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Berriztik Trabakuara bidean, BI-633 errepidean gertatzen diren 
istripuak saihestu guran, Berrizko eta Mallabiko Udalek indarrak 
batu dituzte. Radarrak eta oinezkoentzako pasabideak eskatuko 
dizkiote Bizkaiko Foru Aldundiari    2

Istripuak saihesteko radarrak eskatu 
dituzte, Berrizen eta Mallabian       

Kultura
‘Heroiak’, gerrako beteranoen bizipenak kontatzen dituen 
antzezlana taularatuko dute Berrizko kultur etxean   12

‘Gorka etxera’ plataformak “esku artean 
dugun arazo larriaz” ohartarazi gura du

Azken urteotan bizi izan 
dudan prozesu zail hori 
dago disko berri  
honetan islatuta”   11 

Sorkun Rubio  I  Abeslaria

Larriki gaixo dauden 11 presoen zerrendan dago Gorka Fraile durangarra. 
Mingainean minbizia sendatzeko ebakuntza egin zioten ekainean.  Espetxeak 
“sendatzeko beharrezko baldintzak” ematen ez dizkiola-eta, preso durangarra 
“etxeratzea” helburu duen plataforma sortzeko lanean hasi ziren Fraileren 
lagun batzuk. Aurkeztu berri dute plataforma herrian.  10

Durango  4
Tabirako biribilgune berria 
trafikora zabaldu dute asteon

Durangaldea  6
1.000 etxe gehiago batu dira 
organikoa birziklatzeko planera

Atxondo  9
Apatako espazio publikoa 
zelan antolatu, herritarren esku

Iurreta  6
Emakumeen kontrako bi eraso 
sexista salatu dituzte, asteon
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Herririk herri

Mallabiko eta Berrizko Udalek BI-633 errepidean 
radarrak jartzea eskatuko diote aldundiari
Ereñatik Trabakuara bidean ibilgailuen abiadura murrizteko neurriak elkarregaz eskatuko dizkiote foru arduradunei

  ERREPORTAJEA J.G./P.B.
BI-633 errepidean gertatutako 
auto istripu larriek Berrizko 
eta Mallabiko udaletan kezka 
handia eragin dute. Ereñatik 
(Berriz) hasi eta Trabakuaraino 
(Mallabia) hainbat istripu larri 
gertatu dira 10 kilometroko tarte 
honetan. 2015ean 29 urteko gazte 
durangarra hil zen plantxak 
izenez ezagutzen den igoeran 
istripua izanda. 2016a beste ger-
taera tamalgarri batekin hasi 
da. Aitor Bugallo txirrindulari 
ohiak errepide horretan galdu 
zuen bizia, urtarrilean, lanera 
zihoala. Zorigaiztoko estatistika 
honen hurrengo istripua joan 
zen asteburuan bertan gertatu 
zen. Bi ibilgailuk istripua izan 
zuten Mallabian, Trabakuako 
gainean, eta zaurituetako bat he-
likopteroan eraman behar izan 
zuten ospitalera.

BI-633 errepidean, Berrizko 
zatian bakarrik, 2015ean 5 is-
tripu izan ziren (hildako bat). 

2014an, ostera, 12. Errepide ho-
rretan, Berriz eta Ondarroa ar-
tean, estatistikak ondorengoak 
dira: 2015ean 60 istripu gertatu 
ziren, eta 2014an 85.

Indarrak batuz
Istripuak saihestu eta bidearen 
segurtasuna hobetu guran, Or-
lan Isoird Berrizko alkateak eta 
Igor Agirre Mallabiko alkateak 
eskaera zehatzak bideratu gura 
dituzte Bizkaiko Foru Aldundi-
ra. Indarrak uztartuz, abiadura 
murrizteko radarrak ezartzea 
eskatu gura diote aldundiari. 
Horrez gainera, Ertzaintzak 
abiadura kontrol gehiago egitea 

eskatzen dute. Orlan Isoird Be-
rrizko alkateak azaldu duenez, 
BI-633 errepidearen inguruan 
aurreko legegintzaldian ere 
hainbat eskaera helarazi zituz-
ten Bizkaiko Foru Aldundira. 
Lariz inguruko sarbidea hobetu, 
eta norabidea aldatzeko  obra 
egin zuen aldundiak. Horrez 
gainera, oinezkoentzako pasa-
bideak eskatu zituen Besoitan, 
Andikonako buelta egiten duten 
oinezkoek hiru errail gurutza-
tzen dituztelako. Ereñan ere bes-
te pasabide bat eraikitzea eskatu 
dute. Ingurumenaren aldetik, 
“onena” lurrazpikoak egitea 
izango litzatekeela dio Isoirdek.

Pasabide gehiago
Mallabiko Udalak eta Debege-
sak batzarra egin dute aldundi-
ko ordezkariekin, Trabakuan 
oinezkoentzako pasabidea eska-
tzeko. Jon Larrea Herri Lane-
tako zuzendariagaz bildu dira 
pasabidea eskatzeko. Agirrek 

aurreratu duenez, Carlos Toto-
rika Ermuako alkateak ere eki-
menagaz bat egin du. 

Urteak dira Trabakuako 
eta inguruko auzoetako bizi-
lagunek ere lurrazpiko pasa-
bidearen eraikuntza eskatzen 
dutela. Aldarrikapen horri 
bultzada eman guran, sinadu-
ra bilketa egin zuten, 
baina aldundiak ez 
zuen ontzat eman. 
“Arazoetatik bide-
gurutzearena baino 
ez zuten konpondu, 
animalien eta per-
tsonen pasabidea 
egin gabe baitago”, dio 
Valentin Mugarza pasabidea 
eraikitzea eskatzen duen pla-
taformako kideak. 2010ean pa-
sabidearen eraikuntza aldarri-
katzeko martxa antolatu zuten. 
Bestalde, ibilgailuen abiadura 
murrizteko radarrak jartzea be-
gi onez ikusten dute auzunean: 
“Jendea motelago joateko irten-

bidea izan daiteke. San Juanetik 
Trabakuara joateko hiru errail 
zeharkatzea oso arriskutsua da. 
Autobusa hartzeko ere bidea gu-
rutzatu beharra dugu”.

Animalien bidea
Mallabian, animalien pasabi-
de naturala mozten du BI-633 
errepideak. Horrela, azkona-
rrek, orkatzek eta beste hainbat 
animaliak bidea zeharkatzen 
dute errepidearen beste aldean 
dagoen errekara joateko. “Oizen 
behera bajatzen dira, eta erre-
pidera irteten dira. Arazo horri 
irtenbideren bat eman behar 
diogu”, azaldu du Mallabiko al-
kateak. 

Azken boladan egon diren 
istripuen zergatia jendearen 
abiadurari leporatzen dio Pe-
dro Antxia kamioilari malla-
biarrak. Goizaldean bereziki, 
jendea presaren presaz ibiltzen 
da Trabakua mendateko errepi-
detik, eta gidari askorentzat oso 
arriskutsua da bertatik ibiltzea.  
Hori ekiditeko, abiadura motel-
duko luketen radarrak jartzea-
ren aldekoa da: “Jendea azkar 

ibiltzen da errepidea bustita 
egon arren, eta horrez gain, egin 
behar ez dituzten aurreratzeak 
egiten dira”. Errepidea hobetu 
daitekeela dio Antxiak. Dena 
dela, errepidea hobetzeak “abia-
dura gustuko duten gidariak” 
ekarriko lituzkeela gaineratu 
du kamioilariak.

60 
istripu gertatu ziren 2015ean 
Berriz eta Ondarroa artean, 

BI-633 errepidean

“Oinezkoentzat 
pasabidea eskatu 
diogu aldundiari” 
IGOR AGIRRE  

Lehior Elorriaga
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Burduntziko bildots txapelketagaz 
amaituko dituzte San Blas jaiak    
Idi probetan emakumeei ez kobratzeko ekimenak eztabaida piztu du 

  ABADIÑO  A.U./J.G.
Ohiturari eutsiz, San Blas jaie-
tako bigarren astebururako, 
XXVIII. Burduntziko bildots 
txapelketa antolatuko dute Aba-
diñon. Tartean, txakoli erakus-
keta ere prestatuko dute. Ondo-
ren, 14:00etan, bildots bazkarian 
bilduko dira probalekuan. Eki-
taldi honekin 2016ko San Blas 
jaietako egitarauari amaiera 
emango diote. 

Erlete garaile
Astelehenean idi proben azken 
jardunaldia jokatu zuten. Erle-
te izan da, aurten, Abadiñoko 
idi probetako San Blas Saria 
eskuratu duena. Horrela, 1.750  
euro, garaikurra, txapela eta 
manta eraman ditu etxera. Iña-
ki Lopategi izan da 1.450 euroko 
bigarren saria eskuratu duena. 
Hirugarren, Oliden sailkatu da, 
1.200 euroko sariagaz.

Emakumeak doan
Aurten, ika-mika sortu da, idi 
proben lehen egunean probale-
kuko leihatilan, ordaintzeko le-
kuan,  kartel bat jarri zutelako, 
emakumeentzat sarrera doakoa 
zela esanez. Abadiñoko alkate 
Jose Luis Navarrok azaldu du 
ekimena ez dela udalarena izan, 
eta jakin zuten unean kendu 
zutela kartela. Emakumeentzat 
sarrera doan jartzea idi proben 

antolaketan dabilen pertsona 
baten ideia izan zela azaldu du 
Navarrok: “Familia bati gas-
tu hori guztia ez eragitea nahi 
zuen, baina ez du zentzurik, 
aita-semeak joanez gero, biek or-
daindu beharko lukete; ez dauka 
zentzurik”. Udal arduradunek 
kartelaren berri izan zutenean, 
orduantxe kendu zutela azaldu 
du alkateak. 

Sare sozialetan ika-mika sor-
tu duen gaia izan da hau. Aba-
diñoko EH Bilduk, esaterako, 
gogor kritikatu zuen kartela:  
“Egiten den genero bereizke-
ta honek emakumea bigarren 
mailan uzten du, hauek sarrera 
ordaintzeko autosufizienteak 
izango ez balira bezala.”

      Herririk herri    3

Probalekuko leihatilan jarri zuten kartela.Astelehenean, idi proben azken jardunaldian probalekuan ateratako argazkia.

Herritarren iritziak 
lagunduta osatu 
dute bigarren 
berdintasun plana 

  ZORNOTZA  J.Derteano
Datozen lau urteei begira, uda-
lak osatu duen II. Berdintasun 
Plana aurkeztu dute. Azken 
udalbatzarrak aho batez onar-
tu zuen. Plana osatu aurre-
tik, herritarren artean gaur 
egungo egoeraren eta hobetu 
beharreko alorren gaineko 
diagnostiko parte-hartzailea 
egin dute, 312 inkestaren bidez: 
“Oso erantzun ona izan du pro-
zesuak”, nabarmendu du Be-
goña Nazabal Gizarte Ekintza 
alorreko arduradunak. 

Herritarren ekarpenak ba-
liagarriak izan zaizkie hobetu 
beharreko atalak ikusteko. 
Esaterako, udalak erantzuki-
detasunaren esparruan sakon-
tzeko eskaerak jaso dira. An-
tolatzen dituzten ekintzak he-
rritarrei jakinarazteko bideak 
zabaltzeko beharra ere ikusi 
dute; hedabide sozialen bidez, 
esaterako. Horrez gainera, 
koordinazio-egiturak sendotze-
ko bidean, aurten, Udaleko Ber-
dintasun  Kontseilua herritar 
denei irekitzeko asmoa dute, 
eta ez elkarteei bakarrik.
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Tabirako biribilgune berria  
zabalik dago trafikorako    
Duela ia urtebete hasi ziren saihesbidean segurtasuna hobetzeko obrak

  DURANGO  Markel Onaindia
Urtetan zehar hainbat istri-
puren sorburu izan da BI-623 
errepideko saihesbidea. Azken 
hamarkadak kontuan hartuta, 
ehun istripu inguru jazo dira, 
hiru lagun hil eta hainbat zauri-
tuta. Ondorioz, udala eta aldun-
dia kezkatuta zeuden. Tabirako 
biribilgunearen sarrera izan da 
gunerik arriskutsuenetakoa; 
Izurtzarako noranzkoan, biri-
bilgunera sartzeko eta handik 
irteteko ezkerretarantza manio-
bra egin behar zen, eta autoen 
abiadurak mugimendu arris-
kutsu bihurtzen zituen. Duela 

ia urtebete hasi ziren obrak, eta 
asteon trafikorako zabalik egon 
da biribilgune berria. Obra osoa 
hile honetan amaituko dute.

Obragaz, biribilgunea erre-
pidera atera dute. Horrela, erre-
pidean doazenak biribilgunean 
sartu behar dira derrigorrean, 

eta abiadura nabarmen mu-
rrizten da. Gainera, handik San 
Rokera bitartean, errepide er-
dian erdibitzaile bat ipini dute, 
autoen aurreratzeak saiheste-
ko. Bestalde, hemendik aurrera, 
Alde Zaharrerantz joateko Gas-
teiz Bidea erabili gura dutenek, 
Ibaizabal ikastola aurreko biri-
bilgunean buelta hartu beharko 
dute. PSE-EEk aldaketa hori 
kritikatu zuen iaz.

Proiektuak bi milioi euroko 
aurrekontua eduki du. Denbora 
honetan zehar, sarritan aldatu 
dituzte Durangoko sarrerak eta 
irteerak.

Biribilgune berria erabilgarri dago jada BI-623 errepidean, Tabiran.

San Rokera bitartean, 
errepide erdian erdibitzaile 
bat ipini dute, autoen 
aurreratzeak saihesteko

Filmak emango dituzte 
Berdeago Azokan    
Plateruena, Film Berdea gunea bihurtuko da

  DURANGO  M.O.
Datorren asteburuan, hilaren 
19tik 21era bitartean, Berdeago 
Azokaren aurtengo edizioa bu-
rutuko da Landako Gunean, in-
gurugiroaren iraunkortasuna 
ardatz hartzen duen azoka, hain 
zuzen. Laugarren aldia izango 
da, eta, oraingoan ere, egitas-
moaren hazkundea igarriko da. 
Izan ere, inoiz baino erakusle 
gehiago egongo dira –iaz baino 
hamabost gehiago–, eta gune 
berri bat ere edukiko du: Plate-
ruena kulturgunea Film Berdea 
gunea bihurtuko da egun horie-
tan. Horri esker, gaiagaz lotuta-
ko film edo pelikulak eskainiko 
dituzte egitarau zabalean.

Barikuan pelikula bi eskai-
niko dituzte, eta domekan beste 

hiru. Ander Iturriagagoitia 
antolatzaileak azaldu duenez, 
Bikes vs Cars pelikula da esan-
guratsuenetakoa. Gaiaren ingu-
ruan eztabaida sortzen dabilela 
dio, eta nazioartean hainbat 
sari eskuratu dituela ere bai. 
Barikuan, 22:00etan izango da 
proiekzioa.

Alternatibak erakusten
Aitziber Irigoras alkateak azal-
du du helburu nagusi bi dituela 
Berdeago Azokak, herritarren-
gan kontzientzia sortzea, eta 
merkatuko alternatibak era-
kustea. Faktura ulertzeko tai-
lerra, eta toxikorik bako etxeen 
zein lastoz eginiko eraikuntzen 
inguruko berbaldiak daude au-
keran, besteak beste. 

Hazten dabilen azoka da Berdeago, eta aurten ere jende gehiago espero dute.

Denboraren Bankua martxan,  
Sorginola gaztetxekoen eskutik
Salerosketatik aparte, pertsonen beharrei erantzuteko modu bat gura dute

  DURANGO  M.O.
Ainhoa Olasok, Lara Arestik 
eta Iratxe Delgadok proiektu al-
ternatibo bat dute esku artean: 
Denboraren Bankua. Sorginola 
gaztetxeko kideak dira hirurak, 
eta nesken partaidetza handia 
berezitasun duen gazteen elkar-
gune horretan loratu zen ideia. 
Merkatuaren eta salerosketa-
ren eredutik aparte, pertsonen 
beharrizanei erantzuteko beste 
modu bat topatu gura dute ban-
ku berezi horregaz.

Denboraren Bankua herritar 
guztiei zabaldu nahi diete, eta, 
datorren eguaztenean, hilak 
17, lehenengo asanblada egingo 
dute. 18:00etan hasiko da, Sor-
ginolan, Tabiran. Proiektuan 
parte hartzen dutenek, euren 
denbora zertarako eskaintzen 
duten esango dute, eta, aldi be-
rean, beste batzuen zerbitzua 
jaso ahalko dute. Ez da bi lagu-
nen arteko truke zuzena izango, 

taldekoa baizik. Euren arteko 
hartuemana Interneteko atari 
baten bidez egingo dute. 

Paseoak, klaseak...
Olasok hainbat gauza eskainiko 

ditu: “Txakurra paseatu, goize-
tan umea eskolara eraman, ilea 
moztu... ideia asko etorri zaizkit 
burura”. Arestik, ostera, klase 
partikularrak eskainiko ditu, 
jarraikortasunik gabeak. 

Bilbon eta Donostian badau-
de antzerako bankuak, eta han-
dik informatu dira. “Ideia ter-
tulia feminista batean entzun 
genuen, eta oso interesgarria 
iruditu zitzaigun”, azaldu du 
Arestik. Olasoren arabera,  “so-
zioekonomia arloan alternatiba 
bat sortzea beharrezko” ikusten 
zuten gaztetxetik. 

Denboraren Bankuaz gaine-
ra, musikarien sarea, ateneo 
kulturala eta artisten taldea 
martxan dituzte Sorginolan.

Ezkerretik hasita, Olaso, Aresti eta Delgado, Denboraren Bankuaren sortzaileak.

Durangaldeko 
Gure Esku Dagok 
ekitaldia egingo 
du, Plateruenean   

  DURANGO  M.O.
Gure Esku Dago mugimen-
duak eskualdeko ekitaldia ira-
garri du datorren eguenerako, 
hilaren 18rako. Plateruena kul-
turgunean, 19:00etatik aurrera, 
Eskura izeneko hausnarketa 
prozesuaren emaitzak azaldu-
ko dituzte, eta, gainera, etor-
kizuneko erronken berri ere 
emango dute. Zelai Nikolas bo-
zeramaileak parte hartuko du.

