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la. Ekintza horiek publikoki salatu ditu ohar baten bidez.    2
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ditu udalak 2016ko aurrekontuan. Partaidetza eredu berria da.   4

Mañaria jolasen  
bidez irudikatzen
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50.000 euro erabiliko ditu udalak 
spinning-eko 40 bizikleta aldatzeko
Eider Uribe (EH Bildu): “Kiroldegiko erabiltzailea naiz, eta luxu gehiegi dago”

  DURANGO  M.O.
Durangoko Udalak 50.000 euro 
erabiliko ditu kiroldegian spin-
ning-eko 40 bizikleta aldatzeko, 
Durango Kirolak erakunde au-
tonomoko soberakinetik har-
tuta. EAJ, PSE-EE eta PPren 
botoekin onartu zen ekimena 
udalbatzarrean, eta EH Bildu 
eta Herriaren Eskubidea abste-
nitu egin ziren.

EAJko Goiztidi Diazen esa-
netan, “herritarren aldeko inte-

resa” dago erosketaren atzean, 
eta kiroldegiak erabiltzaile as-
ko dituela nabarmendu zuen. 
PSE-EEko Mauricio Garciak 
azaldu zuen kiroldegiko ardu-
radunek eskatutako beharrizan 
bat dela. PPko Fran Garatek ere 
ondo ikusi zuen ekimena.

Bizikleta bakoitzak 1.200 euro 
inguru balio izatea garestia iru-
ditu zitzaion EH Bilduko Eider 
Uriberi. “Kiroldegiko erabiltzai-
lea naiz, eta luxu gehiegi dago”. 

Gainera, AEK-ko ikasle jubila-
tuei kendutako laguntza ber-
bagai hartu zuen; urtean 5.000 
euroko gastua zen udalarentzat. 
Orain, “hamar bider gehiago” 
bizikletak erosteko erabiltzea 
kritikatu zuen Uribek. Herria-
ren Eskubideako Julián Riosen 
iritziz, “sistema misto” bat topa-
tu beharko litzateke, eta erdiak 
aldatu gutxi gorabehera. Dena 
dela, lehentasunak aztertzea ko-
meni dela uste du.

TTIP akordioarekiko 
intsumiso egin da udala  
EH Bilduk eta Herriaren Eskubideak babestu dute

  DURANGO  M.O.
Durangoko Udala TTIP akor-
dioarekiko intsumiso egin da, 
EH Bildu eta Herriaren Eskubi-
dearen botoekin. Merkataritza 
eta inbertsioen inguruan Euro-
pak eta AEBek landutako akor-
dioa da TTIP (ingelesezko si-
gla), eta merkataritzako zergak 
kentzea proposatzen du. Julián 
Riosek (Herriaren Eskubidea) 
esan zuen akordioa “neolibe-
ralismo gaiztoaren” baitan da-

goela, eta tokiko nekazaritza eta 
merkataritza  “desagertzear” 
egongo direla bere eraginez. 
Aritz Bravok (EH Bildu) azaldu 
zuen Mexikoko ekonomiak oke-
rrera egin duela antzeko akor-
dio baten erruz. 

EAJk beste mozio bat aur-
keztu zuen, Espainiar Estatuari 
gardentasuna eskatzeko, eta 
PSE-EEek babestu zuen. PPren 
iritziz, akordioak onurak da-
kartza ekonomiarentzat.

Salaketarik egon ez 
arren, jaietan eraso 
sexistak egon dira
Txosna Batzordeak eraso batzuen berri eman du 

  DURANGO  Markel Onaindia
San Fausto jaietan ez da indar-
keria sexistaren salaketa per-
tsonalik egon, baina, Txosna 
Batzordearen ustez, horrek ez 
du esan gura erasorik egon ez 
denik. Txosnaguneko balantzea 
egitean, gutxienez eraso fisiko 
bat eta jarrera sexistak egon 
direla adierazi du batzordeak. 
Azaldu dutenez, mutil batek nes-
ka bat jo zuen, baina batzordeko 
kideek ez zuten lortu neskagaz 
kontaktatzea. Gainera, jarrera 
sexisten adibide lez, karaoke ba-
tean, mutil batek “emakumeak 
iraintzen dituzten mezuak” bota 
zituela esan dute. Eraso sexistak 
salatu, eta Txosnagunean ez di-
tuztela onartuko adierazi dute. 

Udako jaietan beste herri 
batzuetan egondako eraso eta 
salaketak ikusita, mugimendu 
feminista eta udala kezkatuta 

zeuden San Fausto jaiei begira. 
Feministek, adibidez, manifes-
tazioa burutu zuten jaien hasie-
rako egunean, erasorik ez zutela 
onartuko aldarrikatzeko. Gaine-
ra, Txosna Batzordeak eta uda-
lak erasoen aurrean laguntzeko 
aholkuak zabaldu zituzten. 

Ordura arteko erasoen datu 
ofizialak ezagututa, Aitziber 
Irigoras alkateak jaiak lasai 
joan zirela adierazi zuen aste-
lehenean, jaien balorazioa egi-
teko prentsaurrekoan, eta hori 

poztekoa zela esan zuen. Izan 
ere, momentuz, emakume ba-
kar batek ere ez du salaketarik 
aurkeztu Udaltzaingoan edota 
Ertzaintzan.

Jaietan, partaidetza handia
Eraso sexisten gaiaz aparte, jaie-
tan parte-hartze handia egon ze-
la kontatu zuen Irigorasek. “Egi-
tarau orekatua eta anitza dela 

erakusten du partaidetzak gora 
egiteak”. Mozorro Egunean ge-
ro eta jende gehiago animatzen 
dela esan zuen Iker Oceja zine-
gotziak, partaidetza handitzen 
doan adibidetzat. 

Txosnak Landako Gunean 
ipintzeagatik, marmitako txa-
pelketa eta beste zenbait ekintza 
Ezkurdira lekualdatu zituzten, 
eta, Ocejaren ustez, arrakasta-

tsuak izan ziren. Aurten, lehe-
nengoz ipini dute Txosnagunea 
Landakon, eta Ocejak adierazi 
zuen teknikoki balorazio po-
sitiboa egiten dutela. Txosna 
Batzordekoak hurrengo kultura 
batzordera gonbidatu dituzte: 
“Ea Txosna Batzordekoek zer 
balorazio egiten duten”. Mo-
mentuz, txosnetakoek ez dute 
balorazio publikorik egin.

Mutil batek neska bat jo 
zuen, baina batzordeko 
kideek ez zuten lortu 
neskagaz kontaktatzea

Irailean Emakumeen Mundu Martxari harrera egin zioten feministek.
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Guatemalako eta Kongoko 
emakumeak lagunduko dituzte
Guatemalan eta Kongon indarkeria sexista sufritu dutenei lagunduko diete

  DURANGO  M.O.
Guatemalan eta Kongon in-
darkeria sexista pairatu duten 
emakumeak lagunduko ditu 
Durangoko Udalak. Herrialde 
horietan indarkeria sufritu du-
ten emakumeei laguntzeko dau-
den aterpetxe bik jasoko dute la-
guntza. Hain zuzen ere, Medicus 
Mundi Bizkaia elkarteari 20.000 
euro emango dizkio udalak, 
elkarte hori baita aterpetxeen 
proiektuak babesten eta indar-
tzen dabilena.

Joan zen martitzeneko osoko 
bilkuran onartu zen gaia, aho 
batez. Lagundutako aterpetxe 
horietan babesa topatu ahalko 
dute emakumeek, baina bai-
ta laguntza psikologikoa eta 
lan mundurako prestakuntza 
ere, Pilar Ríos alkateordeak 
(PSE-EE) azaldu zuenez. 

Bateginezen diruagaz
Bateginez Gobernuz Kanpoko 
Erakundeak dirua jasotzen 
zuen udaletik, kooperazio lana 

egiteko, eta elkartea desegin-
da, bere hutsuneak utzitako 
diruagaz onartu da ekimena. 
Bilkuran, hurrengo urteetan 
beste GKEak kontuan hartzea 
eskatu zuen Ion Andoni del 
Amok (EH Bildu): “Mila GKE 
eta proiektu daude”. Riosek ai-
tortu zuen hausnarketa behar 
dela, eta kooperaziorako, herri-
tarren inplikazioan ere eragin 
behar dela, udala dirua ematen 
duen “kutxazain automatiko” 
ez bihurtzeko.Udalak 20.000 euro emango ditu emakumeentzako aterpetxe bi laguntzeko.

San Fausto auzoa eraberritzeko 
obrak hasi dira, “azkenean”
Astelehenean hasi zituen udalak San Faustoko obrak, eta 1,7 milioi kostako dute

  DURANGO  Markel Onaindia
“Azkenean!”. Hori da San Faus-
to auzoko bizilagunek duten 
sentsazioa, auzoa eraberritze-
ko obrak hasi diren astean. 

Gure San Fausto Berria elkar-
teko Gorka Perezek azaldu du 
urteeetan zehar alboratuta 
sentitu direla, eta “hainbeste 
urteren ostean”, pozik hartu 

dutela obra egiteko proiektua. 
San Fausto auzoa orain 60 bat 
urte sortu zen, eta geroztik 
ez du eboluzio handirik edu-
ki, Faustegoienan egin diren 

etxe berriak kenduta. Udalak 
1,7 milioi euro erabiliko ditu 
obra egiteko; besteak beste, 
saneamendua eta instalazio 
elektrikoak hobetuko dituzte, 
eta mugikortasun arazoak di-
tuztenentzat irisgarri bihur-
tuko dute auzoa. “Arazorik 
handienak konponduko direla 
ematen du”, esan du Gorka Pe-
rez auzokideak. Hezetasuna, 
zikinkeria eta arratoiak izan 
dira urte luzez bizilagunen ke-
xa nagusietako batzuk.

Lurpeko kontainerrak
Lasuen enpresa abadiñarrak 
garatuko du proiektua, lehia-
keta bidez udalak bere eskain-
tza onartu eta gero. Hamalau 
enpresa aurkeztu ziren, eta 
Lasuenek lortu zuen punturik 
gehien.  Bere lan-taldeaz apar-
te, langabe bi kontratatuko 
ditu enpresak, eta euretako bat 
auzokoa izango da. Hain zuzen 
ere, bizilagunen kexa eta galde-
rei erantzuteko informatzaile 
lez egingo du lan San Faustoko 
langabe horrek.

Hainbat aldaketa ekarri-
ko ditu proiektuak, eta ho-
rien artean, lurpeko kontaine-
rrak ezarriko dituzte. Gainera, 
arratoien kontrako kanpaina 
ere burutuko dute. Aldaketa 
horiek argi erakusten dute au-
zotarrek garbitasunaz zuten 

kezka. Guztira, obrak hamalau 
hileko iraupena edukitzea au-
rreikusi dute arduradunek.

Etxe gehienak zaharrak di-
ra auzoan, eta konpondu gura 
dituenak edota igogailua ipini 
gura duenak, Eusko Jaurlari-
tzaren laguntzak edukiko ditu. 
Baina Perezek gogoratu du au-

zokide asko zaharrak direla, eta 
gaitasun ekonomikoengatik, 
zail ikusten du obrak garatzea.

Gizarte etxea?
San Fausto auzoan gizarte etxe 
bat eraikitzeko asmoa zuen uda-
lak, bizilagunen urteetako es-
kariari erantzunez. Kapitanena 
baserria erosi eta botatzea era-
baki zuen, bertan altxatzeko  
gizarte etxea. Baina egoera eko-
nomikoak ez du laguntzen, eta 
proiektua etenda dago. Gorka 
Perezek esan duenez, baserri 
hori apropos ikusten dute auzo-
rako erabiltzeko, beheko solai-
ruan nagusientzako gune bat 
egiteko, eta goian elkarteentza-
ko gelak atontzeko.

Saneamendua, zerbitzu sareak eta irisgarritasuna hobetuko dituzte San Fauston.

“Arazorik handienak 
konponduko direla  
ematen du”, esan du  
Gorka Perez auzokideak
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‘Munduko paisaiak’  
ezagutzeko gonbita 
Azaroaren 10era arte luzatuko da eratutako egitaraua 

  IURRETA  A.B.
Kulturaniztasuna ardatz hartu-
ta, ekitaldi sorta antolatu dute 
datozen egunetarako. ‘Mundu-
ko Paisaiak’ izenburupean hi-
tzaldiak, umeentzako tailerrak, 
zine-kluba, ipuin kontalariak  
edo emakumeen literatur tai-
lerra batu dituzte, besteak bes-
te. Azaroaren 10era luzatuko 
den egitaraua Ibarretxe kultur 
etxean garatuko da.

Familientzako munduko jo-
lasen tailerra egongo da, gaur, 
17:00etan. Ondoren, 20:00etan,  
helduentzako ipuin kontalaria 
ere bai: La flor que palpita har-
tuko du hizpide Yoshi Hiokik 

(Japonia). Mundubicyclette pe-
likula eskainiko dute, azaroa-
ren 4an, 19:00etan, eskainiko 
duten zine-klubean; azaroaren 
6an, berriz, Around the world 
(Kids&Us) haurrentzako ipuin 
kontaketa saioa hasiko da, 
18:00etan, haur liburutegian.

Mendi irteera
Iurreta ezagutu mendi ibilaldia 
antolatu dute azaroaren 8rako, 
eta literatur solasaldiak 10era-
ko. Era berean, azaroaren 2an 
eta 16an, Emakume afrikarren 
literatura emakumeen literatur 
tailerra garatuko da; 18:15etik 
20:00etara izango da hori.

Herriko umeen iritzi bereziagaz 
Mañaria koloreztatzen hasi dira
Udal aurrekontuko 10.000 eurogaz zer egin erabakitzen hasi dira umeak

  MAÑARIA  Markel Onaindia
Proiektua txikia da, taldea txi-
kia, eta herria ere txikia. Maña-
rian, herriko hamar ume udal 
aurrekontuko 10.000 eurogaz zer 
egin erabakitzen hasi dira. Bai-
na, kantitatez txikia izan arren, 
egitasmoak balio handia eduki 
dezake herriko zerbitzuak an-
tolatzeari begira, eta, gainera, 
etorkizuneko partaidetza ere-
duetarako esperientzia bat izan 
daiteke.  Joan zen barikuan egin 
zuten lehenengo tailerra, jolasa 
oinarri hartuta; umeak, mozo-
rrotuta, euren ametsak gauza-
tzeko superheroi bihurtu ziren, 
eta iritzi berezi horregaz, herria 
koloreztatzen hasi dira. 

Urtxintxa aisialdi elkarteko 
kideek prestatu zuten dinami-
ka. Lehenengo, herrian zer egin 
nahi zuten pentsatzea eskatu 

zieten, eta gero, ideia hori ma-
rraztea edo plastilinaz lantzea. 
Beñatek skate parke bat marraz-
tu zuen, eta tirolina bat Uritzek: 
“Durangon ibili nintzen tiro-
linan, eta herrian bat ipintzea 
gura dut”. Eskulanak egitea iru-
dikatu zuen Intzak, eta igerileku 
bategaz edo arboletan eginiko 
etxeekin amestu zuten beste ba-
tzuek. Ideia horiek guztiak uda-
leko batzordean aztertuko dituz-
te teknikariekin, eta hurrengo 
barikuan umeekin egingo duten 
bigarren tailerrean ideien bide-
ragarritasuna azalduko diete.

“Parte hartzen ikasi”
EH Bilduko Endika Jaio alka-
te denetik, aurrekontuak era 
parte-hartzailean landu izan di-
tuzte, eta, aurten, umeen iritzia 
ere zuzenean jakitea erabaki 

dute. Gainera, ekimenak asmo 
pedagogikoa ere badu, Jaioren 
arabera: “Umeak garrantzitsu 
sentitzea gura dugu, eta ilusioa 
egingo diela uste dugu. Parte 
hartzea garrantzitsua da gure-
tzat, baina parte hartzen ikasi 
egin behar da. Demokrazia par-
te-hartzailearen kulturan hezi 
gura ditugu umeak”.

Ondorioak, abenduan
Urtero lez, udal arduradunek 
herritarren proposamenak ere 
jaso dituzte, inkesta bidez, eta 
abenduaren 12an aztertuko di-
tuzte batzar zabal batean. Edo-
zelan ere, umeak dira aurtengo 
protagonistak, eta prozesuan 
parte hartzen dabiltzan superhe-
roiek herritarren aurrean aur-
keztuko dituzte euren ondo-
rioak, abenduaren 18an.

Tailerrean parte hartu zuten umeak, Urtxintxako kideak eta Endika Jaio eta Ismene Uriarte udal ordezkariak.

Duela urte batzuk Francesco 
Tonucci pedagogo italiarra 
Euskal Herrira etorri zen, eta 
gizartean umeen parte-har-
tzea sustatzeko filosofia za-
baldu zuen. Eragina eduki 
zuen instituzio eta eragileen 
artean. Urtxintxa elkartea 
horrelako jarduerak bultza-
tzen dabil; Aiora Azagirre da 
Mañariko prozesua gidatzen 
dabilenetako bat.

