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Kultura
Euskadiko Ikasleen Jazz Orkestran jotzeko aukeratu 
dituzte Jone Ertzilla eta Martin Gabiria durangarrak  11

900.000 euro urtean, eskualdeko 
liberatuen soldatak ordaintzeko
Durangaldeko politikarien artean, Durangoko liberatuak dira soldatarik handienak 
dituztenak; soldata guztiak batuta, 353.000 euro gastatu beharko ditu udalak

Politikariek eduki beharreko gardentasuna eguneroko berbagai 
bihurtu da. Herritarren diruagaz ordaintzen dira euren soldatak, 
eta jokamolde etikoaren gaineko eztabaida inoiz baino biziago dago. 
Udalak osatu diren honetan, zenbat kobratuko dute Durangaldeko 
kargudunek? Hamahiru herrietako soldata guztiak kontuan hartuz 
gero, milioi bat eurotik gertu ibiliko da urteroko aurrekontua. Ka-
su gutxitan murriztu dute soldata, eta, Abadiñon, adibidez, beste li-
berazio erdi bi ezarri dituzte. Kontrara, soldata zati bat mugimendu 
sozialetan inbertituko du Durangoko Herriaren Eskubideak.    4

Euskara ikastea 
udako erronka
Euskara ikasteko inguru euskalduna sortzea oinarrizkoa da. 
Horregatik, hainbat ikaslek, euskara mailari bultzada eman 
guran, Zornotzako barnetegira joatea erabaki dute.   2

Durango  6
Txosnagunea Landako Gunean 
jarri gura du udalak

Elorrio  8
Txupinazoa Garamenditar Agustin 
musika eskolak jaurtiko du

Zornotza  3
Okupatutako lokaleko sei gazteri 
usurpazio delitua egotzi diete

Atxondo  9
Udalaren etxebizitzak errentan 
emateko prozesua martxan da
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Herririk herri

Bilbon euskaraz bizi zara?
Ez. Lagunekin ez dut egiten, 
eta gurasoek ez dakite euska-
raz. Bilbon nagoenean, euska-
ragaz dudan hartu-eman baka-
rra telebistaren edo irratiaren 
bidez da. 

Aste biko ikastaroa amaitu 
duzu. Zer eskaini dizu?
Asko eskaini dit. Betiko klase 

eradua baino hobeak dira, gau-
den tokian gaudela, beti eus-
karaz gabiltzalako. Akademia 
barruko ohiko eskolak baino 
garrantzitsuago eta aberasga-
rriagoak iruditzen zaizkit. Gai-
nera, ikaskide zein irakaslee-
kin hartu-eman ona izan dut.  

Errepikatzeko moduko espe-
rientzia izan da?
Euskara profila aterata ere 
errepikatzeko moduko espe-
rientzia da. Euskaran sakondu 
nahi dut, hizkuntza jakin nahi 
dut. Euskara eta bere ingu-
ruko kultura neure sentitzen 
ditut. 

Ingelesa izanda, zelan sortu 
zaizu euskararekiko grina?
Liverpooleko unibertsitatean 
Frantses eta Hispaniar ikaske-
tak egin ditut. Hautazko ikas-
gaien artean, euskara auke-
ratu, eta urte bian ikasi nuen. 
Euskal Herriaren historia 
interesgarria iruditzen zait. 
Europako herririk zaharrene-
takoa da, eta hizkuntza ere bai. 

Inork ez daki nondik datorren, 
eta jakin-mina eragin zidan. 

Zelako esperientzia izan duzu?
Itzela! Datorren urtean buel-
tatzea gustatuko litzaidake. 
Eskolaz kanpoko ekintzak oso 
interesgarriak izan dira, eta 
nire irakasle biekin asko ikasi 
dut. Asko hobetu dudala senti-
tzen dut, entzumena, aditzak, 
lehenaldia… Gainera, oro har, 
jende atsegina ezagutu dut. 
Euskara ikastea zaila eta erra-
za da aldi berean. Hasieran 
kosta egiten da, jakina, baina, 
oinarria duzunean, oso hiz-
kuntza logikoa da.

Zergatik ikasi gura duzu eus-
kara?
Alde batetik, nik neuk neukan 
erronka bat zelako. 1985ean, 
proba bakar bategatik ez nuen 
EGA atera. Gero, bizitzak beste 
bide batetik eraman ninduen. 
Oraingoan bai ala bai atera 
behar dut. Bestetik, Jaurla-
ritzako Osasun Sailean lan 
egiten dut, Gasteizen, eta hi-

rugarren maila ateratzea ondo 
etorriko litzaidake. 30 urte da-
ramatzat Gasteizera joaten, eta 
Bilbon lan egin gura nuke!

Zure inguruan euskaraz bizi 
zara?
Ez dut modurik, ez familiagaz, 
ez lagunekin. Martxotik nago 
barnetegian, eta oso esperien-
tzia ona da. Beti euskaraz ga-
biltza, eta, esaterako, ulerme-
na asko hobetu dudala ohar-
tzen naiz irratia entzutean edo 
liburu bat hartzean. Orain arte 
lanean gaztelaniaz idatzi ditut 
testuak, eta, aurrerantzean, 
euskaraz idazten hasiko naiz. 

Zornotzako barnetegia, udan, 
euskara arin eta ondo ikasteko 
Aste biko ikastaro trinkoen bidez, epe laburrean euskara mailari bultzada on bat 
emateko uneak eta guneak eskaintzen ditu Zornotzako barnetegiak, udan 

  ZORNOTZA  J. Derteano
Euskara maila hobetzeko ez da-
go erabiltzea bezalakorik. Zen-
bat eta gehiago erabili, orduan 
eta erraztasun handiagoa hartu-
ko du hiztunak. Baina horreta-
rako inguru euskalduna behar 
da, eta, sarritan, horixe izaten 
da euskaldun berrien gabezia 
handiena: erabili nahi, baina 
ezin. Zornotzako barnetegiko 
udako ikastaro trinkoek egun 
osoan euskaraz murgiltzeko 
aukera eskaintzen dute: aste oso 
bi euskaraz bizitzen. Ikasleek 
aukera ikusten dute denbora gu-
txian euskarari bultzada handi 
bat emateko. 

Aurten, uztailetik irailera sei 
maila antolatuko dituzte hama-
bostero, eta 300 bat ikaslek parte 
hartuko dute. Barneko ikaslea 
–bertan lo egiten duena– edo 
egunekoa izateko aukera dago. 
Batera zein bestera, ikasleak 
euskaraz biziko dira, eta horrek 
“epe laburrean ahalik emai-
tzarik onena” lortzeko bidea 

eskaintzen die, Maribi Zubiaga 
Gallastegi barnetegiko zuzen-
dariaren esanetan. Neguko 
ikastaroetako eskolak asteko 30 
ordutara mugatuta daude, bai-

na udakoek ez dute mugarik, eta 
Zornotzan astean 49 ordu izaten 
dira. Horiei kanpoko ekintzak 
gehitu behar zaizkie, eta sortzen 
den “inguru euskalduna ikasta-
roetako funtsezko osagaia da”. 
Zubiagaren hitzetan, “itzelezko 
eragina du, eta ikas prozesuan 
ezinbestekoa da. Edozein hiz-
kuntza ikasten dabilen baten-
tzat sarritan erronka nagusia 
hizkuntza erabiltzeko tokiak 
bilatzea izaten da. Eguneko 24 

orduetan euskaraz ibiliz gero, 
buruko mekanismoak aktibatu 
egiten dira”. Eskolaz kanpoko 
ekintzak era askotakoak izaten 
dira, ahalik eta gustu gehiene-
tara heltzeko: txalaparta saioak, 
euskal dantzak, Baltzolako ko-
bazulora zein Pagoetara irtee-
rak…

Errealitate desberdinak
Zubiagaren arabera, “adin tarte 
zabaleko eta egoera desberdi-
netan dagoen” jendea joaten da 
ikastaroetara: “ez dago profil 
zehatzik”. Adinari dagokionez, 
gutxieneko 16 urte dituzten 
ikasleetatik 60 urtetik gora-
koetara batzen dira. Helburuei 
dagokienez, errealitate desber-
dinetatik badatoz ere, askok 
euren lan esparruari lotutako 
arrazoiak dituzte: esaterako, ad-
ministrazioko langileak eta lan 
poltsetan daudenak dira asko. 
Gainera, gazteen kasuan, selek-
tibitateari begira euskara maila 
hobetu gura dutenak ere badira. 

Uztailetik irailerako sei mailetan 300 bat ikaslek parte hartuko dute udako ikastaroetan.

Kanpoko ekintzetan 
sortzen den inguru 
euskalduna “funtsezko” 
osagaia da ikas 
prozesuetan

Guillermo 
Melgosa  
 
1996,  
Bilbo 
Ikaslea

Jon 
Lezertua  
 1961,  
Getxo 
Osasun 
Saila

Hanna 
Wright  
 
1993, 
Liverpool 
Ikaslea
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Argazkiak irailaren 18ra arte bidali ahalko dira. Lehior Elorriaga

Informazio guztia ‘anboto.org’ webgunean dago ikusgai. Lehior Elorriaga

Egozteen aurrean, “ziztadak 
ematen jarraitzeko asmoa” dute
Ziztada gune askeko sei gazteri usurpazio delitua egotzi diete; hala ere, euren 
asmoekin aurrera jarraitu, eta lokal okupatua inauguratuko dute hilaren 24an

  ZORNOTZA  J. Derteano
Ziztada gune askeko –izen hori 
jarri diote Zornotzako lokal oku-
patuari– asanbladak lehenengo 

agerraldi publikoa egin zuen-
martitzenean, lokalaren atarian 
eskainitako prentsaurrekoagaz; 
25 bat lagun batu ziren, horieta-

ko batzuk erle mozorroan, mu-
gimenduaren izaera islatzeko 
asmoz. Helburu bi izan zituen 
prentsaurrekoak: sei lagunen 

inputazioa salatzea eta lokala-
ren inaugurazioa iragartzea.

Lokalaren jabeak salaketa ja-
rri ostean, sei gazteri usurpazio 
delitua egotzi dietela adierazi 
zuten: “Gutako bi Ertzaintzak 
identifikatu gintuen lokalean 
bertan, eta beste lauri zitazioa 
zuzenean heldu zaie etxera, 
inork lehenago identifikatu ba-
rik”. Ondorioz, irailaren 11n, 
sei inputatuek Durangoko epai-
tegian deklaratu beharko dute. 
Zigorrak 120 eurotik 1.800 eu-
rora bitartekoak izan daitez-
keela gogoratu zuten. Jabeari 
salaketaren kontua “berriro 
pentsatzeko” eskatu zioten, eta 
“negoziatzeko borondatea” pla-
zaratu zuten beste behin: “Ez 
dugu ahaztu behar lokala aspal-
ditik zegoela abandonatuta, oso 
zikin eta egoera txarrean. Loka-
la berpiztu, erortzeko arriskutik 
libratu, eta ziztadaz ziztada bizia 
eman diogu”.

Okupazioa “zilegi” ikusten 
dutela berretsi zuten, eta ekin-
tza kultural autogestionatuak 
eta merkatutik kanpokoak an-

tolatzen jarraitzeko asmoa era-
kutsi zuten: “Sikatuta zegoen 
erlauntza eztiz blaitzera gatoz”.

Lokalaren inaugurazioa
Bide horretan, Ziztada gune 
askea uztailaren 24ko Ziztada 
Egunagaz inauguratuko dutela 
iragarri zuten, eta herritarrak 
Ziztada gune askean zein inau-
gurazioko ekitaldietan parte 
hartzera gonbidatu zituzten: 
“Guztiok duzue tokia hemen”.

Lehen agerraldi publikoan, erle mozorroan agertu ziren Ziztada gune askeko kide batzuk. 

ZIZTADA EGUNA 
Uztailak 24

- Goizean, umeen jolasak.  
- 12:00etan, soinu teknikari 
   ikastaroa. 
- 14:00etan, bazkaria. 
- 16:00etan, Gontzal 
   bakarlariaren musika. 
- 20:00etan, kontzertuak: 
Narcissus, Zirkinik Bez, 
Primeros Auxilios, Steepers, 
Kodigo 66 eta Saltavallas. 
- 23:00etan, kalejira.

Bernako jaiak 
hasiko dituzte 
uztailaren 31n, 
Donien Atxa jasota 

  ZORNOTZA  J.D.
Berna auzoan jaiak ospatuko 
dituzte uztailaren 31tik abuz-
tuaren 2rako asteburuan. Da-
torren barikuan, 20:00etan 
hasiko dituzte jaiak, txapligu 
eta kanpai hotsen laguntzagaz, 
Donien Atxa jasota.

Zapatuan, Ariñ Ariñ dantza 
taldearen saioa, saltxitxa-jana 
eta triki-poteoa izango dira, 
mezaren ostean. Arratsaldean, 
umeen jolasak egingo dituzte, 
eta, 21:00etako auzo afariaren 
ostean, Obaneuke erromeria 
taldeak girotuko du gaua. Do-
mekan, herri bazkaria egingo 
dute, eguerdian, eta 18:00etara-
ko briska txapelketa antolatu 
dute. Lau sari banatuko dituz-
te, eta irabazleak 70 euro jasoko 
ditu. Eta, 22:00etan, Ikerren eta 
Unairen erromeriagaz egin 
ahalko da dantzan.

Udako argazki onena 
sarituko du ANBOTOk
Lehiaketako sariak asteburu-pasa bi izango dira 

  DURANGALDEA  A. Ugalde
ANBOTOren irakurleok ma-
kina bat argazki aterako duzue 
uda honetan. Argazki onenaren 
bila, argazki lehiaketa antolatu 
du ANBOTOk. Argazkiak www.
anboto.org webgunearen bidez 
bidali ahalko dira datorren aste-
tik aurrera, eta argazki galeria 
batean egongo dira ikusgai. 
Lehiaketan irabazle bi egongo 
dira: lehenengo irabazlea zein 
izango den webguneko erabil-
tzaileek erabakiko dute, anboto.
org helbidean botoa emanda. 

Bigarrena zein den ANBOTOko 
epaimahaiak erabakiko du. Ira-
bazleentzako saria asteburu-pa-
sa bana izango da. 

Irailaren 18ra arte parte har-
tu ahalko da lehiaketan, eta 
bakoitzak gehienez bost argazki 
aurkeztu ditzake. Parte-hartzai-
leek 16 urte edo gehiago izan 
beharko dute, eta Durangal-
dean jaio edo bizi den orok parte 
hartu ahalko du lehiaketan.

Irabazleak nortzuk diren 
urriko lehenengo barikuan 
jakinaraziko du ANBOTOk, 
papereko edizioan eta webgu-
nean. Argazkiak ANBOTOren 
artxiboan gordeko dira, eta au-
rrerantzean, erabiliz gero, egi-
learen izena adieraziko da. 

Udazkenean, lehiaketako 
argazki guztiekin erakusketa 
jarriko da Plateruena Kafe An-
tzokian. 

Webgunearen bidez bidali 
ahalko dira argazkiak, eta 
bertatik botoa emateko 
aukera egongo da
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Durangaldeko 
Gazte Martxa 
antolatu dute IAk 
eta Ernaik

  DURANGALDEA  M.O.
Ikasle Abertzaleak eta Ernai 
gazte erakundeek Durangal-
deko Gazte Martxa antolatu 
dute uztailaren 29, 30 eta 31ra-
ko. Zornotzan hasiko dira, 
eta Elorriorainoko ibilbidea 
oinez egingo dute, eta tartean 
hainbat ekintza egiteko apro-
betxatuko dute, kontzertuak 
eta berbaldiak, esate baterako. 
“Burujabetzaren aldeko gaz-
teak, hau da, indibidualki zein 
kolektiboki gure etorkizuna 

erabakitzearen aldeko gaz-
teak, batzea da asmoa”, esan 
dute deitzaileek prentsa ohar 
bidez. 

Gazte Martxan parte hartu 
ahal izateko tiketak salgai dau-
de dagoeneko, 10 euroan, Du-
rangoko Intxaurren, Elorrioko 
Portalekuan, Zaldibarko Cas-
teten, Zornotzako Belatxikie-
tan eta Abadiñoko Abarkete-
ruenean.

Tartean hainbat ekintza 
egiteko aprobetxatuko 
dute: kontzertuak eta 
berbaldiak, esate baterako

900.000 euro urtean, eskualdeko 
liberatuei soldatak ordaintzeko
Herriaren Eskubideak mugimendu sozialetan inbertituko du soldaten zati bat

  DURANGALDEA  M. Onaindia
900.000 euro urtean. Hori izango 
da Durangaldeko alkateei eta 
liberatuei soldata ordaintzeko 
erabiliko den diru publikoa. He-
rririk herri, aldea dago soldaten 
artean, eta alderdien barruan 
ere aldeak daude. Aitziber Irigo-
ras durangarrak kobratuko du 
gehien: 73.000 euro.

Abadiñon, Navarroz gainera, 
Abadiñoko Independenteak tal-
deko eta EAJko bana lanaldi er-
dira egongo dira, bakoitza 22.000 
euroko soldatagaz. Zornotzan 

ere beste bi egongo dira, 55.000 
eta 37.000 eurogaz. Durangon, al-
derdi bakoitzak liberatu bat du, 
eta 56.000 euro jasoko dute. 

Herriaren Eskubidea alder-
diak (Podemos) nobedadea da-
kar Durangora. Soldata baka-
rragaz, zinegotzi bi liberatuko 
dira lanaldi osora, irailean, eta, 
gainera, egokitzen zaiena baino 
gutxiago kobratuko dute. Julián 
Riosek esan du euren “kode eti-
koaren” arabera, gehienezko 
soldatak ezin duela oinarrizko 
soldataren hirukoitza gainditu. 

Soberakina, alderdian barik, 
Durangoko mugimendu eta 
behar sozialetan inbertituko du. 
EH Bilduk ere topea du soldate-
tan, eta zinegotziek berezko la-
nean kobratzen dutena hartzen 
du erreferentziatzat normalean.

Otxandion atzo erabaki 
behar zuten gaia (ANBOTOk 
edizioa itxi ostean), eta Elorrion 
egunotan egingo dute. Burua-
gak esan du bi liberatuko direla, 
baina “orain arte baino gutxia-
go kobratuz”. Mallabiko Igor 
Agirrek %4,5 bajatu du soldata. 

Durangoko liberatuen soldatak batuta, 353.000 euro gastatuko ditu udalak.

SOLDATA GORDINAK

DURANGO - EAJ
Aitziber irigoras
73.000€ 

ZORNOTZA - EAJ
Andoni Agirrebeitia
67.000€ 

ABADIÑO - AI
Jose Luis Navarro
57.000€ 

IURRETA - EAJ
Iñaki Totorikaguena
55.000€

BERRIZ - EAJ
Orlan Isoird
51.000€

MALLABIA - EAJ
Igor Agirre
50.000€

ZALDIBAR - EH Bildu
Arantza Baigorri
45.000€

IZURTZA - EH Bildu
Lorea Muñoz
21.000€ (%50ean)

MAÑARIA - EH Bildu
Endika Jaio
21.000€ (%73an)

ATXONDO - EH Bildu
David Cobos
23.800€ (garbi)

GARAI - HT
Gontzal Sarrigoitia
18.600€ (%40an)

ELORRIO - EH Bildu
Idoia Buruaga
Zehazteko

OTXANDIO - EH Bildu
Urtzi Armendariz
Zehazteko

Animalia hilen zatiak agertu 
dira birritan, paper eta 
kartoiaren kontainerretan
Kontainerren erabilera txarraz informatu dute

  DURANGALDEA  M.O.
Papera eta kartoia jasotzeko 
kontainerretan animalia hilen 
zatiak bota zituen herritarren 
batek, ekainean. Oskar Zarra-
beitia Amankomunazgoko pre-
sidenteak adierazi du edukion-
tziak txarto erabiltzeko joera 
ez dela berria, eta herritarrak 
kontzientziatzeko beharra azpi-
marratu du.

Birritan agertu dira anima-
lia zatiak. Batean, ardi zatiak 

eta, bestean, untxi zatiak. Edu-
kiontzietan batzen dena Zorno-
tzako fabrika batera eramaten 
dute, eta han topatu dituzte 
animalien gorpuzkiak. Ondo-
rioz, ez dakite non botatakoak 
diren. Horrelako ekintza batek 
herritarren osasunean eduki 
dezakeen arriskuaz ohartarazi 
du Zarrabeitiak.

