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DURANGALDEKO 
ASTEKARIA

595. alea

Kultura
Kalean, kulturagaz gozatzeko aukera izango dute herritarrek, besteak beste, 
Elorrioko Musikaire eta Durangoko Uda Kalean Bizi jaialdietan   11-14

Ongi etorri 
Durangaldera

Kolore askotako lurraldea da Durangaldea. 1960ko eta 1970eko 
hamarkadetan Espainiako Estatuko herritar asko etorri ziren lanera, eta 
gaur egun gauza bera gertatzen da mundu osotik etorritakoekin. Euren 
bidaiaz eta hona egokitzeaz berba egin dute Robertok, Basik, Camilok, 
Petrak, Christianak, Mohammedek, Martak eta Hailingek.  2-3

Durango  4
Kirolene Muruetatorrera 
lekualdatuko dute

Elorrio  8
Urquijok Auzitegi Nazionalaren 
esku utzi ditu Buruagaren berbak

Durangaldea  6
‘Herriko tabernak’ babesteko  
deia egin dute mobilizazioetan

Garai  8
Epaitegiak erabakiko du 
Ametxorberen jabea nor den

Euskal pilotuek Ricardo 
Triviño izango dute 
arerio, bihar, Bizkaiko 
Balkoia rallyan     

Munduko Txapelketan ibilbide luzea izan duen Ricardo 
Triviño pilotu mexikarrak Bizkaia Balkoia rallyan parte 
hartuko du, bihar. Peugeot 206 WRC autoaren bolantean 
proba irabazteko hautagai nagusietako bat izango da. 
Eguaztenean, ibilbideko tarteak aztertu zituen, eta “po-
litak bezain konplikatuak” iruditu zaizkio. Ibilbideari 
dagokionez, aurtengo nobedade nagusia da rallyko lau 
tarteetako bat berria dela: Trabakua gaineko Gerea au-
zoan hasi, eta Bolibarren amaituko da tarte hori.  17
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Herririk herri

Roberto Perez  
Traña-Matiena 

(Abadiño). 63 

urte. Jubilatua. 

Camilo 
Puente  
Iurreta.  

71 urte. 

Jubilatua.  

Petra  
Martín  
Zornotza.  

81 urte. 

Jubilatua.  
 

Euskara ederto darabilzu.
Santiago de Compostelan jaio nintzen, 
baina nire familia Leongo herri txiki 
batera joan zen txikia nintzela. Irakas-
kuntza egin, eta Bizkaian lana soberan 
zegoela esan zidaten. Eskaera egin, eta 
Ajangizera heldu nintzen. Andre bati 
“Buenos días” esan nion, eta hark hemen 
egun on esaten dela erantzun zidan. Opo-
saketak gainditu, eta Matienan tokatu 
zitzaidan. Gero, AEKn hasi, eta 90ean 
EGA atera nuen. Hizkuntza integratzeko 
esparru garrantzitsu bat dela uste dut. 
Hausnarketa sakon bat egin behar genu-
ke, Matienan hainbat familia ez direlako 
euskaraz ezer esateko kapaz.

Integrazioak alde bikoa behar du, ezta?
Batzuek uste dute Euskal Herria mai-
tatzeko zure sorterria gorrotatu behar 
duzula. “Hemen hikuntza eta ohitura ba-
tzuk dauzkagu, eta nire laguntza praktiko 
guztia edukiko duzu integratzeko”, izan 
beharko luke hemengoen jarrerak.

Zelan etorri zinen Iurretara?
1951n etorri ginen Ubidera, Ribadelago-
tik (Sanabria, Zamora). Herriko presa 
lehertu egin zen, eta jendeak ez zeukan 
nora joan. Gure aita, Legutiotik Bilbora 
ura eramateko obran lan egiten hasi zen. 
Obra amaitzean, ez zuen Bizkaitik irten 
gura; hiru ume zituen, eta berak zeuka-
na baino bizitza hobea eman gura zien. 
Matienan pisu bat hartu zuen lehenik, 
eta gero Iurretan etxea erosi zuen. Paper 
fabrikan hasi zen lanean. Ni Iurretako 
eskolan hasi nintzen ikasten, eta gero tai-
ler batean ibili nintzen. Ez diot nire sorte-
rriari uko egiten, baina ni hemengoa naiz. 

Zelan sentitzen zara bertan?
Iurretan oso pozik nago. Hemengo jen-
deagaz beti oso ondo konpondu gara, asko 
maite izan gaituzte. Gure aitak Tellitun 
lan egin zuen, eta asko maite zuten. Eus-
kara ez dut ikasi, eta nire errua ere izango 
da; nire seme-alabek eta ilobek bai, eurek 
euskara erabiltzen dute. 

1957an etorri zinen Ciudad Realetik. 
Zelan oroitzen duzu?
Ez ginen txarto bizi, baina nire hiru ne-
ba-arreba hemen zueden, eta nire aitak 
hona etortzea erabaki zuen. Hasieran, hi-
lerri alboko auzoan hartu genuen etxea, 
eta gero Ogenbarrenan erosi genuen gu-
re gaurko etxea. Nire senarra eta arreba 
ehungintzan hasi ziren lanean, baina ez 
zen ezer irabazten: 217 pezeta astean. Ge-
ro Izar enpresan ibili zen senarra, eta ni 
Forjas de Amorebietan. Greba baten os-
tean, bera ere gure enpresara etorri zen.

Zelan hartu zintuzteten zornotzarrek?
Ez dut kexarik elkarbizitzari dagokionez.  
Carmen Bernaola gogoratzen dut, adibi-
dez. Denda zeukan etxepean, eta Duran-
gorako autobusa hartu behar nuenean- 
edo, dirua ematen zidan. Bestalde, inoiz 
ez didate zuzenean maketa deitu. Horre-
la izan bada, lepotik izan da. Ez daukat 
kexarik Zornotzarekiko eta Euskal He-
rriarekiko.

Basi  
Romo  
San Fausto. 

(Durango). 

84 urte. 

Jubilatua.  

Guadalajarako El Olivar herritik etorri 
zinen Durangora.
Lan ugari egiten genuen olibondo eta 
abarretan, eguzkitik eguzkira, baina 
diru gutxi zegoen. Senarra Durangoko 
tren geltokian hasi zen beharrean, osa-
ba batek ekarrita. Handik urtebetera 
etorri nintzen, Nevers ikastetxean gar-
biketan lan egitera. Ez nuen ikasketarik 
egin, baina nire seme-alabek bai. Euren 
ikasketak egin dituzte, euskara dakite, 
eta horregatik pozik nago. Nire senarra 
Aranguren zen; antza denez, hemendik 
harantz migrazio bat egon zen lehenago. 

Familia baten etxean eta izekoren 
etxean bizi ostean, San Fauston erosi 
zenuten etxea.
Durangarrak ikaragarri onak izan ziren 
nigaz, pena da kalean egoteko denbora 
askorik eduki ez izana! Auzokide asko fa-
miliakotzat izan ditut, asko lagundu diogu 
elkarri. Batzuei erosketak egiten nizkien, 
adibidez. Oso pozik bizi naiz hemen.

Migrazioak: industrializazio sasoitik gaur 
egunera, hamaika koloreko Durangaldea
Industrializazio sasoian eta gaur egun etorritako zortzi herritarrek euren esperientziak kontatu dituzte

  ERREPORTAJEA  M. Onaindia
1960ko eta 1970eko hamarkade-
tako industrializazioaren eragi-
nez, Espainiako Estatuko mila-
ka lagun etorri ziren beharrera 
Euskal Herrira, eta Durangal-
dea izan zen migrazio horren ka-
su adierazgarrienetako bat. Ha-
markada batzuk geroago, bizitza 
hobe baten bila mundutik etorri 
den beste migrazio bat ezagutu 
dugu. Ondorioz, hamaika kolo-
reko lurraldea da Durangaldea. 

Industrializazio sasoiko mi-
grazioak eduki zuen eragina 

ulertzeko, 1986ko biztanleriaren 
datua argigarria da: Durangal-
deko 50.000 biztanleetatik 11.000 
estatutik etorritakoak ziren. 
Nerea Mujika ikerlari eta Gere-
diaga Elkarteko presidenteak 
bere tesian emandako datua da, 
Durangaldeak 1960tik 1991ra bi-
zitako aldaketa fisiko eta demo-
grafikoaren ingurukoa.

Auzo gehiago
Durangaldea ez zegoen prest 
lanera etorritako pertsona guz-
tiak hartzeko. Durangoko San 

Fausto eta Mataderoa izenez 
ezagutzen den auzoak sortu 
ziren, eta beste eremu batzuk za-
baldu egin ziren. 

Populazioa, %79,8 gora
Durangaldeak aldaketa sakona 

bizi zuen, eta populazioa ikara-
garri handitu zen. Izan ere, kan-
poko migrazio horretaz gainera, 
barnekoa ere gertatu zen. Mu-
jikaren tesiaren arabera, popu-
lazio hazkundea Bizkaiko batez 
bestekoa baino handiagoa izan 
zen. 1960tik 1991ra bitartean, 
%79,8 hazi zen Durangaldeko 
biztanleria (28.000tik 52.000ra), 
eta Bizkaikoa, ostera, %53,8. Du-
rango eta Iurreta izan ziren etor-
kin gehien jaso zituzten herriak 
(guztira, 6.000 inguru), eta popu-
lazioa 12.000 biztanletik 22.000ra 

igo zen hiru hamarkada pasa 
ostean. Mujikak azaldu duenez, 
Durangaldean enpresa ugari 
jaio zen, baina Eibar aldetik ere 
asko etorri ziren, batez ere Aba-
diñora. Eibarren ez zeukaten 
lur libre gehiagorik, eta, Duran-
galdea gertu dagoenez, hona eto-
rri ziren hainbat enpresa.

Gizarteratzea, zelan?
Elkarbizitza eta gizarteratzea 
erronka ziren lehen, eta orain 
ere horrela dira. Erreportaje ho-
netan parte hartu duten herrita-
rrek azaldu dute ez dutela arazo-
rik eduki atzerritar izateagatik, 
baina gizarteratzea alde bikoa 
izan behar dela esan dute hain-
batek. Hau da, eurek ahalegina 
egin behar dutela, baina hemen 
sortutakoek ere euren ekarpena 
egin behar dutela. 

1986ko datua argigarria 
da: Durangaldeko 50.000 
biztanleetatik 11.000 
estatutik etorritakoak ziren



Azken bi hamarkadetan mundu 
osotik etorritako migrazioa eza-
gutu dugu Durangaldean. Ba-
tez ere, Afrikatik, Hego Amerika-
tik eta Asiatik irtendakoak dira, 
lan bila etorritakoak. Guztira, 
herri guztiak kontuan hartuz ge-
ro, 5.396 daude erroldatuta, eta 
60 herrialde baino gehiago-
koak dira. Maroko, Senegal eta 
Errumania dira askoren sorte-
rriak. Adibidez, Zornotzan 847 
errumaniar bizi dira, eta Berri-
zen 114.  Durangon, 865 dira 
Afrikakoak, eta, herrialdeka, 
boliviarrak dira nagusi, 271. Txi-
natarrak, ostera, 71 dira. 

Bestelako herrialdeei kasu egi-
nez gero, Iurretan 44 nigeriar 
daude, Abadiñon 36 portugal-
dar bizi dira, eta Otxandion li-
tuaniarrak zein danimarkarrak 
ere badaude.

5.396 
dira Durangaldean 
erroldatutako estatuz 
kanpoko etorkinak
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Christiana  
Oris  
Iurreta.  

35 urte.   
Pertsonen 
zaintzailea.

Marta  
Parra  
Elorrio.  

33 urte.   
Pieza 
muntatzailea. 

Hailing Zhou 
Chen  
Durango.  

43 urte. 

Ostalaria.  

Mohammed 
Larbi Albouhmi  
Ermua. 40 urte. 

Fruta dendako 

behargina.  

Zelan heldu zinen Euskal Herrira?
Nigeriatik Italiara bidaiatu nuen hegaz-
kinez, eta handik Valentziara, 2003an.
Valentzian krisia zegoen, eta, Euskal 
Herrian lana zegoela-eta, 2009an etorri 
ginen. Nire herrian Erizaintza ikasketak 
egin nituen. Valentzian eta hemen ikas-
taroak egin ditut, eta Astarloa egoitzan 
praktikak egin ditut. Hiru urtez nagu-
siak zaintzen egin dut lan, eta lana topa-
tzen nabil orain. Euskaraz ez jakiteak 
zaildu egiten digu, baita beltza izateak 
ere. Kolorearena zaharren partetik iza-
ten da batez ere; gazteak ondo nahasten 
dira. Jendea asko gustatzen zait, eta oso 
lasai sentitzen naiz. Durangon, Asocia-
ción de Mujeres con Futuro elkartean 
nabil, krisiaren aurrean babesa ematen.

Ez zara nigeriar sentitzen, ezta?
Nigerian hainbat herri eta kultura dau-
de. Gu, adibidez, kristauak gara. Gure 
herria Biafra da, eta haren askatasuna 
eskatzen gabiltza. 

Noiz etorri zinen Kolonbiatik?
2004an etorri nintzen. Kolonbian bo-
luntariotzan zebilen elorriar bategaz 
irteten hasi nintzen, eta, hona etortzeko 
arazoengatik, ezkontzea erabaki genuen. 
Haurdun geratu nintzen, eta Kolonbian 
egoera zaila denez, hemen geratzea era-
baki genuen. Ordura arte ez neukan bu-
ruan Kolonbiatik irteterik. Gainera, la-
gunak eta familia han uztea kosta egiten 
da. Hemen bizitza oso ona da, baina beti 
dut buruan bueltatzea. Azkenean, ez za-
ra hemengoa ez hangoa. Han gauza asko 
galdu dituzu, eta ez zara hango sentitzen.

Euskara ikasteak lagundu dizu, ezta?
Jende solidario eta atsegina zaretela 
ikusten da, baina kuadrillan sartzea asko 
kostatzen da. Gu gara gehien ahalegindu 
behar garenak, baina integrazio ekintza 
gehiago falta da. Euskarak ate asko zabal-
tzen ditu, eta AEKri asko zor diot, baita 
Berbalagun taldeari ere; ekintzen bidez, 
konturatu barik gizartean sartzen zara.

Panda jatetxea zabaldu zenuten.
1987an etorri ginen Durangora. Orain 
ez bezala, Txinan nahiko zaila zen lana 
topatzea, eta hemen lan egitea zen gure 
asmoa; bestela, zer egin? Batez ere os-
talaritzan lan egin dut. 1994an, Panda 
jatetxea zabaldu genuen, eta hasieran 
kosta egin bazitzaigun ere, apurka-apur-
ka ospea hartu zuen. Baina duela urte bi 
erre egin zen. Estimu handia nion jate-
txeari, eta pena itzela hartu nuen. Bezero 
asko genituen. Gero Madalenan zabaldu 
genuen jatetxea, eta bizitzako beste eta-
pa bati ekin genion. Zorrei aurre egiten 
gabiltza orain.

Jaso al duzu inoiz irainik?
Ez, jendeagaz ondo konpondu naiz. Bes-
talde, atzerritarrentzat beti da gogorra 
gizarteratzea. Txinatarrak, gainera, beti 
gaude etxean edo lanean. Nik urte asko 
daramatzat hemen, eta gaztelaniaz berba 
egiten dut zerbait, baina batzuek ez dute 
ezer egiten. Asko Txinara bueltatu dira.

Marokotik Iurretako fruta dendara.
Tangerretik nator, baina berberea naiz, 
Arrifekoa. Duela sei urte etorri nintzen. 
Nire lehengusuak denda batzuk zabaldu 
zituen, eta bertan nabil beharrean due-
la laupabost urtetik. Hasieran jendeari 
kosta egiten zitzaion sartzea. Badakizu, 
begiradak-eta... Baina tratua eduki eta 
gero, kitto. Euskalduna oso atsegina da.  
Ez dut arazorik eduki, erlijioagatik ere 
ez. Orain ramadanean gaude.

Jende ugarik egiten ditu erosketak...
Euskaldunak, pakistandarrak, berbe-
reak, espainiarrak, arabeak... Bakoitzak 
bere pentsaera dauka, baina ondo trata-
tzea da gakoa. Jendea pozik dago gugaz. 

Eta euskara apur bat badarabilzu!
Ni euskaltegian ibili nintzen hilabetez, 
eta orain jendeagaz praktikatzen dut. Kar-
telak ere euskaraz ipintzen ditugu, udalak 
aukera eskaini zigulako. Gu ere berberea 
erabiltzen saiatzen gara Marokon.

Iurreta da, lehen zein orain, etorkin gehien jaso duen herrietako bat. Goretti Serrano

Euren ekarpena egin eta gi-
zartea aberastu dutenetako 
zortzi lagun dira Roberto, Ba-
si, Camilo, Petra, Christiana, 

Mohammed, Marta eta Hailing.  
Lan egin, eta bertakoekin aha-
lik eta ondoen moldatzeko saia-
kera egin dute. Gizarteratze lan 

horretan, euretako batzuek eus-
kara ikasi dute, adibidez. Sorte-
rriari uko egin barik, Durangal-
deko biztanle sentitzen dira. 

