko aukera dute orain. 
Gainera, gune urdina dute au-
zoetatik herrigunera datozenek 
ere”. Gogoratu du TAOrik ga-
beko beste 300 lekutik gora dau-
dela Ibarretxen eta Paduretan. 
Azken horretan, kamioientzat 
gordetako lekua irabaziko dute, 
eta argiteria indartuko dute.

Maspe kalean, 40-42 aparkaleku gehiago gorde dituzte bertakoentzat.

Rosa Elizburu: “Lizentzia luzatu izan 
banie, orduan prebarikatuko nuen”
Barraskiko etxebizitzen auzian hartutako erabakiak babestu ditu alkateak

 ATXONDO  Joseba Derteano
Barraskiko etxebizitzak eraiki-
tzeko ardura duen Norvisa Pro-
mociones enpresaren buruak 
Rosa Elizbururen (amaitzear 
den agintaldiko alkatea) eta 
David Cobosen (2007tik 2011ra 
alkate, eta EH Bilduren aurten-
go zerrendaburua) kontrako 
demanda jarri du. Erabaki “bi-
degabeak” hartuz, udalaren az-
ken helburua etxebizitzen jabe-
tza eskuratzea dela jasotzen du 
demandak. “Prebakarikazioa” 
leporatzen die. Elizburuk udal 

jardueran hartutako erabakiak 
babestu ditu. Promotorearen 
urtetako “gezurren” aurrean, 
helburu biren alde lan egin du-
tela dio: “Udalari zor zaiona be-
rreskuratzen –400.000 euro– eta 
proiektua aurrera irten zedin 
bideak lantzen saiatu gara”.

Udaletik hartutako hiru era-
baki daude demandaren oina-
rrian. Lehenengo, “obrak gel-
ditzea probokatu” zutela salatu 
du. 2012an udalak eta Norvisak 
adostutako akordio bati buruz 
dabil. Orduan, 300.000 euroko 

zorra zuen Norvisak udalagaz. 
Udalak diru hori bere Udalku-
txatik aurreratu zuen urbaniza-
zio lanak egiten hasteko, baina 
gastuen kargu egitea Norvisari 
zegokion. Udalak bidalitako 
gastuen egiaztagiriak, ordea, ez 
zituen ordaindu. Hitzarmenak  
egoera desblokeatzeko alde bien 
arteko epeak markatzen zituen. 
Norvisak 120.000 euro ordain-
tzea zen lehen pausoa, “baina ez 
zituen epeak errespetatu”, dio 
Elizburuk: “Handik denbora 
batera ordaindu zuen, bere gai-

nean etengabe egon ostean”. Ho-
rrek susmo txarra eragin zien: 
“Konturatzen hasi ginen ez ge-
nuela diru gehiago jasoko”. On-
doren, handik denbora batera, 
Norvisak azaldu zien bazituela 
300.000 euro, aktibo kutsatuak 
kudeatzeko Sareb elkartearen 
bidez lortuta. Kopuru horrek 
ordura arteko zorrak kitatzeko 
bakarrik balio zuen, baina egin 
barik dauden urbanizazio lanak 
amaitzeak beste 900.000 euroko 
inbertsioa eskatzen du: “Zor 
zitzaiguna berreskuratu eta egi-
teke dauden urbanizazio lanen 
kostua kobratuko genuen ala ez 
jakin barik, ezin genuen udala 
beste zulo batean sartu”.

Demandan jasotzen den biga-
rren argudioa lizentzia obrari 
dagokio. 2014an lizentziaren 
luzapena eskatu, eta udalak ez 
zion eman. Elizbururen esane-
tan, lizentzia “2010etik iraun-
gita zegoen”. Beraz, prozedura 
berriro hasieratik hastea zen 
lizentzia berriro emateko modu 
bakarra: “Lizentzia luzatu izan 
banie, orduan prebarikatuko 
nuen”.

Zor zaiona berreskuratzeko 
prozedura abiatu du udalak: 
“Helburua ez da etxebizitzak 
jabetzan hartzea, baizik eta zor 
zaiguna berreskuratzea. Epai-
leak erabakiko du zelan. Bide 
hori orain arte atzeratu badugu, 
Norvisak kaltetu dituenentzat 
ona ez zelako izan da”.

Barraskiko etxebizitzetako lanak geldi daude gaur egun.



“Beti dago ondo makina hidrogarbitzaile  
bat herrira ekarri eta erakustea”

Luis Sutil, Maristak ikastetxeko irakaslea da 1974az geroztik; bilbotarra da jaiotzez, baina Durangaldeko sustraiak dituela dio: 
Elorrion, Atxondon eta Durangon bizi ostean, erretiratzeko zorian dago; hidrogenoaren mundua sakonenan ezagutzen du  

 HEZKUNTZA
Nola hasi zen Luis Sutil hidroge-
noaren munduan murgiltzen?
Egia esan, beti interesatu izan 
zaizkit teknologikoki aurrera-
tuak dauden gaiak, eta hau, be-
reziki, egiteke genuen gauza bat 
zen. Gainera, Maristak ikaste-
txeko parte izanik, gainerakoei 
zure zaletasunak transmititzen 
saiatzen zara, eta hori ere arra-
zoietako bat izan da.

Hidrogenoak, beste erregai 
guztiek bezala, bere abantailak 
eta desabantailak ditu. Zein-
tzuk nabarmenduko zenituzke?

Abantaila gisa, gure inguruan 
dugun hidrogeno kantitatea na-
barmenduko nuke, eta ez duela 
gasik isurtzen ere bai, hau da, ez 
duela kutsatzen. Bestalde, bere 
produkzioak dituen kostu al-
tuak azpimarratuko nituzke tra-
batzat, hau da, elektrolisiaren 
prozesuari dagozkion kostuak.

Eta zeintzuk dira erregai honen 
inguruan entzuten diren mito 
faltsuak?
Ez dakit mitoa den ala ez, baina 
hidrogenoa zerbait berria dela 
entzuten da noizbehinka. Hidro-
genoa betidanik egon da gure 

artean, eta prozesu industriale-
tan aspalditik erabiltzen da. En-
tzuten den beste baieztapen bat 
lehertzeko duen joeragaz lotuta 
dago, eta egia da hidrogenoa 
arriskutsua dela gaizki erabiliz 
gero, baina butanoa eta propa-
noa arriskutsuak diren neurri 
berean.

Berdeagon, erregai honekiko 
apustua egiten duten hainbat 
fundazio ikusi genituen. Ez 
duzu uste Euskadin horrelako 
apustuak egiteko gai garenik?
Jakina ahalmena dugula. Uste 
dut gai honetan eta beste batzue-

tan aurrerapausoak emateko, 
gazteak hezteko modua aldatu 
beharko genukeela, batez ere 
ikasketak eredu praktikoan 
oinarrituz; horrela, pertsonek 
euren kabuz aterako lituzkete 
ondorioak, eta, ondorioz, euren 
gaitasunak garatuko lituzkete.

Apurka-apurka bagabiltza ikus-
ten, esaterako, Toyota markak 
hidrogeno bidezko modeloak 
garatu dituela. Zenbat itxaron 
beharko dugu hauek gure ka-
leetan zehar ikusteko?
Aurtengo ekainean merkatura 
aterako ote zen zurrumurrua 

zabaldu zen, baina erregai bidez 
dabilen ibilgailu batek, erregaia 
edozein dela ere, ez du arrakas-
tarik izango berori kargatzeko 
azpiegitura egokirik ez badago.

Berdeagon ikusi ahal izan ge-
nuen makina “hidrogarbitzai-
lea” izango dugu, egun haue-
tan, Durangoko kaleetan zehar. 
Zer deritzozu?
Beti dago ondo hidrogenoari au-
kera ematea, eta haren bitartez 
lortzen diren erabilerak eza-
gutaraztea. Gainera, ezarpen 
programa baten barruan joanez 
gero, oraindik eta hobeto.

Bihar, Ezkurdi plazan egongo 
zara hidrogenoa ezagutaraz-
ten. Zer ikusi genezake gertura-
tuz gero?
Esate baterako, jendeak ikusi 
ahalko du hidrogenoa zertan da-
tzan, uraren eta elektrolisiaren 
prozesuagaz soilik bateriak kar-
gatzea posible dela eta egunero-
kotasunean erabiltzen ditugun 
tresnak erregai honen bitartez 
mugitu daitezkeela. Gustura ar-
gituko ditugu herritarrek izan 
ditzaketen zalantzak, eta era 
praktiko batean erakutsiko du-
gu zelan funtzionatzen duen.
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Hidrogenoz mugitzen den auto telegidatua izango da ikusgai, bihar.

Luis Sutil Maristetako irakaslea ibiliko da bihar herritarren zalantzak argitzen.

Luis Sutil, Maristetako ikastetxearen kanpoaldean.

Zatoz bihar, ekainak 6, 
eta ezagutu gehiago

Ezkurdi plazan
10:00etatik 14:30era
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Eitua eta Ereña arteko bidea zabalduko 
dute, eta oinezkoentzako gunea bereizi
Hiru metroko zabalera duen bidea lau metrokoa izango da obren ostean 

  BERRIZ  Amaia Ugalde
Egunero jende ugari ibiltzen da 
Eitua eta Ereña arteko bidean 
paseatzen, eta, gainera, hainbat 
ibilgailu igarotzen dira bertatik. 

Hori dela-eta, bidea egokitzeko,  
obra hasiko dute ekainean. Hiru 
metroko zabalera dauka orain, 
eta lau metrora zabalduko dute. 
Gero, marra bategaz bereiziko 

dituzte ibilgailuentzako eta oi-
nezkoentzako guneak. Udal ar-
duradunek jakinarazi dutenez, 
oinezkoek lehentasuna izaten 
jarraituko dute.

Bidea zabaltzeaz gainera, 
ur hornidura eta saneamendu 
sarea hobetuko dituzte. Bideak 
600 metroko luzera du, eta obrak 
errepidean eta Bekoetxea base-
rrira doan bidean egingo dituz-
tela azaldu dute. Etorkizunean 
farolak jartzeko, instalazioaren 
kanalizazioa ere eginda utziko 
dute, nahiz eta oraindik ez da-
goen aurreikusita bertan argite-
ria berria jartzea.

Ekainean hasi, eta lanak 
abuzturako amaituta egotea 
aurreikusi dute udal arduradu-
nek. Obrak 165.000 euroko au-
rrekontua izango du.Eitua eta Ereña arteko bideak hiru metroko zabalera dauka.

280 umek parte 
hartuko dute 
domekako euskal 
dantzen jaian

  GARAI  Markel Onaindia
Domeka honetan, hilaren 7an, 
umeen euskal dantzen jaia 
izango dute Garain. Udalak 
antolatu du ekitaldia, eta he-
rriko ume dantzariez gainera, 
kanpotik ere hainbat etorriko 
dira. Guztira, 280 bat umek 
parte hartuko dute jaialdian. 
Durangaldekoak izango dira 
gehienak, baina Beasaindik 
(Gipuzkoa) ere etorriko da 
dantza talde bat.

Dantzariek, 12:30ean, kale-
jira egingo dute, eta 13:00etan 
hasiko da dantza alardea, pla-
zan. Gero, herriko etxe, elkar-
te eta tabernetan bazkalduko 
dute umeek, garaitarrek gon-
bidatuta. Arratsaldean jarrai-
tuko du jaiak, musika ipiniko 
duen DJ bategaz.

Izaroren kontzertuagaz 
hasiko da, ekainaren 11n, 
III. Gari Rock jaialdia
Ekainaren 11n, 12an eta 13an izango dira Gari Rock 
elkarteak antolatzen duen jaialdiko kontzertuak  

 ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Izaro bakarlari mallabitarrak 
Sorgin tabernan eskainiko duen 
kontzertuagaz hasiko da, ekai-
naren 11n, III. Gari Rock Fest. 
Jaialdiko beste lau kontzertuak 
hartuko dituen gaztetxetik kan-
po ere zuzeneko musika zabal-
tzeko helburuagaz antolatu dute 
lehenengo kontzertua Sorgin 
tabernan. 20:00etan hasiko da 
Izaroren emanaldia. 

Iban Berasaluze Gari Rock 
elkarteko kideak azpimarratu 
du, aurreko bi urteetan bezala, 
Gari Rock Fest “rockzaleentza-
ko eskaintza erakargarria” iza-
tea gura dutela antolatzaileek. 
“Bereziki rockeroa da, gainera, 
aurtengo egitaraua”, azpima-

rratu du Berasaluzek: “Ekaina-
ren 13an joko duen Los Brazos 
taldeko musikariek, esaterako, 
oso maila altuko rock-and-roll 
klasikoa egiten dute. Getxoz-
tarrak diren arren, Euskal He-
rrian ez dira oso ezagunak, eta 
benetan uste dugu merezi duela 
entzutera etortzeak”. Osso bi-
kotea ere ariko da, hilaren 13an, 
23:00etatik aurrera, gaztetxean. 
Kokein eta Eraso! taldeetan ibi-
litako Haritz Leteren eta Sergio 
Ruizen taldea da Osso.

Gasteizko Freetangas taldeak 
eta Durangoko Mockers taldeak 
ere joko dute jaialdian. Tekla-
tuak eta bateriak osatzen dute 
Freetangas bikotea, eta ekaina-
ren 12an joko du Zaldibarren.

Ekainaren 13an, aurreko bi 
edizioetan egin duten bezala, 
bazkaritarako elkartuko dira, 
14:30ean. Gari Rock elkarteko 
bazkideak eta nahi duten he-
rritar guztiak daude bazkari 
horretara gonbidatuta. Hain 
zuzen, zapatuko bazkalostean 

joko dute Mockers taldeko gazte 
durangarrek, 17:00etatik aurre-
ra, gaztetxean.

Osso eta Los Brazos taldeen 
kontzertuko sarreren salneu-
rria 4 eurokoa da, baina gaine-
rako emanaldi guztietako sarre-
rak doakoak izango dira.