Jolasaren bidez, umeen iritzia 
ezagutzea lortu duzue taile-
rrean.
Askotan uste dugu umeak ez 
direla, arlo batzuetan, iritzia 
emateko kapaz, aurrekontue-
tan esaterako. Baina euren 
erara moldatuz gero, oso ideia 
onak irteten dira. Saio uga-
ritan lantzen joan, eta gauza 
egingarriak izaten dira. 

Horrelako esperientzia bat 
garatzen duzuen lehen aldia 
da, ezta?
Udalekuetan eta ludoteketan 
parte-hartzea landu dugu, bai-
na aurrekontu parte-hartzai-
leak ez ditugu inoiz egin. Oso 
leku gutxitan egin dira, gaine-
ra, horrelako esperientziak. 
Guretzat berria da hau, baina 
beste esparruetako metodolo-
gien antzerakoak dira.  

Zelan baloratzen duzu lehe-
nengo tailerra?
Oso ondo baloratzen dugu. 
Haur pila etorri da, eta, gaine-
ra, ideiak etxetik ekarri dituz-
te. Bazekiten zertara zetozen. 
Banaka batzuk lanean ibili dira 
hasieran, baina besteei konta-
tzerakoan, beste ideia batzuk 
ere sortu dira, eta oso polita 
izan da.

Baina umeek tailerretan es-
katzen duten guztia ezingo 
da bete.
Baliteke igerilekua ez lortzea 
Mañarian, baina ur txorroak 
ipini, eta igerilekuen helburua 
lortuz gero... Hori guztia hu-
rrengo tailerrean ikusiko da. 
Arkitektoak eta alkateak-eta 
ideiak aztertuko dituzte, eta hu-
rrengo saioan zehaztu beharko 
dugu.

Aiora Azagirre  
Mallabia, 1979 

Herriko tabernaren 23. 
urteurrena ospatuko dute   
Egun osoko egitaraua prestatu dute, biharko jairako

  ZALDIBAR  I. E.
23 urte libre izaten lemagaz, 
Castet herriko tabernaren ur-
teurrena ospatzeko egitaraua 
prestatu dute, urriaren 31rako, 
Zaldibarren. Txintxaur Aisial-
di taldearen eskutik, umeen-
dako jolasak antolatu dituzte, 
11:00etarako, Garikoitz Sarriu-
garte eta Beñat Ugartetxea ber-
tsolarien saioa, 13:00etarako, 
eta bazkari herrikoia, 14:30era-
ko. “Castet-ek libre eta zabalik” 
behar duela aldarrikatzeko, ka-
zerolada egingo dute 17:30ean, 
eta, gauean, Alus DJaren ema-
naldian elkartuko dira. 

Urteurrena iragartzeko, bi-
deo bat zabaldu dute sarean, 
taberna horren historiari eta 
herriaren bizitzan izan duen 
garrantziari erreferentzia egi-
nez. “Ez diegu utziko taberna 
lapurtzen”, diote bideo horre-
tan hainbat herritarrek: “Ba-
koitzak ahal duen neurrian, mi-
laka bizipen izan dugun etxea 
defendatuko dugu”.

Herriko tabernei ETA fi-
nantzatzea egozten dien 35/02 
sumarioan oinarrituta, 107 he-
rriko taberna bahitzea agindu 
zuen Auzitegi Nazionalak, tar-
tean, Zaldibarko Castet.

Estresari aurre egiteko 
ikastaroa jubilatuenean 
Klaseak azaroko eguen denetan eta abenduko 
lehenengoan izango dira; izen-ematea doakoa da

  IZURTZA  J.Derteano 
Durangaldeko Amankomunaz-
goko pertsona nagusien dinami-
zazio sailak ikastaro berri bat 
jarriko du martxan, Izurtzako 
jubilatuen etxean. Oraingoan, 
antsietate eta estres egoerak 
kudeatzeko gakoak eskainiko 
ditu gaian aditua den pertsona 
batek. Apurka, pilatzen joaten 
dira arazoek sortzen dituzten 
ezinegon eta buruhausteak, eta 
horiei aurre egiteko jarrerak 
landuko dituzte, besteak beste. 

Ikastaroak bost klase izan-
go ditu guztira. Lehenengoa 
azaroaren 5ean izango da, da-
torren eguenean, 17:00etatik 
18:30era. Handik aurrera, aza-
roko eguen denetan zein aben-
duko lehenengoan batuko dira, 
ordu berean. 

Parte hartzeko interesa du-
tenek Erdoitzako Ama jubi-
latuen etxean egin dezakete 
izen-ematea. Ez dago ezer or-
daindu beharrik, eta ikastaroa 
doakoa izango da.
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Idoia Buruaga alkateak uko egin  
dio AHTaren aktak sinatzeari
Martitzenean zeukan udalak aktak sinatzeko hitzordua, baina alkatea ez zen agertu

  ELORRIO  Markel Onaindia 
Elorrion, Abiadura Handiko 
Trenaren obraren lau zati dau-
de. Horietako batean obra egin-
da dago, eta beste hiruren alega-
zio epea amaituta dago. Hainbat 
lurjabe eta udal lurrak desjabe-
tzeko aktak sinatzera deituta 
egon dira, eta udalak uko egin 
dio aktak sinatzeari. Martitze-
nean zuen hitzordua udalak, 
baina ez agertzea erabaki zuen 
Idoia Buruaga alkateak. Legea-
ren arabera, aktak, desjabetuko 

diren lurretan bertan sinatu 
behar dira, eta arrazoi hori era-
bili du Buruagak hitzordura ez 
joateko.  EH Bilduko gobernu 
taldeak adierazi du ez duela 
“erraztasunik eskainiko” pro-
zedura horietan, eta hala azaldu 
ziela joan zen astean zati horie-
tako kaltetuei, eurekin eginiko 
batzarrean.

Gainera, udalak jarraipen 
batzorde bat sortuko du, “obren 
jarraipen zorrotza egin eta kal-
tetuei laguntza tekniko zein ju-

ridikoa eskaintzeko asmoagaz”. 
Bertan, ordezkari politikoek, 
kaltetuek eta aholkulariek par-
te hartuko dute. 

Buruagak esan du Elorriok 
“modu oso zuzenean” pairatuko 
dituela obra horien ondorioak, 
batez ere Iguria eta Aidazu au-
zoetan. Alkateak gogoratu du 
2007an eginiko herri galdeketan 
AHTaren proiektuaren aurka-
ko iritzia eman zutela herritar 
askok, 2.129 herritarrek hain 
zuzen ere. 

Gobernuaren gestioa 
kritikatu du EAJk    
Buruagak dio EAJren jarrerak “tristetu egiten” duela

  ELORRIO  M.O. 
EAJk zorrotz hasi du oposi-
zioko lana, eta kritikatu egin 
du EH Bilduk lehen hileotan 
eginiko gestioa. Idoia Buruaga 
alkateak uste du  “herritarrak 
alderdien arteko tirabiraz naz-
katuta” daudela.

EAJko Joseba Mujikaren iri-
tzian, “desgobernua eta jardue-
ra eza” dira nagusi Elorrion. 
Hori esateko adibide lez,  batzor-
de bi oraindik batu ere ez direla 
egin salatu du, Parte-hartzekoa 

eta Turismokoa, hain zuzen. 
Gainera, dekretu bidez gober-
natzen dela dio: “Ez da goberna-
tzeko estilo gardena”.

Buruagaren esanetan, jeltza-
leen jarrerak “tristetu egiten” 
du: “Elorrioko EAJk, alkate-
tza galdu duenetik, gurekiko 
hitz iraingarriak baino ez ditu 
erabili”. EH Bildu lanean ba-
dabilela esan du: “Batzordea 
deitu ez arren, gure eguneroko 
kudeaketa parte-hartzean oina-
rritzen da”. 

Bernaolaren bizitzari errepasoa 
azaroaren 7ko hitzaldi-solasaldian 
Carmelo Bernaola musika konposatzailearen bizitza eta Otxandio sorterriagaz zuen lotura aztertuko dute 

  OTXANDIO  J.Derteano 
Carmelo Bernaola (1929-2002) 
musika konposatzailea XX. 
mendearen bigarren erdian Es-

tatu mailan izan zen autorerik 
inportanteenetakotzat jotzen 
dute adituek. Umetan joan zen 
Otxandiotik familiagaz, baina 

bere sorterriari txoko berezia 
gorde zion beti oroimenean. 
Musikologian doktore diren adi-
tu bik Bernaolaren bizitzaren 

alderdi hori zein beste batzuk 
berbagai izango dituzte, azaroa-
ren 7an, 19:00etan, Otxandioko 
kultur etxean eskainiko duten 
hitzaldi-solasaldian.

Daniel Morok (1983, Oviedo) 
Bernaolaren obraren eta era-
ginaren gaineko tesi doktorala 
egin du, eta tesi horretako zu-
zendaria Itziar Larrinaga izan 
da (Amurrio, 1976, Otxandion 
bizi da). Antzeko egiturari ja-
rraituko dio hitzaldiak: Larri-
nagaren gidaritzapean, Morok 
Bernaolaren bizitzari errepasoa 
egingo dio. Hitzaldiaren zurrun-
tasunetik irteteko antolatu dute 
hitzaldi-solasaldi formatuan.

Aurreko egun bietan, azaroa-
ren 5ean eta 6an, beste hitzaldi 
bana eskainiko ditu Morok, Gas-
teizen eta Donostian. Batik bat, 
Bernaolaren konposizioetan eta 

sormen tekniketan zentratuko 
da. Otxandiokoak tonu dibulga-
tzaileagoa eta entretenigarria-
goa izango du. Bernaolak zazpi 
urtegaz utzi zuen Otxandio, 
gurasoak Burgosera bizitzera 
joan zirenean. Ondoren, bere 
bizitzako urte asko Madrilen 
eman zituen. Hala ere, Otxandio 
sorterria presente izan zuen be-
ti, eta baita euskara eta euskal 
koru tradizionala ere. Hartue-
man horiei buruz jardungo dute, 
besteak beste.

50 urteko sormen lan sakona
Bernaolak musikari egindako 
ekarpena zabala eta sakona izan 
zen. 82 filmetako soinu bandak 
konposatu zituen, eta teatrora 
eta telebistara (Verano Azul tele-
saileko soinu banda, esaterako) 
ere bideratu zuen bere sortzeko 
gaitasuna. Beste makina bat 
musika pieza ere sortu zituen  50 
urtean zehar. 

Bere ibilbide luzean jaso zi-
tuen hamaika sarien artean 
daude Arte Ederretako Urrezko 
Domina, 1987an, eta Goya sari 
bat Pasodoble filmeko soinu 
bandagatik, 1989an.Bernaola 51. belaunaldiko autorerik garrantzitsuenetakoa izan zen. 

Azaroko ekitaldi batek 
Urigoitia gogoratuko du    
Udalean zinegotzi izandakoen babesa du proposamenak

  OTXANDIO  J.D. 
Azaroan zehar, Lutxi Urigoitia 
gogoratzeko ekitaldi bat egingo 
dute Otxandion. Oraindik egu-
na erabaki barik dago. Azaroa-
ren 10a biktimen oroimenerako 
eguna da, baina martitzena 
denez, ez zaie egunik apropose-
na iruditzen udal ordezkariei. 
Beraz, seguruenik, astebururen 
bat aukeratuko dute.

Ekitaldia egitea erabaki au-

rretik, horren gaineko ados-
tasunik eta babesik zabalena 
lortzen saiatu da udala. Horre-
tarako, 1987tik hona (urte horre-
tan hil zuten Lutxi) Otxandioko 
udalean zinegotzi izan dire-
nekin batzarrak deitu dituzte, 
asteon. Euskadiko Ezkerrako, 
EAJko eta Ezker Abertzaleko 50 
bat zinegotzi ohiri luzatu diete 
gonbidapena, gutun bidez. Ho-
rietarik erdiak inguru agertu 

dira, astelehenetik eguaztenera 
alderdika banatuta egin dituz-
ten batzarretara. Testu bateratu 
bat adostea, balizko ekitaldia-
ren formatua eztabaidatzea eta 
aurrera begira Urigoitiaren 
memoria lantzeko zer egin dai-
tekeen hausnartzea dira mahai 
gainean jarritako gaiak. Gaur 
egungo udalbatzarra osatzen 
duten EH Bildu zein EAJko 
ordezkariek parte hartu dute 
batzarretan, gidari lana egiteko.

Urtzi Armendariz alkateak 
batzarren balorazio “oso ona” 
egin du: “Gidoi bat adostu dugu, 
eta Lutxiri gertatua gogoratze-
ko, azaroan zehar, ekitaldi bat 
egiteko asmoa dugu, horretara-
ko babesa jaso dugulako”. Joan zen asteko udalbatzarren eman zuten astean zeharreko batzarren berri.
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OSASUN GIDA 

FISIOTERAPIA 
OSTEOPATIA

Trañabarren 13, 4. blokea, 
behea eskuma 

48220 MATIENA-ABADIÑO

Tel.: 944 657 132 - 686 906 374

Ane Legorburu Munitxa

RP
S:

 11
9/

13

B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Muruetatorre, 2C - behea 
48200 DURANGO

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

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

uecdental@gmail.com

RP
S:

 14
5/

13

JON ARRUABARRENA

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

PSIKOLOGO KLINIKOA 
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA

• Antsietatea, estresa, fobiak 
• Depresioa • Eskola arazoak

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK

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

 6
2/

11

Laser berria:

Txatxiena, 6 
48200 DURANGO

Tel.: 946 810 387

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

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

Adinaren kontrako tratamenduak: orbanak, botoxa...

RP
S:

 16
/0

9

RP
S:

 16
2/

13

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!

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

Kiropodia, onikopatia, alterazio 
dermatologikoak eta ibilerako alterazioak

14
8/

13

GOIATZ MURUA

AINHOA ELORZA
PODOLOGOA

PODOLOGOA

UMEAREN 
GARAPENERAKO 

ZENTROA

Juan Olazaran, 1 behea
48200 DURANGO

Laguntza goiztiarra, psikomotrizitatea, 
fisioterapia, logopedia

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

 6
3/

63

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

PSIKOLOGIA

ESTETIKA

ODONTOLOGIA

OPTIKA

PEDAGOGIA

J.L. URRETA ZABALO

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk. 
48200 DURANGO

Tel.: 946 812 200

MEDIKU ESTOMATOLOGOA 
IMQ, PADI (umeen hortz programa) 

Ortodontzia

RP
S:

 11
2/

13
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Marixurrike 10-16 urte arteko gazteen  
aisialdi eskaintza biziberritzen hasi da
Domekan, Otxandioko Hontza Extrem abentura parkera irteera antolatu dute

  ATXONDO  J. Derteano
Marixurrike aisialdi taldea 
gogoeta prozesu batean mur-
gilduta dago. 10-16 urte arteko 
atxondar gazteei zuzendutako 
aisialdi eskaintza diseinatzen 
ari dira. Orain urte bi egin zu-
ten lehen saiakera, eta, apurka, 

indarra galdu zuen. Orain, biga-
rren ahalegin sendo bat egiteko 
prest daude: “Adin horretako 
gazteek ez dute aisialdi eskain-
tzarik herrian, eta eremu hori 
biziberritzeko ahalegina egin 
gura dugu”, dio Maialen Magu-
nagoitia Marixurrikeko kideak.

Plangintza diseinatzen da-
biltzan bitartean, ekintza zeha-
tzak prestatu dituzte. Domekan, 
Otxandioko Hontza Extrem 
parkera joango dira. Autobusa 
10:30ean irtengo da plazatik. 
Izen-ematea gaur ere egin daite-
ke: marixurrike@hotmail.com.Hontza Extrem abentura parkea Otxandion dago.

Alokabidek eskatutako etxe  
kaleratzea bertan behera, oraingoz 
Ogenbarrena kaleko zornotzar bati eragingo zion etxe kaleratzeak

  ZORNOTZA  J. D.
Kaleratzerik Ez plataformak 
kontzentrazio-protesta ekitaldia 
deitu zuen, astelehen  goizean, 
Ogenbarrena 4 kaleko eraikin 
baten atarian. 33 urteko zor-
notzar bati eragingo zion etxe 
kaleratzea salatzea zuten helbu-
ru. Ertzainak, bake-epaitegiko 
ordezkaria… denak bertaratu 
ziren, baina, azkenean, etxe ka-
leratzea bertan behera utzi zu-
ten, behin behinean.

Ogenbarrena kalean 60 bat 

etxebitza sozial daude, sei ata-
ritan banatuta. Etxe kaleratzea 
eman behar zen bizilekua Alo-
kabidek kudeatzen du, eta “era-
kunde horrek eskatu zuen etxe 
kaleratzea”, Hiri Ekimeneko 
Alba Gutierrez zinegotziak ar-
gitu duenez. Alokabide alokairu 
babestua kudeatzen duen Eusko 
Jaurlaritzaren sozietate publi-
koa da. 