Dima eta Goierri
Bestalde, hainbat herritan he-
rri-galdeketak antolatzen hasi 
dira, Euskal Herriko izaera 
politikoaren inguruan eraba-
kitzeko eskubidea praktikara 
eramateko asmoagaz. Dima 
(Bizkaia) eta Goierriko 22 he-
rriak (Gipuzkoa) dira horren 
adibide, eta esperientzia horiek 
bertatik bertara ezagutzeko au-
kera egongo da Platerueneko 
ekitaldian.
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Eskolako jantokirako 
alternatibez, berbaldia 
Astelehenean landuko dute gaia, 18:00etan

  BERRIZ  A.U.
Eskolako jantokietako ku-
deaketa ereduak ezagutzeko, 
mahai-ingurua antolatu du 
Berrizko Oka kultur elkarteak. 
Bazkariak kanpoko katering 
zerbitzu baten bidez egiten dira 
eskola gehienetan, baina eskola 
batzuetan badabiltza jantokien 
bidez tokiko nekazaritza eta 
produktuak bultzatzen. Eredu 
horiek ezagutzeko asmoz anto-
latu dute solasaldia astelehene-
rako: 18:00etan, kultur etxean 
izango da.

Hiru pertsona gonbidatu 
dituzte mahai-ingurura. Hizla-
rietako bat Uxue Arbe da, eta 
berak EAEko eskola publikoe-
tako jantokiei buruzko ikerketa 
bat egin du. Arbek eskola asko-
tako ereduak ezagutzen ditu, 

eta ikuspegi orokorra emango 
du. Berarekin batera, Larra-
betzuko eskolako jantokiko 
arduraduna eta Urduñako udal 
sukalde kolektiboko arduradu-
na izango dira berbaldian. La-
rrabetzun, guraso elkartearen 
esku dago jantokiaren kudea-
keta, eta Urduñan hori lortzeko 
bidean dira; herriko ekoizleen 
eta merkatarien produktuak 
erosten dituzte, eta, ondoren, es-
kolan prestatzen dute bazkaria.

Oka kultur elkartetik azaldu 
dutenez, gonbidatu bakoitzak 
aurkezpen labur bat egingo du, 
eta, ostean, galderak egiteko 
tartea izango dute bertaratzen 
direnek.  Beste herrietako espe-
rientziak ezagututa, Berrizen 
ere gogoeta egitea da elkarteko 
kideen helburua.  

43 ikasle euskararen 
errefortzu klaseetan
Alkateak azaldu du “ikastetxeen aspaldiko 
kezka” izan dela euskararen errefortzu klaseena

  ELORRIO  M.O.
Herriko ikastetxeekin elkar-
lanean, euskararen errefortzu 
klaseak martxan ipini ditu Elo-
rrioko Udalak. 43 ikaslek eman 
dute izena, eta astean bi orduz 
egingo dute euskara maila in-
dartzeko ahalegina, era ludiko 
baten bidez, udaleko informa-
zio iturriek azaldu dutenez.

Adierazi dutenez, “Elorrioko 
ikastetxeek aspalditik egindako 
eskaera” da errefortzu klaseak 
antolatzearena. “Ikastetxeen 
aldetik aspaldiko kezka bat da. 
Izan ere, kasu askotan zaila 

egiten da eguneroko dinamika 
aurrera ateratzea”, azaldu du 
Idoia Buruaga alkateak.  Iturri 
kultur etxean eta institutuan 
izango dira klaseak.

Buruagak gogoratu du he-
rrian D eredua dagoela ezarri-
ta, eta hori dela, aurrerantzean 
ere, eduki gura dutena. Bes-
talde, euskararen egoera ho-
betzeko lanean, umeen lanari 
garrantzia eman dio: “Elorrio 
euskaldun baten alde egin nahi 
badugu, gazteenengandik hasi 
beharko dugu, haiek  baitira 
hizkuntza honen etorkizuna”. 

1.000 etxe gehiago batu dira 
organikoa birziklatzeko planera
Kontainer marroiak prest daude Zelaieta, Atxondo, Elorrio eta Zaldibarren

  DURANGALDEA  M.O.
Materia organiko begetala 
batzeko kontainer marroiak 
prest daude kalean, eta horrela, 
Amankomunazgoak bultzatu-
tako bigarren kanpaina mar-
txan dago Abadiñoko Zelaieta 
auzoan, Atxondon, Elorrion 
eta Zaldibarren. 892 familiak 
eman dute izena, eta beharrez-
ko kita eman diete. Gainera, 51 
komertzio edo enpresa ere batu 
dira. Etxeko autokonpostajea-
ren kasuan, 152 lagunek eman 
dute izena. Beraz, guztira, 1.000 
etxe baino gehiago batu dira 
organikoa birziklatzeko plane-
ra, eta oraindik eman ahal da 

izena. Aurretik, Iurretan eta 
Traña-Matienan, 371 familia da-
biltza sistemagaz. 

%15 baina “Europatik urrun”
Bigarren fase honetako zerbi-
tzua atzerapenagaz dator, edu-
kiontzien mekanizazio proze-
suan arazoak izan dituztelako. 
Horregatik, barkamena eskatu 
du Aitor Lopez Amankomunaz-
goko presidenteak (EH Bildu). 

Endika Jaiok azaldu du biz-
tanleriaren %15era ailegatzea 
zela helburua, eta beraz, balora-
zioa baikorra dela. Baina, orain-
dik “Europatik eskatzen dena 
oso urrun” ei dago.

Bide horretan, zabor bilketa 
sistemaren egokitzapena egin 
gura dutela aurreratu du Jaiok. 
kontainer kopurua aldatu den 
arren, zerbitzua berbera delako.

Azterketa horretaz aparte, za-
borra batzeagatik herriei kobra-
tzeko modua ere aldatzea gura 
dute; orain arte, biztanle kopu-
ruaren arabera ordaintzen zu-
ten herriek, eta, aurrerantzean, 
hondakin kopuruaren arabera. 
Kamioiek, pisatzeko sistema 
bat edukiko dute. Neurri horren 
bidez, herrietan birziklapena 
igo ahal dela uste dute Amanko-
munazgokoek. Bizkaian neurri 
aitzindaria izango litzateke.

Amankomunazgoko ordezkariak eta proiektuaren bultzatzaileak, eguaztenean egindako aurkezpenean.

Pisu neurtuko 
asto proben  
9. saria, datorren 
asteburuan

  MALLABIA  J.G.
Mallabiko pisu neurtuko as-
to proben 9. saria antolatuko 
dute, otsailaren 19tik 21era, 
Mallabiko Udalak eta Txondor 
herri kirol taldeak. Datorren 
barikuan, Janire Alegria, Mi-
ren Olabarrieta, Satxibar eta 
Ugalde arituko dira, nor baino 
nor gehiago. Otsailaren 20an, 

berriz, Alegria, Construcciones 
Torrontegi, Irazola eta Maiora 
izango dira lehian. Azken jardu-
naldia otsailaren 21ean izango 
da. Erleaga, Taberna Zaharra, 
Egia eta Partiliku elkartearen 
txanda izango da. 

Irabazleak 410 euro, manta, 
txapela eta garaikurra eskura-
tuko ditu. Dietak ere aurreikusi 
dituzte. 

Antolatzaileek azaldu dute-
nez, baldintzen artean, pisaketa 
proba lehia hasi baino ordubete 
lehenago egingo dute, probale-
kuaren ondoan. Ekitaldi bakoi-
tza 30 minutukoa izango da.

Emakumeen aurkako 
erasoak salatu dituzte 
Eraso sexista bi egon dira Iurretan, aste honetan

  IURRETA  A.U.
Indarkeria sexistagaz lotuta-
ko bi salaketa izan dira aste 
honetan, Iurretan. Martitzen 
goizean, Zubiaurre kalean izan 

zen bat, eta eguazten goizean 
bestea, Arriandin, N-634 erre-
pidearen bazterrean. Eraso 
horien aurrean protesta egiteko 
helburuagaz, kontzentrazioa 

deitu zuten atzo iluntzerako Iu-
rretako Anderebide emakume 
elkarteak eta udalak.

Martitzenean, Zubiaurre ka-
lean izan zen jazoera, 08:30ean. 
Gizon batek bere bikotekidea 
iraindu eta mehatxatu egin 
zuen. Eguaztenean izan zen bes-
te erasoa, 10:00etan, Iurretako 
paper fabrika parean, errepide 
bazterrean, bikote bat kotxetik 
irtendakoan. Eztabaida betean 
zirela, emakumea kolpatu iza-
na leporatzen diote ertzainek 
gizonari.

Durangon, atxilotuta
Iurretakoak ez dira aste hone-
tan emakumeen aurka eginda-
ko eraso bakarrak. Izan ere, Er-
tzaintzak jakin eragin duenez, 
eguaztenean, 16:30ean, gizon bat 
atxilotu zuten Durangon, Fran-
cisco Ibarra kalean, bere bikote-
kide ohia jo zuelakoan.Anderebidek antolatutako elkarretaratze bateko argazkia.
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‘Anbotoren lagun’ izendatzen duen txartela erabil-
tzen hasi da Maite Areitioaurtena, eta opari bat ere 
jaso berri du zozketan.

Zergatik egin zinen ‘Anbotoren lagun’?
Gertutik ezagutzen dut proiektu horren atzean da-
goen esfortzua, inplikazioa…  Eta, nolabait laguntze-
ko beharra sentitzen nuen. 

Forum Sporteko pultsometroa tokatu zaizu zozke-
tan. Txartela sarri erabiltzen duzu?
Ez da denbora asko txartela jaso nuela, baina zerbait 
erosi aurretik, begiratzen dut ea txartela erabiltzeko 
aukerarik ote dudan. 

Zer iruditzen zaizu ANBOTOk txartelagaz egiten 
duen eskaintza?
Aukera zabala dago, eta esango nuke horrek erraztu 
egiten duela txartela erabiltzea.

Astero irakurtzen al duzu ANBOTO?
Barikuetan, lanetik etxera bueltan, ANBOTO poston-
tzian hartu eta berau irakurriz bazkaltzea gustatzen 
zait. Webgunean ere begiratzen dut, noizbehinka.

Durangaldeko hedabidea euskarari bultzada ema-
teko tresna lez ikusten duelako babesten du.

Hasieratik zara proiektuaren jarraitzaile.
‘Eraz’ izan zen Durangaldeko euskarazko lehen heda-
bidea, eta harekin bezala, ANBOTOgaz  irakurtzen 
ditugu berriak euskaraz. ‘Eraz’-en sasoian eskertu 
nuen, eta gaur egun ere beharrezko ikusten dut, eus-
karari bultzada emateko. Nire inguruan, nigandik ha-
sita, euskaraz hitz egin arren, irakurtzeko zaletasuna 
ez da egon horren errotuta. ANBOTOk behartu egin 
gaitu euskaraz irakurtzera.

Txartela erabiltzen hasi zara?
Orain dela hilabete bat jaso nuen, eta momentuz ez 
dut eduki beharrizanik. Hala ere, aldean eramaten 
dut, eta aukera sortuz gero erabiliko dut.  

Zelan irakurtzen duzu ANBOTO?
Barikuetan, jaso bezain laster, gauean lasai-lasai gau-
denean irakurtzen dut. Herririk herri gertatzen dena-
ren berri izatea gustatzen zait, eta baita elkarrizketak 
ere. Azkenengo orriko elkarrizketa dut gogokoen. 
Buelta eman eta beti egoten da sorpresaren bat.

Maite Areitioaurtena  
Abadiño 

Igone Ikobaltzeta  
Mañaria 

“Txartela erabiltzeko 
aukerarik ote dudan 
begiratzen dut”

“Gaur egun ere 
beharrezko ikusten  
dut ANBOTO”

‘Anbotoren lagunak’: Euskara bultzatu 
eta abantailak lortzeko modu bat
‘Anbotoren lagun’-en kanpaina berria hasi da, euskarazko hedabidearen jarraitzaileei eskerrak

  ERREPORTAJEA  M.O.
Anbotoren lagunen kanpaina 
berri bat martxan dago, euska-

razko komunikazio proiektua 
babesten dutenen taldea handi-
tzeko helburuz. Gainera, berri-

kuntzaz beteta dator: deskontu 
eta opari ugari eskainiko dira, 
laguntzaileen esfortzua esker-

tzeko asmoz. Euskara bultzatu 
eta abantailak lortzeko modu 
bat da Anbotoren lagunen tal-
deko kide izatea. 

Deskontuak komertzioe-
tan
Anbotoren lagun egiten di-
renek 30 euro ipini-
ko dituzte urtean, 
eta bueltan, hain-
bat abantaila izan-
go dituzte eskura. 
Lagun izendatzen 
duten txartel berezia 
jasoko dute etxean, eta 
hori erabilita, deskontuak edu-
kiko dituzte komertzioetan eta 
zerbitzuetan. 

Jatetxeak, altzari-dendak...
Jatetxeak, altzari-dendak, mu-
seoak, gimnasioak, liburu-den-
dak edota optikak barnebiltzen 
dira, besteak beste, eskaintzan. 
Parte diren komertzioen ze-
rrenda osoa etxean jasoko dute 
lagunek, txartelagaz batera. 
Ordaintzean txartela eraku-
tsi, eta merkeago aterako zaie 
erosketa.

Zozketak, hilero
Bestalde, hilero, oparien zoz-
keta bereziak egingo ditu 
ANBOTOk. Hile hasieran, zoz-
ketako sariak zeintzuk izango 

diren iragarriko du, eta amaie-
ran, irabazleen berri emango 
du. Otsailean, adibidez, Una-
munzaga hortz-klinikako es-
kuila elektrikoa, Saltsan Ka-
terineko dastaketa, Gau-tu 
dendako burko biskoelastikoa, 
Forum Sporteko pultsometroa 
eta Hitz liburu-dendako disko 
eta liburu bana dira sariak. 

Horrez gainera, ANBOTOn 
argitaratzen diren iragarki la-
burretan eta eskeletan deskon-
tuak egongo dira, eta urteko 
egutegia eta Turismo Gida ere 
jasoko dute kideek. 

Izena emateko?
Beraz, ANBOTO komunikazio 
proiektua babestuta abantailak 
lortu gura dutenek oraintxe 
dute aukera, Anbotoren lagun 
izanda. Izena ematea erraza da 
gainera, hauek dira aukerak: 
94 681 65 58 telefonora deitzea, 
lagunak@anboto.org helbide 
elektronikora idaztea edota 
www.anboto.org webguneko 
formularioa betetzea. 

Axun Moreno elorriarra 
da lehendik izena emandakoe-
tako bat. “Txartela, Landako 
optikan eta Itai dendan erabili 
dut”. Komertzio gehiago batze-
ko nahia agertu du. Aspaldiko 
anbotozalea da, eta irakasle la-
nean prentsa tailerrean erabili 
izan zuen astekaria.

Kanpainagaz bat egin duten dendek kartel bat dute ikusgai erakusmahaietan, Durangoko Color Plusekoek lez.

“Txartela Landako  
optikan eta Itai 
dendan erabili dut” 
AXUN MORENO 

Kanpainan eskaintzen diren abantailak zalantzan 
dagoenarentzat bultzada lez ikusten ditu Barreñak. 
ANBOTO Interneten eta paperean jarraitzen du.

Zergatik hartu duzu ANBOTO babesteko kanpainan 
parte hartzeko erabakia?
Beharrezkoa ikusten dudalako kalitatezko euskaraz-
ko toki komunikabide profesional bat izatea Duran-
galdean.

Zelan baloratzen duzu txartelagaz egiten den es-
kaintza?
Ondo iruditzen zait kideentzako txartelagaz abantai-
lak eskaintzea. Anbotoren lagun izateko zalantzan 
dagoenarentzat, falta zaion bultzada izan daitekeela 
uste dut.

ANBOTO astero irakurtzen duzu? Eta webgunera 
sartzen al zara?
Bai. Webgunean sarri begiratzen dut, albisteak unean  
bertan ezagutzeko, eta asteburuetan ANBOTO pa-
txada gehiagorekin irakurtzeko ohitura daukat. 
“Herririk herri” iruditzen zait denetan atalik interes-
garriena.

Jurgi Barreña  
Durango 

“Ondo iruditzen  
zait txartelagaz 
abantailak ematea”
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OTSAILEKO SARIAK

Anbotoren 
lagunak

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

HITZ LIBURU-DENDA. 
LIBURUA ETA CDa  
Jasone Osororen 
“12etan bermuta” 
liburua eta Pirritx, 
Porrotx eta  
Marimototsen  
“Amalur” CDa.

FORUM SPORT.  
PULTSOMETROA 
Polar FT1 modeloa 
eta uhala. 
Iragazgaitza.

GAU-TU.  
BURKO BISKOELASTIKOA 
Burko 
biskoelastikoa  
150 zm-ko 
oherako.

SALTSAN KATERIN. 
EGUEN SALTSAN 
Kalitate handiko 
produktuen 
dastaketa, 2 
pertsonentzat.  
4 egile-pintxo,  
2 ardorekin 
lagunduta.

UNAMUNZAGA  
HORTZ-KLINIKA.  
ESKUILA ELEKTRIKOA 
Hortzetako eskuila 
elektrikoa PC800 
sensitive ORAL-B. 

ABANTAILAK
Deskontuak Durangaldeko 
zein eskualdez kanpoko 
hainbat saltokitan.

Deskontuak Anboton 
argitaratzen diren  
iragarki labur ordainduetan 
eta eskeletan.

Hilero egingo diren 
zozketetan parte hartzea.

Durangaldeko egutegia  
eta turismo-gida opari.

Sokamuturra bai ala ez, 
herritarrei galdera
Jai batzordeak herritarren iritzia jakin gura du

  OTXANDIO  J.D.
Jai Batzordeak Santa Maña 
jaietako hainbat konturi buruz 
otxandiarrek duten iritzia jakin 
gura du. Herrian zabaldu di-
tuzten karteletan jasotzen den 
puntuetako bat sokamuturrari 
buruzkoa da. Bigantxei ema-
ten zaien tratua, eta inori ezer 
gertatuz gero arduretan izan 
dezakeen eraginaren inguruko 
kezka dira hausnarketarako 
proposatzen dituzten ideietako 
bi. Bide horretatik, “Zer irizten 
diozu sokamuturra kentzea-
ri?”, galdetzen dute.  

