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40 urtez 

erbestean
Lau hamarkada igaro dira Espainiak 
Mendebaldeko Sahara Marokoren 
esku utzi zuela. Oraindik ere, milaka 
sahararrek gatazkaren irtenbidearen 
zain jarraitzen dute Aljeriako 
kanpamentuetan. Durangaldeko 
hainbat udal, elkarte eta norbanakok 
lanean dihardute sahararren 
eskubideak errespeta daitezen.   2-3

Durangoko Txosnaguneaz berbetako, 
batzorde berezi bat sortuko dute

Ikastolen sorreraren  
antzeko egoera bizi  
du Kolonbiako  
nasa herriak”  10 
Rosa Elizburu eta Rosi Oleaga

Aurten Landako Gunean ezarri dute Txosnagunea, eta horren inguruko 
balorazioa egin du Durangoko Txosna Batzordeak. Bertan jai-giroa sortzea 
zaila dela uste dute, eta, hori argudiatzeko, hainbat arrazoi eman dituzte. 
Hurrengo jaiei begira, udal alderdietako ordezkariekin batera batzorde 
berezi batean landuko dute Txosnagunearen gaia.    4 
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“Sahararrek argi 
dute hori ez dela 
beraien lekua” 
Basaguren eta Arrizabalaga Tindufeko (Aljeria) 
errefuxiatu kanpamendura joan dira bidaian

 ERREPORTAJEA  J.G./M.O.
40 urte bete dira Espainiak 
Mendebaldeko Sahara Maro-
koren esku utzi zuenetik. Be-
rehala heldu zen Marokoren 
okupazioa, milaka saharar er-
besteratzea ekarri zuena. Lau 
hamarkadara igaro eta gero, 
Tindufeko (Aljeria) errefuxiatu 
kanpalekuak konpondu bako 
gatazkaren lekuko dira. Bertara 
bidaiatu dute Jon Basagurenek 
eta Odei Arrizabalagak.

Nola sortu da Tindufera joate-
ko asmoa?
Odei Arrizabalaga: Bidaia gure 
aldetik egin dugu, turista mo-
duan. Ez gara elkarte batekin 
joan. Hasieran, bost lagun batu 
ginen, oporretan astebete leku-
ren batera joateko. Lagunetako 
batek ume sahararrak hartzen 
dituenez udan, familia bat eza-
gutzen du Tindufen, eta horrela 
sortu zen hara joateko asmoa.
Jon Basaguren: Bai, lagun ho-
rietako bat ezin izan zen etorri, 
eta, azkenean, familia hori eza-
gutzen duena ere ez. Beraz, beste 
hirurok joan gara.

Zuen aldetik joan zarete, be-
raz? 
J.B.: Bai, Madriletik Aljeriara 
joan ginen, eta handik Tindufe-
ra.  Pertsona bat gure bila etor-
tzekoa zen, baina ez zen agertu, 
eta abenturatxoa izan zen. 
O.A.:  Orain urte batzuk bahike-
taren bat izan zen, eta, ordutik, 
oso kontrolatuta dago dena. 
Protokolo bat dago, baina, antza 

denez, ez geunden zerrendan. 
Azkenean, kotxea ipini ziguten 
joan behar ginen lekura joateko.

Tindufeko azken egunetako 
uholdeen aurretik antolatu ze-
nuten bidaia. Zer aurkitu duzue 
bertan?
O.A.: Aaiunen egon ginen, Bu-
kraa herrian, eta han uholdeek 
ez zuten eragin handirik izan. 
J.B.: Zazpi edo zortzi egunean 
euria bota eta bota ibili zen, ater-
tu barik. Beldur handia pasatu 
zutela diote denek, eta oraindik 
ere beldur ziren euri gehiago 
egingo ez ote zuen. Ur putzu 
handiak ere ikusi genituen. 
Hondartza deitzen genien. Beste 
wilaya batean, Auserden, egoe-
ra okerragoa zen. Etxe gehiago 
hondatuta, eta jendea haimetan 
bizitzen zegoen. Alfonbra eta 
mantak sikatzen ari ziren. 
O.A.: Leku honetan jende oso 

gutxi ikusi genuen, eta esan 
ziguten “mendira” joan zirela, 
haima eta guzti, etxeak berrerai-
kitzen zituzten bitartean. Dena 
dela, Dajla da kalte gehien jasan 
duen gunea. 

Tindufera bidaiatzen duzuen 
lehenengo aldia izan da. Zela-
ko esperientzia izan da?   
J.B.: Esperientzia oso polita izan 
da. Bizitza familiarra egin dugu. 
Hango bizimodua ezagutu dugu. 
Niri hango familia-harremanek 
atentzioa eman didate. Lehengu-
suen eta familia guztiaren arte-
ko lotura nabaritzen da.
O.A.: Ni ez naiz sekula irten 
Europatik, eta kontraste itzela 
nabaritu dut. Jendea baliabide 
oso gutxigaz bizitzen ikusten 
duzu, beste bizimodu bat da. 
Familiak garrantzi handia du. 
Komunitatea oso barneratuta 
dute. Bestalde, erbestearen gaia 
ere oso presente dute, zergatik 
dauden hor. 

40 urteren ostean, sahara-
rrek erbestean jarraitzen du-
te. Egoera honek badu irten-
biderik?   
J.B.: Ikusi dudanagatik, jendea 

nazkatuta dago. Zaharrek badu-
te borroka egiteko gogoa, baina 
gazteek bidaiatu egin dute, eta 
badakite zer den erosotasuna. 
Beraz, gazteek handik irtetea 
gura dute. Denboragaz, jendeak 
handik irten gurako du eta bizi-
modu erosoago bat eduki. 
O.A.: Gaitza da. Herri oso bat 
mugitzerakoan, oso gai larria 
da, eta orain konponbide zaila 
du. Gainera, hau goitik dator, eta 
ez dut uste irtenbidea gure esku 
dagoenik. Gerra bizi izan duen 
jendearekin egon gara berbetan,  
baina, umeak bertan jaio dira, 
eta bizitza aldatuz doa. Beraiek 
argi dute hori ez dela beraien le-
kua. Beraz, euren bizimodua au-
rrera ateratzeko, kanpora joaten 
ari dira, batez ere Espainiara. 

Nazioartean nork eman behar-
ko lituzke pausoak auzi honi ir-
tenbidea bilatzeko?
J.B.: Espainiak erreferenduma 
antolatu beharko luke, baina 
Mendebaldeko Saharak duen 
aberastasuna dela-eta (fosfa-
toa...), Marokok ez dut uste era-
bakia onartuko lukeenik. Be-
raz, egoera nahiko zaila dela 
deritzot. Gainera, Tindufera 

bidaltzeko guztia Aljerian eros-
ten denez, herrialde honi ondo 
datorkio diru sarrera hori. Hor-
rrela, trukeko txanpona izaten 
jarraitzen dute, eta ezer ez da-
goen desertuan, 50 gradura bizi-
tzen jarraitzen dute.
O.A.: Espainiako gobernuak 
badu bere erantzukizuna histo-
rikoki, baita Marokok ere. Hala 
ere, horren irtenbidea gober-
nuen esku dago. Sahararrek 
ahal dutena egiten dute. Errefe-
rendum bat egingo zela zin egin 
zieten, eta oraindik ez da egin. 
Bete ez diren hainbat hitzarmen 
daude zorretan. Tartean dauden 
interesak oso handiak dira. Gai 
oso konplexua da. 

Berrizko Udalak baditu proiek-
tuak Tindufen. Baten bat eza-
gutzeko aukerarik izan duzue?
O.A.: Berriz oso sentsibilizatu-
ta dago sahararren auziarekin. 
Une honetan, baditu hainbat 
proiektu Tindufen, batez ere, 
Saharako Emakumeen Batasun 
Nazionalaren Laguntza Sarea-
ren bitartez, emakumearen 
etxea adibidez. Bidaian joan 
garenean, proiektu hori bisita-
tzeko aukera izan dugu.

J. Basaguren: 
Esperientzia polita 
izan da. Familia 
bizitza egin dugu”

O. Arrizabalaga: Ez 
naiz inoiz Europatik 
irten, eta kontraste 
handia izan da”

Jon Basaguren (Durango, 1987) | Odei Arrizabalaga (Berriz, 1987)

Basaguren, aurrez aurre argazkian, Arrizabalaga atzean eta bidaian parte hartu zuen Oihane Zabala eskuinean.



2015eko azaroaren 13a, barikua  |  anboto       Herririk herri    3

Lih Beiruk, eguaztenean, Berrizko kultur etxean.

“Euskal Herria beti egon da 
elkartasunaren abangoardian”

 BERBALDIA  
Berrizko Udal Kontseiluak dei-
tuta, elkarretaratzea eta ber-
baldia egin zituzten eguaz-
tenean. Bihar, elikagai bilketa 
egingo dute 18:30ean, Olakue-
tan, Gaztainerre baten bueltan. 
Frente Polisarioko ordezkari-
tzako Lih Beirukek parte hartu 
zuen berbaldian, eta aurretik, 
ANBOTOren galderak eran-
tzun zituen.

40 urte dira Marokoren okupa-
ziotik. Luze doa, ezta?   
Bai. Lau hamarkadako drama 
bat da, eta agintari espainia-
rrek  gogoeta egiteko zain gau-
de. Marokoren presio eta txan-
taien erruz, gure ibilbidean ge-
ratuta gaude. Marokok, soluzio 
militarra inposatzeko ezinta-
sunaren aurrean, munduko ha-
rresirik luzeena egitea aukeratu 

zuen, Israelen laguntzagaz. Afri-
kar Batasunaren konferentzia 
batean erreferenduma egitea 
onartu zen, eta Hassan II.a erre-
geak ere horren alde egin zuen 
hasieran. Nazio Batuen Erakun-
deak plan bat diseinatu zuen, eta 
1992an egin behar zen galdeketa. 
Baina, bertan behera geratu zen, 
eta 23 urtez itxaroten gaude.  Ma-
rokok bazekien sahararren in-
dependentzia ekarriko lukeela, 
eta oztopoak ipintzen jarraitzen 
du. Espainian egon diren gober-
nuek egoera hori babestu dute.

Erreferendumak ekarriko luke, 
beraz, konponbidea?   
Orain arte bai, hori da martxan 
dagoena. Baina, desafio keinua 
eginez, Mohamed VI.a erregea 
lurralde okupatuetara joan zen, 
jarrera guztiz erasokorra era-
kutsiz. Negoziazioak jarraitze-

ko ez zegoela prest adierazi zuen 
bertan, eta NBEko ordezkariek 
ez zutela Mendebaldeko Sahara 
berriz zapalduko ere bai.  Orain, 
NBEren teilatuan dago pilo-
ta. Aste honetan bertan, Chris-
topher Roos ordezkari berezia 
hara joango dela baieztatu dute.

Bitartean, errefuxiatuek egoe-
ra zailean jarraitzen dute...   
Urte asko dira, baina gure jen-
deak nahiago du 40 urteotako 
gurutze-bidea bizi, etsitako eta 
menderatutako marokoar lez bi-
zi baino.

Kanpotik elkartasuna jasotzen 
duzue, Euskal Herritik ere bai.   
Handia. Euskal Herria beti egon 
da elkartasunaren abangoar-
dian. Zintzoki, zuen elkartasun 
barik, gure erresistentzia-gaita-
suna asko txikituko litzateke.

Rio de Orok laguntza 
kontu bat zabaldu du
Elorrioko Lajwadek ur biltegiak ipiniko ditu, Tindufen

 ELKARTASUNA
Durangaldea eskualde solida-
rioa da Saharako kausagaz, eta, 
batez ere, Tindufen (Aljeria) 
dauden errefuxiatuekin. El-
kartasun hori biderkatu egin-
go da orain, uholdeen erruz 
sahararren egoerak okerrera 
egin duenean. Adibidez, Rio de 
Oro taldeak kontu korronte bat 
zabaldu du eskola bat konpon-
tzen laguntzeko, eta Elorrioko 
Lajwad elkarteak ur biltegi 
berriak ipintzen lagunduko du. 

Rio de Oro taldeak aniztasun 
funtzionala edo ezgaitasunak 
dauzkaten ume sahararrak 
ekartzen ditu udan, Tindufetik, 
eta Izurtzan hartzen dute ater-
pe. Mikel Del Arco kideak azal-
du du, arlo horretan dihardu-
tenez, behar bereziak dituzten 
umeen eskola bat konpontzeko 
batuko dutela dirua. Eskola ho-

ri Dajla eskualdekoa izango da, 
kalte gehien jaso duen zonaldee-
tako bat, hain zuzen. “Jasotako 
diruaren %100 inbertituko da”, 
esan du Del Arcok. Hauxe da 
kontu korronte zenbakia: 3035-
0129-1112-9003-4483. Bere esane-
tan, batutako diruaren arabera, 
udan hona etorritako umeen 
familiei ere lagunduko diete. 
“Batzuei etxeko horma bat jausi 
zaie, eta zenbaiti etxe osoa”. 

Abenduan joango dira Tin-
dufera, eta, laguntza emateaz 
gainera, eskolak bisitatu eta 
datorren udako ume taldea osa-
tuko dute.

16 elorriar bidaian
Elorriotik ere 16 herritar joan-
go dira kanpamenduetara, 
abenduan, eta ur biltegien eki-
menaz aparte, 300 kilo janari 
eramango dituzte.

Rio de Oroko kideak ume sahararrekin, aurtengo udan.
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Faxisten 
omenaldiak 
ikertzeko eskatu 
du udalak 

  DURANGO  M. O.
Udalaren bozeramaileen ba-
tzordeak adierazpena onartu 
du, azken asteetan, Durango 
bonbardatu zuten italiar faxis-
tei Espainian eginiko omenal-
dien harira. “1937ko martxoa-
ren 31n eta hurrengo egunetan 
gure uriak jasandako bonbar-
daketa ankerrak pairatu zituz-
tenen oinordeko legitimoak 
garenez, Italiako Aviazione 
Legionariari egindako omenal-
diak salatzen ditugu”. Gainera, 
omenaldi horiek ikertzeko es-
katu dio udalak Espainiako Go-
bernuari. 300 hildakotik gora 
eta eraikin askoren suntsiketa 
ekarri zuen bonbardaketak.

Omenaldiak Argentinako 
kereilaren baitan salatzeko 
eskaria egin dio udalari Sare 
Antifaxistak. 

TTIP akordioari 
buruz berbaldia 
eskainiko du 
Oskar Matutek 

  BERRIZ  A. U.
Berrizko EH Bilduk eta Oka 
kultur elkarteak antolatuta, 
TTIP merkataritza akordioari 
buruzko berbaldia emango du 
Oskar Matute EH Bilduko par-
lamentariak, azaroaren 17an. 
Kultur etxean izango da hitzal-
dia, 19:00etan hasita. Matutek 
Europako Batasuna eta AEB 
lantzen dabiltzan itunaren 
nondik norakoak azalduko di-
tu, eta akordioak herritarren-
gan izango lituzkeen ondorioei 
buruz berba egingo du. 

EH Bilduko parlamentariak 
azaroaren 17an emango 
du hitzaldia, kultur etxean, 
19:00etan hasita

“Zaila da Landako Gunean jai 
giroa sortzea”, txosnen arabera
Landako Gunean, txosnen izaera “kaletarra” galdu dela esan du batzordeak

  DURANGO Markel Onaindia
Txosna Batzordeak, aurten be-
re egoitza izan den Landako 
Gunearen balorazioa egin du. 

Euren arabera,  txosnen izaera 
“kaletarra” galtzea eragin du 
Landako Gunean ezartzeak, 
eta elkarteen irabazi ekonomi-

koak ere txikitu dira. Txosna 
Batzordearen iritziz, Landako 
Gunea espazio oso zabala da: 
“Durangoko jaietan gaur egun 

ibiltzen den jende kopuruare-
kin oso zaila da bertan jai-giroa 
sortzea”. Gainera, kanpoaldeko 
eremuaz, txosnak ipintzeko mu-
ga teknikoak daudela esan dute, 
eta, ondorioz, kanpoaldeko gune 
hori ez ei da erakargarria izan. 
Gunea jai eremutik aparte gera-
tzen dela ere uste dute. 

Guztia ez ei da txarra izan. 
Landako Guneak hainbat erraz-
tasun tekniko eskaintzen ditue-
la diote, eta bertako behargine-
kin ere hartueman ona eduki 
dutela. Bestalde, “zailtasunak 
zailtasun”, herritar asko Txos-
nagunera hurreratzea lortu 
dutela esan dute, eta eskerrak 
eman dizkiete guztiei. 

Batzorde berezia
Txosnagunearen gaiak konpon-
du barik jarraitzen du. Momen-
tuz, txosnetako kideekin eta 
udaleko alderdi guztiekin osa-
tutako batzorde berezi bat sor-
tzea adostu dute, eta abenduan 
izango da lehenengo batzarra. 
Txosnagune finko baten beha-
rra nabarmendu du batzordeak.