Kaleratzea aurreikusita ze-
goen goiz berean, udaleko Bo-
zeramaile Batzordeko ohiko ba-

tzarra egin zuten. Gaia tratatu, 
eta erabaki bi hartu zituzten: 
kaleratze arriskuan dagoen 
gizona Gizarte Zerbitzuetara 
bideratzea, eta Alokabideren 
kudeaketaren gaineko batzorde 
monografiko bat egitea.

Bestalde, STOP Desahucios 
plataformak mozio bat aurke-
tuzko du EH Bilduren bidez, 
udalbatzarrean bozkatu deza-
ten. Mozioak etxe kaleratzeen 
kontrako hainbat konpromiso 
hartzea eskatzen du. 

Astelehen goizean, Ogenbarrena kalean etxe kaleratzea gauzatu behar zen eraikinaren atarian egindako protesta ekitaldia.

Gure Esku 
Dagok ‘Eskura’ 
prozesuaz 
informatuko du

  DURANGALDEA  M. O.
Erabakitzeko eskubidearen al-
de lan egiten duen Gure Esku 
Dago mugimendua pauso be-
rriak ematen dabil. Durangotik 
Iruñerako giza-katearen eta fut-
bol estadioetako ekitaldien os-
tean, hausnarketarako Eskura 
prozesua ipini du martxan, eta 

azaroaren 21ean batzar nagusia 
egingo dute. Berrizen martitze-
nean egin zuten batzarra, eta 
Abadiñon eta Elorrion emango 
dute informazioa.

Abadiñon 12:00etan elkartze-
ko deia egin diete herritarrei, 
Txanporta kultur etxean. Haus-
narketa prozesuaren txostena 
aurkeztuko dute, eta gero, aza-
roaren 9ra arte, ekarpenak egi-
teko aukera emango dute. 

Elorrion, udaletxeko atarian 
egongo dira 12:00etatik 14:00eta-
ra eta 17:00etatik 19:00etara, in-
formazioa eskaintzen. 

Soldata aldaketez 
berba egitea  
ez du ulertzen 
EAJk

  DURANGALDEA  M. O.
Aitor Lopez Amankomunazgo-
ko presidenteak soldata bajatu 
du, lehengo 54.000 euro gordine-
tatik 48.000ra. Gainera, kopuru 
berri horretatik, 6.000 euro EH 
Bilduri dohaintzan emango 
dizkio. Herriaren Eskubideak 
babestu egin du beherapena, eta 

EAJ eta Abadiñoko Indepen-
dienteak abstenitu egin dira.

EAJri ez zaio gustatu pren-
tsan soldatez berba egitea; “ez 
dugu ulertzen”, esan zuen Goiz-
tidi Diazek. Bere arabera, al-
derdiari emandako dirua behe-
rapen lez saldu du EH Bilduk: 
“Kantitate hori ez da soldataren 
beherapen bat, diruagaz berak 
egingo duen zerbait baizik”.

Kritiko azaldu zen AIko An-
tonio Serrano: “EH Bilduk gaia-
gaz daukan sentsibilitatea iku-
sita, harritzen nau beherapena 
soilik 6.000 eurokoa izateak”.

Hezurrak 
Uriguenenak 
direla baieztatu 
dute DNA probek

  ZORNOTZA  J. D.
Abuztu amaieran, Gerra Zi-
bilean hildako pertsona ba-
ten hezurrak aurkitu zituzten 
Mendatan —Marmiz auzoan— 
egiten ari ziren indusketa eta 
prospekzioetan. Pedro Uriguen 
zornotzarrarenak izan zitez-
keela uste zen. DNA azterketak 
egin zituzten, segurtatzeko, eta 
emaitzek susmoa baieztatu du-

te: Pedro Uriguenenak dira he-
zurrak. Halaxe jakinarazi diete 
senitartekoei. Hezurrak laster 
jasoko dituztela adierazi dute 
senitartekoek, eta, horren os-
tean, Zornotzako kanposatuan, 
bere  familiartekoekin batera 
ehortziko dituztela.

Pedro Uriguen Otxandioko 
batailoian ibili zen Gerra Zibi-
lean. Senitartekoek beti uste 
izan dute Uriguenen hezurrak 
aurkitu zituzten tokian ehortzi-
ta zegoela, ahozko hainbat tes-
tigantzengatik, eta gurutze ba-
tek gogoratzen zuelako tokia.

Senitartekoek laster jasoko 
dituzte hezurrak, eta 
Zornotzako kanposantuan 
ehortziko dituzte

SEI HANKAKO MAHAIA

GOIZTIDI 
DIAZ

EAJ

Maitasun politikoak

Baziren behin Udal Hautes-
kunde batzuk. Udabarriaren 
bihotzean bozketa burutu, 
eta emaitzaren arabera eratu 
egin zan gure Uriko Udal-
batza barria. Bertan, EAJ, 
EHBildu, Herriaren Eskubi-
dea, PSE eta PP batu ziren. 
Hasi ziren Udal Gobernu ba-
rria eratzeko negoziazioak, 
eta, egun batzuen buruan, 
EAJk eta PSEk alkarren ar-
teko akordioa lortu eben, 
adostasun hori jendaurrean 
adieraziz. Eta betikoek be-
tiko kritikak jaurti ebezan. 
Alabaina, ez zan izan “mai-
temintze politikoaren” adie-
razpen bakarra. Sortua zan, 
loratua, beste amodio politi-
ko bat.

Ez zan erraza lotura barri 
hori isilpean iraunaraztea. 
Eta, bikote barriak zera era-
baki eban: arerioa finkatu, 
eta erasoari ekin behar ja-
kon, publikoaren arreta beste 
inora bideratzeko. Horretara 
sortu ziren liberatuen sol-
datei buruzko polemika an-
tzuak (batez be norberak pro-
posatutako zenbatekoa eta 
kobratutakoa ez datozenean 
bat), mozio zentzunbakoak, 
prentsaurreko demagoki-
koak etab. Aitzakiak aitza-
ki, eta, denborak aurrera 
egin ahala, edozein bikoteri 
gertatzen jakon moduan, bi 
talde politiko horiek euren 
harremana ofizial bihurtu 
nahi izan dabe, eta horra hor 
Amankomunazgoko akor-
dioa. Are gehiago, azken al-
bisteen arabera, bien arteko 
harremanak errotu eta gure 
Udalerritik haratago heldu 
izan dira. Argazki eta guzti. 
Zorionak, bikote!
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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.

      Iritzia 

DURANGALDEA ASTEON

Jon Ander Ramos historialaria (Durango)

Amaitzear dagoen hilabete honetan, es-
kualdeko argazki historikoei zein mapei 
begirada egiteko aukera izan dugu Gere-
diaga elkartearen urteurrena dela eta. 50 
urte ez baitira urtero ospatzen! Sorrerako 
dokumentuan adierazten zenez, helburu 
nagusietakoa Durangoko Merinaldearen 
iragan historikoa berreskuratzea zen. 
1967an “Gerediagatarrek” adarren arabe-
ra antolatzea erabaki zutenean, “Iturriza” 
izena hartu zuen Historia sekzioak. Eta 
horretan ibili gara asteazkenero, “Iturri-
za”, “Kirikiño” edo “Baserri” sekzioak 
uztartuz, Durangaldeko Historia astinduz. 
Eskualdeko adituaz baliatuz, Durangaldea 
ikuspuntu desberdinetatik ezagutzeko au-
kera izan dugu. Erdi Arotik XXI. mendera 
“Durangoko lurretan” azken urteetan 
egin diren indusketak izan genituen ber-

bagai lehenengoan. XX. mende hasierako 
Berrizera gerturatu ginen gero, Margarita 
Maturanaren eskutik munduan zehar 
bidaiatuz. Tamalez, Errioxaren eta Du-
rangaldearen arteko harremanak kajoian 
gordeta gelditu dira. Hala ere, hutsune hori 
betetzeko, Durangaldeko toponimiari erre-
pasoa egitea erabaki genuen, baita lortu 
ere. Amaitzeko, herenegun, baso etxearen 
garrantziaz aritu ginen. Baskoniako his-
toriari errepasoa egin  genion, oinarrizko 
iturritik abiatuta. Hirurogeiko hamarka-
dako helburu berdinekin, Durangerriko 
iraganean murgildu gara, orduko asmoek 
bizirik diraute oraindik. Urteurrenaren 
zurrunbiloan gauden honetan, garai be-
rrietara egokituz, aurrera begira jarri 
behar gara. Bide horretan Zainduz, Ikertuz 
eta Zabalduz. Betiere historia astinduz!

Astinduz…

Autoestimua 
lantzeko 
ikastaroa

  MALLABIA  J. G.
Mallabiko Udalak, III. Ber-
dintasun Planaren barruan, 
Autoestimua eta adimen emo-
zionala ikastaroa jarri du mar-
txan. Lehenengo saioa joan zen 
eguaztenean egin zuten, eta 
azaroaren 4an, 11n eta 18an ere  
batuko dira Kontzejuzarran. 
Ordutegia 14:30etik 15:50era 
izango da. Ikastaroaren helbu-
rua  autoestimua indartzea da, 
auto-onarpenaren eta helburu 
betegarrien bidez. Era berean, 
norberaren emozioak identifi-
katu gura dituzte eraldaketara-
ko tresna legez.

Trañabarrenen doako 
TAO sistema ipiniko dute
Abadiñoko Independienteek eta EAJk babestu 
zuten aparkamendua arautzeko ordenantza berria

  ABADIÑO  Itsaso Esteban
Aparkatze kontrolatuko sistema 
berria 2016 urte hasieran ezarri-
ko du Udalak, Taberna Zarra 

paretik eta Erezena kalearen bi-
degurutzerainoko tartean. Aste-
gunetan, eta denden ordutegian 
(09:00-13:00 eta 16:00-20:00), au-

toak ordubete baino gehiagoz 
aparkatuta egotea galaraziko 
du martitzenean onartu zuten 
ordenantzak. Eguerdian, gauez, 
eta asteburuetan, berriz, TAO ez 
da martxan egongo.

Aparkatzeagatik ez da or-
daindu beharrik izango, baina 
baimendutako denbora baino 
luzeago aparkatutakoek 20 euro-
ko isuna jasoko dute (10ekoa isu-
na 24 ordutan ordaindu ezkero). 

Kale horretara erosketak 
egitera joaten den jendearena 
omen dira han aparkatuta ego-
ten diren auto asko, eta, neurri 
honegaz, txandakatzea areago-
tzea dela helburua azpimarratu 
du gobernu taldeak. Eta autoa 
txarto aparkatuta uzten dute-
nek eragiten dituzten zirkulazio 
arazoak ekiditea ere bai.

Gobernu taldeko Abadiñoko 
Independienteak eta EAJk boz-
katu zuten aparkamendua arau-
tzeko udal ordenantza berri 
honen alde. “Traña-Matienan 
aparkalekuekin dagoen arazoa-
ren azterketa zabalago” baten 
falta kritikatu, eta abstenitu 
egin zen, aldiz, EH Bildu.

Denden ordutegian, gehienez ordubetez utzi ahalko dira autoak aparkatuta.

Interneten 
nabigatzeko 
ikastaroa azaroan

  BERRIZ  A. U.
Azaroaren 9tik 27ra, interne-
ten murgiltzeko oinarrizko 
ikastaroa eskainiko dute Be-
rrizen. Kurtsoa emateko, talde 
bi egingo dituzte, hizkuntzaren 
arabera: euskarazko taldeak 
18:30etik 20:30era jasoko du 
ikastaroa, eta gaztelaniazkoak, 
16:30etik 18:30era.

Ikastaroan izena emateko 
azken eguna azaroaren 3a izan-
go da. Kurtsoa doakoa da, eta 
kultur etxera jo behar da izena 
emateko. Informazio gehiago 
eskuratzeko ere, kultur etxera 
bertara joan daiteke, edo 94 682 
78 60 telefono zenbakira deitu. 

Ane Arbeo Sarriugarte, Ainhoa Urrengoetxea Gezala eta Maialen Bildosola Ereño,  
Durangoko Txosna Batzordearen izenean

Jai-giroa ez da emakumeon kontrako 
eraso sexistez libratzen, ez. Beti ikus-
garriak ez diren arren, egon egoten 
dira. Zenbaitetan, kostatu egiten zaigu 
erreakzionatzea, ez dugulako gertatu-
rikoa  erasotzat identifikatzen. Aldiz, 
horrek ez du esan nahi gertatzen ez di-
renik.  Jaietan, emakume baten dantza 
egiteko espazioari betoa jartzen dion 
jarrera, eraso sexista bat da. Eta salatu 
egiten dugu. Lagunekin karaoke ba-
tean ondo pasatzen ari garela, mutil ba-
tek, mikrofonoa eskuan, emakumeak 
iraintzen dituzten mezuak botatzen ba-
ditu, eraso sexista baten aurrean gaude. 
Salatu egiten dugu. Mutil gazte batek 
berarekin dagoen neska kolpatzea, 
nahiz eta txosna batzordeko kideok 
neskarekin kontaktatzea ez lortu, eraso 

sexista bat da. Salatu egiten dugu. Espa-
zioaren jaun eta jabe direla uste duten 
4-5 mutil, barran kolpeka, irainka eta 
mehatxuka aritzea, eraso sexista bat 
da. Zergatik? Maskulinitate hegemo-
niko baten bandera delako. Eta ez du 
zerikusirik hartutako alkoholarekin 
edo bestelako substantziekin. Ezta ere 
mutil izatearekin. Ez nahastu.  Zerren-
da luzeagoa da. Baina ez dugu morbora 
jo nahi. Honekin guztiarekin, datozen 
urteei  begira urratsak ematen jarrai-
tuko dugula adierazi nahi dugu. Eta 
honek hausnarketarako balio behar du, 
nahitaez. Jai esparrua, edozeinentzat 
segurua, erosoa eta atsegina izatea nahi 
dugulako!  Gure jai ereduan ez dugu 
inongo eraso sexistarik onartuko, jai 
herrikoi parekide batzuen alde!

Jai herrikoi parekide batzuen alde!

DURANGO  Zapatu goizean, 
bortizkeria sexistari aurre egi-
teko, legeek duten paperaz ari-
tuko dira Andragunean. Ande-
reak-ek antolatuta, 10:00etatik 
13:00etara, tailerra egingo du-
te, Maria Naredo abokatuare-
kin. Naredok genero indarke-
riaren aurkako legeari buruz-
ko balorazioa egingo du.

Genero indarkeria 
eta legea berbagai

Asiako liztorrek 
habiak egin dituzte
DURANGALDEA  Suhiltzaileek 
Asiako liztorren habiak kendu 
zituzten, martitzenean, Du-
rangoko Landako Eskolan eta 
Zornotzako Santa Ana auzoan. 
Suhiltzaileek azaldu zutenez,  
Landakoko habia astelehe-
nean kendu nahi zuten, baina 
momentu berean sortu zen su-
te batek irteera eragotzi zien.

Lapitteko ur gordailua 
berritzeko proiektua 
adjudikatu du udalak
Udalak 35.000 euroko obra egingo du ur gordailuan

  GARAI  M. O.
Lapitteko ur gordailua berri-
tuko du udalak, eta aste hone-
tan bertan adjudikatu du obra. 
2015eko aurrekontuko 35.000 
euro erabiliko ditu lanak finan-

tzatzeko; edozelan ere, Eusko 
Jaurlaritzak gaiagaz lotutako 
diru-laguntza bat sortu du, eta  
Garaiko Udalak eskatu du da-
goeneko. Erantzuna hile batzue-
tara edukiko dute. 

Ur gordailuan kloroa neur-
tzeko makina berri bat ipiniko 
dute, obraren baitan. Horrela, 
urak kloro gutxi ekartzen bal-
din badu, makinak kloroa gehi-
tuko dio. 

Eraginik ez
Obra, urtea amaitu aurretik bu-
rura eramateko asmoa dute, eta 
udalaren arabera, auzokideei 
ez die eragingo. Uneren batean, 
ura moztu beharko da, baina 
mozketa horiek ahalik eta txi-
kienak izaten saiatuko direla 
esan dute. 

Lapurreta  
Txoko tabernan

ELORRIO   Eguaztenetik egue-
nerako gauean lapurreta egin 
zuten Elorrioko Txoko taber-
nan. Pertsiana apurtu, eta atea 
bortxatuta sartu ziren taberna 
barrura. Lapurrek telebista, 
musika ekipoa eta txanpon
-makinako dirua eroan zuten. 
Ertzaintza gertatutakoa iker-
tzen dabil.
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“Denok erabaki genuen proiektu 
honetan sartzea, herri mailan” 
Ikas komunitatea irakaskuntza ereduan txertatzeko lanean dihardute Otxandioko Mainondo eskolan 

 BERBAZ  Aitziber Basauri
Ikas komunitatea irakaskun-
tza ereduan txertatzeko pro-
zesuan murgilduta daude Mai-
nondo eskolan. Batzorde mis-
toak eta talde elkarreragileak 
sortu dituzte Ametsa bete gu-
ran, eta proiektua desagertu ez 
dadin ari dira lanean. Bolunta-
rioak animatu gura dituzte, es-
kola ez eze herria ere inplika-
tzen duen egitasmoan.