Sorgin tabernan joko du Izaro mallabitarrak.

Medikazioaz eta 
automedikazioaz 
hitz egingo dute 
nagusien etxean

  ABADIÑO  I.E.
Kontsumobidek, Eusko Jaur-
laritzako Kontsumoko Euskal 
Institutuak, Medikazioa eta 
automedikazioa izenburu-
ko berbaldia eskainiko du, 
datorren astean, Abadiñon. 
Ekainaren 10ean izango da hi-
tzordua, 17:00etan, San Trokaz 
nagusien elkartean. Batetik, 
sendagaiak ondo erabiltzea-
ren garrantzia azpimarratuko 
dute saio horretan, eta, bes-
tetik, medikamentu bakoitza 
dagokion dosi eta maiztasu-
nagaz hartzeak daukan in-
portantziaz ere jardungo dira. 
Automedikazioaren arriskuez 
ohartaraziko dituzte Abadiño-
ko entzuleak, eta sendagaiak 
beti medikuaren jarraibideen 
arabera hartu behar direla ere 
nabarmenduko dute.

II. Berdintasun 
Planari begira, 
batzar irekia egin 
zuten udaletxean

 ZALDIBAR  I.E.
II. Berdintasun Planaren hasie-
rako zirriborroaren inguruan 
iritziak trukatzeko batzar ire-
kia egin zuten, martitzenean, 
udaletxean. 2010etik 2013ra 
indarrean egon den I. Berdinta-
sun Planaren ebaluazioa egin 
zuten batzarrean elkartu ziren 
dozena bat lagunek; balorazio 
horren arabera zehaztu zituz-
ten etorkizuneko helburuak. 

Azken agintaldian udalean 
Berdintasun Batzorde bere-
zitua eratu izanak gai horrek 
udaletxean zein kalean ere 
indarra hartzea ekarri duela 
azpimarratu zuten batzarrean. 
Etorkizunera begira, hurrengo 
plana gizarteratzeko eta ber-
dintasun irizpidea udaleko arlo 
guztietan txertatzeko bideak 
zabaltzea aipatu dituzte lehen-
tasun nagusitzat. 



2015eko ekainaren 5a, barikua  |  anboto       Herririk herri     9

      Iritzia 

DURANGALDEA ASTEON

Andoni Olariaga Arrate Elkoro, ELA sindikatuaren izenean

Azalpen bat ematea gustatuko litzaidake 
aurreko astean ANBOTOn egin nuen kri-
tika baten harira, nire inguru hurbilean 
gaizki-ulertuetarako parada ekarri  bai-
tu aste honetan. Hau da esaldia: “Ezker 
abertzaleari hainbat inertzia zaharrekin 
apurtzeko ordua iritsi zaiola iruditzen 
zait; pankartaren atzean inongo eragin-
kortasunik gabe esentziak gordetzera 
mugatzen den ezker abertzale jakin bati, 
zorionez gehiengoa ez den horri, albo ba-
tera egiteko garaia iritsi zaio”.

Pankarta metafora bat da, ez da pan-
karta fisikoa, eta lelo zaharrei edo ideia 
absolutuei egiten die erreferentzia, ez 
pertsonei. Alegia, ez da herri bateko ez 
inongo enkarteladei buruzko erreferen-
tzia; aldiz, ezker abertzale zabalean leloak 
gogortuz esentziak gordetzera mugatzen 
diren ideiei (eta ez pertsonei) egiten die 

erreferentzia, modu orokorrean eta gehia-
go zehaztu gabe. Horregatik, EH Bilduk 
fronte zabalagoa eratu nahi badu, ezker 
abertzale zabalean ideia horiei albo batera 
egiteko garaia iritsi zaiola esan nuen, ez 
inoren purga egin behar denik edo inor 
kanporatu behar denik. Inondik ere. 

Batzuek adierazi nahi nuena ondo uler-
tu dute, beste batzuek ez. Horrek adieraz-
ten du esaldiak nahasketa horretarako be-
ta eman duela, eta, beraz, ez nuela guztiz 
ongi adierazi esan nahi nuena. Kritikak ez 
dira inoiz ez guztiz justuak, ez orekatuak, 
beti orokortu eta ahazten dituztelako 
ñabardurak, are gehiago halako artiku-
lu laburretan. Baina gaizki adierazi edo 
ulertzen badira, norbait mintzeko parada 
ematen dute, eta inorentzat ez da desira-
garria. Hortaz, gera bedi hor nire hitzen 
azalpena eta esanahia.

Apirilaren 28an, aho batez onetsi zen 
Durangoko Udalean baldintza-orri bat, 
udal eraikinak eta lokalak garbitzeko 
zerbitzua arautzekoa. ELA pozik agertu 
da baldintza-orriari emandako ones-
pena hain erabatekoa izateagatik, sin-
dikatu horrek idatziz aurkeztu zituen 
eskari guzti-guztiak bertan jaso dira eta.
Gure eskarien edukiak honako hauek 
dira: azpikontratako langileei aplikatu 
beharreko gutxieneko soldata eta lan 
baldintzak ezartzea, enpresa aldaketetan 
subrogazio eskubidea aitortzea, enpresa-
ren ez-betetzeen aurrean zigor araubide 
bat onartzea, eta kontratua hutsaltzeko 
arrazoiak arautzea. ELAren iritziz, edu-
ki horiek baldintza-orrietan jaso izanak 
blindaturik utzi ditu langile horiek lan 
erreformatik; izan ere, soldata-dumpin-
ga galaraziko du, zerbitzuaren esleipena 

hartu gura duten enpresek aurretiaz ja-
kingo dute zein diren bete beharreko bal-
dintzak, eta lehia desleiala eragotziko du. 
Gainera, soldatak eta lan baldintzak ho-
betzera joan behar den diru publikoa be-
netan horretan erabiltzea bermatuko da; 
irabazien tartea lizitazio prezioan jasota 
dago eta. Azken batean, ELAk azaldu 
eta udal talde guztiek onartu duten pro-
posamenaren asmoa ez da besterik lan 
baldintza duinak bermatzea baino; eta, 
bide batez, diru publikoaren erabilera 
modu egoki batez kontrolatzea. Helburu 
berberaz ELAk LHE bat (Legegintzako 
Herri Ekimena) aurkeztu zuen Gasteizko 
legebiltzarrean, EAEko 110.000 herrita-
rren sinaduren babesaz. Bilatzen dugun 
helburua lehen adierazitako berbera da. 
Dena dela, Legebiltzarreko kasuan ez di-
rudi taldeek aho batez onartuko dutenik.

Hauteskunde osteko artikuluari buruzko azalpena Durangoko Udaleko garbiketa-langileak blindaturik

IURRETA  Sare mugimendu he-
rritarrak antolatuta, herriko 
preso politikoen senideek ber-
baldia eskainiko dute datorren 
eguenean, hilaren 11n. Kaze-
tari batek egindako galderei 
erantzunez, sakabanaketak 
euren bizitzetan duen eraginaz 
egingo dute berba senideek. 
19:00etan hasiko da ekitaldia, 
Goiuria kulturgunean.

Presoen senideen 
berbaldia

Bigarren Joste 
Eguna dator 
DURANGALDEA  Gure Esku Da-
go dinamikaren barruan biga-
rren Joste Eguna izango dute 
Berriz eta Zornotzan. Berrizen, 
gaur, 19:00etatik aurrera oiha-
lak pertsonalizatu eta josi egin-
go dituzte Olakueta plazan.  
Zornotzan domekan, 12:30ean, 
oihal eta argazki erakusketa 
dago udaletxeko plazan.

Auzolana egingo 
dute igerilekuetan
ATXONDO  Udalak deituta, 
igerilekuak atontzeko auzola-
na egingo dute bihar, 10:00etan 
hasita. Garbiketa orokorra egi-
tea izango da zeregina: adibi-
dez,  berdegunea eta aldagelak 
garbitzea edo pintaketa lanak 
egitea. Udalak azaldu duenez, 
auzolanaren ostean hamaike-
tako bat egongo da parte-har-
tzaileentzat. 

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

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

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

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

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

Kontzejuzarra izeneko erabilera 
ugariko gunea inauguratu dute 
Elizaldea plazako eraikinean, obrak orain dela gutxi amaitu dituzte

  MALLABIA  Jone Guenetxea
Elizaldea plazan, elizara atxiki-
tako eraikinean sortutako as-
kotariko erabileretarako gunea 
inauguratu zuten eguaztenean. 
Kultur Hamabostaldian anto-
latutako hitzordu bat baliatu 
zuten horretarako: Jakoba Erre-
kondoren berbaldia, hain zuzen 
ere. Ondoren, bertaratutakoak 
luntxean bildu ziren. Kontzeju-
zarra izena jarri diote guneari, 
sasoi batean espazio horretan 
udaletxe zaharra zegoelako. 

Udaletik jakinarazi dutenez, 
Kultur Hamabostaldiko ekitaldi 
batzuk Kontzejuzarra eraiki-
nean antolatuko dituzte; esa-
terako, Mikel Pradera, Gorka 
Arrizabalaga eta Igor Astarloa 
txirrindulari ohien ekainaren 
12ko hitzaldia. 

Azoka, herriko baserritarren 
erakusleiho, domekan
Eguerdian, ‘Txikito de Mallabia’ omenduko dute

  MALLABIA  J.G.
Ortuariak, gazta, ogia, euskal 
pastela eta beste hainbat pro-
duktu batuko ditu, domekan, 
Mallabiko azokak, 10:00eta-
tik aurrera. Herritik kanpoko 
ekoizleak ere gonbidatu dituz-
te: bitxigileak, egurra lantzen 
duen artisau bat eta Mendaroko 

txokolatea. Guztira, hamasei 
postuk osatuko dute azoka. Era 
berean, Mallabiko artisauek 
ehoziri-lana, puntua eta ka-
korratz-lana zelan egiten den 
erakutsiko dute. Plazan, berriz, 
abereen erakusketa prestatuko 
dute. Azoka inguruan, Nahi-
kari elkarteak antzinako ema-

kumeen ogibideen antzezpena 
egingo du. Dantzarien erakus-
taldiak azokako giroa alaituko 

du. Gero, 13:00etan, Txikito de 
Mallabia omendu ostean, txi-
rrindularien eta korrikalarien 
arteko desafioa egingo dute. 

Kaleratu berri duen liburua aurkeztu zuen Jakoba Errekondok. Valentin Mugarza 

Nahikari emakume 
elkartekoek antzinako 
euskal emankumeen 
antzezpena egingo dute

Ekainaren 12an 
zabalduko 
dituzte kanpoko 
igerilekuak

 ELORRIO  Markel Onaindia
Elizaldeko kanpoko igerile-
kuak ekainaren 12an zabaldu-
ko dituzte, udako denboraldia-
ri begira. Dena prest egoteko 
hiru obra egin ditu udalak; 
euriteen ondorioz galdara gela 
eta aldagelak konpondu behar 
izan dituzte, atseden hartzeko 
berdegunea handitu dute, eta 
herrigunetik Elizalderaino 
doan bidea zabaldu dute. Azken 
obra hori oinezkoen segur-
tasuna hobetzeko egin dute-
la azaldu du Joseba Mujika 
jarduneko alkateak. Izan ere, 
oinezkoak eta autoak pasatzen 
dira bertatik. Azken lanak egi-
ten dabiltza, eta hilaren 11rako 
prest egongo da bidea. 

Idoia Buruagak (EH Bil-
du) EAJren gestioa kritikatu 
du: “Pena da, proiektua korri-
ka egiteagatik, igerilekuak 
berriro martxan ipintzeko 
100.000 euro baino gehiago 
erabili behar izana”. Gainera, 
adierazi du gobernu taldeak ez 
diela esan “benetako emaitza 
ekonomikoa” zein den, baina 
ohartarazi du “aurreikusitako 
defizita hirukoiztu” egin dela. 

Buruagak (EH Bildu)  
ohartarazi du 
“aurreikusitako defizita 
hirukoiztu” egin dela



“Langileon osasuna ezin da ukitu;  
ezin dugu horregaz jolastu” 
Ahal diren neurri guztiak hartu, eta silikosia gelditzea aldarrikatuko dute bihar Fumbarriko langileek  
LABek deitutako manifestazioan; gaixoentzat baldintza egokiak eta beste inor ez gaixotzea eskatzen dute

 BERBAZ  Aitziber Basauri
Galdategietako eta marmolde-
gietako gaixotasuna da silikosia, 
silizea arnastearen ondorioz, 
birikei eragiten diena. Biriken 
gaitasuna murrizten du, atzera 
bueltarik gabe. Fumbarrin ha-
maika langileri diagnostikatu 
diote silikosia 2011tik gaur-
daino. Horietako bi dira Ion 
Ugarte eta Ibon Ruiz. Lanerako 
ezintasuna onartu diote Ruizi; 
Ugarte, berriz, lanpostuz alda-
tu dute. Ekainaren 6rako, ma-
nifestaziora deitu du LABek, 
egoera salatzeko. Enpresatik 
irtengo dute, 12:30ean.
 
Silikosia diagnostikatu diote ha-
maika langileri. Egoera latza bizi 
duzue Fumbarrin.
Ion Ugarte: 2011tik gaurdaino 
hamaika langileri diagnostika-
tu diote silikosia, eta, aurten, bi 
langile gehiago bideratu ditu 
mutuak Silikosiaren Institutu 
Nazionalera (Oviedo, Asturias) 
azterketa egiteko, gaixo egon dai-
tezkeen susmoa hartuta. Eta ba-
dakigu, 2011 baino lehen, gutxie-
nez beste lau kasu egon zirela.