Txosnagunean, paella lehiaketarena izan zen ekitaldirik arrakastatsuenetako bat.

Eskolako 
legeztatzeko 
aldaketa 
Aldundira

  ATXONDO  J. D.
Otsailean, EAEko Auzitegi Na-
gusiak baliorik barik utzi zuen 
eskola egiteko udalak Jaurla-
ritzari bere sasoian emandako 
lizentzia. Epai berak eskola 
legeztatzeko jarraitu beharre-
ko gakoak ematen zituen, eta, 
harrezkero, bide horretan la-
nean dihardu udalak. Uztailean, 
plan berezi bat onartu zuten, 
eskatzen zen informazioa jaso-
tzen zuena. Paraleloki, eskola-
ko gune haren inguruko arau 
subsidiarioen aldaketa puntual 
bat aurrera eraman dute. Pro-
posamenak alegazio bat jaso du, 
eskola inguruko auzotarrena. 
Udalbatzarrak, aho batez, ez du 
alegazioa onartu, eta aldaketa 
puntuala behin behinean onar-
tu du. Orain, Aldundiari dago-
kio behin betiko onartzea.

2012ko aparteko 
ordainsariaren 
beste parte bat 
kobratuko dute

  ZALDIBAR I. E.
Espainiako gobernuaren agin-
duz, 2012an ordaindu ez zieten 
gabonetako aparteko ordain-
sariaren parte bat bueltatuko 
die Zaldibarko Udalak udaleko 
langile publikoei. Urriaren 
29ko udalbatzarrean, aho batez 
erabaki zuten bezala, zor die-
tenaren %33 ordainduko diete, 
oraingoan. Arantza Baigorri 
alkateak azaldu duenez, 2012ko 
gabonetan kobratu ez zuten 
ordainsariaren beste zati bat 
duela hilabete batzuk jaso zu-
ten udaleko langileek. 

Baigorri alkateak azaldu 
duenez, Espainiako gobernua-
ren 2012ko dekretuaren berri 
izan ostean, aparteko ordainsa-
riei zegokien diru kopurua gor-
de egin zuen udalak, aukera ze-
goenean langileei bueltatzeko.

Aparkalekuen egoeraren 
berri informazio paneletan

  ZORNOTZA  J. D.
Zornotzako Udalak Bidean Pla-
nean jasotako ekintza-plana 
gauzatu du, eta horren berri 
eman dute. Oinezkoen segur-
tasuna hobetzea, herrigunetik 
dabiltzan ibilgailuen emaria era-
ginkortzea eta airearen kalitatea 
hobetzea izan dute helburu.

Herriko sei aparkalekuren 
egoera (libre dauden plazen kop-
purua) jakinarazten duten sei 

informazio panel ipini dituzte 
herriko sarreran eta Karmen 
kalean. Informazio zehatz hori 
eskainiz, herriguneko zirkulazio 
emaria gutxitu gura dute; horrek 
zarata gutxitzea eta airearen ka-
litatea hobetzea ekarriko du. 

Oinezkoen segurtasuna ho-
betzeko, aldiz, San Pedro kaleko 
hiru zebrabideetako kale-argien 
argiztapena hobetu dute. Argi 
berriak kontsumo baxuagoa du.

Udal ordezkariak Bideaur biribilgunean dagoen informazio panelaren aurrean.
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Otxandio Udalbiltzan sartu 
da, eta Atxondok bertan 
sartzeko prozedura hasi du
Udabiltzak onartu egin du Otxandiok egindako eskaera

  DURANGALDEA  J. D.
Otxandiok aurreko legegin-
tzaldian egin zuen Udalbiltzan 
—Euskal Herriko udal eta udal 
hautetsien biltzarra—  sartzeko 
eskaera, eta uztailean egindako 
udalbatzan onartu zuen eskae-
ra. Otxandioko azken udalbatza-
rrean eman zuten horren berri, 
eta erakunde horretan izango 
duten ordezkaria hautatu zu-
ten: Miren Urigoitia (EH Bildu) 
izango da.

“Horrelako erakundeak sor-
tzea eta bertan parte hartzea po-
sitiboa da”, baloratu zuen Urtzi 
Armendariz alkateak: “Sines-
ten dugu Euskal Herriaren ikus-
pegitik garapenerako tresnak 
behar direla, eta iruditzen zaigu 
Euskal Herria bere osotasunean 
kontuan hartzen duten egiturak 
bultzatzea positiboa dela”.

Udabiltzan sartuta, Otxan-
diok zer onura jaso ditzakeen 
ere aipatu zuen: “Gure antzeko 

egiturak eta arazoak dituzten 
herriekin gauzak elkarbana-
tzeko, eta denon artean irtenbi-
deak bilatzeko bidea izan daite-
ke. Ikusiko dugu, apustu bat da”.

Bere aldetik, Atxondok Udal-
biltzan sartzeko eskaera egingo 
du. Hori erabaki zuten astelehe-
neko udalbatzarrean, EH Bil-
duren aldeko botoekin. Udalbil-
tzak “eraikuntza nazionalaren 
eraikuntzan aurrerapausoak 
emateko” eskaintzen dituen au-
kerak azpimarratu zituen Dabid 
Cobos alkateak. Hainbat arlotan 
“antzerako interesak dituzten 
udalerriekin elkarlanean aritze-
ko” bidea izan daiteke.

EAJk kontra bozkatu zuen. 
Gorka Garatek honakoa galdetu 
zuen: “Udalak diru bat jarriko du 
urtero, baina, gero, zer eta zelan 
bueltatuko da hori herrira?”.

2.100 bisitari jaso ditu 
Hontza museoak
Gaur egun, 650 ale daude ikusgai Natur Zientzien Museoan

  MAÑARIA  M. O.
Iazko azaroaren 24an inaugu-
ratu zuten Hontza Museoa, eta 
geroztik, 2.100 bisitaritik gora 
jaso ditu. Urtemuga ospatzera-
ko, 2.300eko kopurura ailega-
tzea espero dute arduradunek. 
Astelehenean, prentsaurrekoa 
eskaini zuen museoko presiden-
te Enrique Huertak, balorazioa 
egin eta proiektu berrien ingu-
ruan berba egiteko. 

Huertak 37.000 ale dauzka 
gordeta, eta museoan 650 dau-
de ikusgai momentu honetan. 
Munduko Moluskuak izeneko 
aldi baterako erakusketa egoki-
tu du, eta, gainera, hogei pieza 
berezitik gora jaso dituzte Vic-

tor  Martinez Ayalaren partez. 
Afrika eta Amerikako aleak di-
ra: lehoiak, jirafa, puma argen-
tinarra, Kanadako hartz beltza, 
gepardoa... 

Bestalde, EHUko hainbat 
ikasle egon dira, eta hiru, gradu 
amaierako lana egiten dabiltza 
museoa oinarri hartuta.

Enrique Huerta, Hontza museoan, prentsaurreko ostean.

Afrika eta Amerikako aleak 
dira: lehoiak, jirafa, puma 
argentinarra, kanadako 
hartz beltza, gepardoa...

Argindarra 
kobratzeko 
aparatua jarriko 
dute frontoian

  IZURTZA  J.Derteano
Izurtzako pilotalekua zabalik 
dago denentzat, baina, tokia se-
gurtatzeko, erreserbak ere egin 
daitezke. Orain arte, doakoa zen 
Izurtzan erroldatutakoentzat, 
eta 10 euro gainerakoentzat. 
Argindarra ez zen aparte or-
daintzen. Orain, erabilpeneko 
ordenantza egokitu dute, eta 
udalbatzarrak aho batez onartu 
du. Erabilpena eta argindarra  
bereizi dituzte. Aurrerantzean,  
erabilpena doakoa izaten jarrai-
tuko du izurtzarrentzat, eta lau 
euro izango da herritik kanpo-
koentzat. Argindarra, berriz, 
euro bat izango da herrikoen-
tzat, eta lau euro gainerakoen-
tzat. Argindarraren erabilera 
kontrolatzeko, aparatu bat jarri-
ko dute aldagelen kanpoaldean. 
Erreserba egiterakoan jasotako 
txanpon berezia aparatuan sar-
tu, eta argia piztuko da.

Adosteko asko falta dela 
erakutsi du Memoriaren Egunak
Durangon, EH Bildu Memoriaren Eguneko ekitaldian egon zen, PP ostera, ez 

  DURANGALDEA  M. O. / J. D.
Indarkeriaren biktimak oroitze-
ko Memoriaren Eguna izan zen 
martitzenekoa, eta Durangon 
eta Zornotzan ekitaldiak egin 
zituzten. Eusko Jaurlaritzak 
omenaldi bateratuak egiteko 
deia egin zuen, baina, aurtengo 
Memoriaren Egunak, oraindik 
adosteko asko falta dela erakutsi 
zuen. Hori igarri zen Durangon; 
EH Bildu bertaratu egin zen, 
baina ekitaldia partziala zela 
kritikatuta. PPk, ostera, ez zuen 
parte hartu. Alderdiak ez zuen 
bat egin Jaurlaritzaren proposa-
menagaz, eta “erabaki horregaz 
koherente izanik”, Fran Garate 
zinegotzia ez zen bertaratu.

Ezkurdiko ekitaldian, ho-
rrela, PP izan ezik, gainerako 
alderdietako kideak egon ziren, 
Aitziber Irigoras alkatea buru 

zela. Rosa Vadillok egin zuen 
lore eskaintza, ETAk Durangon 
hil zuen Epifanio Vidalen alar-
gunak. ETAren lehenengo hilke-
ta izan zen Durangon.

Durangon 2007tik burutzen 
den ekitaldi hori ETAren bik-
timak omentzeko izan da, eta 
hain zuzen, biktima horiei es-
kainitako monolitoan egiten da. 
Horregatik, EH Bilduk ekitaldi 
partziala izan zela salatu zuen, 
aurretik bidalitako oharrean. 
Edozelan ere, ekitaldian parte 

hartzea erabaki zuen: “EH Bil-
duk ez du, inolaz ere, alderdien 
arteko liskarra hauspotu nahi”. 
Gainera, hurrengo urtera begi-
ra lan egin behar dela aldarri-
katu zuen: “2016 urteko Memo-
riaren Egunak Gerra Zibiletik 
gaur arte Euskal Herrian egon 
diren biktima guztiak oroitu 
beharko ditu”. Bestalde, koali-
zioarentzat lehentasun izango 
dira “preso politikoek jasaten 
duten giza eskubideen urrake-
ta” eta dispertsioa amaitzea.

Zornotzan alderdi guztiak 
egon ziren, baina PP ez dago or-
dezkatuta udalean. Andoni Agi-
rrebeitia alkatearen berbetan, 
Memoriaren Eguna “ahalik  eta 
adostasunik  zabalenagaz” egin 
gura dute, “bizikidetzaren espa-
rruan urtero aurrerapausoak” 
emateko.

Martitzeneko ekitaldia, Ezkurdin, Rosa Vadillok lore eskaintza egin eta gero.

EH Bildu: “Memoriaren 
Egunak Gerra Zibiletik gaur 
arte egon diren biktima 
guztiak oroitu beharko ditu”

Zapatueron izena 
emateko aukera 
dute 5etik 16 urte 
arteko gazteek

  MALLABIA  A. U.
Azaroaren 28an abian jarriko 
dute Zapatuero aisialdirako es-
kaintza. Kontzejuzarra izango 
da hilean behineko hitzordura-
ko lekua. Jolas kooperatiboak, 
tailerrak, irteerak, eskulanak 
eta beste hainbat ekintza au-
rreikusi dituzte Berbaro eus-
kara elkarteko hezitzaileek 
Mallabiko gazteentzat. Izena 
ematen dutenekin, talde bi osa-
tuko dituzte. 6-11 urte artekoak 
eta 12-16 urte artekoak. 

Hitzorduak azaroaren 28an, 
abenduaren 23an, urtarrilaren 
30ean, otsailaren 27an, maia-
tzaren 12an, apirilaren 30ean 
eta maiatzaren 28an izango 
dira. Zapatueron parte hartu 
gura dutenek azaroaren 16tik 
26ra arteko tartea dute kultur 
etxean izena emateko, edo on-
dorengo telefono zenbakira 
deituta: 943 176 691.  
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Memoria estimulatzeko 
tailerra egiten hasi dira
Martitzenean egin zuten lehenengo saioa nagusiek 

   GARAI  M. O.
Durangaldeko Amankomunaz-
goko Nagusien Dinamizazio sai-
lak sustatuta, memoria estimu-
latzeko tailerra egiten hasi dira 
Garaiko hainbat nagusi. Hain 
zuzen ere, martitzenean egin 
zuten lehen saioa, eta azaroaren 
eta abenduaren bitartean gara-
tuko da ikastaroa. 

Garaiko San Migel nagusien 
elkarteko kideek adierazi dute-
nez, martitzenetan batuko dira 
tailerra burutzeko. Azaroaren 
17an eta 24an, eta abenduaren 

1ean, 15ean eta 22an izango dira 
hurrengo hitzorduak. Ordu-
beteko iraupena edukiko dute 
saioek, 17:30etik 18:30era bitar-
tean, hain justu. Kultur Etxea 
izango da elkargune.

Ordubeteko iraupena 
edukiko dute saioek, 
17:30etik 18:30era 
bitartean, hain justu

Argiñetako ermita ez dute, 
gutxienez, 2017ra arte konponduko  
Argiñetako ermita babesteko, behin behineko neurriak aztertzen dabil udala

  ELORRIO  Markel Onaindia
Argiñetako ermita egoera eska-
sean dago, teilatua apurtuta da-
goelako. Udala eta auzokideak 
kezkatuta daude, baina 2017ra 
arte, gutxienez, ez dute konpon-
duko. Izan ere, Aldundiak ez du 
dirurik aurreikusi, ez aurtengo, 
eta ezta datorren urterako ere. 
Horren aurrean, ermita babes-
teko behin behineko neurriak 
aztertzen dabil udala, Idoia Bu-

ruaga alkateak adierazi duenez. 
Barruan dauden hilarri origi-
nalengatik kezka agertu du.

Alkateak azaldu du udalak 
hitzarmen bat zeukala gotzain-
degiagaz, eta, aurten, 50.000 
euro ipintzea aurreikusita ze-
goela.  Obra 100.000 eurotik gora-
koa izango da, eta, antza denez, 
eliztarrek beste akordioren bat 
zeukaten aldundiagaz. Baina, 
Buruagaren arabera, akordio 

hori ez zen konpontzeko, nekro-
poliaren interpretazio-gune lez 
egokitzeko baizik. Bere iritziz, 
gotzaindegiak ez du dirurik 
ipintzeko asmorik.

Jesus Zenitagoia auzotarra 
arduratzen da ermita zaintzeaz, 
eta auzokideek “teilatua jauste-
ko beldurra” dutela dio, “arris-
kutsu” dagoelako. Gaiaz berbe-
tako, orain aste bi batzartu ziren 
udala eta auzokideak. 

Argiñetako teilatua konpontzeko, 100.000 eurotik gora beharko dira. 

Dantzari belaunaldi 
berria sortu gura dute
Azaroaren 27rako deitu dute lehenengo entsegua

  IURRETA  A.B.
Dantzari belaunaldi berria 
sortu gura du Iurretako Mikel 
Deuna dantza taldeak, eta, ho-
rretarako, 2000 eta 2003 urte bi-
tartean jaiotako neska-mutilei 
luzatutako deialdi zabala egin 
du. “Belaunaldi berria sartzeko 
ordua dela uste dugu, eta gu ere 
erakusteko gogoagaz gaude”, 
azaldu du Larraitz Zabala dan-
tzariak.  Gaur egun, 27 urte ditu 
taldeko nagusienak, gazteenak, 
berriz, 18 urte.

Herriko dantza taldeak 16ko 
taldea sortu gura du, eta, lehe-
nengo entsegurako hitzordua 
ere jarri du: azaroaren 27an, 
18:30ean, Aita San Migel pla-
zan. “Giro euskaldun eta he-
rrikoian” dantzan ikasi gura 
duenak bertaratzea baino ez du. 

Juan Orobiogoitia ikaste-
txera joan dira, asteon, Mikel 
Deuna taldekoak DBHko 1. eta 
2. mailako  neska-mutilei azal-
penak ematera. Asmoa DBH 
osora heltzea da.