Ikas komunitatea irakaskun-
tza ereduan txertatzeko pro-
zesuan murgildu zarete. Esko-
la-arrakasta du helburu.
Unai Orbe: Denon artean, ba-
koitzak dakiena besteari komu-
nikatzea, horixe da helburua. 
Elkarrekin eztabaidatuz, bakoi-
tzaren ezagupenak besteari he-
laraziz, akordio batera heltzea. 
Momentuz, irakasgai batera 
mugatu gara: matematikak. 
Ondo badoa, beste batzuetara 
zabaldu daiteke, baina, hasibe-
rriak gara.

Komunitate sozialarekin har-
tu-emanak badu eraginik?
U.O.: Komunitateko beste per-
tsona batzuk ere hor daudela 
ikusteak, eta badutela zer ira-

katsi erakusteak ikaslearen 
ikuspegia aldatu dezake. Horri 
garrantzitsua deritzogu. Bestee-
kiko errespetua izaten erakus-
ten du, eta albokoaren saiakerak 
baloratzen lagundu .

Ametsa 2013-2014 ikasturtean 
abiatu zenuten. Ikas komunita-
te osoaren ekarpenekin hain-
bat helburu batu zenituzten.
Idoia Ortiz de Zarate.: Herriko 
premiak ezagutu gura genituen. 
Irakasleen, ikasleen, gurasoen 
eta herritarren premiak. Harta-
ra, 700etik gora amets batu ge-
nituen, eta horiek bideratzeko, 
hiru batzorde misto eratu ziren.  
Talde elkarreragileak ere sortu 
ziren, gelan bertan eragiteko.

Talde elkarreragile horretan ari 
zara zu zeu. Zer egiten duzue?
I.O.: Astean behin, matematika 
klase baten edo bitan jardu-
ten dugu (buruketak, ariketen 
ebazpenak, geometria, jolasak... 
lantzen dituzte), hiruzpalau 
ikasleko taldetxotan. Blokea-
tuta geldituz gero, hortik ir-
teten laguntzen diegu, arazoa 
bideratzen. Txarto irten arren, 
egitera sustatzen ditugu. Zehar-
ka, errespetatzen, zailtasunak 

dituenari laguntzen, azalpenak 
ematen, edota entzuten ikasten 
dute. Isilik dagoen eta ausartzen 
ez den horrengan eragiten du-
gu; bakoitzari bere lekua eman, 
eta zailtasun gehiago dituenari 
lagunduz.
U.O.: Txandak errespetatzen 
ikasten dute, albokoak dioena 
entzuten. Elkarrekin aritzea da 
helburua, albokoa errespetatuz, 
eta gainetik jarri gabe. Zer egin 
behar den eta nola adostu behar 
duten elkarregaz.

Hiru batzorde misto ere sortu 
dira: pedagogikoa, azpiegitu-
rak eta elkarbizitza.
U.O.: Bai. Batutako ametsak, 
ahal den neurrian, egia bihur-
tzea dute helburu.
I.O.: Patioko arauak finkatu di-
ra, eta konponketak egin dituz-
te. Etxeko lanen inguruan ere 
sortu zen eztabaida.

Zer erabaki zenuten?
U. O.: Guraso eta irakasleen 
artean galdetegi bat banatu 
genuen, eta, ikasleen artean, in-
kesta bat. Ikasleen %90ek esan 
zuen etxeko lanak nahi zituela, 
baina, era arautu batean (ez 
egunero, ezta egun baten piloa 

batzea ere, eta hurrengoan ezer 
ez). Irakasleon artean, koordi-
natzea eta arau batzuk finkatzea 
erabaki genuen. Halako dekalo-
goa sortu zen.

Talde elkarreragileen helburua, 
baina, bestelakoa da?
I.O.: Hala da, bai. Kasu honetan, 
jolasean ikastea da helburua. 
Matematikak beste era batera 
lantzea, zeharka beste hainbat 
gai landuz: errespetua, enpatia... 
Ikas komunitatea irakaskun-
tzan txertatzeko prozesuaren bi 
arlo bereizi dira: batzorde mis-
toak eta talde elkarreragileak. 

Talde elkarreragileetarako bo-
luntarioak ezinbestekoak dira. 
Hala ere, ez zarete asko.
I.O.: Adituen lana dela, irakasle 
papera hartu behar dugula uste 
dute batzuek, eta, halako bildur 
bat dago. Ez da horrela. Egia da 
irakasleak badaudela, baina, 
irakasle ez garenak ere bai. Ez 
da behar ezagupen berezirik. 
Eskola-umeak ondo egotea, el-
kar errespetatzea da gure lana. 
Etxean lau umegaz egotea lez, 
baina, matematikak egiten. Eta 
ez da behar matematika jakitea, 
ez diozu esan behar-eta zer egin.

Gurasoa edo bestelako familia 
kidea izan daiteke boluntario.
I.O.: Bai. Orain, gaudenon er-
diak baino gehiago, ez dira gu-
raso. Eta, eskolan 100 familia 
bagara...

Zer esan gura diezu animatzen 
ez diren horiei guztiei?
I.O.: Denok erabaki genuela 
proiektu honetan sartzea, herri 
mailan erabaki genuela. Ikas 
komunitatea ez da eskolara 
mugatzen, herriko proiektu 
bat da, eta denok hartu genuen 
erabakia. Orain ezin dugu esan 
‘beste batek egin dezala’. Gaine-
ra, oso positiboa dela uste dut.  
Esperientzia oso polita da, eta 
norberak ere asko ikasten du; 
umeekin beste era baten entzu-
ten, ikusten... ikasten da. Astean 
ordu t’erdi inguru da.
U.O.: Arazoa da, askotan, eskola-
ko ordutegian izaten dela, eta la-
nagaz batera egitea ez da erraza. 
Txandaka arituz gero, batzuetan 
joan egin gaitezke, besteetan ez.

Positiboa da ikasleentzat ere?
I.O.: Umeak, orokorrean, gustu-
ra ari dira. Ikasteko beste mo-
du bat da, eta harremanetan jar-
tzeko beste era bat: lider papera 
hartzen duenaren berbak zein 
isilik geratu ohi denarenak ba-
lio bera duela ikasi behar du-
te. Zailtasunak izan ditzaketen 
ikasleei segurtasuna hartzen, 
iritzia ematen laguntzen die. 
U.O.: Talde kohesioa ere lantzen 
da. Gerta liteke ondo ez konpon-
tzea, baina, lanerako errespetu 
hori mantenduko dute. Era be-
rean, ikasketak ondo daroaze-
nen artean ere sumatzen da ja-
rrera aldaketa bat, ez lanareki-
ko, bestearekiko baizik.

Beste ikastetxe batzuk ere ba-
daude proiektu honetan sar-
tuta.
I.O.: Lekeition, adibidez. Proiek-
tua bideratzen lagundu ziguten. 
Iurretako Maiztegin ere ari dira.

Idoia Ortiz de Zarate (Otxandio, 1975) eta Unai Orbe (Mallabia, 1974) | Mainondoko gurasoa eta irakaslea

Boluntarioen erdiak 
baino gehiago ez 
dira guraso. Eta 100 
familia gara eskolan”

Talde elkarreragilean 
aritzea esperientzia 
polita da, norberak 
ere asko ikasten du”
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Hamargarren urtebetetzea ospatuko 
du film laburren Elorrioko lehiaketak   
Azaroaren 6an eta 7an ibiliko dira parte-hartzaileak 24 Ordu Digitalean lehiaketako filmak grabatzen

 ZINEMA  Itsaso Esteban
16-18 talde parte-hartzaile espe-
ro dituzte antolatzaileek dato-
rren astebururako, Elorrioko 
24 Ordu Digitalean film labu-
rren lehiaketan. Aurtengoa, 10. 
edizioa izango da. Azaroaren 
6an emango dizkiete parte-har-
tzaileei lanak osatzeko jarrai-
bideak, 17:00etan, Arriolan, eta 

hurrengo egunera arte ariko di-
ra euren filmak grabatzen. Aza-
roaren 7an, 22:00etan, 24 orduan 
ekoizturiko lan guztiak emango 
dituzte Arriolan, eta sari bana-
keta egingo dute.

Karlos Gomez elorriarrak 
Edinburgotik ekarritako ideia 
hau duela 10 urte gauzatu zuten, 
Elorrioko Arriolan, lehenengoz. 

24 orduan film labur bat pentsa-
tu, grabatu, editatu, eta aurkez-
tea zen lehiaketa formatu berri 
horren planteamendua. Or-
dutik, Arriola antzokiagaz eta 
hainbat lagunen babesagaz an-
tolatu dute 24 Ordu Digitalean, 
herriko kulturzaleei sorkuntza 
lan baten bueltan elkartu, eta 
esperientzia hori izateko aukera 

eskaintzeko helburu nagusia-
gaz. “Ondo pasatu, taldean lan 
bat sortu, eta Arriolakoa modu-
ko pantaila batean proiektatuta 
ikustea sari itzela da”, azpima-
rratu du Gomez antolatzaileak. 

Elorrioko hainbat taldek par-
te hartu izan du, urteotan, lehia-
ketan, eta eskualdeko beste he-
rri batzuetatik ere urtero-urtero 

joaten dira hainbat zinezale, 
24 Ordu Digitalean-en euren 
filmak osatzera. Egonkortua 
dago lehiaketa, badagoelako za-
letasuna: “Izan ere, lagun-talde 
guztietan dago baten bat edizioa 
kontrolatzen duena, grabatzea 
gustatzen zaiona, eta aktore iza-
tea gura izan duena beti”. 

Gazteen lehiaketa
24 Ordu Digitalean ekimena-
ren 10. edizioan burutuko dute, 
aurten, lehenengoz, 12-17 urteko 
gazteen film labur lehiaketa ere. 
Durangoko Amankomunazgoa-
gaz antolatu dute, eta barikutik, 
zazpi eguneko epea izango dute 
gazteek euren lanak egiteko.

Azaroaren 7an, 22:00etan, egingo dute lehiaketara aurkezturiko lanen emanaldia eta sari banaketa, Arriolan.

Berrizko 
argazkien 
XVII. lehiaketa 
antolatu dute 

 ARGAZKIAK
Azaroaren 27ra arte aurkez 
ditzakete argazkizaleek euren 
lanak Berrizko argazki lehia-
ketara. Herriarekin erlazio-
naturiko argazkien lehiaketa 
da, hau da, herriko ohiturak, 
ekintzak, herriko jendea, etab. 
izan beharko dira argazkien 
protagonistak. Azaroaren 27ra 
arte, Liburutegian jasoko di-
tuzte, astelehenetik zapatura, 
parte-hartzaileen argazkiak.

Hainbat sari emango dituz-
te: lehenengo saria 250 eurokoa 
izango da, 200 eurokoak biga-
rrena zein genero ikuspegia 
hoberen lantzen duen argaz-
kiak irabaziko duena, eta 100 
eurokoa berriztar batek egin-
dako argazkirik onenarentza-
ko sari berezia. 

Durangaldeko maketa lehiaketan 
joko dutenen izenak eman dituzte
Azaroan eta abenduan izango diren hiru kontzertuetan joko dute talde hautatuek

 MUSIKA  I. E.
Euren kantak lehiaketara 
aurkeztu dituzten taldeetatik 
bederatzi aukeratu ditu epai-

mahaiak Durangaldeko maketa 
lehiaketaren hiru zuzenekoetan 
aritzeko. Atzekabe, Nevadah, 
Brainfall, Eresi, Yellow Mar-

supials, Alter Ego, Desore, Pri-
meros Auxilios eta Hamaika 
Ikusteko Jaioak ariko dira zuze-
neko horietan. Azaroaren 20an, 

27an eta abenduaren 11n egingo 
dituzte Durangaldeko maketa 
lehiaketaren zuzenekoak, Zor-
notzako Zelaieta zentroko kon-
tzertu gelan.

Kontzertuen datak
Azaroaren 20an, Atzekabe, Ne-
vadah eta Brainfall taldeek joko 
dute; 27an, Eresi, Yellow Mar-
supials eta Alter Ego taldeek 
eskainiko dute kontzertua; eta 
Desore, Primeros Auxilios eta 
Hamaika Ikusteko Jaioak tal-
deek, abenduaren 11n.

Hiru sari emango dituzte Du-
rangaldeko III. Maketa Lehia-
ketan; talderik onenak 1.500 
euro jasoko ditu, 500 euskarazko 
kanturik onenaren egileak, eta 
Zornotzako jaietan jo ahal iza-
tea, hirugarrenak.

Abadiño, Durango, Iurreta 
eta Zornotzako udaletako gazte-
ria arloek elkarlanean antolatu-
riko ekimena da Maketa Lehia-
keta hau. Lehenengo edizioan 
Kilauea taldeak irabazi zuen, 
eta Mockers taldeak, iaz.Kilauea taldeak irabazi zuen lehiaketa honen 2012ko lehenengo edizioa.
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Punk rockeko dozena bat talde ariko 
da Platerueneko EH Eztanda jaialdian
Nazioarteko sei taldek, eta Arrasateko Iskanbila taldeak joko dute, esaterako 

 MUSIKA I. E. 
Bertako eta nazioarteko pun-
tako punk eta Oi! taldeak el-
kartuko dituzte, gaur eta bihar, 
Durangoko Plateruenean izan-
go den EH Eztanda musika jaial-
dian. Hamabost talderen zuze-
nekoak izango dira, bi egunetan, 
Plateruenean. 

Antolatzaileek nabarmen-
du dutenez, estilo horretako 
nazioarteko punta-puntako sei 
banda ariko dira Durangon: 
Nabat italiarrak, 4Promille ale-
maniarrak, The Last Resort eta 
Subculture ingelesak, Negative 
Approach Estatu Batuarrak, eta 

Headliners frantsesak.  Nazioar-
tekoarena bakarrik ez, bertako 
punk mugimenduaren erakusle 
ere izango da asteburuko jaial-
dia. Arrasaten 90eko hamarka-
dan sorturiko Iskanbila taldeak 
ere joko du, esaterako.

Gaur, jaialdiko lehenengo 
egunean, zazpi talde ariko dira, 
20:00etatik aurrera, Platerue-
nean. NOM taldeak zabalduko 
du gaua, eta ondoren ariko dira 
Knockout, Madskins, Subcul-
ture, Doubling Boys, Nabat eta 
The Last Resort taldeak. Inga-
laterrako Oi! mugimenduaren 
erakusle den hirukote hori da 
EH Eztanda jaialdiaren lehe-
nengo eguneko kartel burua. 

Bihar, beste zortzi talderen 
zuzenekoak izango dira entzun-
gai. Última Sacudida, Friday 
Crew, Strike Back, Crim, Nega-
tive Approach, Headliners, 4Pro-
mille, eta Iskanbila taldeenak.The Last Resort ingelesak dira jaialdiko lehenengo eguneko kartel buru.

GEURE DURANGALDEA

FERNAN  
RUIZ

Berbaroko  
kidea

Elkarrekin bizirautea

Apur bat badakiela eta euskara 
hobeto ikasi gura duela agertu 
da, bere ondasun guztiak plas-
tikozko poltsa bitan sartuta. 
Sahara bere herrialdearen 
edertasunak aipatzeaz batera,  
nire alboan jarrita eta google-
ko mapa pantailan, berriketan 
hasi da bere sorlekuari buruz: 
lekuen lilurak goraipatu, iru-
diak erakutsi, azaldu… Maro-
koarren okupazio bidegabea 
aipatzean, ernegatu egin da. 
Tinduf  eta hango hondamen-
diaz berba bat ere ez. Eta segitu 
du…, umetan aitak uretara bo-
ta zuela uger egiten ikas zezan, 
itsas ondoan bizirauteko ura-
rekiko atxikimendua saihes-
tezina baita. Gogorarazi zion 
amaren sabelean bederatzi hi-
labete beratzen egon ondoren 
jaio zela. Hartara, arrainetik 
ere zerbait badugula, eta azala 
ezkatak bihurtuz joan zitzaion. 
Hala kontatzen du. Eta apurka, 
itsasotik halabeharrez urrun-
du zen arren, ezkatak gero eta 
itsatsiago, gero eta gogorrago; 
izan ere, lurretik narrasean 
ibiltzea kondenatu baitzuten 
gaur egun lurralderik ez duen 
bere herri/kultura sakaba-
natua. Errefuxiatuen bizile-
kuetako hondamenaz, ostera, 
hitz bat ere ez. Izena eman du 
euskara ikasteko. Ez dauka 
mugikorrik eta aste bi barru 
itzuliko da ikastalderik duen 
jakiteko. 