Horren aurrean Fumbarrik hartu 
izan du neurririk?
I.R.: Segurtasun kolektiborako 
neurririk ez du hartu. Oraindik 

ere altuegiak diren silizearekiko 
esposizioak bajatzeko neurriak 
beharrezkoak dira, eta hori es-
katzen diogu enpresari, ez dadin 
inor gehiago gaixotu. Bestalde, 
silikosidun langileak manten-
tzeko konpromisoa ere eskatzen 
dugu, beti ere, toki egokietan. 
2011. urte amaieran hasi ginen, 
eta 2012an kasu gehiago agertu 
ziren. Batzarrak eskatu geni-
tuen neurriak hartzeko, baina 
ez genuen erantzunik jaso. Ba-
tzuoi asko larritu zitzaigun gai-
xotasuna urte eta erdian. 

I.U.: Neurriak hartu eta egoe-
ra hobetzeko, Osalanera jo ge-
nuen, eta egindako txostenean 
jasotako zenbait gauza bete ditu 
enpresak. Hala ere, gauza bi di-
tugu argi: ezin da inor gehiago 
gaixotu, eta gaixo gaudenok ezin 

gara kalera joan. Adibidez, ni 
lan egiteko gai naiz, baina sili-
zearekiko esposizioa egokia den 
toki batean. 50 urtegaz kalean 
aurkitu naiteke, eta ni metalur-
gia arlokoa naiz. Damoklesen 
ezpatapean gaude.

Lan Ikuskaritzak isuna ere jarri 
izan dio enpresari.
Ibon Ruiz: Fumbarriren kontra 
salaketa sartu genuen 2011n, eta 
Langile Ikuskaritzak onartu 
zuen silizearekiko esposizio 
altuaren aurrean enpresak urte-
tan neurririk ez hartzearen era-
ginez gaixotu zirela langileak.  
Prestazio errekargua onartu  
zuen, eta Fumbarri 20.000 euro-
ko isunagaz zigortu zuen. 

Prestazio errekargu hori siliko-
sia dutenentzat lortutako esku-
bidea da.
I.R.: Bajan gauden tartean edo 
lanerako ezintasuna onartuta 
dugunoi %30eko prestazio erre-
kargua ordaintzen zaigu.

Silikosiak birikei eragiten die, si-
lizea arnastearen ondorioz. 
I.R.: Bai, ez du atzera bueltarik. 
Ezin da sendatu; bere horretan 
mantendu daiteke edo okertu. 
Arnasteko zailtasunak ditugu.
I.U.: Biriketako tuberkulosia 

biriketako gaixotasun buxatzai-
le edo minbizi bihurtu daiteke. 
Buruari buelta asko ematen 
zaizkio. Gogorra da.

Silikosiaren kasuan, zehaztuta 
dago zer egin daitekeen.
I.R.: Oso silize maila altuak 
agertu direnetan, mutuak go-
mendatu izan du neurriak har-
tzea, baina enpresak ez du ezer 
egin. Orain ematen du zerbaite-
tan hasi dela. 2015ean ez du izan 
aurreikusita inbertsiorik segur-
tasunean, gero zenbait aldaketa 
ikusi ditugun arren.
I.U.: Egia da enpresagaz hartu- 
emanak ez direla oso onak. In-
formazio eta komunikazio falta 
dago. Ez goaz enpresaren kon-
tra, baina onartu behar du ara-
zoa hor dagoela eta aurre egin 
behar zaiola denon artean. 

Neurriak hartzeko eskatu  
duzue.
I.U.: Bai, eta 2016ra bitarteko  
plangintza aurkeztu digute, bai-
na ez da nahikoa.
I.R.: Gainera, oso astiro doa. 
2012tik gabiltza, eta orain hasi 
dira: oso gutxi da egindakoa.

Fumbarri ez da kasu isolatua.
I.R.: Horrelako ehunekoetan 
bai. Kasu solte batzuk ezagutu 
izan ditugu urte batzuetatik ho-
na, baina horrenbeste... Orain 
hasi gara silikosia gehiago eza-
gutzen. Orain hasi dira agertzen 
lehengo bekatuak. Meatzaritza-
gaz lotuta ezagutu dugu gehia-
go, marmolgintzagaz... Guk 25 
urte daramatzagu Fumbarrin 
lanean. Gaixotasuna azaldu ar-
tean ez dugu informaziorik izan. 
I.U.: Hamabost urtez arnastu 
behar da silizea gaixotasuna 
agertzeko.

Fiskaltzak esku hartu du orain. 
I.R.: Dirudienez, Osalanen 
txostenak eta Lan Ikuskaritzak  
esandakoa kontuan izanik esku 
hartu du: gaixo portzentaiaga-
tik, egoerak arduratuta... Ez da-
kigu zer gertatuko den. Auzite-
giko medikuak deituta Bilbora 
joan ginen, eta, orain, Durango-
ko epaitegira deitu digute.
I.U.: Ez dakigu fiskaltzak zer 
egingo duen. Zerbait ikusiko 
zuen. Neurriak hartzera bultza-
tu dezake horrek.

Silikosiak dakarren arriskua de-
sagerraraztea eskatzen duzue.
I.R.: Zerora ezin dugu jaitsi, bai-
na maila altuak bajatu bai. Lan-
postu batzuetan esposizioa oso 
altua izan da. Produkzio mailan 
inbertsio altuak egiten dira, eta 
oso ondo deritzogu, baina, pro-
portzioan, segurtasun arloan 
gutxi inbertitzen da.
I.U.: Komunikazioa, inbertsioa 
eta ez dezatela inor kaleratu es-
katzen dugu. Segurtasunaren 
arloan, enpresaren mentalitatea 
aldatu behar da; denona aldatu 
behar da.

Langilearen erantzukizuna ere 
bada segurtasuna.
I.U.: Bai. Egun bitan ez da alda-
tzen. Guk ere ikasi egin behar 
dugu aurpegi-babesagaz lan egi-
ten, segurtasun neurriak erabil-
tzen... Enpresaren eta langileen 
partetik egin beharreko lana da.

Zer eskatuko duzue bihar?
I.R.: Silikosia gelditzea, ahal 
den neurri guztiak jarrita. 
I.U.: Gaia gizarteratu nahi dugu. 
Langileon osasuna ukiezina da; 
ezin da horregaz jolastu.

Altuegiak diren 
silizearekiko 
esposizioak 
bajatzeko neurriak 
beharrezkoak dira” 

Komunikazioa, 
inbertsioa eta  
ez dezatela inor 
kaleratu da 
eskatzen duguna” 

10        2015eko ekainaren 5a, barikua  |  anboto

Berbaz
Ion Ugarte | Fumbarriko langilea (LAB)     Ibon Ruiz | LAB



INGURUMEN GEHIGARRIA 



|  12                                                                                                                                                            2015eko ekainaren 5a, barikua |  anboto

“Konposta ona izango da 
sororako eta loreentzat”

Goiuri eta Unai Sopelanak autokonposta egiten dute Iurretako baserrian

 KONPOSTA  M. Onaindia
Amankomunazgoak bultzatuta, 
autokonposta lantzen hasi zi-
ren duela urte bi Iurretako eta 
Abadiñoko hainbat baserritan. 
Goiuri eta Unai Sopelana izan 
ziren parte hartzera animatu 
zirenetako bi, eta Iurretako Gas-
tañatza auzoan duten baserrian 
konpostagailua ipini zuten. Za-
bor organikoa birziklatzea da 
helburua, gero lurraren ongarri 
gisa erabiltzeko. 

Kaleko bosgarren kontaine-
rrean ez bezala, Goiuri Sopela-
nak azaldu du zabor organiko 
guztia botatzen dutela konpos-
tagailura: papera, plastikoa eta 
beira ez den beste guztia. Aban-
taila dela uste du: “Ideia ona da. 
Zabor gutxiago sortzen duzu; 
izan ere, guk dena botatzen dugu 
horra, kozinatutakoa ere bai”. 

Konpost bihurtzen
Urte bi hauetan egunero ma-
teria organikoa bota eta bota 
ibili arren, konpostagailua ez da 
bete, gezurra badirudi ere. Mate-
ria desegin egiten da, eta botata-

ko adaxka eta hosto sikuei esker 
konpost bihurtzen da, ongarri. 
“Oraintxe gaude pentsatzen ea 
egun batean astia hartu, dena 
hustu, eta berriro martxan ipin-
tzen dugun”, esan du Goiurik. 
Etekinari balioa eman dio: “Lan 

egin behar da, baina suposatzen 
da, azpiko hori ateratzean, ba-
liozko zerbait edukiko dugula. 
Konposta ona izango da sorora-
ko eta loreentzat, eta askoz zabor 
gutxiago egiten dugu”. Horrega-
tik, sistema probatzera anima-
tzen ditu herritarrak.

Sistema erosoa
Sistema erosoa dela eta gustura 
dabiltzala dio Goiurik. Neba- 
arreben artean arduratzen di-

ra konpostagailuaz, “gehien-
bat Unai”, arrebaren esanetan. 
Eguneroko lana dela dio Unaik, 
baina erraza dela: “Etxean zabo-
rrontzia hartu, konpostagailura 
bota, etxera bueltatu, garbitu... 
Batzuetan konpostari buelta 
batzuk ematen dizkiogu”. Hon-
dakinak pilatuta egon arren, 
konpostagailuaren inguruan ez 
da usain txarrik nabari.

Sikuaren bila
Goiuriren arabera, belar eta 
hosto sikuak topatzea izaten da 
gaitzena: “Udazkenean orri si-
kuak-eta badude, baina gero...”. 
Tindagai bako eskuzapiak ere 
botatzen dituzte erabili ostean, 
hori ere materia sikutzat har-
tzen delako. 

Ingurumenaren alde egiteak 
kontzientziazioa eta lana eska-
tzen ditu. Sopelanatarrak lez, 
hainbat herritar dabiltza auto-
konpostean. Baina baserri gune 
batzuetan oraindik ez dago pa-
pera eta plastikoa birziklatzeko 
kontainerrik; beraz, Amanko-
munazgoak ere badu lana. Goiuri Sopelana eta Unai Sopelana, konpostagailua alboan dutela. 

Urte bi hauetan, egunero 
materia organikoa bota 
eta bota ibili arren, 
konpostagailua ez da bete
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Ikastetxeak eta ikasleak mundu 
jasangarriago baten alde lanean
Durangaldean bost ikastetxek dute Eskola Jasangarria agiria

 INGURUMENA  J. Derteano
Etorkizunean mundu jasanga-
rriago bat bermatzeko gakoa 
gazteen hezkuntzan dago, edo 
ikuspegi hori, behintzat, gero 
eta txertatuago dago euskal ikas-
tetxeetan. Eremu horretan era-
giteko 2003an sortu zen Eskola 
Agenda 21 planaren arrakasta da 
horren adibide. Baina ikastetxe 
batzuk pauso bat harago doaz. Ja-
sangarritasuna oinarri duten es-
perientzia eta proiektuak abiatu 
dituzte hezkuntza programaren 
barruan, eta ahalegin hori Esko-

la Jasangarria agiriagaz aintza-
tetsi diete. Durangaldean bost 
ikastetxek dute agiria. Iurretako 
Juan Orobiogoitiak, Elorrioko 
institutuak eta Zornotzako Laua-
xetak orain urte batzuk lortu 
zuten; Zornotzako Andra Mari 
ikastola eta Karmengo Ama 
ikastetxea, ostera, martitzenean 
sartu ziren ia ehun euskal ikaste-
txek osatzen duten sarean.

Azken biek Iñigo Urkullu 
lehendakariaren eskutik jaso 
zuten ziurtagiria Busturiako 
Madariaga dorretxean eginda-

ko ekitaldian. Elorrioko insti-
tutuak, berriz, orain lau urte 
eskuratutakoa berriztu zuen. 
Zorione Fundazuri institutuko 
irakasleak agiri hori “ikaste-
txeko lantaldearen etengabeko 
jardunaren emaitza” dela azpi-
marratu zuen. 

Confint prozesua
Eskola Jasangarria agiria duten 
ikastetxe guztiak sare batean 
batzen dira, eta elkarlanean ja-
sangarritasuna sustatzea dute 
helburu. Horko ekimenetako 

bat Confint ingurumen hezkun-
tzarako prozesua da: mundu 
osoko ikasleak hartu-emanetan 
jartzen ditu, batak bestearan be-
rri jakin eta elkarrekin konpon-
bideak eztabaidatzeko.

Ikastetxeetan hasten da pro-
zesua. Ondoren, prozesuaren 
barruko ikastetxe guztiek Eus-
kal Herri mailako batzarra egi-
ten dute; ikasleek eurek aukera-
tutako ordezkariak bertaratzen 
dira, eta proposamenak batera-
tzen dituzte; gero, prozesu bera 
ematen da Estatu, Europa eta 
mundu mailako jardunaldietan. 

Maider Igartua eta Idoia Aiar-
tzaguena Elorrioko institutuko 
ikasleak dira, eta, martitzeneko 
ekitaldian, Bartzelonan eginda-
ko Estatu mailako batzarrean 
jasotakoaren berri eman zuten: 

“Gauza asko ikasi genituen bes-
teengandik. Gure ikastetxera 
proposamen berriekin itzuli 
ginen, eta gure ikaskideekin par-
tekatu genituen”, adierazi zuten.

Europa mailako azken ba-
tzarra maiatzaren 20tik 22ra 
egin zen Bruselan, eta Estatutik 
izendatutako ordezkarietako 
bat Ane Unzalu 16 urteko otxan-
diarra izan zen, Juan Orobiogoi-
tiako ikaslea. Bizipen “aberas-
garria” izan dela dio: “Beste he-
rrialdeetako arazoak zeintzuk 
diren entzuteak non gauden 
jakiteko balio du. Asko ikasten 
da, eta lagun eta kultura berriak 
ezagutzeko ere baliagarria da”. 
Denen artean manifestu komun 
bat adostu zuten. Hor jasotakoa-
ren berri eman zion Urkullu 
lehendakariari martitzenean.