“Gure filosofia, birziklape-
nerako kontainerrak ahalik 
eta leku gehienetan egotea da, 
baina ez badira ondo erabiltzen, 
kendu egin beharko ditugu az-
kenean”, esan du kezkatuta 
Zarrabeitiak. Herritarren batek 
animaliak bota gura baditu, Ba-
se Gorrira (944 465 297) deitzeko 
eskatu du. Kontainerretan agertutakoa, Zornotzako fabrikan.

Herritarren batek animaliak 
bota gura baditu, Base 
Gorrira deitzeko eskatu du  
Oskar Zarrabeitiak
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Herri Garapen 
Batzordea sortu 
dute udalean

  MAÑARIA  M.O.
Mañariko Udalak osatu ditu 
datozen lau urteetarako batzor-
deak, osoko bilkuran onartu eta 
gero. Hiru batzorde bakarrik 
erabiliko dituzte udaleko ges-
tioa bideratzeko, eta nabarmen-
tzekoa da horietako bat sortu 
berria dela: Herri Garapen 
Batzordea. Ogasunaren inguru-
koa izango da beste batzordee-
tako bat, eta Kultura, Kirola eta 
Euskara Batzordea izango da 
hirugarrena. 

Endika Jaio alkateak adie-
razi duenez, adibidez, hirigin-
tza eta enplegua moduko arlo 
batzuk sartuko dituzte Herri 
Garapeneko Batzordean. Maña-
riko etorkizuneko garapena 
aztertzea izango du batzorde 
horrek helburu.

Udalaz apartekoak
Bestalde, udalaz aparteko era-
kundeetan Endika Jaio izango 
da ordezkaria, bi erakundeta-
tan izan ezik. Haurreskolan, 
Ismene Uriarte egongo da, eta 
Ueman, berriz, Ainara Areitio. 
Amankomunazgoan, Jaiok eta 
Jabier Arteagak izango dute 
herria ordezkatzeko erantzu-
kizuna. 

Santa Maña eguna 
ospatuko dute Arriandin

  IURRETA  Aitziber Basauri
Jai eguna, Santa Maña eguna, 
dute zapatua Arriandi auzoan. 
Meza egongo da 11:30ean, eta, 
ondoren, Arriandiko dantza-
riek saioa eskainiko dute. Usa-
dioari eutsiz, hurreratuko dire-
nen artean gozokiak, tortillak 
eta karramarroak banatuko 
dituzte gero, eta edariak ere bai. 

Santa Mañako 38. Tortilla 
Txapelketa egongo da ondoren 
 –osagaiak eta ikatza Jai Batzor-
deak ipiniko ditu–; bikoteko 

10 euro ordaindu behar dira. 
Horretaz gainera, 31. Igel Txa-
pelketa ere jokatuko dute, eta 
parte hartzeko 3 euro ordaindu 
behar dira.

Amezketa eskolan jarraitu-
ko du jai giroak arratsaldean. 
47. Briska Txapelketa hasiko 
da 18:00etan (6 euro bikoteko), 
eta, 19:00etan, Gorriti eta bere 
animaliak egongo dira bertan. 
Arri-andi jatetxean, herri afa-
ria izango dute, 21:30ean, eguna 
amaitzeko.

Udako argazkien 
lehiaketa antolatu 
dute liburutegiak 
eta Ilargi taldeak 

  ZALDIBAR  Itsaso Esteban
Selfie-rik (autorretraturik) 
onena, eta liburutegiak, libu-
ruak edo irakurketa gaitzat 
dituen argazki onena sarituko 
dituzte Zaldibarko udako ar-
gazki lehiaketaren bosgarren 
edizioan. Udal liburutegiak eta 
Ilargi elkarteak bultzaturiko 
ekimena da lehiaketa, eta 100 
euroko bi sari emango dituzte: 
bata, selfie-rik onenari, eta, bes-
tea, liburutegiekin lotura duen 
argazkirik onenari.

JPEG formatuan aurkeztu 
beharko dira koloretako zein 
zuri-beltzeko argazkiak. Irai-
laren 15era arte bidali ahalko 
dira argazkiak liburutegia@
zaldibar.org helbide elektroni-
kora edo 688 630 885 Whatsapp 
zenbakira. Gainera, egilearen 
izen-abizenak, telefono zenba-
kia, argazkiaren izenburua eta 
argazkia egin den tokia zein 
diren zehaztu beharko da.

Ilargi argazki taldeko ki-
deek osaturiko epaimahaiak 
erabakiko du 100 euroko sari 
biak nori eman.

Pinondo baztertu, eta txosnagunea 
Landako Gunean gura du udalak
Gobernu taldeak martitzenean erabaki gura du aurtengo kokalekua zein izango den

  DURANGO  Markel Onaindia
Aurreko urte askotan lez, txos-
nagunearen kokapenaren ku-
lebroia martxan dago. Izan ere, 
EAJren eta PSE-EEren gober-
nu taldeak Pinondo baztertu 
du, eta beste leku bat atera du 
mahai gainera: Landako Gunea. 
Atzo arratsaldean ziren batzar-
tzekoak Txosna Batzordeko 
kideekin, ideia aurkezteko, eta 

datorren martitzenean hartuko 
dute erabakia udaleko batzor-
dean. Hori da gobernu taldearen 
asmoa, EAJko Iker Oceja zine-
gotziak azaldu duenez. Txosna 
Batzordeak ez du oraindik iri-
tzirik eman publikoki, baina 
sarritan esan izan du leku natu-
rala Pinondo dela. Bestela, Alde 
Zaharretik gertu egotea eskatu 
izan du.

Ia urtero inprobisatzen
2011n, errotazio sistema berritu, 
eta Alde Zaharraren inguruko 
lekuak aztertzea adostu zuten 
udalak eta Txosna Batzordeak, 
urterik urtera Pinondogaz txan-
dakatzeko. Baina geroztik uda-
lak ez du leku finkorik topatu, 
eta ia urtero inprobisatu du. 
2012an, Kurutziaga kalean ipi-
ni zuten txosnagunea, 2013an 

Pinondon kokatu zuten, eta iaz 
errepikatu egin zuten, ez zutela-
ko alternatibarik lortu. Aurten 
berriro han ipintzea “gehiegiz-
koa” dela uste du Ocejak: “Auzo-
kideek haserrea agertu dute, eta 
arrazoiagaz, gainera”.

Amilibian, “diru asko”
Udaleko teknikari talde batek 
Kurutziaga, Tabira, Galtzareta, 
Zumar eta Amilibiako eremuak 
ere aztertu ditu. Baina ez dituzte 
onartu. Kurutziagan anbulan-
tzia bategaz arazoa egon zen 
2012an, Tabira urrun dago, Gal-
tzareta ia Pinondo da, Txosna 
Batzordeak ez du Zumar nahi, 
eta Amilibiako eremuan obra 
egin beharko litzateke. Obrara-
ko “diru asko” behar da, Oceja-
ren esanetan. Lurra dagoen mo-
duan, garbiketa makinak ezin ei 
dira han sartu, eta sartzeko mo-
du bakarra oholtza bat ipintzea 
litzateke. Zinegotziak dioenez, 
udal teknikarien ustez, Landa-
ko Gunea da aukera onena.

Erabakia ahalik eta lasterren 
hartzeko asmoa dutela azaldu 
du Ocejak, Txosna Batzordea-
ren eta udalaren egitarauak ez 
baldintzatzeko. Aurtengo San 
Fausto jaietarako konponbide 
bat behar dute, baina, akordio 
bat lortu ezean, txosnagunearen  
gaineko eztabaidak bizirik ja-
rraituko du hurrengo urteetan.Iaz, Pinondoko txosnagunean hartutako irudi bat.

Ikastaroa, landare 
osasunerako 
produktuak erabili 
ahal izateko

  IZURTZA  Joseba Derteano
Bizkaiko Foru Aldundiak lan-
dare-osasunerako produktuen 
erabilpena kontrolatzeko neu-
rriak hartuko ditu. Azaroaren 
26tik aurrera mota horretako 
produktu gehienak erabiltzeko 
txartel berezi bat beharko da, 
eta txartel hori lortzeko 25 or-
duko ikastaro bat egin beharra 
dago. Mañariko Udala prest 
dago ikastaro hori irailean edo 

urrian antolatzeko, eta deialdia 
Mañarira eta Izurtzara zabal-
du du. Izurtzan, uztailaren 20a 
baino lehen egin behar da izen- 
ematea, udaletxean. Pertsonen 
osasunean zein ingurumenean 
sortu dezaketen arriskua mu-
rriztu gura du Aldundiak arau-
di honegaz. Araudiak nekazari-
tza arloko ekintzei (laborantza 
zein basoko oinarrizko ekoizpe-
nak) zein bestelakoei (gune ber-
deak, ortu txikiak…) eragiten 
die. Txartel barik, profesionalak 
ez direnek toxikotasun baxuko 
produktuak bakarrik erosi ahal-
ko dituzte, eta gaur egun merka-
tuan dauden produktu gehienak 
erabilera profesionalekoak dira.

Ludotekarako 
hezitzaile 
baten bila dabil 
Txatxilipurdi 

  OTXANDIO  J. Derteano
Otxandioko ludoteka kudea-
tzen eta dinamizatzen duen 
Txatxilipurdi elkartea ludote-
kan lan egingo duen hezitzaile 
baten bila dabil. Jakinarazi 
duenez, urritik aurrera hasiko 
litzateke lanean, eta bere lane-
gunak eta orduak astelehenetik 
eguenera, 17:00etatik 19:00eta-
ra, izango lirateke. Hautatuak 
formazioa jasoko du irailean.

Izena emateko epea uztaila-
ren 22ra artekoa da, eta helbide 
elektroniko honetan egin behar 
da: idazkaritza@txatxilipurdi.
com. Gero, izena emandakoekin 
elkarrizketak egingo dituzte.

Lana nori eman erabakitze-
rako orduan, hainbat alderdi 
hartuko dituzte kontuan. Esate-
rako, Otxandiokoa izatea lehe-
netsiko dute. Horregaz batera, 
aisialdian duen esperientzia 
zein den eta zer ikasketa dituen 
hartuko dituzte aintzat: adibi-
dez, Gizarte Hezkuntza Gradua 
izatea edo heziketaren zein gi-
zarte zientzien arloan erdi zein 
goi mailako beste titulazioren 
bat (Pedagogia edo Psikologia, 
esaterako) izatea, eta monitore 
titulazioa edukitzea.

‘Udan ere jantzi 
betaurreko 
moreak’ ekimena, 
Ernairen eskutik

  ABADIÑO  I.E.
Genero ikuspegiaren inguruko 
gogoeta egiten eta eztabaida-
tzen abiatu zuten, uztailaren 
6an, Abadiñoko Ernaik uztai-
lerako eta abuzturako antolatu 
duen ekimen feminista. Film 
baten emanaldia eta osteko ter-
tulia ere egin zituzten. 

Uztailaren 23rako eta abuz-
tuaren 5erako beste bi hitzordu 
jasotzen ditu Udan ere jantzi be-
taurreko moreak! leloa daukan 
Abadiñoko Ernai gazte antola-
kundearen ekimen horrek. 

Batetik, datorren eguenera-
ko, uztailaren 23rako, triki-pin-
txo-pote morea eta kontzertua 
antolatu dituzte gazte abadiña-
rrek. Bestetik, Atxarten mural 
bat margotzeko eta egun-pasa 
egiteko hitzordua ere ipini dute 
Ernai antolakundeko kideek 
abuztuaren 5erako. 

Atxarten mural bat 
margotzeko eta egun-pasa 
egiteko hitzordua ipini dute, 
abuztuaren 5erako
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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

Nora joango da Kamele Gisasola datozen egunetan?

Zozketaren irabazlea:  Gaizka Elexpe zorionak! 
ERANTZUNA: zozketa@anboto.org helbide elektronikora edo  
ANBOTO astekarira - Bixente Kapanaga, 9 - 48215 Iurreta

ZORTE
ON!

ÑAM!
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SEI HANKAKO MAHAIA

Koherentziaren 
ñabardurak
Hauxe da nire lehenengo au-
kera maiatzaren 24az geroztik 
leiho honetatik zuengana hu-
rreratzeko. Etorri ziren udal 
hauteskundeak eta joan be 
joan ziren. Eta gure herrian, 
barriz be, EAJk irabazi ebe-
zan (oinguen be bai). Eskerrik 
asko, Durango! Gure ahalegin 
guztia jarriko dogu, betiko 
legez, herritarron arazoei 
konponbideak topatzeko. Gu-
retzat pertsona da ardatza. 
Eta gure tresnarik baliotsue-
na koherentzia da: esandakoa 
bete egiten dogu. Ekinez egi-
na. Badakigu jokabide hori ez 
dagoela modan, ez dala egu-
nerokoa beste alderdietako 
batzuen artean. EAJrentzat 
koherentzia jarduteko estiloa 
da. Eta durangarrok argi edu-
ki dabe horixe berori.

Beste legealdi bat hasi eta 
berehala izan dogu koheren-
tziaren aldeko apustua egite-
ko unea: liberazioak. 2007tik 
aurrera beti mahaigaineratu 
izan dogu proposamen ber-
bera: talde politiko bakoitzak 
soldata duineko liberatu bat. 
Ez jaku guri okurritu; Eu-
delek gomendatutako pro-
posamena da eta guk, kohe-
rentziaz, gurea egiten dogu. 
Gainerako alderdiek zer? EH 
Bilduk eta Herriaren Eskubi-
deak soldatak murrizteko edo-
ta liberatuen kopurua gitxi-
tzeko proposamenak egin ebe-
zan (bakoitzak berea). Baina 
kontua ez da hementxe amai-
tzen. Eudelen proposamenak 
aurrera egin eban gainerako 
talde politikoen botoekaz, 
eta liberatuak izendatzeko 
unean... hau da marka! Bai EH 
Bilduk baita Herriaren Esku-
bideak ere gure proposamena 
eurenganatu dabe soldataren 
murrizketarik egin barik, 
beraz, liberazioaren kopurua 
oso-osorik kobratuko dabe. 
Koherentziaren ñabardurak 
izango dira...

Serbiako dantzak 
Ama Maturanaren 
egunean 

  BERRIZ  A.U.
Mesedeetako komentuan jai gi-
ro berezia izango dute uztaila-
ren 23an, Margarita Maturana 
Amaren egunean. Mesedeeta-
ko misiolarien fundatzailaren 
omenez, ospakizun berezia 
egiten dute urtero, bere herio-
tzaren urteurrenean. Aurten, 
museorako bisita gidatuak 
prestatu dituzte goizerako, eta, 
arratsaldean, Berrizko San 
Lorentzo dantza taldearen eta 
Serbiako Akud Branko Krsma-
novia taldearen dantza emanal-
diak egongo dira.

Museoko bisitak 10:00etan 
eta 11:45ean egingo dituzte. 
Doakoak dira, baina komeni da 
946 225 530 zenbakira deitzea. 
17:00etan, meza izango dute. 
Gero, pintxoak banatuko di-
tuzte, eta 19:30ean hasiko dira 
dantza emanaldiak. 

Garamenditar Agustin musika 
eskolak jaurtiko du txupinazoa  

 ELORRIO  Jone Guenetxea
Elorrioko Ferixa Nausikoetako 
jaiak aurkeztu dituzte asteon. 
Aurtengo jaiek musikagaz lotu-
ra berezia izango dute. Izan ere, 
aurten 25. urteurrena ospatuko 

duen Garamenditar Agustin 
musika eskolako kideak izango 
dira txupinazoa jaurtiko du-
tenak. Rosa Azkarate musika 
eskolako zuzendaria da duela 21 
urtetik, eta txupinazoa jaurti-

tzea “ilusio handiz” hartu dute-
la aitortu du: “Gutaz gogoratzea 
ohorea da”. Udaletxeko balkoi-
tik txupinazoa jaurtitzeko unea 
sorpresaz betea egongo dela au-
rreratu du Azkaratek. 

Aurtengo erronka nagusia 
aurrekontu murriztuari au-
rre egitea izan dela aitortu du 
Idoia Buruaga alkateak. Hala 
ere, programatzaileek eta Jai 
Batzordeak euren lana “prime-
ran” bete dutela esan du. Ildo 
horretatik, ekitaldi herrikoiak 
lehenetsiko dituztela gaineratu 
du. Ekitaldien artean, Elorrioko 
II. Artzain Txakur Txapelketa 
lehenengo zapatuan, irailak 
5, izango dela nabarmendu du 
Buruagak. Tradizioz betetako 
ekitaldiek ere ez dute hutsik 
egingo: Sukalki Egunak, danbo-
rradak eta erromeriak, besteak 
beste.

Feriari buruzko kartela
Maialen Arregi elorriarraren 
kartela izango da aurten jaiak 
iragarriko dituena. Kartelaren 
sorkuntzaileak feriari keinu bat 
egitea izan du helburu. “Base-
rritarrek urtean jasotako uzta 
ekartzen dute azokara, eta guk 
uzta oparo hori jaso egiten dugu. 
Horrela, jaietako hainbat ele-
mentu zaku batean jaso ditut”.  
Arregik sari hau irabazten duen 
bigarren aldia da hau.

Martitzenean aurkeztu zituzten Elorrioko Ferixa Nausikoetako jaiak.

Xeber Zubiaga 
aske geratu zen 
astelehenean

 ELORRIO  Markel Onaindia
Xeber Zubiaga preso politiko 
elorriarra Valladolideko kar-
tzelatik irten zen, astelehen 
goizean, zortzi urteko zigorra 
bete ostean. Arratsaldean hel-
du zen herrira, eta 20:00etan 
harrera egin zioten hainbat 
herritarrek.

Zubiaga 2004an atxilotu 
zuen Ertzaintzak, 2000. urtean 
Donostian izandako kale is-
tilu batzuetan parte hartzea 
egotzita. Andoni Zengotita-
bengoa, Txomin Lesende eta 
Arkaitz Bellon –iaz espetxean 
hildakoa– atxilotu zituzten gau 
horretan, eta auzi horregaz 
lotuta etorri zen Zubiagaren 
atxiloketa. 2005eko otsailean 
fidantzapean irten zen libre. 
Gero, 2007an egin zioten epai-
keta, eta zortzi urteko kartzela 
zigorra ezarri zioten.

Merkatariek estreinatuko 
dute probalekuko lur berria
Karrajua estali dute, gunearen erabilera hobetzeko

  BERRIZ  Amaia Ugalde
Gaur, 10:00etatik 20:00etara egin-
go dute Aukeren Azoka Berriz-
ko merkatariek. Produktuak ohi 
baino merkeago salduko dituzte, 
probaleku eraberrituan. Izan 
ere, azken asteotan karrajua 
estaltzen ibili dira, lurra erosoa-
goa izan dadin aisialdirako zein 
herriko taldeek egiten dituzten 

jardueretarako. Jarri duten 
lurra probak dauden egunetan 
kentzeko modukoa da.

Obren helburuetako bat pro-
balekua jolaserako gune estalia 
izatea da. Lurra laua da orain, 
baina ez oztopo gabea: tartean 
hainbat alturatako egiturak 
jarri dituzte, baloiagaz gune guz-
tia okupatu dadila saihesteko. 