Gure inguruko ekosistema 
eta euskara izan ditugu min-
tzagai, askoren artean, eguno-
tan prestakuntza jardunaldi 
batean. Elkarrekin biziraute-
ko sistemaren osagai guztiak 
kontuan hartzea ei da gakoa. 
Ea asmatzen dugun. Edozelan 
ere, batzuk EGAk zertarako 
balio duen eztabaidan galtzen 
diren bitartean, ez ahaztu bes-
tetzuk narrastien azala gara-
tzen ari direla.     

 

 MUSIKA  Itsaso Esteban 
Bihar, 20:00etan, San Frantzis-
ko elizan, izango da Durangoko 
XXVI. Musika Hamabostal-
diaren lehenengo hitzordua. 
Boleroak ikuskizuna izango da 
entzungai, Bartolome Ertzilla 
musika eskolako 4KOTE abes-
larien eta Gehi Zazpi biolontxe-
lo taldearen eskutik. Musika 
eskolan hazitako proiektuak 
zabalduko du, beraz, Durangoko 
Udalak eta Bartolome Ertzillak 
antolatu duten ziklo musikala.

Musika bere zabaltasunean 
gozatzeko, beste hiru kontzertu 
ere eskainiko ditu Durangalde-
ko Musika Hamabostaldiak. 

Beste hiru emanaldi
Azaroaren 7an, San Agustin 
kulturgunean ariko da, Bartze-
lonako Aupa Quartet izeneko 
hari-laukotea. Inprobisaziotik, 
jazz, funk, son kubatar eta fla-
menko ukituko kantak sortzen 
ditu talde horrek. 

Azaroaren 14an, Donos-
tiako Orfeoi Gazteko ahotsak 
izango dira Hamabostaldiko 
protagonistak. Andra Marian, 
20:00etan, izango da emanal-
dia. 45 neska-mutilek osaturiko 
abesbatza mistoa da hori, 2006an 
sorturikoa. Orfeoi Txikiaren 

eta Orfeoiaren artean abeslariei 
kantuan segitzeko aukera es-
kaintzeko sortu zuten.

Pablo Naveran biolontxelis-
ta bilbotarraren eta Alexander 

Kandelaki pianista georgiarra-
ren kontzertuak itxiko du aur-
tengo Musika Hamabostaldia. 
Azaroaren 28an, 20:00etan, San 
Agustinen izango da emanaldia.

Doakoa izango da biharko eta 
azaroaren 14ko emanaldietara-
ko sarrera, eta 8 euroko sarrera 
edukiko dute azaroaren 7ko eta 
28ko beste emanaldi biek.

Durangoko musika eskolan sorturiko ‘Boleroak’ ikuskizuna izango da, bihar.

Durangaldeko musikarien saioa, 
Hamabostaldiko lehenengoa 
4KOTE eta Gehi Zazpi taldeek zabaduko dute, bihar, Durangoko musika zikloa 
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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!

IKUSPEGI
Goiuria,12 IURRETA
Tel.: 946 811 082  
Sukaldaritza tradizionala autore sukaldaritza 
ukituarekin. Durangaldeko ikuspegi ederrak.
www.ikuspegi.com

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 DURANGO
Tel.: 946 030 300 
Egunero zabalik. Menu bereziak, egunekoak, 
taldeentzakoak eta ospakizunak.

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. 

ÑAM!

Zozketaren irabazlea:  
Aranzazu Royuela zorionak! 
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Edorta Barruetabeñak idatziriko 
‘Yoko eta lagunak’; estreinaldia
Sevillako Zinema Europearraren jaialdian aurkeztuko dute animazioko filma

 ZINEMA  I. E.
Azaroaren 6tik 14ra Sevillan 
(Espainia) egingo duten Zine-
ma Europarraren XII. jaialdian 

aurkeztuko dute Edorta Barrue-
tabeña durangarra gidoilari 
duen Yoko eta lagunak filma. 
Zinemaldi horretako Europa 

Junior atalean lehiatuko da, hau 
da, ume eta gazteentzat Europan 
sorturiko filmen atalean, jaial-
di horretan berria den sailean. 

Azaroaren 7an, Donostian; eta 
8an, Eitb-ren Bilboko egoitzan 
egingo dituzte aurrestreinal-
diak. Zinema-aretoetan ere las-
ter izango da Yoko eta lagunak 
ikusteko aukera. Azaroaren 
13an egingo dute estreinaldia.

Duela lau urte Gartxot, kon-
kista aurreko konkista izenbu-
ruko animazioko filma idatzi 
zuen Edorta Barruetabeña du-
rangarrak Juanjo Elordigaz, 
eta oraingoan ere elkarrekin 
jardun dira Barruetabeña eta 
Elordi. Durangarraren gidoian 
oinarrituta, Juanjo Elordik eta 
Rishat Gilmetdinov errusiarrak 
zuzendu dute Yoko eta lagunak. 

Animazioko film luzea da 
Yoko eta lagunak, 4 eta 8 urte ar-
teko ikuslegoarentzat pentsatua 
dagoena, eta Vik izeneko sei ur-
teko haurra protagonista duena. 

Lan kontuak direla medio, 
Viken gurasoek hirugarrenez 
erabaki dute beste hiri batera 
bizitzera joatea. Beti gertatzen 
zaio berdin Viki: harremanak 
egiten dituenerako beste nora-
bait joan beharra dute.  

Oraingoan, parkean ezagutu 
dituen Mai eta Oto lagunekin, 
eta euren jolas alaiekin erakarri 
duten Yoko izaki magikoarekin, 
oso gustura dabil Vik. Abentura 
liluragarriak bizi dituzte elka-
rrekin egunero, eskolatik irten 
eta gero, parkean. Baina, orain-
goan ere, gurasoek bizilekuz 
aldatzea erabakiko dute.

Filmagaz, hiriguneetan bizi 
diren umeentzat gero eta zaila-
goa dena aldarrikatu gura izan 
dute sortzaileek: aire librean 
jolastearen garrantziaz oharta-
razi gura dute ikuslegoa. Barruetabeñak idatziriko animazioko filmaren irudietako bat.

Animazioko film luzea 
da ‘Yoko eta lagunak’, 
lau eta zortzi urte arteko 
ikusleentzat sorturikoa

Barruetabeñaren gidoian 
oinarrituta, Juanjo Elordik 
eta Rishat Gilmetdinovek 
zuzendu dute filma

“Delibesen literatura omendu 
gura izan dut obra honegaz” 
Azaroaren 6an, Bilborocken antzeztuko dute  Cristina Mora izurtzarrak eta 
Mila Infanzon lagunak idatziriko ‘Nadie te llora’ obra. Morak aurkeztu digu

 ANTZERKIA  Itsaso Esteban
Zelan sortu zen Mila Infanzón 
lagunagaz ‘Nadie te llora’ an-
tzerki obra idazteko ideia?
Ikus-entzunezko mundutik ga-
toz biok, eta antzezlan hau sor-
tzen hasterakoan, giza eskubi-
deen inguruko film labur bat 
amaitu berri genuen. Neu hasi 
nintzen idazten, baina hainbat 
zalantza nituen, eta laguntza es-
ke joan nintzaion Milari. 

Zer ekarpen egin dio Infazonek 
zuk idatzitakoari?
Ni oso pertsona lasaia naiz, eta 
obrako pertsonaiek zakartasu-
na behar zuten: gauza politikoki 
ez-zuzenak esatea. Obrari ukitu 
hori ematen lagundu dit Milak. 
Antzezlaneko pertsonaiak neka-
zariak dira, ikasketarik gabeak. 
Baina, sufrimenduaren eta in-
justiziaren aurrean, indarra 
erakusten dute.

Zein izan zen obra idaztera bul-
tzatu zintuen hasierako ideia?
Beti egon izan naiz antzerkiagaz 
maiteminduta, baina daukan 
prezioagaz, ezin izan dut nahi 
beste emanalditara joan. Oso 
gaztetatik, antzezlan asko ira-
kurri izan dut, eta neuk idazteko 
grina sortu zitzaidan. Ideia hori 
buruan nerabilen sasoian, Mi-
guel Delibes, nire idazle kutune-
na, hil zen, eta asmoa gauzatzen 

saiatzea erabaki nuen. Hasiera-
tik, Delibesen nekazaritza-mun-
duari buruzko literatura omen-
tzea gura izan dut.

Zertan ikusten da Delibesen 
eragina ‘Nadie te llora’ obran?
Istorioak ez dauka zerikusirik 
Delibesenarekin, baina badaude 
bere lanari erreferentzia batzuk. 
Los santos inocentes-en agertzen 
diren miseria, ezjakintasuna, 
hobetzeko desioa, gosea, etab. 
presente daude gure antzezla-
nean ere. Obraren lehenengo bi 
ekintzak, esaterako, gaubeila 
batean gertatzen dira, Delibesen 
Cinco horas con Mario-n bezala. 

Non kokaturikoa da istorioa? 
Gaztelako herri batean, 50eko 
hamarkadan. Lan handia egin 
dugu garai eta leku horretako 
jantziak lortzen ere... 

Zeintzuk gai agertzen dira an-
tzezlanean? Zein da istorioa?
Herriko jauntxoa hil egin da, eta 
hildakoa gorroto duten arren, 
hainbat herritar elkartu dira 
gaubeilan, otoitz egiten. Azke-
nean, baina, hildako kazikeak 
jende horri egindako ankerke-
ria guztien kontakizuna bila-
katzen da gaubeila izan behar 
zena. Tragikomediaren ezauga-
rriak ditu antzezlanak, baina 
amaiera baikorra du.

Idazkuntzan ezezik, antzezlana 
osatzeko beste prozesu guz-
tietan ere parte hartu duzue?
Bai, prozesu guztietan hartu 
dugu parte Milak eta biok; jan-

tziak bilatzen neu ibili nintzen 
Salamancan, esaterako, eta bai-
ta aktoreen casting-era etorri 
ziren ehun lagunen artetik gure 
pertsonaiak hautatzen, edo diru
-laguntza eskariak egiten. 

Lortu duzue proiektua gauza-
tzeko diru-laguntzarik?
Diru-laguntza eskatu diogun 
hainbat erakundek ukatu egin 
digu laguntza, obra gaztelaniaz 
idatzita dagoela arrazoituta. 
Diskriminatuak sentitu gara, al-
de horretatik. Zailtasun handie-
kin, eta lagunen babesari esker 
atera dugu proiektua aurrera. 
Duintasunagatik egin dugu au-
rrera, diru-laguntzarik barik 
ere, uste baitugu eskubide osoa 
dugula nahi dugun hizkuntzan 
adierazi eta sortzeko. Ez daukat 
ezer euskararen kontra, oso 
pertsona irekia naiz, baina ezin 
naute euskaraz idaztera behar-
tu, euskaraz idazten duena gaz-
telaniaz egitera derrigortu ezin 
daitekeen bezala. Nire hizkun-
tza gaztelania da, eta hizkuntza 
horretan idaztea hautatu dut.

Obra azaroaren 6an Bilboroc-
ken aurkeztu eta gero, beste 
emanaldirik egingo duzue?
Hasieratik, argi eduki dugu 
proiektu zehatz hau gauzatzeko 
elkartu garela, ez garela antzer-
ki konpainia bat. Hasieratik 
adostu dugu, baita, estreinaldia-
ren ostean, beste emanaldi bat 
ere eskainiko genuela, posible 
bada, Durangaldean. Baina ez 
daukagu antzezlana hor zehar 
eskaintzeko baliabiderik.

Cristina Mora izurtzarra —zutunik, antzezlanaren gidoia eskuartean duela—, Mila Infazón lankideagaz.
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“Jokalarien arteko kohesioa da 
taldearen indargune nagusia” 
Elorrioko futbol taldeko hiru kapitainak batu ditugu taldearen gaurkotasuna jorratzeko

 FUTBOLA  J.Derteano
Iaz Elorriok Euskal Ligarako 
igoera lortu zuen, bere histo-
rian lehenengoz. Ane Ibarra, 
Irati Alberdi eta Itxane Larrus-
kain taldeko hiru kapitainak di-
ra, eta beren ibilbide osoa Elo-
rrion daramate. Eurak baino 
nor egokiagorik taldearen non-
dik norakoak azaltzeko.

Euskal Ligarako igoera ezuste-
koa izan zen?
Itxasne Larruskain: Talde baka-
rra igotzen zen, eta denboraldi 
osoa goian borrokatzen ibili os-
tean, bigarren amaitu genuen. 
Baina Nazional Mailako Abanto 
desagertu egin zen, eta horren 
eraginez, plaza berri sortu, eta 
geu igo ginen.
Irati Alberdi: Gontzalek [Arana, 
entrenatzailea] uztailean eta 
whastapp bidez jakinarazi zigun 
igo ginela. Egun horretan ber-
tan, Durangora joan ginen ospa-
tzera, baina ez ginen denok batu, 
eta Elorrioko jaietan urtero egi-
ten dugun bazkaria ere igoera 
ospatzeko aprobetxatu genuen. 

Taldeak jokalari berri asko ditu 
aurten?
I.A.: Ez, bakarra: Aitziber Va-
lladares. Elorriarra da. Futbola 
utzita zuen, eta aurten bueltatu 
egin da.

Jokalarien erdiak elorriarrak 
dira, baina badaude herritik 
kanpoko hainbat ere. Kosta 
egiten da taldea batuta man-
tentzea?
I.L.: Oso ondo moldatu direla us-
te dut. Taldeko parte dira orain.
I.A.: Jokalarien arteko kohesioa 
da taldearen indargune nagu-
sia eta kanpotik datorrenak ere 
ikusten du hori dela bidea. 

Bizkaitik Euskadi mailako liga-
rako saltoa, zertan igartzen da 
gehien?
I. A.: Hasteko, partiduek hamar 
minutu gehiago irauten dute, 
eta igartzen dira. Intentsitateari 
dagokionez ere, beste erritmo 
batean jokatzen da. 
A.I.: Talde ordenatuagoak eta 
kalitate handiagokoak aurkitu 
ditugu. Horrez gainera, beste 
aldaketa bat joan-etorriena da: 
orain urrunago joan behar iza-
ten dugu.

Ligako bost jardunaldiren os-
tean, sailkapenaren goialdean 
zaudete. Espero zenuten ho-
rrelako hasiera?
Ane Ibarra: Mailari eustea da 
gure helburua. Baina ez gaude 
harrituta, lan asko egin dugu 
eta. Bagenekien irabazteko au-
kerak izango genituela. Egia 
esanda, garaipenak segidan eto-

rri dira, eta etorriko dira bolada 
okerragoak ere.
I.L.: Nik ez nuen hain ondo has-
terik espero. Zailtasun askogaz 
ibiliko ginela uste nuen. Baina 
pozik gaude, eta ea horrela ja-
rraitzen dugun!

Zein da hain errendimendu 
onaren sekretua?
A.I.: Oso talde intentsoa garela 
uste dut. Nahiko goian presio-
natzen, korrika asko egin eta  
taldea batuta mantentzen, ho-
rretan saiatzen gara. Badaude 
gu baino hobeak diren taldeak, 
baina gure baliabideekin iraba-
zi ahal diegu. 
I.L.: Gure sekretua talde izaera 
da. Talde moduan eta denok 
denontzat jokatzen dugunean 
irabazten dugu. Bakoitza bere 
aldetik hasten bada, sufritu egi-
ten dugu.

Gol gutxi jaso dituzue, baina ez 
dituzue asko sartu. Taldea de-
fentsako lanean oinarritzen da?
I.A.: Gol gehiago sartzea da ho-
betu beharreko alderdietako 
bat. Hori ikusten dugu. 
A.I.: Baina ez gara talde defen-
tsiboa. Aukerak sortu, sortzen 
ditugu, baina gehiagotan asma-
tzea falta zaigu. 
I.L.: Egia da une honetan hobeto 
gaudela defentsan erasoan bai-

no, baina horrek ez du esan nahi 
talde defentsiboa garenik.

Ane eta Irati, zuek areto-futbo-
letik batu zineten Elorriora, eta 
taldea apurka hazten ikusi du-
zue. Hasi zinetenetik, egoera 
asko aldatu da?
I.A.: Asko aldatu da, bai. Alderdi 
guztietan, eta onerako. Jokatze-
ko eran, entrenatzeko moduan, 
taldeko balioetan… dena aldatu 
da. Hasierako urteekin aldera-
tuz gero, orain beste seriotasun 
bat dago. 
A.I.: Lehen ez zegoen neskarik 
jokatzeko. Klubeko presiden-
teak nire aitari eskatu zion ni 
futbolean hasi nendin konben-
tzitzeko, eta horrela hasi nin-
tzen. Gauzak asko aldatu dira. 
Orain, dena serioagoa da, eta 
beste egitura bat dago. 

Iaz, Iurretako desagertu egin 
zen jokalariak ez zirelako balo-
ratuak sentitzen zuzendaritza-
ren partetik. Zuek zelako har-
tuemana duzue zuzendaritza-
gaz?
A.I.: Oso ondo tratatzen gaituzte, 
eta guztiz baloratuta sentitzen 
gara. Mutilen parean tratatzen 
gaituzte, berdintasunean. Harro 
daude igo garelako, eta asko ani-

matzen gaituzte. Ez dugu batere 
kexarik.