Ane Unzalu otxandiarra eskuman, Bruselako herrialdeen arteko batzordean aurrera eramandako ekintzetan. Elorrioko institutuko ikasleak martitzenean, Busturiako Madariaga dorretxean.
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ILE  
APAINDEGIAK

ESTETIKA 
ZENTROAK

DIETETIKA 
eta NUTRIZIOA

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

EDERTASUN GIDA 

Amaia Salazar. Nukleo.

Ilea zaintzeko 
eskaintza berezia

Elorrioko Nukleo ile apaindegian 
ilea zaintzeko eta udarako presta-
tzeko eskaintza daukate.

Ilerako tratamendu berezi bat 
daukazue Nukleon, ezta?
Bai. Botox-Hair Plasma tratamen-
dua hidratazio eta nutrizio 
tratamendu berritzaile bat da. 
Lehenengo emanalditik nabaritzen 
da, ilearen barnealderaino doalako. 
Zenbat eta gehiagotan egin, orduan 
eta hobeto berreskuratuko dugu 
zigortutako ilea.

Uda badator. Ilea zaintzeko sasoia 
al da?
Gure ile apaindegian igarri dugu 
uda baino lehenago jendeak ez 
duela ilea zaintzen. Guztiek esaten 
dute uda ostean egingo dituztela 
tratamenduak, baina orain eginez 
gero, udan jasoko dituen 
erasoetatik babestuko dute ilea, eta 
ez da horrenbeste sikatuko. Bestela, 
gero zailagoa izango da 
kaltetutakoa berreskuratzea.

Gainera, tratamenduagaz eskain-
tza berezia egiten duzue, ezta? 
Bai. Nukleon daukagun proposa-
mena honako hau da: tratamendu 
bi eginez gero, bat doan izango 
duzu. Bestalde, etxean zainketa 
egiteko produktua eramaten 
baduzu, tratamendu bat doan 
edukiko duzu ile apaindegian.
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Ilustrazio garaiko ganbera musika 
bildu du Khantoriak azken diskoan
Ekainaren 11ko eta 12ko kontzertuetan aurkeztuko du Khantoriak proiektu berria

 MUSIKA 
Khantoria hirukoteak Klabezin-
baloa lagunduz izeneko diskoa 
aurkezteko lehenengo emanal-
dia eskainiko du Durangoko 
Kurutzesantu museoan, ekai-
naren 11n, 19:30ean. Hurrengo 
egunean, 20:00etan, Bilboko 
Enkarnazio elizan eskainiko du 
bigarrena. Egun bi horietan ipi-
niko ditu taldeak disko berria-
ren lehenengo aleak salgai.

Ilustrazio garaian,teklatua-
gaz jotzeko Euskal Herrian 
idatzitako ganbera musikako 
konposizioak bildu dituzte dis-
ko berrian Ander Berrojalbiz 

biolinista durangarrak, Maider 
López biola-jotzaileak, eta Vir-
ginia Gonzalo klabezin-jotzai-
leak. Juan Andrés Lonbideren 
(1745-1811) partiturak oinarri 
hartuta sortu dituzte Khantoria-
koek kantuok. Euskal Herrian 
dagoen klabezin zaharrenagaz, 
1743. urteko instrumentuagaz, 
egin zuten grabazioa. 

Musikariek azaldu dutenez, 
“entzulea XVIII. eta XIX. men-
deen arteko ganbera musikara 
gerturatzeko asmoz” sortu dute 
Klabezinbaloa lagunduz dis-
koa. Gainera, musika jasotzat 
hartzen dena eta herri musika 

askok pentsatzen dutena baino 
hurbilago daudela erakutsi gu-
ra dute Khantoria taldekoek, 
eta, horregatik, herri kantak 
ere eskainiko dituzte datorren 
astetik aurrera emango dituzten 
kontzertuetan. Khantoriak ohi 
duen bezala, musikaren histo-
riagaz loturiko taldearen ideiak, 
hipotesiak eta kanten inguruko 
azalpenak ere emango dituzte 
zuzenekoetan. 

Europako musika eskola en-
tzutetsuenetan trebaturiko hiru 
musikari gaztek osatzen dute 
2008tik antzinako musika sor-
tzen duen Khantoria hirukotea.Ander Berrojalbiz, Maider López eta Virginia Gonzalo dira Khantoriako kideak.

“Enpresa egiturarik 
barik, profesionalen 
elkarlanetik sorturiko 
proiektua da filma” 
Iratxe Mediavilla elorriarrak zuzenduko duen ‘Argi’ 
filmaren ekoizpen taldearen arduraduna da Goitia

 ZINEMA  Itsaso Esteban
Zer eginkizunetan zabiltza ‘Argi’ 
filmean?
Ekoizpen taldearen arduradun 
lanetan nabil, beste hainbat 
lagunekin elkarlanean. Disei-
media komunikazio agentziako 
bazkide naiz, eta koordinazio 
lana egiten dut proiektu hone-
tan: babesletzak eta finantziazio 
bideak lortu, filmatze egunera-
ko behar den guztia –tresneria, 
lokalizazioak, jantziak– prest 
dagoela ziurtatu...  

Zenbat jende dabil ‘Argi’ filma-
ren lantaldean?
Profesional askoren kolabora-
zioak bultzaturiko proiektua 
da hau, ez dago atzean ezelako 
ekoiztetxe pribaturik. Tekni-
koak eta aktoreak batuz gero, 
40-50 lagun inguru gabiltza.  

Zerk bultzatu du jende hori 
proiektuan kolaboratzera?
Hainbat arrazoi daude. Batetik, 
ikus-entzunezko munduan gau-
zak egiteko daukagun premia 
dago. Euskal Herrian garatzeke 
dagoen industria da; inguruan 
ez dago proiektu askorik. Bestal-
de, Iratxek bere ibilbidean pro-
fesional askoren proiektuetan 
lagundu du, eta orain laguntza 

hori bueltan jasotzen dabil. Bai-
na, batez ere, uste dut proiektu 
erakargarria dela: film luze bat 
da, Elorrion filmatuko da, horre-
lako proiektu handi bat Duran-
galdean egiten den lehenengo 
aldia da... 

Hasieratik zabiltza proiektu ho-
netan, eta, hain zuzen ere, pro-
fesionalak ekimenera erakar-
tzea izan da zure lanetako bat.
Bai, hori izan da lehenengo la-
netako bat. Iratxe Mediavilla 
zuzendariak ibilbide luzea du 
hainbat filmetako arte departa-
mentuetan –Bypass, Tres men-
tiras eta Camera obscura fil-
metan, esaterako–. Jende asko 
ezagutzen du, eta lagun asko 
erakarri du proiektura. 

Iratxegaz lan egin izan duzue? 
Askok bai. Camera obscura fil-
maren grabazioan ezagutu ge-
nuen elkar; ni ekoizpenean ibili 
nintzen lanean, eta bera arte 
departamentuan. 

Zerk animatu zaituzte honelako 
egitasmo bat abiatzera?
Enpresa egiturarik barik, hain-
bat profesionalen elkarlanaren 
bitartez sortzea posible dela 
ikusteak animatu nau ni, batez 

ere. Erronka horrek erakarri 
nau, abentura horren parte iza-
teak. Mediavilla zuzendariaren 
kasuan, Arriolako 24 Ordu Di-
gitalean lehiaketan Il marquesse 
filmagaz saria jaso zuen bere 
lantaldeak. Sariak beste eskala 
batean zerbait egiteko gogoa piz-
tu zien, proiektu handiago bati 
ekiteko indarra eman zien. 

Zer aurrekontugaz jardutea es-
pero duzue?
Oso oso txikiagaz. Neurria har-
tzeko: verkami.com webgunean 
abiatu dugun finantzaketa ko-
lektibo bidezko kanpainagaz 
5.000 euro lortzea ipini dugu 
helburu. Hainbat enpresak utzi 
dizkiguten baliabideak gehituz 
gero, 8.000 euroko aurrekontua 
izango da, gehienez ere. Mate-
riala alokatzeko, eta garraio eta 
elikadura gastuak ordaintzeko 
erabiliko dugu diru hori. Gehie-
nok profesionalak garen arren, 
musu truk gabiltza lanean.

Finantzaketa kolektiboaz gai-
nera, ekainaren 6rako egun oso-
ko jaialdi bat antolatu duzue.
Bai; izan ere, horrelako proiektu 
bat aurrera ateratzeko ezinbes-
tekoa da jendea erakartzeko gai-
tasuna izatea, eta Iratxek ahal-
men handia dauka horretan. 
Jendeari proiektua azaldu, eta 
laguntzeko aukera daukala adie-
razi gura diogu biharko jaialdia-
gaz. Azoka, ipuin kontalariak, 
film laburrak, kontzertua... De-
netik izango da Elorrion egingo 
dugun Kulturaren Egunean. 

Enpresa batzuek babesletza-
gaz lagundu dizuete.
Bai; Alzola Basque Water, Forta-
leza kafea, Bizkaia Esnea eta he-
rriko hainbat merkatari txikik 
lagundu digute.

Uztailean, Elorrion egingo du-
zuen grabaziorako dena prest?
Aurreprestaketa lanetan gabil-
tza, hain zuzen. Filmazioa lau 

astekoa izatea aurreikusten 
dugu. Aurrekontu murritza 
daukagunez, lokalizazio gu-
txitan –elkarrengandik hurbil 
daudenetan– behar egitea pen-
tsatu dugu. Adibidez, Elorrioko 
denda zahar bat izango da leku 
horietako bat.

Zertan datza filmaren istorioak?
1970eko hamarkadan kokaturi-
ko istorioa da. Lekuz eta garaiz 
kanpo sentitzen den neska baten 
istorioa da Argi filmean konta-
tuko duguna. Itotzen duen herri 
txiki horretatik alde egin gura 
du, eta bere barne borroka hori 
erakusten du istorioak. 

Durangaldeko jendea ere bada-
go talde artistikoan.  
Horrela da, bai. Eneko Sagar-
doyk antzeztuko du protagonis-
tetako baten papera, Felix Arka-
razok ere parte hartuko du, eta 
filmeko musika Antton Uriarte 
musikari elorriarrak egingo du. 

Diseimedia komunikazio agentziako bazkidea da Bego Goitia.

Bego Goitia | ‘Argi’ filmeko ekoizpen arduraduna | Durango, 1983
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Ogia eta zirkua
Kultura hiri handietako ga-
tazkak estaltzeko tresna gisa 
erabiltzen dela kritikatu du 
Manuel Delgado Bartzelonako 
antropologia irakasleak, 2016 
desokupatu mugimenduak 
gonbidatuta, Donostiako da-
torren urterako ekimenen ha-
rira. Kirolak ere funtzio bera 
betetzen du?

Zein da Errege Koparen 
finalaren aitzakian antola-
tutakoaren onura? Hango hi-
rian eta hemengo ziutatean 
bildutakoek sinboloak astindu 
dituzte, eskuz eta ezpainez. 
Ostean bertaratuei galdetuta, 
elkartasuna, emozioak parte-
katzea eta antzeko erantzunak 
eman dituzte guztiek. Freudek 
erakutsi zigun gizabanakoa 
taldekide bihurtzean, senti-
mendu batek gidatzen duela, 
eta ordura arteko printzipioak 
baztertzeko gai da, onartze 
akritikoaren alienazio gozoan.

Gainera, hor ditugu futbola 
erlijioaren ordezkoa dela he-
rriaren opio rolerako diotenak. 
Eta Borges futbola herrikoia 
dela ergelkeria herrikoia dela-
ko esatean. Eta sexismoa… Eta 
bortxakeria… Tentazioa han-
dia den arren, ez da hori gure 
gaurko eztabaidagaia, halere, 
baizik eta talde, herri, bandera 
eta tribu-ikurrekin identifi-
katzea. Gizakiok joera omen 
dugu gainontzekoen portaera 
kuestionatu barik imitatzeko. 
Menpeko bihurtu denak bana-
kotasuna galdu du.

Ados ereserki eta bande-
rak ez inposatzearen eskaera 
edo aldarriaz. Inorenak ez. 
Eta eraikin monumentaletan 
gutxiago. Eta diru publikoz 
gutxiago. Neurrian dago ber-
tutea. Baina instituzioak eta 
enpresa handiak festa horren 
bultzatzaileen gabarrara igo 
badira, ogia eta zirkua seguru!
http://josunearanguren.blogs-
pot.com.es/

Txistu kontzertua eta sari 
banaketa, San Agustinen
Silboberri elkarteak antolatu du biharko emanaldia

 MUSIKA 
Durangoko Euskal Astearen 
barruan Silboberri elkarteak 
antolatzen duen kontzertuan 
banatuko dituzte Durango Hiria 
lehiaketako sariak. Ekaina-
ren 6an, 19:30etik aurrera, San 
Agustin kulturgunean izango 
da hitzordua. Hiru zatiko ema-
naldia izango da; lehenengoan, 
Jon Ansorena eta Maite Sagas-
tibeltza txistulariek, Maria Zu-
bimendi akordeoilariak eta Gor-
ka Catediano perkusionistak 
joko dute. Mikel Chamizoren, 
Gabriel Erkorekaren, Sydney 
Hodkinsonen eta David Canta-
lejoren obrak eskainiko dituzte 
emanaldiaren zati horretan.

Kontzertuaren atsedenaldian 
egingo dute Silboberri txistu el-
karteak bi urtetik behin antola-
tzen duen Durango Hiria txistu-
rako konpisizioen lehiaketaren 
sari banaketa ekitaldia. Duran-
goko txistu elkarteak jakinarazi 
duenez, David Cantalejoren 

Akelarre lanari emango diote, 
bihar, 3.000 euroko lehenengo 
saria; Francisco Jose Domin-
guezen Seis miradas obrari 1.500 
euroko bigarrena; eta David 
Cantalejoren 7 miniaturas para 
txistu y piano obrari 750 euroko 
hirugarren saria.