Aurrekontu parte-hartzaileen batzarretan irtendako ideia da probalekukoa.
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      Iritzia 

DURANGALDEA ASTEON

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

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

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

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

Gorka Fraile Iturralde (Badajozeko kartzelatik)

ANBOTOk eskaintzen didan atal hau aprobe-
txatu nahi dut, zuen baliabide guztiekin, nire 
egoeragatik kezkatu zaretenoi eta gertatutako 
salatu duzuenoi bihotz-bihotzez eskerrak emate-
ko. Jakingo duzuenez, ekainaren 9an, Badajozeko 
Infanta Cristina ospitalean mingainean neukan 
tumore txar bat kentzeko ebakuntza egin zidaten. 
Mediku taldearen esanetan, 12 orduko ebakuntza 
garrantzi eta zailtasun handikoa zen. Horregatik, 
ebakuntza baino 24 ordu lehenago ingresatu nin-
duten. Jakingo duzuenez, teorikoki, ebakuntzaren 
prestaketarako 24 ordu horietan poliziarengandik 
jasandako tratu txarrak salatu nituen. Zuetako as-
kok, ordea, ez duzue jakingo hain handia eta basa-
tia izan zela jasan nuen presioa, psikologikoki sun-
tsituta utzi ninduela. Iluntzean, hain jota nengoen, 
handik ez nintzela irtengo pentsatu nuen. Nuen 
indar gutxia burua ez galtzeko erabili behar izan 
nuen. Oso-oso gogorra izan zen, nire bizitzan bizi 

izan dudan momenturik okerrena. Julik kontatu 
zidan Durango mobilizatzen ari zela, nire egoera 
salatzen ari zirela, salaketa horiek Euskal Herri-
tik zehar zabaltzen ari zirela, nire konfiantzazko 
medikuak niretzako tratu duina eskatzen ari zi-
rela, nire abokatuak ere berdin, baita Amaiur ere 
Madrilen…  Julik behin eta berriz esaten zidan 
solairura igotzen nindutenean egoera aldatu egin-
go zela. Beraiek, ospitalean, tratu hobea igartzen 
zuten dagoeneko. Eta horrela izan zen, bai, tratua 
aldatu egin zen. Horregatik, eskerrak eman nahi 
dizkizuet, zuei guztiei esker Polizia Nazionalaren 
jarrerak 180 graduko bira eman zuelako. Infer-
nuan egotetik argia ikustera pasa nintzen, eta, 
pixkanaka-pixkanaka, sartu nintzen zulotik ate-
ratzen hasi nintzen. Gaur egun, hiru aste pasa eta 
gero gainditzen banabil ere, zaila egiten zait orain-
dik gertatukoaz emozionatu gabe hitz egitea. Bu-
katzeko, berriz ere, bihotz-bihotzez, eskerrik asko.

Gutuna

Maite Berriozaba, Berbaro euskara elkartea (Durango)

Eskerrak emateko modu asko daudela bagenekien, baina lagun-
tzeko, ilusionatzeko, motibatzeko, amesteko… era asko daudela 
erakutsi diguzue. Zuen ahaleginari eta inplikazioari esker ehunka 
ume eta gaztek uda zoragarri bat bizitzeko aukera izan dute. Izan 
dira korsario, espazioan bidaiari, sukaldaritza sortzailearen aitzin-
dari, historiaurreko margolari, urpeko arrain txiki… Magia egiten 
dakizue eta mundu magiko bat eraiki duzue ekainetik uztailera 
bitartean.

Erakutsi diguzue ume eta gazte guztiek daukatela tokia udako 
mundu magikoan, anitzak garela eta hala maite gaituzuela, denok 
izan gaitezkeela izan gura duguna, mundua euskarazkoa dela, gau-
za txikiekin gauza handiak eraiki daitezkeela…

Eskerrik asko bene-benetan hezitzaile talde magiko horri, zuo-
tako bakoitzari. Beste behin, urte osoan egindako lanak udan izan 
duen arrakasta zuei esker izan delako. 

Hezitzaile magikoei: eskerrik asko!

Udalaren etxebizitzak errentan 
emateko prozesua hasi dute
Arrazolan lau etxebizitza ditu udalak; interesatuek 
uztailaren 24ra artekoa epea dute izena mateko

  ATXONDO  Joseba Derteano
Atxondoko Udalak Ar ra-
zolan dituen lau etxebizitza 
errentan emateko prozedura 
hasi du: logela bakarreko bi 
(42 m2), bi logelako bat (65 m2) 
eta hiru logelako beste bat (88 
m2). Bizileku horiek erren-
tan hartzeko zerrendan egon 
gura duenak uztailaren 24ra 
arteko epea du udaletxeko es-
katzaileen erregistroan izen- 
ematea egiteko.

Hautagaiek bete beharreko 
baldintzak zein bizilekuak ba-
natzeko prozedura Alokairuko 
Etxeen Araudiak jasotzen ditu, 
eta gura duenak udalean esku-
ratu dezake dokumentua. 

Izen-emate epean aurkez-
tutako eskari guztiak aztertu 
ondoren, behin-behineko ze-
rrenda onartu, eta udaletxeko 
iragarki taulan zein udalaren 

webgunean argitaratuko dute 
zerrenda, hamabost egune-
ko epean. Gero, errekurtsoak 
ebatzi ostean, behin betiko ze-
rrenda osatuko dute. Ondoren, 
bizilekuen esleipena notario au-
rreko zozketa bidez egingo dute.

Onuradunek bete beharreko 
baldintzen artean daude adinez 
nagusi eta emantzipatua iza-
tea, etxe baten beharra izatea, 
zerrendarako izena ematen den 
unean Atxondon erroldatuta 
egotea urtebeteko gutxieneko 
antzinatasunagaz, gutxieneko 
eta gehienezko diru sarreren 
barruan egotea, eta errenta-
mendu-kontratua gauzatzea. 
Baldintza horietako salbuespe-
nak araudian jasota daude.

Errentamendu-kontratuak 
bost urteko eperako egingo di-
tuzte, eta urtebetetik urtebetera 
luzatzeko aukera dago.

Udalaren etxebizitzak dauden eraikina, Arrazolan.

Jaietako bazkarirako  
izen-ematea, 26ra arte 

  GARAI  Markel Onaindia
Aurtengo Garaiko jaietan, abuz-
tuaren 1ean egingo dute herri 
bazkaria, eta bertan parte hartu 
gura dutenek izena eman ahal 
dute dagoeneko. Inskripzioa 
uztailaren 26ra arte egongo da 
martxan.

Bazkarian parte hartu nahi 
dutenek udaletxean eman 
behar dute izena, 946 816 393 
telefonora deituta. 16 urtetik 
beherakoen txartelak 10 euro 
balioko du, eta helduen txartela 
20 euroan ipini dute salgai. 

Jaien azken egunean izango 
da bazkaria. Normalean, uztai-
laren 31n amaitzen dira jaiak, 
baina aurten, abuztuaren 1a za-
patua denez, jaien amaiera atze-
ratzea erabaki dute Trumoitte 
kultur elkartekoek. Horrela, 
bazkaria ere egun horretan 
egingo dute, aste barruan beha-
rrean. 

Abuztuaren 1a zapatua 
denez, jaien amaiera 
atzeratzea erabaki dute 
Trumoitte elkartekoek

DURANGO  Irailean izango 
den Mugikortasun Asteari be-
gira antolatu dute Bizikletarte, 
mugikortasun jasangarriari 
loturiko adierazpen artistikoen 
lehiaketa. Abuztuaren 29ra 
arte, durangokomugikorta-
sunastea@gmail.com helbide 
elektronikoan jasoko dituzte 
proposamenak, eta ideia one-
nak 700 euroko saria jasoko du.

Mugikortasunari 
buruzko lehiaketa

Hontza museoa 
udan ere zabalik
MAÑARIA  Mañariako na-
tur zientzien Hontza museoa 
udan ere zabalik izango dela 
jakinarazi dute arduradunek. 
Ohiko ordutegiagaz jardungo 
dira udan ere. Azaroan zabal-
du zuten museoa, eta, besteak 
beste, www.hontzamuseoa.eus 
webgunea atontzen ibili dira 
azken hilabeteotan, eta ikus-
gai dago.

Gaztetxeko kale 
futbol txapelketa 
ELORRIO  Gaur eta bihar egin-
go dute Elorrioko gaztetxeak 
antolatzen duen kale futbol txa-
pelketa. Ekimenak hamar urte 
bete ditu aurten, eta txapelke-
tan sortu izan den lehiakorta-
sunari aurre egin eta berdinta-
suna bultzatzeko helburuagaz, 
aurten, norbanako izen-ematea 
egin dute, eta zozketa bidez osa-
tu dituzte taldeak.

Lau umegaz, Haurreskola 
zabalik mantenduko dute 
Bi ume matrikulatuz gero, ixteko arriskuan egon da

  MALLABIA  Jone Guenetxea
Mallabiko Haurreskolan egoera 
larria bizi izan dute, matriku-
lazio epean bi umek bakarrik 
eman zutelako izena. Haurres-
kolak Partzuergoak, berriz, 
hiru umeko kopuru minimoa 
ezartzen du Haurreskola zaba-
lik mantentzeko. 

Udalak ume gehiago inskri-
batzeko egindako ahaleginaren 
ostean, ume bi gehiago matriku-
latu dira 0-2 urteko gelan. Izan 
ere, epez kanpo izen-emateko 
aukera eman dute. Beraz, dato-
rren ikasturtean, Haurreskolak 
ateak zabalik izango ditu.

Udaleku “zoragarriak”
Gaur amaitu dituzte Mallabiko 
udalekuak, eta Ane Loiola hezi-
tzaileak balorazio oso ona egin 
du. “Dena zoragarri joan da, eta, 
gainera, eguraldiak ere lagun-
du du”. Udalekuetako 50 plazak 
bete egin dira aurten. 4 eta 14 
urte arteko umeak eta gazteak 
lau taldetan banatu dituzte, adi-
naren arabera. 

Azken hiru asteotan egoitza 
nagusia eskoletan izan badute 
ere, irteera ugari egin dituzte. 
Berrizko igerilekuetara eta 
Oñatiko (Gipuzkoa) kobazuloe-
tara joan dira, besteak beste.
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Berbaz

“Indigenek aurrera egitea zailtzen du 
egoera ekonomikoak eta politikoak” 
Venezuelako chaima indigenei laguntzeko elkartasun kanpaina abiatu dute Elorrion 

 BERBAZ  Aitziber Basauri
Venezuelako Monagas Estatuko Caripe 
herrian bizi da Iñigo Murua urtearen zati 
handi batean. Herri Indigenen Ministe-
rioan lan egiten duen chaima indigena du 
emaztea, eta, haren bitartez, indigenen 
errealitatea ezagutzeko aukera izan du. 
Chaima indigenen kultura sustatzeko eta 
dituzten arazoei aurre egiteko lan egiten 
duen Asochaica (Asociación Chaima 
Caripe) elkartean ere badabil Murua. Ca-
ripeko komunitate indigenari laguntzeko 
kanpaina solidarioa abiatu zuen ekai-
nean, Elorrion, Santa Ana komentuko 
ama domingotarrekin.

Zer egoera ezagutu duzu Venezuelan?
Egoera latza bizi dute. Ez dute botikarik 
herrialde osoan, are gutxiago komunita-
te indigenetan. Guretzat txikikeriak izan 
daitezkeen hainbat arazo ere badituzte: 
etorri aurretik, maiatzean, komunitate 
indigena batean, hiru egunez izan zuten 
etxean hildako baten gorpua, lur eman 
ezinda. Asochaicaren bitartez lortu zuten 
hilkutxa. Asko botika bila ere joaten dira. 
Elorriora nentorrela-eta, lagundu ahal 
izateko txosten bat eskatu nien: Chaima 
indigenak nortzuk diren eta bizi duten 
egoera zein den jaso zituzten txostenean. 

Hori oinarri hartuta, elkartasun kanpaina  
bat abiatu zenuen ekainean, Elorrion.  
Horrela da. Ikastetxe guztietara jo dugu 
eskola materiala batzeko; Venezuelan 
ez da erraza hori lortzea, eta gutxiago 
indiginentzat. Gainera, oso garestia da. 
Botikak lortzeko, berriz, Elorrioko bi 
farmazietara jo dugu; indigenek eurek es-
katutako botiken zerrenda utzi dugu, he-
rritarrek jakin dezaten zer behar duten.

Kanpainarako Santa Ana komentuko 
ama domingotarren laguntza izan duzu.
Bai. Askok ez dakiten arren, otoitz egi-
teaz eta pastelak egiteaz gain, isil-isilean 
lan asko egiten dute beste herrialde ba-
tzuetan; Afrikan, batez ere. Ikasturtea 
amaitu den arren, Santa Anara eraman 
daiteke oraindik ikas materiala. Uztaila-
ren 31 bitartean dago kanpaina martxan.

Nola doa kanpaina?
Batutakoa asko edo gutxi izan, ni konfor-
me nago, batutakoa gutxi bada ere, han 
oso baliagarria izango delako. Gainera, 
gaur egungo egoera ez da onena. Eskola 
materiala batu da botikak baino gehiago, 
baina erantzunagaz pozik nago. Lagundu 
duten horien artean inorengan kontzien-
tzia sortu bada, pozik nago!

Kontzientzia sortzea?
Ekitaldi batean, indigenei eta koloni-
zazioari buruzko eskuorri bat eman 
zidaten, Saldando la deuda histórica izen-
burukoa. Gogoeta eginarazi zidan. Guk 
ere badugu zor historiko hori. Elorrio 
ezaguna da bere jauregi eta eraikin ede-
rrengatik, eta badakigu nondik datorren 
aberastasun hori guztia: Ameriketatik. 
Gure herria aberastu zen, bai, baina beste 
batzuen kontura. Espainiarrak eta euro-
parrak heldu zirenean, guztiz zapaldu zi-
tuzten indigenak, eta euren hizkuntza de-
sagertu egin zen. Hugo Chavezek aintzat 
hartu arte, indigenak guztiz zapalduta eta 
baztertuta egon dira Venezuelan. Milaka 
hil zituzten militarrek, eta gaur egun ere 
indigena askok ez dute onartzen izaera 
hori, egoera aldatuz doan arren. 

Aberatsak dira baliabide naturaletan...
Munduko aberatsenetarikoa da Venezue-
la –petrolioa, gasa...–, baina hartu-eman 
politiko-ekonomikoek asko zailtzen dute 
indigenek aurrera egitea. Gobernuak 
baditu zenbait ekimen Gran Misión 
izenekoak. Adibidez, Gran Misión Vi-
vienda. Etxerik ez duen venezuelarrari 
etxebizitza ematen dio; indigenei ere bai. 
Nire emazteak horretan egiten du lan, 

komunitate indigenetan dauden beharre-
kin errolda bat egiten du, ministeriora 
bidaltzeko. Egoerak aztertu ostean, eta 
premien arabera, buztinezko etxea ken-
du, eta bizileku duin bat ematen die go-
bernuak. Ez dira pobreziatik irteten, bai-
na pobrezia duintzen du. Indigenak orain 
dela milaka urte bezala bizi dira: sukalde 
barik, komun barik... Petrolioaren di-
ruak eragiten du herritarrengan, bai, 
baina, nire ustez, ez behar lukeen beste.

Azpiegiturekin ere arazo larria dute. 
Bai. 78 kilometroko errepidea du Cari-
pek, eta bost komunitate lotzen ditu; lu-
rrezko bideak dira, eta, euria denean, ez 
dago ibiltzerik. Hor ahalegin handiagoa 
egin beharko luke gobernuak. Nekaza-
riak dira, kafea ekoizten dute, adibidez, 
eta ekoiztutakoagaz bizitzeko aukera 
izango lukete; osasun larrialdietarako 
ere onuragarria izango litzake. Garraio-
bideak ere premiazkoak dira.

Eskolara joateko ere kilometro piloa.
Arlo horretan, El Palmar de Paraderon bi 
gelako eskola eta anbulatorioa eraikitze-
ko zozketa bat antolatu dugu. Mugitzeko 
zailen komunitate horretan dute; gaine-
ra, beste komunitateei ere zerbitzua ema-
teko errazena delakoan gaude. 5.000 euro 
behar ditugu, eta 800 euroko balioa duen 
txartela zozkatuko dugu uztailaren 31n. 
Santa Ana komentuan eta saltoki lagun-
tzaileetan daude txartelak salgai. Orain-
dik badago laguntzerik, eta Durangalde 
osora zabaldu gura dut deia. Horretarako 
inigo.murua@bizkaia.eu e-maila edo  
675 652 221 telefonoa erabili daitezke.

Iñigo Murua | Venezuelako chaima indigenekin bizi da | Elorrio, 1984
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 MUSIKA  Itsaso Esteban
Noiz jakin zenuten EIJO gaz-
teen jazz orkestran parte har-
tzeko hautatuak izan zinetela?
Martin Gabiria: Urtarril hasie-
ran esan ziguten hautatu gintuz-
tela. Probak zeudela abenduan 
jakin genuen, eta unibertsita-
teko azterketak amaituta nitue-
nez, nire irakasleak eta biok 
pentsatu genuen hautaprobara 
aurkeztu behar nuela, batez ere 
probak zelakoak diren jakiteko. 
Nire maila zein den jakiteko au-
kera izan da; egia esan, ez nuen 
espero orkestran sartzerik. 

Zelakoak izan ziren probak?
Jone Erzilla: Batetik, eurek 
emandako bi partituraren zati 
bana jo behar izan genuen hau-
taproban, eta, bestetik, klaketa 
baten erritmora inprobisatu 
behar izan genuen.

Euskadiko hiru jazz jaialdietan 
jotzea da hautatuak izatearen 
sarietako bat, ezta? Zelako es-
perientzia izaten dabil?
M.G.: Bai, Getxon eta Gasteizen 
jo dugu, eta, uztailaren 22an, 
Donostian joko dugu. Gasteizen, 
gainera, Jim Snidero saxofonis-
tagaz jotzeko aukera izan dugu. 

Zelan hartu zaituzte publikoak?
M.G.: Harrera oso ona egin di-
gu: emanaldi bietan bete dugu 
edukiera. Familiakoez gainera, 
hainbati galdetu diet kontzer-
tuaren inguruan, eta guztiek 
esan didate gustura egon zirela. 
Beti dago hobetzeko tartea, bai-
na sentsazio orokorra oso ona 
izan da.

Zer errepertorio eskaintzen du-
zue kontzertuetan?
M.G.: Jazz klasikotik moder-

noagora doan errepertorioa 
eskaintzen dugu; swing gehiago 
duten kantetatik hasi, eta Angel 
Unzu gitarristak konposatutako 
obra modernoago baterainoko 
bidea egiten dugu. Jazzaren za-
baltasuna islatzen dugu.
J.E.: Hamar piezak osatzen 
dute, guztira, kontzertuetan es-
kaintzen dugun errepertorioa.

Getxoko, Gasteizko eta Donos-
tiako jaialdietako emanaldiak 
prestatzeko bost eguneko ego-
naldia egin duzue orkestrako 23 
kideek Barrian (Araba). Zela-
koak izan ziren egun horiek?
M.G.: Bost egunean zortzi orduz 
ehuneko ehunean lan egitea 
gogorra den arren, oso gustu-
ra egon gara. Oso esperientzia 
positiboa izaten dabil, osotasu-
nean. Urtarriletik, hilabetean 
zortzi orduko entsegu bat egin 
dugu, eta ekainean egin dugu 
bost eguneko egonaldi hori.  
J.E.: Gogorra izan da, lan han-
dia egin behar izan dugulako, 
baina merezi izan du: kontzer-
tuetan ikusitako emaitzak me-
rezi izan du esfortzua egin izana.

Beste taldekideengandik ikas-
teko aukera ere bada, ezta?
J.E.: Bai, asko ikasten dugu bes-
teengandik. Kide asko oso onak 
dira, eta askok pentsatuta dute 
jazzeko goi mailako ikasketak 
egitea. 
M.G.: Beste saxofonista batzue-
kin ez ezik, gitarristekin edo 
baxu-jotzaileekin berba egiteko 
aukera eskaini dit niri, esatera-
ko. Oso aukera interesgarria da. 

Zein da zuen instrumentuagaz 
egin duzuen ibilbidea?
J.E.: 8 urtegaz hasi nintzen tron-
peta jotzen, eta, Durangoko Bar-
tolome Ertzilla musika eskolan 
ibili ostean, kontserbatorioan 

nabil orain, tronpeta klasikoko 
erdi mailako gradua egiten. Bos-
garren maila egingo dut dato-
rren urtean. 
M.G.: Hamaikagarren edo ha-
mabigarren urtea da, nire ka-
suan, saxoa jotzen dudala. Beti 
izan ditut gustuko jazza eta mu-
sika modernoa, baina Durango-
ko musika eskolan hasi nintze-
nean oraindik ez zegoen aukera 
hori, eta klasikotik hasi nintzen. 
Erdi mailako gradua duela bi ur-
te amaitu nuen.

Musikako goi mailako ikasketak 
egiteko asmorik baduzue? 
M.G.: Bai, nire asmoa da aurten 
probak prestatzea, eta goi maila-
ko saxo ikasketak egitea. 
J.E.: Nik oraindik ez dakit zer 
egingo dudan. Batxilergoa egin 
behar dut lehenengo, eta aurre-
rago erabakiko dut.

Euskadiko Ikasleen Jazz Orkes-
traren etorkizunerako asmoak 
zeintzuk dira?
J.E.: Deialdi hau egin eta gaz-
teen jazz orkestra hau sortu den 
lehenengo aldia izan da, baina, 
berez, urtero egingo da probeta-
rako deialdia: urtero berriztuko 
dute taldea, hau da, urtero alda-
tuko du musikariz Euskadiko 
Ikasleen Jazz Orkestrak. 