Gontzal Arana duzue entrena-
tzaile, hiru urtean. Arrakasta-
ren zer parte du berak?
A.I.: Gugan asko sinesten duen 
entrenatzailea da, eta guk ere 
konfiantza handia dugu bera-
rengan.
I.A.: Gontzal oso pertsona in-
portantea izan da guk taldean 
dugun batasun hori sortzerako 
orduan. Denon artean lortu du-
gu, eta Gontzal ere horren alde 
indarra egin duen osagai inpor-
tanteenetakoa izan da. Hainbat 
entrenatzaile izan ditugu, eta 
berarekin lortu dugu gehien 
amestea.

Izango du akatsen bat ere…
A.I.: Ez dakit zer esan [pentsa-
tzeko denbora hartzen du]. Ba-
tzuetan, hain konfiantza handia 
du gugan ezen uste du egiten 
duguna baino gehiago egin de-
zakegula beti. Bera konbentzi-
tuta egoten da. Batzuetan, lar 
baikorra dela ere esango nuke. 
Baina hobe horrela izatea, eta ez 
kontrakoa.

Zelan bizi duzue futbola? Zuen 
bizitzan zer garrantzia dauka?
I.A.: Denborapasa moduan hasi 
nintzen, eta gero eta serioagoa 
bihurtu da. Batzuetan, serioe-
gi ere hartu izan dugu. Baina, 
behar dugun  zerbait da, kirola 
egiteko, lagunekin egoteko, gure 
ilusioak betetzeko…
A.I.: Nire aita futbolzalea izan 
da, eta San Mamesera txikitatik 
eraman nau. Etxean hasitako za-
letasuna handitu egin zen talde-
ra batutakoan. Azkenean, zure 
bizitzako parte bihurtzen da. 
I.L.: Urteak aurrea egin ahala, 
taldea indartzen joan da, eta 
garrantzitsuagoa bihurtu da 
denontzat. Ez kirol arloan baka-
rrik, baita egiten diren lagunen-
gatik ere.

Ezkerretik hasita, Itxasne Larruskain, Ane Ibarra eta Irati Alberdi.

Irati Alberdi  (Elorrio, 1988) | Ane Ibarra  (Elorrio, 1989)  | Itxasne Larruskain  (Elorrio, 1992)

Elorrioren aurtengo talde argazkia.

Zuzendaritzatik 
baloratuta sentitzen 
gara; mutilekin 
berdintasunean 
tratatzen gaituzte”
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Pilotazalea, sasoi honetan 
ohikoa dan bezala, kaiolako 
txapelketari begira dago. Ho-
ri esanda, beste behin, Mikel 
Urrutikoetxea aitatu behar. 
Zaratamoarrak finalerdia 
ziurtatua du jokatutako bi 
lehiak irabazita. Irujoren 
kontrako garaipenak eman-
dako konfiantzak Julian Rete-
gi handiaren semea bederatzi 
tantutan uztea ahalbidetu dio.

Eskainitako jokoak, gaine-
ra, finalean izan eta txapela 
janzteko gaitasuna ere badue-
la adierazten dio bizkaitar 
zalegoari. Dena den, horre-
tarako, asko eta ondo jokatu 
beharra dauka oraindik Ba-
nakako 2015.eko txapeldunak. 
Hurrengoa izango da Urruti-
koetxearen partidu samurre-
na, psikologikoki behintzat 
bai, ez baitu ezelako arrisku-
rik. Halere, sentsazioek asko 
balio dute, eta ligatxua ondo 
bukatzea nahi du berak.

Gerokoak dira irabazi 
beharrekoak. Beno, lehenik 
eta behin, hurrengoa (fina-
lerdia), hori irabazi ezik ez 
baitago besterik. Aurkariak 
Olaizola, Altuna III edo Ben-
goetxea VI izan daitezke, zein 
nahiago? Samurrena? Arris-
kutsuena? Nik, topikoa izan-
go bada ere, Aimarri diot ‘bel-
dur’ gehien. Bata zein bestea 
izan, Urrutikoetxea beste fi-
nal batean ikustea posible da!

Amateurretan ere gure pi-
lotariek badute konpromiso 
garrantzitsurik. Denen arte-
tik, Aitor Elordi mallabiarra 
aipatu behar. Aspen debuta-
tzear dagoenak Matienan dau-
ka DV-Credit Agricole lehiake-
tako partidua, bihar bertan; A. 
Imaz kide duela, Mendinueta 
eta Olaizola izango ditu aurka-
ri. Promesetan, Urizar marki-
narra ere etorriko da.

ADITUAREN TXOKOA

Urruti, beste behin

KEPA   
ARROITAJAUREGI

Pilota  
teknikaria

Bira telebistan zuzenean emateko 
aukerak aztertuko ditu Jaurlaritzak 
Emakumeen Birako antolatzaileak Jaurlaritzako ordezkariekin batu dira

 TXIRRINDULARITZA  J.D.
Emakumeen Bira UCIren aur-
tengo World Tour egutegitik 
kanpo geratu dela jakin zenetik, 
antolatzaileak onenen tren ho-
rretara igo ahal izateko bideak 
bilatzen ari dira. Badakite aur-
ten lortu ezik, urterik urtera 
zailagoa izango dena.

UCIk garrantzi handia ema-
ten dio lasterketen estaldura 
mediatikoari, eta egutegian 

sartu dituzten probek, antza, 
komunikabideetan estaldura 
hobea dute. Eta alderdi hori 
hobetzeko eskatu dio UCIk Bi-
rari, bitartekari lana egiten 
dabilen Espainiako Txirrindu-
laritza Federazioaren bitartez.

Hedabide eta estaldura mo-
ta asko daude, baina, denen 
gainetik, telebista eta zuzene-
ko emankizuna dago. Horixe 
da gakoa. Horregatik, Birako 

antolatzaileak Eusko Jaurlari-
tzako Kirol zuzendaria den Jon 
Redondorekin batzartu ziren, 
astelehenean. ETBk Biraren 
zuzeneko emankizuna egitea-
ren aukera mahaigaineratu zu-
ten. Redondoren aldetik, “era-
bateko aldeko jarrera” aurkitu 
zutela adierazi du Agus Ruiz 
Emakumeen Bira ZKE-ko ki-
deak. Baina, aldeko jarrera 
bakarrik ez da nahikoa, jakina. 

Alde biak etxeko lanekin agur-
tu ziren. Redondo ETBko kirol 
arduradunekin batzekotan 
geratu zen. Batzar horren hel-
burua zuzeneko emankizuna 
egiteko dauden aukera desber-
dinak aztertzea eta bakoitzak 
erakarriko lituzkeen gastuak 
zehaztea da. Batzarraren non-
dik norakoak astebeteren ba-
rruan jakinaraztekotan geratu 
ziren. 

Birako arduradunek, bere 
aldetik, informazio gehiago ba-
tu behar dute UCIren aldetik: 
esaterako, ea zuzenekoak etapa 
denetan egin behar diren, ala 
grabaturik estaldura zabala 
eginda, azken etapa zuzenean 
emanda nahikoa litzatekeen. 

Martitzenean, Birako anto-
latzaileek Espainiako federa-
zioari idatziz helarazi zioten 
zer jakin behar duten, eta fe-
derazioa jarriko da UCIrekin 
hartuemanetan. 

Diru publikoaren beharra
Birako antolatzaileek argi du-
te zuzeneko emankizunaren 
kostua Eusko Jaurlaritzak edo 
ETBk hartu behar dutela euren 
gain, edo biek batera: “Eurak 
bakarrik egin daitezke kosturen 
kargu. Argi utzi genuen ezin 
genuela hor sartu”, adierazi du 
Ruizek. Gizonen proba zuze-
nean ematen bada, emakumee-
nak ere estaldura berdina mere-
zi duela uste du: “Txirrindula-
ritza biak parekatzeko ahalegin 
hori egin beharko litzateke”.

Emakumeen Birak 28 urte daramatza munduko txirrindulari onenak batzen. 

Paleta goman 
garaipena behar 
dute Goikoetxeak 
eta Villanuevak 

 TRINKETA
Gaur, 20:15ean, Nesken Gomaz-
ko MPB Paleta Zirkuituko az-
kenengo jardunaldia jokatuko 
dute Abadiñon, Traña-Matie-
nako pilotalekuan. Igandeko 
finalerdietara sailkatzea gura 
badute, Goikoetxea eta Villa-
nueva irabaztera beharturik 
daude. Urnieta eta Larrabetzu-
ko pilotarientzat hil ala biziko 

partidua da. Abadiñon garaipe-
na lortuz gero, hirugarren gera-
tzea lortuko lukete. Baina hori, 
Durangaldeko pilotari baten 
kalterako izango litzateke, Itsa-
so Pradera mallabiarra —eta 
baita Isasmendi ere— txapelke-
tatik kanpora geratuko litzate-
keelako. 

Edozelan ere, partidu zaila 
dute gaur Goikoetxeak eta Vi-
llanuevak, gaur egun sasoirik 
onenean dauden Leire Etxaniz 
eta Nagore Martin izango dituz-
telako aurkari. Azken horiek, 
dagoeneko, segurtaturik dute 
finalerdietan jokatzea, baina 
emaitza ona lortzea komeni zaie.

Durango Nissan Gaursaren 
ligako lehen garaipena
Valladolid azkena jipoitu zuten Arripausuetan 

 ERRUGBIA
Durango Nissan Gaursa errug-
bi taldeak Ohorezko B Mailako 
laugarren partiduan lortu du 
denboraldiko lehenengo garai-
pena. Arripausuetan, gaur egun 
Valladolid Quesos Entrepinares 

taldea baino askoz gehiago dela 
erakutsi zuen: 34-3. Ondorioz, 
bost puntu batu zituen.

Hala ere, emaitza engaina-
garria izan daiteke. Lehenengo 
zatian, nahi baino zailtasun 
gehiago izan zituzten. Jokoan 

erakusten zuten nagusitasuna 
ezin zuten markagailuan isla-
tu. Bigarren zatian, aldiz, en-
tseguak bata bestearen atzetik 
etorri ziren, eta zaleek amaiera 
lasai batekin gozatzeko aukera 
izan zuten.

Garaipen honegaz, Durango 
Gaursa Nissan taldea zulotik 
irten, eta sailkapenaren erdian 
kokatu da, zazpi punturekin. 

Zapatu honetan, Uribeal-
dearen kontrako euskal derbia 
jokatuko du Oskar Astarloak 
zuzentzen duen taldeak.Aitor Ajuria Araia-Aratzeko podiumean. 

Ajuria onena kilometro 
bertikalen euskal kopan
Kadete mailan nagusitu da Aitor Ajuria; Garazi 
Sampedro hirugarren geratu da maila absolutuan 

 KORRIKA
Kilometro bertikalen Euskadi-
ko Kopan parte hartzen zuen es-
treinako urtean, kadete maila-
ko txapeldun geratzea lortu du 
Aitor Ajuriak (1991, Otxandio).

Joan zen asteburuan, Araia- 
Aratzeko azken proban, au-
rreneko kadetea izan zen. Sail-
kapen orokorrean, laugarren 

geratu zen Iñigo Larizek irabazi 
zuen igoeran. Markel Zamako-
na otxandiarra 10. izan zen.

Maila absolutuan, Garazi 
Sampedro atxondarra (Duran-
go Kirol taldea) hirugarren 
geratu da Euskadiko Kopan. 
Araia-Aratzen lortutako lauga-
rren postuak podiumeko postua 
segurtatu zion.
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Aurreikuspenak gainditu 
ditu Durangoko Gau Krosak  
300 lagun ibili ziren korrika Durangoko kaleetatik

 KORRIKA
Azken asteko eskari-oldeari 
erantzunez, gehienez 200 la-
gunera mugatuta zuten par-
te-hartzea zabaldu, eta ia 300 
korrikalari lehiatu ziren, joan 
zen zapatuan, Durangoko Gau 
Krosean.Gizonetan, Kike Se-
bastián (Alegria Dulantzi) izan 
zen irabazlea, eta emakumee-
tan Iraia Garcia zornotzarra.  
Datorren urtean gaueko krosa 

errepikatzeko asmoa dute an-
tolatzaileek. Lehenengo aldia 
izan da, eta hobetu beharreko 
alderdiak ere aztertuko dituzte: 
esaterako, zirkuitua laburra ze-
nez, onenek etengabe aurkitzen 
zituzten parean itzulia kenduta-
koak. “Beharbada zirkuitu han-
diago bat diseinatzea eta hiru 
itzuli beharrean bi egitea izan 
daiteke irtenbidea”, dio Dabid 
Garcia antolatzaileetako batek.

Liderra menderatuz lortu du 
Zornotzak lehen garaipena
Ametx Zornotzak laugarren jardunaldian, eta momentuko areriorik 
zailenaren kontra lortu du jaitsiera postutik irteteko balio dion garaipena

 SASKIBALOIA  J.D.
Ametx Zornotzako zaleek nahi 
baino luzaroago itxaron behar 
izan dute denboraldiko lehen ga-
raipena ospatzeko. Laugarren 

jardunaldian heldu da, eta orain 
arteko areriorik zailenaren kon-
tra: Coviran Granada. Talde an-
daluziarra  Zilarrezko Adecco 
Ligako lider moduan zetorren.

Gainetik pisu handia kentze-
ko balio izan die joan zen aste-
buruan, etxean, 74-71 lortutako 
garaipenak. Liga hasiberria den 
arren, taldea jaitsiera postuetan 

ikusteak ardura puntu bat sor-
tzen duelako. 

Granada EBA mailatik igo-
tako taldea da, baina anbizio 
handiko helburuak ditu. Sasoi 
batean —beste izen batekin— 
ACB ligan aritu zen, eta orduko 
loria berreskuratzeko lanean 
ari dira. Horretarako, maila 
handiko jokalariak batu ditu. 
Ametx Zornotzak talde ahula-
goen aurka ere jokatu du aurten, 
baina sendotasuna falta izan 
zaio, eta boladaka bakarrik 
erakutsi dute iazko maila. Gra-
nadaren kontra, aldiz, hasie-
ratik amaierara kontzentrazio 
eta intentsitate handiz jokatu 
zuten. Kondizio hori betetzen 
dutenean, Zornotzak ere baditu 
aldea markatzen duten kalita-
tezko jokalariak. Horixe gertatu 
zen Coviran Granadaren aurka: 
Ander Garcia eta Ander Arruti 
jokalarien saskiratzeak, esate-
rako, erabakiorrak izan ziren 
azken laurdenean.

Garaipen horregaz, jaitsiera 
postutik irten da Mikel Garitao-
nandiak zuzendutako taldea. 
Baina, ez dago atzera begira 
egoterik. Bihar, 18:30ean, berriro 
etxean jokatuko du. Teorian, are-
rio samurragoa da: Zaragozako 
Simply Olivar. Bi garaipenekin 
sailkapenaren erdian dago.

Ametx Zornotza eta Coviran Granada taldeen arteko partiduko une bat. Zornotza S.T.

Munduko txapelketa  
hurrago du Fradesek 
Bigarren amaitu du Turkiako Iron Mana

 IRON MANA
2016an Hawaiin jokatuko den 
munduko Iron Man txapelke-
tan parte hartu ahal izateko 
pauso sendoak ematen ari da 
Gurutze Frades iurretarra 
(Mugarra Triatloi Taldea). 
Joan zen asteburuan, bigarren 
tokian amaitu zuen Turkiako 

Iron Mana, eta rankingean go-
ra egiteko puntu dezente batu 
zituen. Puntu horiek, abuztuan 
Frantziako Vichy Iron Mana 
irabazi ostean lortutakoei gehi-
tu behar zaizkie.

Fradesen hurrengo erronka 
Malasiako proba izango da, aza-
roaren 14an. 

Ariznabarreta eta 
Egia arerio barik 
Urkiolako proban

 KORRIKA
Oier Ariznabarreta eta Uri-
barri Egia alde handiz nagu-
situ ziren, joan zen domekan, 
Urkiola Udazken Koloretan 

mendi lasterketan. Gizonetan, 
Ariznabarreta durangarrak 
(1.36.59) ia zortzi minutu ate-
ra zizkion Ekaitz Kortazarri: 
1.44.19. Aitor Mimenza elo-
rriarrak osatu zuen podiuma: 
1.44.30. Emakumeetan, Uri-
barri Egia erraz nagusitu zen 
(2.11.15) Arantzazu Perez de 
Arenazaren eta Maite Zengoti-
tabengoaren aurretik.