Bidegorri 
batzuen egoera 
hobetuko dute

  IURRETA  A. B.
Zenbait hobekuntza egingo 
ditu udalak Mallabiena eta 
Arandiako bidegorrietan, “se-
guruago eta erakargarriago” 
bihurtzeko. Irisgarritasuna 
ere hobetu gura dute. Hartara, 
jarlekuak, zakarrontziak eta 
iturriak ipiniko dituzte. Aran-
dian, Padureta industrialdea-
ren ondoan, zorua ere konpon-
du dute. Hala azaldu du Iñaki 
Totorikaguena alkateak.  Dato-
zen asteetan amaituta egongo 
diren lanotarako, 12.000 euroko 
aurrekontua izan dute.

Tasa eta zerga 
gehienak 
zeudenean utziko 
dituzte 2016rako

  ABADIÑO  I.E.
Tasa eta zerga gehienak dau-
denean mantenduko ditu 2016. 
urtean Abadiñoko Udalak. 
Horixe jasotzen du, urriaren 
27ko ohiko bilkuran Abadiño-
ko Independienteak eta EAJko 
ordezkariek babestu zuten 
ordenantza fiskalak. Antonio 
Serrano Ogasun arloko zine-
gotziak azpimarratu zuenez, 
“KPIan aldakuntza nabarme-
nik ez dagoenez”, orokorrean, 
“herritarren gaineko zerga-za-
ma mantendu”  egingo dute. 
Badaude, baina, salbuespen 
batzuk ere: gutxien kutsatzen 
duten autoen jabeek hobariak 
izango dituzte, eta aldiz, %5 eta 
%10 arteko igoera aplikatuko 
diete luxuzko autoei. 

Gobernu taldearen propo-
samenaren aurrean, absteni-
tu egin zen EH Bildu. “Urri 
amaieran, azkar batean, alda-
keta puntualak egin barik, uda-
laren zerga eta tasak orokorki 
begiratuta aztertu” behar litza-
tekeela esan zuen Mikel Urru-
tia EH Bilduren bozeroaleak.

Erreka bazterretan 
agertu diren 
arratoien aurkako 
neurriak, abian 

  OTXANDIO  J.Derteano
Uda ostean, herriko txoko-baz-
ter batzuetan, batik bat Urkiola 
errekaren ondoko guneetan, 
arratoiak agertu dira, eta lau
-bost lagunek kexak ipini dituz-
te udaletxean. Arratoiak, batez 
ere, erreka inguruko bideetan, 
Arrabal auzoan, esaterako, 
ikusi izan dituzte, baina Arte-
kalen ere egon da kexaren bat.

Horregatik, udalak neu-
rriak hartzea erabaki du. Arlo 
horretan espezialista den en-
presa bat kontratatu du, eta, 
dagoeneko, arratoi horiek de-
sagerrarazteko lanetan ari da. 

Arratoien kontra pozoia era-
biliko dute agertu izan diren 
guneetan. Udalak baldintza 
bat jarri dio enpresa adituari: 
pozoiak ez diezaiola kalterik 
eragin inguruan dabilen beste-
lako faunari.

Enpresa horrek aurrera era-
maten diren ekintzen kontrola 
ere egingo du: pozoiak eragina 
duela segurtatzea, arratoiak 
berriro agertzen ez direla kon-
trolatzea, eta abar.
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ANBOTOk ez du bere gain hartzen 
kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi 

artikuluetan edo gutunetan 
adierazitakoen eta emandako iritzien 

erantzukizunik.

Zure iritzia, gutuna edo 
fotodenuntzia helarazteko 

helbideak: 
Bixente Kapanaga 9, 48215 - Iurreta • 
Izen-abizenak • telefonoa • helbidea  

• Nortasun Agiriaren zenbakia

DATUOK BARIK EZ DA  
GUTUNIK ARGITARATUKO

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak 
kide baten izenean sinatuta eta 
ANBOTOren irizpideen arabera 

zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako 
testuak ezingo du 1.500 karaktere 

baino gehiago izan (tarteak barne). 

Txus Arrieta Barinagarrementeria, Urarka kaleko bizilaguna (Elorrio).

Gutuna
Ana Otadui alkate ohiari Errebonbillo kalean segurtasuna eta ze-
brabide nagusia berma zezala eskatu nion 2013ko abuztuaren 19an. 
Gogoratu nahi nuke EAJren orduko erantzuna:

“Lehenengo eta behin, eskerrak ematea  egiten didazun ekarpe-
nagatik, segurtasuna eta guztion bizi-kalitatea hobetzea ekarriko 
duelako. Bigarrenik esatea, arazoa aztertu eta neurriak hartuko di-
tugula”

Errebonbillo kalea, beharbada, oinezkorik gehien dabilen kalea 
izango da, erabat arriskutsua, duen zebrabide eskasagatik, eta txarto 
aparkatutako autoengatik. 2015ean Errebonbillo kalean gobernu be-
rriak piboteak jarri dituenean, aldiz, auzotar batzuek salaketa jarri 
dute, eta ez dute ikusi nahi, pibote horiek, tabernariek legez eginda-

ko terrazaren eskariari erantzun ez ezik, oinezkoen segurtasunari 
ere erantzun nahi diotela. Beraz, Idoia Buruaga alkate andrea, Urar-
ka kaleko bizilaguna naizen aldetik, honakoa eskatzen dizut:

a) Errebonbillo kaleko irisgarritasuna aztertzean, autoen irisgarri-
tasuna ez ezik, oinezkoen segurtasuna ere kontuan hartu.

b) Oinezkoek errepidea zeharkatzean, segurtasuna bermatuko lu-
keen zebrabide nagusi bat jartzeko aukera paregabea aztertu, Erreka 
kaletik Urarkara doan zatian, hain zuzen, gaur zubi gaineko aparka-
leku bihurtua den errepidean.

c) Behingoz, dagoen zebrabide eskas eta arriskutsu hori kendu, 
txarto aparkatutako autoen eraginez, oinezko edo umeren bat auto 
batek aurretik eroan baino lehen.

Kontuan hartuko duzulakoan, adeitasunez,

DURANGALDEA ASTEON    

IRITZIA    

SEI HANKAKO MAHAIA

JULIAN 
RÍOS

SQ-2D

Etxean erosi
Lehengo batean, tabernarik 
eta dendarik gabeko herriekin 
amestu nuen. Herriko lonjak 
hutsik zeuden, kaleak ilun, eta 
arratoiak lonja hondatuetan 
zebiltzan, hara-hona. Herria 
hilda zegoen. Bizi naizen he-
rria alegrantziaz eta bizitasu-
nez jantzita dago, denden eta 
ostalaritzaren ekarpenagatik, 
neurri batean. Baina, alegran-
tzia hori tristura bihur liteke 
kaleak hutsik, pertsianak jai-
tsita edo lokalak bertan behera 
utzita ikusitakoan, eta arra-
toiak bizitasunaz jabetu direla 
ohartutakoan. Baina hori ez 
da berez gertatzen. Zerbaitek 
eragiten du, eta badaude ho-
rren arduradunak: azalera, 
transnazional eta produkzio
-kate handien alde egiten duten 
politikak. Gure herrientzat 
hori nahi dugun galdetu behar 
diogu geure buruari, eta ohar-
tu behar dugu asko egin deza-
kegula hori ez gertatzeko. Eta, 
zer egin dezakegu galdu nahi 
ez dugun alegrantzia horri eus-
teko? Datozen egunetan, asko. 
Gure esku dago non erosi eta 
nora irten lagun eta senidee-
kin. Beraz, gure esku dago, goi-
zero, ilusioz beterik, pertsiana 
igotzen duen merkatari txiki 
edo autonomoari laguntzea, 
zeinak arreta handiz tratatzen 
dituen bezeroak, eta zeinak 
bizitasuna eta alegrantzia ema-
ten dizkien gure kaleei. Gabo-
netan, jar dezagun helburu bat: 
eros dezagun herriko denda 
txikietan, kale kantoiko gozote-
gian, harategian. Eros diezaie-
gun herriko autonomoei, arti-
sauei. Gastatu dezagun dirua 
gure auzokoaren dendan, auzo-
tar horrek ematen baitio bizi-
tasuna herriari, egunerokoan. 
Doala gure dirua auzokoaren 
poltsiko txikira, eta ez multina-
zionalen zaku handira. Denda 
txikiak dira gure bizitasuna.
* Erredakzioan itzulia

“Atzerritik etorritako batek euskaraz 
agurtzeak konfiantza sortzen du” 
Euskaraz adierazteko gai izateak integratzeko ateak zabaldu dizkiela diote

 EUSKARA  Joseba Derteano
Euskara ikasteak eta euskaraz 
komunikatzeko gai izateak gi-
zartean integratzeko erraztasu-
nak eskaini dizkiela sentitzen 
dute Paul Onyema nigeriarrak 
eta Sandra Jorge boliviarrak. 
Euskaldunak, sarritan, etxean 
arrotz sentitzen dira kalean eus-
kara gutxi entzunda. Onyema 
eta Sandra, aldiz, beraien lagu-
narte euskaldunean deseroso 
sentitzen ziren, eta ezer ulertu 
ezinik. Etorkinei bideratutako 
Aisa ikastaroetan parte hartu 
zuten biek, 2012an. Duragoko 
udalaren bidez, AEKn eta udal 

euskaltegian bideratzen dira 
ikastaroak. Hiru hileko saioe-
kin ezin daiteke hizkuntza bat 
barneratu, baina  ikasi dutena 
baliagarri izan zaie egunero-
kotasuneko egoeretarako, eta 
“hori asko da”, dio Onyemak: 
“Ikastaroak asko lagundu di-
gu”, onartzen dute biek.

Onyema 2004an etorri zen 
Euskal Herrira “bizitza hobe 
baten bila”. Urteetan, bizimo-
dua aurrera ateratzera bideratu 
zituen ahalegin denak. Horrela, 
“2011n, gaztelania ere ez nekien. 
Integratu barik nengoen”. Bi-
zirauteaz gainera, bizi ere egin 

behar dela erabaki zuen, eta 
orduan hasi zen bere hartuema-
nak zabaltzen: “Integratzeko eta 
hartuemanak sendotzeko auke-
ra eskaini dit euskaraz aritzeak. 
Euskaldun koadrilak euskaraz 
aritzen dira, zu hor ezer ulertu 
barik zaudela konturatu barik. 
Eta normala da. Konturatzean, 
gaztelaniaz hasten dira. Baina, 
nik ez nuen hori gura”. Euskal-
dunak, hasieran, itxiak garela 
uste du  —Jorgek buruagaz 
baiezko keinua egiten du, irri-
barrez— eta gauzak euskaraz  
adierazteko gaitasuna “ateak 
zabaltzeko modua da”. 

O r o  h a r, 
e g u n e r o ko 
hartuemane-
tan ere laguntzen du lehen ber-
ba euskaraz esateak: “Atzerritik 
etorritako batek zure etxean zu-
re hizkuntzan agurtzen bazaitu, 
konfiantza sortuko dizu. Denda 
batean ‘zer moduz?’ edo ‘zenbat 
da?’ modukoak esanda, jendea 
harritu egiten da”. 

Onyema katolikoa da, eta 
Santa Anako mezetan laguntzai-
le dihardu. Sarrerak euskaraz 
irakurri, eta errezuak gero eta 
hobeto ulertzen ditu.

Sandra Jorgek bost urte da-
ramatza Euskal Herrian. Aurre-
tik, Valentzian egon zen. “Lagu-
nartean hartuemanak sendo-
tzeko oso baliagarria” izan zaio 
euskarazko nozioak ikastea.

Biek euskara ikasten jarrai-
tzeko asmoa dute. Euskara ikas-
tea zaila dela uste dutenei “bo-
rondate kontua” dela esango 
liekete: “Zure ama hizkuntzagaz 
zerikusirik ez duen edozein 
hizkuntza ikastea gatxa da. Nor-
mala da kostatzea, baina in-
teresean dago gakoa”. Jorgek 
Quechua hizkuntza indigena 
daki, eta euskarak hizkuntza ho-
ri gogorarazten dio, ‘k’ letra era-
bili eta ahoskatzeko moduan,  
esaterako. 

Hizkuntzak euskaldun nor-
tasuna sortzeko ere balio izan 
die. “Nik hemen bizi nahi dut” 
dio Onyemak, “baina, inoiz, 
beste tokiren batera joaten ba-
naiz, seme-alabaren batek izen 
euskalduna izatea nahiko nuke, 
euskaldun baten moduan”.

Sandra Jorge (Bolivia, 1984)  | Paul Onyema (Nigeria, 1980) EUSKARAK 
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Sandra Jorgek eta Paul Onyemak euskara ikasten jarraitzeko asmoa dute.

IURRETA  Seme-alabak gidatu behar di-
tugu izenburupean berbaldia antolatu 
dute Maiztegi eta Juan Orobiogoitia ikas-
tetxeetako guraso elkarteek. Azaroaren 
19an izango da, 18:30ean, Ibarretxe kultur 
etxean. Gaztelaniaz ere eskainiko zaie 
sare sozialei buruzko saioa gurasoei. Hila-
ren 26an izango da, leku eta ordu berean. 

DURANGO  Hirukidek (Kide Ugariko Fa-
milien Elkarteen Federazioa) San Jose 
Jesuitak ikastetxea saritu du, “lana eta 
familia bateragarri egiteko, zein  fideliza-
zioa bideratzeko egindako ahaleginaga-
tik”. Hirukidek Euskalduna Jauregian 
egindako VII. kongresuan jaso zuen saria 
Eva Rodriguezek, ikastetxearen izenean.

IURRETA  Abendu Koplak-Marijesiak 
abesten dituzten herrietako taldeak batu 
izan dira, azken urteetan. Bakoitzean, he-
rri baten egin dute hitzordua, eta, aurten, 
Iurretan elkartuko dira. Topaketa hori 
antolatzeko, batzar irekia deitu dute, aza-
roaren 17an. Ibarretxe kultur etxean izan-
go da, 19:00etan. Parte hartzera deitu dute.

Gurasoentzako sare 
sozialei buruzko saioa

San Jose Jesuitak  
saritu du Hirukidek

Abendu Kopla eta  
Marijesien topaketa



“Ikastolen 
sorreraren 
antzeko egoera 
bizi dute nasek” 
Kolonbiako nasa herria ezagutu dute; euren 
hizkuntza biziberritzen dabiltza nasak  

 BERBAZ  Amaia Ugalde
Kolonbiako nasa herri indige-
nak nasa yuwe hizkuntza be-
rreskuratzen dabiltza buru-be-
larri. Desprestigioak eta gataz-
ka armatuak kolpatutako he-
rria nasa yuwe hutsezko lehen 
eskolak sortzen hasi da, eta 
helduak alfabetatzeko ‘nasa-
tegiak’ ere bai. Garabide elkar-
tearen bidez, nasek Euskal He-
rriak euskararekin egin duen 
bidea ezagutu dute. Rosa Eliz-
buru eta Rosi Oleaga ikastole-
tan eta hezkuntzan duten es-
perientzia kontatzen izan dira. 

Nasa yuwe hutsezko hezkun-
tzaren lehen pausoen lekuko 
izan zarete. Zelako momentua 
da hori? 
Rosa Elizburu: Eskolaren in-
guruan eta hizkuntza berres-
kuratzeko lanean ilusio osoz 
dabiltza. Ez irakasleak baka-
rrik: eskolako sukaldaria guztiz 
inplikatuta dago gaian, sukal-
dariaren laguntzaileak ere bai; 
baita txamana edo The’Wala ere. 
Komunitate osoaren proiektua 
da. Hizkuntzaren eta espiritua-
litatearen berreskurapenean 
dabiltza lanean, buru-belarri. 
Bidean premia batzuk dituzte, 
eta dakiguna azaltzera joan gara 
gu; baliagarria bazaie, ederto. 

Formazio saioetan, zelako kon-
tuak landu dituzue?
R.E.: Euren eskarien arabera-
koak dira tailerrak. Nik hez-
kuntza arloko kontuak azaldu 
ditut, eta Rosik ikastolako gu-
rasoen ikuspegia partekatu du. 
Adibidez, eskatu diguten gai 
bat, eta aurten sakondu dugu, 
umeak nasa yuwez berba egiten 
hasteko estrategiak dira. Izan 
ere, transmisioan eten handia 
izan du euren hizkuntzak, eta 
umeak ez dira nasa yuwe hiztu-
nak, ez dute hizkuntza etxean 
jaso. Orain, eskolan txikitatik 
dabiltza nasa yuwe ikasten, eta 
nasa yuwez hitz egiten hastea 
eragin gura dute. Horretarako, 
jolasak, kantuak, edota ipui-

nak erabili daitezke. Ipuinak, 
adibidez, mila eratara kontatu 
ahal dituzu, helburuaren ara-
bera. Horrelako ariketak egin 
genituen. Gurasoen beste kezka 
bat matematikena zen: “Beste 
eskoletan 4-5 urterekin hasten 
dira matematika lantzen, eta 
gurean?” Horri buruzko tailer 
bat eskaini genien gurasoei. Era 
tradizionalean egin beharrean, 
egunero egiten diren jarduere-
tatik lantzen dute matematika 
umeek. Haur hezkuntzan, mate-
matikarekin lotutako oinarriz-
ko kontzeptuei buruz berba egin 
genuen tailerrean, eta adibideak 
jarri genituen.