Abadiño: 373  
Atxondo: 55 
Berriz: 319 
Durango: 2.127 
Elorrio: 376 
Garai: 5 
Iurreta: 286 
Izurtza: 20 
Mallabia: 57 
Mañaria: 36 
Otxandio: 61 
Zaldibar: 183 
Zornotza: 1.498 
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Hauteslekua pilotalekuan egokitu ez 
izana kritikatu dute auzokide batzuek
Udalak dio San Faustoko pilotalekuak ez duela gutxieneko klimatizazioa bermatzen

  DURANGO  Jone Guenetxea
San Faustoko auzokide batzuk 
kexu agertu dira maiatzaren 
24ko udal eta foru hauteskun-
deetarako pilotalekuaren ata-
rian hauteslekutzat egitura 
aurrefabrikatu bat jarri zute-
lako. San Faustoko bizilagun 
horiek pilotalekua leku egoki-
tzat jotzen zuten, eta horrela 
jakinarazi zioten Hauteskunde 

Batzordeari. “Alkateak lokal 
horri ezezkoa eman zion, espa-
zio erdi irekia zela argudiatuta 
eta baldintza klimatologikoek 
eragin zezaketelakoan; hormen 
faltan, euria sartu zitekeelako- 
edo. Alkateak uste du pilotale-
kua ez dela auzokoa, eta pilota 
eskolarentzat bakarrik nahi 
du”. Era berean, auzokideek 
diote azpiegiturak balio zituen 

5.742,13 euroak auzoan “hobe-
kuntzak” egitera bideratu zitez-
keela.

Klimatizazio arazoak
Auzokide batzuen kexa horrek 
udalaren erantzuna bando bi-
dez jaso du. Udal arduradunek 
diotenez, Estatistika Institu-
tu Nazionalak bitan banatu 
zuen auzo etxeko hauteskunde- 
mahaia, eta beste leku bat to-
patu behar izan zuten. Pilotale-
kuak, beharrezko probak egin 

eta gero, ez duela gutxieneko 
klimatizazioa bermatzen ondo-
rioztatu zuten. Gainera, udala-
ren arabera, auzo elkarteekin 
batzarrak egin dituzte pilota-
lekua kudeatzeko hitzarmena 
adosteko, “auzokoek aukera 
izan dezaten pilotalekua erabil-
tzeko eta disfrutatzeko”. 

San Faustoko pilotalekuaren aurrealdea.

Bi hilerik behin 
egingo dituzte 
osoko bilkurak

  IURRETA  Aitziber Basauri
Udalbatzak hilabete birik 
behin egingo ditu ohiko osoko 
bilkurak hasi berri den agin-
taldian, hilero beharrean. Az-
kenengo eguaztenean izango 
dira, 19:00etan. Erabateko dedi-
kazioagaz jarraituko du Iñaki 
Totorikaguena alkateak, eta 
bost udal batzorde egongo dira,  
eta bakoitzean sei kide. EAJk 
hiru ordezkari izango ditu, bi 
EH Bilduk eta PSE-EEk bat.

Alkateordeak izango dire-
nak ere hautatu dituzte: Oskar 
Koka, Zorione Fundazuri eta 
Itxaso Garamendi. Amanko-
munazgorako udalbatzaren 
ordezkariak, berriz, Iñaki Toto-
rikaguena (EAJ), Julian Goros-
pe (EAJ) eta Eskarne Jaio (EH 
Bildu) izango dira.

Argazki zaharren 
erakusketa eta 
berrien lehiaketa

  ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Ilargi argazki taldeak antola-
turiko argazki rallyaren hogei-
ta hamabigarren edizioa eta 
argazki zaharren erakusketa 
izango dira, asteburuan. Bihar 
eta etzi, udaletxeko plazan 
egongo da herritarrek utzitako 
argazki zaharrekin osatuta-
ko erakusketa, eta domekan 
egingo dute rallya. Olazarren 
elkartuko dira rallyko partai-
deak, 08:30etik eta 09:30era, 
eta antolatzaileek emandako 
gaien inguruko argazkiak egin 
beharko dituzte. Beste herri ba-
tzuetako argazkizale helduek 
10 euro ordaindu beharko dute 
izena emateko, eta 17 urtetik 
beherakoek eta zaldibartarrek 
doan hartu ahalko dute parte. 
Bost sari emango dituzte: 125, 
100 eta 75 eurokoak izango dira 
lehenengo hiru sariak, eta 75 
eta 50 euroko sari bereziak dau-
de herriko lanik onenarentzat 
eta parte-hartzaile gazte baten 
lanik onenarentzat.

Kirolene 
Muruetatorrera 
lekualdatuko dute

  DURANGO  M.O.
Eguaztenean konfirmatu zuen 
Cristina Uriarte Hezkuntza 
sailburuak: Kirolene Duran-
gon geratuko da. 2009an zabal-
du zenetik, San Ignazio auzune-
ko eraikin zaharrean egon da, 
erreka alboan. Matrikulazioz 
eta mailaz goraka egin du, eta 
gaur egun 800 ikasle inguru di-
tu urteko. Ikastetxearen baldin-
tzak hobetzeko, Muruetatorre 
dorretxean ezarriko dute.

EH Bilduk eskatuta eman 
zituen azalpenak Uriartek. 
Koalizioak kritikatu izan du 
gaur egungo egoitzaren baldin-
tzak “tamalgarriak” direla, eta 
Uriartek lekuz aldatzeko beha-
rra berretsi zuen agerraldian.  
“Egoitzak irisgarritasun ara-
zoak ditu, eta aitortu behar da 
ez diola irudi onena ematen goi 
mailako ikasketak eskaintzen 
dituen zentro bati”.

Uriarteren arabera, udalak 
eta Kiroleneko zuzendaritzak 
Durangon geratzea eskatu zie-
ten, eta horretarako leku ego-
kiena Muruetatorre dela ados-
tu dute. Landakoko kirolgunee-
tatik gertu egoteari garrantzi 
handia eman diote.

PSE-EEko Pilar Ríos 
alkateorde izango da
EAJk eta PSE-EEk gobernu akordioa sinatu dute

  DURANGO  Markel Onaindia
EAJk eta PSE-EEk elkarrekin 
gestionatuko dute Durangoko 
Udala. Izan ere, Aitziber Irigo-
ras alkateak eta Pilar Riosek 
gobernu akordioa sinatu zuten 
joan zen barikuan. Horren on-
dorioz, Ríos lehenengo alkateor-
dea izango da –Mari Jose Balier 
jeltzalea bigarrena–, eta sozialis-
tek batzorde bi zuzenduko dituz-
te: Gizarte Ekintza eta Enplegua 
Batzordea eta Berdintasun Ba-
tzordea. Durango Eraikitzen eta 
Durango Kirolak erakunde au-
tonomoen ardura ere PSE-EEk 
edukiko du. Akordioagaz udala-
ri “egonkortasuna” eman gura 
diote. 21 zinegotzietatik EAJk 
zortzi lortu zituen hauteskun-
deetan, eta PSE-EEk bi.

Prentsa ohar bidez azaldu 
dutenez, hainbat gai adostu di-

tuzte datozen lau urteetarako. 
Adibidez, gizarte-ekintzaren 
eta enpleguaren arloetan au-
rrekontua %20 handitzeko kon-
promisoa hartu dute. Gainera, 
babeseko etxeak eraiki gura 
dituzte, alokairuko etxeen kopu-
rua handitzeko. Hutsik dauden 
1.500 etxeen kasuan, horiek alo-
kairuan erabiltzeko programak 
sustatuko dituzte. Etxe kalera-
tzeak gertatu aurretik identifi-
katu eta saihesteko partida bat 
ere gordeko dute. 

Andragunea handitu
Ordenamenduz kanpo dagoen 
Sapuetxe eraikina botatzea eta 
Urki-Hegoalde saihesbidea egi-
tea ere aipatu dituzte.

Gainera, berdintasunerako 
partida %20 gehitzea hitzartu 
dute, Andragunea handitzeko.Irigoras eta Ríos, akordioa sinatzeko unean, udaletxean. 

“Alkateak uste du 
pilotalekua ez dela 
auzokoa; pilota 
eskolarentzat gura du”
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Aimar Irigoienen 
erakustaldia, Goitan  
San Joan jaiak ospatuko dituzte asteburuan, Goitan

  MALLABIA  Jone Guenetxea
Martitzenean ekin zioten Goita 
auzoko San Joan jaiei. Astebu-
rura begira hainbat ekitaldi 
prestatu dituzte. Gaur, esatera-
ko, auzo afarian bilduko dira. 
Bihar arratsalderako, berriz, 
txinga eroate, patata tortilla eta 
asto proba lehiak aurreikusi 
dituzte. 

Domekan, meza izango da 
goizean. Gazte Alai dantza tal-
dearen txanda izango da ondo-
ren.  Dantzarien erakustaldia-
ren ondoren Aimar Irigoien  
gazteak harri-jasotzen egingo 

du. Eguerdian berriz, paella txa-
pelketaren inguruan bazkaria 
prestatuko dute. Arratsaldean, 
umeen jolasak, tute txapelketa 
eta bola joko txapelketako sa-

riak emango dituzte. Txokola-
tadagaz eta errifen zozketagaz 
amaituko dute.

Plater-tiro 
txapelketa 
antolatu dute

  MAÑARIA  M.O.
Uztailaren 4an, plater-tiro txa-
pelketa jokatuko dute Maña-
rian, Mugarra Ateneo Zinege-
tikoak antolatuta. Garaitorre 
jatetxearen inguruetan izango 
da txapelketa, 16:30etik aurre-
ra. Parte-hartzaile bakoitzak 
hamabost plater tirokatzeko 
aukera edukiko du, eta jokaldi 

onena egiten duena izango da 
garaile. 100 euro eta hainbat 
produktu gastronomiko era-
mango ditu etxera punteria 
onena duenak, eta beste hogei 
bat sari ere badituzte prest sail-
kapeneko hurrengoentzat.

Federatutako afizionatuek 
ere jokatu ahalko dute, bereizi-
tako maila batean. Lehenengo 
hamarrek txorizoak eta txako-
lina lortu ahalko dituzte, eta 
guztien artean eskopeta bat 
zozkatuko dute.

100 euro eta hainbat 
produktu gastronomiko 
eramango ditu etxera 
punteria onena duenak

111 lagun egon 
dira neguko 
aterpetxean

  DURANGALDEA  M.O.
Amankomunazgoak etxe ba-
koentzat eskaintzen duen ne-
guko aterpetxean 111 lagun 
egon dira aurten. Amankomu-
nazgoak Errota aterpetxean 
hamar lagunentzako lekua 
alokatuta eduki du abendutik 
martxora bitartean, eta 19.700 
euro erabili ditu horretarako. 

Arduradunek azaldu dute-
nez, iazko datuagaz alderatuz 
gero, erabiltzaileen kopurua 
%9 igo da. 75 Espainiako Esta-
tukoak izan dira, eta iaztik ho-
na %14 egin du gora naziota-
sun hori duten erabiltzaileen 
kopuruak.

Sakabanaketaren kontrako 
duatloia egingo dute
Txikien eta nagusien lasterketak egingo dituzte

  ABADIÑO  Itsaso Esteban
Euskal preso eta iheslari politi-
koen etxeratzea duatloi bategaz 
aldarrikatuko dute, Zelaietan, 
bihar, Dispertsioa Stop leloagaz. 
12 urte arteko umeen eta adin 
horretatik gorakoen lasterke-
tak egingo dituzte, goizean.

Umeen lasterketa 10:45ean 
hasiko da, eta, lehenengo ko-
rrika eta ondoren bizikletaz, 
Zelaieta auzoan zehar buelta bi 
emango dituzte. Kilometro eta 
erdi ingurukoa da 12 urtera ar-
teko parte-hartzaileentzat pres-
tatu duten ibilbidea. 

Amnistia plazatik abiatuko 
dituzte bai umeen lasterketa, 
bai 11:00etan hasiko den 12 ur-
tetik gorakoena ere. Korrika 
lehenengo eta bizikletaz biga-
rren zatian, guztira bost kilo-
metro egingo dituzte nagusiek: 
kilometro eta erdi egingo dute 
korrika, eta hiru kilometro eta 
erdi, ondoren, bizikletaz. 

Umeek doan parte hartu 
ahalko dute ekimenean, eta 2 
euro ordainduta eman ahalko 
dute 12 urtetik gorakoek izena. 
Txanporta plazan, 10:00etan 
egingo dute izen-ematea.

Iheskide eta 
Skakeitan taldeen 
kontzertuak, bihar, 
Apatako jaietan 

  ATXONDO  J. Derteano
Gaur, jaiei hasiera ofiziala 
emango dien Txopoa jasoko du-
te Apatan. Trikitilarien musi-
kagaz egingo dute plazaraino-
ko bidea, eta, 19:00etan, Txopo 
handia zein gaztetxoen txikia 
altxatuko dituzte plazan. Ondo-
ren, herri afarian batuko dira, 
eta Oxabiren erromeriak giro-
tuko du gau partea.

Bihar, Mozorro eta Kuadri-
llen Eguna izango da. Lagun- 
taldeak paella-janean batuko 
dira, eta, gero, askotariko jola-
sak egingo dituzte jai giroan. 
Arratsaldean, Aulestiko ba-
tukada taldearen laguntzagaz 
herritik zehar poteoan ibiliko 
dira. Zapatua musikagaz agur-
tuko dute; 23:00etatik aurrera 
kontzertua eskainiko dute Elo-
rrioko Iheskide eta Donostiako 
Skakeitan taldeek.

Domekan, emakumeen he-
rri kirol erakustaldiagaz go-
zatu ahalko da. Lau emakume 
trontzan, ingude altxatzen, 
txinga eroaten eta lokotx bil-
tzen ibiliko dira 19:00etatik 
aurrera.

Herriko tabernak babesteko deia, 
konfiskatzeko erabakiaren aurrean
Konfiskazioaz gainera, sententziak motibazio politikoa duela uste dute elkarteek

  DURANGALDEA  M. Onaindia
“Frankismoaren ondoren, arra-
zoi politikoengatik gertaturiko 
jabego konfiskaziorik handiena 
eta larriena da”. Irakurketa ho-
ri egin dute oraindik itxi barik 
dauden herriko tabernen ordez-
kariek, Auzitegi Gorenak 107 
elkarte konfiskatzeko erabakia 
berretsi eta gero. Ondarea kon-
fiskatzeaz gainera, sententziak 

motibazio politikoa daukala 
uste dute: “Ezkerreko alterna-
tiba politiko independentista 
lantzen eta bideratzen dabilen 
espazio fisikoa, kulturala, politi-
koa, erreferentziala da suntsitu 
nahi dutena”. 

Durango, Elorrio, Zornotza, 
Otxandio, Zaldibar eta Malla-
biko elkarteak daude auzian, 
ekimenak iragarri dituzte el-

karteak babesteko. Bihar, mani-
festazioa egingo dute Zornotzan, 
13:00etan. Zaldibarren zortzi or-
duko elkarretaratzea egingo du-
te, 12:00etan hasita, eta Elorrion 
bertso saioa, 19:00etan. Gainera, 
Elorrion, etzi, poteoa egingo 
dute, 13:00etan; Durangon, ordu 
berean izango da ekimena, eta, 
Otxandion, Libre Eguna antola-
tu dute.

Joan zen barikuan, hainbat mobilizazio egin zituzten. Irudian, Durangokoa.

Domeka eguerdian, paella 
txapelketaren inguruan 
bazkaria prestatuko  
dute auzokideek 
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SEI HANKAKO MAHAIA

JULIAN 
RÍOS

SQ-2D

Azoka kulturala 
egiteagaz batera, 
udan murgilduko 
dira elorriarrak

 ELORRIO  M.O.
XV. Azoka Kulturala egingo 
dute, bihar, Elorrion, antzina-
ko objektuen bildumazaleen 
gozamenerako. Izan ere, alde 
batetik, auto eta motor zaha-
rren erakusketa egongo da, 
eta, bestetik, numismatika eta 
filatelia arloko gaien salmenta. 
10:00etan hasiko da azoka, eta 
14:30era arte iraungo du. Agus-
tin Urizar antolatzailearen 
esanetan, 25 bat auto zahar eta 

hogei bat postu ipiniko dituzte 
plazan eta inguruetan.

Azokagaz Elorrioko Udak 
egitarauan murgilduko dira 
elorriarrak. Musikaire festi-
bala, uztailaren 4ko Berrio- 
Otxoa Eguna eta hilaren 5eko 
azoka ekologikoa izango dituz-
te, adibidez. Turistentzako ibil-
bideak ere prestatu dituzte.

Auto eta motor zaharren 
erakusketa, eta 
numismatika zein filatelia 
arloko gaiak egongo dira

Herri afaria egingo  
dute, bihar, Momoition
Herri afariaren ostean, erromeria edukiko dute 

  GARAI  M.O.
Asteburu honetan, Momoitioko 
San Joan jaiek aurrera jarraitu-
ko dute, eta, bihar, herri afaria 
egingo dute auzotarrek eta he-
rritarrek. Trumoitte kultur el-
karteak eta udalak elkarlanean  
antolatu dute San Joan jaietako 
egitaraua.