Aurten txupinazo eguna, uz-
tailaren 17a, domeka da, eta txu-
pinazoa arratsaldez beharrean 
eguerdian botatzea herritarrei 

zer iruditzen zaien ere jakin gu-
ra dute. Gai horiei zein bestela-
koei buruzko iritziak jasotzeko 
jaibatzordea@gmail.com helbi-
de elektronikoa eta 648 26 52 46 
zenbakiko whatsappa bideratu 
dituzte. 

Ikastaro berria
Kultura batzordeak ere herri-
tarren iritzia jakin gura du 
zer ikastaro antolatu jakiteko: 
www.otxandio.net edo kultu-
ra@otxandio.net helbidera bi-
dali daitezke ekarpenak, otsai-
laren 22a baino lehen. Egun 
berean amaitzen da harreman 
eta emozio positiboen gainean 
antolatu duten ikastarorako 
izen-ematea ere.

Udala eta eragileak 
berdintasunaren bidean 
II. Berdintasun Plana onartu du udalak 

  ZALDIBAR  A.B.
Zaldibarko Udalak II. Berdinta-
sun Plana onartu du azken udal-
batzarrean. Ekimen honen hel-
buru nagusia “herri moduan-
benetako berdintasunerantz 
urratsak ematen jarraitzea” 
dela azaldu du Jone Arriolaben-
goa berdintasun teknikariak. 
Gaineratu duenez, “berdinta-
sun plan honek udalaren fun-
tzionamenduan berdintasun 
irizpideak zehar-lerroko gisa 
txertatzen jarraitzeko pausoak 
zehazten ditu, alde batetik, eta, 
herrira begira, berdintasuna 
sustatzeko ekimenen norabi-
dea, bestetik”. 

Bestalde, udala osatzen du-
ten kideen eta herriko eragileen 

ikuspuntuak kontuan hartuta 
euskarri bat eratu dute, datozen 
lau urteotarako erronka na-
gusiak finkatuz. “Alde batetik, 
udalaren barne-antolamendua-
ri dagozkion helburu eta neurri 
zehatzak aipatzen dira planean, 
berdintasun ikuspegia udaleko 
eremu guztietara ahalik eta mo-
du eraginkorrenean zabaltzeko 
helburu nagusiarekin. 

Bestetik, herri mailako hel-
buruei dagozkien neurriak ere 
zehaztu dituzte, hiru ardatz 
nagusiren baitan: emakumeen 
ahalduntzea eta balioen alda-
keta, gizartearen antolaketa 
erantzukidea, eta emakumeen-
ganako indarkeria sexista desa-
gerraraztea.

Bizkarra 
zaintzeko 
ikastaroan 
murgilduta   

  MAÑARIA  M.O.
Ursula Donea nagusien elkar-
teak eta Amankomunazgoko 
adinekoen sailak antolatuta, 
bizkarra zaintzeko ikastaroan 
mugilduta daude 11 jubilatu, 
otsailaren 3az geroztik. Eguaz-
ten honetan egin dute bigarren 
saioa, eta oraindik beste bi falta 
zaizkie. Hilaren 17an eta 24an 
izango dira saio horiek, hain 
zuzen ere, 17:00etatik 18:30era 
bitartean, herriko jubilatuen 
egoitzan.

Adinekoen sailak hainbat 
ekintza prestatu ditu Duran-
galderako, eta horietako bat da 
Mañarikoa. Helburua kolekti-
bo hau suspertzea da, zahartza-
ro aktiboa eta pertsona nagu-
sien autonomia sustatuz.

Eskolan eta Indusibiden jarri gura 
dituzte auzo konpost gune berriak 
Eskolakoari lehentasuna emango diote, hezkuntzan eragiteko modua delako; 
Indusibiden bigarren bat egokitu gura dute, eskaera handiari erantzuteko

  OTXANDIO  J.Derteano
Iazko azaroan, hondakin orga-
nikoekin auzo konposta egiteko 
proiektu pilotu bat martxan ja-
rri zuten Indusibide inguruan. 
Herri-Olako Zero Zabor taldetik 
irten zen ideia, eta eurak dira 
egitasmoaren gidari. Harrezke-
ro, hiru hile joan dira, eta orain 
arteko balorazioa positiboa  da: 
“Erantzun oso ona izan du, eta 
gero eta eskaera gehiago heltzen 
dira”, dio Arkaitz Carrasco Zero 
Zabor taldeko kideak. Horrega-
tik, inguru hartan berri bat sortu 
gura dute.

Indusibideko auzo konpost 
gunea “txiki” geratzen ari dela 
onartu du Juan Mari Otxandia-
no udaleko zinegotzi eta Zero 
Zabor taldeko kideak: “Konpos-
ta egiteko lau ontzi ditu, eta hile 
eta erdian bat bete egingo dela 

aurreikusten dugu”. Horregatik 
ikusten dute beharrizana in-
guru hartan berri bat jartzeko: 
“Jendea parte hartzeko itxaro-
ten dabil”.

Baina, gune berri horren 
aurretik, auzo konpostaren 
hurrengo jomuga Otxandioko 
eskola izatea gura dute. Konpost 
gune bat sortu gura dute janto-
kiko hondakinetarako. Asmo 
horri lehentasuna eman diote 
eta gaztetxoak apurka birzikla-
penaren garrantziaz kontzien-
tziatzen joatea da helburua. Iñi-
go Ramos eskolako zuzendariari 
“oso ideia ona” iruditzen zaio, 
eta asmoagaz aurrera egiteko 
prest daude. Baina, gazteentzat 
eragin hezitzaile eraginkorra 
izan dezan, aurrelan bat eska-
tzen die, eta dena ondo planifi-
katu beharra dago. Hori landu 

bitartean, sukaldariak izango 
lirateke hondakinak konpost gu-
nera eramateko arduradunak. 
Gaztetxoak bigarren fasean 
gehituko lirateke.

Diru-laguntzen zain
Udalak diru atal bat gorde du 
aurrekontuan Zero Zabor ba-
tzorderako. Auzo konposterako 
bi gune berriak egiteko adina 
emango du. Hala ere, Bizkaiko 
Foru Aldundira diru-laguntza 
eskaera egin dute, eta horren 
bidez estali gura dituzte zabo-
rraren birziklapena sustatzeko 
ekintzak. Aldundiko erantzuna-
ren zain daude. 

Auzo konpostaz gainera, hon-
dakin organikoak kudeatzeko 
bide gehiago ere ireki gura di-
tuzte: auto konposta eta bosga-
rren kontainerra. Indusibide inguruko auzo konpost gunea.



2016ko otsailaren 12a, barikua  |  anboto       Herririk herri    9

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

ANBOTOk ez du bere gain hartzen 
kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi 

artikuluetan edo gutunetan 
adierazitakoen eta emandako iritzien 

erantzukizunik.

Zure iritzia, gutuna edo 
fotodenuntzia helarazteko 

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

• Nortasun Agiriaren zenbakia

DATUOK BARIK EZ DA  
GUTUNIK ARGITARATUKO

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

zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako 
testuak ezingo du 1.500 karaktere 

baino gehiago izan (tarteak barne). 

IRITZIA    

SEI HANKAKO MAHAIA

DANI 
MAEZTU

EH Bildu

Herritarrek erabakiko dute 
zelako Apata gura duten  
Proposamenak jasotzeko prozesu parte-hartzailea hasiko dute gaur

  ATXONDO  J.Derteano
Apatako espazio publiko osoa 
—kaleak, plazak, errepideak, 
zebrabideak…— berrantolatze-
ko plan bat egingo du Urak Bide 
Taldeak, udalaren aginduz. Ho-
ri zelan egin jakiteko, herrita-
rrengana joko dute. Herritarrek 
erabakiko dute zelako Apata 
gura duten: “Herri bateko ka-
leak eta espazio publikoa zelan 
hobetu jakiterako orduan, aditu 
nagusiak ez dira bulegoetan 
daudenak, herritarrak baizik. 
Eurak dira eguneroko erabil-
tzaileak”, dio Urak Bide Taldeko 
Kimetz Munitxak.

Logika horren barruan, Kale 
Irekiak izeneko prozesua hasiko 

dute barikuan, 16:00etan, plaza 
inguruan egingo duten aurkez-
penean. Proiektuko teknikariak 
hantxe egongo dira herritarrei 
zuzenean proiektuaren berri 
ematen: “Lanketa kolektibo bat 
izan dadin nahi dugu”.

Atxondarrek esateko dute-
na entzuteko hainbat hitzordu 
prestatu dituzte, martxoaren 
15era bitartean. Batzuk oro-
korrak izango dira, eta beste 
batzuk kolektibo zehatzei bide-
ratutakoak: esaterako, ‘Ema-
kumeen topaketa’ deitu dute 
otsailaren 17an, 16:30ean, uda-
letxean, eta Nagusiei zuzendu-
tako topaketa otsailaren 18an, 
17:00etan, udaletxean. Martxoa-

ren 5eko deialdian, aldiz, mugi-
kotarsunaren aldetik dauden 
trabak aztertuko dituzte: “Lan 
saio errazak izango dira, edo-
nork parte hartzeko modukoak”

Haurrek esateko dutenari 
ere arreta berezia jarriko dio-
te. Otsailaren 22tik 26ra lau lan 
saio egingo dituzte haurrekin, 
herriko eskolagaz elkarlanean.

Prozesua amaitzean, talde 
teknikoak bitartekari lana egin-
go du, herritarrek esandakoak 
osotasun ikuspegia duen plan 
batean batzeko. Ondoren, ekai-
nean, herritarrek lehentasunak 
markatzeko aukera izango dute. 
(Egitarau osoa anboto.org web-
gunean)

Gaurko aurkezpenean loreak erabiliko dituzte, herritarrengana heltzeko bitarteko moduan.

Pilotalekua  
erabiltzeko arau 
berriak indarrean 
joan zen astetik

  IZURTZA  J.D.
Frontoiko erabilera arautzen 
duen ordenantzari hainbat 
aldaketa egitea onartu zuten 
iazko azaroko udalbatzarrean. 
Aldaketek ez dute alegaziorik 
jaso eta joan zen astetik inda-
rrean da. Frontoi irekia da, 
baina gura dutenek erreserba-
tu egin dezakete (udaletxean 
edo liburutegian). Erabilpena 
doakoa izaten jarraituko du 
izurtzarrentzat, eta lau euro 
kanpokoentzat. Argindarra, 
berriz, euro bat herrikoentzat, 
eta lau euro gainerakoentzat.

Nagusiei 
eskainitako 
berbaldia 
antolatu dute

  GARAI  M.O.
Otsailaren 24an, herriko nagu-
siei eskainitako berbaldi bat 
egongo da, Garain. Belaunal-
dien arteko hartuemanak dei-
tzen da berbaldia, eta Durangal-
deko Amankomunazgoko adi-
nekoen sailetik antolatutakoa 
da. Psikologo batek gidatuko 
du hilaren 24ko saioa, arratsal-
deko 17:00etan aurrera, kultur 
etxean.

DURANGALDEA ASTEON    

IURRETA  Sagardotegira joateko ir-
teera bana antolatu dute Anderebi-
de emakume elkar teak eta Goiu-
r i k o  A m a  n a g u s i e n  e l k a r t e a k .  
Emakumeek hilaren 20an egingo dute, 
eta 14ra arte eman ahal da izena, 616 490 
506 telefonora deituta. Nagusiek, ostera, 
martxoaren 2rako ipini dute hitzordua.

Sagardotegirako irteera 
bi aukeran, Iurretan

DURANGALDEA  Amankomunazgoak 
tabakoa uzteko ikastaro berria antolatu 
du, eta martxoaren 17an hasiko da. Izena 
eman gura dutenek otsailaren 29a dute 
epemuga. 94 620 05 20 telefonora deitu ahal 
dute horretarako. Antolatzaileek azaldu 
dutenez, hamar saiotan burutuko da ikas-
taroa. 

Tabakoa uzteko  
ikastaro berria, prest

Titiriteroez
Kaixo atzera ere, irakurle. Aurreko alean agurtu ginen, baina egu-
nerokoak fikzioa gailentzen duela erakutsi digu berriro ere, eta 
ezin isilik egon. Titiriteroez ari gara, benetan sinestezina delako 
sortu den katramila.

Hitz egiteko asko ematen du, baina guk ANBOTOn kaleratu ditu-
gun zutabeetan bezala, gure ogibidetik helduko diogu gaiari, eta ho-
rretarako onena emanaldiaren iturrira jo dugu, gauzak hasieratik 
trakets egin zirela uste dugulako.

Lehenik eta behin, programatzailearen akatsa nabarmendu 
nahiko genuke, emanaldi bat ikusi barik kontratatzearren, ku-
deatzen duen (orain, zuen) egitasmorako aproposa den jakiteke, 
eta kontratatuko duen lanaren profesionaltasunaren inguruko 
gogoetarik egiteke, 500 km egin behar duen konpainiak 2 emanaldi 
hain merke egiteak susmoren bat piztu beharko bailioke. Akaso, 

ofizioaren duintasuna aldarrikatzeko adibide bihurtu da kasu hau, 
programatzea hutsuneak ahalik eta merkeen betetzea baino zerbait 
gehiago dela erakutsi duelako.

Eta, bigarrenik, kokoteko bat konpainiarentzat ere, edozein bal-
dintzatan baiezkoa ematearren, lanaren egokitasunari erreparatu 
barik. Badakigu krisiak halakoetara eramaten gaituela, baina ezetz 
esaten jakitea ere komeni da.

Ikusiak ikusita, argi dago merkea garesti ateratzen dela, are 
gehiago tartean interes politiko eta mediatikoak daudenean, ta-
malgarria benetan, antzerkiarentzat eta profesioarentzat. Bihoa 
hemendik gure elkartasuna neurriz kanpo zigortu diren programa-
tzaile eta titiriteroei.  Zirko mediatiko – politikoarentzat bazka izan 
baitira.

Arantza Arrazola eta Maider Larrañaga

Iranen euririk ez?
Lotsagarria da euria egiten 
duen egun batean Duran-
gon dagoen tren geltoki 
bakarrean trena hartzea. 
Hobe esanda, auzo-lotsa 
sentitzeko modukoa da, ur-
teko edozein egunetan, Du-
rangoko geltokira sartzea. 
Lotsagarria eta arrisku-
tsua, biak batera.

Eskailera aldapatsuak 
eta labainkorrak, lehenen-
go; ur putzu erraldoiak, 
ostean; eskailera gehiago, 
gero; eta berriro lur bustia 
nasaraino, bukatzeko. Du-
rangokoa ez da lur azpiko 
geltokia, ur azpikoa baizik.

 Proiektu megaloma-
noak modan zeuden garaie-
tako ondorioetako bat da. 20 
milioi euroko kostua izan 
zuen, fakturak arinkeriaz 
sinatzen ziren garai hartan 
(ordaindu, ordea, urte luze-
tarako hipoteka astunare-
kin egiten dira).

 Iraneko arkitekto ospe-
tsu batek diseinatu zuen 
estazioa, Durangon trena 
sekula hartu ez duen eta 
hartuko ez duen arkitekto 
batek. Baina larriena da 
proiektuari oniritzia eman 
ziotenek ere, Durangon gu-
txitan hartu dutela trena. 
Durangoko udaleko azken 
plenoan ere konponketak 
egitearen aurka bozkatu zu-
ten. Zer daukate, bada, Du-
rangoko herritar xumeen 
aldarrikapenen aurka?

Iraneko arkitekto batek 
diseinatu zuen estazioa, 
Durangon trena sekula 
hartuko ez duena  

DURANGALDEA  Bilbon, Espainiako Go-
bernuaren ordezkaritzan sinatu behar 
zituzten, eguaztenean, Abadiño-Atxondo 
tarteari dagozkion aktak, baina ez zuten 
horrelakorik egin. Bi herrietako udalek 
eta hainbat herritarrek alegazioak aur-
keztu dituzte, prozedura egokia jarraitu 
ez dutela argudiatuta.

AHTaren aktei uko,  
Elorrion eta Atxondon
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Berbaz
Miski Cruz (1969), Ane Ortuondo (1986) eta Saioa Agirre (1979) | ‘Gorka etxera’ plataformako kideak  | Durango

“Argi dugu etxean behar duela; berea 
duen eskubidea aitortu behar zaio”
“Esku artean, denon artean heldu beharreko arazo larria dugula” azaldu gura du sortutako plataformak

 BERBAZ  Aitziber Basauri
Larriki gaixo dauden 11 presoen 
zerrendan dago Gorka Fraile 
durangarra. Mingainean minbi-
zia sendatzeko ebakuntza egin 
zioten, ekainean. Orain, ‘Gorka 
etxera’ plataforma aurkeztu du-
te. 18 urte egingo ditu kartzelan 
Frailek. Badajozen dago.

‘Gorka etxera’ plataforma aur-
keztu duzue. Zein da helburua? 
Ane Ortuondo: Gorka etxera-
tzea dugu helburu. Argi dugu 
gaixotasun larri baten esklabu 
dela, eta, momentu honetan, 
espetxeak ez dizkio sendatzeko 
beharrezko baldintzak ematen. 
Non hobeto etxean baino? Etxe-
ra ekarri behar dugu, berandu 
baino lehen, gainera. 

Ekainean, minbiziari aurre egi-
teko ebakuntza egin eta gero 
sortutako ekimena da.
Saioa Agirre: Hala da. Ebakun-
tzaren ostean izandako ‘impas-
se’ egoeratik irtenda, Durangon 
plataforma bat sortzeko premia 
ikusi genuen. Gorka gaixorik 
dago, eta ebakuntza ondo joan 
zen arren, zerbait egitea eraba-
ki genuen. Lehenengo, Ane eta 
biok elkartu ginen; gero, haren 
lehengusinagaz, Ainhoagaz. 
Horrela sortu zen plataforma, 
txikitik handira. Bizpahiru hile 

dira hasi ginela, eta gero eta jen-
de gehiago etorri da.
A.O.: Bizkaian badaude pla-
taforma batzuk: ‘Iparra galdu 
barik’ edo ‘Txus askatu’. Horiek 
eredu hartuta, Gorkaren lagun 
batzuk plataforma sortzeko la-
nean hasi ginen.