Hizkuntza biziberritzeaz gain, 
hezkuntza eredu propioa ere 
landu gura dute?
Ikusten dute eskola instituzio-
naletan 4-5 urtekin hasten direla 
jo eta su irakurketan eta idaz-
ketan, eta gero, berehala eskola 
porrota etortzen dela, ikasteko 
interesa galtzen dutelako. Beste 
modu batean irakatsi nahi dute, 
eta konbentzituta daude badau-
dela beste metodologia batzuk; 

lanketa horretan dabiltza. Guk 
azaltzen geniena ez zegoen be-
raien asmoetatik urrun. 

Hemengo ikastolen filosofia 
eurentzat erakargarria da, or-
duan? 
Azken batean, hemen ikastolak 
sortu ziren modua eta hango 
eskolena oso antzekoak dira: 
ikastolak ez ziren euskara be-
rreskuratzeko bakarrik sortu. 
Hori oso garrantzitsua zen, bai-
na hezkuntzarekiko ikuspegi 
eta metodologia berriak lantze-
ko gogoa ere hor zegoen, eta bide 
hori jorratzen joan dira. Adibi-
dez, materialgintza oso oparoa 
izan da urteotan, eta ikastolen 
jarduna eredu izan da beste es-
kolentzat. 

Nasen eta euskaldunon egoe-
rak antzekoak dira, beraz. 
Egoera antzeko-antzekoa da. 
Debekatuta eta gutxietsita egon 
diren hizkuntzak dira gureak. 
Beraien bidea eraikitzeko asmo-
tan daude, eta garbi dagoena da 
eurek egin behar dutela eurena.  
Guk ere horrela ikasi dugu, bes-
te batzuek egindakoetan arreta 
jarri, eta geurera moldatuta. 

Guraso legez bizitakoaz jardun 
duzu zuk, Rosi. Zelan ikusten 
dituzu bertako gurasoak?
Rosi Oleaga: Badute gogoa, eta 
egin egingo dute.
R.E.: Aurten, gurasoen tailerre-
ra jende mordoa etorri da, eta 
harritu egin gara. Oso polita 
izan zen. Hemen eduki izan di-

tugun kezkak dituzte. Adibidez, 
eurek nasa yuwez ez dakitenez, 
zelan lagunduko diete umeei 
matematikako edo bestelako 
arazoren bat daukatenean? Ba-
tzuk hasi dira ikasten ‘nasate-
gi’etan, eta badoa aurrera. Oso 
inplikatuta daude eta auzolan 
egunak egiten dituzte, adibidez. 

Eskola bat ezagutu duzue 
zuek, eta bigarren eskola bat 
zabaldu dute, 50 umegaz. Be-
rriro bueltatuko zarete?
Oso indartsu hasi da bigarren 
eskola, bai! Aurten, eskola bie-
tako jendea egon da formazio 
saioetan. Tailerren bat jasotzeko 
premia ikusten badute, eta es-
kaini ahal badugu, bai, gustura 
joango gara.

Rosa Elizburu eta Rosi Oleaga (Atxondo) | Ibaizabal ikastolako irakaslea eta langilea

Hizkuntza 
berreskuratzeaz gain, 
beste modu batean 
irakatsi gura dute”

Ez irakasleak 
bakarrik; komunitate 
osoa dago proiektuan 
inplikatuta”

Guk ere horrela ikasi 
genuen; besteenari 
arreta jarri, eta 
geurera moldatuta”
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Argazkigintzaz gogoeta egiteko gonbita 
luzatu du, astebururako, Begira Photok   
‘Dena da iturri’ argazki erakusketa zabalduta, hasi da, asteon, Durangoko V.  Begira Photo jaialdia

 ARGAZKIGINTZA  I. Esteban
Hilaren 29ra arte, Durangoko 
Arte eta Historia Museoan ikus-
gai izango den Dena da iturri 
argazki erakusketa zabalduta, 
hasi da, asteon, Begira Photo 
jaialdiaren V. edizioa. Erakus-
keta hori eta jaialdia aurkezte-

ko, prentsaurrekoa egin zuten, 
martitzenean, Durangoko Arte 
eta Historia Museoan. Pablo 
Trenor argazkilariak, Leo Si-
moes jaialdiaren zuzendariak 
eta Aitziber Irigoras Durangoko 
alkateak aurkeztu zuten argaz-
ki jaialdiaren aurtengo edizioa.

Argazkigintza garaikidea 
sustatu eta hedatzeko helbu-
ruagaz, eta argazkigintzak gaur 
egun bizi duen egoera aztertze-
ko xedeagaz antolatu dute Begi-
ra Photo jaialdiaren bosgarren 
edizioa. Hain zuzen, “argazki-
gintzaren inguruan gogoeta egi-

tea eta eztabaidatzea” proposatu 
gura dute, azaroaren 29ra arteko 
jaialdian. Bost berbaldi eta hiru 
mahai-inguru antolatu dituzte 
helburu horregaz, Durangoko 
Arte eta Historia Museoan, as-
teburu honetarako. Gaur, esa-
terako, berbaldi bi izango dira, 

aukeran: Iratxe Hernándezek 
Antzerki jitea, performance eta 
argazkilaritza hitzaldia eskaini-
ko du, 17:30ean, eta argazkigin-
tzaren narratibaz ariko da Enric 
Mira, 18:30etik aurrera. 

Javier Vallhonrat argazkila-
ri madrildarrak zabalduko du, 
11:00etan, biharko egitaraua, 
eta argazki-sorkuntzari eta he-
dapenari buruzko beste hiru 
hitzordu ere izango dira, Arte 
eta Historia Museoan. Argaz-
kigintzaren kritikari buruzko 
mahai-inguruagaz amaituko da, 
domekan, 12:00etan, asteburuko 
konferentzia zikloa.

Durangoko Museoan bere 
lana ikusgai ipini duen Pablo 
Trenor argazkilari asturiarrak 
parte hartu zuen jaialdiaren 
aurkezpenean. Dena da iturri 
bere erakusketari buruz esan 
du, aita izatearen esperientzia-
tik sorturikoa dela: “Nire argaz-
kigintzan, iraganari eta memo-
riari lotuta jardun izan naiz, eta 
aita izateak eragin dit orainari, 
eta egunerokotasuneko gauza 
txikiei gehiago begiratzea”. 

Merkatu plaza eta Plateruena 
ere hartuko ditu, datozen astee-
tan, argazkigintza garaikideak, 
Begira Photo jaialdiari esker: 
Jon Gorospe argazkilari gasteiz-
tarrak Leihoen abiadura bildu-
ma ipini du Plateruenean, eta 
Rous Boisier-en eta Leo Simoe-
sen Gara proiektu fotografikoa, 
berriz, Merkatu plazan egongo 
da ikusgai, azaroaren 29ra arte.

Pablo Trenor argazkilaria, Leo Simoes Begira Photo jaialdiaren zuzendaria eta Aitziber Irigoras Durangoko alkatea, jaialdiaren aurkezpenean.

Elorrioko Jazz Blues jaialdian joko 
du Mikel Nuñezen Orbital taldeak
Ateneoan ariko dira, gaur, 22:30ean, Nuñez pianista durangarra eta bere taldekideak

 MUSIKA  I. E.
Zuzeneko zazpi musika emanal-
di biltzen dituen egitaraua da-
kar Elorrioko XXVI. Jazz Blues 
jaialdiak, asteburu honetarako 
eta hurrengorako. Atzo, A Groo-
vin’ Affair taldearen musikak 
zabaldu zuen jaialdia, eta gaur 
eta bihar ere izango da kon-
tzerturik. Khalif  Wailin Walter 
Chicagoko gitarrista, musikari 
laukoteak lagunduta ariko da, 
bihar, 22:30ean hasita. Gaur, Mi-
kel Nuñez pianista durangarra-
ren Orbital taldeak joko du. 

Euskal Herriko Goi Mailako 
kontserbatorioan, Musikenen, 
2014an sortutako proiektua da 
Orbital. Karrera amaierako 
proiekturako, azken azterketa-
ko kontzerturako elkartu ziren 
taldekideak. Donostiako Jazzal-
diko bertako taldeentzako lehia-
ketan parte hartzeko asmoa ere 

bazuten taldea sortzerakoan, 
baina Mikel Nuñez taldekide 
durangarrak gogoratu duenez, 
galerna baten eraginez, bertan 
behera utzi behar izan zuten 
Jazzaldiko kontzertu hura. 

“Rockagaz eta blusagaz fu-
sionaturiko jazza” egiten dute 
Orbital musika taldekoek. Elo-
rrioko Jazz Blues jaialdian, eu-
rek sortutako hainbat kanta eta 
bertsioren batzuk ere eskainiko 
dituzte. Mikel Nuñez duranga-
rrak sorturiko Hain urrun, bai-
na hain gertu kanta joko dute, 
esaterako: urtebetez atzerrian 
bizi izan den bere neska-laguna-
ri dedikaturiko kanta da Nuñez 
pianistaren hori.    

Holandan eta Madrilen bizi 
dira Nuñezen boskoteko kide bi, 
eta ez da erraza taldea batzea. 
Baina, Nuñezek azaldu duenez, 
taldekide guztiek dute gogoa 

Orbital boskotean jarraitzeko. 
“Denok egin dugu talde honen 
aldeko apustua, eta saiatuko ga-
ra aurrera jarraitzen”.

Elkartzea lortu dutela apro-
betxatuta, asteon lau kontzertu 
emango dituzte, jarraian: eguaz-
tenean Santanderren jo zuten, 
eta eguenean Gijonen;  gaur Elo-
rrion ariko dira, eta zapatuan, 
Donostiako Altxerrin joko dute. 

Datorren astean beste lau
Elorrioko Jazz Blues jaialdia-
ren bigarren asteburuan, beste 
hainbat kontzertu izango di-
ra, Ateneoan. Azaroaren 19an, 
Makala Jazz Funk Band taldea 
ariko da; 20an, Mikel Andueza 
Quartet: 21ean, Murali Coryell 
eta bere banda, eta 22an; The Ro-
manticos — jaialdiko azken kon-
tzertua izango da hau, eta Porta-
lekua tabernan egingo dute.Khalif ‘Wailin’ Walter blues gitarrista ariko da, Ateneoan, bihar.

Mikel Nuñez (ezkerrean) eta Orbital boskoteko bere taldekideak.



Edurne Gorrotxategiren 
margolanak, Durangon
Azaroaren 29ra arte dago erakusketa, Museoan 

 PINTURA  I. E. 
Kanpoan, basoetan, sasoi hone-
tan gailentzen diren udazkene-
ko koloreak gogora dakartzate 
Edurne Gorrotxategi artistak 
Durangoko Arte eta Historia 
Museoan ikusgai ipini dituen 
koadroetako askok. 

Arte Ederrak ikasitakoa da 
Gorrotxategi, eta zaharberritze 
eta kontserbazio lanetan espe-
zializatu da. Material desberdi-
nekin esperimentatzea maite 
du artistak, eta bernizak eta 
hautsezko pigmentuak balia-
tzen ditu paper eta mihisetan 
marrazteko. Margolariak azal-

tzen duenez, “zoria bilatzea” 
gustatzen zaio, “ezagutzen ditu-
dan arren, harritu egiten nau-
ten materialak baliatzea”. 

Azaroaren 29ra arte, Duran-
goko Arte eta Historia Museoan 
egongo dira bere lanak ikusgai.
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GEURE DURANGALDEA

Hil

Ahalduntze prozesu interesga-
rria garatzen ari gara, pertso-
na oro bere bizitza kudeatzea-
ren abangoardian jarri da eta 
proiektu pertsonalaren arra-
kasta garrantzitsua bilakatu 
da. Baina, kudeatzen al dugu 
gure heriotza? Erabakitzen al 
dugu nola hil nahi dugun? Hil 
aurreko fasea erabakitzen ez 
duenak gaitz izango du hileta 
errituala edo ondorengo lutoa 
aukeratzen, are gehiago, hil 
ondoren, ez du ziurtasunik 
izango erabaki duena betetze-
ra iritsia izan den ala ez; baina 
erabakitzeko eskubidea izan 
badu, gaitzerdi. 

Heriotzaren gaineko kon-
trola duenak bizitzaren gaine-
koa ere badu, ez kontrol maka-
la gainera, eta ze kasualitate 
heriotza erlijio katolikoaren 
monopolioa izatea.

Baina, nola kudeatzen ditu 
bizitza eta heriotza, hil aurre-
koa eta batez ere hilketa bera 
eraila izan den batek? Ez dago 
gerrara joan beharrik lutoa 
dastatzeko, nahiko guda ba-
dugu geure artean, ia egunero 
emakumeak hiltzen gaituzte 
hiriotako kale bazterretan; 
genero indarkeria ez baita bi-
kotean hasi eta bukatzen, jaio 
aurretik hasi eta hil ondore-
neraino dirau, indartzen eta 
sendotzen. 

Lutoaren epea laburtu egin 
da, medikatu egiten da, lokar-
tu, nolabait esatearren, ahalik 
eta bizkorren tristura gaindi-
tzeko eta sentitzea beharrez-
koa denari muzin egiteko. 
Baina guk, guk nahiago dugu 
hilketa bakoitzaren tristurari 
mendekua gainjartzea, eta hil 
aurreko fasea disfrutatzea, 
inork (norberak norbera sal-
bu) ez hiltzea eta hileta erri-
tuala nola izatea edo izatea 
bera ere norbere erabakia iza-
tea. Zer dago, ba, norberarena 
gorputza beste?

AINHOA  
URIEN

Ikaslea

 LITERATURA  Itsaso Esteban 
Iaz Erresuma Batuko edito-
reak gonbidatu zituen Etxepare 
Euskal Institutuak, Durango-

ko Azoka eta euskal idazle eta 
editoreak bertatik bertara eza-
gutzera. Euskara eta euskal kul-
tura munduan zehar zabaltzea 

da erakunde horren xedea, eta 
iazko esperientzia aberasgarria 
errepikatu guran, abenduaren 
4tik 8ra egingo den Durangoko 

Azokara Poloniako editoreak 
eta literatura eta musika adi-
tuak gonbidatu dituzte. Izan 
ere, Etxepare Institutuak azpi-
marratu duenez, 2016. urtean 
Donostia eta Poloniako Wroclaw 
izango dira Europako Kultur 
Hiriburuak, eta herrialde bien 
arteko harremanean sakontzea 
gura dute. Iaz bezala, editore 
atzerritarren eta euskal idaz-
leen arteko topaketak antolatu-
ko dituzte, eta Azoka barrutik 
erakutsiko diete bisitariei. 

Hiru liburu euskaratik in-
gelesera itzultzea ekarri zuen 
Etxepare Institutuaren gonbi-
dapenak, iaz: Parthian Books 
argitaletxeak Karmele Jaioren 
Amaren eskuak eta Miren Agur 
Meaberen Kristalezko begi bat 
liburuen itzulpenak kaleratuko 
ditu 2016ko udan, eta Archipie-
lago Books argitaletxearen esku-
tik, laster izango da kalean Ar-
kaitz Canoren Twist ingelesez.Iaz, Erresuma Batuko editoreak gonbidatu zituen Etxepare Institutuak Durangoko Azokara. Argazkia: Etxepare Institutua.

Poloniako editoreak gonbidatu 
dituzte 50. Durangoko Azokara
Etxepare Euskal Institutuaren eskutik etorriko dira poloniarrak Azokara

Poloniako editoreak eta 
literatura eta musika 
adituak gonbidatuko 
dituzte Azokara

Antoni O’Breskeyren 
sorkuntza, Otxandion
‘Sorkuntzaren trenean’ liburua aurkeztuko dute

 LITERATURA I. E. 
Azaroaren 14an, 19:00etan, 
Otxandioko kultur etxean izan-
go da Antonio Breschiren Sor-
kuntzaren trenean. When Bach 
was an irishman and Mozart a 
gypsy boy izenburuko liburua-
ren aurkezpena. Pamiela argi-
taletxeagaz plazaraturiko lana 
da, ingelesera itzulitako euska-
razko testuak eta Breschiren 
kantak biltzen dituena.  

Emanaldi literario-musikala 
izango da Otxandioko kultur 
etxean bihar izango dena: Anto-
nio Breschi musikari italiarrak 
idatzitako testuak Jose Angel 

Irigaray idazleak errezitatuko 
ditu, eta pianoagaz sorturiko 
kantak joko ditu egileak.