Bihar, 21:30ean ipini dute afa-
rian batzeko hitzordua. Herri 
afaria ermitaren inguruetan 
egingo dute, eta, ostean, errome-
ria edukiko dute Izer taldeagaz. 
Beraz, gaupasa egiteko plana 

aukeran edukiko dute Momoi-
tion batuko diren festazaleek.

Domekan ere egongo dira 
ekitaldiak. 11:00etan, meza izan-
go dute, eta, ondoren, dantza 
saioa eskainiko dute, besteak 
beste.

Trumoitte kultur elkarteak 
eta udalak elkarlanean 
antolatu dute San Joan 
jaietako egitaraua

Urquijok Auzitegi Nazionalaren esku 
utzi ditu Idoia Buruagaren berbak    
Herriko presoak gogoan izan zituen Buruagak, alkate kargua hartu ostean

 ELORRIO  J.G./M.O.
Carlos Urquijok, Espainiako 
Gobernuak EAEn duen ordez-
kariak, Auzitegi Nazionalaren 
esku utzi ditu Idoia Buruaga 
(EH Bildu) Elorrioko alkateak 

bere izendapen egunean egini-
ko adierazpenak. Ekainaren 
13ko udal eraketako batzarrean, 
Buruagak berba egin zuen kar-
gua hartu ostean, eta herriko 
preso politikoak gogoan izan 

zituen berbaldian. Adierazpen 
horiekin “terrorismoa goratu” 
zuelakoan eman du epaitegira-

ko pausoa Urquijok. Hain zuzen 
ere, Auzitegi Nazionaleko fiskal 
buruari eman dio adierazpenen 
berri.

Buruaga, “lasai”
Idoia Buruagak azaldu duenez, 
Urquijoren erabakia komunika-
bideen bidez ezagutu du, ez du 
ezelango jakinarazpen ofizialik 
jaso. Era berean, “lasai” dagoela 
adierazi du, eta ez duela uste au-
ziak aurrera egingo duenik.

Hauteskundeetan zerrenda 
bozkatuena izan zen EH Bildu-
rena, eta zinegotzietan berdindu 
egin zuten koalizioak eta EAJk. 
Herriaren Eskubidea abstenitu 
egin zen udalaren eraketan, eta, 
ondorioz, Buruaga izendatu zu-
ten alkate. 

Idoia Buruaga, alkate izendatu zuten ekitaldian.

 Adierazpen batzuekin 
“terrorismoa goratu” 
zuelakoan eman du 
epaitegirako pausoa

Iluntasuna itzuli da
Emanaldia amaitu zen, eta ilun-
tasuna itzuli zen berriro politi-
kara. Nire belarrietan burrun-
ba egiten dute oraindik hautes-
kunde kanpainan entzundako 
hitzek: partaidetza, gardenta-
suna, gertutasuna… Eta modu 
berean egiten dute burrunba in-
bestidura saioan, irakurri zituz-
ten berbek: “Alderdi guztiekin 
hitz egin, negoziatu, paktuak 
egin…”, baina, sei egun igaro 
orduko, alderdi bi negoziatzen 
hasi dira, eta postuak euren 
artean banatu dituzte: alkateor-
deak, Informazio Batzordeak, 
erakunde autonomoak, enpresa 
publikoak, eta baita horien pre-
sidentetzak ere. 

Baina hemen dago Herria-
ren Eskubidea, Durangoko 
egoera politikoan hiru  zine-
gotzirekin eta 1.842 botorekin 
indarrez sartu den hautagaitza 
herritarra. Politika ilusioz eta 
gogoz egin nahi duten herrita-
rrak, politika egiteko beste mo-
du bat bultzatu nahi dutenak. 
Maiatzaren 24ko hauteskun-
deek agertoki ezin hobea utzi 
zuten politika berri integratzai-
le, parte-hartzaile eta garden ba-
terako, eta, inbestidura saioan 
alkateak eginiko etorkizun han-
diko hitzaldiaren ostean, ba-
zirudien posible izango zela, 
baina beldur naiz ez ote den au-
kera galdu bat izango hori ere.  
Hitzaldi horretatik sei egunera, 
hedabideen bitartez jakin ge-
nuen udala biren artean banatu 
zutela. Alderdi guztiekin iza-
niko lehen bileran, suposatzen 
da, besteak beste, batzordeak 
sortzea eta horien osaketa dire-
la berbagai. Hori da Durangon 
nahi dugun politika? Hori al da 
kontuan izatea herritarrek hau-
tetsontzien bidez transmititu 
dutena? Hori da guztiei entzu-
tea eta guztiekin negoziatzea? 
Herritar gisa huts egin didate, 
eta elkarrizketak guztiok izan 
ditzagula eskatzen dut. Errege-
nerazio politikoa orain!

Epaitegiak erabakiko du 
Ametxorberen inguruan
Udalak Ametxorbe erosteko nahia berretsi du

  GARAI  Markel Onaindia
Garaiko Udalak Berrizko Ame-
txorbe mendia eskuratzeko 
nahia berretsi zuen duela aste 
biko udalbatzarrean, eta orain 
epaitegi batek hartuko du ho-
rren inguruko erabakia. Lu-
rrak muga egiten du Garaigaz, 
eta bereganatzeko eskubidea 
duela uste du udalak, erabilera 
publikoa emateko. Baina lur ho-
ri Berrizko Aitor Biritxinagak 
erosi zuen 2014ko urrian. Horre-
gatik, epaitegiak esango du nor 
geratuko den lurragaz.

Biritxinaga nekazaria da, eta 
txarto ikusi du Garaiko Udala-
ren jarrera. “Beste baso batzuk 
ere egongo dira salgai, niri ken-
tzen hasi barik”. Ametxorberen 
inguruan ere hainbat lur dagoe-
la esan du. Gainera, gogoratu 
du berak erositako lurra ez 
zegoela salgai; berak negoziatu 
zuen lehengo jabeagaz, ustiate-
gia zabaltzeko asmoz. 

Biritxinagak azaldu du Ga-
raiko udalbatzar bitan egon 
dela, eta ez diotela berba egi-
ten utzi.
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      Iritzia 

DURANGALDEA ASTEON

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

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

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

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

Garazi Unzalu Aldekoa eta Mireia Delgado Exposito  
Bilgune Feministaren izenean

Zorionez, gero eta gehiago gara ez obeditu 
eta heteroaraua plazerez lehertzeko hautua 
egiten dugunak. Eta ez gara soilik lesbia-
nak, ez. Ekainaren 28a ez da soilik gay, les-
biana eta transexualen eskubideen aldeko 
eguna, ez. Heteroarauak denok inplikatzen 
gaitu. Denok gara heteroaraua ahultzeko 
eta pitzatzeko pertsonaia potentzialak. 
Denok daukagu armairutik ateratzeko 
zerbait!

Halere, ezin ukatu, ez obedientziaren au-
rrean, erasoak hainbat lekutatik igortzen 
zaizkigula: azkenaldian, Euskal Herrian 
gertaturiko kaleko eraso homofobo ugari 
salatu nahiko genituzke, eta baita Espainia-
ko Gobernu ultra eskuindarrak, krisiaren 
aitzakiapean-edo, egindako erreforma eta 
bultzatutako neurriak ere. 

Sexualitate hegemonikoaren edozein 

arau-hauste dugu ezinbesteko bidean au-
rrera jarraitzeko, eta horretan herritar 
orok badugu zer egina. Beraz, ez dugu obe-
dituko, eta, muxu, begirada, koxka, masaje, 
mimo eta laztan bakoitzean, plazerez leher-
tuko dugu heteroaraua. Bilgune Feminis-
tak praktika desobedienteen bildumatxo 
bat egin du. Txikia eta amaitu gabea! Zuek 
osatzeko zain! 

 Sexualitateari, plazerari, dimentsio po-
litikoa emateko saiakera erabatekoa izan 
dadin segi behar dugu. Obedientzia izan 
dugu gure heziketaren oinarri, baina ez 
obeditzen ere ikasi dugu! Ekainaren 28an 
eta gainontzeko egunetan, irudimena era-
biliz, ekin desobedientziari!   

Ez ahaztu: denok dugu armairutik atera-
tzeko zerbait...

Gora borroka feminista! Intxaurre libre!

Ez obeditu!

Donien Atxa igota, gaur 
hasiko dituzte jaiak
San Pedro bezperatik jaien hasierara pasa dute Donien 
Atxa igotzeko eguna; Berasaluze izango da pregoilaria

  BERRIZ  Amaia Ugalde
Gaur hasiko dituzte jaiak Berri-
zen. 17:00etan egingo dute pre-
goi txikia, Pagotxa aisialdi tal-
deak antolatuta, eta, 19:00etan, 
pregoi nagusia, Pablo Bera-
saluze pilotariaren eskutik. 
Txosnak ordu erdi beranduago 
zabaldu eta gero, 20:00etan, Do-
nien Atxa igoko dute dantza-
riek. Orain arte San Pedro bez-
peran igotzen zen Donien Atxa, 
eta, Jai Batzordean eztabaidatu 
ostean, jaien lehenengo egune-
ra pasatzea erabaki dute, “jaien 
hasiera iragartzea delako Do-
nien Atxaren esangura”.

Paella artean, 1.600 lagun
Egitaruan adin guztietarako eta 
gustu guztientzako ekitaldiak 
programatzen ahalegindu dire-
la azaldu dute prentsaurrean. 

Jaietako ekitaldi jendetsueneta-
koa Kuadrillen Eguneko paella 
lehiaketa izaten da, eta, Orland 
Isoird alkateak azaldu duenez, 
aurten inoiz baino jende gehia-
gok eman du izena paella txapel-
ketan: “1.600 pertsona inguru 
batuko gara, eta 75 kuadrillak 
eman dute izena”. 

Astebeteko jaiak
Atseden barik, gaurtik egue-
nera arte izango dira jaietan, 
Berrizen. Egunero erromeriak 
eta kontzertuak izango dituz-
te. Bihar, esaterako, Revolta 
Permanent, Seiurte eta Gora 
Herria taldeek kontzertua es-
kainiko dute txosnagunean. 
Uztailaren 1ean, Brea Berrizko 
rock taldeen elkartearen esku-
tik, Etsipen, Kohatu eta Tres41 
igoko dira agertokira.

Asteon, prentsaurrean aurkeztu dituzte jaiak.

Su txikiak nonahi, 
San Pedro  
bezperan 

  OTXANDIO  J.D.
Otxandion badago ohitura bat 
beste inon parekorik ez due-
na. San Joan bezperan ez ezik, 
San Pedro bezperan ere suak 
pizteko usadioa dago. San Joan 
bezperan etxeko atarietan es-
kegitako lizar adarrak erreko 
dituzte. Helburua San Joan 
suen berbera da: etxekoak ba-
bestu, eta espiritu eta bestelako 
seinale txarrak uxatzea.

Urtero, baserri askotan zein 
herriguneko auzoetan errepi-
katzen den ohitura da. Aurten 
ere, herriguneko sei gunetan 
piztuko dituzte suak, domekan, 
San Pedro bezperan. 

Euskal gazteak 
automozioaren 
abangoardian,  
AICren babesagaz

 ZORNOTZA  J. Derteano
Zornotzako AIC-Automotive 
Intelligence Center enpresaren 
sostenguari esker, Bizkaiko eta 
Gipuzkoako talde bik Formula 
Student programak sustatzen 
duen txapelketako hainbat pro-
batan parte hartuko dute aur-
ten ere. Astelehenean aurkeztu 
zituzten aurtengo ibilgailuak 
AIC enpresaren egoitzan. For-
mula Student egitasmoaren 
helburua automozioaren in-
guruko talentu gazteei euren 
dohainak garatzeko aukerak 
eskaintzea da.

Formula Student Bizkaia 
taldea Euskal Herriko Uni-
bertsitateko ikasle talde batek 
osatuta dago. Uztailaren 9tik 
13ra Ingalaterrako Silversto-
ne zirkuituko probetan parte 
hartuko dute, eta, abuztuko az-
ken asteburuan, Kataluniako 
Montmeloko probetan ibiliko 
dira. Aurtengo ibilgailuaren 
berrikuntzarik nabarmenena 
xasisean dago: egitura osoa 
karbono-zuntzagaz eraiki dute.

Gipuzkoako Tecnun Mo-
torsport taldea Nafarroako 
Unibertsitateak Donostian 
duen fakultateko lagun-talde 
batek gidatutako proiektua da. 
Montmelon eta uztaileko azken 
asteburuan Alemaniako Hoc-
kenheim zirkuituan jokatuko 
diren probetan parte hartuko 
dute. Ibilgailuari dagokionez, 
fidagarritasuna izan dute hel-
buru eta iazkoagaz alderatuta 
pisuaren %10a ere kendu diote.

DURANGO  Aurtengo jaietan 
zer kontzertu antolatu. Hori da 
Durangoko Udalak bere web-
gunearen bidez eman duen au-
kera. Herritarrek hiru eskain-
tzaren artean aukeratu ahal 
dute: Enkore eta Betagarri, 
Hesian eta Itziarren semeak, 
edo Kaotiko eta Txapelpunk. 
Uztailaren 1era artekoa da bo-
toa emateko epea.

Jaietako musika 
aukeratzeko deia

Sexu askapenari 
buruz, Zornotzan
ZORNOTZA  Gaur, 18:00etan, 
Kitzikan sexu askapenera-
ko gazte antolakundeko ki-
deek hitzaldia eskainiko dute 
Ziztada gune askean, hau da, 
Zornotzako lokal okupatuan. 
Kitzikan sexualitatea eta ekin-
tza politikoa bateratzen dituen 
proiektua da, eta aurtengo ur-
tarrilean sortu zen.

Txintxirri ikastolak 
irudi berria du
ELORRIO  Txintxirri ikastolak 
logo berria estreinatu du. Irudi 
berriagaz ikastolak “hobetze-
ko duen etengabeko gogoa” 
islatu gura izan dute, Zuriñe 
Zorrozua zuzendariaren ber-
betan. Ikasle guztiek parte 
hartu dute sortze prozesuan, 
bakoitzak bere neurrian: “Lo-
go berrian gure ikasle bakoi-
tzaren zati bat dago”.

Lau kartel 
aurkeztu dituzte 
lehiaketara

  IZURTZA  J.D.
Orain hilabete, Izurtzako jaiak 
iragartzeko kartel lehiaketa 
abiatu zuen udalak, eta joan 
zen barikuan amaitu zen pro-
posamenak aurkezteko epea. 
Aurtengo aldian lau proposa-
men jaso dituztela jakinarazi 
dute udal arduradunek.  

Orain, irabazlea aukera-
tzeko prozesua jarriko dute 
martxan. Datozen egunetan, 
epaimahaia izateko ardura 
duen kultura batzordea eratu-
ko dute, eta, ondoren, batzorde 
horrek jasotako proposamen 
guztiak baloratuko ditu, ira-
bazlea zein den aukeratzeko. 
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Berbaz

“Eskaria dagoelako sortu dira gero 
eta kontsumo talde gehiago” 
Sasoian sasoiko bertako produktu ekologikoak saltzen dituen Tximitxarte kontsumo taldea sortu dute 

 BERBAZ  Aitziber Basauri
Aramaioko Tximitxarte base-
rrian ekoizten ditu produktu 
ekologikoak Iñigo Arruabarre-
nak. Otarreak prestatzen dituz-
te sasoian sasoiko bertako pro-
duktuekin, eta kontsumitzaileei 
helarazten dizkiete. Martxoan 
sartu zen egitasmoan, eta ha-
mar kide ditu Tximitxarte kon-
tsumo taldeak. Horretan hiru 
urte daramatzan Asier Agirre-
gaz lan kooperatiba sortu guran 
dabil, ekoiztutakoak bideratze-
ko. Azpiegiturak hobetzen eta 
negutegiak gehitzen dabiltza.
 
Tximitxarte kontsumo taldea 
aurkeztu berri duzue. Nola sortu 
da egitasmoa?
Nekazaritza ingeniari teknikoa 
naiz, eta produkzio ekologikoa-
ren aldekoa. Baina, ikasketek 
bide konbentzionaletik erama-
ten zaituztete, hau da, fitosanita-
rioak, herbizidak... erabiltzera 
bideratzen zaituztete. Produkzio 
mota intentsibo horregaz sekula 
ez naiz ados egon, eta Asierrek 
aukera hau eskaini zidan .

Gero eta zabalduago dagoen 
kontsumo mota da hori. 
Gero eta gehiago gabiltza hone-

tan, eta horri positiboa deritzot. 
Jenteak produktu ekologikoa 
kontsumitu gura du; eskari bat 
egon delako eta dagoelako sor-
tu dira gero eta kontsumo talde 
gehiago.