Zer da zuentzat musika?
M.G.: Gozamenerako baliabide 
bat izan da beti. Uste dut, gustu-
ko ez baduzu, ezin duzula arlo 
honetan aurrera egin; ez da bu-
lego batean lan egitearen pare-
koa. Jotzea gustatzen ez bazaizu, 
ez duzu aurrera egiten.
J.E.: Ordu asko praktikatu 
behar da, eta, batzuetan, oso ne-
kagarria da, baina gustuko ez 
bagenu, ez genuke jarraituko.

Jazz musika ulertzeko zaila, 
konplikatua, dela esaten dute-
nei zer erantzungo zeniekete?
M.G.: Esango nieke, beste estilo 
batzuetan bezala, jazzean ere 
gauza sinpleak eta konplikatuak 
daudela: swing banda bat entzu-
ten baduzu, segituan ulertzen 
duzu, eta piezen egiturak eta 
erritmoak errazak dira jarrai-
tzeko... Baina, noski, badaude 
gauza askoz konplexuagoak ere. 
Edozelan ere, beste arlo batzue-
tan bezala, zenbat eta gehiago 
sakondu, orduan eta gehiago 
zaletzen zara jazzagaz. 

Gutxinaka joan zarete zaletzen? 
J.E.: Bai, gogoan dut umea nin-
tzenean, aitak jazza ipintzen 
zuenean, aspergarri egiten zi-
tzaidala. Orain, gero eta gehiago 
eta gusturago entzuten dut.

Martin Gabiriak 11 urte zituenetik jotzen du saxoa.

Jone Erzilla 8 urtegaz hasi zen tronpeta jotzen ikasten.

Jone Erzilla Etxegibel | Durango, 1999 |  Martin Gabiria Lejabarrieta | Durango, 1992 

Uste dut gogoko ez 
baduzu, ezin duzula 
musikaren munduan 
aurrera egin” 

“Kontzertuetako emaitza 
ikusita, esfortzuak merezi 
izan duela argi daukagu” 
Euskadiko Ikasleen Jazz Orkestran jotzeko hautatu dituzte Erzilla eta Gabiria
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AINHOA  
URIEN 
 
Ikaslea

GEURE DURANGALDEA

Zoragarri
Lagun kuttun batek idatzi nuen 
testu bat irakurri, eta zoragarri 
berba erabili zuen. Egunotan 
pentsatzeko lain ukitu ninduen 
barrutik hitzak; zoratzeko mo-
dukoa, zoragarria. Harritzekoa 
da zoro hitza egundo ez dela on-
tasunarekin lotu edo positiboki 
ulertu, zoragarria, aldiz, esan-
da bakarrik irribarrea bera ere 
ateratzeko kapaza da. 

Erroari begiratuta ez ezik, 
orain aipatu ditudan ustezko 
esanahi kontrajarri horiei hor-
dago, definizio baten zein bes-
tearen alde eginda ere bi hitzok 
zaku berean sartu beharko ge-
nituzkeela uste dut. Zoroa dena 
txarra bada, gaizkilea, arraroa, 
ez fidatzekoa... zoragarria, lehen 
esan bezala zoratzeko gai dena, 
hura ere aurreko guzti hori sus-
trai, enbor eta adarra da.

Zoragarria, ahoa betetzen 
duen hitza, ederra, liluratzen 
gaituena, finean, zoratzen gai-
tuena, geure orbitatik ateratzea 
lortzen duena, errutina hausten 
duena, normaltasunaren lurral-
de idorreko mugetatik haran-
tzagokoa.

Zoroa eta zoragarria bata 
bestea erditzen duten hitzak, 
berbetatik haratago ere bata 
besteari jaten ematen dioten 
esanahiak; zoragarria ederra 
den legez zoroa ere bai, zoroak 
egiten baitu zoragarria posible. 
Eta zer da, bada, zoroa? Normal-
tasunetik irteten dena, ustez 
beharko lukeen orbitatik iku-
sezinezko lekuetan barreiatzen 
den errealitate abstraktuduna.

Zoroek zoratzen gaituzte, 
zoratuta gaudenean zoragarri 
bihurtzen gara, eta umetan 
kristalezko pote gardenetan 
belar berdeekin gotortzen geni-
tuen kilkerren antzeko soinuak 
eginez zorotasuna hedatzen 
doa, guztiok zoratu eta lur ido-
rrak emankor eginez, zoraga-
rriak izateraino.

Datozen bi asteburuetarako, zazpi 
kultur emanaldi dakartza Musikairek
Egitarau erdia beteta, oraindik beste zazpi emanaldi izango dira Elorrion

 MUSIKA
Tola jauregia eta plaza ikuslez 
bete dira uztaileko asteburue-
tan, Elorrion, aire libreko kul-
tur emanaldien Musikaire jaial-
diaren eskaintzari esker. Aste-
buru honetako emanaldiekin 
programaturiko ikuskizunen 
erdia beteko du jaialdiak, eta 
uztailaren 26ra arte lau musika 
emanaldi, antzezlan laburrak 
eta dantza garaikidea izango di-
ra gozagai, Elorrion.

Lariz jauregian izango dira 
asteburu honetako bi hitzordu 
musikalak. Gaur, Aziza Brahim 
saharauiaren ahotsak hartuko 
du Elorrio, 22:30etik aurrera, 
eta bihar, Lariz jauregian, Xa-
bier Aburruzagaren trikitiaren 
doinua izango da protagonista, 
bateria, baxua, biolina eta gita-

rra joko dituzten lau musikarik 
lagunduta.  

Domekan, aldiz, plazan eskai-
niko dute Kukai eta Lasala dan-
tza taldeek emanaldia. Kukaik 
hogei minutu inguruko bere bi 
lan eskainiko ditu, 19:00etatik 
aurrera, Elorrioko plazan: Sor-
batza eta Gelajauziak. Lasala 
konpainiak, ostera, Lauesku ize-
neko ikuskizuna eskainiko du.

Elizpetik elizpera
Uztail hasieran elizpean hasi 
zen Musikaire jaialdia, eta leku 
horretan amaituko da. Jaialdi 
honen aniztasunaren isla diren 
beste hiru emanaldi izango dira 
datorren asteburuan ere: Hon-
durasko Aurelio musikaria eta 
bere taldea, eta Corizonas eta 
Oreka TX taldeak ariko dira.   

Bestetik, uztailaren 26an, 
19:00etan, antzerki lan laburre-
kin gozatu ahalko da, Casajara 
jauregian: Javier Arandaren, 
eta Pez Limbo eta Trino Teatro 
taldeen antzerki lan laburrak 
izango dira ikusgai.Kukai dantza taldearen ‘Gelajauziak’ ikusteko aukera egongo da, domekan.

 ZINEMA  Itsaso Esteban 
Astelehenean ekingo diote Ira-
txe Mediavilla zuzendariak eta 
bere lantaldeak Argi film luzea 
grabatzeari, Elorrion. Filma-
zioa hiru astekoa izatea aurrei-
kusi dute, eta, filmeko lokaliza-
zio guztiak Elorrion daudenez, 
“herri osoa agertoki bihurtuko” 
dutela aurreratu du lantaldeak: 
“Zinema usaina edukiko du da-
tozen hiru asteetan Elorriok, zi-
nema giroa arnastu eta ia ukitu 
ere egin ahalko da”.

Filma gauzatu ahal izateko 
koordinatu beharreko arlo guz-
tietan lanean ibili dira azken 
asteotan. Zinemagintzako sail 
bakoitza datozen egunetarako 
baliabideak prestatzen ibili da, 
eta “dena martxan” dute: de-
koratuak, jantziak... Argi filma 
osatuko duten detaile guztiak 
prest dauzkate, astelehenean 
grabazioari ekiteko.

Astelehenera begira, urduri-
tasuna eta “itomena” sentitzen 
dutela aitortu dute lantaldeko 
kideek. Baina horrelako proiek-
tu handi bat abiatzean, hori ohi-
koa dela uste dute. “Suposatzen 
dugu lehenengo eguna anabasa 

handia izango dela”, azpimarra-
tu du Mediavilla zuzendariak, 
“baina, lehenengo eguneko oz-
topoak gainditu ostean, urduri-

tasuna ere desagertzen joango 
dela uste dugu”.

1970eko hamarkadan koka-
turiko istorioa da Argi. Itotzen 

duen herritik alde egin guran 
protagonistak bizi duen barne 
gatazka kontatzen du filmak: le-
kuz kanpo sentitzen da. 

‘Argi’ filmaren grabaketa hasiko 
dute, astelehenean, Elorrion 
Hiru asteko filmazioa egitea aurreikusi du Iratxe Mediavilla zuzendariak 

Besteak beste, dekoratuetan azken ukituak egiten ibili da lantaldea. 
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GARAIKO JAIEN EGITARAUA

UZTAILAK 24, barikua 

19:30ean, Donien Atxa jartzea.
Ondoren, ezpata dantzarien saioa.
Jarraian, Lumagorriren oilasko pintxoak salgai.

22:30ean, DJ Bull.

UZTAILAK 25, zapatua  
SANTIAGO EGUNA

10:30ean, txistularien, dantzarien eta agintarien 
kalejira.

11:00etan, meza nagusia, San Migel elizan.
Ondoren, ohiko Santiagoren imajinaren 
prozesioa Elizabarriraino, apostoluari 
omenaldia eginez, agintariena eta ‘Gernikako 
arbola’ dantzatuz.

Jarraian, ezpata dantzariak, herriko plazan.

18:30ean, erregelen erakustaldia.

23:00etan, Ezten Giro taldeagaz erromeria.

UZTAILAK 26, domeka  
SANTA ANA EGUNA

10:30ean, txistulariekin, dantzariekin eta 
agintariekin kalejira.

11:00etan, Elizabarrin, meza nagusia. Ondoren, 
bezperako ospakizunez osaturik, Santiagoren 
imajinaren prozesioa parrokiaraino.

Ondoren, ezpata dantzariak herriko plazan, 
eta, jarraian, ezkondutako andreen erregelak.

Jarraian, herriko trikitilariak poteoa alaitzen.

18:30ean, tortilla txapelketa. Partaideek ekarri 
beharko dute dena: sua, arrautzak, olioa, 
kipula, patatak eta gatza.
Sariak: 
1. 80€ eta garaikurra. 
2. 50€ eta xanpain botila bi.
3. 30€ eta xanpain botila bi.

Ondoren, erromeria Obaneuke taldeagaz.

UZTAILAK 27, astelehena

16:00etan, pailazoak.

18:00etan, duatloi txikia.
Ume bakoitzak bizikleta, kaskoa eta arropa 
erosoa ekarri beharko ditu.

UZTAILAK 28, martitzena

14:30ean, jubilatuen bazkaria.

18:00etan, berehalako briska txapelketa, 
plazan.
Sariak:
1. 80€ eta txapela. 
2. 50€.  
3. 30€. 
4. Xanpain botila bi.
Izen-ematea: 10€ bikoteko.

UZTAILAK 29, eguaztena

18:00etan, berehalako mus txapelketa, plazan.
Sariak:
1. 80€ eta txapela. 
2. 50€.
3. 30€.
4. Xanpain botila bi.
Izen-ematea: 10€ bikoteko.

UZTAILAK 30, eguaztena

18:00etan, pilota partiduak.

22:00etan, bertso saioa
- Jon Maia
- Julio Soto
- Unai Agirre
- Unai Iturriaga
Gai-jartzailea: Eneko Abasolo ‘Abarkas’.

Ondoren, Zirkinik Bez taldeagaz erromeria.

UZTAILAK 31, barikua  
SAN INAZIO EGUNA

11:00etan, meza, San Migel elizan.

Ondoren, dantzariak.

Jarraian, Durangaldeko Igel Txapelketa.
Sariak: 
1. Pernila.
2. Untxi bi.
3. Gazta bat.
Izen-ematea: 2€.

18:30ean, asto proben erakusketa
1. Partiliku elkartea Zelai-alai hipika eskola.
2. Maiora elkartea.
3. Taberna Goieta (Mungia).
4. Zabaleta anaiak.

Erakusketa biak kontuan harturik, sariak:
1. 400€ eta manta, Jai Batzordeak emanda.
2. 350€ eta garaikurra, Kimu loradendak 
emanda.
3. 300€ eta garaikurra, Jokin Arregi Indusketak 
emanda.
4. 275€ eta garaikurra, Juan Luis Pujana 
Igeltseritzak emanda.

22:30ean, erromeria Fan&GO taldeagaz.

24:00etan, errifaren zozketa.

Ondoren, txokolatea.

ABUZTUAK 1, zapatua

14:30ean, herri bazkaria.

Jarraian, erromeria Ansorregi taldeagaz.
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Udako egunak jai 
giroan gozatzeko 
gonbita, Garain
Uztailaren 24tik abuztuaren 1era ekitaldiz betetako 
bederatzi egun izango dira jaietan

 JAIAK  Joseba Derteano
Garaiko dantza taldeko dantza-
riek hanka bizkorrak ez ezik, 
sorbalda sendoak ere badituzte, 
jaietan erakusten dutenez. Ur-
tero-urtero Donien Atxa lepoan 
hartu, eta pilotalekutik plaza-
rainoko bidea egiten dute, gero 
jaso, eta jaiei hasiera emateko. 
Ondoren, ezpata dantzarien 
saioa izaten da. Aurten, uztaila-
ren 24an izango da, 19:30ean.

Gainera, Garaiko prozesioan 
ere parte hartzen dute dantza-
riek. Santiago egunean, meza-
ren ostean, San Migel elizan 
dagoen Santiagoren irudia Eli-
zabarriraino eramango dute 
prozesioan, agintariena eta 
Gernikako arbola dantzatzen 
dituzten bitartean. Hurrengo 
egunean, kontrako bidea egingo 
dute, Santiagoren irudia berriro 
bere ohiko elizara eramateko. 

Jaietan arrakasta izaten 
duen ekintzetako bat tortilla 
txapelketa izaten da. Eguraldi 
ona bada, plazan egingo dute, 
hilaren 26an; bestela, pilotale-
kuan. “Urteren batean, 50 torti-
lla inguru aurkeztu izan dituz-
te”, gogoratu du Ane Etxeita Jai 
Batzordeko kideak. Hiru sari 
banatuko dituzte: 80 euro irabaz-
learentzat, 50 bigarrenarentzat 
eta 30 hirugarrenarentzat.

Jai Batzordeak urtero errifa 
baten zozketa egiten du. Aurten, 

uztailaren 31n, gauerdian egin-
go dute, eta honako sari hauek 
zotz egingo dituzte: Garaiko 
landetxean gaua, eta Aboiz ja-
tetxean bazkaria edo afaria; 
Garaiko jatetxean bazkari edo 
afaria; eta Herriko jatetxean 
bazkaria edo afaria. Areatzako 
talasoterapia zentroko zirkui-
tua egiteko saria ere banatuko 
dute. 

Aurten herri bazkaria jaien 
azken egunean egingo dute. 
100-120 lagun batzen ditu urtero. 

Parte hartu gura dutenek uda-
letxean eman behar dute izena.

Duatloi txikia
Garaiko Triatloi Taldeak gazte-
txoentzako duatloia antolatu du 
uztailaren 27rako, 18:00etan. Pi-
lotaleku ondoan hasi eta amai-
tuko da. Hainbat ibilbide osatu 
dituzte, gazteak adinaren arabe-
ra banatuko dituzte. Iazko lehe-
nengo aldian 40-50 bat gaztetxok 
parte hartu zuten.

DJ Bull, bost erromeria eta 
bertso saioak jaien harira
Jaien lehenengo eguneko gaua DJ Bull-en musikak girotuko du

 JAIAK  
Garaiko Santiago, Santa Ana 
eta San Inazio jaietako gauetan 
musikak protagonismo handia 
izango du lehenengo egunetik 
azkenera arte. Datorren bari-
kuan, jaien lehenengo egunean, 
Irurako DJ Bullek musika estilo 
dantzagarriak jarriko ditu bere 
ohiko graziak lagunduta. Abuz-
tuaren 1eko azken egunean, 
ostera, Ansorregi erromeria 
taldearen kantuekin amaituko 
dituzte aurtengo jaiak.

Bi kontzertu horien artean 
beste lau erromeria izango dira 
udaletxe ondoko plazan ego-
kitutako agertokian. Jaietako 
lehenengo zapatuan, uztailaren 
25ean, Debako Alaitz Eskude-
rok, Maitane Unanuek eta Mi-

rari Alkortak osatutako Ezten 
Giro taldea izango da jaizaleak 
dantzan jarriko dituena. Dome-
kan, Santa Ana egunean, berriz, 

Gipuzkoako Obaneuke taldeak 
dantzarako gonbita luzatuko du. 
Gainera, Durangaldeko taldeen 
doinuak ere entzun ahal izango 
dira Garaiko jaietan; uztailaren 
30an, Zornotzako Zirkinik Bez 

taldeak bisitatuko du Garaiko 
oholtza. Musika eskaintzare-
kin amaitzeko, Aitor Amilibia, 
Aratz Olaizola, Eneritz Urrutia 
Mattin Ostolaza eta Ibai Zubi-
zarreta zarauztarrek osatutako 
Fan&GO taldearen musikak 
San Inazio eguneko gaua giro-
tuko du. 

Bertso saioa
Uztailaren 30ean, eguaztena,  
22:00etan, Zirkinik Bez taldea-
ren erromeriaren aurretik, 
bertso saio bategaz gozatzeko 
aukera eskainiko dute: Eneko 
Abasolo Abarkas gai jartzai-
le iurretarraren aginduetara 
jardungo dute Jon Maia, Unai 
Iturriaga, Unai Agirre eta Julio 
Soto bertsolariek.

Donien Atxa uztailaren 24an, barikua, jasoko dute. 

Garaiko dantza taldearen jaietako saioa. Ibai Bengoa

Fan&GO erromeria taldeko partaideak.

Garaiko Triatloi Taldeko 
kideek gazteentzako 
duatloia antolatu dute 
uztailaren 27rako, 
astelehena

Jaietako bost 
erromerietako bat 
Zornotzako Zirkinik Bez 
taldeak eskainiko du, 
uztailaren 30ean 

Zornotzako Zirkinik Bez taldea, zuzeneko emankizunean.
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MAÑARIKO JAIEN EGITARAUA
ABUZTUAK 13, eguena

19:30ean, batukada Senegalgo Mlomp taldeagaz.

20:00etan, txupinazoa, kanpai hotsa eta Pitxitxiren igoera.

21:30ean, herri afaria.

23:30ean, erromeria Gozategi taldeagaz.

ABUZTUAK 14, barikua

07:00etan, herri lanak: plazaren garbiketa; gero, hamarretakoa.

11:00etan, ‘zumba’ maratoia: umeentzat zein helduentzat.

11:30ean, umeentzako jokoak:
- Aurpegi margoketa
- Puzgarriak
- Igerilekua 
Oharra: Eguraldi txarra eginez gero, igerilekuaren ordez, ohe elastikoak 
egongo dira.

17:30ean, gazteentzako jokoak.

22:30ean, kontzertuak: 
- Eskean Kristo
- Vendetta
- Skakeitan

ABUZTUAK 15, zapatua
ANDRA MARI EGUNA

Oharra: Hontza museoaren sarrera doan izango da  
mañariarrentzat, egun honetan.

07:00etan, herri lanak: plazaren garbiketa; gero, hamarretakoa.

10:00etan, kalejira txistulariekin.

11:00etan, meza, Kirikiño abesbatzagaz, eta dantzariak.

11:30ean, umentzako jokoak:
- Puzgarriak
- Ludoteka
- Wii bideo jokoa

13:00etan, herri kirolak: Inaxio Perurena harri-jasotzailea,  
eta Rekondo eta Mugerza aizkolariak.

16:00etan, umeentzako jokoak:
- Puzgarriak
- Ludoteka
- Wii bideo jokoa
- Bits jaia 
Oharra: Bits jaia dela-eta, kontuan izan umeak busti egingo direla.

17:00etan, karabina jaurtiketa Ateneo Zinegetiko Mugarrak antolatuta.

18:00etan, herriko pilota finala. 

20:30ean, txistorra-jana. 

22:00etan, dantza alardea.

23:00etan, Mexikoko Mariachi Azteca taldea.

ABUZTUAK 16, domeka
SAN ROKE 
Mozorro Eguna. Gaia: Apirileko feria 

07:00etan, herri lanak: plazaren garbiketa; gero, hamarretakoa.