Gorka etxeratzeko kanpaina 
abiatuko duzue. Zertan datza? 
A.O.: Esku artean arazo bene-
tan larria dugula azaldu gura 
diogu herriari. Hortaz jabetzea, 
eta gaiari denon artean heldu 
ezean, Gorka etxera ekartzea 
ez dugula lortuko azaltzea da 
helburua. Horretarako, inter-
pelazio kanpaina bat abiatuko 
dugu, hainbat eragilegaz. Gor-
kari gertatzen zaiona herriak 
jakitea gura dugu; eskubide bat 
urratzen zaiola, eta etxean egon 
behar duela. Herrialde mailan 
ere lan egingo dugu. Galdakao 
eta Ondarroagaz batera, hain-
bat ekimen abiatuko ditugu. 

S.A.: Udalagaz eta hainbat era-
gilegaz harremanetan jarriko 
gara. Hainbat ekimen abiatuko 
ditugu herri mailan, Gorkak 
bizi duen egoeraz informatzeko.

Udalagaz izan duzue lehenen-
go hartuemanik?
A.O.: Bozeroale Batzordeagaz 
batu da senide bat, egoeraren 
berri emateko. Bilera positiboa 
izan zen. Egoeraz sentsibilitatu 
eta jabetzea lortu zela uste dugu, 
baina, egia da bakoitzak bere 
mugak dituela. Hortik aurrera, 
helburu zehatzak eskatzen ha-
siko gara. Alderdi politikoetan 
sentsibilitate desberdinak dau-
de, baina kontziente dira egoera 
larria dela. Udalak honetan guz-
tian laguntzea espero dugu.

Zelan dago orain Gorka?
Miski Cruz: Animatuta dago, 
baina, metastasia sortuko zaion 
beldurragaz. Minbizia ez da 
berdin eroaten kartzelan edo 
etxean: estresagaz, txarto janda, 
inpotentziagaz, kalean izango 
lukeen jarraipen medikorik 
gabe, erietxera irteerak esku-
burdinak jarrita eta poliziaz 
inguratuta egiten ditu... jarrai-
pen mediko duinagaz bizimo-
du lasaia eraman beharrean. 
Minbizia berriro sortuko zaion 
beldurra du.

Jasotako tratu txarra salatu ze-
nuten. Aldatu da egoera? 
A.O.: Poliziaren aldetik jaso 
zuen tratu txarra eta ankerra. 
Ospitalean eskuburdinekin 
jarraitzen zuen. Halako baldin-
tzetan ebakuntza ez egitea plan-
teatu zuen. Oso larria izan zen 
jasotako tratua. Herriaren pre-
sioaren ondorioz —instituzioak 
ere barnebildu genituen— tra-
tua apur bat baretu zen. Orain, 
baldintza lasaiak bizi ditu, espe-
txe politikak dakarren egoera 
kontuan hartuta. Lasai dago, eta 
baldintzak asko baretu dira.

Ez diote beste probarik egin?
M.C.: Esan diotenez, maiatzean 
ordenagailu bidezko tomografia 

axiala egingo diote. Denbora ho-
netan guztian egingo dioten au-
rreneko proba da; ia urtebete da. 
A.O.: Baldintzak baretu diren 
arren, probarik egin gabe, kon-
fiantzazko medikurik gabe, ja-
rraipenik gabe… darrai.

Tratu duina bermatzeko, Euskal 
Herrira ekartzea al da bidea? 
A.O.: Argi daukagu etxean egon 
behar duela. Beste hainbat pre-
sogaz egiten den lez, berak duen 
eskubidea aitortu behar zaio.
S.A.: Euskal Herrian bai, bai-
na, etxean. Familia, senide eta 
lagunekin; ingurukoekin, kon-
fiantzazko medikuagaz eta tra-
tamendu egokiagaz. Kalean den 
edozein pertsonak eroango lu-
keen tratamenduagaz. Egokiena 
eta duinena etxera ekartzea da. 

Dispertsio politikaren ondo-
rioa da bizi duen egoera? 
S.A.: Zuzenean eragiten dion 
beste faktore bat da, bai. 700 kilo-
metrora dago, eta familia hemen 
dago. Zuzenean eragiten du.
A.O.: Tentsioa eta ardura sor-
tzen du jakiteak senideek ho-
rrenbeste denbora egiten dutela 
errepidean. Baina, gehiago ere 
badago: hamar laguneko zerren-
da, gutun guztiak irakurtzea... 
Ebakuntza egin eta hiru hilera 
jaso ditu animoak. Hori guztia 
espetxe politikaren parte da. 

Instituzio edo eragileengandik 
zein erantzun espero duzue?
A.O.: Seguru gaude etxera eka-
rriko dugula. Baina, institu-
zioen eta herriaren inplikazioa 
ezinbestekoa da. Gainera, hau 
ez da arazo politiko bat, giza es-
kubideez ari gara, azken eraba-
kia politikoa bada ere. Herritar 
orok dugun eskubideaz ari gara.
S.A.: Ez da gai erraza; gai larria 
da. Gaixorik dago, larri. Kartze-
lan dago eta etxera ekarri behar 
dugu. Baina lan handia egin 
behar da; jendea sentsibilizatu. 
Oztoporik ez jartzea gura dugu; 
egingo den lanketa ez trabatzea.

Gaixotasun larri 
baten esklabu da, 
eta espetxeak ez 
dizkio sendatzeko 
baldintzak ematen”

Gorka Fraile, bost urte bete berri dituen alaba Ilazkirekin.
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 MUSIKA  Itsaso Esteban
Hilabeteko atsedenaldiaren os-
teko lehenengo kontzertua da 
biharkoa, Plateruenean. Gogo-
tsu berriro jotzeko?
Bai, Durangokoaren ostean, gai-
nera, baditugu beste data batzuk 
zehaztuta, sei bat dauzkagu mo-
mentuz. Kontzertu asko lotzea 
da orain behar dudana: egutegia 
errotulagailu berde fosforitoz 
markatuta ikustea da behar du-
dana. Poz ikaragarria ematen 
digu horrek: diskoa kaleratzean 
egin duzun apustuak erantzuna 
baduela ikustean esaten duzu: 
“Eskerrak!”. 

Zelako sentsazioak eduki dituzu 
orain arte birako emanaldietan?
Oso sentsazio onak eduki ditu-
gu. Entzule batzuek nik baino 
hobeto dakizkite kantak, eta poz 
ikaragarria ematen du horrek. 
Orain arte egin dugunetik des-
berdina da disko honetarako 
egin duguna: rock & rolletik al-
dendu gara. Beste estilo bateko 
kantak dira konposatu ditugu-
nak, eta nik ere rol desberdina 
dut eszenatokian. Erronka han-
dia izan da Ziklomorphosia. 

Estilo berriari helduta, publiko 
zabalago batengana ailegatzea 
lortu duzuela uste duzu?
Ez da erraza jakiten, baliteke 
aurrerago ikustea hori horrela 
den, baina ez dakit. Edozelan 
ere, uste dut nire musika ezagu-
tu duenak badakiela nire disko 
bakoitzagaz saiatzen naizela 
zerbait berria eskaintzen, eta 
irekia egoten da. Beti disko ber-
dintsua egitea berme bat da, 
baina nik nahiago dut apustu 

egitea, eta gauza berriak eginez 
esperimentatzea. Hori bai, ja-
kinda, batzuetan ondo ateratzen 
dela eta bestetan ez horrebeste.

Aurreko diskoen kontzertuetan 
baino gehiago dantzatzen da 
jendea? Giroa desberdina da?
Argi eta garbi, bai. Musika bel-
tza da diskoaren bizkarrezurra, 
eta zeozelan behartu egiten 
dugu publikoa dantza egitera. 
Dantzarako gogoagaz etortzen 

da jendea bira honetako kon-
tzertuetara. Emakume mordoa 
egoten da kontzertuetan, eta joe-
ra handiagoa dute dantzarako.

Bestelakoa izango zen Sorkun & 
Vicepresidentes proiektuagaz 
emandako birako giroa...
Bai, disko hura stonner-rock dis-
ko ortodoxoa izan zen, eta horre-
gatik joan ginen Kaliforniara, 
produktore jakin bategaz lan 
egitera. Edozelan ere, estilo dan-

tzagarriago hau gustuko izango 
ez duten emakume rockero mor-
doa ere egongo da...

Zeu zara aipatu duzun rockera 
horietako bat? Ala ez duzu zure 
burua rockeratzat? 
Rockeratzat dut nire burua, bai; 
asko disfrutatu izan dut hardco-
reagaz eta rock & rollagaz. Egia 
esan, momentu honetan, apur 
bat nekatuta ere banago rocka-
gaz. 2014an Kashbadekin zortzi 

hilabeteko bira bat egin nuen, 
eta oso ondo pasatu genuen. 
Nork daki, beharbada, disko 
rock & rollero bat egingo dut 
urte batzuk barru berriro. Ez 
dakit... Izan ere, “bakoitzak egin 
dezala momentuan gogoak ema-
ten diona!” da nire leit motiv-a. 

Estilo batetik edo beste batetik 
gertuago, barruak eskatu dizu-
na egin izan duzu beti?
Bai. Izan ere, horixe baita, nire 
ustez, askatasun kreatiboa. Sor-
tzaile baten askatasuna hor da-
go, nire ustez. Asko disfrutatzen 
dut askotariko musika estiloak 
kantatzen; bossa nova, reggae 
edo soul abestiak kantatzen as-
ko disfrutatzen dut, esaterako, 
eta gauza asko probatzea gura 
dut: musikari desberdinekin 
jotzea, konposizioan ere lagun 
desberdinekin aritzea... 

Eider Rodriguez idazlearekin 
kolaboratu duzu, oraingoan, le-
trak idazteko, ezta?
Bai, Eider Rodriguezek idatzi-
rikoak dira letra gehienak, eta 
badago Harkaiz Canoren beste 
bat ere, esaterako. Argi neukan 
nire euskara maila mugatua de-
la, eta idazle bati eskatuko niola 
Ziklomorphosia diskorako hi-
tzak idaztea. Eiderrek idatzi du, 
baina nire bizitzari buruzkoa da 
diskoa, eta berba asko egin dugu 
adierazi gura nuenaren ingu-
ruan. Oso benetakoa da diskoa. 

Sorkunen indarberritzearen 
kontakizuna, disko batean    
Zazpi urteren ostean, bakarkako lan berria du 

Elkarrizketan azaldu duenez, 
ziklotimia gaixotasunaren sin-
tomak diagnostikatu zizkioten, 
orain urte batzuk, Sorkuni, eta  
bere azken diskoaren izenbu-
ruak esperientzia horri egiten 
dio erreferentzia. Aldartearen 
gorabehera handiak izateari 
esaten zaio ziklotimia; antsieta-
tetik depresiora denbora tarte 
oso laburrean igarotzeari. 

“Koadro ziklotimikoa diag-
nostikatu zidaten arte, gaizki 
nengoen, ez nekien zer gerta-
tzen zitzaidan, baina ez nen-
goen ondo”, azaldu du abeslari 
oreretarrak. “Asko lasaitu nin-
duen gertatzen zitzaidanari 
izena ipini ahal izateak”. 

Aurreko lana kaleratu zue-
netik zazpi urte igarota, “disko 
bat egiteko gogoa ere galdua” 
zuela kontatu du Sorkunek: 
diagnosiaren ostean, hobeto 
sentitzen hasteagaz batera, 

sortu zitzaiola berriro musika 
egiten hasteko grina. Eta gogo 
eta energia horretatik sortu-
takoa da, bihar, Durangoko 
Plateruenean aurkeztuko duen 
Ziklomorfosia diskoa.

Musika beltza, letra ilunak
Musika beltzaren erritmo bi-
ziek, alaitasunak eta bizitasu-
nak, eta hitzen gordintasunak 
kontraste berezia sortzen dute 
Sorkunen azken lan honetan. 
Musikariaren berbetan, “az-
ken urteetan bizi izan dudan 
prozesu zail hori dago diskoan 
islatuta”, eta horregatik daude 
hitz hain ilunak. Baina, Sorku-
nek zehaztu duenez, “nahiz eta 
diskoko kantetako hitz gordin 
horiek prozesu gogor horren 
errealitatea kontatu, disko 
alaia egin gura nuen”. Musika-
ren bitartez lortu du bilatzen 
zuen oreka hori.Bakarkako bosgarren lana du Sorkunek ‘Ziklomorphosia’.

Sorkun Rubio | Abeslaria  | Errenteria, 1977

“Azken urteotan bizitako prozesu zail 
hori dago disko honetan islatuta” 
‘Ziklomorphosia’ disko berriko kantak zuzenean eskaintzera etorriko da Sorkun, bihar, Plateruenera
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 MUSIKA  P.B.
Otsailaren 18an, ostegunean,  
20:30ean, Gaztelako Fetén Fetén 
folk taldeak emanaldia emango 
du Zornotzako Zelaieta zen-
troan. Jorge Arribas eta Diego 
Galaz bikoteak osatutako tal-
deak  Urtza tabernako sukalda-
ria den Julen Bazen laguntza 
izango du. Bertan, musika popu-
larra eta gastronomia nahastu-
ko dira . 6 euroko prezioa izango 
du sarrerak.

Musika, dantza eta gastrono-
mia nahasten dituen Zazpi eguz-
ki, Zazpi ilargi festibal portu-
galdarrean ezagutu zuten elkar 
Fetén Fetén taldekoek eta Julen 
Baz sukaldariak. “Han ezagu-
tu genuen Julen, eta, orduan, 
proiektu bat batera egiteko ideia 
sortu zen”, dio Jorge Arribasek.

Zornotzako kontzerturako 
Baz sukaldariari gonbit egin 
zion Fetén Fetén taldeak gas-
tronomia musikarekin nahas-

teko:”Juleni oso adierazkorrak 
iruditu zitzaizkion gure abes-
tien letrak, eta hori dela eta, 
pintxoak egitera igoko da esze-

natokira gurekin”, adierazi du.
Eszenatokiko bazter batean 
sukalde txiki bat jarriko dute. 
“Musika jotzen duten bitartean, 

ni kozinatzen arituko naiz, eta 
jendeak pintxo horiek dastatze-
ko aukera izango du”, dio Julen 
Baz zornotzarrak.

Jorge Arribas eta Diego Galaz  bikote burgostarrak osatzen du Fetén Fetén taldea.

Fetén Fetén taldea musika eta 
gastronomia nahastuz, Zornotzan
Eguneko kontzertuan Julen Baz sukaldariak ere hartuko du parte

GEURE DURANGALDEA

Maitasuna (ez) da
Historia idazleek diotenez, 
Lupercusen erritoetan dauka 
jatorria San Balendin egunak. 
Erroman, otsailean, ugalkor-
tasunaren festa paganoa os-
patzen zen. Bertan, besteak 
beste, loteria bat egiten zuten 
emakumeak zozkatzeko. Gizo-
nek emakumeen izenak kutxa 
batean sartzen zituzten lehen-
bizi, gero, bat aukeratu, eta 
huraxe bilakatzen zen beraien 
urte osorako gozamenerako 
andregai. V. mendean debeka-
tu zuen kristautasunak tradi-
zio hura, eta orduan izendatu 
zuten otsailaren 14a maite-
minduen egun; data horretan 
hil zutelako Balendin izene-
ko apezpiku bat, hain zuzen, 
gudu-zelaian errendimendu 
hobea izan zezaten soldaduek 
ezkontzea debekatuta zuten 
garaian, hala nahi zuenak ez-
kontzeko hautua egin zuelako.

Baina, maitasuna ez du agi-
ri baten giltzarrapoak eusten. 
Ez da, egunotan eskaintzaz josi 
gaituzten arren, 2x1 pack mer-
ketan saltzen. Ez da erosten. Ez 
da eskatzen. Maitasuna ez da 
ondasun bat; ez da zure bildu-
marako beste jabetza bat.

Are gehiago, ez dugu mai-
teminez minduta bizi nahi. 
Esnatzea nahi dugu. Dutxako 
ura aurpegian sentitzea. Kafea 
usaintzea. Begiradekin hitz 
egitea. Barrez lehertzea. Ordu 
txikitara arte eztabaidak lu-
zatzea. Otordu baten bueltan 
biltzea. Liburu bat irakurtzea. 
Idaztea. Dantza egitea. Irriba-
rre baten melodian zu aurki-
tzea. Agur batek eragiten duen 
zirraraz harritzea. Lotsaren 
mugak leherrarazten dituen 
eztandan larrua jotzea... Bai-
na, oroz gain, aske bizitzea. 

LIBE  
MIMENZA

Kazetaria

‘Heroiak’, gerrako 
beteranoen bizipenak 
Berrizko Kultur Etxean 
Jose Ramon Soroiz, Kandido Uranga eta Ramon 
Agirre dira antzezlaneko protagonistak 

 ANTZERKIA  J.D./J.G. 
Heroiak antzezlanak geldialdia 
egingo du asteburuan, Berrizen.  
Biharko jarri dute hitzordua,  
20:00etan, kultur etxean. Jose 
Ramon Soroiz, Kandido Uranga 

eta Ramon Agirre dira antzezla-
neko protagonistak. Gerran ari-
tutako hiru soldaduren papera 
egiten dute, eta zaharren egoitza 
batean daude. René errena da, 
Gustavek agorafobia du, eta Fer-
nandek zorabioak ditu buru ba-
rruan duen metraila zati baten 

erruz. Hiru beteranoek egoitza 
horretatik ihes egitea pentsa-
tzen dutenean hasiko da aben-
tura. Ekoiztetxeko arduradunek 
antzezlan hau ikusi zutenean, 
“harrapatuta” gelditu ziren.  
“Antzezlan hau ikusi genuenean 
hunkituta gelditu ginen. Dene-
tarik dauka”, azaldu du Xabier 
Agirre Txalo ekoiztetxeko ardu-
radunak. Umoreaz gainera, oi-
narrian dramatismoz betetako 
istorioa kontatzen dutela aurre-
ratu du Agirrek. “Bizitzan beti 
aurrera egin behar dela azaltzen 
du obra honek, egoera larrian 
egon arren. Gaineratu duenez, 
“protagonistetako batek metrai-
la pusketa bat du buruan, baina, 
hala ere, ez du hiltzeko gogorik. 
Aurrera egin nahi du. Horrega-
tik ikusten du leku horretan ja-
rraituta hil egingo dela. Horre-

gatik ihes egin gura du. Beste bi 
protagonistek ere, bakoitzak be-
re arrazoiengatik, handik irten 
gurako dute”. Hortaz, antzezlan 
osoa umorez bustita dagoen 
arren, bere sakontasunean, au-
rrera ateratzeko bidea bilatzeko 
ibilbidea azaltzen da. 