 AGENDA
 FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA
Durangoko Kulturala - Berio
· Zapatuan, 17:00etan, Tabiran.
OHOREZKO MAILA 
(gizonak)
Elorrio - Gallarta
· Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden.
MAILA GORENA
Abadiño - Acero 
· Domekan, 11:30ean, Astolan.
LEHEN ERREGIONALA
Amorebieta B - Gernika
· Zapatuan, 18:15ean, Txolonen.
Ezkurdi - Ermua
· Zapatuan, 16:30ean, 
Arripausuetan.
BIGARREN ERREGIONALA 
Iurretako B - Iraultza
· Zapatuan, 16:00etan, 
Larrakozelaian.
Zaldua B - Iberlanda
· Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarian.
EUSKAL LIGA 
(emakumeak)
Elorrio - Bizkerre
· Zapatuan, 18:00etan, 
Eleizalden.

 ARETO-FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
Presion Break - Internacional
· Zapatuan, 16:50ean, 
Berrizburun.
Elorrioko Buskantza - 
Legorreta
· Zapatuan, 18:00etan, Elorrioko 
kiroldegian.
Sasikoa Durango - Goierri
· Domekan, 12:00etan, 
Landakon.
EUSKAL LIGA
Sasikoa Durango B - Oiartzun
· Zapatuan, 17:15ean, 
Landakon.
LEHEN ERREGIONALA
Elorrixo Txiki - Soloarte B
· Zapatuan, 16:00etan, Elorrioko 
kiroldegian.
EMAKUMEEN LIGA
Elorrioko Buskantza -  
Stilo Berrio B
· Domekan, 12:15ean, Elorrioko 
kiroldegian.

 SASKIBALOIA
ZILARREZKO LIGA
Ametx Zornotza - Olivar
· Zapatuan, 18:30ean, Larrean.
LEHEN MAILA (gizonak)
Tabirako Baqué - Burlada
· Zapatuan, 19:00etan, 
Landakon.
LEHEN ERREGIONAL 
BEREZIA (gizonak)
Tabirako Baqué - Getxosaski
· Zapatuan, 17:00etan, 
Landakon.
Zornotza - Sopela
· Domekan, 18:00etan, 
Ixerbekoan.

 PILOTA
OLAZAR TXAPELKETA
Lau t’erdian: Salaberria-Zubiria
Binaka: Errandonea-Martinez / 
Dorronsoro-Perez
· Azaroak 5, 21:30, Zaldibarren.

Gurutze Frades ezkerrean, Turkiako podiumean. @gurutzefrades 

Bigarren eskuko materialen 
merkatua egingo du Alpinok
Azaroaren 3an eta 5ean jasoko dute materiala

 MENDIA
Durangoko Alpino Tabira men-
dizale elkarteak bigarren esku-
ko materialen azoka egingo du 
azaroaren 6an eta 7an. Aurretik, 
merkatuan eskuragarri egongo 
den materiala jasotzeko (motxi-
lak, arropa, eskalatzeko gauzak, 
bastoiak, liburuak…), egun bi 
jarri dituzte. Datorren asteko 
martitzenean eta eguenean, 

20:00etatik 21:00etara, Alpinok 
Goienkalen duen egoitzara era-
man daiteke materiala. 

Bigarren eskuko merka-
tua, datorren asteko barikuan 
eta zapatuan egingo dute, toki 
berean. Barikuan, 17:00etatik 
21:00etara egongo da irekita, eta 
zapatuan, goizez zein arratsal-
dez: 11:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara.
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Inmobiliariak

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
• DURANGO: 1, 2 eta 3 logelako etxebizitzak 

alokagai. 575n-tik aurrera.

ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO
• TABIRAKALEA: 3 logela, komuna, sukaldea eta 

egongela. Etxe osoa kanpora begira. Garaje 
itxia. 

• MIKELDI: 3 logela, sukaldea balkoiarekin, 2 
komun eta egongela. Ganbara eta garajea. 
Berriztatua. 

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

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

• KALEBARRIA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. 120.000n.

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

• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora 
ematen du. Berriztatzeko. Zonalde onean 
kokatua.

• ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela, 2 
komun eta sukalde amerikarra eta egongela. 
Garaje itxia eta terraza izugarriak.

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

osoak kanpora ematen du. 3 balkoi. Garaje 
itxia.

• 3 logela, 2 komun, sukaldea eskegitokiarekin 
eta egongela. Etxe osoak kanpora ematen du. 
Garajea eta trastelekua. Berria ematen du.

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. 
Igerilekua eta frontoia.

ABADIÑO
• ITURRITXO: Logela bakarreko apartamentua. 

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

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

LUR SAILAK SALGAI
ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.000 m2-ko lursaila 

salgai.Zonalde egokia. 
BERRIZ
• 10.000 m2-ko lursaila. Sarbide ona.
IURRETA
• 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko 

aukera dago.
ABADIÑO
• Bifamiliarra eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila 

salgai. Informazio pertsonalizatua.  
EUBA
• 3000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lurzati  

bakoitzean bifamiliarra eraikitzeko aukerarekin.
ZORNOTZA
• LARREA: 27.000 m2-ko lursaila.

BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI

• ABADIÑO: Gaztelua. Baserria. Arku zoragarria 
dauka sarreran. 20.000 m2-ko lursaila baserri 
ondoan.

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

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

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

egongela, 2/4 logela eta 2 komun.
• ANDRA MARIA: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. 2 terraza handi.
• ARAMOTZ: Halla, 3 logela, sukaldea, egongela 

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

komuna.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 4 logela, sukaldea, 

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

komuna. 
• LANDAKO ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 

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

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

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

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

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

• EZKURDI: 3 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela eta komuna. 

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

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

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

• GOIENKALEA: logela, sukalde-jangela eta 
komuna. 2 terraza. Trastelekua.

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

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

• JUAN ITZIARKO: 2 logela, 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. 

• URKIAGA TORRE: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna.Trastelekua. 

ETXEBIZITZAK SALGAI
ERMODO: 268.000€

BARRENKALE:  219.500€

MONTEVIDEO: 210.000€

ABADIÑO: 210.000€

ALLUITZ: 180.000€

GOIENKALE: 140.000€

www.inmoduranguesado.com

• 3 logela, egongela, sukalde jantzia 
esekitokiarekin eta 2 komun. Balkoia.  
Garajea eta ganbara.

• Guztiz berriztatua. 2 logela, egongela.  
Sukalde jantzia eta komuna.  
2 balkoi. 8 m2-ko trastelekua.

• 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
komuna. 2 balkoi. Guztiz jantzia. Bizizten 
sartzeko moduan.

•  Bizitzen sartzeko moduan. Eguzkitsua eta 
argitsua. 3 logela, egongela, sukalde jantzia 
eta komuna. Ganbara.

• Eraiki berria. 2 logela, egongela eta sukalde 
jantzia. Garajea eta 2 trasteleku. Argitsua eta 
ikuspegi ederrekin.

• Bizitzen sartzeko moduan.  
2 logela, egongela, sukalde jantzia eta komuna. 
Garaje itxia eta ganbara.

Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 

Otxandion, besteak beste.

LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 

www.inmoetxetxo.com

ETXEBIZITZAK SALGAI
OLLERIA (LANDAKO)

ERMODO

SAN INAZIO

MURUETA TORRE

ZALDIBAR (erdialdean)

 IPARRAGUIRRE

• 100 m2. 3 logela, 2 komun, sukaldea 
esekitokiarekin, eta egongela terrazarekin. 
Ganbara eta garaje handia. 275.000€.

• 100 m2. 3 logela, 2 komun, egongela 
balkoiarekin, sukalde-jangela eta esekitokia. 
Ganbara eta garajea. 268.000€.

• 3 logela, komuna, egongela eta sukaldea. 2 
terraza. Igogailua. Berogailua. 140.000€.

• Etxebizitza altua. 98 m2. 3 logela, 2 komun, 
egongela, sukaldea eta esekitokia. Trastelekua. 
Garaje itxia.  271.000€.

• 3 logela, 2 komun eta egongela. Terraza. 
Esekitokia. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua. 
Ikuspegi ederrak. 280.000€.

• 116 m2. 3 logela, 2 komun, egongela eta 
sukalde handiak. Ganbara. Eguzkitsua. 
256.000€.
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Higiezinak

ETXEBIZITZAK

SALDU

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

Lekeitio. Lekeitioko Narea kalean 
(Arranegin) atikoa salgai. Duela 3 
urte erabat berriztatuta. Gas 
instalazioarekin. Kapritxoz. 
Tel: 619-86 40 00.

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

LOKALAK

SALDU

Ermua. Ermuan lokal bat saltzen da
San Pelayon. 55 m2. 
Tel.: 605-73 41 80.

GARAJE / TRASTEROAK

SALDU

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

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

ERRENTAN EMAN

Durango. Askatasun Etorbidean
garajea alokagai. Interesatuek
Edurnegatik galdetu 649-35 30 64
telefono zenbakian.

GAINERAKOAK

ERRENTAN EMAN

Durango. Kaixo, 23 urteko neska bat
naiz, eta alokairuan dagoen pisu
merke baten bila -500 euro gutxi
gorabehera- edo logela baten bila
nabil, Durangon. Eskerrik asko. 
Tel.: 625-26 95 84 (whatsapp).

Gela bila nabil. Gela bila nabil. 
Tel.: 631-11 16 95.

Pisukide bila. Pisukide bila gabiltza
Durangon, Tabira ondoan dagoen pisu
baterako. Tel.: 652-73 00 93.

Lana - negozioak

LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durangaldea. Lan bila nabil
sukaldari-laguntzaile edo plater 

garbitzaile moduan. Pertsona 
nagusiak ere zaintzen ditut. 
Tel.: 632-49 11 30.

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Lan bila nabil 
barruko zein kanpoko langile moduan,
gauetan eta asteburuetan ere bai.
Pertsona nagusiak zaintzen zein
sukaldean lan egiten dut. Garbiketan
ere bai. Erreferentziekin. 
Tel.: 651-94 14 57.

Durangaldea. Emakume arduratsua
nagusiak zaintzeko lan bila. 
Tel.: 610-80-42-82.

Durangaldea. Emakume arduraduna
lan bila dabil pertsona nagusiak zein
umeak zaintzeko. Tel.: 635-74 59 02.

Durangaldea. Ingeniari euskalduna
klase partikularrak emateko prest LH,
DBH eta batxilergoko ikasleei. 
Tel.: 645-64 11 51.

Durangaldea. Lan bila nabil barruko
zein kanpoko langile moduan, 
gauetan eta asteburuetan ere bai.
Pertsona nagusiak zaintzen zein
sukaldean lan egiten dut. Garbiketan
ere bai. Erreferentziekin. 
Tel.: 602-80 83 85.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zein umeak zaintzen ditut. Garbiketan
ere jarduten dut. Lanaldi osoa zein 
orduka. Erreferentziak baditut. 
Tel.: 659-08 81 85.

Durangaldea. Emakume bat lan bila
nagusiak zaintzeko. 
Tel.: 610-80 42 82.

Durangaldea. Lan bila nabil, 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzeko. Goizez zein arratsaldez.
Etxea garbitu. Tel.: 650-57 51 27.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzeko. Goizez zein arratsaldez.
Etxea garbitu. Tel.: 676-93 99 90.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzeko. Garbiketan ere jarduten
dut. Barruko zein kanpoko langile
moduan. Paperekin. 
Tel.: 678-34 06 49.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzeko. Garbiketan ere jarduten
dut. Barruko zein kanpoko langile
moduan. Paperekin. 
Tel.: 663-51 37 21.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzeko. Garbiketan ere jarduten
dut. Barruko zein kanpoko langile
moduan. Paperekin. 
Tel.: 697-31 33 58.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak

zaintzen. Garbiketan ere jarduten dut.
Barneko edo kanpoko langilea. 
Orduka ere bai. Esperientziaduna.
Tel.: 602-81 87 82.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Barneko edo kanpoko
langilea. Orduka ere bai. 
Tel.: 603-57 22 57.

Durangaldea. Dementzia edo
alzheimer gaixotasunentzako 
psikoestimulazio kognitiboa 
eskaintzen da. Laguntza psikologikoa
zaintzaileei edota familiakoei. 
Psikologo euskalduna eta 
esperientziaduna. Tel.: 679-38 23 69.

Durangaldea. Emakume arduratsua,
esperientziaduna eta paperekin 
lan bila barruko langile moduan. 
Tel.: 602-19 27 69.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzeko prest. 
Garbitasunean ere jarduten dut. 
Tel.: 691-06 21 19.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zaindu, eta garbiketan jarduten dut.
Lanaldi osoan edo orduka. 
Tel.: 648-20 03 70.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Tel.: 632-46 01 09.

Durangaldea. Neska arduratsua lan
bila dabil pertsona nagusiak
zaintzeko. Tel.: 610-80 42 82.

Durangaldea. Neska arduratsua lan
bila dabil pertsona nagusiak
zaintzeko. Tel.: 632-73 19 46.

Durangaldea. Neska arduratsua lan
bila dabil pertsona nagusiak zaintzen.
Tel.: 611-34 12 90.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzeko. Garbiketan ere jarduten
dut. Tel: 628-00 22 17.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zaintzen ditut. Garbiketan ere 
jarduten dut. 602-01 24 53.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen ditut. Lanaldi
osoa zein orduka. Tel.: 690-68 73 95.

Durangaldea. Lan bila nabil umeak
edo nagusiak zaintzeko. Barneko zein
kanpoko langilea. Orduka ere bai. 
Tel.: 631-23 14 29.

Durangaldea. Umeak edo nagusiak
zaintzeko lan bila nabil. Barruko
langile moduan lan egiteko izango
litzateke. Erreferentzia onak dauzkat.
Tel: 632-98 97 87. 

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen ditut. Garbiketan
ere jarduten dut. Arratsalde edota
gauetan. 631-73 01 44.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zaintzen ditut, eta garbiketan ere 
jarduten dut. Mendian edo baserrian
lan egiteko prest nago. 
Tel.: 642-58 20 53.

Durangaldea. Neska arduratsua lan
bila dabil barneko zein kanpoko
langile moduan pertsona nagusiak
zaintzeko. Tel.: 610-80 42 82.

Durangaldea. Lan bila nabil 
barneko zein kanpoko langile moduan
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzeko. Esperientziaduna. 
Erreferentziekin. Tel.: 631-13 26 67.

IRAKASKUNTZA

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

Durangaldea. Neska euskalduna,
giza nutrizio eta dietetika 
ikasketaduna, Lehen Hezkuntzan eta
DBHn partikularrak emateko prest.
Tel.: 685-72 59 36.

Durangaldea. Neska euskalduna,
administrazio ikasketak eta 
esperientzia duena, Lehen
Hezkuntzan eta DBHn 
partikularrak banaka zein 
talde txikietan emateko prest. 
Tel.: 662-36 41 67 // 94-681 39 40.

Durangaldea. Biokimikako ikaslea
eskola partikularrak emateko zein
umeak zaintzeko prest. 
Tel.: 688-65 06 46.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Lorezaintzan edota
pertsona nagusiak zaintzen lan egin
nahi dut. Tel.: 631-11 16 95.

Durangaldea. Bikote bat lan bila
dabil pertsona nagusiak zaintzen edo
baserriko lana egiteko. 
Tel.: 631-61 96 76 / 611-34 12 90.

LAN ESKAINTZAK

ETXEKO LANAK

Berriz. Lan honetarako kotxea behar
da (baserri bat da). 22 orduko lana.
Tel.: 635-75 4962.

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. 2. Batxilergoko neska
euskalduna naiz, eta ingelesa 
erakutsiko didan norbait bilatzen
nabil, maila ona beharrezkoa. 
Tel.: 94-621 82 57.
dudagoitialeire5@gmail.com

GAINERAKOAK

Durangaldea. Oiz hortz-klinikak
harrera-lekurako pertsona bat behar
du. Administratibo profila eta esperi-
entzia. 
Curriculuma email honetara bidali,
info@clinicadentaloiz.com.

GAINERAKOAK

Durangaldea. 2. Batxilergoko 
neska euskalduna naiz, eta ingelesa
erakutsiko didan norbait bilatzen
nabil, maila ona beharrezkoa. 
Tel.: 94-621 82 57.

Denetarik
SALDU / EROSI

Ardiak salgai. Ardiak salgai. 
Tel.: 630-28 74 58.

Txakurkumeak salgai. 
Txakurkumeak salgai. Spanier breton
arrazakoak. 110 euro. 
Tel.: 690-81 65 44.

ERRENTAN

Autokarabanak - karabanak 
gorgetzeko. Autokarabanak-
karabanak gordetzen ditugu Elorrion,
herrian bertan (ez dago aterperik),
prezio onean. Tel.: 656-77 93 29 
(edo whatsapp).

Aisia - kirola
KIROLAK

SALDU

Umeen bizikleta bat salgai. Umen
bizikleta bat salgai (14’) Orbea marka.
30 euro. Tel.: 679-68 29 74.

MUSIKA / PELIKULAK / LIBURUAK

SALDU

Gancedo markako txistua eta
danbolina salgai. Gancedo 
markako txistua (fa naturala ta fa
sostenidoduna) eta danbolina 
salgai. Prezio onean, mugikorra: 
605-77 56 77.