11:00etan, meza eta dantzariak.

12:00etatik 14:00etara, paella txapelketa.

14:30ean, paellen aurkezpena eta sari banaketa.

18:00etan, briska txapelketa, Errose kultur etxean.

18:00etan, triki-poteoa.

18:00etan, Izurtzako dantzarien ekitaldia.

19:30ean, rebujito ordua, txosnan.

21:00etan, mozorroen sari banaketa.

21:30ean, erromeria Ezten Giro taldeagaz.

00:00etan, Pitxitxiri agurra.

07:00etan, herri lanak: plazaren garbiketa; gero, hamarretakoa.
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Gozategi eta Vendetta taldeek 
girotuko dituzte Mañariko jaiak
Abuztuaren 13an ekingo diete jaiei txupinazoagaz eta Pitxitxiren igoeragaz 

 JAIAK  Jone Guenetxea
Abuztu erdialderako jai egita-
rau mamitsua prestatu dute 
Mañariko Andra Mari jaietara-
ko. Abuztuaren 13an, Senegalgo 
Mlomp taldeak batukadaren 
erritmoagaz berotuko ditu mo-
torrak, Mañarian.Ondoren, 
20:00etan, udaletxeko balkoitik 
txupinazoa jaurtiko dute, eta, 
kanpai hotsen artean, jaietako 
maskota den Pitxitxi igoko du-
te. Ondoren, herri bazkarian 
batuko dira herritarrak. Jaieta-
ko lehenengo eguna behar den 
bezala amaitzeko, Gozategi tal-
dearen erritmo dantzagarriek 
alaituko dute gaua.

‘Zumba’ maratoia
Mañarian, zumba ikastaroan 
parte hartu dute hainbat herri-
tarrek ikasturte honetan, eta 
dantza estilo horrek harrera 
ona izan duela esan daiteke. 
Aste kulturalean erakustal-
dia egin zuten, eta zumbagaz 
zerikusia duen ekitaldi bat au-
rreikusi dute jaietarako. Abuz-
tuaren 14an, barikua, zumba 
maratoian parte hartzeko au-
kera izango dute umeek zein 
helduek. Beraz, jaietan festa eta 
dantza uztartzen saiatuko dira 
mañariarrak.

Umeen gozagarri
Umeek ere izango dute jaietan 
gozatzeko aukera. Umeen jola-
sen artean, aurpegi margoketa, 

puzgarriak eta igerilekua izan-
go dituzte aukeratzeko. Udal ar-
duradunek aurreratu dutenez, 
eguraldi txarra eginez gero, 
igerilekua beharrean ohe elas-
tikoak jarriko dituzte. Zapatuan 
ere umeentzako jolasak izango 
dira, ludoteka eta Wii-rako bi-
deo jokoekin. Arratsaldean, 
ostera, puzgarriak eta bits jaia 

gehituko zaizkie, beraz, umeek 
aldatzeko arropa eraman deza-
tela gomendatu dute. Zapatuan, 
Andra Mari egunez, meza izan-
go da Kirikiño abesbatzagaz eta 
dantzariekin. 

Gazteentzako jolasekin ja-
rraituko du arratsaldean jaiak.
Gauerako, berriz, kontzertu era-
kargarria prestatu dute: Eskean 

Kristo, Vendetta eta Skakeitan 
taldeek erritmoz beteko dute 
Mañariko plaza. 

Herri kirolek ere euren lekua 
izango dute aurtengo jaietan. 
Inaxio Perurena harri-jasotzai-
le leitzarrak erakustaldia es-
kainiko du. Beragaz batera, Re-
kondo eta Mugerza aizkolariek 
herri kirol proban parte hartu-
ko dute.

Arratsaldean, Ateneo Zine-
getiko Mugarra elkarteak kara-
bina jaurtiketa prestatuko du. 
Herriko pilota finala eta dantza 
alardea ere izango dira. Eguna 
mariatxiekin amaituko dute 
Mañarian. Mariachi Azteca tal-
de mexikarrak bere herrialdeko 
abesti eta doinuak hurreratuko 
ditu Mañarira. 

‘Apirileko feria’
Abuztuaren 16a Mozorro Eguna 
izendatu dute. Aurtengo gaia 
Apirileko feria izango da. Beraz, 
herritarrek eta bertaratzen di-
ren guztiek gai horregaz lotuta-
ko mozorroak eraman beharko 
dituzte soinean. Arratsaldean 
banatuko dituzte mozorro one-
nentzako sariak.

Erromeriagaz amaituko dute 
jaietako asteburu luzea. Ezten 
Giro taldea izango da jaiak itxi-
ko dituen erromeria taldea. 
Azken urteotako tradizioari 
jarraituz, gauerdian, Pitxitxi-
ren agurragaz amaituko dituzte 
jaiak era ofizialean.  

Musika kontzertu eta erromeria ugari izango dira Mañariko jaietan.

Abuztuaren 15ean, dantza alardea egingo dute.

Abuztuaren 14an, 
‘zumba’ maratoian 
parte hartzeko aukera 
izango dute umeek  
zein helduek

Mozorro Egunerako 
gaia ‘Apirileko feria’ da, 
beraz, gai horregaz 
lotutako mozorroak 
eraman beharko dituzte
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MALLABIKO JAIEN EGITARAUA

ABUZTUAK 14, barikua,  
UMEEN EGUNA

11:00etatik 12:30era,  Mallabiko trikitilariak.

11:30ean, umeen txupinazoa botako du Alkate 
Txikiak.

12:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 
18:00etara, umeentzako parke berezia: 
puzgarriak, ‘junping’-a… parkean.

18:00etan, bits festa, parkean.

18:00etatik 21:00etara, Tiakatu batukada.

19:00etan, txupinazoa Nahikari emakume 
elkartearen eskutik.

19:30etik 21:00etara, txokolatada eta Adarra 
jotzen, plazan (sariak egongo dira).

21:30ean, pilota partiduak, Mallabia I kirol 
etxean.     
 
- Elezkano-Iza / Olaetxea-Zabala.
-Berasaluze II.-Albisu / Urrutikoetxea-
Aretxabaleta.
                     
Azken orduan aldaketak egon daitezke.

Pilota partidurako sarrerak abuztuaren 3tik 
12ra salgai, udaletxean.
-Mallabiko langabe, ikasle, jubilatu eta 
pentsiodunentzat 12€€, justifikazio txartela 
erakutsita.
-Gainontzeko mallabitarrentzat 18€.
Partidu egunean, leihatilla 21:00etan 
zabalduko da, eta sarrerak 25€-an egongo 
dira denentzat.

23:00etan, erromeria Basajaun taldeagaz, 
plazan.

ABUZTUAK 15, zapatua,  
ANDRA MARI EGUNA

11:00etan, meza, Jasokunde parrokian.  
Ondoren, kalejira plazatik pilotalekura,  
Mallabiko dantzariekin.

12:15ean, Mallabiko dantzarien emanaldia, 
pilotalekuan; ondoren, Bixente Amestiri 
omenaldia.

17:30ean, tute, mus eta briska txapelketak, 
tabernetan.

17:30ean, Mallabiko XXV. Harri-jasotze Saria. 
Harri txikia. 
Tokia: Mallabia I kirol etxea. 100 kg-ko zilindro 
zaharra eta 100 kg-ko bola.
Parte-hartzaileak:
Nafarroatik Josetxo Urrutia.
Bizkaitik Inhar Urruzuno.
Gipuzkoatik  Izeta III, Xabat Odriozola, Mikel 
Lopetegi, Iñigo Izagirre eta Aimar Galarraga

Sariak:
1. 800€ garaikurra eta txapela.
2. 650€ eta garaikurra.
3. 500€ eta garaikurra.
4. 400€.
Gainerako parte-hartzaileentzako dieta 250€. 
Dagoen marka ontzen duenari 180€.
Lehiaketan parte hartzeko izen-ematea egun 
berean amaituko da.

19:30ean, kale antzerkia, parkean.

23:00etan, Demode Quartet taldearen 
ikuskizuna, parkean.

ABUZTUAK 16, domeka, 
SAN ROKE EGUNA
Nagusien eta Kuadrillen Eguna

11:00etan, XVI. Paella eta IV. Marmitako 
lehiaketetarako izen-ematea.
Oinarriak:
13:00etan, marmitakoaren eta, 13:30ean, 
paellaren aurkezpena epaimahaiaren 
aurrean, eta, jarraian, sari banaketa.
-Talde bakoitzak bere sua ekarri beharko du, 
butanoa edo barbakoa, baina sua ezin da 
lurrean egin.
-Lehiaketa herriko plazan egingo da.

12:00etatik aurrera ‘Asto tonbola’, parkean.

12:00etan, meza, Jasokunde parrokian.

Bazkarirako: Animatu eta ekarri etxetik 
platerak, edalontziak eta mahai tresnak. 
Nahi izanez gero, ontzi berrerabilgarriak 
egongo dira dohainik.
Mallabiko trikitilariek animatuko dute giroa.

14:00etan, jubilatuen bazkaria, 
Kontzejuzarrean, trikitilariek girotuta.

17:30ean, kuadrillen arteko jolasak. 
(Antolatzailea: Mallabiko gazte asanblada)

20:00etan, mallabitar guztientzat sagardoa 
doan eta txerri-erre dastaketa (pintxo 2, 1€).

20:30ean, erromeria, plazan, Luhartz 
taldeagaz.

XXVII. Idi Proba Txapelketa: abuztuaren 21ean, 
22an, 23an eta 24an.
Izen-ematea: abuztuaren 2an (domeka), 
12:00etan, udaletxean.

Sariak: 
1. 1.700€ garaikurra, txapela eta mantak
2. 1.450€ eta garaikurra
3. 1.300€ eta garaikurra
4. 1.100€ eta garaikurra
5. 1.000€
6. 900€
7. 850€
8. 800€
9. 750€
10. 700€

* Sarietara heldu ez arren, 30 untzeko marka 
gainditzen duen idi pareak 350€ jasoko ditu. 

Oharra: Jaietan ezbeharren bat  
gertatuko balitz, Mallabiko Udalak ez  
luke inongo erantzukizunik izango.
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Umeei zuzenduriko egitarauagaz 
hasiko dituzte Mallabiko jaiak  
Manex Astarloa Alkate Txikiak botako du, abuztuaren 14an, umeen txupinazoa

 JAIAK  Itsaso Esteban
Trikitilarien doinuagaz hasiko 
dira Mallabiako jaiak, abuztua-
ren 14an. Umeen Eguna izango 
da jai egitarauko lehenengo 
eguna, eta 11:00etan hasiko dira 
herriko trikitilariak jaiak gi-
rotzen. Manex Astarloa Alkate 
Txikia izango da aurten jaiei 
hasiera emateko enkargua izan-
go duena; 11:30ean botako du 
umeen txupinazoa. 

Umeen Eguna izango de-
nez, goizean zein arratsal-
dean (12:00etatik 14:00etara eta 
16:00etatik 18:00etara), umeen-
tzako parke berezia ipiniko du-
te; puzgarriak egongo dira, eta 
jumping kirol modalitatea egi-
teko aukera ere bai, esaterako. 
18:00etatik aurrera, gainera,  
bits festa egingo dute Parkean.

Ondoren, arratsaldean izan-
go da Andra Mari jaien txupina-
zo nagusia, Mallabian. Nahikari 
emakume elkartekoei egokitu 
diete aurten jaien hasierako txu-
pinazoa botatzea. Jaien lehenen-
go eguna biribiltzeko, 19:30ean, 
txokolatadan elkartuko dira 
adin guztietako mallabitarrak, 

eta pilota partiduak izango di-
tuzte, 21:30etik aurrera, Malla-
bia I kirol etxean. Bestetik, Basa-
jaun taldeagaz erromeria izango 
dute, 23:00etatik aurrera, plazan.

Lagunarteko lehia
Abuztuaren 16an, Nagusien 
eta Kuadrillen Eguna izango 
dute, eta hainbat herritar el-
kartzen dituzten gastronomia 
lehiaketak eta kuadrillen arteko 
jolasak egingo dituzte. Hamasei-
garren paella lehiaketa egingo 
dute, eta laugarren marmitako 
lehiaketa ere bai. Partaideek 
11:00etan eman beharko dute 
izena. Herriko plazan izango 
dira lehiaketak, eta 13:00etan 
eta 13:30ean egingo dituzte sari 
banaketak. Plazan bazkalduko 

dute lehiaketan parte hartzen 
dutenek. Herriko jubilatuak, al-
diz, Kontzejuzarrean elkartuko 
dira bazkaltzera. Arratsaldean, 
kuadrillen arteko jolasak egingo 
dituzte, 17:30ean hasita.

Demode Quartet
Joli Pascualena, Mikel de la 
Fuente, Iker Huitzi eta David 
Rosco interpreteek, eta Patxi 
Barco gidoilari eta eszena zu-
zendariak osatzen dute Demode 
Quartet 2010etik. Abuztuaren 
15ean eskainiko dute emanal-
dia, gaueko 23:00etatik aurrera. 
Musika izango du ardatz ikus-
kizunak. A capella zein pia-
noak, gitarrak, biolak eta kutxa 
flamenkoak lagunduta, koreo-
grafia atsegin eta elkarrizketa 
bitxiekin osaturiko kontzertua 
da. Kanta ezagunen bertsioak 
–Purple rain, Billie Jean, Satur-
day night fever eta I say a little 
prayer kantak, esaterako– zein 
euren sorkuntzak eskainiko di-
tuzte. Euren teoria bat  frogatzea 
dute helburu: munduko musika 
estilo guztiak euskal musikatik 
eratorriak direla. Abuztuaren 15ean, 23:00etatik aurrera izango da Demode Quarteten saioa. 

Areitio auzoko Barrengoa baserriko semea da Amesti.

Omenaldia egingo diote jaietan, 
abuztuaren 15ean, Bixente Amestiri 
Mallabitarren esker ona jasoko du, Andra Mari egunean, Bixente Amestik

 HERRI KIROLAK  
Andra Mari egunean, abuz-
tuak 15, omenaldia egingo diote 
mallabitarrek Bixente Amesti  
(Mallabia, 1949) Barrenengoa 
baserriko semeari. “Gizon xu-
mea” dela diote ezagutu dute-
nek: “Egiten dutena zaparrada 
handirik atera barik egiten du-
tenetakoa”. Abuztuaren 15ean, 
12:15ean hasiko dute ekitaldia, 
Mallabia pilotalekuan. 

Herri kirolen arloan, batez 
ere bereziki gogoko duen aizko-
ra eta asto proben munduagaz 

izandako lotura, eta Jasokunde 
abesbatzean izandako ibilbidea 
eskertuko diote Amestiri abuz-
tuaren 15eko omenaldiagaz. 
Herri kirol emanaldi bat izan-
go dute ikusgai, besteak beste, 
egun horretan. Aurreskua ere 
eskainiko diote Amestiri, eta 
lore sorta bat jasoko du; eta Ja-
sokunde abesbatzako kideen 
eskutik baita oroigarri bat ere.

Omenaldiaren ostean ere, he-
rri kirolek beteko dute Mallabia 
I kirol etxea. Harri-jasotze saioa 
egingo dute, jaiekin jarraitzeko.

Herri kirolen munduan 
eta abesbatzagaz 
egindako lana eskertuko 
diote Amestiri

Kanta ezagunen 
bertsioak eskainiko 
ditu Demode Quartet 
taldeak, abuztuaren 
15ean, Mallabian

“Egiten dutena zaparrada 
handirik atera barik egiten 
duten horietakoa da  
Bixente Amesti”

Abuztuaren 16an egingo dituzte kuadrillen arteko jolasak. Valentin Mugarza
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“Orain arte, batez ere gizonek  
bota izan dute txupinazoa”

Nahikari emakume taldekoen txupinazoagaz hasiko dira aurtengo Andra Mari jaiak, Mallabian

 TXUPINAZOA  M. Onaindia
Emakumeen hartu-emanak sus-
tatu, jabekuntza landu, eta ber-
dintasuna aldarrikatzeko sortu 
zen Nahikari emakume taldea, 
2010ean, Mallabian. Urteotan 
hainbat ekintza garatu ditu he-
rrian, eta, lan horregatik, udalak 
jaietako txupinazoa jaurtitzeko 
ardura eman dio. Abuztuaren 

14an, 19:00etan emango diete 
jaiei hasiera. Elkarteari, Mallabi-
ko errealitateari eta jaiei buruz 
berba egin dute Olatz Areitiour-
tenak, Begoña Arrietak eta Ma-
rian Agudok.

Jaietako txupinazoa botatzeko 
aukera eman dizue udalak. Zelan 
baloratu duzue? 

Olatz Areitiourtena: Asko da 
gugan pentsatu izana. Gainera, 
orain arte, batez ere gizonek bota 
izan dute txupinazoa, eta hori 
ere kontuan hartzekoa da. 

Zer urtetan jaio zen Nahikari el-
kartea?
O.A.: 2010ean. Edozelan ere, 
lehenagotik ere egiten ziren 

emakumeen arloko ekintzak 
udaletik. Baina 2010ean hasi gi-
nen emakumeok gure kabuz. 

Matxista ugari al dago Malla-
bian?
O.A.: Bai. Gauza asko ez dira 
aldatu, eta esango nuke, gazte 
batzuk zelan datozen ikusita, 
atzerantz goazela. 
Begoña Arrieta: Normalean, 
etxeko pisu guztia emakumeak 
hartzen du bere gain, eta alda-
keta gertatzea oso ondo egongo 
litzateke. 

Zer onura ekartzen dizue elkar-
tean egoteak?
B.A.: Gauzak egiteko modu bat 

da. Izan ere, bestela, horrelako 
elkarte bat ez badago, ez zara 
mugitzen. 
Marian Agudo: Nik uste dut 
elkarteak duen gauzarik onena 
emakumea gaitasunez janztea 
eta zer rol bete gura duen ikustea 
dela. Beti uste dugu matxistak 
gainerakoak direla, baina gu ere 
sartzen gara dinamika horietan. 
Emakume lez hori deskubri-
tzeak gainerakoa aldatzen la-
gundu dezakeela uste dut. Adin 
ugaritako emakumeak gara, eta 
horrek ikuspegi asko ematen 
dizkigu. 
B.A.: 60 urtetik gorakoen eta 30 
urtekoen bizimodua ez da berbe-
ra izan. Adibidez, sexologia ikas-
taroa jaso genuenean nabaritu 
zen hori; hori barik, gauza asko 
ez genituzke jakingo. 

Zenbat emakumek osatzen du-
zue taldea?
O.A.: 27-30 gara. Nik uste dut 
baserriko emakumeentzako 
aitzakia ona dela handik irte-
teko. Ea jende gehiago anima-
tzen den!
M.A.: Auzo eta baserri guztiak 
kontuan hartuz gero, erreali-
tate sakabanatua dugu Malla-
bian, eta hilabete birik behin- 
edo batzen gara batzarrak egi-
teko, ekintzez gainera. Malla-
biko elkartean 30 emakume 
egotea itzela dela uste dut.

Txupinazoa jaurtiko duzue. 
Zelako jaiak izatea gurako ze-
nukete?
O.A.: Jende guztiak ondo pasa 
dezala, eta ez dadila genero dis-
kriminaziorik egon. Bestalde, 
emakumeen partaidetzagaz 
lotutako rol batzuk aldatzea 
komeni dela uste dut. Txupi-
nazoagaz batera txaranga bat 
egongo da, eta talde hori ema-
kumeekin lotura duen talderen 
bat izatea eskatu dugu. 

Areitiourtena, Arrieta eta Agudo, berbaldiaren ostean.

Olatz Areitiourtena, Begoña Arrieta eta Marian Agudo | Mallabia | Nahikari emakume elkarteko kideak

Mallabiko  
elkartean 30 
emakume egotea 
gauza itzela dela 
uste dut” 

Uste dugu matxistak 
gainerakoak direla, 
baina gu ere sartzen 
gara dinamika 
horietan” 
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Kubako Camagua taldea 
gonbidatu dute Durangora
Uztailaren 25ean, 20:30ean, Santa Ana plazan 
eskainiko dute dantzaldia Camaguak eta Kriskitinek

 DANTZA
1999. urtetik egiten duen eran, 
nazioarteko dantzariak gonbi-
datu ditu Durangoko Kriskitin 
taldeak, Durango Folk jaialdian 
parte hartzera. Kubako eta Eus-
kal Herriko dantzak izango dira 
aurtengo protagonistak; Kuba-
ko Camagua dantza taldeko 32 
kide, musikariak eta dantza-
riak, etorriko dira Durangon 
saioa eskaintzera, eta Kriskitin 
taldeko dozena bat dantzarik 
ere emanaldia eskainiko dute, 
uztailaren 25ean.