Antzezlanaren egilea Gerald 

Sibleyras da. Testu hau Maribi 
Arrietak frantsesetik gaztela-
niara itzuli du. Ondoren, Ramon 
Agirrek gaztelaniatik euskara-
ra itzuli du. 

Oraingoan Berrizera joateko 
modurik ez dutenek martxoa-
ren 18an beste aukera bat izango 
dute, Elorrioko Arriolan.

‘Heroiak’ antzezlanaren irudia. Txalo. 

Hiru beteranoek egoitza 
horretatik ihes egitea 
pentsatzen dutenean 
hasiko da abentura
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Norbere buruarekiko konfiantza
 PRAKAGORRI  

Gizakiak aukera etengabe asko 
eskaintzen dizkion errealita-
teari aurre egin behar dionez 
eta bere helburu eta ekintzak 
hautatu behar dituenez, bere 
bizitza eta zorionak zeregin 
horietan asmatzea eskatzen 
dio: bere ondorio eta erabakiak 
zuzenak izan daitezela, alegia. 
Edozein kasutan ez dauka bere 
izaera baino haratago joaterik, 
ezin baitiezaiokegu inori hutse-
zintasunez edota orojakintzaz 
jarduterik eskatu edota horrela-
korik inorengandik jasotzerik 
itxaron. 

Behar duen guztia bere gai-
tasunaren baitan dago, eta ho-
netan datza: bere hautaketa
-metodologia edota erabakiak 
hartzeko dituen era eta bideak 
zuzenak direnaren sinesmena. 
Hau da, bere kontzientzia era-
biltzeko duen prozesua egoki 
eta zuzena denaren erabateko 
sinesmena.

Arazo horri aurre egin beha-
rrik ez dauka era automatikoan 
diharduen kontzientziadun 
bizidun batek, ez baitauka be-
rea duen buru eragiketen ba-
liozkotasuna zalantzan jartze-
ko gaitasunik. Gizakiok gure 
biziraupenerako daukagun 
baliabiderik nagusiena gure 
burmuina izanik, hainbatetan 
altxor hori baztertzeko gai iza-
ten gara. Bizidunen artean bizi 
ahal izateko gaitasunak esku-
ratu beharrean garen espezie 
bakarra gara, eta horixe da 
izaki bizidun bezala daukagun 
oinarrizko betebeharra. Gai ho-
ri nola kudeatu hautatzen den, 
zalantza izpirik gabe pertsona 
gisa daukagun egitaterik esan-
guratsuena da.

Gizakion kontzientziaren 
jarduera erregulatzen duen 
helburu nagusia jakintza da 
eta, ondorioz, aukera hori bide-
ratu izanak aktibatutako buru 
eragiketek eraginkortasun 
kognitiboaren bidean jartzen 
gaituzte. Jakintza gure kon-
tzientziaren helburu erregu-
latzailea dena ukatzen dugun 
bitartean eraginkortasunik eza 
kognitiboa izango da emaitza 
zuzena. Beraz, horretara jardun 
izatetik eratorritako ondorio 
nagusiak ez dira arrazoitzeko 
erantzukizunari uko egitea eta 
pentsatzeko ahalegina bera ere 
baztertzea besterik izango.

Bizitza aukeratze etengabea 
dugu. Bakoitzarengan dago 
pentsatuz jardutea edota egin 
gabe bizitzea, burua zentratu-
ta izatea edota deskonektatuta 
izatea. Hori da gizakiaren oi-
narrizko hautaketa, zuzenean 
bere borondate-ahalmenaren 
barruan kokatzen den ekintza.

Gizaki orok buru-fokoa biz-
kortu edota mantendu dezake, 
bere ulermena zorroztasun eta 
argitasun maila bikainetara 
jasotzeko ahaleginean arituz. 
Beste aukera bat ere egikaritu 
dezake: buru-fokoa hurbilduzko 
ikuspegi gandutsuan izatea edo 
beste era batera esanda helburu 
eta diskriminaziorik gabeko 
“noraezean” dabilen buru-egoe-
ra pasiboan egotea.

Bestalde, gizakiak ezagutza 
eta sentimenduak argi bereiz 
ditzake, bere burubidea bere 
adimenean oinarrituz eta ez 
bere emozioetan. Edo bere sen-
timendu sendoen (nahierak 
edo beldurrak) eraginpean bere 
adimenari uko eginez nolako 
baliagarritasuna duten aintzat 
hartzen gelditu gabeko bulka-
da jakin horien besoetan erori. 
Aukeran.

Gutariko edozeinek bere adi-
mena erabiliz edozein baiezta-
peni edota edozein gairi buruz-
ko zuzentasuna edota zuzenga-
bekeriari buruzko egiatasuna 
edota faltsutasuna azter dezake. 
Edo kritikarik ezaren pasibo-
tasunean izanez, hirugarrenen 
iritzi edota baieztapenak beste-
rik gabe onartu, norbere buru-
bidea litzatekeena besteen iritzi 
eta burubideagatik ordeztuz.

Aipatutako arlo horietan era-
baki egoki eta zuzenak hartzen 
ditugun ala ez, gure bizitzareki-
ko kontrol sentsazioa izan edota 
izan gabe, hurrenez hurren, 
biziko gara. Norbereganako 
konfiantza norbere buruare-
kiko konfiantza izatean datza, 
gure buruak jakintzarako tres-
na gisa duen fidagarritasunean 
alegia.

Argi utzi beharra dago, dena 
dela, hurrengokoa: Konfian-
tza hori ez da inoiz erratu ezin 
gaitezkeenari buruzko sines-
menaren kontzeptu berdina. 
Konfiantza hori, beraz, jakin, 
iritziak eman eta pentsatzen 
jakiteaz gain, norbere errakun-
tzak zuzentzeko gaitasunaren 
jabe garenaren sinesmena du-
gu. Errealitatearen gainetik 

inolako balore edota gogoeta 
modurik jartzen ez duguna 
jakin izateak ematen duen kon-
fiantza da. Egitateekiko azaldu 
beharrekoa dugun begirunea-
ren gainetik inolako interes 
edota eraspenik jartzen ez du-
gula jakiteak ematen digun 
konfiantza dugu.

Ondorioz, oinarrizkoa den 
konfiantza hori eremu edota ze-
regin jakin batzuetan pertsona 
batek eraginkortasun sentipe-
na duela nabarmentzen duten 
azalekoagoak diren konfiantza 
motengandik bereizi beharra 
dago.

Norbereganako oinarrizko 
konfiantza hori ez da norbera-
renak diren ezaugarriez edota 
jakintzez emandako iritzia, 
trebetasun horiek eta lortutako 
ezagutza maila horiek ematen 
dizkigutenei buruzko iritzia 
baizik. Errealitatearekin du-
gun harremanari buruz eta 
errealitate horri aurre egiteko 
dugun gure berariazko era eta 
baliabideei buruz emandako 
aburua dugu.

Gizakia konfiantza-beha-
rrizan horretan bizi da; giza-
kiak bereganako konfiantza 
hori ezinbestean beharrezko 
du. Horrela ez balitz, bizirau-
penerako gizakiak duen bere 
tresnaren (burua) eraginkor-
tasunaz zalantzakor agertuko 
balitz, bizitza gelditzea lekarke, 
hersturara eta babesgabetasu-
nera behartuta izatea, bizitzeko 
gaituta ez egotera behartuta 
geundeke.

Gizaseme ororen izaera, era-
baki moralei aurre egitean ba-
koitzak bereak dituen ekintzak 
zuzentzen dituzten portaera- 
arau eta baloreen multzoa da. 
Haurrek euren garapeneko 
lehendabiziko urratsetan euren 
ekintzak hautatzeko gaitasu-
naz jabetzen direnean, gero eta 
gehiago pertsona direnaren 
sentipena lortuz doazen neu-
rrian, pertsona bezala ondo 
jarduten dutena sentitzearen 
beharrizana nabaritzen dute, 
berariazkoa duten euren jardu-
teko modua egokia edota ona 
dela ikusiz.

Pertsona bezala ondo jardu-
tea zoriontasunerako gertu ego-
tea da eta, aldiz, txarto jardutea 
nahigabea eta bihozminaren 
mehatxua jasatea da.

Autoestimuaren atal biak, 
norbereganako konfiantza eta 
norbere buruarekiko itzala, 
gizakiaren psikologian banae-
zinak dira. Gizakia bizitzarako 
duineko bihurtzen da horre-
tarako gaitzen den heinean: 
bere burua egiatasuna eta zu-
zentasuna zertan diren aurki-
tze-lanean diharduenean eta, 

ondorioz, bere ekintzak kontro-
latzera iristen denean.

Pertsona batek pentsatzeko 
eta arrazoitzeko erantzukizuna 
onartzen ez dituenean, bere bizi 
izateko gaitasuna era horretan 
garbi mugatuz, ez du bere balio 
pertsonalaren sentipenik izan-
go. Bere sinesmen moralei lepo 
ematen baitie, horrela bere ba-
lio pertsonala ere mugatuz, ihe-
saren bitartez jardungo du. Be-

re barne-sinesmenak (egokiak 
edo desegokiak) baztertzeari 
ekingo dio eta, ondorioz, gaita-
sunaren sentipena galdu egingo 
du. Aipatutakoak dira gizakiok 
dugun autoestimuaren beharri-
zanaren izaera eta zio nagusiak.

Autoestimua balorazio mo-
rala dugu, eta moraltasuna bo-
rondatearen baitakoa da, boron-
datearen eremuan bete-betean 
kokatzen den gaia dugu.

Bertutearen baliozko irizpi-
de bakarra eta benetako autoes-
timu baterako oinarri posible 
bakarra gure burua bere gaita-
sunik gorenean erabili eta gure 
jakintza saihestea eragotziz 
edota bere aurka ez joatearen 
jarduerak garatzean datza.

Gizakiak bere autoestimua 
lortu eta mantendu behar bal-
din badu, lehendabiziko bal-

dintza, funtsezkoa bestalde, 
ulertzeko borondate hautsie-
zina mantentzea da. Gure per-
tzepzioaren baitan erortzen den 
guztiaren ulermena, ulergarri-
tasuna edota argitasuna izateko 
nahia da gure buru-osasunaren 
zaindari nagusia eta gure gara-
pen intelektualaren bultzatzai-
le ere.

Giza kontzientziaren ahal-
tasun zabala bere inteligentzia 
mailaren araberakoa da, hau 
da, gizakiaren gaitasun-zaba-
leraren araberakoa. Ulertzen 
saiatzen den borondateak, giza-
kiaren buru-eremuan sartzen 
den guztiaren identifikazioa eta 
baitaratzea eskatzen ditu. 

Ume edota ikasleen esparru-
ra etorriz, gazte batek gauzak 
ulertzeko borondateari uko 
ez dagion bitartean, egoerak 
ulertzen saiatzeko ekinean ja-
rraitzen duen bitartean, bide 
onean dagoela esan dezakegu 
bitartean izan ditzakeen estuta-
sun edo larrialdiak gorabehera. 
Baina eraginkortasun hori 
lortzeko itxaropen guztiei uko 
egiten dienean, bere zereginei 
erantzukizun osoz erantzuteko 
bere buruaren gaitasunetan 
sinesmenik ez duenean, eraba-
teko autoestimua lortzeko auke-
rari uko egiten dio.

Gizakiak bere buruaren haz-
kuntza eta jarduera bere burua-
ri jartzen dizkion helburuen 
araberakoa izaten da, edota 
bere kontzientziari agintzen 
dizkion zereginen arabera kon-
trolatzen du. Ulertzeko boron-
dateari eutsi izateak buruaren 
indarra etengabe gehitzen duen 
hezkuntza eta garapen proze-
sua abiarazten du. Autoestimua 
lortzeko beharrezkoa den beste 
funtsezko baldintza bat jakin-
tza eta sentimenduen arteko 
bereizketa egiteko gaitasunean 
datza, baina gai hori beste egun 
baterako.

Gorka Aurre
PRAKAGORRI
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Konfiantza norbere 
errakuntzak zuzentzeko 
gaitasunaren jabe 
izatearen sinismena da

Jakintza dugu gizakion 
kontzientziaren jarduera 
erregulatzen duen  
helburu nagusia

Gizakiaren osoko garapena 
bakoitzak bere buruari 
ezarritako helburu eta 
zereginen araberakoa da

Bakoitzarengan dago 
pentsatuz jardutea edota 
era automatikoan,  
pentsatu gabe, aritzea
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“Ez dut sinesten oraindik; Goya bat 
irabaztea oso zaila zen guretzat”   
Lara Izagirre zuzendari zornotzarraren pelikulak Goya sari bat eskuratu zuen joan zen asteburuan

 ZINEMA  M.O./J.G. 
Lara Izagirre zornotzarraren 
Un otoño sin Berlin pelikulak 
Goya sari bat irabazi du, Irene 
Escolarrek aktore berri onena-
ren saria lortuta. Izagirre “oso 
pozik” azaldu da, eta pelikulak 
osotasunean jasotakoa dela dio: 
“Pelikulak jaso zezakeen saririk 
politena da, lan guztia biltzen 
duelako”.

Izagirrek oraindik emoziona-
tuta berba egiten du, zapatuan 
Escolarrek Goya saria jaso zuen 
unea gogoratzean. “Negar eta 
negar, horrela egon nintzen 
saria jaso zuenean. Gainera, 
galan, izkina batean geunden 
kokatuta, eta uste nuen ez gin-
tuztela grabatuko”. Escolarrek 
eskerrak eman zizkion mikro-
fonotik, eta euren batasun hori 
nabarmendu du zornotzarrak: 
“Pelikula hau biona dela esan 
izan dugu beti”.

Gariza Films ekoiztetxetik 
jakitera eman dutenez, Irene 
Escolarrek korrika egin behar 
izan zuen galara garaiz iriste-

ko, izan ere, ordu gutxi batzuk 
lehenago Lorcaren El Publico 
antzezlanean Julietaren papera 
interpretatzen zegoen Zaragoza-
ko Printzipal Antzokian.

Madrilgo Auditoriumera 
iritsi eta minutu gutxira, Clara 
Lagok eta Oscar Jaenadak bere 
izena esan zuten, bera zen. Au r-
ten Goya  Sari bat jasotzen duen 
Euskal Herriko film luze baka-
rra da Lara Izagirrerena.

Bizitzako papera 
Izagirrek garrantzi handia 
eman zion pelikulan pertsonaia 
protagonista zen Juneren aza-
lean sartuko zen aktorea hau-
tatzeari. “Aktorea Irene izan ez 
balitz, beste pelikula bat izango 
litzateke. Hain paper eder eta po-

lita egin zuen!”. Konbentzimen-
duz egindako lana izan zen, eta 
balioa eman zioten. Izagirrek 
dio Escolar oso langilea dela, 
aktore oso ona izateaz gain: 
“Berak bazekien bere bizitzako 
papera zela, eta nire bizitzako 
pelikula ere bazen”. Bientzako 
aukera bat izan da Un otoño sin 
Berlin, eta Goya sariari eske-
rrak, itzelezko jauzia eman 
dute.

Lara Izagirre atzerrian bi-
zitakoa da. Pelikula grabatzen 
ari zela, konturatu zen bere bi-
zitzatik ere bazuela zer edo zer. 
“Orain ari naiz horretaz kon-
turatzen... Ez nuke esango ez 
pertsonaia bat, ez bestea naize-
nik, baina biek dute niretik zer 
edo zer. Honelako prozesuetan 
ezin duzu ihes egin: konturatu 
barik zoaz zure izaera sartzen. 
Bizitzak eragina du: inguruan 
daukazun jendeak, irakurtzen 
duzunak... “. Hala ere, filmak 
kontatzen duen istorioa ez dela 
autobiografikoa aitortu zuen 
Izagirrek. 

Zornotzan grabatua
Lara Izagirrek bere herrian, 
Zornotzan grabatu zuen filme-
ko zati haundi bat. “Herri bat 
aukeratu behar nuen, eta neu-
rea aukeratu dut. Ilusioa egiten 
dit nire lehenengo film luzea 
Zornotzan kokatzeak”. Escolar eta Izagirre, filmaren grabazioan.

Escolarrek Goya saria jaso zuen unea.

Izagirre: “Berak bazekien 
bere bizitzako papera 
zela, eta nire bizitzako 
pelikula ere bazen”
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“Hamar bat urtegaz judoa probatu, 
eta ‘hauxe da nirea’ pentsatu nuen” 
Joan zen asteburuan, gazte mailako brontzezko domina irabazi zuen Euskadiko txapelketan

 JUDOA  Joseba Derteano
Umetan, saskibaloia judoaga-
tik aldatu zuen Maria Bazanek. 
Emakumeen artean saskibaloia 
kirol nagusia den herrian, era-
baki horrek ondo erakusten du 
judoari dion estimua. Azken ur-
teetan, dominak irabaztera ere 
ohituta dago Durangoko Judo 
Taldearen barruan. Euskadin, 
gaur egun bereak dira bron-
tzezko dominak gazte mailan 
eta baita nagusietan ere.

Euskadiko txapelketan bron-
tzezko domina irabazi berri du-
zu gazte mailan. Gustura zaude 
emaitzagaz?
Hasi aurretxoan, oso ondo senti-
tzen nintzen. Txapelketa irabazi 
nezakeela ere sentitzen nuen. 
Borrokaldietan ere beste hain-
beste. Lehenengoan gustura ari-
tu nintzen. Hori bai, irabaztea 

kostatu zitzaidan, arerioa oso 
maila onekoa zelako. Aurretik 
ere irabazia nion, eta banekien 
maila ona zuela. Bigarren borro-
kaldia gogorra izan zen. Galdu 
egin nuen. Hainbat faktore izan 
ziren borrokaldi horretan. Bes-
teak beste, uste dut epaileek ez 
zidatela merezi nuen puntuake-
ta eman. 