Jatorri italiarreko musika-
ria da Breschi, baina Antoni 
O’Breskey bere izen artistikoak 
iradokitzen duen bezala, musi-
kari moduan, zeltiar sentitzen 
da. Musikagintzan daramatzan 
lau harmarkadetan aitzindaria 
izan da tradizioko soinuak bes-
telako musika eta erritmotan 
txertatzen. Beste askoren ar-
tean, Benito Lertxundigaz ere 
elkarlanean aritu izan da maiz, 
bai kontzertuetan, eta baita dis-
koen grabaketetan ere. 
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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
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B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Muruetatorre, 2C - behea 
48200 DURANGO

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

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

uecdental@gmail.com
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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
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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



“Eskuz lan egitearen lasaitasuna 
berreskuratzeko ekin nien lanoi” 
Bere herriko kultur etxean ipini du Bittor Camara berriztarrak, azaroan, ‘Texturak’ erakusketa

 ARTEA  I. Esteban
Zure lehenengo erakusketa da, 
azaroan, Berrizko kultur etxean 
ikusgai izango den ‘Texturak’. 
Zergatik ez duzu orain arte era-
kusketarik ipini izan?
Inoiz egin izan ditut erakusketa 
kolektiboak, baina lehenengo 
aldia da bakarkako erakusketa 
bat ipintzen dudana, bai. Herri-
ra bueltatu naiz, urteetan Va-
lentzian bizi eta gero, eta aukera 
ederra izan da, bueltan, denbora 
honetan sortu dudana berrizta-
rrei erakutsi ahal izatea.  

Zer komentatu dizu erakusketa 
ikusi duen jendeak?
Ikustera etorri direnek gusta-
tu zaiela esan didate. Ez nuen 
behar jendeak “ze polita!” esa-
tea, baina bai urte hauetan, ar-
teari dagokionez, nondik nora 
ibili naizen azaltzea. Jendeare-
kin berriro lotura egiteko mo-
dua izan da erakusketa.

Gaztetako graffitigilea espero 
zuten, beharbada, herrikideek? 
Ez diot sasoi hartakoari uko 
egiten. Are gehiago, uztailean 
hemen geratzeko asmoagaz ai-
legatu nintzenean, neuk aspaldi 
egindako graffitiak ikustera 
joatea izan zen egin nuen lehe-
nengo gauzetako bat, izan ere, 
hortxe daude batzuk, oraindik. 
Erakusketakoa bestelako lana 

da, baina graffitiaren kutsua 
ikusten diot baita. Koadroen 
ehundurak hiriagaz loturikoak 
dira: kaletik hartutako kartel za-
tiekin egindakoak dira batzuk.      

Graffitigintzaren arlo hori be-
rreskuratzeko gogorik bai?
Egia esan, No Art kolektiboko 
lagunekin komentatu dugu gus-
tura egingo genukeela berriro 
gauzaren bat. Baina, gure bi-
zimoduak ere asko aldatu dira 
urteotan, eta, lehen graffitiak 
egiteko nahi beste denbora ba-
geneukan ere, orain zailagoa da 
elkartzea. Hasteko, badarabilgu 
buruan afari batean elkartzea. 

Urteotan, diseinuaren arloan 
egin izan duzu lan?
Bai. 2001ean, diseinu arloko 
ikasketak egiteko joan nintzen 
Berriztik, eta, ondoren, Madri-
len diseinatzaile moduan egin 
nuen lan, bi urtez. Duela bost 
urte ingurutik bizi dugun krisi 
delako honek diseinatzaileon 
ogibidea asko zaildu du, eta ira-
kaskuntzako oposaketak pres-
tatzea erabaki nuen. Bost urtez, 
marrazketa irakatsi dut Biga-
rren Hezkuntzan, Valentzian. 

Azken urteotan sortutako lana 
da erakusketakoa?   
Bai, azken lau-bost urteetakoak 
dira gehienak, irakasle moduan 

jardun naizen sasoikoak. Ebro-
ren delta ingurutik hasi, eta El-
xeraino ibili naiz urteotan ira-
kasle, ikasturte bakoitzean hu-
tsetik hasita: bederatzi hilero 
herria, etxea, lagunak... aldatuz. 
Batez ere, negu partean, ordu as-
ko pasatzen nituen etxean, eta 
lan honetan murgiltzeko aukera 
ezin hobea zen. 

Gustura jardun zara irakasle lan 
horretan?
Bai, oso gustura. Ez dakit ikas-
leek nigandik zenbat ikasi du-
ten, baina nik ikaragarri ikasi 
dut eurengandik. Erakusketa 
honetako koadro gehienak, esa-
terako, ikasleei planteatutako 
ariketetatik sortu nituen. Eure-
kin batera sortu izan dut nik ere. 

‘Collage’-ak dira erakusketan 
ipini dituzunetako asko.  
Bai, baina denetik dago. Lehen-
goan, lagun batekin egon nin-
tzen erakusketa ikusten, eta 
honela laburtu nion prozesua: 
dauzkadan materialekin jolas-
tea da nik egiten dudana, ondo 

pasatzea. Berdin zait koadroan 
zerbait itsastea, edo marraztea...

Aspaldiko lan bat ere ipini duzu 
erakusketan...   
Arte Ederrak ikasten nenbile-
nean egindako koadro bat da, 
bai. Ehunduren aukerez kon-
tziente nintzela egin nuen lehe-
nengo koadroa izan zelako ipini 
dut erakusketan. Beste lanak 
ere, jolasaren emaitzak dira; 
forma geometrikoekin jolasten 
hasita sortutakoak, paper mota 
desberdinekin egindakoak... Bi-
de berriak bilatzea eta jorratzea 
gustatzen zait; egiten dakidanak 
aspertu egiten nau une batean, 
eta beste zerbaiti ekiteko gogoa 
sartzen zait.

Ordenagailuagaz landutako 
diseinurik ez dago, aldiz.
Lan hauek egiten hasi nintzen, 
hain zuzen, ordenagailuan lan 
egiteagaz kokoteraino nengoen 
sasoi batean. Diseinatzaile grafi-
koaren lanaren erritmoak dena 
presaka egitera eramaten zaitu, 
eta, azkenean, ez duzu izaten 
astirik gauzak eskuz lantzeko. 
Eskuz lan egitearen lasaitasuna 
berreskuratu gura nuen, horrek 
ematen duen askatasuna. Ira-
kasle izanda, denbora gehiago 
neukan, eta aurrekoagaz apur-
tzeko modua izan zen lan hauek 
egitea: ordenagailu aurreko ten-
tsioa eta estresa alboratzekoa.   

Zer material eta proiektu dau-
kazu orain mahai gainean?   
Lumagaz dihardut, azken al-
dian: letrei eta kaligrafiari lo-
turiko lanak egiten. Enkargu 
pare bat daukat, baina oso la-
sai dihardut, lagunek eskatuta-
ko lanak dira eta. Behar dituda-
nerako, prest dauzkat txapelak 
margotzeko pinturak, eta baita, 
kutxa batean, collage-ak egiteko 
erabiltzen ditudan aldizkari za-
tiak ere. Denbora libre asko dau-
kat orain, eta gozatzen nabil. 

UEUn sormenaren inguruko 
ikastaro bat ematen duzu. Gus-
tura zabiltza?  
Bai. Hezkuntza arloko profesio-
nalak dira ikastaroaren hartzai-
le gehienak, eta denok garela 
sortzaileak da ikastaroagaz he-
larazi gura diedan mezu nagu-
sia. Sorkuntzagazko beldurrak 
gainditzera bultzatu gura ditut 
partaideak. Umetan bor-bor 
daukagun sormena ia guztiz 
desagertzen da helduaroan, eta 
inportantea da ulertzea zer ger-
tatzen zaigun, gauzak aldatzeko. 

Ordenagailuaz 
kokoteraino nengoen 
sasoian hasi nintzen 
lan hauek egiten”
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‘Josu Inri. Beauty 
Phyton’ filmak 
irabazi du 24 
Ordu Digitalean

 ZINEMA
Gurutze & Ganbara taldeari 
eman zioten, zapatuan, Arrio-
lako 24 Ordu Digitalean film 
laburren lehiaketaren lehe-
nengo saria. 700 euroko saria 
jaso zuten Josu Inri. Beauty 
Phyton lanaren egileek. Beste 
hiru sari ere eman zituzten: 
500 euroko sari bana jaso zuten 
Iguria eta Miel izeneko talde 
finalistek, eta Banda Aparta! 
taldearen Kaixo, agur! lanari 
eman zioten publikoaren saria. 
Hamar taldek parte hartu dute 
Elorrioko film laburren lehia-
ketaren X. edizioan, eta sarean 
ikusgai daude osaturiko lanak.

Mikel Onandiak 
100 arte kritika 
bildu ditu liburu 
berri batean

 LITERATURA
Azaroaren 19an, 19:00etan, 
Durangoko Hitz liburuden-
dan aurkeztuko dute Mikel 
Onandia (Durango, 1983) arte 
kritikariak idatziriko Arte 
kritika eta flamingoak zeru 
berdean liburua. Onandigaz 
batera, Haizea Barcenilla arte 
kritikaria ere egongo da Hitz 
liburudendako ekitaldian, izan 
ere, berak idatzitakoa da libu-
ruaren sarrera. 2009 eta 2015 
urte bitartean, Berria eta Deia 
egunkarietan argitaraturiko 
100 arte kritiken antologia da 
Onandiaren liburu berrikoa. 

‘Game Over’  
filma emango 
dute, Elorrion

 DOKUMENTALA
Alba Sotorra zuzendariaren 
dokumentala emango dute, 
azaroaren 18an, Elorrioko Hi-
lean Behin zikloaren barruan. 
Game Over du filmak izen-
burua, eta Docs Barcelona 
jaialdian talentu berrien saria 
jaso du. Eguaztenean, 19:30ean, 
Elorrioko Iturri kultur etxean 
izango da emanaldia, eta doako 
sarrera edukiko du. 

Gerra simulazioko bideo-jo-
koekin obsesionatuta bizi den 
24 urteko Djalal izeneko mutila 
da dokumentalaren protago-
nista. Afganistanen frankoti-
ratzaile ibili eta gero, etxera 
bueltatu berri dena. 
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Kirola

 MENDI LASTERKETAK  M.O.
Arrazolan bizi da Garazi Sam-
pedro, Anbotoren magalean.  
Horregatik, txikitatik magia be-
rezia eduki du Mari jainkosaren 
etxeagaz. Magia hori indartu 
egin du orain; mendiko laster-
ketetan parte hartzen hasi da, 
eta Anboto kilometro bertika-
leko ibilbidetik igotzea izan da 
gehien gustatu zaiona. Duela 
urtebetera arte, mendia egun-
pasak egiteko zen beretzat, 
eta, gaur egun, Euskal Herriko 
kilometro bertikalen Kopako 
hirugarrena da, besteak beste. 
Marik lagundu ote dio?

Noiz animatu zinen korrika egi-
tera?
Asfaltoan, iazko udan. Koadri-
lako bategaz hasi nintzen, eta, 
lehenengotan, ordu erdi korrika 
egiteko ere ez nintzen kapaz. 
Baina gustua hartu nion. Bes-
talde, mendian ibili izan naiz, 
patxadaz, ogitartekoagaz-eta 
egunpasan. Pixkanaka biak uz-
tartzen hasi nintzen; izan ere, 
asfaltoak aspertu egiten nau. 

Aspertu?
Burura gauza piloa etortzen 
zaizu, eta buruz indartsua izan 
behar duzu korrika jarraitze-
ko. Jendea musikagaz joaten 
da, baina niri ez zait gustatzen. 
Gurago dut mendiko soinuak 
entzun. Gainera, mendian, lur-e-
remua aldatu egiten da, ez da 
beti erraza joateko. Estimulu 
piloa daude, eta adi joan behar 
duzu: harri artean zoaz, non 
zapaltzen duzun adi egon behar 
duzu... Entretenituta zoaz, eta ez 
duzu aspertzeko astirik. Paisaia 
ikusten duzu, animaliaren bat 
gurutzatzen zaizu...

Baina, zerk bultzatu zintuen 
korrika hastera?
Atxondon 8 urte dira Anboto 
Kilometro Bertikala eta Sorgi-
nen Lasterketa egiten direnetik, 
eta oso hurretik bizi izan ditut, 
ikusten edo laguntzen. Lehenen-
gotan, “hauek zoratuta daude!” 
esaten nuen. Baina, aldi berean, 
kilometro bertikala egiteko ka-
paz izango ote nintzen galdetzen 
nion nire buruari. Kuriosita-
tea neukan. Jende ezaguna ere 
ikusten nuen, eta lotsak alde 
batera utzita, parte hartzen hasi 
nintzen. 

Zein proba gustatu zaizu 
gehien?
Gehien, bertikalak. Orain dela 
gutxi hasi naizenez, distantzia 
luzetan ez naiz ondo moldatzen,  
eta jaitsierak ere ez ditut ondo 
kontrolatzen. Bestalde, psikolo-

gikoki errazagoa da; badakizu 
ordubetean amaituko duzula. 
Gehien gustatu zaidan proba 
Anbotokoa izan da. Herrikoa da, 
eta gogorra. Benetako bertikala 
da, zeren beste batzuetan, lauta-
dak sartzen dituzte ibilbidean. 
Ez dira hain leherkorrak. 

Arrazolakoa izanda, Anboto 
mendiak xarma berezia eduki-
ko du zugan...
Anboto bizi guztian eduki dut 
parez pare, eta magia berezia 
dauka niretzat. Txikitatik eza-
gutu ditut inguru hauek, fami-
liagaz eta lagunekin. Arrazolan 
itzelezko eragina dauka; adi-
bidez, udan eguzkia daukagu, 
baina, udazkenean, eguzkia 
Anboto atzetik sartzen da, eta 
badu magia Arrazola arratsal-
dez gerizpetan ikusteak. Gero, 
Mariren mitoa ere hor dago, eta 
historikoki oso gertu eduki du-
gu Anboto. 

Ikusi al duzu Mari inoiz?
Ikusi ez, baina berba sarri 
egiten dut beragaz (barrez). 
Lantzean behin, laguntza eska-
tzen diot, beti kasurik egiten ez 
duen arren!

Hirugarren geratu zara Berti-
kalen Euskal Herriko Kopan. 
Espero zenuen?
Ez. Hasteko, ez nekien Koparik 
zegoenik ere. Iaz, Beriain, An-
boto eta Xoxoteko bertikalak 
egin ostean, aurten, Larrune-
koan eman nuen izena, eta Ko-
pako lehen proba zen. Orduan 
enteratu nintzen. Zegaman 
korrika egitea egokitu zitzai-
dan, zozketaz, eta Kopa egitea 
okurritu zitzaidan. Ez dabil 
neska askorik, eta ikusi nuen 
aurrean joan ahal nintzela. 
Puntuatzeko, bostetik hiru pro-
ba egin behar ziren gutxienez, 
eta zirkuitua bik egin dugu 
oso-osorik. 

Zer esango zenieke ausartzen 
ez diren neskei?
Konplexuak galtzeko. Lotsa 
handia eta beldurra daukagu 
neskok. Jendeak uste du super-
woman bat izan behar duzula 
lasterketetan parte hartzeko. 
Geure burua gutxiesten dugu. 
Parte hartzeko, ez da aparteko 
maila behar! Mutiletan bai, 
mutiletan denetik dago, eta 
gehiagok hartzen dute parte. 
Ondo pasatzea izan behar da 
azken helburua.

Zer plan duzu hurrengo hilee-
tarako?
Mendian gutxi ibiliko naiz. 
Bertikalak egiten jarraituko 
dut, baina, hurrengo urtean, 
proba luzeagoetan parte har-
tzeko asmoa dut, eta, horreta-
rako, distantzia landuko dut, 
asfaltoan. Orain, egunerokota-
sunean, errazagoa da bidego-
rrira joatea.

Garazi Sampedro, Arrazolan, Anboto atzean duela.

Garazi Sampedro  (Atxondo, 1989) | Mendi korrikalaria

“Anboto bizi guztian eduki dut parez 
pare, eta magia berezia dauka niretzat” 
Euskal Herriko Kilometro Bertikalen Kopan hirugarren sailkatu da Garazi Sampedro atxondarra

Jendea musikagaz 
joaten da, baina niri 
ez zait gustatzen. 
Gurago dut mendiko 
soinuak entzun”

Jendeak uste du 
‘superwoman’ bat 
izan behar duzula 
lasterketetan parte 
hartzeko”
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Azpiri finalerdien bila 
Olazar txapelketan
Eguenean final laurdenak jokatuko ditu

 PILOTA
Zaldibarren Olazar pilota txa-
pelketako bigarren final laurde-
nak jokatuko dituzte datorren 
eguenean, 21:30etik aurrera. 
Binaka Igor Azpiri elorriarra 
izango da protagonistetako bat. 
Ander Imaz eta biek Elezkano 
eta Bolinaga izango dituzte kon-
trario. Azpiri eta Imaz ondo el-
kar hartzen duten bikotea dira. 
Imazek Mallabiko Biharko Iza-
rrak txapelketa irabazi du aur-
ten eta gaur egun afizionatuetan 
dagoen atzelaririk onenetakoa 
da. Atzean agintzen badu, Az-
pirik errematerako aukerak 
izango ditu.