Doako sarrera daukan bihar-
ko emanaldia biribiltzeko, Az-
koitiako eta Azpeitiako dan-
tzariek osatzen duten Sahatsa 
taldeak Gure ikuskizunen lagi-
nak izenburuko lana eskainiko 
du. Lapurdiko makil jokoa eta 
kontradantzak, aurreskua eta 
erromeria eskainiko dituzte, 
besteak beste. Sahatsa taldearen ikuskizunagaz amaituko da emanaldia.

David Cantalejoren ‘Akelarre’ 
lanari emango diote, bihar, 
Durango Hiria lehiaketako 
3.000 euroko sari nagusia

 ANTZERKIA  Itsaso Esteban 
Iurretako kale eta plazetara sei 
antzezlan ekarriko ditu, ekai-
naren 18tik 21era, Kalez Kale 
antzerki jaialdiaren bederatzi-
garren edizioak. Trapu Zaharra 
taldeagaz La Conga ikuskizuna 
eskainiko duen Santi Ugalde 
aktoreak, Iñaki Totorikaguena 
Iurretako alkateak eta emanaldi 
horien antolakuntza lanetan da-
bilen Garbitxu aktoreak aurkez-
tu dute aurtengo eskaintza.

Leioako Umore Azokan sa-
ria jaso berri duen Markeliñe 
taldearen Andante antzezlanak 
zabalduko du programazioa, 
ekainaren 18an. Askondo ka-
lean eskainiko du Zornotzako 
taldeak testurik bako ikuskizun 
ibiltaria, 18:00etatik aurrera. 

Santi Ugalde eta Maribel Sa-
las aktoreek La conga eskainiko 
dute, ekainaren 19an, 20:00etan, 
Askondon. Umore beltzeko ikus-
kizuna da: afiliatu asko galdu 
dituen sindikatu batek den-
bora luzez langabezian egon 
diren pertsonentzat antolatzen 
duen tailer bateko gorabeherak 
kontatzen ditu. Trapu Zaharra 
taldearena baino lehen, Asier 
Kidam magoaren txanda izango 
da, ekainaren 19an, 18:00etan. 

Ekainaren 20an ere, emanal-
di bi izango dira Iurretako Kalez 
Kale jaialdiaren barruan; Lo que 
nos dejaron zirku eta akrobazia 
ikuskizun berritzailea eskaini-
ko du Sainete taldeak, 18:00etan, 

Amilburu plazan, eta iaz egu-
raldi txarragatik bertan behera 
utzi behar izan zuen Rico rico 
antzezlan zirikatzailearen ema-
naldia eskaini ahalko du Salitre 
antzerki taldeak, 20:00etan. 

Gainera, ohi bezala, Musika-
ren Nazioarteko Egunagaz bat 
egingo du Kalez Kale jaialdiak, 
ekainaren 21ean. Patxin eta Po-
txin pailazoak gonbidatu dituzte 
azken emanaldirako.     

Trapu Zaharra taldeko Santi Ugalde aktoreak parte hartu zuen programazioaren aurkezpenean.

Sei antzezlan eskainiko dituzte, 
ekainaren 18tik 21era, Iurretan
Kalez Kale jaialdiaren bederatzigarren edizioan sei antzerki obra izango dira
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Tarsicioren eta 
Castroren arteko 
lehia Zornotzako 
rallysprintean

 RALLYSPRINTA  
Zapatuan, Zornotzako III. 
Rallyspinta lehiatuko dute. 
Aingeru Castro Rallysprint 
Txapelketako lider dela heldu-
ko da biharko probara, Iban 
Tarsicio abadiñarra bigarren 
tokian hamasei puntura due-
la. Biak sasoi onean daude, eta 
azken hiru lasterketak euren 
artean banatu dituzte: Tarsicio 
Hondarribian nagusitu zen, 
eta azkenengo biak, Azpeitikoa 
eta Alegiakoa, Castrorentzat 
izan dira.

Iban Tarsiciok Iñigo Peña 
atxondarra izango du kopilo-
tu, Mitsubishi EVO IX autoan. 
Zornotzako rallysprinta bere 
kuttunenetakoa du. 2013ko 
lehen aldian, hirugarren sail-
katu zen, eta, iaz, bigarren, 
irabazlearengandik segundo 
bakarrera. 

Egiaztatze proben ostean, 
parte-hartzaileak Zelaieta par-
ketik abiatuko dira 14:30etik 
aurrera. Etxano eta beste auzo 
batzuetatik zehar Euba ingu-
rura eramango ditu ibilbideak.

Durangoko klasikoa 
eta Emakumeen 
Bira asteon

 TXIRRINDULARITZA  
Durango-Durango emaku-
meen klasikoak munduko one-
nen arteko lehia ekarriko du, 
beste behin, datorren martitze-
nean. Proba 15:00etan hasiko 
da, Ezkurdi plazan, eta toki 
berean dago helmuga ere. UCI 
rankingean aurreneko tokie-
tan dauden txirrindulariek 
eta taldeek parte hartuko dute. 
Durangon abiatu eta Berriztik 
Elorrira joango dira Miñota-
tik. Ondoren, Muniketa ere igo 
beharko dute.

Hurrengo egunean, eguazte-
nean, Emakumeen Bira hasiko 
da, Iurretan hasi eta amaituko 
den erlojupeko bategaz. Ma-
rianne Vos eta Pauline Ferrand 
Prévot –iazko irabazlea– ez 
dira etorriko. Lesionaturik 
daudela jakinarazi dute. Vosek 
saihets-hezur bat apurtu zuen 
apirilean, mendi bizikletako 
proba batean, eta, antza denez, 
oraindik ez dago erabat senda-
tuta. Ferrand Prevotek mina 
izan du azken hil bietan ezker 
hankan, eta, asteon, ziatika 
diagnostikatu diote. Ondorioz, 
Bira inoiz baino zabalago dago 
gainerakoentzat.

“Ezkurdiri interes handia eta gauzak 
ondo egiteko gogoa ikusten dizkiogu”
Iurretako futbol taldean ibilitako jokalariak ilusionatuta daude Ezkurdin hasiko duten proiektuari begira

 FUTBOLA  Joseba Derteano
Emakumeen Iurretako futbol 
taldea desagertu egin da, 25 
urteko ibilbidearen ostean. 
Han ibilitako jokalari asko se-
niorren Ezkurdi taldean ibiliko 
dira datorren urtean. Ate bat 
itxi, eta beste bat irekiko du-
te. Iurretakon bizitako urteei, 
zuzendaritzagaz izandako ez-
tabaidei eta etorkizunera be-
girako asmoei buruz egin dugu 
berba hiru jokalariekin.

Zeintzuk izan dira Iurretako 
bertan behera geratzeko arra-
zoiak?
Nerea Gomez: Arazoa ez da aur-
tengo denboraldira mugatzen, 
urtetako kontua da. Hasieran zu-
zendaritzako batzuk jokalarien 
gurasoak ziren, eta ez zegoen 
hainbesteko arazorik. Gizonen 
taldea beti egon da emakumee-
naren gainetik, baina horren 
ostean emakumeena zen pisu 
handiena zuen taldea. Zuzenda-
ritzako kide horiek joan zirene-
tik egoera okertu egin da. 
Nora Ordoñez: Azken denbo-
raldietan zuzendaritzak ez du 
bere partetik asko ipini taldea 
osatzeko. Lagundu beharrean, 
baldintza asko ipini ditu. Uste 
dut aurten ere atera ahal izan-
go genuela taldea, baina urte 

askoan jaso dugun tratuagaz ne-
katuta geunden. Aurten jokalari 
faltan egon gara, bai, baina ez da 
egoera berria. Emakumeen fut-
bolean sarritan kostatzen da tal-
dea osatzea. Baina orain arte beti 
bermatu izan dugu. Urte askoan 
emakumeen taldeak aurrera 
egin badu entrenatzaileren ba-
ten eta jokalarien ekimenagatik 
izan da. Esaterako, errifak atera 
eta kamisetak saldu izan ditugu. 
N.G.: Orain arte horrela egon 
bagara, Ezkurdik egin digun mo-
duko eskaintzarik ez dugulako 
eduki izan da. 
N.O.: Gauza bat argi utzi gura 
dugu. Zuzendaritzatik inplika-
zio falta leporatu izan digute: 
entrenamenduetara ez ginela 
denok batzen, partidu batzueta-
ra hamar jokalarigaz joan gare-
la... Gizonen taldean 30 jokalari 
badaude eta bost falta badira, ez 
da asko igartzen. Emakumee-
tan, aldiz, taldea osatzea gehiago 
kostatzen da. Esaterako, lan kon-
tuengatik entrenamenduetara 
etorri ezin badute, jokalari falta 
gehiago igartzen da, jakina. Bai-
na azken batean egoera horre-
gaz geu gara kaltetuak. Begira, 
zuzendaritzari taldeak aurrera 
jarraitu zezan benetako interesa 
ikusi izan bagenio, guri konpro-
misoa eskatzea ondo ikusiko 

genuke, baina ez da horrela izan: 
konpromisoa eskatu du, baina ez 
dugu klubaren aldetik babesik 
eta egoerari buelta emateko bo-
rondaterik sentitu. Ez gaituzte 
aintzat hartu, horrela sentitu 
gara. Eta ez gabiltza diru kontuei 
buruz, tratuari buruz baizik. 
Esaterako, mutilen talde berri 
bat sortzen bazen, gure entrena-
menduak azken ordura pasatzen 
zituzten, edo mutilen entrena-
mendu bat ordu berean bazen, 
guri zelai zatitxo bat bakarrik uz-
ten ziguten entrenatzeko. Ez dira 
askotan gertatu diren kontuak, 
baina gertatu dira, eta apurka- 
apurka erre egiten dute. 

Zelan sortu da Ezkurdiren es-
kaintza?
I.G.: Ezkurdik, beheko mailetako 
taldeak izanda, nagusien talde 
bat ateratzeko asmoa zuen. Gure 
bigarren entrenatzaileak talde 
bat entrenatzen du Ezkurdin, 
eta berak jakinarazi zigun. Joka-
lariak behar zituzten nagusien 
mailako taldea osatzeko. 

Zerk erakarri zaituzte Ezkurdi-
ren proposamenetik?
N.O.: Interes handia ikusi dugu. 
Berba egin, eta gauzak adostu 
beharra dago, baina gu benetan 
konbentzitu gaituena Ezkurdi-

ren zuzendaritzatik sentitu du-
gun interesa izan da. Ez dakit zer 
eta zelan irtengo den, baina gau-
zak ondo egiteko gogoa ikusten 
dugu. Horrek norberari ere ilu-
sioa pizten dio. Gainera, denok 
batera jarraitzeko aukera dugu.
N.G.: Nork bere bidea hartuz ge-
ro, seguruenik jokalari guztiek 
ezingo lukete talderik lortu, eta 
gure ideia denok elkarrekin ja-
rraitzea zen.

Zelan osatuko duzue datorren 
denboraldiko taldea?
I.G.: Iurretakotik hamar jokalari 
goaz seguru. Beste bik oraindik 
erabaki barik dute. Fitxaketak 
egongo dira, eta Ezkurdiren gaz-
teen taldea ere hor dago.
N.G.: Ezkurdik kadete eta gazte 
mailako taldeak ditu. Horrek 
partiduei gutxieneko kopuru 
bategaz aurre egiteko bermea es-
kaintzen du, eta abantaila bat da. 
I.G.: Gu ez gara beti jokatzen 
ibiliko, eta, taldea uztean, etorki-
zuna bermatuta dagoela jakitea 
pozgarria da. Iurretakon geratu 
izan bagina, aurtengo egoera be-
rean egongo ginatekeen hurren-
go denboraldiaren amaieran.

Iurretakon urte asko eman di-
tuzue: Nereak hamahiru, Norak 
bederatzi eta Ierak zazpi. Zein 
oroitzapen gordeko duzue?
N.G.: Iurretako nire kirol ibil-
bideko talde bakarra izan da. 
Iurretarra naiz, eta pena handia 
ematen dit Iurretakotik joan 
beharrak. Niretzat oso arra-
roa izango da Larrakozelaira ez 
joatea. Ez dakit zelan sentituko 
naizen talde berrian. Alde ona da 
blokeari eutsiko diogula, eta jo-
kalariok elkar ezagutzen dugula.  
I.G.: Urte hauetan guztietan elka-
rrekin bizi izan ditugun bizipen 
onekin geratzen naiz. Azken 
batean, hori da garrantzitsuena. 
N.O.: Nik ere gauza bera diot, 
bizitako une onak gordeko ditut. 
Iurretako ez da izan nire talde 
bakarra, baina, taldeko giroa-
ri eta hartu-eman pertsonalei 
dagokienez, urterik onenak Iu-
rretakokoak izan dira. Arazoak 
arazo, hemen bizitako urteak ez 
nituzke ezergatik aldatuko. 
I.G.: Taldean, oro har, urtero giro 
ona izan dugu, baina batzuetan 
taldetxoak sortu izan dira. Aur-
ten jokalari guztiak inoiz baino 
batuago egon gara. 

Nora Ordoñez | Iurreta, 1988  | Iera Gerrikabeitia | Zornotza, 1983  | Nerea Gomez | Iurreta, 1982  
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Saskibaloia

Denboraldia amaituta
Aurtengo denboraldiaren bu-
kaera honetan, errepasoa eta 
hainbat klubi buruzko haus-
narketa egiteko sasoia dugu.