Testuinguru horretan, zelan 
baloratzen duzu brontzezko 
domina?
Ondo baloratzen dut, baina… 
zelan esan, emaitza hobea lortu 
nezakeen sentsazioarekin ere 
utzi ninduen. Uste dut gorago 
heldu ahal nintzela.

Berezia da zure kasua: Euska-
diko txapelketako brontzezko 
dominaren jabe zara gazteetan 
zein nagusietan.

Bai, hori da. Nagusietakoa ere 
orain gutxi irabazi nuen, 63 ki-
loz azpikoan. Entrenamenduek 
ondoren bere saria dakartela 
ikustea beti da pozgarria.

Urte asko daramazu judoa prak-
tikatzen?
Bai, umetatik. Lehenengo, sas-
kibaloian aritu nintzen, Jesui-
tetan. Egun batean, Maristetara 
joan ginen nire lehengusua  ju-
doan ikustera, eta bere saioa 
amaitu zuenean, izekok galdetu 
zidan ea lehengusuaren kimo-
noa jantzi eta judoa probatu 
gura nuen. Baietz esan nion. 
Probatu, eta gustatu egin zitzai-
dan. “Hauxe da nirea”, pentsatu 
nuen. Ezagutu nuen jendea ere 
atsegina iruditu zitzaidan. Ho-
rregatik, saskibaloia utzi eta 
judoan hasi nintzen. Orduan, 
hamar bat urte izango nituen.

2013an, Espainiako txapelketa 
batean finalerdien atarian ge-
ratu zinen. Txapelketa azpima-
rragarria egin zenuen estatuko 
onenen aurka. Gogoan duzu 
txapelketa hura?
Bai. Lehenengo borrokaldi biak 
irabazi, eta bat galdu nuen. Gus-
tura aritu nintzen, eta gomuta 
oso onak ditut. Ea berriro Espai-
niakoan parte hartzeko aukera-
rik daukadan.

Adituek diote junior mailarako 
saltoa denetan zailena izaten 
dela. Horrela gertatu zaizu zuri 
ere?
Igarri dut, baina ez hainbeste 
ere. Beharbada, bire borrokatze-
ko estiloak lagundu dit. Nik nire 
betiko judo mota praktikatzen 
jarraitzen dut. Judo azkarra egi-
ten saiatzen naiz, eta tatamiaren 
gainean asko mugitzen den ho-
rietakoa naiz. 

Beraz, defenditzea baino gura-
go duzu aurrera egitea? 
Teknika bat egiteko aukera 
ikusten dudanean, probatzea 
gustatzen zait. 

Iñaki Salas da zure irakaslea. 
Judoan pertsona ezaguna da 
Durangaldean. Zer aholku ema-
ten dizu?
Batzuetan, ez diodala entzuten 
esaten dit, eta gehiagotan en-
tzuten ikasi behar dudala (irri-
barrez). Entzun eta kasu egin 
behar diodala. 

Zelakoa da entrenatzaile mo-
duan?
Irakasle oso ona da. Duran-
gon ezaguna da judoaren alo-
rrean, eta gustura nabil beragaz.  
Baina berdina diot nire taldeki-
deengatik ere. Lagun talde bat 
osatzen dugu, elkarri laguntzen 
diogu, eta horri balio handia 
ematen diot. Judoan ematen 
diren balioak ere gustatzen zaiz-
kit: adiskidetasuna, errespe-
tua…

Iñaki Salasek dio zure bertutee-
tako bat urteetan zehar entre-
natzeko erakutsi duzun kons-
tantzia dela. Ados zaude?
Bai, entrenatzera joatea ez zait 
kostatzen. Gaixorik banago, 
azterketak baditut, edota ezin 
banaiz entrenatzera joan, dese-
roso sentitzen naiz. Ni gaixorik 
ere joango nintzateke, baina beti 
ezin da.

2016 urteari begira, zeintzuk di-
ra zure erronka nagusiak?
Helburu zehatzak baino, gero 
eta gogorrago eta hobeto entre-
natzea nahiko nuke, urrezko 
dominak irabazteko. Bide horre-
tan saiatuko naiz.

Euskadin?
Euskadin zein edonon. Edozein 
txapelketa dela ere: urrearen 
bila!

Maria Bazan | Durango Judo Taldeko Judolaria  | Durango, 1997

Judoan lagun 
taldea osatzen dugu, 
elkarri lagunduz; 
horri balio handia 
ematen diot”

Entrenatzea ez zait 
kostatzen. Gaixorik 
nagoela ere joango 
nintzateke, baina 
beti ezin da”

Maria Bazan —eskumatik bigarrena— Euskadiko txapelketako podiumean.
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Durangaldeko gazteen taldeetako 
kromo bildumak modan jarri dira
Albumetan futbol taldeetako jokalari eta entrenatzaileak ageri dira

 FUTBOLA  Paul Bustindui
Gero eta futbol talde gehiago ari 
da bere kromo bilduma propioa 
kaleratzen. Bertan, gaztetxoak 
dira protagonistak, kromo pro-
pioa baitaukate guztiek.

Urtebete egin berri dute Kro-
mobil enpresakoek, eta beraiek 
dira Berrizko futbol taldearen 
kromoen arduradunak. Jokala-
ri bakoitzak bere kromoa dauka, 
bai lehenengo taldekoek, bai 

gaztetxoek. Urtarrilean argita-
ratu zuten Berrizko bilduma, 
eta talde osoa atera nahi zuten 
bertan: “Jokalariek bakarka-
ko eta talde osoaren kromoak 
dituzte, eta entrenatzaileek ge-

rritik gorako arkazki bakarra” 
adierazi dute.

Amorebieta izan zen kro-
moen moda probatzen lehe-
nengo taldea Durangaldean. 
“Urteetan beraien taldeetako jo-
kalarien bilduma egin ondoren, 
ilusio handia egiten die txiki-
txoei beraiek izatea kromoetako 
gazteak”,  dio Amorebieta futbol 
taldeko Saioa Larrinagak.

Abadiñon, albuma oparitu 
egiten diete umeei, hauek gero 
bilduma osoa egin dezaten. Aba-
diñoko futbol taldean, sei kromo 
eskuratzeko aukera dago euro 
baten truke.

Badira kromo bilduma ate-
ratzeko interesa daukaten bes-
te talde batzuk ere. Zalduaren 
kasuan, begi onez ikusten dute 
datorren denboraldietan kro-
mo bilduma bat argitaratzea: 
“Herriko neska-mutilentzat 
bilduma egitea polita da klube-
ko pertsonak ezagutarazteko”. 
Bestalde, beste kiroletara ere 
zabaldu nahi dute zaldibarta-
rrek ekimen hau: “Pilotan ere 
ateratzeko intentzioa daukagu”, 
dio Zaldua futbol taldeko direk-
tibako Roberto Terrobak.

Berrizko futbol taldeak urtarrilean aurkeztu zuen bere kromo bilduma.

ADITUAREN TXOKOA

Iaz, Britainia Handian joka-
tutako errugbi Mundialak 
aje ederra utzi zuen ipar he-
misferioko taldeen artean. 
Inork ez zuen finalerdietan 
sartzerik lortu, eta antola-
tzaileen kasuan, Ingalaterra, 
porrota itzela izan zen. 

Emaitza hauek aldaketa 
ugari ekarri zituzten, Inga-
laterrak Lancaster entrena-
tzailea kanporatu, eta bere 
ordez Eddie Jones jarri zuen 
aulkian. Frantziak ere gauza 
bera egin zuen, Saint André-
ren ordez Tolosarekin Euro-
pako txapelduna izandako 
Guy Noves taldearen gidaria 
izendatuz. 

Aurreko larunbatean 
Sei Nazioko txapelketari 
hasiera eman zitzaion, eta 
arestian  aipatutako talde 
biek garaipena lortu arren, 
(Frantzia 23-21 Italia, eta Es-
kozia 9-15 Ingalaterra) zalan-
tza ugari erakutsi zituzten.

Frantzia azpitik joan zen 
ia partida osoan, eta amaie-
ran, txiripaz lortu zuen ga-
raipena italiarren aurka. 
Ingalaterrak Calcutta Cup-a 
irabazi zion Eskoziari, baina 
ez zuen joko onik garatu.

Igandean, Dublinen izan 
genuen jardunaldi honetako 
partidarik onena. Aurrez 
aurre azken bi txapeldunak: 
Irlanda eta Gales. Berdindu 
egin zuten (16-16) eta talde 
biek erakutsi zuten txapelke-
tarako faborito nagusienak 
direla dudarik gabe, joko, 
jarrera eta indarragatik. 
Uste dut, galestarrek auke-
ra gehiago dituztela, etxean 
hiru partida dituztelako, eta 
kanpoan bakarra. Asmatzen 
ez badut ere, ikuskizun ede-
rrak izan ditugu hurrengoko 
asteburuetan. Gozatu!

Mundialaren ajeak

GOTZON  
GOMEZ

Errugbia

Maria Garcia txapeldun, 
faborito zirenei irabazita

 PADELA  J.D. 
Hainbat erkidegotako bikoteek 
parte hartu zuten Padel Biz-
kaiako azpiegituretan jokatuta-
ko torneoan. Fair Play taldeko 
Maria Garcia durangarrak 
eta Irene Cuestak ezustekoa 
eman zuten haur-kategorian. 

Finalean, Madrildik zetozen 
bigarren zerrendaburuak men-
deratu zituzten. Patxadaz eta 
zentzu handiz jokatu zuten, 
eta faboritoak baino gehiago 
izan ziren. Torneoa Espainiako 
txapelketarako puntuagarria  
izan zen.

Maria Garcia —eskumatik lehenengoa—  Torneoko finalean. Fair Play

Azoka eta ikuskizunak, 
Amorebietak antolatuta

 AZOKA  J.D. 
Amorebieta Kirol Elkarteak 
artisautzaren eta elikagaien 
inguruko azoka antolatuko du 
asteburuan. 30 bat postu egongo 
dira Zelaieta Parkean. Postuak 
jartzeagatik jasotzen dituzten 
donazioak kirol elkartearen 
beharrizan ekonomikoei lagun-
tzeko erabiliko dituzte.

Inauteri Azoka deitu diote 
ekintzari. “Inauterien ingu-
ruan antolatzen diren askotari-
ko ekintzei jarraipena emateko 
modua da” Aitor Lopez azokako 
antolatzaileetako baten esane-
tan. Postuetako lagunak mozo-
rrotuta egongo dira, eta gura 
duten herritarrei ere mozorro-
tzeko deia egin diete.

Gaur, 17:00etan, asteburuko 
ekintzen aurkezpena egingo 
dute parkean, besteak beste, 

Amorebieta futbol taldeko joka-
lariak bertan direla. Ondoren, 
18:00 inguruan, Charly show-
manaren ikuskizunagaz gozatu 
ahalko da. Segidan, E.T. estra-
lurtarra filma eskainiko dute.

Z a p a t u a n ,  1 1 : 0 0 e t a t i k 
22:00etara irekiko dute azoka. 
Eguerdian, 13:00 inguruan, 
umeendako ekintzak egingo 
dituzte (puzgarriak, esaterako) 
eta, arratsaldean, The Goonies 
filma eskainiko dute. 

Lambretta motorrak
Domekan, Eibarko Lambretta 
motorren taldeak motor horien 
kontzentrazioa egingo du Zor-
notzan. 12:30 inguruan, Zelaieta 
parkean ikusgai egongo dira 
20 bat Lambretta. Iluntzean, 
Charly showmanaren ikuskizu-
nagaz amaituko dute ekimena.
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GREMIOEN GIDA 

DEKORAZIOA

ITURGINTZA

GARBIKETA LOREZAINTZA

Profesional onenak 
zure zerbitzura!
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 AGENDA

 FUTBOLA

BIGARREN B MAILA

Amorebieta -  
Real Madrid Castilla 
 Domekan, 12:00etan, Urritxen.

OHOREZKO MAILA

Elorrio - Retuerto 
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden.

MAILA GORENA

Abadiño - Moraza 
Domekan, 11:30ean, Astolan.

LEHEN ERREGIONALA

Ezkurdi - Ugao 
Domekan, 16:30ean, 
Arripausuetan.

Amorebieta B - Umore Ona 
Domekan, 18:00etan, Txolonen.

BIGARREN 
ERREGIONALA

Zaldua B - Orduña 
Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian.

Iurretako B - Bakio 
Zapatuan, 16:00etan, 
Larrakozelaian.

 ARETO-FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA

Elorrioko Buskantza -  
Presion Break 
Zapatuan, 16:00etan,  
Elorrioko kiroldegian.

MAILA GORENA

Abadiñoko Gaztetxie - 
Jarrilleros 
Zapatuan, 17:00etan,  
Traña-Matienan.

LEHEN ERREGIONALA 
(gizonak)

Gu Lagunak - Mazusberri 
Zapatuan, 17:30ean, Landako 
kiroldegian.

Presion Break B - Elorrixo Txiki 
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburun.

LEHEN ERREGIONALA 
(emakumeak)

Sasikoa - Zorrotzako 
Zapatuan, 16:00etan,  
Landako kiroldegian.

BIGARREN ERREGIONALA

Mendibeltz - Jado Erandio 
Zapatuan 19:00etan,  
Landako kiroldegian.

Elorrioko Buskantza C - 
Akelarre Bar Chopos 
Zapatuan, 18:15ean,  
Elorrioko kiroldegian. 

 SASKIBALOIA

LEHEN NAZIONAL MAILA 
(gizonak)
Tabirako Baqué -  
Biok2.com Oke 
Zapatuan, 19:00etan,  
Landako kiroldegian.

LEHEN ERREGIONAL 
BEREZIA
Tabirako Baqué - Jarrilleros 
Zapatuan, 17:00etan,  
Landako kiroldegian.

Zornotza - Askartza Claret 
Domekan, 11:00etan,  
Larrea kiroldegian. 

BIGARREN 
ERREGIONALA (gizonak)
Zornotza - Bedarbide 
Domekan, 18:00etan, 
Ixerbekoa kiroldegian.

BIGARREN ERREGIONAL 
(emakumeak)
Zornotza - Jesuitinas 
Domekan, 20:00etan, 
Ixerbekoan.

Abadiño Euskal Herriko krosaren epizentro  
bihurtuko dute 1.200 korrikalarik, domekan
Umetxoetatik beteranoetara, adin denetako kroslariak lehiatuko dira Eroskiren atzealdeko zirkuituan

 KROSA  Joseba Derteano
Umetxoetatik beteranoetara, eli-
te mailakoetatik pasatuta. Guz-
tira, 1.200 korrikalari. Abadiño, 
Euskal Herriko krosak gaur 
egun eskaini dezakeenaren era-
kusleiho bihurtuko da, dome-
kan. Eroski supermerkatuaren 
atzealdeko belardian diseinatu-
tako zirkuituak kros laburreko 
txapeldunak erabakiko ditu 
elite mailan, eta beteranoei da-
gozkien dominak ere banatuko 

dituzte. Tartean, 600 bat gaztetxo 
eskolarteko txapelketan lehiatu-
ko dira: “Puntako kirolariak eto-
rriko dira Abadiñora, eta hori 
gauza handia da. Baina handia 
da, baita ere, 600 gaztetxo anima-
tu izana, gazte-gaztetatik umeak 
kirolera zaletzea bide ederre-
na delako”, adierazi du Eneko 
Etxebarria udaleko kirol arloko 
zinegotziak.

Zirkuitu luze eta labur bana 
egokituko dituzte. 400 metroko 

laburra gaztetxoentzat, eta 1.300 
metroko luzea nagusientzat. 
“Aldaparik gabeko zirkuitu az-
karra” dela dio Jose Antonio 
Silvak, ekimena antolatu duen 
Sekulebedarra Kirol Klubeko 
ordezkariak. Euria kontuan 
hartzeko faktorea izan daiteke.

Beteranoak izango dira lehia-
tzen aurrenekoak, 10:00etatik 
aurrera. Ondoren, 11:00etatik 
12:15era, gaztetxoak mailaz mai-
la irtengo dira. Azkenik, nagu-

sien txanda izango da: 12:45ean 
gizonak, eta 13:15ean emaku-
meak. Horiek zirkuitu luzeari 
hiruna itzuli emango dizkiete.

Nagusien mailako faboritoen 
artean, Iban Sanchez eta Da-
vid Garcia gizonetan, eta Leire 
Merina eta Iraia Garcia emaku-
meetan, nabarmendu dituzte. 
Garcia zornotzarrak iazko ga-
raipena defendatuko du.

Norbanakoen denborak ez 
ezik, taldekakoak ere gertutik ja-
rraitu beharko dira. Izan ere, au-
rreneko talde biek gizonetan eta 
lehenengo hirurek emakumee-
tan, otsailaren 28an Madrilen 
jokatuko den Espainiako txapel-
ketan aritzeko aukera irabaziko 
dute, Juanjo Anderez Euskadiko 
federazioko presidenteak gogo-
ratu duenez. Durangoko Kirol 
Taldea —kros luzeko txapeldu-
na— Bidezabal eta Durangaldea 
Running taldeek parte hartuko 
dute, esaterako.

Gaztetxoek ere asko dute jo-
koan. Bizkaiko selekzioa ordez-
katuz, Euskadiko txapelketan 
parte hartu dezaketela erakuste-
ko azken aukera izango dute, Jo-
se Maria Sainz Bizkaiko federa-
zioko presidentearen esanetan.

Ezkerretik hasita: Jose Maria Sainz, Eneko Etxebarria, Juanjo Anderez eta Jose Antonio Silva, kroseko aurkezpenean.

Kulturalak 5etik 11 urtera arteko 
gazteentzako eskola sortu du
Lakultu izena jarri diote Durangoko futbol taldearen gazte eskolari

 FUTBOLA  Paul Bustindui
Durangoko kulturalak mar-
txan jarriko du, datozen hila-
beteetan, futbol eskola propioa. 
2005etik 2010era bitartean jaio-
tako haurrek hartuko dute parte 
proiektu honetan. Lan saioak 
apiriletik ekainera bitarte izan-
go dira, ordu eta laurdeneko 
iraupena izango dute, eta eus-
karaz eskainiko dituzte. Bai nes-
kek bai mutilek parte hartu ahal 
izango dute futbol eskolan.