Lau t’erdian, aldiz, Etxeba-
rria eta Zubizarreta neurtuko 
dira finalerdien bila.

“New Yorkeko maratoiaren inguruko dena 
itzela da: antolaketa, animazioa, musika…”
Durangaldeak ere izan zituen bere ordezkariak New Yorken izandako maratoi ezagunean

 KORRIKA  J.D.
Azaroaren 1ean New Yorkeko 
maratoi ospetsuan parte hartu 
zuten 73.000 parte-hartzaileen 
artean, Durangaldeko lagunak 
ere izan ziren. Ernesto Milikua 
berriztarrak, eta Iñigo Iraurgi, 
Igor Zabaleta eta Juanma Gar-
cia durangarrek aspalditik bete 

gura zebiltzan asmoa gauzatzea 
lortu dute, aurten.

Maratoian parte hartzea ga-
txa da, eskaera handia izaten 
duelako. Urteetan saiatu ostean, 
aurtengo urtarrilean jakin zu-
ten bazutela aurtengo aldirako 
dortsala, eta, birritan pentsatu 
barik, bidaia prestatzen hasi 

ziren: “Maratoiak egiten ditugu-
nontzat New Yorkekoa oso era-
kargarria da”, onartu du Iraur-
gik. Horregatik, ahalik gehien 
gozatzen saiatu zen: “Ez neukan 
marka zehatzik buruan. Lasai 
joatea eta probagaz gozatzea 
zen helburu bakarra. Topera ba-
zoaz, arnasari eta pultsoari eus-

ten zentratzen zara, eta nik ingu-
ruagaz ere gozatu gura nuen”. 
Horrela, indarrak gorde zituen, 
ibilbidean zeharreko giroa ikus-
teko eta entzuteko. “Zirku baten 
modukoa da”, gogoratu du: “Ma-
ratoiaren inguruko dena itzela 
da: antolaketa, segurtasuna, 
animazioa… harrigarria da. Bi-
de osoan zehar aurkitu daiteke 
jendea animatzen, eta musika 
banda pilo batek zuzeneko mu-
sika eskaintzen dute. New York 
bost barrutik osatzen dute; ma-
ratoia denetatik igarotzen da, 
eta musikak ere bat egiten zuen 
tokian tokiko kulturekin”.

Maratoiaren hasiera ere go-
goan du, ez zelako ohiko pro-
zedura erabili. Multzotan eta 
azpimultzotan banatutako ko-
rrikalariak hiru puntu desber-
dinetatik irten ziren, erosoagoa 
izan zedin, eta bosgarren kilo-
metroan bat egin zuten.

Astebete eman zuten Ameri-
kako Estatu Batuetako hiririk 
handienean. Behin haraino 
joanda, turismoa egiteko ere 
aprobetxatu zuten. 

Ezkerretik eskumara: Juanma Garcia, Igor Zabaleta, Iñigo Iraurgi eta Ernesto Milikua. 

Errandonea, final laurdenetarako sailkatu zen partiduan.  Maialen Zuazubiskar.

Aspuru-Arabio 
abadiñarren  
lehia trinketean

 TRINKETA
Promesen mailako Tornosolo 
Kopako finala jokatuko dute 
gaur Asier Aspuru eta Aitor 
Arabiotorre abadiñarrek, Ze-
laietako trinketean. Jaialdia 
18:30ean hasiko da eta gazte-
txoen partiduen ostean hasiko 
da finala.Irabazten duenak 
azaroaren 20an hasiko den elite 
mailako Kopan parte hartzeko 
aukera izango du. Lagun onak 
dira Aspuru eta Arabio, batak 
bestearen jokamoldea ederto 
ezagutzen dute.

Ba bai, azkenean, horixe 
izan da erabakia. Azken 
orduko erabakia, gauzak 
bertan behera utzi behar 
genituenean. Pena han-
diz baina, era berean, kolo-
reen aldaketa daukagu, eta 
behar genuen.

Beti eskertuko diogu 
BZKri erakutsi digun ikas-
gaia: kotxe barruan, nesken 
artean… denen artean. 

Urteak joan ahala, txi-
rrindularitza-munduan oso 
ezaguna bihurtu den Ba-
qué-Campos izango da kolore 
berrien goiburua. Guztira, 
21 neska ditugu, eta askori 
ezetza eman behar izan die-
gu, ez geneukalako lekurik. 
Martxoan hasiko gara. 

Gure helburua betikoa 
izango da, kirolari zein per-
tsona moduan formakuntza 
eskaintzea. Beti esan dut, 
eta esango dut, kirolak era-
kusten dituen balioak ez 
direla leku askotan ikasten, 
gaur egun. 

Azpiegitura garrantzi-
tsuekin eta antzerako helbu-
ruekin proiektu interesgarri 
honetan jarraituko dugu. 
Bizkaian talde berri bat sor-
tzea garrantzitsua denez, 
lemari gogor eta tinko eu-
tsiz egingo dugu aurrera. 
Bizitzan eta lasterketetan 
moduan, beti egoten baitira 
erasoak. Eta horrek indar-
tsu egiten gaitu, eta dena 
aurrera eramateko gogotsu 
gaude. Kontu bat argi dau-
kat. Emakumeei ere aukera 
bat eman behar zaie, eta ho-
rretan laguntzeko gaude. Eta 
txirrindularitzaren birusa 
zainen barruan dutelako. 
Maite dudan kirol honen bi-
rusa 21 neska horien artean 
zabaltzen egingo dugu lan. 

ADITUAREN TXOKOA

Kolore desberdinak

ENERITZ 
ITURRIAGA

Nesken Baqué 
Campos taldeko 
zuzendaria
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Frustrazioak gainditu

 PRAKAGORRI
Gizaki guztion helburu nagusia 
zoriontsu bizi izatea da eta goi 
mailako asmo jaso horretara bi-
deratzen dira handi zein txikien 
gogorik hoberenak, bakoitzak 
bereak dituen eginbeharrei 
ahalik eta erantzukizun maila-
rik gorenaz ekin eta jardunaz, 
itxaropen bezala jarritako hel-
burua lortzeko zoria izango 
delakoan. Uste eta asmo onak 
baina, hainbatetan, betetzen ez 
direnak.

Zoritxarrez begioker diren 
egoera trakets eta arazo ugari 
ere sortzen dira goi-asmo ditu-
gun helburuak lortzeko bideak 
guztiz leunak eta oztopo gabe-
koak ez baitira izaten. Gizakiak 
erronkei aurre egiteko, ezar-
tzen dituen helburuak lortzeko 
eta, bestalde, bere ingurukoek 
estimu handia diotena sentitze-
ko, beharrizan handia dauka. 

Asebetetze pertsonalaren 
irudipena izatea edo ez izatea, 
hein handi baten behintzat, 
oraina disfrutatzeko gaitasuna 
izatean, geure buruarekin po-
zik izatean eta geure bizitza, oro 
har, baikortasunez baloratzean 
datza. 

Esan beharrik ez dago gauza 
guztiak dituen inor ez dela exis-
titzen eta ikuspegi horretatik 
gizakioi, egiten duguna egiten 
dugula, ase ezinak garen hei-
nean, beti begitanduko zaigu 
zerbaiten gabezia daukagula. 
Hala eta guztiz ere, gure atsegin-
tasun maila egun garen, dauka-
gun eta lortu dugun guztiaren 
azken balorazioaren arabera-
koa izango da. 

Gizakiak asmo dituenak be-
tetzen dituenean edota nahi 
duena daukanean besterik ez 
du zoriontasuna lortzen. Ideia 
desberdinen arteko desber-
dintasuna zoriontsu izatera 
garamatzaten gogobetetzearen 
beharrizanak zeintzuk diren 
jakitean datza. Batzuk  maitasu-

na nahi dutela adieraziko dute, 
beste batzuk boterea hautatuko 
dute; izango da segurtasuna 
hautatuko duenik ere, eta balite-
ke atsegin sentsualak eta eroso-
tasuna lehenetsiko duenik ere, 
beste batzuk fama nahi duten 
bitartean. 

Beharrizana subjektiboa da, 
hau da: nahi izandako gauza 
bat lortzeko grina handiz jardu-
tea den heinean, “behar izana” 
deitu diezaiokegu bere asebete-
tzeak gozamena ematen baitigu.

Azaroko bide erdia egina du-
gu eta, ondorioz, ikasturtearen 
lehen ebaluazioa ere behingoan 
etxeratuko da eta berarekin ba-
tera ikasleen eta gurasoen atse-
gintasun maila ikasketen lehen 
txanpa honetan seme-alabek 
lortu edota lortu gabeko helbu-
ruen balorazioaren araberakoa 
izaten da. Guraso askok lehen 
ebaluazioan izandako emaitza 
desegokiak ikusi eta ikasketa-e-
goera bere onean ez denaz jabe-
tzean bakarrik irtenbiderako 
bideak aurkitzeari ekiten diote, 
berandu baina. Ikasketetan, 
beste hainbat eremutan beza-
la, prebentzioa, programazioa, 
plangintza eta metodologia dira 
ikaske-prozesua egokitasunez 
garatu eta emaitza bikainak 
lortzeko bide bakarra. Ez dago 
besterik.

 Hainbatetan, ikasturtearen 
hasieran aurreikusitako emai-
tzak lehen ebaluazioan lortu 
ez izanak errealitate begioker 
iluna, egoerak okerrera egitea-
ren eraginez tristura handia eta 
frustrazio nabarmena dakartza, 
eta horrek guztiak guraso eta 
ikasleengan artegatasun maila 
handiak sortzen ditu. Sarritan, 
gainera, ikasle eta gurasoengan 
kokatzen den urduritasunak eu-
ren arteko hartu-emanak kutsa-
tu eta ezin egona ere ekartzen 
du, askotan hobera beharrean 
txarrera eginez. Gurasorik 
gehienak ikas-prozesuari baino 

lortutako emaitzei garrantzi 
guztia ematen die eta horrek ez 
luke horrela izan behar, alde-
rantziz baino.

Lortu nahi izan dugun zer-
bait gauzatu ez denean, lehen 
ebaluazioko azterketa guztiak 
gainditu ez izana adibidez, frus-
trazioa antzematen dugu eta, 
ondorioz, haserre garbian edota 
tristura goibeltsuan erortzen 
gara. Gure frustrazioak kudea-
tzeko gaitasunaren jabe gare-
nean gure desilusioa onartu 
eta gure baitan prozesatzeari 
ekiten diogu. Hau da, gertaera 
jakin batek sorrarazten digun 
amorruaren, erruaren edota 
frustrazioaren sentimendua 
irentsi beharra izaten dugu. 
Baina prozesu hori ez da erra-
za izaten eta ikasleek [sarritan 
heldu askok ere ez] ez dute jar-
duera hori egoki garatu eta sen-
timendu horiek behar bezala 
kudeatzeko trebetasunik izaten.

Frustrazio sentimendua 
gizakirik gehienentzat, [are 
gehiago ikasleentzako] sen-
timendu desegokia da, baina 
gehienetan, nola kudeatu jakin 
behar da baina, eramangarria 
izaten da. Hala eta guztiz ere, 
sentsazio hori egokitasunez 
eramaten ez dakiten gizakiak 
ere badaude eta guztiz haserre-
kor, egonarri gutxiko eta leratsu 
bihurtzen dira.

Sarritan entzun ditugu esal-
di honen antzekoak: “ezin dut 
gehiago itxaron, oraintxe nahi 
dut, une honetan bertan!!!” Per-
tsona horiek ez dute frustrazio-
rako estimulu handirik behar 
eta bat-bateko eta ezusteko go-
go-aldarte aldaketak izaten di-
tuzte.

Egungo ikasleek frustrazioa-
rekiko tolerantzia maila urria 
daukate eta, ondorioz, ohikoa 
den bezala, izaera horretako 
gizasemeak, nagusiak zein txi-
kiak, malgutasun gutxikoak 
izaten dira, ohikeria-aldaketak 

eta noizean behingo aldaketak 
ondo jasaten ez dituztelako. 
Frustrazioan enkistatzeak, ja-
zartzen gaituzten zorigaitz eta 
zoritxarrengatik etengabeko 
kexuan ibiltzea eta estutasuna 
sorrarazten diguten egoerak 
aldatzeko ezertxo ere egin ez iza-
tea, depresiorako bide labur eta 
segurua da.

Hala eta guztiz ere, pertsona 
batzuk eurei gertatzen zaizkien 
gauza kaltegarrien erantzu-
kizun eta errua beste batzuei 
sistematikotasunez egozten die, 
eurei gertatzen zaien gertaera 
desegoki, kaltegarri eta begio-
kerren jatorria besteek izango 
balute bezala. Norbere erantzu-
kizunei aurre egin nahi ez izate-
ko ihesbide bikaina. Jarrera ho-
rren sustrai nagusia pertsona 
horiek izaten duten frustrazio- 
edo egonezin-bizipenak sortzen 
dituzten gertaera kaltegarri 
edota ezezkorren inguruko eu-
ren erantzukizuna onartzeko 
eragozpen eta zailtasunean da-
tza.  Erantzun hori euren erru 
eta erantzukizuna saihesteko 
babes edota erreakziobide bat 
besterik ez da; halere, aurkezten 
zaizkien zoritxarrei aurre eman 
eta mugak zehazteko ezgaita-
sun nabarmena izaten dute. 

Naharoa izaten da bestalde, 
pertsona horiek besteekiko 
nagusitasun-konplexua izatea, 
euren ustez besteek baitira beti 
erratzen direnak eta ez eurak. 
Jarrera horrek, inguruan di-
tuztenengan ezinikusia sortzen 
du eta, sarritan, bakardade hu-
tsean gelditzen dira.

Frustrazioak emozio-ten-
tsioa sortzen du eta, ondorioz, 
erabat garrantzitsua da egone-
zina sorrarazten diguten egoera 
edota ekintzak lehenbailehen 
zeintzuk diren zehaztu eta jaki-
tea, horretara sentimendu hori 
ahalik eta modurik egokienean 
jasateko. Frustrazioaren ara-
zoaren oinarri edo sustraia sen-
timendu horri aurre nola egin 
jakitean datza. Bizitza, berezita-
sunez ikasketa prozesuan diren 

gazte eta nerabeena, frustrazio 
unez josita agertzen zaigu eta 
frustrazio horiek urduritasun 
eta herstura gorriak sorraraz-
ten dizkiguten arren onartzeko 
gaitasuna izatea eragozpen 
horiei aurre egiten jakin ahal 
izatea da. 

Frustrazio-egoerei aurre 
egiten txiki-txikitatik irakatsi 
behar da, apurka-apurka eta ira-
kasbide horretan gurasoen eta 
irakasleen eguneroko lana eta 
erantzukizuna funtsezkoa da. 
Eurak dira helburuak lortzeko 
ahalegina egin eta itxaroten 
irakasteaz gainera gazteen frus-
trazio-sentipenari pazientziaz 
eutsi ondoren helburu jakin bat 
lortu izanaren poztasuna ere bi-
zi izaten irakasten dutenak.

Gurasoak euren seme-ala-
ben eskakizunak besteko barik, 
berehala, asetzen dituztenean 
mesede gutxi egiten die, pazien-
tzia eta itxarote-gaitasuna ira-
kasten ez baitie eta, ondorioz, 
seme-alaben emozio-garapena 
zeharbidez kaltetu besterik ez 
dute egiten, frustrazioa jasateko 
trebetasun edo gaitasunak ira-
kasten ez dizkietelako. Aipatu 
guzti horren ondorio zuzena, 
frustraziorako tolerantzia urri 
horrek, estres egoera baten au-
rrean, besteak beste, motibazio-
rik eza, ezarritako helburuak 
berehala bertan behera uztea, 
autoestimu urria eta norbere 
buruarenganako konfiantza gu-
txi dakartza. 

Seme-alabei txikitatik jokae-
ra eta jarreretan muga zehatzak 
jarri behar zaizkie, adin ba-
koitzari dagozkion zeregin eta 
helburuak lortzeko bideak adie-
raziz, bakoitzari dagokion eran-
tzukizun-maila barneratzen 
irakatsiz eta betebeharrak gau-
zatzearen garrantzia erakutsiz, 
baina horretarako irakasleak 
eta bereziki gurasoak seme-ala-
ben bidelagun izan behar dute 
erraza izan ez arren guztiz lilu-
ragarria den bidaia aberasgarri 
horretan.