Durangaldean dauden beste 
kontsumo talde batzuekin har-
tu-emanetan jarri zarete?
Hasiberriak gara, eta denak 
emanda gabiltza lanean. Baina 
Elorrioko produktore bategaz 
egon naiz hartu-emanetan, eta 
Iurretan era ekologikoan dabi-
len beste bat ere ezagutu nuen, 
ikastaro batean. Ez dugu denbo-
ra askorik izan hartu-emanetan 
jartzeko, baina gauzak lortzeko 
batzearen aldekoa naiz: baraz-
kiak uzteko lokal bat lortzeko, 
eskoletako jantokiek bertako 
barazkiekin lan egiteko catering 

enpresekin beharrean... Hori 
guztia positiboa litzake.

Ez zarete saldu-erosi operazio 
horretara mugatzen. Bestelako 
filosofia bat dago atzean... 
Era kontzienteagoan eta gutxia-
go kontsumitze aldera eman 
behar ditugu pausoak. Era be-
rean, uste dut beharrezko dela 
guretzat, naturarentzat zein 
ekonomiarentzat onuragarriak 
ez diren nekazaritza produkzio 
moduak aldatzea. Bertatik gu-
retzat izango den zerbait egin 
dezagun; gure arteko ekonomia 
sustatu dezagun.

Lehen sektoreari lagunduko lio-
ke horrek. 
Bai. Azken finean, ekoizleak 
zuzenean ematen dio kontsumi-
tzaileari; bitartekoak kentzen 
ditugu. Diru sarrera guztiak zu-
zenean gugana datoz, tartean ez 
dago zati bat eramango lukeen 
hirugarrenik. Lehen sektorea-
rentzat eta baserritarrentzat 
oso positibo da. Izan ere, gero 
eta produktore gutxiago daude; 
ekoizle txiki gero eta gutxia-
go daude, produktore handien 
mesedetan. Bestalde, nekaza-
ritza ogibide hartu gura duten 

gazteek eskatutako betebehar 
guztiei aurre egiteko laguntza 
gehiago behar dituzte. 

Elikaduraren subiranotasuna 
dago oinarrian...
Hori da gure filosofia. Ahal den 
heinean, jaten duguna guk pro-
duzitutakoa izan dadila, gertu-
tik etorritakoa izan dadila.

Jaten dugunaren inguruan gero 
eta kontzientzia handiagoa har-
tzen gabiltza?
Oraindik, gehiengoak kontzien-
te ez den modu batean kontsu-
mitzen du. Baina gero eta jende 
gehiago arduratzen du zer jaten 
duen eta hori nondik datorren 
jakiteak. Eta positiboa dela uste 
dut. Badago jendea sakrifizio 
txiki bat egiteko prest dagoena 
bertako baserritarren alde. Adi-

bidez guk otarre itxiak egiten 
ditugu. Kontsumitzailea prest 
dago otarrea hartu, eta jarritako 
barazkiak kontsumitzeko.

Horrek ohitura aldaketa eska-
tzen du. 
Naturatik guztiz deskonektatu-
ta bizi gara. Ez gara kontziente 
naturaren zikloez, ez dakigu 
naturak zer ematen digun sa-
soi bakoitzean. Herritarrak 
erosotasun horretara ohitu di-
ra, denetarik dute urte osoan. 
Baina askoz osasuntsuagoa eta 
logikoagoa da sasoian sasoikoa 
jatea. Udan, adibidez, tomatea, 
letxuga, tipulina eta kalabazina 
jartzen ditugu otarreetan, eta, 
egia esan, gorputzak horrela-
koak jatea eskatzen du. Neguan, 
berriz, babak eta azak, esatera-
ko, jaki sendo eta beroagoak. 
Kontsumo hori logikoagoa da.

EHNEren arabera, hemen kon-
tsumitutako hamar barazkitik 
bederatzi dira kanpokoak.
Aipatutakoaren haritik dator 
hori. Tomateak otsailean kon-
tsumitu gura ditugunez, Maro-
kotik eta Andaluziatik ekarri 
behar ditugu, eta ezin ditugu 
hemen produzitu.

Kontsumitzailearen eta ekoiz-
learen arteko hurbiltasunak era-
kartzen du jendea?
Horrela da, bai. Jaten ditugun 
barazkiak nork ekoizten dituen 
jakin gura izaten dute herrita-
rrek, baita bertako kultura ber-
matzen dabilela ere. Gainera, 
bertako baserritarrok kalitate 
oneko jeneroa produzitzen du-
gu, osasuntsua eta gai kimiko-
rik gabe. Horrek erakartzen du.

Zelan egiten duzue lan Tximi-
txarte kontsumo taldean?
Hiru otarre tamaina ditugu: 
txikia (30 euro), ertaina (45 eu-
ro) eta handia (60 euro). Asteaz-
kenetan, nahi duten otarrea 
jasotzen dute kontsumitzaileek 
etxean. Hilero ordaintzen da 
kuota banku bidez. Arrasaten 30 
kide ditugu –Asierrek denbora 
darama han–, eta Elorrion ha-
mar gara. Hemen hasi berri ga-
ra, eta oso pozik nago, egia esan. 

Durangaldera zabaltzeko as-
morik?
Batez ere, Arrasate, Aretxabale-
ta eta Bergara inguran gabiltza 
lanean, eta, Gasteiztik ere izan 
dugu eskaririk. Durangaldean, 
Elorrion jardungo dugu mo-
mentuz. Dendetara ere zabaldu 
gura dugu. Produktuak komer-
zializatzeko bide bi horiek era-
bili gura ditugu: kontsumo tal-
deak eta dendak.

Iñigo Arruabarrena  | Tximitxarte kontsumo taldea | Elorrio, 1989

Naturatik 
deskonektatuta 
bizi gara; ez 
gara kontziente 
naturaren zikloez” 

Kontzienteago 
eta gutxiago 
kontsumitze aldera 
eman behar ditugu 
pausoak” 
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“Kontzertuetan, beti topatu dugu 
arretaz entzun gaituen jendea”
Uztailaren 3an, Durangoko Uda Kalean Bizi zikloa zabalduko dute kubatarrek

Duela bi urte Bi D-ak izenagaz 
egin zenuten bira. Orain, D’Ca-
pricho izenagaz zatozte.
Danieuris: Egia esan, izen al-
daketak ez du esan gura ezer al-
datu dugunik; gure erreperto-
rioa handitzea da denbora ho-
netan egin duguna. Aurreran-
tzean, gure ibilbide osoaren isla 
D’Capricho izatea gura dugu, 
eta disko bat prestatzen gabil-
tza helburu horregaz.

Zelan hartu izan zaituzte bi ur-
teotan publiko euskaldunak?
Daniellis: Leku askotan jotze-
ko aukera izan dugu, eta beti 
eskuzabal hartu gaituzue.
Danieuris: Ez dugu agerto-
ki handirik behar, entzun gura 
gaituen jendea bakarrik. Esan 
digute oso energia ederra trans-
mititzen dugula kontzertuetan, 
eta horrek diruak baino askoz 
gehiago balio du. Euskaldunak 
eta kubatarrak oso desberdi-
nak gara gauza askotan, baina 
lotzen gaituena oso da indar-
tsua: elkartasuna, esaterako. 
Daniellis: Askotan esaten du-
zue euskaldunak hotzak zarete-
la, baina, asko mugitu ez arren, 
entzuleen begietan ikusi dugu 
berotasuna. Lehenengo kon-
tzertutik, beti topatu dugu egi-

ten duguna arretaz entzuten 
duen eta ulertu gura duen jen-
dea. Artistak hori du elikagai.

Hango eta hemengo poeten 
berbei askotariko erritmoak 
ipintzen dizkiezue kantetan. 
Danieuris: Askotariko doi-
nuak darabilzkigu, eta, hain zu-
zen, hainbat generogaz esperi-
mentatzeak asebetetzen gaitu 
gehien. Gure mundu musika-
letik kanpo dagoenagaz esperi-
mentatu nahi dugu, proba egin.

Errepertorioaren parte bat 
euskaraz duzue, gainera.
Danieuris: Bai, horrela da. Eta 
errespetu handiz egiten dugu, 
badakigulako mendetan, eta as-
ko borrokatuta, mantenduri-
ko hizkuntza dela euskaldune-
na. Hizkuntza hain eder eta mu-
sikalean gure aletxoa eskaini 
nahi genuke.

Zelakoa izaten da zuen sor-
kuntza prozesua?
Daniellis: Piano klasikoa ikasi 
genuen biok, baina nire ahizpa 
da kantak konposatzen ditue-
na, bera da kanten egilea. 

Zein izan da zuen ibilbidea?
Daniellis: Danieuris musika 

irakaslea zen, baina egun ba-
tean ohartu zen, irakasle izan 
beharrean, sortzea zela nahi 
zuena. Eta horrela ekin genion.
Danieuris: Ibiliak gara kuba-
ko tradizioko errepertorioa lan-
tzen duten taldeekin kantatzen. 
Maite dugu musika tradiziona-
la, baina kontziente gara hori 
eginda etorri zaigula. Badago  
oraindik egiteke dagoen musi-
ka: kubatar musika berria.  

Kuban eta Euskal Herrian, bie-
tan nahi duzue garatu zuen 
proiektua?
Daniellis: Bietan nahi genu-
ke jardun, bai. Kubatarrak ga-
ra, ahizpa han bizi da, eta nahi 
genuke kubatarrek gure pro-
posamen musikala ezagutzea. 
Orain, Euskal Herrian bizi 
naiz, Berrizen, eta oso pozik na-
go: hemengo gizon bategaz mai-
temindu nintzen, eta horrek 
ekarri ninduen hona.

Durangon baino lehen, hain 
justu, Berrizen joko duzue.
Danieuris: Bai, Berrizko jaie-
tan abestuko dugu, uztailaren 
2an, 18:00etan. Askotariko ema-
naldia eskaini nahi dugu, eta 
publikoaren arabera moldatu-
ko dugu errepertorioa. 

Diskoa prestatzen zabiltzate?
Daniellis: Bai, hainbat mate-
rial daukagu esku artean disko 
bat kaleratzeko.
Danieuris: Tartean, hiru eus-
kal idazleren poesian oinarritu-
rik egin ditugun kantak daude. 
Kubako poesiagaz egin genuen 
bezala egin gura izan dugu: oso 
gogoko ditugun olerki horiek 
musikatu, eta bestelako musika 
estiloekin ere probatu.
Daniellis: Euskal Herrian, 
lehenengo bira egin genue-

nean, Jon Gerediagaren eta Jo-
seba Sarrionandiaren olerkie-
tan oinarrituriko hainbat kan-
ta ekarri genituen, eta jendeari 
asko gustatu zitzaizkion. Bira-
ko kontzertu baten ostean, Mi-
ren Agur Meabe idazlea etorri 
zitzaigun, eta zera esan zigun: 
“Neure testuei musika ipintzea 
falta zaizue!”, eta ahizpa haren 
liburuagaz bueltatu zen Kuba-
ra. Euskal Herriko hiru ema-
kumezko poetaren olerkietatik 
sortu dira hamar kantok.

Daniellis eta Danieuris Moya Ávila | D’Capricho bikotea | 

Uztailaren 2an, 18:00etan, Berrizko jaietan ariko dira.

Uztailean, parkeetara eta plazetara 
aterako dituzte kultur emanaldiak
San Agustin kulturgunetik kalera aterako dituzte, uztailean, ikuskizunak 

 EGITARAUA  Itsaso Esteban
Arantza Arrazola San Agustin 
kulturguneko arduradunak eta 
Aitziber Irigoras Durangoko 
alkateak aurkeztu dute, asteon, 
uztailean arte eszenikoen ema-
naldiak aretotik kalera aterako 
dituen Uda Kalean Bizi egita-
raua. Musika, zirku eta dantza 
garaikideko ikuskizunak dira, 
doan, Durangoko plazetan eta 
parkeetan eskainiko dituztenak.

Arantza Arrazolak adiera-
zi du, “sei pieza oso delikatu” 
direla aurten Durangora eka-
rriko dituztenak. Hain zuzen, 
“formatu txikiko oso proiektu 
berezia delako”. Uztailaren 9ko 
Germán Díaz musikariaren 
saioa azpimarratu du Arrazo-

lak: “Bihotzen taupaden errit-
moak oinarri hartuta sorturiko 
musika” eskainiko du Diazek, 
Kurutzesantu Museoko berde-
gunean. Musikagaz jarraituz, 
Chicagotik Andra Mariko eliz-
pean kantatzera etorriko den 
Velma Powell blues abeslariaren 
kontzertua ere azpimarratu du-
te aurkezpenean. 

Eskualdeko uzta
Endika Salazar eta Barbara Go-
van Durangaldeko sortzaileen 
Spazi...o ikuskizuna, eta Javier 
García Mimo zaldibartarraren 
Eskobien atzetik lanak ikusteko 
aukera ere badakar Uda Kalean 
Bizi programazioak. Uztailaren 
11n, malabareak eta akrobaziak 
egingo dituzte Dikothomia tal-
deko Salazarrek eta Govanek, 
eta, uztailaren 19an, ume zein 
helduei zuzenduriko emanaldia 
eskainiko du Garcíak.  

Kubako erritmoekin hasi 
eta amaituko da programazioa: 
uztailaren 3an, D’Capricho bi-

kotearen kontzertua izango da, 
eta uztailaren 25eko Durangoko 
Kriskitin eta Kubako Camagua 
taldeen dantza saioak itxiko du 
aurtengo edizioa.

Uztailaren 24an, bestalde, 
Leioako iazko Umore Azokan 
eta aurtengo Feten lehiaketan 
ere saritu duten Rudo iikuskizu-
na eskainiko du Manolo Alcán-
tara ekilibrista kataluniarrak, 
Durangon. Zuzeneko musika du 
ikuskizun horrek.

Prentsaurrekoa egin dute, asteon, egitaraua aurkezteko.

Uztailaren 3an, 20:30ean, 
D’Capricho, Tabira parkean 

Uztailaren 9an, 20:00etan, Germán 
Díaz, Kurutzesantu Museoan 

Uztailaren 11n, 20:00etan, 
Dikothomia, musika eskolako parkean 

Uztailaren 16an, 21:30ean, Velma 
Powell & Bluedays, Andra Marian 

Uztailaren 19an, 19:00etan, Cia 
Barré, udaletxeko plazan 

Uztailaren 24an, 20:00etan, Manolo 
Alcántara, musika eskolako parkean 

Uztailaren 25ean, 20:30ean, 
Durangon Folk, Santa Ana plazan
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LIBE  
MIMENZA 
 
Kazetaria

GEURE DURANGALDEA

Etxe bat baino gehiago
Zenbat gauza pilatzen dira etxe 
batean? Zenbat kutxa behar 
dira etxe-aldatze bat egiteko? 
Zenbat esku batetik bestera le-
kualdatzeko?

Zenbat hitz ezkutatzen di-
tuzte paretek? Zenbat barre? 
Zenbat negar? Zenbat, zenbat, 
zenbat... bizipen?!

Eraikin bakarrean gurutza 
daitezke ehunka pertsonen be-
giradak. Eraikin bakarra izan 
daiteke horien guztien bizitzen 
lekuko; lehen urratsetik azken 
hatsera arte. Biderkatu bakarra 
den hori eta egin berreketa; es-
ponentziala da gehiketa.

Diruaren sokak urkatzen 
gaitu egunero, eta kapitala ez 
da asetzen familia osoak estalpe 
gabe uztearekin. Era berean, po-
litikaren sokak ere etxe hutsen 
erroldan izena ematera batu 
dira; frankisten oinordeko den 
txotxongiloen orkestrak senten-
tziaz mozorrotu du egun argiz 
eta denon bistara egitera doan 
lapurreta masiboa.

Legea eta justiziaren arteko 
arrakala sakontzen profesional 
dabiltza; urratsez urrats, amaie-
rarik gabeko zulo beltza eraiki 
dute. Erroak ustelak dituenak 
ezin bestelako usainik hedatu.

Kolpez kolpe ezabatu nahi 
gaituzte, hala ere, eskubide zibil 
eta politikoak ez dira lurrun-
tzen; aitzitik, indartuta egiten 
dute aurre. Hain zuzen, eran-
tzun horretan batzen direlako 
herritarrak, elkarrekin. Bilgu-
ne horretan, gutako bakoitzari 
eskua luzatzea dagokigu, eta 
denok, maila berean, parez pare 
jarrita erantzutea.

Mugarik ez da elkartasune-
rako, ezta konpromisorako. He-
men argi dago muga egutegien-
tzat soilik dela; ez baita berdina 
“aro berria” han edo hemen.

Atzo, gaur, asteburuan eta 
aurrerantzean ere: #Herri-
koakLibre.

Bolero ezagunak kantatuko 
dituzte, biolontxeloak lagun   
Gehi Zazpi taldeak eta kantu ikasle laukoteak kontzertua emango dute, Durangon 

 MUSIKA  Itsaso Esteban 
Bolero ezagunekin osaturiko 
errepertorioa eskaintzeko el-
kartu dira Durangoko Barto-
lome Ertzilla musika eskolan 
sorturiko Gehi Zazpi biolontxe-
lo taldeko kideak, eta Jasone Tu-
runbai, Bidane Txopitea, Edur-
ne Egia eta Iratxe Uribelarrea 
kantu ikasleak. Bésame mucho, 
Capullito de Alelí, Acercate más 

eta Historia de un amor kantak 
prestatu dituzte, esaterako. Uz-
tailaren 2an, 19:30ean, Duran-

goko Kurutzesantu Museoan 
eskainiko dute, lehenengoz, jen-
daurreko emanaldia. 