Eskolaren helburua gaitasun 
fisiko eta psikikoak hobetzea 
izango da. Horretarako, proze-
dura tradizionaletik aldendu, 
eta nork bere erabakiak har-
tzean oinarritzen den prozedu-
rari ekingo diote. “Entrenatzai-
leek eskatzen dizkieten jokal-
diak egin beharrean, haurrak 
beraien kabuz ohartarazten 
dira egin behar dutenaz. Hone-
la, era askosaz intuitibo batean 
ikasten dute jokoaren muina”, 
dio Javi Morales Durangoko 

Kulturaleko koordinatzaileak.
Lan saioak domekero izango 

dira, eta bertan, haurrek be-
raien adinari dagokion entrena-
mendu pertsonalizatua jasoko 
dute, beraien futbol gaitasuna 

hobetuz joateko. Kurtsoko ma-
trikulak 50 euroko kostua izan-
go du, eta hilabete bakoitzeko 
kuota 20 eurokoa da.

Martxoan bilera bat antola-
tuko du Durangoko Kulturalak 

futbol eskolan izena eman du-
ten umeen gurasoekin. Bertan, 
proiektuaren aurkezpenaz gain, 
entrenatzaileek erabiliko dituz-
ten metodologia eta prozedura 
aurkeztuko dituzte.

Dagoeneko inskripzioa egi-
teko epea zabalik dago; info@
culturaldurango.org helbide 
elektronikoan lortu daiteke es-
kaera orria. Momentuz, 20 haur 
daude bertan izena emanda, bai-
na gehiago espero dituzte Kultu-
raleko koordinatzaileek.

Durangoko Kulturala gaztetxoen harrobia indartzeko asmoz.
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Inmobiliariak

ALOKAIRUA EROSTEKO AUKERAREKIN
LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 
www.inmoetxetxo.com

20   

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

alokagai. 575€-tik aurrera.

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

egongela. Etxe osoa kanpora begira. Garaje 
itxia. 

• ERROTARITXUENA: atikoa. 3 logela, 2 komun, 
sukalde-egongela. 2 terraza handiak. Etxe osoa 
kanpora begira. 4 kotxerentzako 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. 

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

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

• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoa kanpora begira. 
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 

osoa kanpora begira. 3 balkoi. Garaje itxia.
• 3 logela, 2 komun, sukaldea esekitokiarekin eta 

egongela. Etxe osoa kanpora begira. Garajea 
eta trastelekua. Berria ematen du.

• 2 logela, komuna, despentsa, sukaldea 
esekitokiarekin eta egongela. 

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. 
Igerilekua eta frontoia.

ABADIÑO
• AITA LETONA: 2 logela, komuna, sukaldea eta 

egongela. Trastelekua eta garajea.
• ITURRITXO: Logela bakarreko apartamentua. 

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

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

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
• ALLUITZ: 1 edo 2 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. Garajea eta trastelekua. 
• ALLUITZ: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna. 2 balkoi. 
• ANDRA MARIA: 2 logela, sukaldea, egongela eta 

komuna.
• ANDRA MARI: 3 logela, sukaldea, egongela eta 

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

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

komuna.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 

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

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

komuna. Balkoia.  
• ERMODO: 3 logela, sukaldea, egongela eta 2 

komun. 2 balkoi. Garajea eta trastelekua.
• ERROTARITXUENA: 2 logela, sukaldea, egongela 

eta 2 komun. 2 terraza. 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. 

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

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

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

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

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

• JUAN DE ITZIAR: 2 logela, sukaldea, egongela 
eta 2 komun. Lursailarekin. 

• JUAN MARI ALTUNA: 2 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.

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

• KOMENTU KALEA: 2 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna. Trastelekua.

• MARTXOAREN 8KO: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta 2 komun. Balkoia. Garajea.

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

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

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

• PLATERUEN PLAZA: 4 logela, sukaldea, egongela 
eta 2 komun. Garajea.

• SAN AGUSTIN: 5 logela, sukalde-jangela, 
egongela eta 3 komun. 

• SAN FRANZISKO: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta 2 komun. 2 balkoi. Garajea eta trastelekua. 

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

• SASIKOA: 4 logela, sukalde-jangela, egongela 
eta 2 komun. Balkoia. Trastelekua.

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

• UNDA TORRE: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. 

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

AUKERA
- IZURTZA: 2 logela, komuna eta egongela. 

Bizitzen sartzeko moduan. 85.000€.
- IURRETA: Maspe. 2 logela, komuna eta 

egongela. Eguzkitsua. Ikuspegiak. 111.500€ 
Alokairuan, erosteko aukerarekin.

- MATIENA: Laubideta. 4 logela, komuna, 
egongela eta sukaldea. Garajea aukeran. 
165.000€. AUKERA APARTA. PREZIO BAXUAGOA

- IURRETA: 3 logela handi, komuna, egongela eta 
sukaldea. Igogailua eta berogailua. 125.000€.

ETXEBIZITZAK SALGAI
- ATIKOA: 35 m2-ko terraza. 2 logela, komuna eta 

egongela. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua. 
- MIKELDI: Erdi berria. 3 logela eta 2 komun. 

Trastelekua. Garajea. 260.000€.
- ANBOTO: 3 logela, komuna, sukalde handia eta 

egongela. Balkoia. Berogailua. Igogailua. 
Bizitzen sartzeko moduan.

- ZABALE. 90 m2. 3 logela, 2 komun, egongela eta 
sukaldea. 2 terraza. Ganbara eta garajea.  
AUKERA APARTA.

- IPARRAGUIRRE: 98 m2-ko altuera. 3 logela eta 2 
komun. Trastelekua eta garaje itxia. 256.000€.

- S. INAZIO: 3 logela, 2 komun, sukaldea eta 
esekitokia. Terraza. Trastelekua eta garajea. 
230.000€.

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

- A. EZTEGIZ: 3 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela. Igogailua. 155.000€.

- ARKOTZA: 4 logela, 2 komun, sukaldea eta 
egongela. Ganbara eta garajea. 240.000€.

- FKO. IBARRA: 100 m2. 3 logela, 2 komun eta 
egongela. Ganbara eta garajea. 246.415€.

- F.J. ZUMARRAGA: 110 m2. 4 logela, egongela 
handia eta terraza. 180.000€.

- ASK. ETORBIDEA: 100 m2. 3 logela, 2 komun eta 
egongela. 2 terraza. Ganbara eta garajea. Etxe 
osoa kanpora begira. Eguzkitsua. AUKERA.

- IBAIZABAL: Erdi berria. 3 logela, 2 komun, 
egongela, sukaldea eta esekitokia. Ganbara eta 
garajea. 

- SAN FRANZISCO: 3 logela, komuna, egongela 
eta sukaldea esekitokiarekin. Terraza. 165.000€.

- FKO. IBARRA: 115 m2. 4 logela eta 2 komun. 
Terraza.230.000€.

- ZALDIBAR: Iturrioz. 3 logela, komuna eta 
egongela. 2 terraza. Igogailua. Berriztatua. 
Eguzkitsua. 140.000€.

- S. INAZIO: 3 logela, 2 komun, egongela 
terrazarekin, sukaldea eta esekitokia. Ganbara 
eta garajea. EGUZKITSUA. 246.000€.

- ZUMALAKARREGI: 65 m2. Bulegoetarako egokia. 
180.000€.

- BERRIZ: 110 m2. Erdi berria. 3 logela, 2 komun eta 
egongela. Garajea aukeran. 181.500€.

- ABADIÑO: Zelaieta. Erdi berria. 2 logela. 
Trastelekua eta garajea. 185.000€.

- ATXONDO.  Etxabea, 100m2ko lorategiarekin. 2 
logela eta egongela. Ganbara. 210.000€.

- ABADIÑO:  Erdi berria. 2 logela, 2 komun eta 
egongela. Terraza. Trastelekua eta garajea. 
AUKERA APARTA.

- ZORNOTZA: 70 m2. 2 logela eta komuna. 
Berriztatua. 160.000€.

LOKALAK SALGAI 
ETA ALOKAIRUAN

- ERDIALDEAN: 228 m2. Salgai. 182.400€. 
(saltzeko aukera – Negozioa.)

- DURANGO. Taberna zabalik dago gaur egun. 
95m. 186.000€.

Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 

Otxandion, besteak beste.

ETXEBIZITZAK SALGAIETXEBIZITZAK SALGAI
ERROTARITXUENA: 

ATIKOA  EZIN HOBEA!

ARANDOÑO TORRE: 
112 m2  GUZTIZ BERRIZTATUA

MATXINESTARTA

MONTEBIDEO: 
94 m2.  BERRIZTATU BERRIA.

BARRENKALE: Egoera ezin hobea.

BERRIZ : EZIN HOBEA

www.inmoduranguesado.com

• 2 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2 komun. 
22 m2-ko garajea. Etxe osoa kanpora begira. 2 
terraza. 359.000€.

• 4 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2 
komun. Garajea. Handia. Eguzkitsua. 
310.000€.

• Guztiz jantzia. 2 logela, egongela, sukalde 
jantzia eta komuna. 2 balkoi. 8 m2-ko 
trastelekua. 219.000€.

• 3 logela, 27 m2-ko egongela, sukalde jantzia 
eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta trastelekua. 
Guztiz jantzia. 240.000€./ Negoziagarria.

• 3 logela, egongela, sukaldea eta 2 komun. 
230.000€.

• 3 logela, egongela handia, sukalde jantzia 
balkoiarekin eta 2 komun. Garaje itxia eta 
ganbara. 280.000€.
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Higiezinak

ETXEBIZITZAK

SALDU

Aramaio. Berriki etxea. Aukera asko.
140m2-ko azalera, handitu egin
daiteke. 3000m2-ko lursailarekin 
batera. Eguzkitsua, Urkiola Parke 
naturaleko ikuspegia. Hiru hiriburue-
tatik hurbil. Tel.: 669-06 47 88.

Berriz. Etxe ederra herri barruan,
kiroldegiaren eta eskolaren aurrean.
Oso eguzkitsua da, eta bista zoragar-
riak 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. 

Bilbo. 76 m2 erabilgarri. Kalitate
oneko materialak. Egurra. Guztiz
berriztua. Garajea aukeran. Posta
elektronikoa: bilbosalgai@gmail.com

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

Mallabia. Aukerakoa,
nekazaritzarako edo nekazaritza-
turismorako, toki eguzkitsu eta 
ederrean, 20.000 m2 lursail. Prezio
egokia, ikusi nahi baduzu, deitu. 
Tel.: 655-70 26 47 (19:00-21:00).
Nahi izanez gero, aukera dago lursail
gehiago eskuratzeko. 

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

ERRENTAN EMAN

Berriz. Berrizen, hiru logelako 
etxebizitza errentan. 
Tel.: 639-42 54 43.

Zaldibar. Zaldibarren logela bateko
apartamentua alokatzen da. Herri 
erdian kokatua. Tel.: 664-10 27 91.
Posta: milaarroita@gmail.com.

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

Durango. Hiru logelako etxea
alokatu nahi dugu Durangon. 
Tel.: 628-61 40 34.

LOKALAK

SALDU

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

ERRENTAN EMAN

Berriz. Harategi eta frutategi 
moduan prestatuta dagoen lokala
alokatzen da, Berrizen. 
Tel.: 620-77 39 47.

Durango. Ibaizabal auzunean guztiz
apaindutako lokala alokatu edo
saltzen da. Edozein negozio 
jartzeko prest. Tel.: 600-26 73 73.

GARAJE / TRASTEROAK

SALDU

Zaldibar. Zaldibarren garaje partzela
bat salgai. Bekoetxe kaleko 2 
zenbakian. Tel.: 696-46 03 87.

Teknologia

GAINERAKOAK

SALDU

Hozkailua salgai. Hozkailua salgai.
Izozkailua ez dabil. 150 euro. 
Tel.: 636-04 63 18.

Lehorgailua salgai. 
Kondentsazioko Fagor B motatako
lehorgailua salgai. Gutxi erabilia. 
Tel.: 618-17 97 57.

Lana - negozioak

LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durangaldea. Sukaldeko laguntzaile
moduan lan bila nabil platerak 
garbitzen. Esperientzia lisatze 
industrialean eta pertsona nagusiak
zaintzen. Egun osoko lana edo 
orduka. Tel.:  632-49 11 30.

Durangaldea. Mutil arduratsua
prest dago okindegi edo taberna
batean laguntzaile aritzeko, baita
baserriko eta mendiko lanak egiteko
ere. Tel.: 632-84 92 71.

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Neska arduratsua
prest dago pertsona nagusiak zein
umeak zaintzeko. Tel.: 610-80 42 82.

Durangaldea. Lan bila nabil barneko
zein kanpoko langile moduan. Orduka
ere bai. Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Esperientzia handia.
Tel.: 632-89 96 53.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen ditut. Garbiketan
ere jarduten dut. Berehala hasteko
prest. Tel.: 646-20 72 71.

Durangaldea. Emakume arduratsua
pertsona nagusiak edo haurrak
zaintzeko prest. Etxeko lanak ere
egiten ditut. Erreferientziak ditut. 

Tel.: 659-08 81 85 // 946-03 35 00.

Durangaldea. Lan bila nabil petsona
nagusiak eta umeak zaintzen. 
Garbiketan ere bai. Astelehenetik 
ostiralera 09:15-16:00 eta asteburu
osoa. Tel.: 609-88 79 21.

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak zaintzen. 
Tel.: 631-82 46 08.

Durangaldea. Barneko edo 
kanpoko langile moduan lan egiteko
prest nago. Paperak ditut. 
Esperientzia handia. 
Tel.: 631-72 08 13.

Durangaldea. Lan bila nabil, 
aste barruan zein asteburuetan lan
egiteko, goizez zein gauez. Pertsona
nagusiak eta umeak zaintzen ditut.
Garbiketan ere aritzen naiz. 
Tel.:  690-68 73 95.

Durangaldea. Lan bila nabil petsona
nagusiak eta umeak zaintzen. 
Garbiketan ere bai. Astelehenetik 
ostiralera lanaldi osoan, goizez, 
arratsaldez zein gauez. Orduka ere
bai. Tel.: 665-72 37 24.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zainzten ditut. Garbiketan
ere jarduten dut. Tel.: 943-68 21 12.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
zaintzen ditut. Garbiketan ere 
jarduten dut. 
Tel.: 943-68 21 12 / 600-28 19 88.

Durangaldea. Andra arduratsua 
eta esperientziagaz lan bila dabil 
pertsona nagusiak zaintzeko edo 
garbiketan aritzeko asteburuetan, 
orduka edo gauez. 
Tel.: 602-81 87 82.

Durangaldea. Neska arduratsua eta
esperientziagaz prest dago pertsona
nagusiak zaintzeko edo orduka 
garbiketan aritzeko. 
Tel.: 632-95 29 55.

Durangaldea. Neska arduratsua 
eta esperientziagaz prest dago 
pertsona nagusiak zaintzeko edo 
orduka garbiketan aritzeko. 
Tel.: 632-57 31 80

Durangaldea. Neska arduratsuak
bere burua eskaintzen du pertsona
nagusiak eta umeak zaintzeko. 
Orduka, asteburuetan eta jai 
egunetan, barneko zein kanpoko
langile moduan. Tel.: 697-31 33 58.

Durangaldea. Neska arduratsua 
eta esperientziagaz lan bila dabil
umeak zaintzen zein garbiketan.

Asteburetan eta orduka ere bai. 
Tel.: 602-01 24 53.

Durangaldea. Lan bila nabil, 
pertsona nagusiak zaintzen edo 
garbiketan. Tel.: 648-78-53-63.

Durangaldea. Lan bila nabil, 
aste barruan zein asteburuetan lan
egiteko, goizez zein gauez. Pertsona
nagusiak eta umeak zaintzen ditut.
Garbiketan ere aritzen naiz. 
Tel.: 632-20 31 55.

Durangaldea. Lan bila nabil, 
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen, garbiketan edo gauetan 
laguntzeko. Arratsaldez edo gauez.
Tel.:  631-73 01 44.

Durangaldea. Lan bila nabil, 
barruko zein kanpoko langile moduan,
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Garbiketan ere aritzen naiz.
Tel.:  666-30 27 83.

Durangaldea. Lan bila nabil, 
barruko zein kanpoko langile moduan,
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Garbiketan ere bai. 
Tel.: 632-72 87 90.

Durangaldea. Neska arduratsuak
bere burua eskaintzen du pertsona
nagusiak zaindu edo garbiketa 
lanetarako. Astegunetan eta astebu-
ruetan, baita gauez ere. 
Tel.: 619-67 60 44.

Durangaldea. Lan bila nabil 
arratsaldetan edo gauetan
(13:00etatik 08:00etara). Pertsona
nagusiak eta umeak zaintzen ditut.
Erreferentzia onak. 
Tel.: 632-99 23 83.

IRAKASKUNTZA

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

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Abadiño. Zerbitzari bat behar da
Matienako jatetxe batean 
asteburuetan lan egiteko. Jatetxeko
lanean esperientzia izatea kontuan
hartuko da. Tel.: 690-37 67 48.

PERTSONAK ZAINDU

Berriz. Berrizko pertsona 
euskalduna behar dugu, umeak 
eskolara eramateko. Elixabet. 
Tel.: 653-70 97 62.

Elorrio. Elorrioko neska edo
emakume euskalduna behar dugu,
astean ordu batzuk umeak zaintzeko.
Tel.: 650-71 24 76.

Durangaldea. Emakume euskalduna
behar dugu pertsona nagusi bat
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel.: 615-75 23 71.

IRAKASKUNTZA

Elorrio. Autocad map irakaslea
behar dut, oinarrizko maila
irakasteko. Interesatuek deitu zenbaki
honetara: 625-70 74 38.

Elorrio. Gizon batek matematika
klase partikularrak ematen ditu.
Gaztelaniaz zein euskaraz, Elorrion
zein Durangon. Tel.:  690-28 60 71
Posta: elorrixak@yahoo.es.