Gorka Aurre  PRAKAGORRI
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Zalduak emakumeen futbol taldea 
berreskuratu gura du Zaldibarren
Datorren denboldira begira kadete adinetik nagusietara egin dute deialdia

 FUTBOLA  J.D.
Hamahiru urte joan dira ema-
kumeen Zaldua futbol taldea 
desagertu zenetik, eta, datorren 
denboraldira begira, berres-
kuratu egin gura dute. Eskaria 
nahikoa bada, kadeteetatik na-
gusietara arteko taldeak sortzea 
dute helburu.

Zaldua Kirol Elkartean fut-
bol kontuei buruz arduratzen 
den adarrak abiatu du asmoa.  
Iazko ekainean zuzendaritza be-

rritu zuen, eta lan talde berriak 
emakumeen futbola sustatzeko 
erabaki sendoa hartu du. 

Kadete, gazte eta nagusi mai-
lako talde bana sortzea gustatu-
tako litzaieke. Beraz, deialdia 
2002an edo urte horren aurretik 
jaiotako emakumeei zuzenduta 
dago. “Badakigu hiru talde sor-
tzea zaila izango dena, baina, 
lehenengo ahalegina dela kon-
tuan hartuta, talde bat sortuko 
balitz pozik geundeke”, azaldu 

du Roberto Terroba klubeko zu-
zendaritza batzordeko kideak.

Zaldibarko emakumeei zein 
inguruko herrietakoei irekita 
dago deialdia. Interesa duenak 
ondoko helbide elektroniko-
ra idatzi dezake: infozaldua@
gmail.com. Zaldua futbol talde-
ko webguneko (www.zaldua-
futboltaldea.org) foroan, ema-
kumeen taldea sortzeari buruz 
iritzia emateko aukera ere es-
kaintzen dute.

Sasoi bateko Zaldua futbol klubaren emakumeen taldea.

Himalaiako eta Islandiako 
abenturak, Zornotzan
Hainbat hitzaldigaz mendi astea antolatu dute

 MENDIA
Zornotza Mendi Taldeak hiru 
proiekzio-hitzaldi antolatu ditu,  
datorren astelehenetik eguazte-
nera. Hirurak 19:00etan hasiko 
dira, Zelaieta Zentroko audito-
rioan.

A s t e l e h e n e a n ,  I s k a n -
der Rodriguez arratzuarrak 
mushing-a eta kanikrosa izango 
ditu berbagai. Mushinga txaku-
rrek tiratuta elurretan trineoz 
ibiltzea da, eta, kanikrosa, men-
ditik zehar eta elur barik txakur 
bakarrak lagunduta aritzea.
Martitzenean, Luis Miguel Egi-

luzek Islandian bizitako aben-
tura eta larrialdiak kontatuko 
ditu. Laburra eta erraza behar 
zuen zeharkaldia konplikatu 
egin zitzaien, ustekabean.

Azkenik, eguaztenean, Iñi-
go Iruretagoiena mendizale 
getxoztarrak Nepaletik eta Hi-
malaiatik egindako zeharkaldi 
gogorra (74 egun eta 200 kilome-
tro) gogoratuko du.

Mendi taldeak argazki era-
kusketa bat ere prestatu du, 
datorren astetik aurrera, Urtza, 
Far-Far, Saltsa eta Ontza taber-
netan. 

Gazte mailetako ziklo-
kros proba, Zornotzan
Jauregibarriako landetan izango da, domekan

 ZIKLO KROSA
Amorebieta Txirrindulari El-
karteak kadete eta gazte maila-
ko ziklo-kros proba antolatuko 
du, domekan, Jauregibarriako 
Landetan.

Ka d e t e  m a i l a ko  p ro b a 
11:00etan hasiko da, eta gazte 
mailakoa, 12:00etan. Bata zein 
bestea euskal zirkuiturako pun-
tuagarriak izango dira. Iaz, 200 
bat txirrindularik parte hartu 
zuten, eta, aurten, kopuru hori 
gainditzea itxaroten dute an-
tolatzaileek. Zirkuituak hiru 

kilometro inguruko luzera du, 
eta ez da oso gogorra. Aldapa 
bat edo beste kenduta, gainera-
ko ibilbide osoa laua da. Beraz, 

teknika doitua dutenentzat bai-
no aproposagoa da indarreko 
txirrindularientzat.

Azken etaparen  
zuzenekoa eta 
besteen laburpena 
eskatu ditu UCIk

 TXIRRINDULARITZA
Emakumeen Bira World Tour 
egutegian sartzeko, estaldura 
mediatiko handiagoa ber-
matzeko eskatzen die UCIk 
antolatzaileei.  Zuzeneko 
emankizunak dira gakoa. 
Antolatzaileak Jon Redondo 
Jaurlaritzako kirol zuzenda-
riagaz batu ziren. Batzar ho-
rren ostean, Redondo ETBko 
arduradunekin batzekotan 
geratu zen, eta antolatzaileek 
zuzeneko estaldura minimoa 
zein zen galdetu behar zioten 
UCIri.

UCIk eman die erantzuna. 
Azken etapa zuzenean eskain-
tzea da gutxieneko baldintza; 
hori bai, zuzenekoa telebistan 
edo interneten egiteko aukera 
zabalik uzten dute. Gainerako 
etapetan, eguneko etapa ba-
koitzaren ostean, ordubeteko 
laburpena emateko eskatzen 
dute. Antolatzaileek, gutxie-
nez, estaldura mota hori ber-
matuko balute, Bira nazioar-
teko egutegi prestigiotsuan 
sartzea hausnartuko luke 
UCIk. Eskakizun horiek Re-
dondori jakinarazi dizkiote.

 AGENDA
 FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA
Durangoko Kulturala - 
Balmaseda
· Zapatuan, 17:00etan, Tabiran. 
EUSKAL LIGA 
(emakumeak)
Elorrio - Hernani
· Zapatuan, 18:00etan, 
Eleizalden.
OHOREZKO MAILA 
(gizonak)
Elorrio - Derio
· Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden.
MAILA GORENA
Abadiño - Indautxu
· Domekan, 11:30ean, Astolan.
BIGARREN ERREGIONALA
Iurretako B - La Merced
· Zapatuan, 18:30ean, 
Larrakozelaian.
Zaldua B - Loiola-Indautxu
· Zapatuan, 16:30ean, 
Solobarrian.

 ARETO-FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA
Presion Break - Soloarte
· Zapatuan, 16:50ean, 
Berrizburun.
Elorrioko Buskantza - Egintza
· Zapatuan, 18:00etan,  
Elorrioko kiroldegian.
Sasikoa Durango - Laskorain
· Zapatuan, 18:30ean, 
Landakon.
EUSKAL LIGA
Sasikoa Durango - 
Elorrioko Buskantza B
· Domekan, 12:00etan, 
Landakon.
MAILA GORENA
Abadiñoko Gaztetxie - 
Gernikako Lagunak
· Domekan, 12:00etan,  
Traña-Matienako kiroldegian.
LEHEN ERREGIONALA
Elorrixo Txiki - Zurbaran
· Zapatuan, 16:00etan, Elorrioko 
kiroldegian. 
EMAKUMEEN LIGA
Elorrioko Buskantza - Soloarte
· Domekan, 12:15ean, Elorrioko 
kiroldegian.

 SASKIBALOIA
ZILARREZKO ADECCO 
LIGA
Zornotza - Lucentum
· Zapatuan, 18:30ean, Larrea 
kiroldegian.
LEHENENGO MAILA
Tabirako-Baqué -  
Atletico San Sebastian
· Zapatuan, 19:00etan, 
Landakon.
BIGARREN ERREGIONALA 
(gizonak)
Zornotza - Boskozaleak
· Domekan, 17:30ean, 
Ixerbekoan.

 PILOTA
OLAZAR TXAPELKETA
Lau t’erdia
Etxebarria - Zubizarreta 
Binaka: 
Azpiri - Imaz / 
Elezkano - Bolinaga
· Azaroaren 19an, 21:30ean, 
Zaldibarren. 

 ERRUGBIA
16 URTEZ AZPIKOA
Durango-Elorrio - Uribealdea
· Zapatuan, 11:30ean, Elorrion.Himalaian bizi izandakoa kontatuko du Iñigo Iruretagoienak. 

Kadete mailako  
lasterketa goizeko 
11:00etan hasiko da, eta 
gazte mailakoa, 12:00etan

Antolatzaileek 200 parte-hartzailetik gora batzea itxaroten dute. Amorebieta T.E.
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Egin zaitez Anbotoren Lagun 
eta atera etekina txartelari!
Babestu proiektua urtean 30 euroren truke 
eta gozatu abantaila eta deskontu hauetaz

DESKONTU BEREZIAK

ABANTAILAK
Deskontuak Durangaldeko zein  
eskualdez kanpoko hainbat saltokitan.
Deskontuak Anboton argitaratzen diren 
iragarki labur ordainduetan eta eskeletan.
Hilero egingo diren zozketetan  
parte hartzeko aukera.
Durangaldeko egutegia  
eta turismo-gida opari.

Anbotorenlagunak
Lekuan lekuko lagunak

www.anboto.org
lagunak@anboto.org
946 816 558

Anboto  
Komunikabideak @anboto

URRIKE LIBURU-DENDA 
 -%5 liburuetan.
 -%10 papergintzan.

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA 
  -%10 sarreretan.

IURRETA KOPISTEGIA 
  -%10 eskola eta bulego materialean.
  -%5 musika, opari eta liburuetan.

UNAMUNZAGA HORTZ-KLINIKA 
 Azterketa eta 2 erradiografia doan.

HITZ LIBURU-DENDA 
  -%10 euskarazko liburuetan.

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA 
  5. gosaria doan. 
  Plateruenak antolatutako  
ekitaldietan 2. sarrera doan.

LAPIKO JATETXEA 
 Eguneko menuan kafea doan.

A-METZ DEKORAZIOA 
  -%20 proiektuan / udaleko 
legalizazioetan eta irekiera proiektuan.
  -%10 altzari eta osagarrietan.

HONTZAEXTREM ABENTURA PARKEA 

  -%15 sarreretan.

BETIXU JATETXEA 
 -%10 Asteburuko otorduetan eta 

kartan, ostiral eta larunbat gauetan.

%

%

%
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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. 

Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 

Otxandion, besteak beste.

LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 

www.inmoetxetxo.com

ETXEBIZITZAK SALGAI
MATIENA

SAN INAZIO

MONTEBIDEO

OLLERIA (LANDAKO)

MURUETA TORRE

J. M. ALTUNA

• 4 logela, komuna, sukaldea, despentsa eta 
egongela terrazarekin. Garajea aukeran. 
165.000€.

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

• 3 logela, 2 komun, egongela eta esekitokia. 
Terraza. Ganbara. Garajea. Eguzkitsua. 
273.000€.

• 102 m2. 3 logela, 2 komun, sukaldea eta 
egongela. Terraza. Ganbara eta garajea. 
295.000€.

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

• 2 logela, komuna, sukalde eta egongela 
handiak. Terraza. Ganbara. Garaje itxia. 
195.000€.

ETXEBIZITZAK SALGAI
PINONDO: 195.000€/ Negoziagarria

GOIENKALE: 190.000€ / Negoziagarria

ASKATASUN ETORBIDEA: 159.000€

ERRETENTXU: 130.000€ / Negoziagarria

KURUTZIAGA: 125.000€

SAN FAUSTO: 88.000€

www.inmoduranguesado.com

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

• 80 m2. 2 logela, egongela, sukalde jantzia, 
despentsa eta 2 komun. Balkoia. Berogailua. 
Igogailua.

• 61 m2. 3 logela, sukalde-egongela eta 
komuna. Balkoia. Ganbara. Berogailua. 
Igogailua.

•  60 m2. Bizitzen sartzeko moduan. 3 logela, 
egongela, sukalde jantzia, despentsa eta 
komuna. Berogailua.

• 73,43 m2 . 2 logela, egongela, sukalde jantzia, 
komuna, bainugela eta esekitokia.

• 3 logela, egongela, sukalde jantzia, komuna eta 
despentsa. Eraikinak igogailua dauka, kaletik 
bertatik.
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Atxondo. Atxondon duplex oso
eguzkitsua salgai. Guztira, 120 m2
ditu, solairu bakoitzean 60m. 1.
pisuan, 2 logela, komuna, sukaldea
eta egongela. 2. pisuan, gela 1, 
komuna, egongela eder bat, eta
trastelekua. Tel.: 646-53 07 50.

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

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

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

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

LOKALAK

SALDU

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

Lekeitio. Lekeition 65 m2-ko lokala 
salgai. Alde Zaharrean. 
Tel.: 650-18 33 05.

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

SALDU

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

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

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Pertsona nagusiak eta
umeak zaintzen ditut. Tabernetan,
garbiketan jarduten dut. Barruko zein
kanpoko langilea. Esperientziagaz.
Tel.: 632-20 31 55.

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. 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. Egunez zaintza eta
garbiketa lanetan jarduteko prest.
Kanpoko langilea. Tel.: 630-48 37 90.

Durangaldea. Egunez zaintza eta
garbiketa lanetan jarduteko prest.
Kanpoko langilea. Erreferentzia oso
onak. Tel.: 632-99 23 83.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen edo 
garbiketan. Tel.: 632-95 99 49.

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. Tel.: 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. Tel.: 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.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen ditut. Tabernetan,
garbiketan jarduten dut. Barruko zein
kanpoko langilea. Esperientziagaz.
Tel.: 632-10 40 78.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen ditut. Tabernetan,
garbiketan jarduten dut. Barruko zein
kanpoko langilea. Esperientziagaz.
Tel.: 632-57 31 80.

Durangaldea. Asteburuetan eta 
jai-egunetan pertsona nagusiak
zaintzeko lan bila nabil. Durangon 
eta inguruko herrietan. Esperientzia
handia daukat. Tel.: 631-44 98 31.

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Neska euskalduna,
administrazio ikasketak eta espe-
rientzia duena, Lehen Hezkuntzan eta
DBHn partikularrak banaka zein talde
txkietan emateko prest. 
Tel.: 662 364 167-946 813 940.

Durangaldea. Magisteritzako
ikaslea klase partikularrak emateko
prest. Tel.: 688-81 59 26.

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

PERTSONAK ZAINDU
Durangaldea. Adineko pertsonekin
paseatzen dut, esperientzia daukat
arlo horretan. Prezio oso ekonomikoa.
Deitu iezaidazu eta hitz egingo dugu,
eskerrik asko! Tel.: 608-83 48 71.

GAINERAKOAK
Durangaldea. 90 gradu lan
bertikalen enpresak lan-poltsa osatu
nahi du. Horrelako lanetarako profila
baldin baduzu, bidali CV-a helbide
honetara: info@90gradu.com

GAINERAKOAK
Durangaldea. Jostun tailerra 
transferitzen da, jubilazioagatik.
Tresna, bezero eta denda finkoekin.
Tel.: 645-34 13 95.

Denetarik
SALDU / EROSI

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

Aisia - kirola
MUSIKA / PELIKULAK / LIBURUAK

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

Familia - etxea
HAURREN TXOKOA, OSAGARRIAK

SALDU
Bikientzako kapazu zaku bi 
salgai. Cyti mini markakoak. 
Tel.: 635-00 62 63.

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

GAINERAKOAK

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

AZAROKO AGENDA

13 IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 
19:00 “Gehi Zazpi & 4Kot”. Sarrera dohainik.

16

IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 
16:45 Haurren irakurketa kluba (LH 3. maila).
17:45 Haurren irakurketa kluba (LH 4. maila).
18:45 Haurren irakurketa kluba (LH 5-6. mailak).

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

17

IBARRETXE KULTUR ETXEA – Gizarte Ongizatea
Lehen Hezkuntzako umeek egindako lanak (marrazkiak, esaldiak, 
esloganak) jasoko dira. Gaia: Berdintasuna.
13 urtetik gorako pertsona guztiek egindako lanak (marrazkiak, 
esaldiak, esloganak, binetak, argazkiak eta komiki laburrak)  
jasoko dira. Gaia: BERDINTASUNA, INDARKERIA ETA SEXISMOA.

19
IBARRETXE – Maiztegi eta Orobiogoitia Guraso Elkarteak 
18:30 Ikastaroa gurasoentzat “Familia online: Seme-alabak gidatu 
behar ditugu”.

20

IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 
BULARRETIK MINTZORA
17:00 Haur hezkuntzako 3, 4 eta 5 urteko gelakoak. 
18:00 Lehen Hezkuntzako 1 eta 2. mailak.  

IBARRETXE KULTUR ETXEA - Antzerkia aretoan 
19:00 “Non gaude?” Lakrikun Antzerki Taldea (Euskaraz)
Sarrera dohainik

21 MUSIKALDIA 2015 - Ibarretxe
19:00 KHERAU. Sarrera dohainik

23 
27

IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA – Gizarte Ongizatea
Erakusketa: “Emakumeenganako indarkeriak komikietan”.