Zornotzaren denboraldia 
oso ona eta, era berean, zaila 
izan da. Mikel Garitaonan-
diaren taldeak, denboraldi 
guztian lesio asko izan arren, 
ondo amaitu du. Playoffean, 
lehenengo fasea pasatu zuen 
Xuven Cambadosen kontra, 
partidu bi jarraian irabazita. 
Finalerdietara pasatzeak klu-
baren aurrerapauso handia 
suposatzen du. Bi urte, eta bie-
tan jokatu dute Urrezko LEB li-
gara igotzeko playoffa. Aurten 
finalerdietan bukatu du denbo-
raldia Guadalajararen aurka. 
Igoerarako finalean 3-2 geratu 
dira guadalajaratarrak, Caste-
lloko Amicsen aurka. Horiek 
igo dira Urrezko LEB ligara.

Labur esanda, urte ederra. 
Zaila eta gogorra. Baina au-
rrerapauso handia eta ederra 
eman du klubak. Lan onaren 
emaitza. Zorionak! 

Beste alde batetik, Tabira-
kok ez du izan urrezko den-
boraldia. Mutiletan, Iskander 
de Dios entrenatzaileak talde 
berria eratzen finkatu du bere 
lana. Denboraldi honetan, ez 
du arazorik izan sailkapenean, 
eta, datorren denboraldira be-
gira, taldea eratuta dauka. Lan 
horrek jarraipena izango du, 
eta emaitza onak izango ditu 
laster.

Tabirakoko neskek ere hur-
bil izan dute aurreko denboral-
diko emaitzak jasotzea, baina 
ezin izan dute lortu. Hala ere, 
ezin dugu ahaztu egindako 
lana, eta lesioek jarri dituzten 
arazoez gain hurbil ibili direla 
aurten LF-2 ligara igoera lor-
tzeko fasea jokatzetik.

Amaitu da denboraldia, 
orain hurrengoa prestatzeko 
lanak egiten hasi behar. 

ADITUAREN TXOKOA
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Mendiko bizikleta martxa 
egingo dute etzi, Berrizen
Udaletxe paretik irtengo dira, 09:00etan

 TXIRRINDULARITZA  
Domekarako VI. Martxa Ziklo-
turista antolatu dute Berriz Bi-
zikletari Elkarteak eta Berrizko 
Udalak. Martxa ez da lehiako-
rra izango, baina, amateurren-
tzat ez ezik, espezialistentzat 
ere aproposa izango da, ibilbide-
ko 120 kilometroetan orografia 
gorabeheratsua delako: Mu-
niketara, Ixuara eta Areitiora 
igoko dira. Ekainean, proba 
gogorrak izaten dira, Quebran-
tahuesos adibidez, eta askok 
hitzordu horietarako prestake-
ta gisa hartzen dute Berrizko 

martxa. Lagunartean, presarik 
gabe egiteko ere aproposa da. 

Izen-emateak
Berrizko udaletxe paretik ir-
tengo dira, 09:00etan, eta 200 
parte-hartzailetik gora izango 
dira. Izen-ematea egunean ber-
tan egin daiteke: 15 euro da li-
zentzia dutenentzat eta 25 euro 
gainerakoentzat. Izen-ematea 
webgunearen bidez egiten due-
nak (www.berrrizbizikletariel-
kartea.com) 5 euroko deskontua 
izango du. Ekainaren 5a da ho-
rretarako azken eguna.

Triguerosek 
zilarrezko domina 
lortu du taldeka, 
trail txapelketan

 TRAILA  
Joan zen asteburuan, Mun-
duko Trail Txapelketa jokatu 
zuten Frantziako Annecy he-
rriaren inguruan. Espainiako 
selekzioak lehenengoz parte 
hartu zuen txapelketa horre-
tan, eta emakumeen taldeko 
lau partaideetako bat Aba-
diñon bizi den Silvia Trigue-
ros izan zen. Emakumeek lan 
bikaina osatu zuten 85 kilome-
troko ibilbide gogorrean: tal-
deka bigarren sailkatu ziren, 
eta zilarrezko domina irabazi 
zuten. Triguerosek 25. tokian 
amaitu zuen lasterketa, 11 or-
du 31 minutuko denboragaz. 
Maite Maiorak bakarkako 
podiumera igotzea lortu zuen, 
lasterketan hirugarren tokian 
sailkatu ostean.

Durangon Bizikleta Eguna 
izango dute, domekan 
Erakustaldiak, probak eta zozketak egingo dituzte

 TXIRRINDULARITZA  
Gazteen artean txirrindularitza 
sustatzeko helburuz, Duran-
guesa elkarteak eta Durangal-
deko Bizikleta Eskolak Bizi-
kleta Eguna antolatuko dute 
domekarako, Ezkurdi plazaren 
inguruan.  

Askotariko ekintzen artean, 
bizikleta martxa herrikoi bat 
egingo dute 11:00etan hasita. 
Bi zirkuitu prestatu dituzte: 
hamar kilometroko ibilbidea 6 
eta 11 urte bitarteko gaztetxoei 
bideratuta egongo da, eta hama-
bost kilometrokoa, 12 eta 16 urte 

bitartekoei zuzenduta. Izena 
doan eman daiteke probak hasi 
baino ordu erdi lehenagotik.

Trial Bike erakustaldia
Proben ostean, 12:00 inguruan, 
Jabi Cebrianek eta Alex Astor-
kiak Trial Bike erakustaldia 
eskainiko dute Ezkurdin batzen 
direnentzat. Gainera, goiz guz-
tian umeentzako puzgarriak, 
ginkana, tailer mekanikoa eta 
bigarren eskuko bizikleten sal-
menta postua egongo dira. Gai-
nera, bizikletarako osagarriak 
zotz egingo dituzte.

Arteaga-Lasa eta Olano-Imaz  
bikoteak txapelaren bila, Mallabian
Biharko Izarrak txapelketako finalak jokatuko dituzte gaur, 19:30etik aurrera

 PILOTA  Joseba Derteano
Mallabian, Biharko Izarrak Pi-
lota Txapelketako finalak joka-
tuko dituzte gaur, 19:30etik au-
rrera. Ez dago faborito argirik, 
ez lau t’erdian, ez binaka.

Binakako finalak lau pilotari 
gazteren arteko norgehiagoka 
erakutsiko du: Asier Artea-
gak (Lasarte-Oria, 18 urte) eta 
Adur Lasak (Uharte, 21 urte) 
Anartz Olanoren (Areso, 20 ur-
te) eta Ander Imazen (Oiartzun 
20 urte) kontra jokatuko dute. 
Atzean, Imazek nagusitu behar 
luke, baina Lasak esperientzia 

gehiago du, eta oso pilotaria da. 
Aurrelari biak jotzaileak dira, 
baina Arteaga trebeagoa da tan-
toa amaitzerako orduan. Artea-
gak erakustaldia eskaini zuen 
finalerdietan. Asegarcek kate 
motzean lotuta duen pilotariari 
dena irten zitzaion, eta ohi bai-
no errazago amaitu zuen tantoa. 
Gainera, sasoian dago GRAVN 
eta Bergara Hiria txapelketak 
irabazi ostean. Beraz, badirudi 
berak eskaini dezakeenaren 
arabera egingo duela txapelak 
alde batera edo bestera. Hala 
ere, Olanok ezker indartsua du, 

eta Imazek eta biek Lasa atzean 
zigortzen badute, finalaren non-
dik norakoa aldatu dezakete.

Aurretik lau t’erdiko finala
Binakakoaren aurretik lau t’er-
diko txapela erabakiko dute Xa-
bier Etxebarriak (Uharte, 16 ur-
te) eta Ioritz Egigurenek (Lizar-
tza, 17 urte). Egiguren abilagoa 
da, eta esperientzia handiago 
du finalak jokatzen; horregatik, 
irabazteko faborito ikusten dute 
adituek. Etxebarria jotzaileagoa 
da, eta bere estrategia pilota luze 
erabiltzea izan daiteke.

Asier Arteaga finalerdietako partiduan sakea ateratzen. Maialen Zuazubizkar
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Inmobiliariak

LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 

www.inmoetxetxo.com

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
• DURANGO: 1 eta 3 logelako etxebizitzak 

alokagai. 550€-tik aurrera.

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

komun 2 eta egongela. Ganbara eta garajea. 
Berriztatua. 

• 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. 120.000€.

• ARTEKALEA: 8 etxebizitza eraikitzen. Logela 1 eta 
2koak. Trastelekuarekin. 128.000€-tik aurrera.

• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoa kanpora begira 
dago. Berriztatzeko. Inguru onean kokatua.

• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. Logela 2, komun 
2 eta 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 pilotalekua.

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 berriztatua. Trastelekua.

LURSAILAK SALGAI
ABADIÑO
• Bi bizitzako etxea eraikitzeko. 1.100 m2-ko 

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

aukera dago.
ABADIÑO
• Bi familiako etxea eraikitzeko 1.100 m2-ko 

lursaila salgai. Informazio pertsonalizatua.  
EUBA
• 3.000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. Lurzati 2, 

bakoitzean bi familiako etxebizitza eraikitzeko 
aukerarekin.

ZORNOTZA
• LARREA: 27.000 m2-ko lursaila.

BASERRIAK ETA 
TXALETAK SALGAI

• ABADIÑO. Gaztelua: Baserria. Sarrera arku 
ederra du. 20.000 m2-ko lursaila baserri 
ondoan.

• BERRIZ: 1.200 m2-ko lursailean kokatutako 
txaleta, Abeletxe kalean. 4 logela, 3 komun, 
sukaldea eta egongela. Garajea.

• DURANGO: Familiabakarreko txaleta salgai 
lorategiarekin. Igerileku klimatizatua. Ikuspegi 
ederrak. Inguru pribilegiatua.  

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

Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 

Otxandion, besteak beste.

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

egongela, 2/4 logela eta 2 komun.
• ARAMOTZ: Halla, 3/4 logela, sukaldea, egongela 

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

komuna.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3/4 logela, sukaldea, 

egongela eta 2 komun. 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: 3 logela, sukaldea, egongela, bainugela 
eta komuna. 

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

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

• GALTZARETA: 5 logela, sukaldea, egongela, komun 
2 eta bainugela 2. Portxea. Garajea eta 
trastelekua.

• JOSE ANTONIO AGIRRE: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komun 2. Balkoia. Garajea eta 
trastelekua.

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

• 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. 

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

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

• MONTEVIDEO: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komun 2. Terraza. 

• 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 FRANTZISKO: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna. Terraza. 

• SAN IGNAZIO: 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: 4 logela, sukaldea, egongela eta komun 2. 
Despentsa. Balkoia.   

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

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

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

komuna eta bainugela. Despentsa. Balkoia. 

ETXEBIZITZAK SALGAI ETXEBIZITZAK SALGAI
SAN FAUSTO MATIENA

SAN IGNAZIO

F.J. ZUMARRAGA

ERDIALDEAN

ASKATASUN ETORBIDEA

ABADIÑO

ARAMOTZ

MARTXOAREN 8KO KALEA

• Erdi berria. BOE. Logela, egongela, sukalde 
jantzia eta komuna. 40 m2-ko terraza. Garajea 
eta trastelekua. 98.500n.

ERRETENTXU

www.inmoduranguesado.com

• Bizitzen sartzeko moduan. 3 logela, egongela, 
sukalde jantzia, despentsa eta komuna. 
Berogailua. 88.000n.

• 4 logela, komun 2, egongela terrazarekin eta 
sukaldea terrazarekin. Ganbara eta garajea. 
207.000n.

• Etxebizitza altua. 3 logela, komun 2, sukaldea 
esekitokiarekin eta egongela terrazarekin. 
Trastelekua eta garajea. Etxe osoa kanpora 
begira dago. 239.500n.

• 85 m2. 3 logela, komuna, egongela terrazarekin 
eta sukalde handia. Igogailua. Eguzkitsua. Garaje 
itxia, 2 kotxerentzako aukera. 120.000n.

• 3 logela, komuna, egongela, sukaldea eta 
despentsa. Igogailua. Lehio berriak. 130.000n.

• 3 logela (bat terrazarekin), komun 2, egongela 
eta sukaldea terrazarekin. Ganbara eta garajea. 
Eguzkitsua. Etxe osoa kanpora begira dago. 
260.000n.

• Aukeran. Erdi berria. Logela 2, komun 2, 
egongela eta sukaldea esekitokiarekin.  
Trastelekua. Garajea. 195.000n.

• Estreinatzeko. Igogailua. Logela 2, egongela, 
sukalde jantzia eta komun 2. Trastelekua. 
150.000n.

ZALDIBAR

ELORRIO

• 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
komuna. 94.000n. Prezio negoziagarria.

• 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
komuna. Berogailua. Egoera onean. 137.000n. 
Prezio negoziagarria.

• 73,43 m2. Logela 2, egongela, sukalde jantzia, 
komuna eta bainugela. Esekitokia. 130.000n. 
Prezio negoziagarria.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

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

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

Mallabia. Pisu eguzkitsua, 3 
logela handi, 2 komun, terraza,
sukaldea eta egongela. 100 m2-ko
azalera eraikita. Harremanetan
jartzeko deitu. Tel.: 695-77 31 41.

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Elorrio erdigunean pisu
bat alokatzen dugu: 3 logela, 
2 balkoi handi eta eguzkitsu,
altzariz horniturik, pisua berriz-
tuta dago, eta trasteleku batekin
alokatzen dugu. 
Prezioa: 450 euro. 
Tel.: 94 658 25 41 / 666-14 75 97.

Elorrio. Apartamentua alokagai
herri erdian: logela bat, sukaldea-
egongela, bainugela, trastelekua,
berogailua-gasa. Eguzkitsua eta
bizitzera sartzeko prest. Gauez
deitu. Tel.: 94 682 04 38 (Edu).

OPORRETAKO ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

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

Ramales (Cantabria). 
Ramalesen etxe bat alokatzen da
8-9 pertsonentzako landetxea.
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.

PISUKIDE BILA

Iurreta. Pisukide euskaldun bila
nabil, Iurretako plazan dagoen
etxebizitza bat partekatzeko. 
Tel.: 626-15 68 17.

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

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.

Elorrio. Elorrion, Anduetxeta
kalean, 20 m2-ko garaje itxia 
salgai. Tel.: 650-51 22 79.