Denetarik

SALDU / EROSI

Berriz elkartearen parte-hartzea
salgai. Sociedad Cultural 
Gastronómica Berriz elkartearen
parte-hartzea salgai. 
Tel.: 620-77 39 47.

GAINERAKOAK

Eskola partikularrak (Lehen
Hezkuntza). Unibertsitatean
dabilen neska euskalduna, Lehen
Hezkuntzako ikasleei eskola 
partikularrak edo laguntza emateko
prest dago. Ingeleseko maila altua eta
tituluduna (C1). Ordutegi eta egutegi
oso zabala, arratsaldez. 
Tel.: 689-75 40 39.

Aisia - kirola

KIROLAK

SALDU

Elorrion bizikleta bi salgai. 
Elorrion bizikleta bi saltzen ditut.
Berri-berri daude, eta egoera onean.
Bakoitza 650 eurotan saltzen dut,
eta, horiekin batera, karreterako 
bizikleta klasiko bat oparituko dut
etxean erabiltzeko gailuarekin batera. 
Tel.: 652-71 54  97.

Familia - etxea

ETXERAKO TRESNAK /

ALTZARIAK

SALDU

Ume logela salgai. Sehaska ohe 
bihurtzen da. Gutxi erabilia. Ohea, 
armairua, aldatzekoa, koltxoia, eta
oheko arropa barne. 
Tel.: 658-70 17 48. Olatz.
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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

OTSAILEKO AGENDA

12
BULARRETIK MINTZORA
17:00 Haur Hezkuntzako 3, 4 eta 5 urteko gelakoak. 
18:00 Lehen Hezkuntzako 1 eta 2. mailak.

13 ZALDAI MENDI TALDEA
5:30 Eskiatzera irteera, Formigalera.

15 HAURREN IRAKURKETA KLUBA BIBLIOTEKA
16:45 LH 3. maila. / 17:45 lh 4. maila. / 18:45 LH 5-5 maila. 

16
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA KULTUR ETXEA
17:30 Irakurleen kluba “Paradisua”. 
19:00 Irakurleen kluba “La amiga estupenda”. 
GOIURIKO AMA NAGUSIEN ELKARTEA
17:30 “Cuidar la espalda” ikastaroa.

19
HERRI BIBLIOTEKA 
IPUIN MUSIKATUA
17:30 (3-4 urte bitartekoak). / 18:00 (5 urtetik gorakoak). 

20
ANDEREBIDE
9:00 Sagardotegira irteera. Izena emateko epea: Otsailaren 14ra arte. 
Informazio gehiago, Tel.: 616 490 506.

22 IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA - GIZARTE ONGIZATEA 
18:15 Emakumeen literatur tailerrak. 

23
ANDEREBIDE IBARRETXE KULTUR ETXEA
18:00 Bideoforuma “Donde el corazón te lleve”.
GOIURIKO AMA - NAGUSIEN ELKARTEA
17:30 “Cuidar la espalda” ikastaroa.
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA
18:30 Reading club “Frankenstein”.

Erakusketa

:: BERRIZ

OTSAILAREN 28ra arte

Irati Egurenen ‘Batuz’, kultur 
etxean.

:: ELORRIO

OTSAILAREN 26ra arte

Juan Torreren ‘Ukitzeko 
irudiak’, Iturri kultur etxean.

:: ZORNOTZA

OTSAILAREN 26ra arte

Juan Mari Estanconaren 
lana, Zelaieta zentroan.

Musika

:: DURANGO

OTSAILAREN 13an

22:30ean, Sorkun + Anai 
Arrebak, Plateruenean.

:: ELORRIO

OTSAILAREN 13an

23:00etan, Minor Empires + 
Eratu, Gaztetxean.

:: ZORNOTZA

OTSAILAREN 18an

20:30ean, Fetén Fetén, 
Zornotza Aretoan.

Antzerkia

:: BERRIZ

OTSAILAREN 13an

20:00etan, ‘Heroiak’, kultur 
etxean. 

OTSAILAREN 19an

18:00etan, ‘Martinak bere 
istorioa aurkitu zuenekoa’, 
kultur etxean. 

:: DURANGO

OTSAILAREN 13an

20:00etan, ‘Latente’, San 
Agustin kulturgunean. 

OTSAILAREN 14an

17:00etan eta 18:30ean, 
‘Harriz harri’, San Agustinen. 

:: ELORRIO

OTSAILAREN 14an

17:00etan, ‘Pintto Pintto’, 
Arriolan. 

OTSAILAREN 19an

22:00etan, ‘Edipo’, Arriolan. 

:: ZORNOTZA

OTSAILAREN 19an

21:00etan, ‘Etxekoak’, 
Zornotza Aretoan. 

Dantza

:: ZORNOTZA

OTSAILAREN 12an

21:00etan, ‘El cielo ahora’, 
Zornotza Aretoan.

Aurkezpena

:: DURANGO

OTSAILAREN 18an

19:00etan, Durangaldeko 
Gure Esku Dago-ren 
aurkezpena, Plateruenean.

Zinema

:: BERRIZ

OTSAILAREN 12an 
18:00etan, eta 14an 
17:00etan

‘El viaje de Arlo’, Kultur 
Etxean.

:: DURANGO

OTSAILAREN 19an

19:00etan, Film Berdea 
Gunea: ‘Into eternity’, 
Plateruenean.

Kontalaria

:: DURANGO

OTSAILAREN 19an

19:00etan, ‘Mundutik kontu 
kantari’, Maider Galarza 
eta Luis Mari Remesa 
kontalariaren eskutik, Udal 
liburutegian.

:: IURRETA

OTSAILAREN 19an

17:30ean (3-4 urtekoak), 
eta 18:00etan (5 urtetik 
gorakoak), Badut taldearen 
ipuin musikatuak, Herri 
Bibliotekan.

Berbaldia

:: BERRIZ

OTSAILAREN 15ean

17:30ean, ‘Eskola jantokiak: 
alternatibak’: Larrabetzu eta 
Urduñako eskola jantokien 
arduradunak, Kultur Etxean.

 
Otsailaren 12an, 21:00etan, Zornotzan 

‘El cielo ahora’
Olatz de Andrésen koreografia-lana duen dantza garaikideko 
ikuskizuna da, gaur, Zornotza Aretoan ikusgai egongo den ‘El cielo 
ahora’. Olatz de Andrés, Idurre Azkue, eta Pilar Andrésegaz batera, 
Isaak Erdoiza durangarra arituko da Zornotza Aretoan dantzan. 

Otsailaren 13an, 23:00etan,  
Elorrioko Gaztetxean

Minor Empires
‘United States of Emergency’ izenburuko diskoa aurkeztuko 
du Madrilgo Minor Empires taldeak, bihar, Elorrioko 
Gaztetxean. Aurreko egunean Azpeitian aritu ostean 
etorriko dira Elorriora jotzera. Ondarroa, Gasteiz eta 
Aguraingo musikariak biltzen dituen Eratu taldeak 
zalbalduko du Elorrioko Gaztetxeko kontzertu hori.

:: DURANGO | ZUGAZA 

El renacido
• barikua 12: 19:00/22:00  

• zapatua 13: 19:30/22:30  

• domeka 14: 18:30/21:30  

• astelehena 15: 18:00/21:00  

• martitzena 16: 20:00

Carol
• barikua 12: 19:30/22:00  

• zapatua 13: 17:00/19:30/22:30  

• domeka 14: 16:30/19:00/21:30  

• astelehena 15: 18:30/21:00  

• martitzena 16: 20:00

Zoolander nº2
• barikua 12: 19:30/22:00  

• zapatua 13: 17:00/19:30/22:30  

• domeka 14: 16:30/19:00/21:30  

• astelehena 15: 18:30/21:00  

• martitzena 16: 20:00

Alvin y las  
ardillas: fiesta  
sobre ruedas
• zapatua 13: 17:00  

• domeka 14: 16:30

:: ELORRIO | ARRIOLA 

El renacido
• zapatua 13: 19:30/22:00  

• domeka 14: 20:00  

• astelehena 15: 20:00 

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 

Vacaciones
• zapatua 13: 17:00  

• domeka 14: 17:00 

El renacido
• zapatua 13: 19:30/22:00  

• domeka 14: 20:00  

• astelehena 15: 20:15  

• martitzena 16: 20:00



2016ko otsailaren 12a, barikua  |  anboto

ZAPATUA 15º / 8º

IGANDEA 10º / 4º

ASTELEHENA 7º / 2º

ASTEARTEA 5º / 0º
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAKBOTIKAK

EGURALDIA

BARIKUA, 12 
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

ZAPATUA, 13
09:00-09:00

Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-13:30

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Eguren, Isabel 
Trañabarren 15 - Abadiño

Larrañaga-Balentziaga  
Berrio-Otxoa 6 - Elorrio

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 14
09:00-09:00

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ASTELEHENA, 15
09:00-09:00

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 16
09:00-09:00

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 17
09:00-09:00

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 18
09:00-09:00

Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango

Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Zorionak, Maier (618. znb.) ! Hamabostean behin zotz egiten dugun tarta zuri egokitu zaizu. Oparia 
eskuratzeko txartela gura duzunean jaso dezakezu Iurretako gure egoitzan: Bixente Kapanaga, 9an.

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

Gozatu Gozotegia

  Santa Agedako koplak kantatzera irten ziren argazkiotako Atxondoko koadrila 
eta Durangoko Aramotz auzoko koadrila. Euren koplei esker batutako dirua 
elkartasun proiektuetara bideratu dute: Atxondokoek Caritasera bideratu zuten 
dirua, eta Aramotzekoek Siriako errefuxiatuei laguntzera.

  Otsailaren 11n, Axpeko  
Mikel Armendiak, 5 urte egin 
dauz. Zorionak eta mosu 
haundi bat Axpe eta 
Mañaritik.

  Pasa dan otsailaren 9an 
Iratxek 35 urte bete zituen. 
Zorionak eta mosu bat familia 
osoaren partez!

  Martitzenean Inesen 
urteguna izan da. Zorionak 
familia guztiaren partez!

  Pasa dan otsailaren 10ean 
Miguelek 62 urte bete zituen. 
Zorionak familiaren partez!

 8 eta 10 urte ein dabez gure 
Haitzek eta Liherrek. Zorionak, 
Laia, ama eta aitan partez. 
Modu handi-handi bana!

  Zorionak guapisima, eta 
mosu handi bat! Poz-pozik 
ospatu zeure egune!

  Zorionak Laia zure 6. 
urtebetetzean. Gure etxeko 
txikia ere haunditzen doa. 
Musu pilla aita, ama, Izaro 
eta Malenen partez. Ondo 
pasa eguna.

  Emilia Capelastegi atxondarrak 101 urte 
bete ditu asteon.  Jaiotzez Martza auzokoa da 
Emilia, eta orain Zornotzako Orue zaharren 
egoitzan bizi da. Familiartekoekin, egoitzako 
lagun eta langileekin eta foru aldundiko 
ordezkariekin ospatu du urteguna.

  Abadiñoko sorgintxo 
polittenak urtetxo bat ein 
dau. Zorionak ta musu asko 
etxekoen partez, eta bereziki, 
asko maite zaituen Aratzen 
partez.

  Pasa dan otsailaren 6an 
Anselmok 51 urte bete zituen. 
Zorionak familiaren partez!



LAUHORTZA

ANDONI 
BARREÑA

Irakaslea

Akuilua

Hitanoaz hausnartzen
Euskaraz alfabetatzen denean, 
estandarrari jarraituz, argi uzten 
da badela aditzean generoa mar-
katzerik hitanoan. Emakumea 
bada hizketa-laguna adizki bere-
zi batzuk erabili behar ditugu, eta 
gizona bada, aldiz, beste batzuk. 
Laburbilduz, emakumea bada 
berbalaguna –n atzizkia hartzen 
ei dute adizkiek eta gizonezkoa 
bada –k atzizkia.

Antzina jabetu nintzen gaia 
ez dagoela hain garbi, nire ama-
ma durangar elebakarrari bere 
buruaz aritzen zenean –k atziz-
kidun adizkiak erabiltzen behin 
eta berriro entzuten nion eta. 
Lehenengoz, erratu zela pen-
tsatu nuen. Baina laster ohartu 
nintzen era sistematikoan egiten 
zuela. Gero, beste emakume na-
gusi zenbaiti ere gauza bera en-
tzun nien, Durangaldean.

Emakume alfabetatu askori 
galdetuz, eurek estandarrean es-
plikatzen den eran egiten dutela 
esan didate behin eta berriro.

Lehengo batean, hara non 
atxondar emakume bati gauza 
bera entzuten diodan! Gauzak 
argitze aldera zera esan zidan: 
Arratiakoa naiz eta Atxondora 
gaztetan etortzean ikasi nuen 
hitanoa.

Zer gertatzen ote da, beraz? 
Deskribaketa desegokia egin ote 
da hitanoaz? Ez ote da –k marka 
orokorra (eta ez gizonezkoei zu-
zendua) eta –n marka hizketa-la-
guna emakumea bada? Guztiz 
desberdina da horrela ikusiz 
gero, edo maskulinoa eta feme-
ninoa bereizteko direla esatea. 
Hizkuntzetan, oro har, forma 
ez-markatuari forma markatua 
kontrajartzen zaio, eta kontu 
gutxi dira sexu-bereizketari lotu-
takoak.

Badirudi kontu hau ere aldatu 
dugula, berezko gramatikaren 
ezaugarriaren gainetik deskri-
baketa desegokia eta ideologia 
jarriz.

Motxilan sartuta zer ekarriko lukeen galdetuta, bizitako momentuak sartuko lituzke mañariar gazte honek

 AKUILUA  Aitziber Basauri
Bidaiatzeko urte sabatikoa 
hartu du Aitziberrek. Bolivia, 
Brasil, Venezuela, Kolonbia... 
igarota, Nikaraguan aurkitu 
dugu epe laburreko bolunta-
riotzan. Andramaritan etxean 
egongo dela esan digu.

Mañaritik Hego Amerikara. 
Zerk erakarrita?
Aspalditik nuen buruan hala-
ko bidaia bat egitea, baina be-
ti eman dit ‘beldurra’ baka-
rrik bidaiatzeak. Otsailean la-
gun bat etorri zen hona, eta 
nire momentua zela ohartu 
nintzen. Gauza berriak ikaste-
ko gogoa nuen, eta bakarrik bi-
daiatzen ikasi nahi nuen. Lor-
tu dudala esan nezake, horrela 
bidaiatzen hasi naiz-eta.

Mañariagaz aldea!
Ederra gainera! He-
mengo herririk txi-
kienak 50.000 biztan-
le baino gehiago ditu! 
Non geratzen da 500 
biztanleko nire herri-
txoa! (barrez). Jendea, 
aldiz, gertukoagoa dela-
koan nago. Denek agur-
tzen zaituzte eta, egune-
ro, irribarre bat oparitu. 
Zein polita den sentsazio 
hori! Gainera, denak lagun-
tzeko prest. Duten ‘sabrosu-
ra’ hori izango da. (barrez)

Non harrapatu zaitugu?
Nikaraguan sartu berri. Bo-
livia, Brasil,Venezuela eta 
Kolonbian egon ondoren, Er-
dialdeko Amerikara heldu 
naiz. Orain zazpi urte para-
je honetan ibilitako lagun ba-

ti esker, bertako bihotz handiko 
familia baten etxean nago. Hez-
kuntza bereziko eguneko zen-
tro batean hasi naiz boluntario. 

Zein da zure lana?
Ortua egin behar da: instala-
zioak jarri, egurrezko hesi bat 
egin, jarriko diren fruta-arbo-
letarako egitura txikiak egin... 
Proiektu polita da, eta lagun-
tzeko gogo handia dut. Pozik 
hartu dut aukera hau!

Ondo doa urte sabatikoa?
Urte sabatiko bat txarto badoa, 
seinale txarra! Udan 
‘nik lan eta hik 
jai’ 

izatetik, ni jai izatera pasa naiz. 
Eta, ez doa batere txarto! Beste 
erritmo batean bizi dira, bizi-
tzeko beste modu bat dute. ‘Aho-
rita’ ospetsua dute beti ahotan! 
(barrez). Bost minutu edo ordu-
bete izan daiteke! Estresatzeak 
balio ez duenez, euren erara bi-
zitzen ikasten duzu. Lasai asko!

Bolivia, Amazonia, Venezue-
la bisitatu dituzu. Bakoitzetik 
zer ekarriko zenuke motxilan?
Zaila da aukeratzea... denek du-
te dena! Behin hasita, momen-
tuak sartuko nituzke motxilan: 

Bolivian, andra batek 
bere etxe txi-

kian har-
tu gin-

tue-

n e -

koa; gure amama bailitzan, 
Che-ri buruzko oroitzapen eta 
istorioak kontatu bitartean 
loak hartu genuen. Brasilen, 
Amazoniara sartu eta bi egun 
kanoan pasa ondoren, oihan 
erdian komunitate batean bi-
zi izan ginenekoa.Venezuelan, 
munduko mendirik zaharre-
na igotzen izandako sentsazioa. 
Leku oso magikoa da indige-
nentzat, eta horrela sentitu ge-
nuen guk ere beraiei esker.

Bidaia laguna ere baduzu...
Bakoitzak bere bidea hartu du 
orain. Baina, ez du esan nahi 
berriz batuko ez garenik! Be-
rak eman dit mundua ezagutze-
ko aukera hau. Ez nuen nire bu-
rua bakarrik bidaiatzen ikus-
ten, eta begira! Asko erakutsi 
dit eta asko eskertzen diot.

Zuen esperientzien atari du-
zue youtube. 

Guretzako egunerokoa egi-
teko, oroitzapenak betirako 
gordeko dituzten bideoak 
sortu nituen. Eta, arrakas-

ta izan dute! Erantzuna 
ikusita, emozio-

natu eta zora-
keria handia-
goak egin ge-

n i - tuen.  Zain 
daude asko... 
baina, senti-
tzen dut esa-

tea Kolon-
biakorik ez 

dela egon-
go. Erdialde-
ko Amerika-
koari itxaron 
beharko dio-

te! (barrez).

“Ez nuen nire burua bakarrik 
bidaiatzen ikusten, eta begira!”

Aitziber Areitio Iriondo | Hego eta Erdialdeko Amerikan barrena dabil  | Mañaria, 1991