Ikusmena zein entzumena 
gozatzen dituen emanaldia es-
kainiko duela aurreratu du 
Camagua taldeak. Kubako fol-
klorearen erakustaldi zabala 
eskainiko du. Kubako hainbat 
eskualdetako kulturen berezi-
tasunak islatuko ditu Duran-
galdeko ikusleentzat: esatera-
ko, Ciego de Ávila eskualdean 
oraindik ere bizirik dirauten 
jatorri jamaikarreko antzezpen 
eta dantzak, Trinidad eskualde-
ko runba eta tonada, eta jatorri 
afrikarreko zeremonia erritua-
letan oinarrituriko dantzak.

Kriskitin dantza taldekoek 
azpimarratu dute, itsasoz bes-
taldetik etorriko direnez, gonbi-
datuek izango dutela uztailaren 
25eko emanaldian protagonis-
mo nagusia. Baina, ohi bezala, 
dantzari durangarrek ere dan-
tza saioa eskainiko dute.

Durangaldeko dantzekin ha-
siko dute emanaldia, eta Euskal 
Herriko gainontzeko lurraldee-
tako dantza emanaldi laburrak 
ere egingo dituzte. 

Uda Kalean Bizi programako 
azken emanaldia izango da Du-
rango Folk. Egitarau horretako 
guztiak bezala, doakoa izango 
da emanaldia, eta aire librean 
egiteko pentsatuta dago. Baina 
euria egingo balu, emanaldia 
Andra Marira lekualdatzea au-
rreikusi dute.  

Durangaldeko dantzekin hasiko du Durangoko Kriskitin taldeak bere dantza emanaldia.

Kubako folklorearen pluraltasuna erakutsiko du Camagua taldeak, Durangon.

Kubako Camagua taldeko 
32 kide, musikariak eta 
dantzariak, etorriko dira 
Durango Folk jaialdira

 ANTZERKIA  Itsaso Esteban 
Musika, antzerkia eta zirkua 
uztartzen dituen ikuskizuna es-
kainiko du Javier Garcia Mimo 
(Zaldibar, 1978) aktoreak, Duran-
goko Uda Kalean Bizi jaialdia-
ren barruan. Eskobien atzetik 
izena du ikuskizunak, eta uz-
tailaren 19an, 19:00etan, udale-
txeko plazan eskainiko du. Ak-
torearen berbetan, ikuskizuna 
oso aproposa da iluntzean, beroa 
igarota, aire librean ikusteko: 
“Kalera egokitzen da ondoen 
ikuskizun hau: barre egiteko, 
eta abileziekin eta antzerkiagaz 
gozatzeko aukera izango da”, 
adierazi du Garciak. 

Javier Garciak egiten du an-
tzezlaneko protagonistaren 
papera, kale garbitzailearena. 
Garciagaz batera, ikuskizune-
rako musika sortu duen Juan 
Antonio Parra Zuri taldekidea 
ere agertzen da eszenan, bere 
gitarragaz ikuskizuna zuzeneko 
musikagaz osatzera.

Eskobien atzetik umeentzako 
zein helduentzako pentsaturiko 

ikuskizuna dela azpimarratu du 
Garciak; 2006. urtean estreinatu 
zuten antzezlan baten moldake-
ta da: “Gure istorioa denentzako 
modukoa da, umeek ulertzen 
dute eta helduek sakontasun 

bategaz egin dezakete euren in-
terpretazioa. “Duela hamar urte 
sorturiko ikuskizunaren esen-
tzia mantenduko dugu, baina 
hainbat berritasunegaz eskai-
niko dugu”, azaldu du Garciak: 

“Berbarik bako ikuskizuna da, 
oso dinamikoa, atsegina eta go-
zagarria, eta umorea zein akro-
baziak eskaintzen ditu”.

Hamar urte baino gehiago di-
ra, beste konpainia bategaz, Zal-

dibarren eta Elorrion emanaldi 
bana eskaini zuenetik, baina or-
dutik hona Durangaldean ezer 
erakutsi barik egon da. “Euskal 
Herriagaz lotura mantendu gu-
ran nabil, eta Durangoko San 
Agustin kulturguneagaz harre-
manetan jarri nintzen, ikuski-
zuna eskaintzeko: aukera eman 
didate, eta pozarren nago”.

19 urtegaz Bartzelonako (Ka-
talunia) zirku eskolara ikastera 
eta, ondoren, Malagako kon-
painia bategaz lan egitera joan 
orduko, Zaldibarren bizi zen 
Garcia. “Baina nire bizitza erdia 
Zaldibartik kanpo egin dut, da-
goeneko: zirkuan eta antzerkian 
lanean zebilen jendea ezagutzen 
nuen hemendik kanpo, eta ho-
rren bila joan nintzen”. 

Gaur egun, Kordoban (An-
daluzia, Espainia) bizi da, eta 
han sortu zuen, duela hamar-
kada bat, Cia Barré konpainia. 
Harrezkero, Eskobien atzetik 
lanaren aurretik, Juan Palomo, 
historias a la intemperie ere es-
treinatu du. 

‘Eskobien atzetik’ ibiliko da 
Garcia zaldibartarra, Durangon
Domekan, 19:00etan, eskainiko du Javier Garcia ‘Mimo’-k ikuskizuna

Zirkua eta antzerkia uztartzen ditu Garciak ‘Eskobien atzetik’ ikuskizunean.

Javier Garcia 19 urtegaz 
joan zen Bartzelonako 
zirku eskolara ikastera, eta 
Kordoban bizi da orain 

“Barre egiteko, eta 
abileziekin eta antzerkiagaz 
gozatzeko aukera egongo 
da Durangoko emanaldian” 



Kirola
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“Lehenengo taldean jokatu dezaketela 
sentiarazi behar diegu gazteei” 
Amorebieta klubean gaztetxoen mailako futbola koordinatzen ibili da Joseba Arana lau urtez, eta hurrengo 
denboraldian Durangoko Kulturaleko nagusi eta gazte mailako taldeen kirol zuzendari lanetan ibiliko da

 FUTBOLA  Joseba Derteano
Joseba Aranak bere lehenengo 
esperientzia izango du kirol zu-
zendari karguan. Orain arte gaz-
teekin lan egin izan du. Ez dakar 
iraultzarik, eta orain urte batzuk 
Kulturalak taldea etxekotzen 
hasitako bidean sakontzea du 
helburu. Lehenengo taldeak 
harrobitik eta Durangaldeko 
jokalariekin elikatu behar duela 
nabarmendu du.  

Zeintzuk izan dira Kulturalaren 
eskaintza onartzeko arrazoiak? 
Esperientzia bat gehiago izango 
da niretzat. Aurretik sekula ez 
dut horrelako klub bateko kirol 
zuzendaritzarik eraman. Orain 
arte gaztetxoekin edo harrobian 
ibili izan naiz beti. Kulturaleko 
presidenteak deitu zidan propo-
samena egiteko, eta asko kostatu 
zitzaidan erabakia hartzea, hi-
ru-lau hilean buruari bueltaka 
ibili naiz. Lagunekin eta esti-
matzen dudan jendeagaz berba 
egin dut, eta salto hau egitera 
animatu naute. 

Lau urtez Amorebietan harro-
bia lantzen ibili zara. Zelako es-
perientzia izan da? 
Oso ona. Gaztetxoak apurka- 
apurka ikasten dabiltzala ikus-

tea da atseginik handiena ema-
ten didana. Haur kategorian 
ezagutu nituenetik gazte maila-
ra heldu arte garapen bat izan 
dutela ikusteak asebete egiten 
zaitu.

Gaur egun zelakoa da Amore-
bietaren harrobia? 
Lan ona egiten dabilela uste dut. 
Oraintsu, aurrera begirako ha-
rrobiko kirol proiektua aurkez-
tu zuten, eta aurrerapauso eta 
bultzada on bat izan daitekela 
uste dut. 

Kulturaleko zuzendaritzak zer 
eskatu dizu? Zer espero du zu-
gandik? 
Zuzendaritzak ez dit eskakizun 
berezirik egin. Ni kargu ho-
rretarako pertsona aproposa 
nintzela uste zuen. Hasieran, 
berba horiek larregi zirela pen-
tsatu nuen; gazteekin asko ibili 
naiz, mundu hori ezagutzen 
dut, baina kirol zuzendaritza 
beste kontu bat da. Azkenean, 
taldea indartzeko hiru jokalari 
ekarri eta asmatu ezik, begirada 
guztiak zugana zuzentzen dira. 
Edozelan ere, ez dut uste gure 
kasua hori denik, gure ideia 
etxeko jokalariekin jokatzea 
delako. Jokalari gazteek etxeko 

lehen taldean jokatzeko aukera 
benetakoa dela ikusi dezatela 
nahi dugu. Lehen taldera heldu 
daitezkeen ilusioa izan behar 
dute, eta Kulturalagaz identifi-
katuta sentitu behar dira. Hori 
sentiarazi behar diegu gazteei; 
kanpotik hamar jokalari ekar-
tzen baditugu, “Nik ez dut auke-
rarik”, pentsatuko dute.
 

Beraz, azken urteetako bidea 
jarraituz, etxekoek lehentasuna 
izango dute. 
Filosofia horren aldekoak ga-
ra, eta, are gehiago orain, gazte 
mailako taldea Nazional Mailan 
dugunean. Gazte horiek guz-
tiak lehen talderako baliozkoak 
direla pentsatu behar dugu. 
Oraingoz datorren denboral-
dirako egituratuta dugun tal-
dean, hogeitik hamabost bat- 
edo Kulturalean egon dira, edo 
iraganean loturaren bat izan 

dute. Klubeko, herriko eta Du-
rangaldeko jokalariei aukera 
eskaintzea da gure asmoa. Izan 
ere, Kulturalean ibili ez diren 
gazteak egon daitezke herrian.

Ez da erraza denei tokia egitea. 
Hasi berri dugun proiektu hone-
tan, buruan darabilgun helburu 
bat Kulturala B taldea sortzea 
da, gazte horiei irteera bat es-
kaintzeko. Bi mailen arteko lotu-
ra lana egingo luke. Baina hori 
epe luzera begirako asmoa da, 
eta ez datozen bi-hiru urteetara-
koa. Kontuan izan behar da gaz-
te talde konprometitu bat behar 
dela. Hirugarren Erregionalean 
hasi, eta, esaterako, Ohorezko 
Mailara arteko bidea egiten 
ahaleginduko litzatekeen gazte 
talde baten sakrifizioa beharko 
litzateke. Lehen begiratuan, 
gazteentzat ez da erakargarria 
Hirugarren Erregionaletik ha-
si behar hori, eta, seguruenik, 
kosta egingo da. Dena ondo an-
tolatu, eta produktua ondo saldu 
behar da. Kulturalaren bigarren 
taldeagaz igoerak lortu eta go-
ranzko bide horretako parte iza-
tea erronka motibagarria izan 
daitekeela ikusarazi behar zaie 
gazteei. Kulturalarentzat nagu-
sien bigarren talde bat Maila 

Gorenean edo Ohorezko Mailan 
izatea itzela litzateke. Amorebie-
tan, esaterako, bigarren taldeak 
Lehen Erregionalean jokatzen 
du, eta helburua lortzen dabil. 

Lehen taldearen eta gazteen 
ardura izango duzu, eta Ander 
Sanabriak kadete eta haur ka-
tegorietako taldeen ardura. Zer 
hartu-eman izango duzue?
Ander koordinazio lanak egin-
dakoa da Morazan, hamar urtez, 
eta entrenatzaile titulua du. 
Jendea falta zitzaigun, eta bera-
gaz esparru bi bete ditugu: haur 
kategoriako eta kadete mailako 
taldeen kirol ardurekin batera, 
kadeteen taldea entrenatuko du. 
Bion arteko hartu-emanari da-
gokionez, ez gara bakoitza bere 
aldetik ibiliko. Kontrakoa: har-
tutako erabakiak bion artean 
adostutakoak izango dira. 

Lehen taldean aurpegi berri as-
ko daude?
Joan diren jokalari gehienak 
Bigarren B Mailako taldeeta-
ra joan dira. Azken batean, iaz 
taldeak osatu zuen denboraldi 
bikaina ez da oharkabean pasa-
tu. Ondorioz, bederatzi jokalari 
etorri dira taldera, eta horietako 
bi gazte mailatik igo dira. 

Testuinguru horretan, zein izan-
go da taldearen helburua hu-
rrengo denboraldian?
Badaude diotenak Hirugarren 
Mailako talderik onenak igo 
egin direla, maila deskafeinatu-
ta geratu dela eta orain ligako 
oilarra Kulturala dela. Nire 
ustez, topikoa dirudien arren, 
lehen helburua mailari eustea 
da. Jokalari asko heldu zaizkigu, 
eta ez da iazko talde bera. Parti-
duz partidu joanda ikusiko dugu 
emaitzek non jartzen gaituzten. 
Baina, hori bai, ilusioari ezin 
diogu mugarik jarri. Taldean 
jarraitzen duten zein fitxatu di-
tugun jokalariengan konfiantza 
handia dut. 

Zaleak beste denboraldi handi 
baten esperantzan egongo dira.
Taldeari exijitu ahal zaiola eta 
exijitu egin behar zaiola uste 
dut, baina egoera zein den ondo 
ulertuta. Iaz laugarren geratu 
eta aurreko hirurak igo izanak 
ez du esan gura Kulturalak lehe-
nengo geratu behar duenik, ezta 
playoffetarako sailkapena erre-
pikatu behar duenik. Denboral-
di hasieratik helburu finkoak 
zehaztea erratzea dela uste dut. 
Gure jokamoldeari eta filosofia-
ri jarraituz jokatuko dugu, eta 
denborak esango du nora heldu 
gaitezkeen.  

Jokalari asko joan, eta beste batzuk etorri dira; hala ere, maila oneko taldea osatu dutela, baina helburuak partiduz partidu ezarriko dituztela dio Aranak.

Taldeari exijitu 
ahal eta behar 
zaiola uste dut, 
baina egoera zein 
den ulertuta”  

Joseba Arana (Durango, 1966) | Durangoko Kulturala futbol klubeko kirol zuzendaria
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ADITUAREN TXOKOA

Oihana Azkorbebeitia

Mendi lasterketen EHko 
selekzioko hautatzailea

Chamonix eta Zermatt
Aste bi pasatxo eman ditut opo-
rretan familiarekin, Alpeetan. 
Ahuntzen moduan, gu beti 
mendira. Baina leku bi hauek 
ez ditugu besterik gabe aukera-
tu. Lasterketa interesgarriak 
jokatzen dira inguru bietan, 
eta horren arrastoan joan ga-
ra, gutako bi ikustera eta hiru-
garrena parte hartzera.

Chamonixen lau lasterketa 
jokatu ziren: ultratraila, mendi 
maratoia, erdi maratoia eta ki-
lometro bertikala. Ostiralean 
hasi eta igandera arte men-
di jai polita bizi izan genuen 
bertan. Inoiz aipatu izan dut 
atzerriko lasterketek xarma 
berezia dutela, eta Chamoni-
xekoek badute, bai. Hainbat 
herrialdetako eta era guztie-
tako korrikalariak batzen di-
ra bertan: irabaztera doazen 
“profesionalak” eta ibilbideaz 
gozatzera doazen korrikala-
riak. Baina lasterketa hauen 
berezitasunik handiena korri-
kalariek ibilbide osoan duten 
paisaia da, Mont Blanc bide 
lagun dutela egiten baitituzte 
kilometroak.

Chamonix atzean utzita Sui-
tza aldera bideratu ginen, Zer-
mattera. Han beste hiru laster-
keta eder jokatu ziren, hirurak 
egun berean; ultratraila, mara-
toia eta erdi maratoia. Denak 
Matterhorn (Cervino) ikaraga-
rriaren altzoan. Ederra! Mendi 
piko eta tentea ikustea ederra 
bada, zer esanik ez haren ingu-
ruetan lasterka ibiltzea. Kanpi-
nean ezagutu genuen andre ale-
maniar jubilatu bat ere mendi 
enblematikoak erakarrita joan 
zen lehiaketan parte hartzera. 
Esan zigunez, ehun maratoitik 
gora zituen amaituta.  

Jokatuko nuke berriro egin-
go dugula bat berarekin, hain-
baten Matterhornen altzoan.

Zubizarreta errebantxaren bila, 
Zornotzako Master Kaiolako finalean
Zubizarreta eta Aranguren gipuzkoarrek kadete mailako finala jokatuko dute 
bihar; oraintsu, Tolosan, elkarren kontrako finalean, Aranguren nagusitu zen

 PILOTA  Joseba Derteano
Hilabete bian Euskal Herri-
ko gazte eta kadete mailetako 
pilotaririk onenak batu ditu 
Zornotzako Master Kaiola txa-
pelketak. Guztira, 60 pilotari 
lehiatu dira. Finalak, zapatuan, 
18:30etik aurrera jokatuko di-
tuzte, Zornotzako pilotalekuan.

Kadeteetan, Aitor Arangu-
ren usurbildarra eta Iraitz Zu-
bizarreta ataundarra lehiatuko 
dira. Orain hiru aste Tolosako 
Txapelketako finala elkarren 
kontra jokatu zuten, eta ordu-
ko hartan Aranguren nagusitu 
zen. Biharko txapela “batera 
zein bestera” joan daiteke Iker 

Hormaetxea Lagun Onak pilo-
ta taldeko kide eta txapelketa-
ren antolatzailearen esanetan. 
“Biak dira boteretsuak”. Aran-
guren mutil garaia da, eta, atze-
laria izanagatik, “airez ondo 
moldatzen da, eta sake ona du”. 
Finalerdietan Lerena Espainia-
ko txapelduna kanporatu zuen, 

partidu gogor batean: 22-21.
Zubizarreta aurrelariak ere 

bizi erabiltzen du pilota; gai-
nera, “oso teknikoa da, gantxo 
milimetrikoak egiteko kapaz 
da”. Aurten Euskal Herriko Bi-
nakako Pilota Txapelketa iraba-
zi du gazte mailan, berea baino 
maila bat gorago. Pilotari bien 
aurrekariak eta dohainak ikusi-
ta, final ikusgarria izan daiteke.

Gazteetan, Petite faborito
Gazte mailako finala Iban Petite 
errioxarrak eta Aratz Irazus-
tabarrena alegiarrak jokatuko 
dute. Biak aurrelariak dira. Pe-
tite da txapela janzteko faborito.
Hasieran, eskuko minagatik, 
ezin izan zuen txapelketan parte 
hartu. Finalerdietan bigarren 
aukera bat izan zuen gaixorik 
zegoen Garciaren ordez, eta on-
do baliatu zuen. Petite “dinami-
ta hutsa da”, dio Hormaetxeak: 
“Hanka arinak ditu, eta fisikoki 
txapelketan ikusi dudan onena 
da”. Profesionaletako Alvaro 
Untoriaren lehengusua da.

Irazustabarrena “txapelke-
tako sorpresa” izan da, eta “me-
rezimendu osoz” sailkatu da 
finalera: “Engainatzen duen 
pilotaria da. Ez dirudi asko joka-
tzen duenik, baina lehen tanto-
tik azkenera oso kontzentratuta 
egoten da. Oso pilotaria da”. 

Txapelketako aurkezpen ekitaldia, antolatzaileekin eta laguntzaileekin.

Silvia Triguerosek Bi 
Handiak proba irabazi du 

 MENDI LASTERKETA
Durangaldeko mendi korrika-
larien maila oso ona izan zen 
Goierrin, asteburuan egin ziren 
lasterketetan. Silvia Trigueros 
abadiñarrak, adibidez, lehenen-
go postua lortu zuen Bi Handiak 
proban. 88 kilometro dauzka, 
eta Euskal Herriko Ultratrail 

Txapelketarako balio izan du, 
gainera. Bestalde, Erlantz Zal-
dunbide iurretarrak sailkapen 
ederra eskuratu zuen Ehunmi-
liak lasterketan. Laugarren sar-
tu zen, podiumetik minutu oso 
gutxira. 168 kilometro dauzka 
Euskal Herriko lehia gogorre-
netakoa den proba horrek. 