Familia - etxea
HAURREN TXOKOA, OSAGARRIAK

SALDU

Bikientzako kapazuen zaku bi
salgai. Bikientzako kapazuen zaku 
bi salgai. Cyti Mini markakoak. 
Tel.: 635-00 62 63.

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

GAINERAKOAK

EMAN

Txakurkumeak oparitzen dira.
Berrizen txakurkumeak oparitzen dira.
Kolore ezberdinetakoak eta oso 
politak. Interesatuok deitu edo mezua
bidali, mesedez. Tel.: 664-81 81 70.



:: DURANGO | ZUGAZA 

Amama  
• barikua 30: 19:30  
• zapatua 31: 19:30  
• domeka 1: 18:30  
• astelehena 2: 18:30

Los miércoles  
no existen
• barikua 30: 22:00  
• zapatua 31: 22:30  
• domeka 1: 21:00 
• astelehena 2: 21:00  
• martitzena 3: 20:00

Hotel  
Transilvania 2
• zapatua 31: 17:00  
• domeka 1: 16:30 

2. ARETOA

El último cazador 
de brujas
• barikua 30: 19:30/22:00  
• zapatua 31: 19:30/22:30  
• domeka 1: 18:30/21:00  
• astelehena 2: 18:30/21:00 
• martitzena 3: 20:00 

Hotel  
Transilvania 2
• zapatua 31: 17:00   
• domeka 1: 16:30  

:: ELORRIO | ARRIOLA 

Lilting
• zapatua 31: 22:00  
• domeka 1: 20:00  
• astelehena 2: 20:00 

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 

La cumbre  
escarlata
• barikua 30: 20:15 
• zapatua 31: 19:30/22:00  
• domeka 1: 20:00  
• astelehena 2: 20:15  

Pan (Viaje a  
Nunca Jamás)
• zapatua 31: 17:00 
• domeka 1: 17:00   

Amy
• martitzena 3: 20:00   
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ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

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

AGENDA Urriaren 30ean, 22:00etan, 
Elorrioko Arriolan 

Not (never on time) 
Antzerkia eta zinema uztartzen dituen ikuskizuna da Khea 
Ziater taldearen ‘Not (never on time)’. Duela urte batzuk 
galera handi bat izan zuen 40 urteko emakumea da 
obraren protagonista, hainbat aldiz bere buruaz beste 
egiten saiatu dena.   

Antzerkia

:: DURANGO

AZAROAREN 1ean
18:00etan, ‘KontuKontari’, 
San Agustin kulturgunean.

:: ELORRIO

URRIAREN 30ean

22:00etan, ‘Not Ever On 
Time’, Arriolan.

AZAROAREN 6an
22:00etan, ‘Hoy última 
función’, Arriolan.

Kontalaria

:: BERRIZ

URRIAREN 31n

12:15ean, ‘Amilami’ ipuin 
kontaketa musikatua, Kultur 
Etxean.

:: DURANGO

URRIAREN 31n

12:00etan (3-5 urte) eta 
12:30ean (6 urte), Zurrunka 
taldearen ‘Hala bazan edo ez 
bazan’, Liburutegin.

:: IURRETA

URRIAREN 30ean

20:00etan, Yoshi Hioki 
japoniarraren ‘La flor que 
palpita’ helduentzako saioa, 
Bibliotekan.

Musika

:: DURANGO

URRIAREN 30ean

20:00etan, EH Eztanda 
Punk jaialdia, Plateruenean: 
NOM + Knockout+ Madskins, 
Subculture + Doubling Boys 
+ Nabat + Last Resort.

URRIAREN 31n

20:00etan, EH Eztanda 
Punk-Oi jaialdia, 
Plateruenean: Última 
Sacudida + Friday’s Crew 
+ Strike Back + Crim + 
Negative Approach + 
Headliners + 4Promille + 
Iskanbila.

URRIAREN 31n

20:00etan, Bartolome 
Ertzillako 4kote eta Gehi 
Zazpi taldeen eskutik, 
Boleroak, San Frantzisko 
elizan.

Zinema

:: BERRIZ

AZAROAREN 28an

20:00etan, ‘Gabrielle’ 
dokumentala, Kultur Etxean.

URRIAren 30ean, 
18:00etan, eta AZAROAren 
1ean, 17:00etan
‘Del Reves’ Kultur Etxean.

:: IURRETA

AZAROAREN 4an
19:00etan, ‘Mundubicyclette’ 
zinekluba, Ibarretxe kultur 
etxean.

Lehiaketa

:: BERRIZ

AZAROAREN 27 arte
Berrizko XVII. Argazki 
lehiaketara lanak bidaltzeko 
epea. Informazioa, Berrizko 
kultur etxean. 

:: ELORRIO

AZAROAREN 6an
17:00etan, 24 Ordu 
Digitalean lehiaketaren 
hasiera, Arriolan.

AZAROAREN 7an
22:00etan, 24 Ordu 
Digitalean lehiaketara 
aurkezturiko lanen 
emanaldia eta sari banaketa, 
Arriolan.

Bertsoak

:: ERMUA

URRIAREN 30ean
10:15ean, Oihana Bartra, 
Alaia Martin, Beñat 
Gaztelumendi, Felipe 
Zelaieta, Uxue Alberdi eta 
Jon Maia, Ermua Antzokian.

Tailerra

:: DURANGO

URRIAREN 31n
10:00etatik 13:30era, 
‘Bortizkeria sexistari aurre 
egiteko hainbat irtenbide 
daude; legea da horietako 
bat’, María Naredoren 
eskutik, Andragunean. 

:: IURRETA

URRIAREN 30ean

17:00etan, familientzako 
munduko jolasen tailerra, 
Ibarretxe kultur etxean. 

Urriaren 30ean, 20:00etan, Iurretan

Helduentzako ipuinak
‘La flor que palpita’ izenburuko saioa eskainiko du Yoshi Hioki kontalari 
japoniarrak, gaur, Iurretako Herri Bibliotekan. Entzulego helduari 
zuzenduriko saioa izango da Hiokirena.

AZAROKO AGENDA

2 IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA – Gizarte Ongizatea 
18:15 Emakumeen literatur tailerra.

3 IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 
18:30 En français “La carte et le territoire”.

4

AZALERAKO IPUINAK - Iurretako Herri Biblioteka 
17:00 0-18 hilabete bitarteko haurtxoak.
18:00 18-36 hilabe bitarteko haurtxoak.

IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA – Gizarte Ongizatea
19:00 Zine-Kluba: “Mundubicyclette” (61 min).
Moderatzaileak: Andoni Rodelgo eta Alice Goffart.

6

MUSIKALDIA 2015 - Aita San Migel Eliza
11:00 “JOLASJAZZ” Kontzertu didaktikoa.
15:00 “JOLASJAZZ” Kontzertu didaktikoa.
Sarrera dohainik.

IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA
Ipuin kontalariak: “Around the world”.
18:00 Kids & Us (3 urtetik gorakoak, ingelesez).

8

IURRETA EZAGUTU MENDI IBILALDIA
9:00 Irteera - Helmuga: Olaburu Frontoia. 
Ibilaldi 2: Laburra (16 km.) / Luzea (23 km.) 
Izena ematea beharrezkoa. Noiz: azaroaren 5era arte.
Non: Ibarretxe Kultur Etxean (946 200 342) edo  
www.herrikrosa.eus web orrian



2015eko urriaren 30a, barikua  |  anboto    23

BARIKUA, 30 
 09:00-09:00

Mugica 
Andra Maria 9 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 31
09:00-09:00

Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

09:00-13:30

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Mugica 
Andra Maria 9 - Durango

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

De Diego 
Intxaurrondo 22 - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

Jaio-Olabarrieta 
Errekakale 6 - Elorrio

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

DOMEKA, 1
09:00-09:00

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ASTELEHENA, 2
09:00-09:00

Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 3
09:00-09:00

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 4
09:00-09:00

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Iruarrizaga, Karmele 
San Miguel 15 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 5
09:00-09:00

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Iruarrizaga, Karmele (San 
Miguel 15 - Zornotza)

09:00-22:00

Sarasketa, Diego (Luis 
Urrengoetxea 5 - Zornotza)

ZAPATUA

20º

20º

21º

22º

13º

13º

15º

14º

ASTELEHENA

DOMEKA

MARTITZENA

EGURALDIABOTIKAK

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

zorion agurrarekin batera.

Ermodo, 11  DURANGO 
Tel.: 946 201 663 
gozatudurango@
gmail.com

Gozatu Gozotegia

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

  Gure mutil haundixak zazpi urte betetzen 
dauz urriaren 27an. Musu eta besarkada 
haundi bat etxekoen partez.

  Urriaren 30ean 11 urte beteko ditu gure 
neska haundiak! Ondo pasau eguna, 
etxekoen partez.

  Argazkian, Aitziberren urtegunerako 
plana pentsatzen dabiltza. Pastelak prestatu 
dituzte, eta cava ere egongo da! Zorionak, 
Aitziber, aita, ama, neba eta Dairenen 
partez. Urte askotarako eta ondo pasatu!

  Urriaren 31n Lurdesek urtiek beteko 
dauz. Zorionak etxekoen eta lagunen 
partez!

  Zorionak, Bidart!  6 urte egingo 
dozuz! Bargundiako familia guztiaren 
partez, mila kilo zorion!

  Hilaren 23an, BIZIDUN elkarteak antolatuta, Intxortara igo ginen. 
Eguna eta anbientia, zoragarriak!

  Gure Anik 3 urte beteko dauz 
azaroaren 4an. Zorionak, politte! Asko 
maite zaitugu, laztana. Mosu 
haundia-haundia Azkoititik eta 
Zornotzatik.



Orain hiru urte, Bixigu Taldea sortu zuten hiru lagunek, eta Euskal Herriko kosta zeharkatu guran ari dira

 AKUILUA  Aitziber Basauri
La Bocaina zeharbidea egite-
ra joan, eta eguraldi eskasaga-
tik bertan behera geratu zen 
Lanzarote eta Fuerteventura 
irlak lotzen dituen proba. Hala 
ere, zeharbidea egitea erabaki 
zuen Aitor Iturriagak; hori bai, 
kontrako noranzkoan.
 
Nundik datorkizu igeri egite-
ko zaletasun hori? 
Txikitatik izan dugu ohitura 
igerilekura joateko, amagaz, 
gero albo batera utzi arren. Ha-
la ere, 2001ean, istripua izan 
nuen, eta, osasun arrazoienga-
tik, berriro hasi nintzen joaten. 
Gustua hartuta entrenatzen 
hasi  nintzen, eta orain 8-9 urte, 
zeharbideak egiten. 

Fuerteventura-Lanzarote ez 
duzu lehenengo zeharbidea.
Ez. Orain hasi dira ezagunago 
egiten, baina, Euskal Herrian 
hainbat zeharbide egiten dira 
—Getaria-Zarautz tartean— 
eta horretan nabil urteotan. 
Orain lau urte, Tabira igeriketa 
taldean hasi nintzen, eta igeri-
lekuan zein itsasoan  hainbat 
lehiaketatan ibiltzen gara. 

Igerilekuan edo itsasoan, al-
dea egongo da...
Itzela! Proba laburrak dira 
igerilekuan egiten direnak 
(1,5 km). Itsasoan, laburrena 
sei kilometrokoa izan daiteke; 
Euskal Herrian, hiru kilome-
tro ingurukoak dira gehienak. 
Euskal Herriko kosta guztia 
egin guran ari gara orain.

Ze egitasmo da hori?
Bixigu taldea sortu genuen 

hiru lagunek, orain hiru urte, 
eta, etapaka, Euskal Herriko 
kostaldeko zeharbidea egiten 
hasi ginen. Donostiara heltzea 
falta zaigu. Piraguan datozen 
laguntzaileak ere baditugu.  
Zeharbide luzeetan (11-12 km), 
laguntza behar izaten da, se-
gurtasunagatik eta itsasontziek 
ikusi gaitzaten ere bai; gainera, 
jan eta edan egin behar izaten 
da horrelakoetan. Laburragoe-
tan (6-7 km), gure kabuz ibiltzen 
gara, buiekin.  Iparraldeko kos-
taldea egin gura dugu gero.

Kostaldea ez dugu urrun, bai-
na, gertu ere ez... 
Igerilekuetan sortzen da zale-
tasuna, eta, behin entrenatzen 
hasita, erronka bat behar du-
zu. Lagunartean eta naturagaz 
kontaktuan jarduten gara, eta 
gustura. Mendi lasterketetan 
ere gero eta jende gehiago da-
bil, Behobia-Donostia hurre-
ratu ahala, gero eta gehia-
go ikusten dituzu korri-
ka... Baliteke 40 urteko 
krisialdiak eragina iza-
tea (barrez).

La Bocaina zeharbidea, kon-
trako noranzkoan egin duzu...
Eguraldi txarragatik bertan 
behera geratu zen, baina, bes-
te batek eta biok zeharbidea 
kontrako noranzkoan egi-
tea erabaki genuen. 
Zodiac-a hartu ge-
nuen, laguntzeko. 

Nola joan zen? 
Ferryak eta korron-
teak zirela eta, kosta 
egin zitzaigun azken 
kilometro biak egitea. 

Olatu altuak sortu ziren eta, 
azkenean, 17,5 kilometro egin 
genituen. Bete genuen erronka.

Egin duzu horren zeharbide 
luzerik beste inoiz?
Euskal Herriko kostaldean 
zehar tokatu zaigu, inoiz, 11-12 
kilometro egitea. Hala ere, in-
guru honetan, ez dago horren 
luzerik. Itsasoa zakarragoa ere 
bada. Hala ere, ez gara txori-
buruak, eta itsasoaren egoera, 
haizea, korronteak... 
aztertzen ditugu. 
Izan daiteke ere 
itsasoa bare-ba-
re egotea eta ba-
patean aldatzea, 
k o r r o n t e a k 
sortzea... 

Erresistentzia proba gogorra...
Dana legez, entrenatuz gero... 
Hala ere, erreza ez zen izan, 6,5 
ordu egon ginen uger egiten.

Itsasoaren egoerak horren-
besteko eragina al du?
Itsasoa oso aldakorra da. Eta 
norbera ere ez dago beti berdin. 
Baina gu nahiko dieselak gara, 
antzera batean ibiltzen gara be-
ti (barrez). 

Itsasoari aurre egitea lan sin-
dikala baino samurragoa 
izango da..
Gu ere “korronteen kontra” 
gabiltza askotan. Uger egi-
tea terapia lez erabiltzen dut 

nik, deskarga lez. Bata 
lana edo ardura da; 

bestea, plazerra.

“Igerilekuan behin entrenatzen 
hasita, erronka bat behar izaten da ” 

Aitor Iturriaga  ‘Txoko’ | Tabira igeriketa taldeko kidea | Durango, 1971

Akuilua LAUHORTZA

Ugaztunak
Begietatik hasi, beso eta hanke-
tatik pasa, eta azken ile-mata-
zaraino, izaki erabat originala 
ekarri dugu mundu honetara. 
Gure semea. Bihotz berri bat, 
amaren sabelean hazita, mila-
ka miloi taupada egingo dituen 
bihotz berria. 

Amaren bularrean asetzen 
du gosea, amaren paparrean bi-
latzen du babesa. Hotza duenean 
dar-dar, mina duenean negar. 
Ugaztuna da; laster, gure siste-
ma eta testuinguruak, ugaztun 
soil bat dela ahaztuaraziko dion 
arren. 

Bada, gure jendarteak ahaz-
tu egin du animaliak garela, 
ugaztunak. Kontsumismoaren, 
kapitalismoaren eta postmoder-
nitatearen keriak, beharbada. 
Eta erabat fisiologikoa, naturala 
eta primitiboa den erditze zein 
edoskitze prozesuan, temati 
ari gara teknologia eta ustez-
ko zientzia modu bat aplikatu 
nahian. Emakumeen senari, 
euren gorputzei eta milaka urte-
ko jakinduriari utzi beharrean, 
prozesua artifizial bihurtzen 
dugu, protokolo, produktu, ma-
kina eta abarrekin. Batzuetan 
bai, baina beti eta sistematikoki, 
ordea, ez da beharrezkoa hala-
korik. 

Larria da, eguraldia bezain 
naturala den zerbait industria-
lizatu nahi izatea. Eta are larria-
goa muturreko medikalizazio 
hori, gizonen ikuspegia inposa-
tzen duen sistema honek egin 
izana. Urteen indarrez egin 
duen lan mardula da. Patriar-
katuaren, paternalismoaren 
keriak, baliteke.  

Orain 30 urte, Osasunaren 
Mundu Erakundeak oharta-
razi zuen: emakumeek eskubi-
dea duzue haurdunaldian eta 
erditze prozesuan hartutako 
erabakien erdigunean izateko. 
Izan konfiantza, beraz, zuen 
bihotz eta gorputzean; zuena 
izan behar da erabakia. 

JULEN  
ORBEGOZO

Kazetaria
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