Durangoko estreinaldiaren 
ostean, uztailaren 4an, Eskoria-
tzako Humanitate eta Hezkun-
tza Zientzien Fakultateko klaus-
troan izango dira, eta aurreran-
tzean ere joko dute. Udazkenean, 
Markinan eta Tolosan izateko 
eskaintza jaso dute, esaterako.

Durangoko Bartolome Ertzilla musika eskolan abiaturiko elkarlana da proiektua bultzatu duena. 

Jendearen 
ekarpenetatik 
lortu dute ‘Argi’ 
egiteko dirua

 ZINEMA 
Argi film luzearen grabaziora-
ko dirua lortzeko abiaturiko 
finantzaketa kolektibo bidezko 
kanpainagaz 5.000 euro lortze-
ko helburua zeukaten proiek-
tuaren bultzatzaileek. Asteon, 
kanpaina hori amaitzeko bost 
egun falta zirela, dagoeneko 
lortuak zituzten 5.325 euro. Fil-
maren grabaziorako beharrez-
ko materiala alokatzeko, eta 
garraio eta elikadura gastuak 
ordaintzeko erabiliko dute 
herritarrek emandako dirua. 
Denetara, 8.000 euro inguruko 
aurrekontuagaz gauzatuko 
dute proiektua.Teknikoak eta 
aktoreak gehituz gero, 50 profe-
sional inguru dabiltza proiek-
tu honetan kolaboratzen-

Uztailean, Elorrion graba-
tuko dute Argi filma. 1960ko 
eta 1980ko hamarkadetan ko-
katuriko film luzea da Iratxe 
Mediavilla elorriarrak zuzen-
durikoa, neskato zenetik, Argi 
izeneko protagonista ausarta-
ren istorioa kontatzen duena.

Durangoko estreinaldiaren 
ostean, uztailaren 4an, 
Eskoriatzako Huhezi 
fakultatean kantatuko dute

Amatzako I. Trikiti Jaialdia egingo 
dute, uztailaren 3an, Iurretan  
Sei trikitilari bikote gonbidatu dituzte Iurretako Amatza auzoko jaietan jotzera 

 MUSIKA 
Iurretako Amatza auzoko San 
Martin jaietarako antolatu dute, 
uztailaren 3an, Amatzako I. Tri-
kiti Jaialdia. Barikuan, auzoko 
jaiei hasiera emateko, Donien 
Atxa igoko dute, 19:00etan, eta 
20:00etatik aurrera eskainiko 
dute sei trikitilari bikotek or-
dubete inguruko emanaldia. 

Ansorregi eta Larrañaga, Har-
kaitz Allur eta Miren Errasti, 
Elizagoien ahizpak, Landa eta 
Antxitte, eta Lierni Aranburu 
eta Mireia Ibabe trikitilari biko-
teak gonbidatu dituzte Iurreta-
ko jaialdi horretan jotzera. 

Gipuzkoarrak dira jaialdiko 
parte-hartzaile gehienak, eta 
nafarrak dira, aldiz, hainbat txa-
pelketa irabazitakoak diren Eli-
zagoien ahizpak. Oso gaztetatik 
jotzen dute nafarrek trikitixa. 

Arkaitz Allur eta Miren 
Errasti gizon-emazteek osatu-
riko bikotea, elkarrekin jotzen 
urte asko darameten Ansorregi 
eta Larrañaga, eta Izer eta Lu-
txurdio bikoteak ere gonbidatu 
dituzte. Baita trikitilari gazteek 
osatutako beste bikote bi ere: 
Landa eta Antxitte, eta Lierni 
Aranburu eta Mireia Ibabe. El-
karrekin joko dute hamabiek 
emanaldiaren amaieran.Hainbat trikiti txapelketa irabazitakoak dira Elizagoien ahizpak.

Jaiei ekiteko, Donien Atxa 
19:00etan ipini ostean, 
20:00etan hasiko da 
Amatzako I. Trikiti Jaialdia
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Nigerreko ‘Bombino’ 
gitarristak zabalduko 
du Elorrioko Musikaire 
Uztailaren 3an hasi eta 26ra bitartean, musika, dantza 
eta antzerkia aire librean eskainiko dute, Elorrion

 MUSIKA  Itsaso Esteban 
Bere musika desertuko rocka 
estiloaren barruan kokatzen 
duen Omara Moctar Bombino 
musikariak eta bere bandak 
zabalduko dute, uztailaren 3an, 
Elorrioko XVIII. Musikaire 
jaialdia. Nigerreko tuareg kul-
turan hazitako gitarrista bir-
tuosoa da Bombino, eta musika 
tradizionala rock eta blues doi-
nuekin uztartzen du.

Musikagaz jarritako beste 
zortzi hitzordu, eta hainbat an-
tzerki eta dantza emanaldi ere 
jasotzen ditu jaialdiaren egita-
rauak. Tola, Lariz eta Casajara 
jauregietan, Sortzez Garbiaren 
elizpean eta plazan izango dira 
emanaldiak. 

Datorren asteburuan, hiru 
egunetan izango dira emanal-
diak: Bombino eta bere taldea-
ren kontzertuaren ostean, Anni 
B Sweet musikari malagarraren 
ahots goxoa entzuteko aukera 
izango da, uztailaren 4an. Folk, 
indie eta pop doinuak kantatuko 
ditu Anni B Sweetek, eta aurten 
kaleratu duen Chasing illusions 
diskoa aurkeztuko du. 

Uztailaren 5erako, Mozko-
rra parregarri opera komikoa 
eskaintzera etorriko dira ikus-
kizunaren moldaketa egin du-

ten bergararrak Musikairera. 
Xabier Maria Munibe Peñaflori-
dako Kondeak XVIII. mendean 
idatzi zuen obran oinarriturik 
egokitu dute egileek “historiako 
euskarazko lehenengo opera-
ren” moldaketa. Tola jauregian 
izango dira uztailaren 3ko, 4ko 
eta 5eko hitzorduak.

Ohi bezala, Euskal Herriko 
zein munduko beste leku ba-
tzuetako kulturen erakusle dira 
Elorrioko Musikaireko emanal-
diak. Programazio eklektikoa, 
aniztasunean oinarriturikoa 
osatu dute, kalitate goreneko 
kultur emanaldiak entzuleei 
doan eskaintzeko. 

Uztaileko gauetan, gozatze-
ko aukera izango da Gabacho 
Maroconnection taldearen 
ekialde eta mendebaldearen 
lotura musikalagaz, Sierra 
Leonan sortutako reggaeagaz, 
Aziza Brahim sahararraren 
poesiagaz eta ahots iradoki-
tzaileagaz, Xabi Aburruzaga 
trikitilari birtuosoaren saioa-
gaz, Hondurasko Aurelioren bi-
tartez garifunen tradizioagaz, 
Arizona Baby eta Los Coronas 
taldeen uztarketatik sortutako 
Corizonas taldearen country 
folk eta rockagaz, eta Oreka TX 
taldeko Harkaitz Martinez de 

San Vicente eta Mikel Ugarte 
txalapartarien eta euren tal-
dearen Silex lanagaz .

Antzerkia eta dantza
Uztailaren 26an, 19:00etan ha-
siko den mikroantzerki ema-
naldiagaz emango dute jaialdia 
amaitutzat. Izan ere, musika ez 
beste hainbat kultur adieraz-
pideren erakusleku ere bada 
Musikaire: dantza eta antzerki 
garaikidea, kasurako. Uztaila-
ren 26an, Javier Arandaren El 
tiranicida, Eduardo Hernando 
eta Raúl Camino aktoreen Bo-
xers, eta Trino Teatro taldearen 
Mait(K)ale borroka izango dira 
Elorrioko mikroantzerki ema-
naldi horretan ikusgai. 

Antzerki klasikoa eta dan-
tza garaikidea ere izango dira, 
bestalde, Musikaire jaialdian: 
Teatro Corsario eta Kukai eta 
Lasala taldeen eskutik, hu-
rrenez hurren. Clásicos có-

micos antzezlana eskainiko 
du Valladolideko Teatro Cor-
sario konpainiak. Sorbatza 
eta Gelajauziak ikuskizunak 
eskainiko ditu eskainiko ditu 
Kukaik, eta Lauesku izenburu-
ko lana plazaratuko du Lasala 

konpainiak. Uztailaren 19an, 
19:00etan, izango da emanaldia.

Gainera, azken urteetan be-
zala, Elorrioko argazkilarien la-
nekin tamaina handiko horma 
irudi bat ipini dute plaza ondoko 
eraikin baten fatxadan.

Nigerreko tuareg kulturan hazitako Omara Moctar ‘Bombino’ gitarrista birtuosoak eta bere bandak joko dute, uztailaren 3an.

Londresko Perhaps Contraption  
taldekoek irabazi dute X. Haizetara 
Joan zen asteburuan, Zornotzako Haizetara kaleko musikaren lehiaketa izan zen 

 LEHIAKETA
Iaz, Zornotzako IX. Haizetara 
lehiaketa irabazi zuen Londres-
ko (Ingalaterra) Perhaps Con-
traption taldeak irabazi du jaial-
diaren hamargarren edizioko 
sari nagusia. Domekan banatu 
zituzten sariak, eta 12.000 euro-
ko sari nagusia Londresko talde 
horri eman zion musikaren 
arloko profesionalek osatutako 
epaimahaiak. 

Berezia izan da aurtengo edi-
zioa; lehiaketak hamar urte bete 
dituela-eta, 2006tik hona saritu-
tako bandek parte hartu dute, 
eta entzungai izan den musika-
ren kalitatea oso ona izan da.

12.000 euroko sari nagusiaz 
gainera, herritarrek aukera-
tutako taldeari ere eman diote 
saria. The What Cheer? Brigade 
AEBetako taldeak jaso du entzu-

leen eskutik 5.000 euroko saria. 
Bestalde, Interklabe enpresak 
instrumentistarik onenari 1.500 
euroko saria eman dio: No Wa-
ter Please taldeko François Pi-
riou izan da irabazlea. 

Jaialdi honetan ohitura de-
nez, antolatzaileek lehiaketan 
parte hartzera gonbidaturiko 
nazioarteko taldeez gainera, 
beste hainbat taldek ere parte 
hartu zuten asteburuko jaial-
dian; lehiaketatik kanpo, kaleak 
musika biziz betetzen lagundu 
zuten Fanfare Petard taldeak, 
zein Durangaldeko Zubiaur 
Band, Sugarri eta Zaparrada tal-
deek. Gainera, parte hartu gura 
izan zuten musikari guztientzat 
zabalik egon ziren Harrison ho-
teleko jam session saioak.

Giro ederra sortu zen, as-
teburuan, Haizetara jaialdiko 
egunetan, Zornotzan. Eguraldia 
ere lagun, herriko kaleak eta 
plazak nazioarteko banden mu-
sikaz gozatzera gerturaturiko 
jendez bete ziren, bariku, zapatu 
eta domekan, eta jaialdiaren 
hamargarren edizioaren oso 
balorazio positiboa egin dute an-
tolatzaileek.

UZTAILAREN 3an 
22:30ean, Bombino, Tola jauregian. 

UZTAILAREN 4an 
22:30ean, Anni B Sweet, Tola 
jauregian. 

UZTAILAREN 5ean 
19:00etan, ‘Mozkorra parregarri’ 
opera komikoa, Tola jauregian.  

UZTAILAREN 10ean 
22:30ean, Gabacho 
Maroconnection, elizpean.  

UZTAILAREN 11n 
22:30ean, Sierra Leone’s Refugee All 
Star, elizpean. 

UZTAILAREN 12an 
22:30ean, Clásicos cómicos, 
elizpean. 
   

UZTAILAREN 17an 
22:30ean, Aziza Brahim, Lariz 
jauregian   

UZTAILAREN 18an 
22:30ean, Xabi Aburruzaga, Lariz 
jauregian.  

UZTAILAREN 19an 
19:00etan, Kukai + Lasala taldea, 
plazan. 

UZTAILAREN 24an 
22:30ean, Aurelio, elizpean. 

UZTAILAREN 25ean 
22:30ean, Corizonas, elizpean. 

UZTAILAREN 26an 
19:00etan, mikroantzerkiak, 
Casajara jauregian.  
22:30ean, Oreka TX, elizpean.  

Iazko irabazleak, Perhaps Contraption taldeak, irabazi du aurreko bederatzi edizioetako irabazleen arteko lehia.

Giro ederra sortu zen, 
asteburuan, Haizetara 
musika lehiaketa izan zen 
egunetan, Zornotzan
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“Txinan, Gobernuak diruz laguntzen 
die futbola ikasgai duten eskolei” 
Jon Díaz de Cerio durangarra futbol irakasle dabil Txinako ikastetxeetan; Txinak interes berezia du 
futbolean, 2030eko Munduko Futbol Txapelketa antolatzea lortu, eta maila ona eskaini gura duelako

 FUTBOLA  Joseba Derteano
Jon Díaz de Cerio Jarduera Fi-
sikoaren eta Kirolaren Zientzian 
lizentziatua da, eta enpresa ku-
deaketaren arloko master bat 
egina du. Hemen lanik bilatu 
ezin, eta Txinako eskaintza bat 
onartu zuen. Orain hango gaz-
tetxoei futbolean jokatzen ira-
kasten dabil. 
 
Zelan sortu zitzaizun Txinara 
joateko aukera?
Masterra amaitu nuenean eta 
Bartzelonatik itzuli nintzenean, 
hainbat webguneren bidez, en-
plegua bilatzen saiatu nintzen. 
Baina urte bian behin-behineko 
enpleguak bakarrik aurkitu 
nituen. Apirilean, eskaintza bat 
aurkitu nuen Internet bidez, eta 
eskakizunak betetzen nituela 
ikusi nuen. Segituan jarri ziren 
nigaz hartu-emanetan, eta lan 
elkarrizketa biren ostean onar-
tu egin ninduten. 

Asko kostatu zitzaizun erabakia 
hartzea?
Egia esanda, ez zitzaidan asko-
rik kostatu. Aukera ona zela iku-
si nuen, eta, Durangon, egungo 
egoera aldatzeko zantzu askorik 
ikusten ez nuenez, aukera berri 
hori probatzea erabaki nuen. 
Datorren urteko urtarrilaren 
15era arte dut kontratua. Txinan 
orduan amaitzen da ikasturtea. 
Gero, ostera, ikusiko dugu zer 
gertatzen den.

Orain, Laixi herrian zaude, eta 
eskoletan futbol irakasle zabil-
tza. Zein da zure egitekoa ?
Adin askotako gazteekin nabil. 
Gazteenek 9 bat urte dituzte, 
eta nagusienek 16. Normalean, 
astean eskola bi ditut talde ba-
koitzagaz. Ordu eta erdiko ohiko 
entrenamenduak dira; mutilak 
eta neskak, biak elkarrekin. En-
trenamenduak oinarrizkoak di-
ra, maila baxua dagoelako: mo-
trizitate ariketak, koordinazioa 
eta baloiaren jabetza lantzen 
ditugu. Apurka-apurka gauza 
gehiago sartzen joango gara.

Futbolaren oinarrien gaineko 
zer jakintza dute gazteek?
Martxoan, Europako entrena-
tzaile bi etorri ziren. Orduan, 
umeek ez zekiten futbola zer zen 
ere. Hankekin eta baloi bategaz 
jokatzen dela zekiten, eta ezer 
gutxi gehiago. Telebistan ere fut-
bola sekula ikusi gabeak ziren 
asko. Orain, gutxienez, oina-
rrizko arauak ikasi dituzte, eta 
baloiagaz apur bat moldatzen 

hasi dira. Hala ere, oraindik alde 
izugarria dago Europako eta he-
mengo egoeraren artean.

Laixi futbol taldeko entrenatzai-
lea ere bazara.
Orain hiru aste sortu zuten tal-
dea da. Ume txikiekin hasi gura 
dute. Ikastetxeetan entrena-
tzen ditugun jokalari onenak 
taldera batzea da asmoa. Hala 
ere, taldea sortu duen enpresak 
negozio bezala ikusten du, eta 
izen-emate kuota nahiko altua 
da. Ondorioz, gaztetxoak era-
kartzea kostatzen dabilkigu, eta 
oraindik gutxigaz gabiltza.

Zergatik dute futbola gazteen-
gana zabaltzeko horrelako in-
teresa?

Txinako presidentea futbolzale 
amorratua da. 2030ean Mundu-
ko Futbol Txapelketa antolatzea 
eta bertako selekzioak maila 
ona eskaintzea ahalbidetuko lie-
keen epe luzeko plan bat abiatu 
gura dute. Oraingoz, jakin du-
dana da Gobernuak diru-lagun-
tzak ematen dizkiela ikasgaitzat 
futbola duten ikastetxeei. Beraz, 
eskolak emateko enpresak sortu 
dira, eta nik horietako batean 
lan egiten dut.