Garitaonandia Bizkaiko 
entrenatzailerik onena

 SASKIBALOIA 
Saskibaloi denboraldiari 
amaiera emateko, Bizkaiko 
federazioak urtean hainbat ar-
lotan gehien nabarmendu diren 

kirolariak saritu ditu. Ekain 
amaieran Bilboko Euskalduna 
jauregian egindako sari bana-
ketan, aurtengo Bizkaiko entre-
natzailerik onenaren saria Zor-
notza Saskibaloi Taldeko Mikel 
Garitaonandiak jaso zuen.

Zornotzak aurten Zilarrezko 
Adecco Ligatik Urrezko Maila-
ra igotzeko igoera fasea jokatu 
du Garitaonandiaren agindue-
tara. Lehen kanporaketan Xu-
ven Cambados talde galiziarra 
kanporatu ostean, Guadalajara 
koska gogorregia izan zen, eta 
playoffetatik kanpora geratu 
zen. Hala ere, marea berdeak – 
zornotzako zaleak– denboraldi 
ikusgarriagaz gozatu ahal izan 
du aurten.Garitaonandia, sariagaz. Fran Gil

Goierriko probaren ostean, Silvia Trigueros podiumean, txapela buruan duela. 
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DURANGO  Intxaurrondo, 12 behea  Tel.: 946 813 485 ARRASATE Kataide indust., 3. pab. Tel.: 943 771 352

EN-3854NOX  
HOZKAILUA

BSNF-8152OX  
HOZKAILUA

599
-105
494

595
-105
490

2010 
x 595
x 595

1880 
x 600
x 600

€ €

€

2

A++

ZRB-34315WA  
HOZKAILUA

475
-105
370

1850 
x 600
x 650

€

2

A++

ZRB-34313XA  
HOZKAILUA

499
-105
394

1850 
x 600
x 600

€

2

A+++

WAE-2447PES  
GARBIGAILUA

375
-125
250

1200
b/min

7kg

€

2

A+++

WM-12Q48XES  
GARBIGAILUA

550
-125
425

1200
b/min

8kg

€

5

A++

LVF-13  
ONTZI-GARBIGAILUA

375
-105
270€

2

A+++

ZWF-1250W 
GARBIGAILUA

299
-125
174

1200
b/min

7kg

€

2

A++

ADP-400IX 
ONTZI-GARBIGAILUA

450
-105
345€

5

A+++

F-7212 
GARBIGAILUA

350
-125
225

1200
b/min

7kg

€

5

A+++

F-8212  
GARBIGAILUA

410
-125
285

1200
b/min

8kg

5

A++

LVF-13X  
ONTZI-GARBIGAILUA

425
-105
320€

2

A+++ A+++

L-68280 FL 
GARBIGAILUA

AWOC-8283 
GARBIGAILUA

399
-125
274

375
-125
250

1200
b/min

1200
b/min

8kg 8kg

2

A+++

WM-14Q408  
GARBIGAILUA

475
-125
350€

1400
b/min

8kg

€ €

2 2

Diruz lagundutako 
etxetresna elektrikoak

Diru-laguntza (e/ makinako)  
efizientzia energetikoaren arabera.

Hozkailu eta izozkailu-hozkailua 125 105
Izozkailua 125 105
Garbigailua 125 105
Ontzi-garbigailua 125 105

A++A+++
Biltegiko prezioak. Deskontu handiak.
Sukalde altzariak: proiektua eta aurrekontua DOAN. Konpromiso barik.  
Orain erosi, eta ordaindu sei hilabetean interes barik.
Zatoz eta ezagutu gaitzazu. 

Eskaintza baliagarria akats tipografikorik ez dagoen neurrian

RENOVE PLANA2015
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Gaizka Sotilek 
Zornotzako Saria 
irabazi du 

 TXIRRINDULARITZA
Zornotzak Euskal Herria Tor-
neorako puntuagarria zen 
junior mailako lasterketa har-
tu zuen joan zen asteburuan. 
Proba Zornotzako Ekin Ner 
Group taldeko Gaizka Sotil 
txirrindulariak irabazi zuen. 
Indar erakustaldia egin zuen 
Sotilek lasterketakoa azken 
kilometroetan. Lehenengo, 
lan handia egin zuen Muni-
ketan behera zein Zornotza-
rako bidean aurretik zihoan 
Sergio Álvarez harrapatzeko. 
Ondoren, azken bihurgunera 
abantailagaz sartu, eta esprint 
indartsuan bera gailendu zen.

Bizkaia-Durangoren  
kamioian lapurtu dute
Kirol materiala eta bizikletak ostu dizkiote taldeari

 TXIRRINDULARITZA
Joan zen asteko eguen gauean, 
lapurrak sartu ziren Durango 
erdialdean aparkatuta zegoen 
kamioira. Besteak beste, bi-
zikleta ugari, hainbat tresna 
eta gurpilak lapurtu zizkioten 
Bizkaia-Durango emakumeen 
taldeari. 

Taldeari kalte handia era-
gin dio lapurretak, eta, argi-
tzen saiatzeko, herritarren la-
guntza eskatu dute. Norbaitek 
zerbait ikusi bazuen, bizkaia-
durango@gmail.com helbide-
ra idazteko edo sare sozialen 
bidez komunikatzeko eskatu 

dute. Bizikletak Cervélo R3 
beltzak eta Cervélo S3 gorriak 
direla adierazi dute taldetik, 
baten bati lagungarri izateko 
asmoz. Ekarpen ekonomi-
koak jasotzeko kontu korron-
te bat ere ireki dute BBKn:  
2095 0036 60 9105671812.

Anna Ramírez irabazle
Lapurreta gertatu aurretik 
Bizkaia-Durango taldeko An-
na Ramírez kataluniarrak 
Larrabasterrako Sari Nagusia 
irabazi zuen. Euskaldun Tor-
neoan bigarren garaipena du 
aurten.

Beharra dutenentzako janari bilketa egingo 
dute uztailaren 25eko herri lasterketan
Zornotzako Korrikalariak klubak Acción Social Amorebietari lagunduko dio janari bilketagaz

 KORRIKA  Joseba Derteano
Zornotzako Korrikalariak klu-
bak IV. Jai Lasterketa antolatu 
du uztailaren 25erako, herriko 
Karmen jaien barruan. Aurten, 
kutsu solidarioa emango diote 
ekimenari, eta Acción Social 
Amorebietarentzako janari 
bilketa egingo dute. Norbana-
koez osatutako Zornotzako tal-
de horrek beharrizanean dau-
den herritarrei laguntzeko lan  
egiten du.

Neguan ere talde horregaz 
elkarlanean ibili zirela azaldu 
du Sergio Fernández Zorno-
tzako Korrikalariak klubeko 
presidenteak: “Neguan janari 
asko biltzen dutela, baina udan 
joera hori jaitsi egiten dela esan 
ziguten, eta, horregatik, gure 
lasterketaren bidez laguntzea 
pentsatu genuen”. 

Izen-ematea doakoa da, eta 
aurrez egiteko epea uztailaren 
23an amaituko da: zornotza-
kokorrikalariak@gmail.com. 
Baina egunean bertan ere eman 
daiteke izena. Lasterketen egu-
nean janaria batzeko postu bat 
jarriko dute izena emateko gu-
nearen ondoan. 

Hasiera eta helmuga puntua 
udaletxe pareko plazan egongo 
da, eta partaideak adinaren ara-
bera banatuko dituzte; lasterke-
ta laburrak direnez, ibilbidea 
San Migel kaleko biribilguneen 
artera mugatu dute.

Probako lehen parte-har-
tzaileak kuadrillen arteko cha-
llengean parte hartzen dutenak 
izango dira, 18:30ean. Ondoren, 
19:00etatik 20:00etara, hamar 
minuturo, mailaz maila irtengo 
dira. 19:40an hasiko den proba, 
ostera, berezia izango da: Ekin 
Amorebietaren bidez, Urduñako 
ikastetxean uda igarotzen dabil-
tzan 12-14 urte arteko 27 sahara-
rrek  parte hartuko dute. Gizar-
teratzen laguntzeko helburuz 
antolatu dute lasterketa eta he-
rritarrei eurekin korrika egiteko 
deia egin dute antolatzaileek.

Umeen mailatik nagusien mailara bitarteko lasterketak izango dira. 

Euskal Herriko Txapelketa 
biak irabazi ditu Aspuruk
Bere ibilbideko denboraldirik onena osatu du aurten

 TRINKETA
Asier Aspuruk (Abadiño, 1991) 
txapela jantzita amaitu du bere 
ibilbideko denboraldirik onena. 
Joan zen barikuan, Abadiñoko 
Tornosolo trinketean jokatu-
tako finalean, Iker Gordon eta 
biek Euskal Herriko eliteko 
Trinket Txapelketa irabazi zu-
ten. Txapel horri beste batzuk 
gehitu behar zaizkio; denetan 
inportanteena, Aitor Arabiou-
rrutia herrikideagaz bikotea 
osatuz, martxoan, pilotaleku lu-
zean irabazi zuen Euskal Herri-
koa da. Baina aurten San Tro-
kaz Txapelketa eta Zamudioko 
lau t’erdikoa ere irabazi ditu.

Euskal Herriko Trinket Txa-
pelketa denboraldian punturik 
gehien batu dituzten hamasei 
pilotariek jokatu dute. Finala 
izan zen txapelketako partidu-
rik erosoena. Aspuruk eta Gor-
donek 40-15 menderatu zituz-
ten Liher Gandiaga eta Arturo 
Arbizu: “Final gogorra espero 
genuen, Liher denboraldi itzela 
egiten dabilelako, baina ez zen 
horrela gertatu. Guk gure lana 
ondo egin genuen, baina aurka-
riek ez zuten euren eguna izan”, 
azaldu du Aspuruk. 

Bere hurrengo erronka in-
portantea irailean hasiko den 
Bizkaiko Txapelketa izango du.

Goian eskuman, Asier Aspuru, eta, bere ondoan, Iker Gordon. Euskal Pilota FederakundeaAroa Gorostizak zilarra, 
Espainiako Txapelketan
Erlojuaren kontrakoa irabazi du euskal selekzioagaz

 TXIRRINDULARITZA
Iurretako CAF Transport Engi-
neering taldeko txirrindulariek 
lan ona egin dute euskal selek-
zioagaz. Aroa Gorostiza elorria-
rrak, eta haren taldekide An-
dere Basterrak eta Saioa Gilek 
taldekako erlojuaren kontrako 
proban zilarrezko domina esku-
ratu zuten, joan zen asteburuan 
egindako denborari esker. 

Kataluniako selekzioak ira-
bazi zuen Lorcako (Murtzia, 

Espainia) proba. CAF taldeko 
hiru txirrindulariekin batera, 
Nekane Gomezek (Cajar Rural) 
osatu zuen euskal selekzioa.

gainera, taldekako erloju-
peko ona egiteaz gainera, CAF 
taldeko Maialen Aramendiak 
beste lorpen bat ere eskuratu 
zuen Nafarroako selekzioagaz: 
norbanakoen erlojupekoan lan 
bikaina egin eta brontzezko do-
mina irabazi zuen txirrindulari 
nafarrak. 

Abadiño irabazle 
Elorrioko xake 
lehiaketan 

 XAKEA
Abadiño Xake Taldeak Elorrio-
ko San Balentin Berrio-Otxoa 
partida azkarren txapelketa 
irabazi zuen joan zen astebu-
ruan. Jokatutako hamalau 
partidetatik hamahiru irabazi 
zituen, eta bakarra galdu zuen.  
Azkoitiko Anaitasuna-Kakute 
sailkatu zen bigarren, eta Elo-
rrioko Zaldi Baltza hirugarren. 
Bi taldeek puntuetara berdin-
du egin zuten, baina, bien ar-
teko parekatzean azkoitiarrak 
nagusitu zirenez, eurak izan 
ziren bigarren.
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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 komun 2.
• 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 komun 2. Garajea eta trastelekua.
• ASTOLABIDE: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. 
• LANDAKO ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 

egongela eta komun 2. Balkoi 2. Garajea eta 
trastelekua.

• BARRENKALEA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. Balkoia.  

• ERROTARITXUENA: Logela 2, sukaldea, egongela 
eta komun 2. Terraza 2. Garajea aukeran eta 
trastelekua.

• ERRETENTXU: 4 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. Balkoia. Garajea aukeran.

• EZKURDI: 4 logela, sukaldea, egongela eta 3 
komun. Garajea aukeran eta trastelekua.

• EZKURDI: 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.

• GOIENKALEA: Logela, sukalde-jangela eta 
komuna. Terraza 2. 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: 2/3 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: 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 MARIA: 3 logela, sukaldea, egongela, 

komuna eta bainugela. Despentsa. Balkoia. 

ETXEBIZITZAK SALGAI ETXEBIZITZAK SALGAI
F.J. ZUMARRAGA

225.000n
SAN IGNAZIO

MIKELDI

F.J. ZUMARRAGA      

LANDAKO

MATIENA

ABADIÑO

PINONDO
195.000n

ERRETENTXU
130.000n

F.J. ZUMARRAGA
125.000n Prezio negoziagarria

MARTXOAREN 8KO KALEA
 98.500n

www.inmoduranguesado.com

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

• 3 logela, komun 2, egongela terrazarekin eta 
sukaldea. Esekitokia. Ganbara eta garajea. 
Eguzkitsua. 246.000n.

• Erdi berria. 3 logela, komun 2, sukaldea eta 
egongela. Balkoia. Trastelekua eta garajea. 
265.000n.

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

• 3 logela, komun 2 eta egongela. Terraza handia. 
Ganbara eta garajea. Etxe osoa kanpora begira 
dago. Eguzkitsua. 236.000n.

• 4 logela, komun 2, egongela terrazarekin eta 
sukaldea terrazarekin. Ganbara eta garajea. 
209.000n.

• Erdi berria. Logela 2, egongela eta sukaldea 
esekitokiarekin. Terraza Hegoaldera begira 
dago. Trastelekua eta garajea. 195.000n.

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

SAN FAUSTO
88.000n€

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

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

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

• 73,43 m2. 2 logela, egongela, sukalde jantzia, 
komuna, bainugela eta esekitokia. Prezio 
negoziagarria.
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ABUZTUAK 5, eguaztena

20:00etan, Donien Atxa jaso, eta txapligu eta trikiti doinuekin 
jaiei hasiera ematea.

21:00 aldera, Jai Batzordeak Euskal Okelagaz egindako  
gisatua banatuko du jai eremura hurbildutako guztien artean. 
Ostean, eta 23:00ak arte, pintxo-potea.

22:30ean, Atzekabe taldearen kontzertua. Pop-rock doinuak 
izango ditugu entzungai gauerdira arte.
 

ABUZTUAK 6, eguena

12:00etan, meza. Meza ostean, ohi denez, aurreskua eta 
atzeskua dantzatuko dituzte.

13:00etan, igel txapelketa
SARIAK: 
1. 40 euro eta txakolin kutxa bat.
2. 20 euro eta txakolin botila bi.
3. 10 euro eta txakolin botila bi.
Parte hartzeko 1 euro ordaindu beharko da, eta errifarako txartela 
emango zaie.

13:00 aldera, Jai Batzordearen txosnan, kangrejoak banatuko 
dituzte.

Goizean, paella txapelketa. Paella-ontziak 14:00etan aurkeztu 
beharko dira.
SARIAK: 
1. 75 euro eta txakolin kutxa. 
2. 50 euro eta txakolin kutxa. 
Partaideei errifarako txartel bat emango diegu, eta  bazkaltzera 
jai gunean geratzen direnei erreserbako ardo botila emango 
diegu izakinak amaitu arte.
Egun osoan,  Lander eta Ainize trikitilariak izango ditugu jai 
gunea alaitzen.

17:00etan, briska txapelketa. 
SARIAK: 
1. 120 euro, garaikurrak eta xanpain botila bana.
2. 70 euro  eta xanpain botila bana.
3. 50 euro eta xanpain botila bana.
4. 30 euro eta xanpain botila bana.
Parte hartzeko, bikoteko 8 euro. Partaideei errifarako txartela 
emango zaie.

17:00etan, umeen jolasak, joko kooperatiboak lagun hartuta.

Jokoak denentzat, sariak denentzat.

18:30ean, karabinaz tiro. Lehenengo bost sailkatuek finalerako 
txartela jasoko dute. 
Parte-hartzaileek euro bana jarriko dute, eta errifarako txartela 
emango zaie.

20:30ean, erromeria, Ansorregi, Laja eta Larrañagagaz. 

21:00etan, bertso afaraia, Igor Elortzagaz eta Onintza 
Enbeitagaz. 

Afariaren ostean, erromeriak jarraituko du goizaldera arte.

ABUZTUAK 8, zapatua

18:30ean, asto lasterketa.
SARIAK: 
1. 80 euro, txakolin kutxa eta xanpain botila.
2. 60 euro eta xanpain botila.
3. 40 euro eta xanpain botila.
Saririk jaso ez duten parte-hartzaile guztiei 15na euro emango 
zaizkie.

19:30ean, tortilla txapelketa.
SARIAK:
1. 60 euro, gazta bat eta ardo botila bi.
2. 40 euro eta ardo botila bi.
3. 20 euro eta ardo botila bi.
Parte-hartzaile guztiei piperrak banatuko zaizkie.

Jai Batzordeak, Euskal Tomateagaz prestaturiko entsalada eta 
ardoa jarriko ditu, plazan afari-merienda egingo dutenen artean.

22:30ean, bertsolariak:
 · Andoni Egaña
 · Sustrai Colina
 · Amets Arzallus
 · Maialen Lujanbio
Gai-jartzailea: Unai Iturriaga.

00:00etan, erromeria Luhartz taldeagaz.

ABUZTUAK 9, domeka

12:00etan, meza.
Meza ostean, Hamabi Harri dantzarien eta irlanderen dantza 
saioa.
Goizean,  bakailao txapelketa, pil-pil erara:
SARIAK: 
1. 80 euro, gazta eta txakolin kutxa.
2. 40 euro eta txakolin botila bi.
3. 20 euro eta txakolin botila bi.
Aurkeztu eta sari barik geratu diren guztiei txakolin botila bana 
emango zaie. Kazolak 14:00etan aurkeztu behar dira.

17:00etan, mus txapelketa.
SARIAK:
1. 150 euro, txapelak eta xanpain botila bi.
2. 100 euro eta xanpain botila bi.
3. 50 euro eta xanpain botila bi.
4. 40 euro eta xanpain botila bi.
Parte hartzeko, bikoteko 10 euro jarri beharko dira. Bikoteari 
errifarako txartel bi emango zaizkio.

19:00etan, karabinaz tiro txapelketa. Bigarren kanporaketa. Bost 
tiratzailerik onenak, finalerako sailkatuko dira.
Parte hartzeko 1 euro jarriko da, eta errifarako txartela emango 
zaio partaide bakoitzari. Kanporaketa amaitu ostean, txapelketako 
finala jokatuko dute lehenengo hamar sailkatuek. Irabazleak 
saritzat karabina eskuratuko du.
 
20:00etan, Harriz harri elizatez elizate kantuz, Gerediagako 
plazan.

 20:30ean, erromeria Ansorregi taldeagaz.
 21:00etan, kantu afari herrikoia.
 22:00etan, Kantuz eramaten ditut gauak.
 23:00etan, koloreetako suak.
 23:00etatik aurrera, erromeriak jarraituko du. 

Erromeriaren atsedenaldian, Salbadoreko erromerietan apartak 
diren dantzariei saria emango zaie. 

01:00etan, jaien aldeko errifaren zozketa egingo da.

ARGAZKI ERAKUSKETA
Igandean eta Salbadore egunean, auzoko hainbat argazki 
jarriko dira ikusgai. Hamabi Harrik urtean egindako 
ekitaldietan ateratako argazkiak ere ikusi ahal izango dira.

ETXE LAGUNTZAILEAK
Abadiñoko Udala, Gestamp Bizkaia, Mahats fruta-denda, Etxetxo inmobiliaria, Diba kooperatiba, 
Eroski Abadiño, Norika karabinak, Serafin tailerrak S. Koop, Eguzki elektrizitate etxea,  
Eusko Label, Alki dekorazio etxea, Murueta baserria nekazaritza turismoa,  
Rincon elektrizitatea, Artalar negutegiak eta Edurne  arrandegia.