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

GAINERAKOAK

ERRENTAN EMAN

Berriz. Berrizko Eitua industri-
aldean lonja bat alokatzen edo
saltzen dut. 82 m2. Bulegoa,
aldagelak eta bainugelak ditu.
Tel.: 94 681 42 54. 

Teknologia
GAINERAKOAK

SALDU

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

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Lan bila nabil, 
pertsona nagusiak zaintzen, 
barruko langile gisa, edo etxeko
lanak egiten, eguneko langile gisa.
Erreferentziekin. 
Tel.: 640-64 42 60.

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

Garai. Neska euskalduna, 
esperientziarekin, uztailean, 
haurren zainketan lan egiteko
prest. Goizez. Tel.: 688-67 45 64.

Durangaldea. Lan bila nabil,
pertsona nagusiak zaintzen eta
garbiketa lanetan. Sukaldaritzan
ere jardun dezaket. Esperi-
entziarekin. Orduka edo lanaldi
osoan. Tel: 602-01 24 53.

Durangaldea. Mutil euskalduna,
esperientziaduna, Gizarte
Hezkuntzako ikaslea, langilea eta
arduratsua umeak zaintzeko
prest. Tel.: 666-79 89 35.

Durangaldea. Lan bila nabil,
pertsona nagusiak zaintzen eta
garbiketan. 08:00etatik 13:30era.
Barneko langile gisa. 
Tel.: 631-73 01 44.

Durangaldea. Esperientziadun
neska lan bila dabil pertsona 
nagusiak zaintzen, garbiketan edo
etxeko lanetan. Barruko edo
eguneko langile gisa. 
Tel.: 691-06 21 19.

Durangaldea. Esperientziadun
neska lan bila dabil pertsona 
nagusiak zaintzen, garbiketan 
edo etxeko lanetan. Barruko edo
eguneko langile gisa. 
Tel.: 632-57 31 80.

Durangaldea. Lan bila nabil,
pertsona nagusiak zaintzen, eta
taberna edo etxeak garbitzen.
Lanaldi osoa edo orduka. Zazpi
urteko esperientzia dut. 
Paperekin. Tel.: 631-28 71 29.

IRAKASKUNTZA
Durangaldea. Lehen
Hezkuntzako gradua eta eskola
partikularrak ematen esperientzia
daukan neska euskalduna naiz,
eta irailetik aurrera Lehen
Hezkuntzako ikasleei eskola par-
tikularrak emateko prest nago. 
Interesa baduzu, deitu lasai. 
Tel.: 685-77 41 80.

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

GAINERAKOAK
Durangaldea. Kontabilitatea,
fiskalitatea... eramateko prest.
Neska lizentziatua eta esperi-
entziaduna. Tel.: 635-71 59 28. 

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.

Durango. Ile apaintzailea, neska
zein mutila, behar dugu Duran-
gon; mesedez, bidali curriculuma
helbide elektroniko honetara: 
hormaetxeane@gmail.com.

Durango. Gure taldean sartu
nahi al duzu? Ile apaintzaile bat
behar dugu. Mesedez, bidali zure
curriculuma helbide honetara:
peluqueriadedurango@gmail.com.

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

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. 

Ibilgailuak
MOTORRAK

SALDU

Suzuki motorra saltzen dut.
Suzuki GSRX 1.300 motorra
saltzen dut. 2006. Urdina eta
grisa. 175 zaldi potenzia. IAT:
2016. Karbono ahuleko 
ihes-hodia. Bateria berria. 
Beti egon da garajean. 
Tel.: 645-73 54 42 (Rafa).

Familia - etxea
ETXERAKO TRESNAK /
ALTZARIAK

SALDU

3 litera salgai. 3 litera daude
salgai. Ezin hobeto zainduta.
Neurriak: 90 x 1,90. Horiekin 
batera bi apal ere doaz. 
Armairu 1 eta 2 kajoi ditu. 
Tel.: 660-25 27 93. E-maila:
a_aldekoa_90@hotmail.com.

Lorategirako mahaia eta
aulkiak salgai. Egoera ezin
hobean dauden lorategiko egur
oneko mahaia eta aulkiak salgai.
Uda sasoirako erosi nahi izanez
gero, hemen daukazu aukera ezin
hobea. Ez ditugu erabiltzen, eta
saltzea pentsatu dugu. Prezio
onean jarri ditugu salgai: 300
euro. Prezio negoziagarria. 
Tel.: 695-70 62 27.

HAURREN TXOKOA, 
OSAGARRIAK

SALDU

City Mini bikientzako kapazua
salgai. City Mini bikientzako 
kapazua salgai. Arropak opari.
Tel.: 635-00 62 63.

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: Ca-
sual-play ume-kotxea (kapazua
eta aulkia); kotxean erabiltzeko
haurrentzako aulkia (0-18 kg);
McClaren aulkia; lehen hilabetee-
tan 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.

SALGAI
· ELORRIO
REF.499 . 70 m2-ko pisua, 2 logela, bainugela 1, 

sukalde amerikarra. 155.000n.
TABERNA BI SALGAI. KONTSULTATU.
REF. 579. 200 m2-ko etxea eta 1.700 m2 inguruko 

lursaila. 390.600n.
REF 582. 76 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

egongela eta sukaldea. 93.300n.
REF. 472. 65 m2-ko PISU BERRIA, logela 2, 

bainugela 2, sukalde amerikarra. 132.000n.
REF. 547. 50 m2-ko apartamentua, logela 1 eta 

bainugela. 154.500n.
REF.474. Pisua. 95 m2. 3 logela. Bainugela 2. 

Garajea
Lokalak, dimentsioak: 250 m2, 170 m2, 140 m2, 

121 m2, 101 m2, 62,5 m2 eta 105 m2.
REF. 473. 65 m2-ko PISU BERRIA, 2 logela, 

bainugela 2, sukalde amerikarra. 161.000n.
REF. 407. 65 m2, 2 logela, bainugela 1, sukaldea 

eta egongela. Garaje itxia barne. 148.600n.
REF.550. 95 m2-ko pisua, 3 logela, 2 bainugela, 

sukaldea eta egongela. 185.300n.
REF. 565.- 75 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

egongela eta sukaldea. 125.000n.
REF. 568.- 115 m2-ko pisua, 4 logela, 2 bainugela. 

40 m2-ko trastelekua 155.000n.
Lursailak: Unifamiliarra eraikitzeko eta 

bifamiliarra eraikitzeko. 230.000n / 330.000n.
BI LOGELAKO ETXEBIZITZA. 60.000n.
70 m2-ko pisua, 2 logela, bainugela 1, egongela 

eta sukaldea. 40 m2-ko trastelekua. 84.000n.
· ATXONDO
REF.495. Pisua. 95 m2. 3 logela, 2 bainugela, 

sukaldea, egongela eta terraza. Garaje itxia 
(prezioan ez dago barne) 200.000n.

REF.469. Adosatua. 200 m2. 5 logela, 4 
bainugela, egongela-sukaldea, 
terraza-lorategi. 2 garaje. Kontsultatu.

Ref.428. Baserria. 383 m2, 3 logela, bainugela, 
egongela-sukaldea. Lursaila. 385.000n.

Ref.427. Baserria. 900 m2, 9 logela, 2 bainugela, 
egongela, sukaldea. Lusaila. Kontsultatu.

Ref.333. Pisua. 75 m2, 3 logela, bainugela, 
egongela, sukaldea. 180.000n.

· ABADIÑO
Txaleta, 4 gela, 2 bainugela, sukaldea, egongela. 

Berri-berri dago. 570.000n.
Ref.372. 83 m2-ko pisua, 3 gela, 2 bainugela, 

egongela eta sukaldea. 246.000n.
Ref.325. Pisua, 90 m2, 3 gela, bainugela 2, 

sukaldea eta egongela. 105.000n.
· BERRIZ
Ref. 393. Pisua, 80 m2, logela 2, bainugela, 

egongela, sukaldea, balkoia. 162.000n.
60 m2-ko pisua, 2 logela, bainugela, egongela, 

sukaldea. 126.000n.
Ref. 401. Pisu ia berria, 65 m2, 2 logela, bainugela 

1, sukaldea eta egongela. 204.000n.
Lursailak: 4 lursail salgai, eraikitzeko aukerarekin. 
REF. 540.- TXALET BERRIA 1.200 m2-KO 

LURSAILEAN ERAIKIA. 600.000.
Ref.373. 68 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

egongela, sukaldea. Aukera paregabea.
· ZALDIBAR
Ref. 378. 90 m2-ko pisua, 3 logela, bainugela 1, 

sukaldea eta egongela. 158.000n.
Ref. 391. Pisua, 70 m2, 3 logela, bainugela 1, 

sukaldea, egongela. 125.000n.
Ref. 392. Pisua, 75 m2, 3 logela, bainugela 1, 

sukaldea, egongela. 150.000n.
REF. 570. Pisua, 3 logela, bainugela 1, sukaldea, 

egongela eta garajea. 159.000n.

Sartu gure webgunean
www.inmobiliariaetxelan.com

PERITU BAT
Esperientzia duen autoen 

peritu bat behar dugu 
Durangaldeko peritatze 

enpresa baterako.

Bidali curriculuma 
durangoperitaciones@gmail.com 

helbide elektronikora.

LAN ESKAINTZA



:: DURANGO | ZUGAZA 

Insidious.  
Capítulo 3
• barikua 5: 19:30/22:00   
• zapatua 6: 19:30/22:30  
• domeka 7: 21:15 

Meñique y el  
espejo mágico
• zapatua 6: 17:00  
• domeka 7: 17:00 

Nuestro último 
verano en Escocia
• domeka 7: 19:00  
• astelehena 8: 18:30 

2. ARETOA

Lo mejor para ella
• barikua 5: 19:30  
• zapatua 6: 22:30  
• domeka 7: 21:15

Nuestro último 
verano en Escocia
• barikua 5: 22:00   
• zapatua 6: 19:30 

Insidious.  
Capítulo 3
• zapatua 6: 17:00   
• domeka 7: 17:00/19:00  
• astelehena 8: 18:30/21:00  
• martitzena 9: 20:00

 
:: ELORRIO | ARRIOLA 

Mad Max: furia  
en la carretera
• zapatua 6: 22:30  
• domeka 7: 20:00  
• astelehena 8: 20:00

 
:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 

Nuestro último 
verano en Escocia
• barikua 5: 20:30   
• zapatua 6: 19:30/22:30  
• domeka 7: 20:00  
• astelehena 8: 20:15

La Bohème
• eguaztena 10: 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 Ekainaren 5ean, 22:00etan,  
Elorrioko Arriola antzokian

Amodioaren ziega
Aitorrek eta Mirenek osaturiko bikotearen istorioa du ardatz 
obrak; bata preso dago, eta bestea bisitan joan zaio. Lau 
aktorek gorpuzten dute bikotea: Durangaldeko Eneko 
Sagardoyk, Joana Ocañak eta Nazaret Froufek, eta Urki 
Muguruza zarauztarrak. Xabier Mendigurenek idatzitako 
gidoian eta olerkietan dago oinarrituta antzezlana. Kartzelako 
aurrez aurrekoen bizipenak ezagutzeko, bestalde, preso 
egondako hainbat lagunekin elkarrizketak eduki dituzte 
Lauka taldeko antzezleek.

EKAINEKO AGENDA

5

MAIZTEGI HERRI ESKOLA 
10:00 Zigor Iturrieta, sukaldari eta mendizalea, eta Oihana 
Azkorbebeitia, mendizalea, 1., 2., 3. eta 4. mailakoekin.  
15:30 Haur parkea.  
15:30 Jolasak eta tailerrak.
17:30 Erakusketa, ikasleen lanak.
19:30 Playbacka.
20:30 Herri afaria

9
HERRI BIBLIOTEKA 
18:30 Helduen irakurketa kluba ‘El frágil vuelo de los pájaros’, 
Christie Watson.
GOIURIKO AMA NAGUSIEN ELKARTEA - Kontsumobide 
18:00 ‘Alimentación y nutrición’ tailerra.

10 HERRI BIBLIOTEKA 
18:30 Helduen irakurketa kluba ‘Habiak’, Maite Gurrutxaga, 
Dejabu panpin laborategia.

11 IURRETAKO UDALA 
09:00 Iurretako kale azoka.

16 ANDEREBIDE IBARRETXE KULTUR ETXEAN
18:00 Bideoforuma.

18

IURRETAKO UDALA 
09:00 Iurretako kale azoka.
MUSIKA EGUNA 
GOSPEL ZIKLOA OROBIOGOITIAKO IKASLEEKIN 
11:00 San Migel elizan.
IX. KALEZ KALE
20:00 Markeliñe taldearen  ‘Andante’ antzezlana, Askondon.

Musika

:: ABADIÑO

EKAINAREN 5ean
18:00etan, ikasturte 
amaierako jaialdia, Errotan.

:: DURANGO

EKAINAREN 6an
20:30ean, The Prowlers 
+ Grade 2 + Oldarkor 
+ Smoking Barrels, 
Plateruenean.
21:00etan, haurren 
minbiziaren ikerketaren 
aldeko kontzertu solidarioa, 
Plateruenean: Guda Dantza 
+ Zebel + Hora Trece.

:: ELORRIO

EKAINAREN 12an

22:00etan, Ghetto, Arriolan.

:: MALLABIA

EKAINAREN 6an
20:30ean, abesbatzen 
kontzertua, pilotalekuan.

:: ZALDIBAR

EKAINAREN 11n
20:00etan, III. Gari Rock 
Fest: Izaro, Sorgin tabernan.

EKAINAREN 12an
23:00etan, III. Gari Rock 
Fest: The Freetangas, 
gaztetxean.

Jaialdia

:: BERRIZ

EKAINAREN 6an

10:00etan, pointer ehiza 
txakurren jaialdia, San 
Kristobal baselizan.