Txineraz komunikatzen zarete?
Ez dakit txineraz. Keinuen bi-
dez edo hemen ikasitako berba 
batzuen bidez komunikatzen 
gara. Ingelesa eta txinera dakien 
langile bat dugu, eta eskola ba-
tzuetan gugaz egoten da. Kalean 

gaitzagoa da, dena da keinua eta 
interpretazioa. Batzuetan deses-
peratu egiten naiz, gaitz egiten 
zaidalako komunikazioa.

Oro har, zelako harrera egin di-
zute?
Ni heldu nintzenean, ukrainar, 
suediar eta espainiar batek, da-
goeneko, denbora zeramaten 
hemen, eta egoerara egokitzen 
lagundu zidaten. Txinatarrei 
ulertzea gaitzago egiten zait hiz-
kuntzagatik. Hala ere, gustura 
nago.

Orain arte, Txinako zerk erakarri 
du zure arreta?
Hemen edozein toki ona dela ne-
gozio bat abiatzeko. Ile-moztai-
leak ikusi izan ditut espaloian, 
aulki bategaz eta ispilu baten 
aurrean lanean. Podologoak ere 
ikusi ditut modu berean lanean.

Zer da Euskal Herritik faltan 
gehien botatzen duzuna?
Oraingoz etxeko janaria. Hotel 
batean nago, eta egunero etxe-
tik kanpora jan behar dut. Nire 
gustuko janaria aurkitzea ez da 
erraza, beraz, oraingoz, nire die-
ta ez da oso zabala. 

Zure horko bizipenak blog ba-
tean idazten dituzu.
Senitartekoek nire gaurkotasu-
naren berri jakin dezaten oku-
rritu zaidan ideia bat da. Jen-
dearen interesekoa dela ikusten 
badut, noizean behin idazten 
jarraituko dut. Nire blogaren 
helbidea www.mifutboldesdechi-
na.com da, eta denak gonbidatu 
gura ditut iritzia ematera.

Durangoko Kulturaleko zer  
oroitzapen gordetzen duzu?
Esperientzia positiboa izan zen. 
Azken denboraldian kadeteak 
entrenatu nituen. Urte gaitz ba-
tetik zetozen, eta ez genekien zer 
eman genezakeen. Hala ere, oso 
ondo hasi, eta azkenera arte igo-
tzeko aukera izan genuen.

Jon Díaz de Cerio Urain |  Durango, 1989

Futbolari buruz 
hankekin eta baloi 
bategaz jokatzen 
dela zekiten, ezer 
gutxi gehiago” 

Jon Díaz de Cerio, Txinan ikasle dituen gaztetxoekin.
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Kepa Arroitajauregi

Pilota teknikaria

Errebotez baina…
Bizkaitar pilotazale askok go-
goan izango du 1976. urtea, 
ordukoa da eta buruz buruko 
txapelketa nagusiko azken txa-
pela. Durangaldeko bi pilotari 
izan ziren, gainera, finalean, 
biak ere Anbotoren magalean 
jaiotakoak. Asegarce enpresan 
hainbat lan egin, eta erretiroa 
hartu berri duen Roberto Gar-
cia Ariño (bejondeiola) eta Iñaki 
Gorostiza. Bigarrena da Biz-
kaiak emaniko lehen mailako 
azken txapelduna. Eta, dome-
kan, errebotez bada ere, beste 
pilotari bizkaitar bat izan liteke 
txapeldun. Durangaldekoa ez, 
baina bertan denbora ugari 
pasatzen duena: Mikel Urruti-
koetxea. 

Miribillara begira egongo 
gara pilota maite dugun asko 
eta asko, nahiz eta, nire kasuan 
(beste asko bezala), amorruz. 
Amorruz gauzak ondo egiten 
ez direlako. Begiko dut Mikel, 
baina ez dut uste finala jokatu 
beharko lukeenik, ez kirol iriz-
pideak balira kontuan hartu 
beharrekoak. Tamalez, pilota 
profesionalean, hori azken argu-
dioa da. Euroek agintzen dute, 
eta hori soilik denean helburu, 
akabo. Dena den, izan dadila za-
ratamarra finalerdia galdu, eta 
izango dugun lehen txapelduna! 
Animo!

Zoriontzeko badugu duran-
galdean beste Mikel bat, Mikel 
Gonzalez berriztarra. Ezker 
horman profesional izateko 
saiakeretan ibili zen Asegarce-
rekin, ez zioten aukera eman, 
eta bere bidea trinketera bide-
ratu zuen orain bost-sei urte. 
Apustuak balio izan dio. Trin-
ketlari onenen artean muturra 
sartu duen Hegoaldeko lehen 
pilotaria da, eta ibilbide oparoa 
izan dezake. Horri ere, animo! 
Gainontzeko pilotariei ere go-
goratu nahi diet, saiatuz gero, 
badaudela beste aukera batzuk 
ezker hormatik haratago.

ADITUAREN TXOKOA

Oyarbide eta Aramendia 
Espainiako txapeldun 
Kopa irabazi dute 23 urtez azpikoan eta kadete mailan

 TXIRRINDULARITZA  
Azken urteetan, emakumezko 
txirrindularitzak habia fida-
garria aurkitu du Durangal-
dean. Nagusietan zein harrobi 
mailan, hainbat talde daude 
eskualdeko, Euskal Herriko 
zein hemendik kanpoko txirrin-
dulariez osatuta. Estatu mailan 
puntan dabiltzan taldeak dira, 
eta horren erakusgarri da joan 
zen asteberuan amaitu zen Es-
painiako Kopa. 23 urtez azpi-
koan, Bizkaia-Durango taldeko 
Lourdes Oyarbide arabarra na-
gusitu da, eta, kadeteetan, CAF 

Transport Engineering taldeko 
Maialen Aramendia nafarra.

Aurtengo Espainiako Kopak 
sei lasterketa izan ditu apirile-
tik ekainera. Oyarbidek Avila-
ko lehen lasterketan jantzi zuen 
liderraren elastikoa. Harrezke-
ro, lasterketaz lasterketa maila 
erregularra erakutsi du, eta 
azken unera arte elite mailako 
txapelketa irabazteko aukera  
izan du. Beste hainbeste esan 
daiteke Aramendiari buruz ere. 
Pontevedrako lasterketa irabazi 
du, eta, oro har, aurreko postue-
tan izan da beti.

Mikel Gonzalez onenen artean dabil 
Ipar Euskal Herriko trinketean
Gaur egun, partidurik gehienak han jokatzen ditu, eta modalitateko onenekin lehiatzen dabil

 TRINKETA Joseba Derteano
Ipar Euskal Herria trinketaren 
erresuma da, eta Mikel Gon-
zalez (Berriz, 1984) gero eta 
finkatuago dago hango zirkui-
tuan. Gero eta partidu gehiago 
jokatzen ditu, gero eta maila 
handiagoko txapelketetan. Bai-
na badu gorago egiteko modua, 
eta horretan buru-belarri saia-
tzeko prest dago.

Hainbat urte dira Iparral-
dean trinket partiduak jokatzen 
hasi zenetik. Hasieran bi-hiru 
hilerik behin jokatzen zuen, eta 
“gaitza zen, Iparraldeko joka-
moldea diferentea delako”. Gai-
nera, Bizkaiko pilotari bat iza-
nik, “lupagaz” aztertzen zuten: 
“Ondo jokatu edo maila eman 
ezik, bagenekien berriro ez dei-
tzeko arriskua zegoela”. 

Baina apurka-apurka hango 
jokamoldera egin da: “Aukerak 
ematen dizkidate, eta horrega-
tik esker oneko nago. Banekien 
partidu batzuk jokatzen hasiz 
gero, Ipar Euskal Herriko jo-
kamoldera moldatzen hasiko 
nintzela, eta horrela gertatu 
da, nire mailak gorakada izan 
duelako. Gehiago jokatu ahala, 
konfiantza irabazten da”. Ho-

rrela, emaitza onak ere heltzen 
dabiltza apurka-apurka. Orain 
hiru aste Baionako Alde Zaha-
rreko saltokien elkarteak anto-
latutako binakako txapelketa 
irabazi zuen, Pascal de Ezkurra-
gaz bikotea osatuta. Astelehen 
honetan, aldiz, atzelari beragaz 
Donibane Lohizuneko jaietako 
txapelketako txapeldunorde 
geratu da: “Trinketa zalez gai-
nezka egon zen, eta partidu ona 
jokatu genuen. Beharbada ez da 
ulertzeko erraza, baina galdu 
arren, pozik nago”, dio, badakie-
lako zaleen onespenak ia txape-
lak besteko garrantzia duela.

Gaur egun, Hego Euskal 
Herrian gutxi jokatzen du, eta 
Iparraldean gero eta gehiago. 
Aurrera begira, txapelketarik 
inportanteenetan muturra sar-
tzea du helburu. Horretarako, 
datorren urtean Frantziako 
Txapelketan parte hartzen saia-
tuko da, buruz buru zein bina-
ka, antolatzaileek, batez ere, 
txapelketa horretan nabarmen-
dutakoei eskaintzen dietelako 
aukera. 

Mikel Gonzalez (behean, ezkerretik bigarrena), Donibane Lohizuneko txapelketan. 

Ia 400 parte-hartzaile, 
etzi, Sapubike martxan
Mugarra ingurutik antolatu dute ibilbidea

 MARTXA  
Durango MTB taldeak IV. Sa-
pubike Martxa antolatu du do-
mekarako. Iaz legez, aurten ere  
parte hartze handia izango du; 
388 dortsal banatu dituzte.

Mendiko bizikleta martxa 
09:00etan hasiko da Tabirako 
parketik. Ibilbide osoa Muga-
rra ingurutik diseinatu dute: 
Marmol, Orozketa, Bitaño, La-
rrinagatxu… Ahalik eta bi-
derik korapilatsu, bihurri eta 
dibertigarrienak aukeratzen 
saiatu direla adierazi dute anto-
latzaileek. 

Segurtasun neurriak
Urtero legez, parte-hartzai-
leen segurtasuna bermatzeari 
lehentasuna emango diote an-
tolatzaileek. Izan ere, lau urteo-
tan, joan-etorriak oztopatzeko, 
harriak eta enborrak aurkitu 
dituzte ibilbidean, baita alderik 
alderako alanbreak ere. Ho-
rrela, barikuan eta zapatuan, 
ibilbidea markatzen dabiltzan 
bitartean, ibilbidea garbi dagoe-
la egiaztatuko dute. Domekan, 
martxaren egunean, bideguru-
tzeetako arduradun bakoitzak 
bere eremua egiaztatuko du.
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JATETXE GIDA 

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

ÑAM!

MENU 
BEREZIA

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

60E
bikoteko 
(BEZa barne)

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

ÑAM!

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

ÑAM!

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

ÑAM!

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

Ibarra Sagardotegiaren eskutik bi  
pertsonarentzako menua zozkatuko dugu

Non ikasi du Ander Diez sukaldari durangarrak?

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

ZORTE
ON!

ÑAM!
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Munduko Txapelketan ibilia den 
Triviño, Bizkaiko Balkoia rallyan
Ricardo Triviño mexikarra Peugeot 206 WRC autoagaz ibiliko da, bihar

 AUTOMOBILISMOA  J.D.
Bihar, Bizkaiko Balkoia rallya-
ren zazpigarren aldia lehiatuko 
dute, Durangalde Racing esku-
deriak antolatuta. Aurtengo 
aldiak rallya oso erakargarri 
egingo duten osagaiak ditu: 
pilotu entzutetsuak, potentzia 
handiko autoak, parte-hartze 
handia, ibilbide berriak…

Guztira, 70 pilotuk parte har-
tuko dute rallyan, iaz baino ha-
mabost bat gehiagok. Aurtengo 
aldiak luxuzko gonbidatu bat 
izango du: Ricardo Triviño. 42 
urteko mexikarrak Munduko 
Txapelketako lasterketa asko-
tan parte hartu zuen 2002tik 
2013ra, eta hiru denboralditan 
erabili zuen Peugeot 206 WRC 
autoagaz ibiliko da bihar. Rallya 

irabazteko faborito nagusien ar-
tean dago. Lea-Artibaiko rallya 
irabazi duen Xabier Lujuak ere 
garaipena izango du buruan. 
Sergio Vallejok Espainiako Txa-
pelketa irabazi zuenean gidatu 
zuen Porsche beragaz ibiliko da 
Lujua. Ander Learretak, eta iaz-
ko Euskadiko Txapelketako ira-
bazle Ander Arana gernikarrak 
eta Iban Tarsicio abadiñarrak 
osatzen dute faborito euskaldu-
nen zerrenda. Horiekin batera, 
Espainiako Txapelketan aritua 
den Surhayen Pernia kanta-
briarra ere kontuan hartzeko 
arerioa izango da.

Tarte berria
Egun osoan lau tarteri bina 
pasada emango dizkiote pilo-

tuek. Horietako bat, Trabakuan 
hasiko dena, nobedadea izango 
da aurten. Gerea auzotik Boli-
barrera joango dira pilotuak: 
tarte arina, bihurgunetsua eta 
teknikoa da, zaleei gustatzen 
zaien horietakoa, antolatzaileen 
esanetan.

 

Triviñok Jorge del Cid kopilotu duela jardungo du WRC autoaren gidari. 

“Areto futbol maratoia lagunak  
elkartzeko modu bat da” 
Victor Maestro eta Roberto Terroba Zaldibarko areto futbol maratoiko 
antolatzaileak eta Zaldua futbol taldeko zuzendaritza berriko kideak dira

 ARETO FUTBOLA  
Udako areto futbol maratoiek 
arrakasta handia dute eskual-
dean. Berrizkoaren ostean, aste-
buru honetan, Zaldibarko mara-
toiaren txanda izango da. Gaur 
arratsaldean hasi eta datozen 
48 orduetan, Zaldibarko kirol-
degiak irekita izango ditu ateak 
etenik gabe.

Areto futbol maratoien arra-
kasta azaltzeko hainbat hipotesi 
dituzte Victor Maestro eta Ro-
berto Terroba antolatzaileek. 
Talde irabazleak jasoko dituen 
800 euroak amu erakargarria 
direla uste du Terrobak. Egural-
diak ere eragiten du Maestroren 
ustez: “Azaroan antolatuz gero, 
ez luke horrelako arrakastarik 

izango, baina udan jendea ani-
matu egiten da batera zein beste-
ra joaten”. 

Iaz hamasei taldek eman zu-
ten izena, eta aurten ere kopuru 
horren bueltan ibiltzea espero 
dute. Batzuk areto futbolean da-
biltzan jokalariek osatutakoak 
dira. Horiek maratoiz maratoi 
ibiltzen dira, eta, Terrobaren 
esanetan, “irabazteko grina” 
sumatzen zaie. Beste talde asko 
ez dira hain “profesionalak”, eta 
lagunartean ondo pasatzea bes-
te helbururik ez dute izaten.

Biek azpimarratu dute mara-
toietan sortzen den giroa. Talde 
bakoitzak bere lagunartea mugi-
tzen du, eta sekula ez da jenderik 
falta harmailetan: “Iluntzean 
eta gauerditik aurrera ere giro 
itzela egoten da. Azken batean, 
areto futbol maratoia lagunak 
elkartzeko eta elkarrekin egote-
ko modu bat da”, dio Terrobak.

Zuzendaritza berria
Zaldua kirol elkarteak antolatu 
du maratoia. Joan zen asteburu-
tik presidente berria du: Arkaitz 

Padilla. Era berean, elkartearen 
adarretako bat den futbol tal-
dean zuzendaritza aldaketa ger-
tatu da. Terroba eta Maestro zu-
zendaritza berriko kideak dira.

Aurreko lantaldeak azken al-
dian “erabaki desegoki batzuk” 
hartu dituela uste dute, eta ho-
rrek klubaren egoerari eragin 
dio. Ekonomikoki “uste baino 
zor handiagoa” du klubak, eta 
egoera horri buelta ematen saia-
tuko direla adierazi dute. Kan-
pora begirako lanari dagokio-
nez, “klubak indarra galdu du 
herrian, eta ez du sasoi bateko 
erakarmenik; herriko jendea-
gaz berriro bat egin gura dugu”, 
dio Terrobak. Kirol arloa, oste-
ra, “ondo” dagoela uste dute, eta 
momentuz ez dute aldaketarik 
aurreikusten: “Baditugu aurre-
ragoko eginbeharrak”.  Aurreko 
zuzendaritzaren hasierako ur-
teetako lana ere gogoratu gura 
izan dute: “Orain zortzi bat urte, 
gidaritza inork hartu gura ez eta 
taldea desagertzear zegoela, eu-
rak sartu ziren, eta hori aintzate-
tsi beharra dago”.Victor Maestro eta Roberto Terroba. 

“Irabazten saiatzea 
izango da nire helburua” 
Triviñok onartu du ibilbidea ez duela ia ezagutzen

Aurtengo Bizkaiko Balkoia 
rallyko interesguneetako bat 
Ricardo Triviño mexikarraren 
jarduna izango da. Munduko 
Txapelketan ibilbide luzea izan 
du. Bere posturik onena Mexi-
koko rallyko hamargarren pos-
tua izan da. 2006tik 2008ra 
gidatu zuen Peugeot 206 
WRC autoan ibiliko da, Jorge 
del Cid pilotua kopilotu lane-
tan izango duela.