Oharrak
· Aurten, jaien aldeko errifa atera dugu, eta txosnan egongo dira salgai. Jai Batzordea ez 
da jaietan gertatu daitezkeen ezbeharren erantzule egingo. Aurtengo jaietan ere, txosnan 
kamisetak egongo dira salgai! Bertso  afarirako txartelak 15€ balioko du, eta izena eman 
beharko da aldez aurretik, 626 945 623 telefono zenbakira deituta (Kepa).

ABADIÑON, 
GEREDIAGA AUZOAN

SALBADORE JAIAK 
2015
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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

UZTAILEKO AGENDA

18

ARRIANDIKO JAI BATZORDEA 
SANTA MAÑA EGUNA 
11:30 Meza, Arriandiko dantzariek eskainitako saioa. Jarraian, 
tortillak, gozokiak, karramarroak eta edariak banatuko dira 
guztientzat.  
Santa Mañako 38. Tortilla Txapelketa. *Bikoteko 10 euro, parte 
hartzeko. Tortilla egiteko osagaiak eta ikatza Jai Batzordeak jarriko 
ditu.  
Santa Mañako 31. Igel Txapelketa. *Partaide bakoitzak 3 euro, 
parte hartzeko. 
AMEZKETAKO ESKOLAN 
18:00 Santa Mañako 47. Briska Txapelketa. *Bikoteko 6 euro, parte 
hartzeko. 
19:00 Amezketako inguruetan, Gorriti eta bere animaliak, eta ume 
eta helduentzako jolasak. 
21:30 Herri afaria, Arri-andi jatetxean. Bakoitzak 20 euro ordaindu 
beharko ditu (14 urtetik beherakoek 10 euro).

24
OROZKETAKO JAI BATZORDEA 
SANTIXAU JAIAK 
Jaien hasiera, txapliguak.

25

OROZKETAKO JAI BATZORDEA 
SANTIXAU JAIAK 
12:00 Meza nagusia. Ondoren, Iurretako Mikel Deuna dantza 
taldeagaz ekitaldia. Paella txapelketa (Bakoitzak bere tresnak eta 
osagarriak ekarri behar ditu). 
14:30 Paellen aurkezpena. 
16:30 Umeen jolasak, tailerrak eta jolasak. 
17:30 Briska txapelketa. 
18:30 Tortilla txapelketa. Bakoitzak bere tresnak ekarri behar ditu. 
Trikitilariek arratsaldean joko dute.

26
OROZKETAKO JAI BATZORDEA 
SANTIXAU JAIAK 
12:00 Meza nagusia, ondoren, luntxa. Ostean, igel txapleketa. 
Jaiei amaiera emateko errifaren zozketa eta txapliguak.

Uztailaren 17an, 22:30ean,   
Elorrioko Lariz jauregian

Aziza Brahim
Bost musikarik lagunduta ariko da Aziza Brahim, Tindufeko 
(Aljeria) errefuxiatuen esparruan jaiotako abeslaria, Elorrioko 
Musikaire jaialdian, gaur. 22:30ean hasiko da emanaldia, Lariz 
jauregian. Maitasunari zein herri saharauiari buruzko kantak 
eskainiko ditu Elorrion. 2014. urtean, munduko musiken 
alorrean, diskorik onena izendatu zuten Brahimen lana.

Dantza

:: BERRIZ

UZTAILAREN 23an

19:30ean, Serbiako Akub 
Branko Krsmanovic taldea, 
komentuan.

:: DURANGO

UZTAILAREN 25ean

20:30ean, Durangon Folk: 
Kubako Camagua eta 
Durangoko Kriskitin dantza 
taldeak, Santa Ana plazan.

:: ELORRIO

UZTAILAREN 19an

19:00etan, dantza garaikidea: 
Kukai eta Lasala konpainiak, 
plazan.

Jaiak

:: IURRETA (Arriandi)

UZTAILAREN 18an

11:30ean, meza eta dantza 
emanaldia. Jarraian, tortilla, 
gozoki, karramarro eta edarien 
banaketa. Ondoren, tortilla eta 
igel txapelketak.

UZTAILAREN 18an

Goizean, marmitako lehiaketa.

09:00etan, umeen arrantza 
lehiaketa, Ibaizabal errekan.

11:00etan, umeentzako bola-
joko txapelketa.

18:30ean, Zornotzako I. Master 
Kaiolako finalak, pilotalekuan.

19:00etan, DJ topaketa: 
Alex TC, David Medina, Josu 
Aramburu, Nemo Gauss, Aka 
Fernando, Carvalho Taykus eta 
Unaiz & Maik.

21:00etan, V. Bola-joko 
Txapelketa, Gure Kirolak 
bolatokian.

22:30ean, Betagarri + Zirkinik 
Bez, Zubiondo plazan.

00:00etan, DJ Kul + The 
Middle Finger, txosnagunean.

UZTAILAREN 19an

11:30ean, umeentzako jolas 
parkea, Zubiondo plazan.

12:00etan, musika bandaren 
kontzertua, herriko plazan. 
Arku tiroketa, Jauregibarria 
parkean.

17:00etan, VI. Esku Pilota 
Txapelketako finalaurrekoak, 
pilotalekuan. Umeentzako 
puzgarriak, Zubiondo plazan.

21:00etan, Mikel Urdangarin 
+ Ane Etchegoyen, Zelaieta 
parkean.

Zirkua

:: DURANGO

UZTAILAREN 19an

19:00etan, Cía Barré taldearen 
‘Eskobien atzetik’, udaletxe 
aurreko plazan.

UZTAILAREN 24an

20:00etan, Manolo 
Alcantararen ‘Rudo’, musika 
eskolaren ondoko parkean.

Musika

:: ELORRIO

UZTAILAREN 17an

22:30ean, Aziza Brahim, Lariz 
jauregian.

UZTAILAREN 18an

22:30ean, Xabi Aburruzaga, 
Lariz jauregian.

13:15ean, Urduri dantza 
taldearen ekitaldia.

17:30ean, pilota partiduak, 
Mañondon. Afizionatuak: 
Urrejola-Mendia eta 
Larrañaga-Aguirre. 
Profesionalak: Olaizola 
I.a-Mikel Goñi eta Saralegi-
Azpiazu.

20:00etan, ‘Eska, eska, eska, 
hamaika eska’ antzezlana, 
plazan.

23:30ean, Gorilak 26 taldegaz, 
erromeria.

UZTAILAREN 19an

07:30ean, diana eta kalejira.

08:00etan, sokamuturra.

11:00etan, umeentzako 
jolasak, Otxandioko 
Euskaldunen Amaraunek 
antolatuta.

12:30ean, Umeen Eguneko 
txupinazoa, seigarren mailako 
umeen eskutik, eta V. Herri 
Kanta Eguna.

15:00etan, kantu bazkari 
herrikoia, Pasealekuan.

17:30ean, jolasen txokoa: 
umeentzako tailerrak eta 
puzgarriak, plazan. Plaza 
dantza eta kantuan.

19:30ean, Irrien Lagunak.

21:00etan, Umeen Eguneko 
azken txupinazoa.

:: ZORNOTZA

UZTAILAREN 17an

Egun guztian, Kuadrillen 
Eguna, txosnetan.

11:00etan, 3x3 futbol 
partiduak, Zelaieta parkean.

17:00etan, ETBko ‘Kantugiro’ 
karaoke saioaren grabazioa, 
herriko plazan.

17:30ean, Karmen Jaietako 
VI. Esku Pilota Txapelketako 
finalaurrekoak, pilotalekuan.

21:00etan, txistularien 
kontzertua. Artista 
gonbidatuak: ‘El Drogas’ eta 
Aidae elkartea.

22:00etan, Los Sabandeños, 
Zubiondo parkean.

23:00etan, Hora Trece + 
Gatillazo, txosnagunean.

18:00etan, briska txapelketa, 
Amezketako eskolan.

19:00etan, Gorriti eta bere 
animaliak, Amezketan.

21:30ean, herri afaria, Arri-
andi jatetxean.

:: OTXANDIO

UZTAILAREN 17an

15:00etan, gazte bazkaria, 
plazan.

18:00etan, gazte olinpiadak, 
plazan. Vulcano-Athletic 
(beteranoak) futbol partidua, 
Zelaietan.

19:30ean, ‘Salve Regina’, 
Santa Marina elizan. Herriko 
txistularien kalejira.

20:00etan, Otxandioko 
presoen eskubideen aldeko 
elkarretaratzea, plazan.

21:00etan, txupinazoa, 
Vulcanoko jokalarien eskutik, 
eta, jarraian, danborrada, kalez 
kale.

22:30ean, erromeria Lisker 
taldeagaz.

23:30ean, kontzertuak, 
gaztetxean: Zain, Astalapo, 
Voltai eta Indarrap.

UZTAILAREN 18an

12:00etan, herriko txistularien 
kalejira.

UZTAILAREN 24an

22:30ean, Aurelio, plazan.

UZTAILAREN 25ean

22:30ean, Corizonas, plazan.

UZTAILAREN 26an

22:30ean, Oreka TX, plazan.

Zinema

:: BERRIZ

UZTAILAREN 17an

22:10ean, St. Vencent, Kultur 
Etxean.

Antzerkia

:: ELORRIO

UZTAILAREN 23an

19:00etan, mikroantzerkia, 
Casajara jauregian.

:: DURANGO | ZUGAZA 

Del revés
• barikua 17: 19:30/22:00   
• zapatua 18: 17:00/19:30/22:30  
• domeka 19: 16:30/18:45/21:00   
• astelehena 20: 18:30/21:00  
• martitzena 21: 20:00

2. ARETOA

Eternal
• barikua 17: 19:30/22:00  
• zapatua 18: 19:30/22:30  
• domeka 19: 18:45/21:00  
• astelehena 20: 18:30/21:00  
• martitzena 21: 20:00

Los Minions
• zapatua 18: 17:00   
• domeka 19: 16:30 
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epea

EGURALDIABOTIKAK

ZORION AGURRAK

BARIKUA, 17 
09:00-09:00

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 18
09:00-09:00

Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-13:30

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango 

 Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

Larrañaga-Balentziaga  
Berrio-Otxoa 6 - Elorrio

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 19
09:00-09:00

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ASTELEHENA, 20
09:00-09:00

De Diego 
Intxaurrondo 22 - Durango

 Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 21
09:00-09:00

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 22
09:00-09:00

 Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 23
09:00-09:00

Mugica 
Andra Maria 9 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA

ASTELEHENA

IGANDEA

MARTITZENA

25º
18º

26º
18º

25º
16º

27º
18º

Jose Antonio Agirre, 4 
946 200 869

Avda. Montevideo, 1 
946 204 383

  Uztailaren 27an Zaldibarko 
gure sorgintxuek 3 urtetxo 
beteko dauz. Zorionak ta 
musu potolo bat Matixenetik! 
Conilen ospatuko dogu!

  Zorionak, Arkaitz, 28 urte 
bete zenduzan eta. Familia 
osoaren partez.

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

  Gaur zure urtebetetzea da. 
Zorionak, Ibai! Musu pila bat 
zure familiaren partez, eta 
jarraitu beti bezain alai.

  Anek, uztailaren 3an, 7 urte 
egin zituen. Zorionak eta 
muxu potolo bat zure ahizpa 
Aiala eta familiaren partez!

  Joaquin Barandiaran Eguia elorriarrak 
irabazi du Nojako golf  zelaiko 
txapelketa. Zorionak, Barandi!

  Uztailaren 19an, Aitzolek 7 
urte beteko dauz. Zorixonak 
etxeko danon partez!

  Uztailaren 21ien 6 urte 
beteko dauz gure etxeko 
txinpartak! Zorixonak ta 
ederto ospatu!

  Alproja honek 4 urte bete 
ebazen hilaren 6an. Zorixonak 
Irati, Garazi, Helene, Uxue, 
Eihar, Urko, Maier, Peru, 
Anartz eta Malenen partez.

  Uztailaren 14an, Jonek 4 
urte bete zituen. Muxu handi 
bat etxeko guztion partez eta 
Zorionak, Txisti!

  Zorionak, Hodei! 6 urte! Infinito 
maite zaitugulako, musu 
potolo-potolo bat familia osoaren 
partez!

  Zorixonak, Pagona! Belarritik 
tirekadatxo bat ta zapatuen 
ospatuku egune bidan moduen. 
Mosu bat txatxalen partez!

  José Ramón Gallastegik eta Maribi Arregik 
44 urte beteko dituzte ezkonduta. Arregi 
Onagoitia familia guztiaren partetik, 
zorionak, eta jarraitu orain arte bezala!

  Teok, uztailaren 12an, urte 1 
bete eban. Zorixonak eta mosu 
handi bat pasa dan domekan 
ospatu genuen guztion partez!

  Argazkian, Sofia bere 
gurasoekin dago, argazkia atera 
eta lagunekin pastelak jatera 
joateko desiatzen. Zorionak, 
Sofia, gurasoen partez!

  Uztailien 24an, Iratik eta, 26an, 
Oroitzek urtiek beteko dabez. Zorijonak 
eta muxu potolo pillo bana aitatxon eta 
amatxon partez, ondo pasau egune!



Boisen (AEBak) izango den euskal komunitatearen jaian parte hartuko du Karmele Gisasolak

 AKUILUA  Aitziber Basauri
Herri kirolen munduan jaio eta 
hazitakoa da Karmele Gisa-
sola. 17 urtegaz hasi zen era-
kustaldietan, eta txapelketetan 
ibiltzeko prestatzen dabil iaz-
tik. Ingudea alxatzen ibiltzen 
da batez ere. Hala ere, txinga 
eroaten eta trontzan ere ibil-
tzen da. Boisera joango da hila-
ren 27an. Iparraldeko jokoen 
erakustaldian parte hartuko du.

Familiatik datorkizu herri kiro-
lekiko zaletasuna…
Betidanik ikusi dut etxean. 
Harri-jasotzen ibili da aita, eza-
guna da mundu horretan, eta 
betidanik ikusi izan dut. Neba 
eta lehengusua ere 3-4 urte zi-
tuztenetik dabiltza aizkoran 
eta harri-jasotzen. Behin, ingu-
ruko auzo batean, herri kirolak 
egiteko jendea behar zela-eta, 
lehengusina eta biok trontzan 
hasi ginen, aitak animatuta. 
Saioko denbora betetzeko zazpi 
kiloko ingudeagaz hasi ginen. 
Gero, gerriko minagatik utzi 
egin behar izan zuen lehengu-
sinak.
 
Zuk jarraitu egin zenuen.
Ingude altxatzen ze-
biltzan neska ba-
tzuk ikusi nituen 
telebistan, eta pen-
tsatu nuen nik ho-
rrenbeste egin neza-
keela. Probatu gura nue-
la esan nion aitari, eta 
hamar kiloko ingudea lortu 
zidan. Horrela hasi nintzen.

Txapelketetan ere ibili zara.
Erakustaldietan 17 urtegaz 
hasi nintzen, baina txapelkete-
tarako serio prestatzen iazko 

urtarrilean. Hasi, eta Euskadi-
ko Emakumezkoen Txapel-

ketan sartu ninduen aitak. 
Zazpi emakume ginen, eta 

bigarren geratu nintzen: 90 mi-
nutuan 84 altxaldi egin nituen; 
lehenengoak 91. Itzela izan zen. 
Iaz izan zen hori. Aurten, bost 
ibili gara, eta hirugarren izan 
naiz; 86 altxaldi egin ditut, lehe-
nengoak 92, eta bigarrenak 91. 
Diman izan da saioa.

Bizkaikoa ere irabazi zenuen.
Bizkaiko Herri Kirolen Plata-
formak antolatutako txapelke-
ta irabazi nuen iaz; Herri Ki-
rolen Federazioak antolatuta-
koan bigarren geratu nintzen. 

Jose Antonio Gisasola ‘Zelai’ 
harri-jasotzailea duzu aita, eta 
osaba Jesus Gisasola ‘Zelai II.a’ 
aizkolaria. Odolean daramazu.
Bai. Lehengusua aizkoran ibili 
da, eta neba harri-jasotzen. Abi-
zena dela-eta, zerbait gehiago 
espero da, beharbada.

Trontzan hasi zinen baina...
Bai, baina ingudeagaz eta txin-
gekin ibiltzen naiz batez ere; 

saioak betetzeko egiten 
dut trontzan. Etxean 
ez naiz horretarako 
entrenatzen. 

Baina txinga eroaten 
eta ingudean ibil-
tzeko bai. Indarra 
da dena ala teknika 

ere behar da?
Egia esan, ez dut tekni-
karik. Harria jasotzen 

ibili da aita, ez Ipa-
rraldeko jokoetan, 

beraz, ez dut teknika-
rik hartu. Dena inda-

rragaz egiten dut. Bai, entzun 
izan dut teknika falta dudala.

Teknika hobetuko duzu?
Beharko nuke, baina entrena-
menduek ere asko egiten dute. 
Zenbat eta gehiago entrenatu, 
orduan eta hobeto. Astean hiru 
bat egunean korrika egitera 
edo ibiltzera joaten naiz, eta 
ingudea jasotzen eta txingekin 
lantzen dut indarra.

Harritu egiten du emakumeak 
herri kiroletan ikusteak?
Bai, eta, hala ere, gizonak baino 
gehiago animatzen gaituzte. 

Gizonezkoen mundua da herri 
kirolena, ala aldatzen dabil?
Gizonezkoen mundua bada ere, 
nesken aldeko apustua egin du-
te. Aizkoran emakumeak gura 
dituztela-eta, horretan hasteko 
esan didate, baina ez dut asmo-
rik. Hala ere, horrek erakusten 
du andreen presentzia eskatzen 
dabiltzala.

AEBetako euskal komunita-
tearen jai nagusia egingo dute 
Boisen. Uztailaren 27an zoaz.
Horrela da, bai. Urduri nago! 
Harri-jasotzaileak, aizkola-
riak… denetarik goaz. Iparral-
deko jokoak egingo ditugu guk: 
trontza, ingude altxatzea, txin-
ga eroatea, txokor biltzea… Hi-
ru egunetan egingo dugu saioa.

Iparraldeko jokoak gero eta 
gehiago ikusten dira?
Ez dute harriak edo aizkorak 
duten lana. Joko errezagoak 
dira entrenatzeko, eta, saioa 
amaitzean, inork probatu gura 
badu, 80 kiloko harria altxatzea 
baino errazagoa da.

“‘Gizonen mundua bada ere, 
andreen aldeko apustua egin dute’” 

Karmele Gisasola | Iparraldeko jokoetan ibiltzen da | Mallabia, 1994  

LAUHORTZAAkuilua

ITSASO
GANGOITIA
Hezitzailea 

Zuei!
Lurri, amatxiren etxeko sukal-
dean egositako hitzen gozoa 
gurera ekarri, eta bihotz, buru, 
belarrietan kili-kiliak eragitea-
gatik.  

Haritzi, etxetik urrun egonda 
ere, ezezaguna auzokide bihur-
tuz, herri bat oinarritik eraiki-
tzen laguntzeagatik. Taldean 
oinarriturik, kide guztien errit-
moak errespetatzeagatik, eta 
ume eta gazteei, bene-benetan 
parte hartzeko eta erabakitzeko 
ahalmena eskaintzeagatik. 

Ainhoari, botere-banaketak 
deuseztatu nahian, bidelagun 
eraldatzaile izateagatik; ko-
munetako ateetako marrazki 
binarioak kendu, eta komunetik 
behera botatzeagatik. Denok 
egin dezakegu pixa eserita!

Joni, benetako muga baka-
rrak, norberaren buruan erai-
kitako hormak direla demostra-
tzeagatik. 

Yahiari, egarri den herria te 
kikarez asetzeagatik; bizitzaren 
garratza, maitasunaren goxoa 
eta heriotzaren zapore leuna 
emateagatik. 

Iratiri, ohiko egoeratik ate-
ratzeko beldurrari, barregarri 
geratzearen ikarari, pintzel 
lodiarekin, zurdakiarekin, era-
sotzeagatik. Sormena da bide 
bakarra!

Oxandari, pertsonen arteko 
harreman osasuntsu, justu eta 
asegarriak josteagatik. Elka-
rren arteko zaintzari balioa 
emanez, zirrarak azaleratuz, go-
zatu eta gozarazteagatik. 

Udalekuei. Eta zuei! Liza-
rran, Abadiñon, Ozaetan, Men-
digorrian, Itziarren, Mendexan, 
Santa Eufemin, Goñin… egon(-
go) zareten bidelagun (haur, gaz-
te eta beti gazte) guztiei: jarraitu 
zaretenak izaten! Jarraitu, bi-
zitza irriz abordatuz, mundua 
jolas bihurtzen.