Euskal Astea

:: DURANGO

EKAINAREN 5ean

18:00etan, Esku Pilota 
Eskolako Haurren XXV. 
Txapelketako finalak, Ezkurdi 
pilotalekuan.
19:30ean, txalaparta, 
alboka, trikiti eta pandero 
eskoletakoen, eta Sugarri 
fanfarrearen kalejira. 

EKAINAREN 6an

12:00etan, Bartolome Ertzilla 
musika eskolako txistularien, 
Jaizale Durangaldeko 
txistulari elkartearen, eta 
Txoritxu Alai eta Tronperri 
dantza taldeen kalejira. 
18:00etan, XIV. Zesta-punta 
Txapelketako finalaurrekoak, 
Ezkurdi pilotalekuan. 
19:30ean, Durango Hiria 
txisturako obren lehiaketaren 
sari banaketa, txistu 
kontzertua eta Sahatsa 
dantza taldearen ikuskizuna, 
San Agustin kulturgunean. 
20:30ean, Galdakaoko eta 
Lemoako abesbatzak, Santa 
Ana elizan. 

EKAINAREN 7an
12:00etan, Julene Azpeitia 
lehiaketaren sari banaketa, 
San Agustin kulturgunean. 
13:00etan, Eskolarteko VII. 
Pintura Lehiaketaren sari 
banaketa, Ezkurdi erakusketa 
aretoan. 
16:30ean, Peterren 
Oroimenezko VI. Esku Pilota 
Jaialdiako finala, Ezkurdi 
pilotalekuan. 

EKAINAREN 12an

10:00etan, umeen euskal 
joko tradizionalak, Landako 
kiroldegian.

Zinema

:: ELORRIO

EKAINAREN 10ean

19:30ean, ‘Bizikletak vs. 
kotxeak’, Iturri kultur etxean.

EKAINAREN 6an

17:00etan, Urduri dantza 
taldearen emanaldia.

18:00etan, Txatxilipurdiren 
‘Munduan berbena’.

19:00etan, herrian kantuz 
kantu eta Arantzarte dantza 
taldea.
23:00etan, bertso bira, 
eta Xabi eta Josebaren 
erromeria.

:: MAÑARIA  
(Garagardo jaia)

EKAINAREN 6an

12:00etan, sokatira 
lehiaketa.

14:00etan, herri bazkaria. 
Ondoren, triki-poteoa.

19:00etan, Deiedra taldea, 
Errekondon.

21:30ean, Mocker’s + 
Screamer Sinners + Dirty 
Brothers + Bilbomatiks, 
plazan.

Kontalaria

:: DURANGO

EKAINAREN 13an

11:30ean eta 12:15ean, ‘Story 
time under the sea’ 3-5 
urtekoentzat ipuin kontalaria 
ingelesez, Udal Liburutegian.

Ekitaldia

:: ABADIÑO

EKAINAREN 7an

Gerediaga Elkartearen 50. 
urteurreneko ekitaldia, 
Astolan. 10:00etan, 
Photowalk. 10:30ean, 
‘Arkeologoa egun batez’ 
umeentzako tailerra, 
eta berbaldia: ‘Zer da 
lehentasunezkoa?’. 
13:00etan, esker on 
ekitaldia. 14:00etan, 
bazkaria eta kantu-
erromeria. 

Berbaldia

:: MALLABIA

EKAINAREN 12an

19:00etan, Mikel Pradera, 
Gorka Arrizabalaga eta Igor 
Astarloa, kultur etxean.

:: ZORNOTZA

EKAINAREN 5ean
19:00etan, Zubiaur musika 
eskolako Analisiko ikasleen 
emanaldia, Zelaietan.

EKAINAREN 11n
19:00etan, Zubiaur musika 
eskolako perkusio ikasleen 
eta abesbatzaren emanaldia, 
Zornotza Aretoan.
18:00etan, Zubiaur musika 
eskolako piano ikasleen eta 
ganbera musika taldearen 
kontzertua, Zelaietako 
auditoriumean.

Antzerkia

:: ELORRIO

EKAINAREN 5ean

22:00etan, ‘Amodioaren 
ziega’, Arriolan.

Jaiak

:: OTXANDIO  
(Mekoletako jaiak)

EKAINAREN 5ean

21:00etan, txupinazoa 
jaurtiko dute.

21:30ean, gazteen herri 
afaria.

23:00etan, Zea Mays +  
Izerdi gorria + DJ Nafa.
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BOTIKAK EGURALDIA

ZAPATUA

IGANDEA

MARTITZENA

ASTELEHENA

19º

24º

23º

23º

13º

14º

13º

15º

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

BARIKUA, 5 
 09:00-09:00

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 6
09:00-09:00

De Diego 
Intxaurrondo 22 - Durango 

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-13:30

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Jaio-Olabarrieta
Errekakale 6 - Elorrio

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz 

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 7
09:00-09:00

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ASTELEHENA, 8
09:00-09:00

Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 9
09:00-09:00

Mugica 
Andra Maria 9 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 10
09:00-09:00

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 11
09:00-09:00

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

 Gaur, ekainak 6, Aialak, gure neska 
jatorrak, 9 urte bete ditu. Segidu 
horren alaia izaten! Muxu potolo bat 
zure familiaren partez. Zorionak 
txapeldun!

 Zorionak Maialen! Ekainaren 5ean, 8 
urte beteko dituzu. Oso ondo ospatu 
zure eguna. Musu asko eta besarkada 
handi bat familia guztiaren partez.

 Gure etxeko txikiak urtea beteko dau 
domekan. Mosutxo  piloa danon partez 
Jakes! Potoloena Haizea, aitatxo eta 
amatxorena! Zorionak bulloso!

 Ekainaren 9an, Enarak 4 urte 
beteko ditu. Zorixonak sorgintxu! 
Mosu potoluek etxeko danen 
partez!

  Iker Iturriagak 7 urte bete ditu 
gaur. Zorionak txapeldun! Musu 
potolo bat etxeko guztion partez.

 Datorren astelehenien, Abadiñoko 
mutil handi honek 4 urte beteko 
dauzenez, zorixonak Aretx !

 Joel, urtegun zoriontsua pasa 
dezazula! Pastelak ekarriko dituzu, 
ezta? Zorionak gurasoen, anaiaren eta 
familia guztiaren partez!

 Maiatzaren 27an, egun zoragarria pasatu genuen 
Bizidunek antolatutako ibilaldian, Oñan eta Friasen. 
Hurrengo batean gehixau!

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



 AKUILUA  Eneko Azurmendi
Sarritan, filmetan gauza bi-
txiak eta existitzen ez diren 
hainbat efektu ikusten ditu-
gu, eta askotan galdetzen dio-
gu gure buruari efektu ho-
riek zelan egingo ote dituzten. 
Jon Bragado zornotzar gaz-
tea efektu horiek lantzen da-
bil. 28 urte ditu, eta Vancouve-
rren (Kanada) bizi da, George 
Lucas zinema zuzendariaren 
enpresa batean lanean. Txiki-
tatik eduki du argi mundu ho-
rretan lan egin gura zuela.

Efektu bereziak eta bisua-
lak egitea da zure lana. Zer 
da zehatz-mehatz egiten du-
zuna?
Kamera birtual eta integrazio 
teknikaria naiz. Pertsonaia di-
gitalak eta mundu fantastikoak 
aktoreek grabaketak egin di-
tuzten momentu, egun eta le-
ku berean kokatzea da nire la-
na; azken finean, ilusioa fabri-
katzea. Aktore batek existitzen 
ez den zerbait ukitu nahi badu, 
hor sartzen naiz ni.

Zelan hasi zinen mundu ho-
netan?
7 urtegaz Jurasic Park filma 
ikusi nuen. Amaitzean, aitari 
galdetu nion zuzendariak zer 
egiten zuen dinosauroak ak-
torea jan dezan. Aitak esan zi-
dan guztia truko huts bat dela, 
dinosauroak ez daudela akto-
reen aurrean, grabatu eta gero 
filmari gehitzen zaizkiola bene-
takoak direla sinistu dezagun.

Londresen hasi zinen, eta 
orain Vancouverren zaude. 
Euskal Herrian horri lotutako 
lanik ba al dago?

Ez dago ezer ez Euskal Herrian, 
ez estatu mailan. Pena bat da 
gobernuek zinemaren egoera 
Estatu arazotzat ez jotzea, bes-
te lurralde batzuetan gertatzen 
den legez. 

Inplikazio handia eskatzen 
duen lana da? Ordu asko sar-
tu beharreko lana dela dirudi...
Bai, baina beste edozein lane-
tan gertatzen den antzera. Esal-
diak dioen moduan, gustatzen 
zaizun lanen bat aurkituz ge-
ro, irudituko zaizu ez zoazela 
lanera. Nire ustez, egia da ho-
ri. Egunean zortzi ordu baino 
gehiago sufritzea axola ez zai-
zun zer lan aukeratuko zenuke? 
Horixe da galdera.

Bokazioz zabiltza behar ho-
netan?
Pasioa da erregaia. Ingenia-
ri izateko informatika ikasten 
hasi nintzen unibertsitatean. 
Hala ere, urtea amaitu eta gero 
utzi egin nuen, betidanik nahi 
izan nuena ikasteko.

Zein da sentsazio onenekin 
utzi zaituen filma edo lana? 
Wrath of  the Titans (Ira de Ti-
tanes) filma asko estimatzen 
dut, nire lehenengo fil-
ma izan zelako. Urte eta 
erdiz publizitatean ibi-
li eta gero, zinemara sal-
to egin nuen film honetako  
efektu berezietan lan egiteko. 
Nahiz eta salmentak ez ziren 
oso onak izan, proiektu berezia 
izan da niretzat. 

Eta sentsazio txarrenekin? 
Sentsazio txarrik ez dago, be-
ti ere zure lanean pasioz behar 
egiten baduzu. 

Zinema zuzendari ospetsue-
kin egiten al duzu lan? Edo 
inoiz egin izan duzu?
Zuzendari ospetsu batzuekin 
lan egin izan dut: besteak beste, 
Jonathan Liebesman, Len Wi-
seman, Mathew Vaughn, Dun-
can Jones, Guy Ritchie eta Al-
fonso Cuaron zuzendariekin. 
Orain, ostera, George Lucasen 
Industrial Light & Magic en-
presan nabil lanean. 

Zure lanbideagaz loturiko 
anekdotaren bat bai?
Londresen lan egiten nue-
nean, Glassworks izene-
ko enpresan, Heartworks 
proiektua nire eskuetara 
heldu zen. Benetako bihotz 
baten taupadak simulatzea 
zen gure lana. Horretarako 
London Heart ospitaleko kar-
diologoekin elkartu ginen, 
bihotza kanpotik eta barrutik 
zelan ikusten den eta zelan fun-
tzionatzen duen jakiteko. Eu-
ren eskaera izan zen ni opera-
zio gela batera joatea, beneta-
ko bihotz operazio bat ikusi 
nezan. Horrek erreferentzia 
modura da-

tuak hartzeko eta bideoz eba-
kuntza dokumentatzeko balio 
izan zidan. Goitik behera arro-
pa bereziak jantzi nituen, eta 
kirurgialariek gorputz atalak 
baztertzen zituzten bitartean, 
oso argazki onak hartu nituen. 
Oso interesgarria izan zen pro-
zesu guztia. 
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“Aktore batek existitzen ez den zerbait 
ukitu nahi badu, hor sartzen naiz ni” 

Kamera birtual eta integrazio teknikaria da Jon Bragado, eta zientzia fikzioaren alorrean egiten du lan
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Soloena (1965) Astola (2015)
Soloenean batzar tu ginen 
1965eko ekainaren 7an eta afari 
baten aitzakiaz Gerediaga Du-
rango Merindadearen Adiski-
deen Elkartea sortzea erabaki 
genuen. Pazkoerdikoetan ba-
tzartzen ziren eskualdeko eli-
zateetako ordezkariak, eta guk 
ere, tradizioa oroituz, hala egin 
genuen. Hamaika izaten ziren 
–Sanagustinetxebarria alden-
dua zelako– eta hamaikok bildu 
ginen: Koldo Altzibar, Jesus 
Astigarraga, Conchita Astola, 
Charines Astola, Julian Berrio-
zabalgoitia, Bixente Kapanaga, 
Carmen Miranda, Arrate Sala-
zar, Salvador Solaegi, Leopoldo 
Zugaza eta ni neu.

Conchita Astola hautatu ge-
nuen presidenta, eta estatutuak 
bidali genituen, legeriak agin-
tzen zuen legez. Gobernadoreak 
urtebete beranduago, ekaina-
ren 1ean, onartu zigun elkar-
tea. Baina, itxoiten egon gabe, 
urietan pintura erakusketak 
eratu genituen, eta denontzat, 
guretzat, agintarientzat, eus-
kal kulturarentzat eta, oro har, 
euskal gizartearentzat sorpresa 
bat izango zena, Euskal Liburu 
eta Disko Azoka ere antolatu 
genuen. Ideia sortzaileetariko 
batena izan zen, Leopoldo Zu-
gazarena, nonbait Errepubli-
ka garaitik hartua. Arrakasta 
izugarria izan zen eta, gaur 
egun, elkartearen ezaugarririk 
ezagunena da, batez ere, Euskal 
Herria mailan.

Baina elkarteak ez du 1965eko 
oroimenean gelditu behar, bai-
zik eta aztertu eta baloratu 
egin behar du zer izan den eta 
zer egin duen 50 urte hauetan 
Conchita Astola eta bere tal-
deak, orobat Balendin Lasue-
nek, Jose Ignazio Alberdik, 
Anton Mari Aldekoa-Otalorak 
eta Nerea Mujikak eta bere zu-
zendaritza kideek eta bazkide 
guztiek. Eta aurrera begiratuz, 
eskualdearen mesedetan.