Zergatik erabaki duzu Bizkai-
ko Balkoia rallyra etortzea?
Hainbat pilotu ezagun ditut 
hemen inguruan, eta nire 
arreba ere Portugaleten bizi 
da. Arreba bisitatu, eta rallyan 
parte hartzea pentsatu nuen.

Zu izan zinen antolatzaileekin 
hartu-emanetan ipini zena?
Egia esanda, hemen inguruan 
rally bat lehiatzeko gogoa neu-
kan, eta, azkenean, lortu dut: 

Jorge del Cidi eskatu nion me-
sede hori. Denak oso atsegin 
portatu dira nigaz. Ni etorriz 
gero, oso pozik jarriko lirate-
keela esan zidaten.

Ibilbidea ezagutzen duzu?
Ez dut ia ezer ezagutzen. In-
gurutik behin ibili naiz, ohar 
batzuk hartzeko. Tarte oso 
politak eta, aldi berean, kon-
plikatuak iruditu zaizkit.

Irabaztea da helburua?
Pilotu oso arinak daudela esan 
didate, eta nik ere arin joan 
beharko dut, baina irabazten 
saiatzea izango da nire helbu-
rua. Pilak kargatu beharko 
ditut, eta dudan guztia eman 
beharko dut.

Jorge del Cid izango duzu ko-
pilotu lanetan.
Lehenengoz ibiliko naiz bera-
gaz. Esperientzia duela esan 
didate. Bierzoko (León, Espai-
nia) lasterketan pilotu pos-
tuan ibili zen, eta han ikusi 
nuen: azkar ibili zen. Hemen 
ere maila berdinean ibiltzea 
espero dut. 

Rally honen ostean zer?
Costa Ricara joango naiz Na-
cam txapelketako proba bate-
ra. Ondoren, Espainiako As-
turiako printzea proban parte 
hartuko dut.

TARTEAK-ORDUTEGIA

Goiuria-Oiz (10,9 km) 
Irteerak: 09:31 / 11:25 

Maguma (9,5 km) 
Irteerak: 09:59 / 11:53 

Gerea-Bolibar (7,4 km) 
Irteerak: 16:06 / 18:37 

Bizkaiko Balkoia-Berroia  
(12,5 km) 
Irteerak: 16:39 / 19:10
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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. 

AUKERA
- DURANGO: Atikoa. 3 logela eta egongela. 30 

m2-ko terraza. Igogailua. 145.000n.
- ZALDIBAR: Estreinatzeko. Azkeneko 2 etxebizitzak. 

2 edo 3 logelarekin, egongela, terraza eta 
esekitokia. Trastelekua eta garajea. Logela 2koak, 
139.000n. 3 logelakoak, 159.000n.

- F.J. ZUMARRAGA: 85 m2. 3 logela eta egongela. 
Terraza. Eguzkitsua. 120.000n.

- BERRIZ: BOE. Apartamentua terrazarekin. 
Trastelekua eta garajea. 96.000n.   

- ARAMOTZ: Logela 2. 85.000n.
- DURANGO: Atikoa. 3 logela, egongela eta 30 

m2-ko terraza. Igogailua. 145.000n.
- ALDE ZAHARRA: 3 logela. Igogailua. 126.000n.

ETXEBIZITZAK SALGAI
- TABIRA: Duplexa. Logela 2 eta bainugela nagusi 2 

hidromasajearekin, egongela, sukaldea eta 
esekitokia. Terraza. Trastelekua eta garaje itxia.

- ELORRIO: 85 m2. 3 logela, komuna eta egongela. 
Terraza 2. Lonja. Garajea kale ondoan. 175.000n.

- MATIENA: 4 logela, komun 2, egongela eta 
sukaldea. Terraza 2. Ganbara eta garajea. 
209.000n.

- S. IGNAZIO: 3 logela, komun 2, egongela, sukaldea 
eta esekitokia. Terraza. Trastelekua eta garajea. 
239.500n.

- ABADIÑO: 90 m2. 3 logela, egongela eta komun 2. 
Terraza. Ganbara eta garaje itxia. 190.000n.

- ARANDOÑOTORRE (musika eskola ondoan).  
130 m2. 4 logela, komun 2, sukaldea 
esekitokiarekin eta egongela. Garajea. Solariuma. 
Eguzkitsua. Bizitzen sartzeko moduan. 281.000n.

- ANTSO ESTEGIZ: 3 logela  eta sukalde handia. 
Berogailua. Igogailua. 175.000n.

- ABADIÑO: Erdi berria. Logela 2, egongela eta 
komun 2. Terraza. Trastelekua eta garajea. 
195.000n.

- TXIBITENA: 3 logela, komun 2, egongela eta 
sukaldea esekitokiarekin. Terraza. Trastelekua eta 
garaje itxia. 248.700n.

- ASK. ETORBIDEA: 100 m2. 3 logela, komun 2 eta 
egongela. Terraza 2. Ganbara eta garajea. Etxe 
osoa kanpora begira dago. Eguzkitsua. 
260.000n.

- LEHENDAKARI AGIRRE: 3 logela, komun 2, sukaldea 
eta esekitokia. Ganbara eta garajea. 259.000n.

- MATIENA: 120 m2. 3 logela eta komun 2. 
150.000n.

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

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

- M.TORRE: 3 logela, komun 2 eta esekitokia. Terraza. 
Ganbara. Garajea.

- MIKELDI: 3 logela, komun 2 eta egongela. Terraza 
2. Ganbara. 174.000n.

- BERRIZ. Bernardo Gabiola: 100 m2. 3 logela, komun 
2, egongela eta sukaldea esekitokiarekin. 
180.000n.

- ZABALE: 4 logela, komun 2, egongela, sukaldea 
eta esekitokia. Terraza. Garajea.  

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

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

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

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

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

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
F.J. ZUMARRAGA - 225.000n

MURUETATORRE - 219.000n€

MONTEVIDEO - 204.000n

www.inmoduranguesado.com

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

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

PINONDO - 195.000n

GOIENKALEA - 190.000n

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

• 67 m2. Ikuspegi ederrak. Etxe osoa kanpora 
begira dago. Balkoi itxia. 3 logela, egongela, 
sukalde jantzia eta komuna. Berogailua. 
Igogailua.

• Berriztuta. Logela 2, egongela, sukaldea eta 
komun 2. Igogailua.

• Logela 2, egongela, sukalde jantzia eta 
komuna. Balkoia. Iturgintza instalazio eta 
instalazio elektriko berriak. Hari musikala etxe 
guztian. Teilatua, fatxada eta igogailua ditu.

ASKATASUN - 210.000n€



Higiezinak

ETXEBIZITZAK
ERRENTAN EMAN

Atxondo. Atxondon pisu berri 
bat alokatzen da. Hiru logela,
sukaldea, egongela eta bi 
bainugela. Bizitzeko prest. 
Tel.: 680-42 77 02.

Elorrio. 50 m2-ko atiko berria
alokagai Elorrion. Logela, komuna
eta sukalde-egongela. Igogailua
ere badu eta prest dago bizitzera
sartzeko... Oso polita. 
Tel: 631-12 31 06. 
E-maila: loitzate@hotmail.com.

ERRENTAN HARTU

Durango. Durangon alokatzeko
etxe bila nabil; neska langile eta
arduratsua naiz. Logela bateko
edo biko etxea nahiko nuke, eta
gehienez 500 euroko alokairu-
arekin. Tel: 666-10 05 90 
(Whatsapp bidez egun osoan, eta
telefonoz 18:00etatik aurrera).

OPORRETAKO 
ETXEBIZITZAK

SALDU

Tormantos (Errioxa). Torman-
tosen (Errioxa) etxea salgai. Santo
Domingo de la Calzadatik 
10 minutura. Ehizarako eta 
arrantzarako ingurua. Frontoia 
eta igerilekuak. 110 m2, 
3 solairutan banatuta eta 4 
logelarekin. Bainua, sukaldea, 
jangela erretegia eta trastelekua.
Dena berria. 90.000 euro. 
Tel.: 656-73 99 66.

ERRENTAN EMAN

Conil (Cadiz). Conilen etxe urdina
alokatzen da oporretarako. 2 
logela, komuna, egongela-
sukaldea, lorategia eta barbakoa.
Inguru oso lasaia, herritik eta 
autoan hondartzatik 3 minutura.
Oso egokia da lau pertsonentzat.
Tel.: 600-59 65 38. 

Vieux Beaucoup (Landak).
Vieux Beaucoupen (Landak)
apartamentua alokagai uztailaren
1etik 24ra. Tel.: 675-71 93 63.

GARAJE / TRASTEROAK
SALDU

Abadiño. Matienan, Trañabarren
kaleko 11.ean. Tel: 699-00 97 94.

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje itxia alokatzen
da JM Altuna kalean, Ibaizabal
auzunean. Lehenengo solairuan
dago, eta aparkatzeko oso erraza
da. Tel.: 677-63 06 74. 

Teknologia

GAINERAKOAK
SALDU

Hozkailu ia berria salgai.
Hozkailu ia berria salgai. 150 euro.
Zazpi urte ditu. Tel.: 636-04 63

18 / 94 681 89 47 (Felisa).

Lana - negozioak

LAN ESKARIAK
ETXEKO LANAK

Durangaldea. Esperientzia duen
emakume euskalduna etxeko
lanak egiteko prest (etxea garbitu,
arropak garbitu eta plantxatu...),
eta, behar izanez gero, umeak 
eskolara eramateko prest. Orduka
egin dezaket lan. Goizez edo 
arratsaldez. Tel: 620-35 98 74.

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Batxilergoa amaitu eta
unibertsitatera bidean dagoen
neska euskalduna, Lehen
Hezkuntza eta Haur Hezkuntza
ikasleak zaindu edo eskola par-
tikularrak emateko prest dagoena.
Ingeleseko maila altua eta 
titulatua (B2). Ordutegi eta
egutegi zabala. 
Tel.: 689-75 40 39.

Durango. Umeak edo pertsona
nagusiak zaintzeko prest dagoen
neska euskaldun arduratsua naiz.
Tel.: 678-15 64 24.

Durangaldea. Umeak zein 
pertsona nagusiak zaintzeko
prest. Tel.: 602-80 91 60.

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

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen ditut Duran-
galdean, barneko zein eguneko
langile gisa. Tel.: 692-83 80 30.

Durangaldea. Esperientziadun
neska lan bila dabil pertsona na-
gusiak eta umeak zaintzen, zein
garbiketan. Tel.: 631-36 95 87.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzeko, zein 
garbiketan lan egiteko prest nago.
Esperientziarekin eta errefer-
entziekin. Tel.: 646-56 93 90.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzeko, edo 
garbiketa lanak egiteko prest. 
Tel.: 659-08 81 85.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzeko, zein garbiketan 
aritzeko; orduka, lanaldi osoan
edo gauez. Tel.: 670-67 46 41.

Durangaldea. Gidari edo 
banatzaile lanetan, zein pertsona
nagusiak zaintzen lan egiteko
prest nago. Tel.: 630-52 32 16.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen, zein garbiketan. 
Tel.: 663-37 51 55.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zein umeak zaintzeko prest nago.

Garbiketa lanak ere egingo 
nituzke. Barmeko zein kanpoko
langile gisa zein orduka. 
Tel.: 602-34 36 48. 

IRAKASKUNTZA

Durango. Irakurketa, idazketa,
ulermena, ikas teknikak (lan 
ohiturak, motibazioa, 
planifikazioa...). Banaka edo
taldeka. LH, DBH, batxilergoa. 
Esperientzia. Tel.: 656-79 15 99. 

Durango. Durango. Lehen
Hezkuntzan diplomatua, datorren
ikasurteari begira eskola partiku-
larrak emateko prest. EGA titulua
dut, eta arduratsua naiz. Eskola
partikularrak ematen esperientzia
daukat. Tel.: 687-30 67 21.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Neska gazte 
euskalduna lana bilatzen dabil
udarako; ekainean arratsaldez, 
uztailean arratsaldez, eta 
abuztuan goizez nahiz arratsal-
dez. Edozein lan egiten dut:
umeen zainketa, zerbitzari lanak, 
garbiketak, basoko lanak, 
iragarkien banaketa... 
Prezioa negoziagarria da. 
Tel.: 688-63 95 47.

LAN ESKAINTZAK
GAINERAKOAK

Abadiño. Petsona 2 behar dira
sukalde eta etxeko altzariak
saltzeko. Urte 2ko esperientzia
eskatzen da komertzial edo
salmenta lanetan. Curriculumak
Infojobs webgunean jasotzen dira,
Schmidt Abadiano atalean.

Abadiño. Abadiñon estetizista
bat behar da, ile apaindegi ireki
berri batean lan egiteko. 
Tel.: 663-03 80 94 (Miguel).

Durango. Durangon kokatuta
dagoen lan bertikalen arloko 
enpresa batek langileak behar 

ditu lan-poltsa osatzeko. Bidali 
curriculuma helbide elektroniko
honetara: info@90gradu.com.n

Denetarik

SALDU / EROSI
Olitera asteburu pasa. Olitera
asteburu pasa joateko bi sarrera
saltzen ditut. Irteeran zera sartzen
da: ekainaren 27ko gaua gosaria
barne, eta errege jauregirako eta 
ardoaren museorako bisitak. 
Interesatuak bidali ‘whatsapp' bat.
Tel.: 695-70 62 27.

EMAN / HARTU
Ardi moztaileak Durangaldean.
Ardi moztaileak. Tresneria 
elektriko propioa. 35 urteko 
esperientzia, Zeelanda berriko
metodoa. Tel.: 94 621 90 07
(Paul) / 667-91 88 71 (Joseba).

Katakumeak oparitzen dira. 
Bi hilabeteko katakumeak 
oparitzen dira. Tel.: 699-87 15 35.

GAINERAKOAK
Batxilergoko bigarren mailako
liburuak. Bigarren eskuko 
liburuak bilatzen nabil: batxiler-
goko bigarren mailako liburuak
nahiko nituzke; humanistikokoak
ere bai. Tel.: 688-63 95 47.

Familia - etxea

HAURREN TXOKOA, 
OSAGARRIAK

SALDU

Bugaboo Camaleon haur-
kotxea salgai. Patinete originala,
kotxerarako segurtasun aulkia eta
haur-kotxeak hasieratik dakartzan
elementu guztiak. Dokumentazio
guztiarekin mantentzen dugu.
550 euroan. Tel.: 615-71 46 42.

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
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ESKATZEN DA:  
Enpresa zuzendaritzan 
lizentziatua izatea eta 
ikasketekin loturiko espe-
rientzia izatea.
• Izaera aldetik jarrera 
konprometitua, planifi-
katua eta dinamikoa, eta 
jendaurreko harremane-
tarako gaitasuna izatea.
• Taldean lan egite-
ko eta taldea gidatze-
ko gaitasuna izatea.
• Euskara maila ona iza-
tea ahoz zein idatziz.
• Ofimatika menperatzea
• Gida baimena eta autoa 
izatea. 

BALORATUKO DA:   
• Euskal Herriko kultur  
bizitza ezagutzea.
• Ostalaritza ezagutzea.
 
ESKAINTZEN DA: 
• Lan kontratua, jardun 
osoan.
• Asteko aurreikusitako 
data: 2015eko uztaila.

Curriculumak bidaltzeko: 
zuzendaritza@plateruena.net

Beharrezkotzat jotzen bada, 
hautatzeko probak egingo 
dira.

LAN ESKAINTZA 

Plateruena Kafe Antzokiak 
Zuzendari-kudeatzailea behar du



:: DURANGO | ZUGAZA 

San Andres
• barikua 26: 19:30/22:00   
• zapatua 27: 19:30/22:30  
• domeka 28: 19:00/21:30  
• astelehena 29: 18:30/21:00  
• martitzena 30: 20:00

Campanilla y  
la leyenda de  
la bestia
• zapatua 27: 17:00  
• domeka 28: 17:00 

2. ARETOA

Ahora o nunca
• barikua 26: 22:00  
• zapatua 27: 22:30  
• domeka 28: 21:30  
• astelehena 29: 21:00  
• martitzena 30: 20:00 

Jurassic World
• barikua 26: 19:30  
• zapatua 27: 19:30  
• domeka 28: 19:00  
• astelehena 29: 18:30

San Andres
• zapatua 27: 17:00  
• domeka 28: 16:30 
 
:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 

Ahora o nunca
• barikua 26: 20:15   
• zapatua 27: 19:30/22:30   
• domeka 28: 20:00  
• astelehena 29: 20:15 
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Zinema

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

helbidera edo deitu 946 232 523 telefonora, 
eguazten eguerdia baino lehen.

AGENDA Ekainaren 27an, 18:00etan, eta 28an, 
13:00etan, Elorrioko San Jose ermitan

Gira begira
Elorrioko Arrapaladan antzerki taldekoek ‘Gira begira’ 
umeentzako antzezlanaren emanaldi bi eskainiko dituzte, 
ekainaren 27an, 18:00etan, eta 28an, 13:00etan. Sonia 
Villamorrek zuzendurikoa da lana, eta aktore lanetan 
Maritzi Baseta, Karmele Ganboa, Maite García, Blanki 
Gómez eta Maria Herrero ibiliko dira.  