Azaroaren 18an, 19:30ean, 
Durangoko Plateruenean

Norte Apache
Rap musika eta errimak izango dira, datorren eguazteneko 
Platerueneko Kantuaren Kantoia ekimenaren protagonista. 
Aurreko astean Perlak taldeagaz bezala, Jonan 
Hernandezek gidatuko du solasaldia eta musika 
emanaldia uztartuko dituen saioa. 

Antzerkia

:: ABADIÑO

AZAROAREN 14an
18:00etan, ‘Little Gem’, 
Errota kultur etxean.

:: BERRIZ

AZAROAREN 20an
18:00etan, ‘Rawums’, Kultur 
Etxean.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 20an
17:00etan eta 19:00etan, 
‘Nest’, Zornotza Aretoan.

Dantza

:: BERRIZ 

AZAROAREN 14an
20:00etan, ‘Divenire’, Kultur 
Etxean.

:: DURANGO 

AZAROAREN 14an
19:00etan, dantza alardea. 
Durangoko Centro Cultural 
Andaluz-ek antolatuta, San 
Agustin kulturgunean.

Musika

:: DURANGO

AZAROAREN 14an

20:00etan, Donostiako 
Orfeoi Gaztea, Andra Marin.

AZAROAREN 18an

19:30ean, Norte Apache, 
Kantuaren Kantoian, 
Plateruenean.

:: ELORRIO

AZAROAREN 13an

22:30ean, Elorrioko XXVI. 
Jazz Blues jaialdia: Orbiltal, 
Ateneoan.

AZAROAREN 14an

22:30ean, Elorrioko Jazz 
Blues jaialdia: Khalif ‘Wailin’ 
Walter, Ateneoan.

AZAROAREN 19an

21:30ean, Elorrioko Jazz 
Blues jaialdia: Makala Jazz 
Funk Band, Ateneoan.

AZAROAREN 20an

22:30ean, Elorrioko Jazz 
Blues jaialdia: Mikel Andueza 
Quartet, Ateneoan.

:: IURRETA

AZAROAREN 13an

19:00etan, Gehi Zazpi 
& 4KOT, Ibarretxe kultur 
etxean.

:: OTXANDIO

AZAROAREN 14an

19:00etan, Antonio 
O’Breschyren ‘Sorkuntzaren 
trenean’ liburuaren 
aurkezpen literario-musikala, 
kultur etxean.

:: ZORNOTZA

AZAROAREN 13an
20:30ean, Cromática 
Pistona, Zelaietan.

AZAROAREN 18an
19:00etan, Zezilia Deunaren 
kontzertua eta diplomen 
banaketa, Zornotza Aretoan.

Erakusketa

:: BERRIZ

AZAROAREN 20ra arte
Bittor Camararen ‘Texturak’ 
erakusketa, Kultur Etxean. 
Martitzenetik barikura, 
18:30etik 20:30era.

:: DURANGO

AZAROAREN 9tik 21era
‘Entre viajes de ida y 
vuelta, vida Rrom Rumanas’ 
erakusketa, Udal Bibliotekan.

AZAROAREN 29ra

Edurne Gorrotxategiren 
margolanak, Arte eta 
Historia Museoan.

Berbaldia

:: BERRIZ

AZAROAREN 17an
19:00, OsKar Matute, TTIP 
tratatuari buruz, Kultur 
Etxean.

:: DURANGO

AZAROAREN 13an

17:30ean, Begira Photo 
jaialdia: ‘Antzerki 
jitea, performance eta 
argazkilaritza’ berbaldia, 
Iratxe Hernandezen eskutik.

18:30ean, Begira Photo 
jaialdia: ‘Argazkigintzaren 
narratiba’ berbaldia, Enric 
Miraren eskutik.

AZAROAREN 14an

11:00etan, Begira Photo 
jaialdia: ‘Lekuak eta 
bilbeak’ berbaldia, Javier 
Vallhonraten eskutik.

12:00etan, Begira Photo 
jaialdia: ‘Materialtasuna, 
objektibotasuna eta 
orijinaltasuna: reloaded’ 
berbaldia, Moritz 
Neumüllerren eskutik.

AZAROAREN 15ean
11:00etan, Begira 
Photo jaialdia: ‘Mira 
Bernabeuren lanaren eszena 
autobiografikoak’ egilearen 
eskutik.

AZAROAREN 18an
17:00etan, Aitor Iturralde 
osteopata, ‘Emozioak eta 
osasuna’, Behargintzan.

Mahai ingurua

:: DURANGO

AZAROAREN 14an

12:00etan, ‘Argazkigintza 
irudikatu’ mahai-ingurua, 
Enric Mira, Javier Vallhonrat 
eta Rubén Ariasegaz, Arte 
eta Historia Museoan.

AZAROAREN 14an

18:00etan, ‘Hedapenaren 
merkatua eta 
argazkigintzaren 
komisariotza’ mahai-ingurua, 
Mira Bernabeu eta Nicolás 
Combarrogaz, Arte eta 
Historia Museoan.

AZAROAREN 15ean

12:00etan, ‘Argazkigintzaren 
kritika’ mahai-ingurua, 
Moritz Neumüller eta Érika 
Goyarrolagaz, Arte eta 
Historia Museoan.

Aurkezpena

:: DURANGO

AZAROAREN 13an

18:30ean, Begoña Abad 
poeta errioxarraren ‘Estoy 
poeta (o diferentes maneras 
de estar en la tierra)’ 
liburuaren aurkezpena, 
Arteka liburu-dendan.

:: ZALDIBAR

AZAROAREN 17an
18:30ean, Pou anaien, ‘20 
urte mendi bertikaletan’ 
dokumentalaren emanaldia, 
liburutegi zaharrean.

Kontalaria

:: ABADIÑO
AZAROAREN 17an
18:00etan, Lur Korta ipuin 
kontalaria, Udal Mediatekan.

Deialdia

:: IURRETA
AZAROAREN 17an
19:00etan, abendu koplen 
(Marijesiak) topaketa 
antolatzeko batzarra, 
Ibarretxe kultur etxean.

:: DURANGO | ZUGAZA 
Un otoño  
sin Berlín  
• barikua 13: 19:30/22:00  
• zapatua 14: 19:30/22:30  
• domeka 15: 19:00/21:15  
• astelehena 16: 18:30/21:00  
• martitzena 17: 20:00

Hotel  
Transilvania 2
• zapatua 14: 17:00  
• domeka 15: 16:45 

2. ARETOA

Deuda de honor
• barikua 13: 19:30/22:00  
• zapatua 14: 18:00/20:15/22:30  
• domeka 15: 18:00/20:30  
• astelehena 16: 18:30/21:00 
• martitzena 17: 20:00 

:: ELORRIO | ARRIOLA 
Marte
• domeka 15: 20:00  
• astelehena 16: 20:00 

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 
Un Otoño  
sin Berlín
• zapatua 14: 19:30/22:00  
• domeka 15: 20:00  
• astelehena 16: 20:15 

Hotel  
Transilvania 2
• zapatua 14: 17:00  
• domeka 15: 17:00

Cobain: Montage  
of Heck
• martitzena 3: 20:00   
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BARIKUA, 13 
 09:00-09:00

Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

22:00-09:00

Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
Txiki Otaegi 3 - Zornotza

ZAPATUA, 14
09:00-09:00

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

09:00-13:30

Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

De Diego 
Intxaurrondo 22 - Durango

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

Jaio-Olabarrieta 
(Errekakale 6 - Elorrio) 

Guarrochena, Lide (Bide 
Zahar 14 - Zornotza)

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-14:00

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

22:00-09:00

Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
Txiki Otaegi 3 - Zornotza

DOMEKA, 15
09:00-09:00

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

22:00-09:00

Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
Txiki Otaegi 3 - Zornotza

ASTELEHENA, 16
09:00-09:00

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 17
09:00-09:00

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 18
09:00-09:00

De Diego 
Intxaurrondo 22 - Durango 

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 19
09:00-09:00

Guarrochena, Lide
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGURALDIA

ZAPATUA

IGANDEA

ASTELEHENA

ASTEARTEA

16º

18º

18º

21º

8º

8º

9º

10º

 BOTIKAK

  Oin dala urtebete zu 
ezagutzeko irrikitan geunden, 
ta ordutik hona gure egunek 
zoriontasunaz bete dozuz. 
Horrela jarraitu, maittia! 
Zorionak familian partez.

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

 Urriaren 26an amama Irenen 
urteguna izen zan. Hemen, 
Iurretatik, familixien partez 
musu handi-handi bat.

  Zorionak, Lara, eguaztenean 6 
urte bete dozuz eta. Musurik 
handiena zure gurasoen eta 
familia osoaren partez. 
Zorionak, maitia!

  Helikopteruen hegaz ein 
guran dagoen Izei 
Aldekoa-Otalora Salterainek urtie 
beteko dau domekan. Bihotz 
bete zorion Bargundiatik.

  Gure amatxo Arantza 
Maiztegik bijer urtiek beteko 
dauz. Zorionak eta patxo asko. 
Goizien txokolatie edo...

  Zelako ondo pasatu eban 
Magalik bere urtegunean! 3 
urte ein dauz astelehenean 
gure etxeko poxpolinak. 
Zorionak eta patxo pilo bat!

  Badator egun handia: 
datorren asteazkenean, hilak 
18, 8 urte egingo dituzu , eta 
behar bezala ospatuko dugu! 
Zorionak maite zaitugun 
guztion partez, Maddi!

  Bihar, azaroak 14, Nereak eta 
Asierrek 2 urte egiten dabiez. 
Zorionak Leireren, aitatxoren 
eta amatxoren partez, eta 
muxu handi-handi bat! Eta 
Zorionak izeko Andinari be, 
boston partez.



Akuilua LAUHORTZA

Loreontziak
Irakurri dut, Elorrion, batzorde 
bat eratuko dutela Ferixa Nau-
sikoetan txosnagunearen koka-
penaz (besteak beste) eztabaida-
tzeko. Nola ez, gure uri maiteaz 
gogoratu naiz.

Durangon urteak darama-
tzagu eztabaida berdinarekin. 
Boterearentzako joera da guztia 
kontrolpean eduki nahi izatea, 
eta, badakizue, garaiotan zuze-
nean debekatzea gaizki ikusia 
dagoenez, tresna leunagoak era-
bili beharrean egoten da.

Deitu txandaketa, edo deitu 
zigor administratibo, kontua 
bidean harri-koxkorrak jartzea 
da. Eta beharrezkoa bada, po-
pulismoaren karta ere hor dute, 
jokatzeko prest.

Bizilagunen eskubideez berba 
egin behar badugu, egin deza-
gun zintzoki. Akaso Durangoko 
Pasinoko entseguek ez al du-
te molestatzen? Egin dezatela 
txandakakoa Zezenak Dira: urte 
bakoitietan, Alde Zaharreko lur 
labankorretan izan daitezela 
lasterraldiak; Askatasun Etorbi-
deko 100 metroak kokagune itze-
la lirateke urte bikoitietarako. 
Imajinatzen al du norbaitek San 
Blasetako feria Matienan izatea?

Ez, serio jarriko naiz, gaiak 
horrela merezi du-eta.

Udala pozik agertu da Ezkur-
diko karpek edukitako harre-
rarekin. Parte hartzea erraztu 
duenez, erabaki zuzena izan 
delakoan daude. Nola ez dugu 
gustuko izango herritarrok, gure 
herriko jaiez kale nagusietan go-
zatu ahal izatea?

Ez du zentzurik jaien alde lan 
gehien egiten duen eragileeta-
ko baten lana oztopatzeak, eta, 
udazkenero, kokagune aldake-
tekin aspertzeak. Txosnagunea 
ez da umorearen arabera lekuz 
aldatu daitekeen loreontzi bat. 
Bada garaia auzi hau ganoraz 
ixteko. Mahaiaren bueltan jeza-
rri, berba egin eta konpromisoak 
hartzeko.

ARITZ  
MALDONADO

Kazetaria

3.000 kilometro egin dituzte, eta, gutxienez, beste horrenbeste egin gura dituzte; apirilean dute bueltako hegaldia

 AKUILUA  Aitziber Basauri
‘Indian dena da posible’. Hain-
bat bider entzundako esaldi 
horren zergatia ulertu guran 
joan da Arkaitz Munitxa India-
ra. “Herria berezia” dela-eta, 
ikuspuntu propioa izan guran 
abiatu zen irail erdialdean. 

Non harrapatu zaitugu?
Iparraldeko Himachal Pradesh 
eta Uttarakandeko Himalaya 
aldea bisitatu ondoren, Jaipu-
rren (Rajastan) gaude. Asmoa 
Rajastan eta Gujarat estatuak 
ezagutzea da, eta, hegoaldean, 
Hampi hirian amaitzea. Mun-
duko bloke eskalada lekurik 
onenetarikoa dela diote. Hor-
tik aurrera, Myanmar, Laos...
batek daki! Lotura gabeko bi-
daian, egunero alda daitezke 
planak. Dakidan bakarra apiri-
lean bueltako hegaldia dudala.

‘Poderosa’ motorra duzu bi-
delagun bakarra?
Ez, ez. Zorionez, 
neskalaguna ere 
badut bidela-
gun. Poderosa 
izena lagun ba-
ten iruzkinetik 
hartu dut. As-
tebete egon zen 
izen gabe koitadua! 
Indiako trafiko 
kaotikoari aurre 
egiteko, ondo da-
torkio... (barrez). 
3.000 kilometro pa-
sa egin ditugu eta, 
gutxienez, beste ho-
rrenbeste egitea da asmoa.

Nepalera zinen joateko...
Ez da posible izan. Hango kons-

tituzioaren aldaketak Indiaren 
lehengaien hornidura blokeoa 
ekarri du, petrolioa barne. Zo-
ritxarrez, nepaldarrek sufri-
tzen dituzte ondorioak, berriro.

Inori ‘Diarios de motocicleta’ 
ekarriko zenion gogora…
Motorrak duen itxura eta ize-
nagaz, seguruenik bai. Motor 
batekin bidaiatzeak dakarren 
abentura puntua ere antzera-
koa izango da. Dena den, bidaia 
hau duela 60 urte edo orain egi-
teak ez du zerikusirik.

Ze sentsazio sortu dizu?
India ez da erraza; sentsazio 
kontrajarriak sortzen diz-
kizu. Lehenengo harri-
tzen zaituena dagoen 
superpopulazioa da. 
Alde guztietan dago 
jendea! Miseria, 
zarata, poluzioa, 
zikinkeria… 

hor daude. Hori guztia alde ba-
tera utziz, euren bizitzeko eta 
izateko era apur bat ulertzeko 
gai bagara, herri liluragarrie-
netariko bat aurki genezake. 
Jendearen umiltasun eta bo-
rondate onagaz gelditzen naiz. 
Kolore eta usain amaigabez, 
paisaia dibertsitate zoragarriz 
eta gastronomia ezin hobez be-
tetako mundua da.

Uztailean Alpeetan ibili zinen. 
Alpeetako bidaia itzela izan 
zen, laguntasun ezin hobean 
egina! Zaletasun handi bi di-

tut: mendia eta bidaia-
tzea. Askatasun sen-
tsazioa ematen didate 
biek. Egunerokoan sen-
titzen dugun babesa de-
sagertu, eta egun bakoi-
tza abentura handi bat 
b i l a k a -
t z e n 

da.  

Europan ibili zara txalaparta-
gaz. Hegoamerikan ere...  
Bidaia guztiek izan dute zer-
bait berezia. Akaso, lehenen-
goa izan zelako-edo, Europa-
ra egindakoak ekartzen dizkit 
oroimen politenak. Lagun min 
bategaz bost hile eman nituen 
txalapartaren doinuak ezagu-
tarazten. Gero etorri dira Ku-
bara bizikletagaz, Hegoameri-
ka, Hegoekialdeko Asia, Viet-
nam motorragaz… denetan 
ikasi dut zerbait.

Txapela buruan eta ibili mun-
duan. Nomada bat zara?
Nomada baino, abenturazalea. 
Bidaiatzea gauza ederra da 
benetan. Hala ere, nor naizen, 
nondik natorren badakit; nire 
familia, lagunak eta mendiak 
zeintzuk diren badakit.

Bueltarako erronkarik?
India iparraldean, Cachemira 
eta Ladakh ezin izan ditut bisi-

tatu negua gainean nuelako. 
Nepal ere hor geratu 
da. Bizikletan edo mo-
torrean egitea ez lego-
ke txarto. Baina, bi-

daia hasi baino ez dut 
egin, bueltan… 

b a t e k 
daki!

“India ez da erraza; sentsazio 
kontrajarriak sortzen dizkizu” 

Arkaitz Munitxa | Irakaslea | Abadiño, 1979