Antzerkia

:: ELORRIO
EKAINAREN 27an
18:00etan, Arrapaladan 
antzerki taldearen ‘Gira 
begira’ umeentzako 
antzezlana, San Jose 
ermitako landan.

EKAINAREN 28an
13:00etan, Arrapaladan 
antzerki taldearen ‘Gira 
begira’ umeentzako 
antzezlana, San Jose 
ermitako landan.

Musika

:: ABADIÑO

UZTAILAREN 4an

19:00etan, Markina 
Xemeingo Gazte Ahots 
abesbatza + Lamiamak 
abesbatza, Benito 
Lertxundiren kantak 
abesten, Urkilako elizan.

:: DURANGO

UZTAILAREN 2an

19:30ean, Gehi Zazpi 
biolontxelo taldea + kantu 
ikasleak, Kurutzesantun.

UZTAILAREN 3an

20:30ean, D’Capricho 
Habanatik, ‘Son en sus 
poemas’, Tabira parkean.

:: ELORRIO

UZTAILAREN 3an

22:30ean, Bombino, Tola 
jauregian.

:: IURRETA

UZTAILAREN 3an

20:00etan, I. Trikiti Jaialdia, 
Amatza auzoan.

Jaiak

:: ATXONDO 

EKAINAREN 26an
17:00etan, Txopo txikiaren 
apainketa, gaztetxean.

19:00etan, Txopoen igoera 
eta jaietako pregoia, 
Atxondoko Lamiak 
elkartearen eskutik. Herri 
afaria, pilotalekuan.

17:00etan, mus eta partxis 
txapelketa.

17:30ean, umeen jolasak.

19:30ean, DJa.

20:00etan, sari banaketa.

22:00etan, DJ Makala.

EKAINAREN 28an

09:00etan, txistulariak eta 
IV. Sapubike MTB martxa.

12:00etan, artzain txakur 
erakusketa.

13:00etan, saiheski-jana.

14:00etan, MTB martxako 
sari banaketa.

17:00etan, magia saioa.

18:30ean, sabel-dantza.

19:30ean, pernil zozketa.

20:00etan, upelak hustea.

:: ZALDIBAR (Eitzaga)

EKAINAREN 26an

18:00etan, umeentzako 
pintura eta idazketa 
lehiaketa.

19:30ean, txokolate-jana.

19:45ean, Donien Atxa.

21:30ean, afaria Eitzagako 
auzo etxean.

EKAINAREN 27an

12:30ean, paella eta tortilla 
lehiaketa, parkean.

14:00etan, paella eta 
tortillen aurkezpena eta 
sari banaketa. Ostean, auzo 
bazkaria.

18:00etan, bola joko 
txapelketa.

20:00etan, saiheski-jana 
eta, jarraian, bola jokoa.

EKAINAREN 28an

12:30ean, meza. Ostean, 
ardoa eta gailetak.

13:45ean, Ermuko Txindurri 
taldearen dantza emanaldia.

14:00etan, txirikila, parkean.

18:00etan, asto probak.

EKAINAREN 29an

12:30ean, meza, hildakoen 
omenez.

14:00etan, jubilatuak 
omentzeko bazkaria.

17:30ean, jaien amaiera.

EKAINAREN 27an
11:00etatik 14:00etara eta 
16:30etik 19:00etara, trena, 
Olakuetatik Elizondoraino.

14:00etan, paella lehiaketa, 
udaletxeko lorategian.

15:00etan, mozorro 
bazkaria.

16:30ean, ‘Arno eta 
animaliak’, Elizondon.

17:30ean, karta joko 
lehiaketak.

18:00etan, kuadrillen 
jaitsiera.

19:30ean, igel txapelketa.

20:30ean, bola joko 
txapelketa.

21:00etan, Boston Jaia 
taldeagaz, erromeria.

23:00etan, Revolta 
Permanent, Seiurte eta Gora 
Herria taldeen kontzertua, 
eta su-zezena.

EKAINAREN 28an
12:00etan, bizikleta martxa,  
udaletxe aurrean hasita.

12:30etik 14:00etara, 
umeentzako Kairen txokoa.

13:15ean, bertso saioa 
Onintza Enbeitagaz eta Igor 
Elortzagaz, Elizondon.
17:30ean, 3x3 saskibaloi 
txapelketa, 9-17 
urtekoentzat, institutuan.
18:30ean, Antonio Lizanaren 
flamenko jazz emanaldia, 
udaletxeko lorategian.
20:00etan, pintxo lehiaketa, 
txosnetan.
22:30ean, Datzaz 
konpainiaren ‘Txoriak’, 
eskolako patioan. Ondoren, 
Drindotsegaz erromeria.

:: DURANGO (Tabira)

EKAINAREN 26an

09:00etan, txistulariak.

15:00etan, herri bazkaria.

19:00etan, txupinazoa eta 
txalaparta saioa.

19:30ean, Tronperri dantza 
taldea.

20:00etan, tortilla-jana eta 
Juanjo taldeagaz erromeria

EKAINAREN 27an
09:00etan, spinning saioa, 
ikastolan.
10:00etan, puzgarriak eta 
marmitako txapelketa.

14:00etan, marmitako 
lapikoen aurkezpena.

15:00etan, marmitako 
lapikoen sari banaketa.

20:30ean, tortilla eta 
bakailao txapelketa.

21:00etan, afaria, 
pilotalekuan. Ondoren, 
erromeria Oxabi taldeagaz.

EKAINAREN 27an
11:00etatik 13:30era, inguru 
abentura.
15:00etan, paella-jana eta 
kuadrillen arteko jolasak.
18:30ean, batu-poteoa 
Aulestiko batukada 
taldeagaz.
23:00etan, Iheskide + 
Skakietan, plazan.

EKAINAREN 28an
11:00etan, Atxondoko 
gazteen pilota partiduak.

16:00etan, umeen igel 
txapelketa, Itziar tabernan.

17:00etan, nagusien 29. 
igel txapelketa eta ipuin 
kontalari musikatua, plazan.

19:00etan, emakumeen 
herri kirolak, plazan.

20:00etan, Andasto dantza 
taldearen emanaldia.

EKAINAREN 29an
11:00etan, umeentzako 
zurezko jolasak.

19:00etan, emakumeen pala 
txapelketa, eta, ondoren, 
Goñi-Otxandorena eta 
Olaizola I.-Jaio bikoteen 
arteko esku pilota partidua.

EKAINAREN 30ean
14:00etan, jubilatuen 
bazkaria.

19:00etan, saiheski-jana eta 
Txopoa kentzea.

20:30ean, akrobazia eta tela 
ikuskizuna, pilotalekuan.

:: BERRIZ 

EKAINAREN 26an
17:00etan, pregoi txikia 
udaletxean. Gero, olinpiadak 
eta umeentzako askaria.
19:00etan, pregoia eta 
txupinazoa udaletxean. 
Ondoren, jaietako kartel 
lehiaketaren sari banaketa.
19:30ean, txosnen irekiera. 
‘Txosna 1, joko 1’.
20:00etan, Donien Atxa 
altxatzea eta dantzari 
dantzaren entsegua, 
Elizondo plazan.
21:00etan, DJ Robertegaz 
dantzaldia, Elizondo plazan.
22:00etan, nesken 
eta mutilen frontenis 
txapelketetako finalak, 
Berrizburu kiroldegian.
23:00etan, Pixontxis, 
Mockers eta E.T.S. taldeen 
kontzertua.

Erakusketa

:: DURANGO

UZTAILAREN 31ra arte
Enrike Urrutia Capeauren 
‘Argiaren paisaiak’, Arte eta 
Historia Museoan.

Berbaldia

:: DURANGO

EKAINAREN 30ean
19:30ean, Fiare banka 
etikoari buruzko berbaldia, 
Sapuetxe gaztetxean.
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ZAPATUA

ASTELEHENA

IGANDEA

MARTITZENA

24º
14º

26º
15º

26º
14º

35º
16º

EGURALDIA

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

BOTIKAK

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

BARIKUA, 26 
 09:00-09:00

Sagastizabal  
Askatasun etorb. 19 - Durango

Sarasketa, Diego  
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 27
09:00-09:00

Gaztelumendi  
J.A. Abasolo 2 - Durango

Sarasketa, Diego  
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

09:00-13:30

De Diego  
Intxaurrondo 22 - Durango

Sagastizabal  
Askatasun etorb. 19 - Durango

Navarro  
Artekalea 6 - Durango

Bazan Diaz  
Uribarri 5 - Durango

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Balenciaga  
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Campillo  
Montevideo etorb. 24 - Durango

Bartolome  
Gabiola 2 - Berriz

Larrañaga-Balentziaga  
Berrio-Otxoa 6 - Elorrio

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

Melero, Rosa Mari  
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-14:00

Irigoien  
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

DOMEKA, 28
09:00-09:00

De Diego  
Intxaurrondo 22 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ASTELEHENA, 29
09:00-09:00

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 30
09:00-09:00

Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 1
09:00-09:00

Mugica 
Andra Maria 9 - Durango

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 2
09:00-09:00

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

  Zorionak, Ana (594. alea)! Hamabostean behin zotz egiten dugun tarta zuri egokitu zaizu. Oparia 
eskuratzeko txartela gura duzunean jaso dezakezu Iurretako gure egoitzan: Bixente Kapanaga, 9an.

  Oihanek 3 urte beteko dauz 
ekainaren 30ean. Zorionak eta musu 
potolo bat etxekoen partez.

  Zorixonak bikote, mosu handi bana 
familia osoaren partez!

  Oihan Valierrek, ekainaren 29an, 5 
urte beteko ditu. Ondo pasau, eta 
mosu handi bat etxekoen partez.

  Amatxok, ekainaren 20an, urteak bete zituen, Iredek 8 urte, 
gaur, ekainaren 26an, eta Martinek 5 urte beteko ditu, 
ekainaren 28an. Aitaren partez, zorionak eta muxu handi bat.

  Zorionak, June! Gure etxeko 
printzesatxoak 3 urte beteko ditu 
uztailaren 3an. Muxu potolo bat 
Unaxen, amatxoren eta aitatxoren 
partez.

  Ekainaren 23an, Intza etorri zen 
geure artera. Ongi etorri aitatxoren, 
amatxoren eta zure ahizpa Arhanen 
partez.



Oiangu jatetxean lanez lepo dabil Ander Diez, eta orain gutxi Gipuzkoako Koktel Txapelketan izan da 

 AKUILUA  Aitziber Basauri
Basque Culinary Centerre-
ko (BCC) aurreneko promo-
zioko ikasleetako bat da An-
der Diez. Ikasturte amaiera-
ko proiektua du urtebetez 
Oiangu jatetxea (Ordizia) 
kudeatzea, lau ikaskidegaz 
batera. Lanez lepo dabiltza, 
baina lau urtean ikasitakoa 
praktikan jartzeko aukera 
ezin hobea dute. Gipuzkoa-
ko Koktel Txapelketan egon 
berri da, eta Txirrisklas eta 
Gazte Kokteleria arloetako 
lehiak irabazi ditu.

Ez duzue erronka makala...
Baina nahiko ondo daramagu, 
jatetxea beteta egoten da ia 
egunero. Lan askogaz gabiltza, 
ordu asko dira, baina, gustura 
gabiltzanez, ez da horren latza.

Kudeaketa zuen esku dago.
Sukaldea, jangela eta barra, 
adibidez, guk antolatu di-
tugu. Gestioa eta diru 
kontuak ere gure ar-
dura dira. Bost ga-
ra, eta bakoitzak 
eginkizun bat du. 
Batzuetan elkar 
jo arren, ondo kon-
pontzen gara. [Ba-
rrez] 
 
Sukaldaritza betidanik izan 
duzu gustuko?
Bai. Hala ere, argi nuen gauza 
bakarra beti izan da ez nuela 
zortzi orduan ordenagailuaren 
aurrean egon nahi. Hainbat 
aukera aztertu ondoren, hau 
irten zen, eta aurrera 
egin nuen. Orain ez 
dut neure burua beste 
inon ikusten. 

Janariari gustua hartu diozu. 
Asko, larregi. [Barrez] BCCk 
gastronomia beste era batera 
zabaltzeko aukera ematen du. 
Ikasketa gisa, behintzat, ez da 
eskaini orain arte. Gainera, 
gastronomiari buruzko jakin-
tza ere eskaintzen dute: ekono-
mia, fisika-kimika, historia... 
Eguneroko lanerako prestatzen 
zaituztete, eta zerekin zabiltzan 
ere erakusten dizute. 

Sukaldaritza ez zenuen lehe-
nengo aukera; justu-justu sartu 
zinen honetan...
Pare batek utzi, eta azken unean 
deitu zidaten onartu nindutela 
esateko. Zortea izan nuen.  

Gauza onak zein txarrak esan 
dira BCCri buruz...
Leku ona l o r t u  d u t e 

Euskal Herriko jatetxeek mun-
duko 50 jatetxe onenen zerren-
dan; agerikoa da hemengo su-
kaldaritzak duen indarra. Ez 
dakit horrelako proiektuak 
beharrezkoak diren, baina me-
sede handia egiten diote sukal-
daritzari.  

Sukaldari ospetsuak daude 
atzean, goreneko erreferente.
Ezagunenetarikoak bai, eta ho-
rrek ere motibatu egiten zaitu. 
Subijana, Arzak, Berasategi... 
etorri dira. Beti duzu erreferen-
teren bat, baina gure sukalda-
ritza gustatzen zaigu, eta hori 
egiten dugu. Norberak norbere 
ideiak lantzearen aldekoa naiz.

Betiko sukaldaritza edo egite-
ko era berriak dituzu gurago?
Kokteleria batean egin dut lan, 
eta nahasketak eta probak egi-
tea gustatzen zait...

Kokteleria eta sukaldea batzen 
dituzu, beraz.
Trago bat sortzea pentsatzen 
dudanean, pastelgintza izaten 
dut gogoan. Askotan errazago 
lotzen ditut zaporeak horrela. 

Zein duzu plater gogokoena?
Perretxiko bila joan, eta gero 
horiek jatea asko gustatzen 
zait, eta horri buruz gehiago ja-
kin gura neuke. 

Eta etorkizunean zer?
Gustatuko litzaidake jatetxe bat 
zabaltzea. Ez hurrengo urtean, 
ez bi urte barru, baina 10-15 ur-
te barru-edo... Durangon badi-
tut pare bat fitxatuta. [Barrez] 
Sukaldaritza mota gehiago 
ezagutu gura ditut. Asiara, He-
go Amerikara eta Erdialdeko 
Amerikara joan gura nuke, bes-
telako produktuak ezagutzeko. 

Ander Diez | Basque Culinary Centerreko ikaslea | Durango, 1993

“BCCk gastronomia beste era batera 
zabaltzeko aukera ematen du” 

LAUHORTZAAkuilua
GOTZONE
BARANDIKA
EHUko  
irakaslea

 
Difteria eta txertoak
Duela hiru urte Txertoak ize-
neko zutabea idatzi nuen he-
mentxe bertan. Orduantxe esan 
nuen txertoen aurkako joera 
sendotzea herrialde aurreratue-
netan baizik ezin dela ulertu, 
horietan gaixotasun batzuk de-
sagertutzat jo direlako denbora 
luzean. Horren ondorioz, ba-
tzuek pentsatu dute gaixotasun 
horiek ezin direla berragertu. 
Talde-babesa aipatu nuen arti-
kulu hartan, eta azpimarratu 
nuen txertatu gabekoen kopu-
rua zenbat eta altuagoa izan, 
gaixotasunen talde-babesa gal-
tzeko arriskua orduan eta han-
diagoa dela. Komentatu nuen 
elgorria Europan berragertzen 
zebilela. Eta hori guztia ez da 
nire iritzia; horiek datuak eta 
haien interpretazio zientifikoa 
dira.

Zoritxarrez, txertoen gaia 
notizia bilakatu da azken egu-
netan, maiatzaren 28an difteria 
kasu bat detektatu zutelako 
Olot-en (Girona). Espainian de-
tektatutako lehen kasua izan da 
1987z geroztik. Gaixoa 6 urteko 
ume bat da, eta hau idatzi duda-
nean bere egoera larria izan da 
oraindik. Umearen inguruan, 
hamar bat lagunengan ere aur-
kitu dute difteriaren bakterioa, 
baina horiek ez dute sintomarik 
adierazi. Zer esanik ere ez, umea 
txertatu barik dago; sintomarik 
gabekoak, ordea, txertatuta. 

Ume gaixoaren gurasoak 
damututa ageri dira publikoan. 
Seguruenik, pentsatu zuten 
umea ez txertatzea zela aukera 
hoberena. Hori ez dut zalantzan 
jarriko. Gurasoek erabakitzen 
dutenean haien seme-alabak 
ez txertatzea, balizko albo-on-
dorioak ekidin nahi dizkiete. 
Errealitateak erakusten duen 
lez, hori arrisku altuko eraba-
kia da. Are gehiago, nik esango 
nuke umeak ez txertatzea eraba-
ki ez-solidarioa dela erabat. Eta 
hori bada nire iritzia.


