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Herririk herri

Eroskik 1.500 metro 
koadroko supermerkatua 
irekiko du 2017an
Dendariak elkarteak proiektua babestu du

  ZORNOTZA  Joseba Derteano
Eroskik supermerkatu berria 
irekiko du 2017ko lehen seihi-
lekoan, Tantorta auzoan, gaur 
egun Lidl supermerkatua da-
goenaren aurrez aurre. Era be-
rean, Tantortako azpiegiturak 
hobetzeko hainbat lan bideratu-
ko ditu. 

Zornotzako udaleko eta Eros-
kiko arduradunek lanen gaine-
ko xehetasunak eman zituzten 
eguazteneko prentsaurrekoan. 
Alde denek supermerkatu bat 
izango dela azpimarratu zuten, 
eta ez merkataritza zentro bat. 
“Ez du bestelako negozio edo 
dendarik hartuko”, adierazi 
zuen Anartz Gandiaga Hirigin-
tza alorreko zinegotziak. “Eli-
kagaietara mugatuta egongo 
da, orain eskaintzen dena baino 
eskaintza zabalagoagaz. Ez da 
arroparik, etxe-tresnarik edo 
bestelakorik salduko”, gehitu 
zuen Eroskin Bizkaiko sustape-
nagaz arduratzen den Miguel 
Gorostiagak. “Supermerkatu 
eredu hau gure herri ereduaren 
barruan sartzen da, eta herrita-
rren eskaerari erantzuten dio”,  
gaineratu zuen Andoni Agirre-
beitia alkateak.

Kalkulatutako epeak bete-
tzen badira, lanak 2016 amaie-
ran hasi gura dituzte, eta super-
merkatua 2017ko lehen seihi-
lekoan irekiko litzateke. Lan 
denek sei milioi euro inguruko 
inbertsioa eskatuko dute. Eros-
ki da lurzoru hartako sustatzai-
lea, eta gastu dena bere gain 
joango da. Eraikin osoak 2.200 
metro koadroko azalera izango 
du, eta salmentara bideratu-
ko duten azalerak 1.500 metro 
kuadro. Hedaduran, gaur egun 
Eroskik Durangoko Aramotz 

auzoan duenaren antzerakoa 
izango da, baina aparkaleku 
handiagoarekin. Zornotzakoak 
145 plaza izango ditu.

Eroskik orain Zornotzan 
duen supermerkatuak 600 me-
tro koadro ditu, eta “ezin diogu 
eskaerari erantzun”, azaldu 
zuen Gorostiagak. Ondorioz, 
zornotzar askok Abadiñoko eta 
Basauriko supermerkatuetara 
jotzen dute. “Zornotzarrei zer-
bitzu hobea eskaini gura diegu”.

Proiektua gauzatzeko, uda-
leko arauen aldaketa puntuala 
egin behar da, orain mota horre-
tako azpiegiturak 600 metrora 
mugatuta daudelako. Gai hori 
udalbatzarrera “ahalik arinen” 
eramateko asmoa erakutsi du 
Agirrebeitia alkateak. Aldake-
taren ostean asko jota horrelako 
beste supermerkatu bat egiteko 
aukera egongo dela azaldu du 
eta Eroskik egingo duena baino 
azalera txikiagokoa.

Dendariak elkartea, alde
Eroskiren asmoaren berri jakin 
zutenetik, gertuko jarraipena 

egin diotela adierazi zuen Den-
dariak elkarteko Ricardo Ibañe-
zek. Euren eskaera nagusien ar-
tean, merkataritza zentro barik 
supermerkatua izatea, eta erai-
kin barruan negoziorik ez jar-
tzea zeuden. Besteak beste, pun-
tu horiek errespetatzen direnez, 
ados daude supermerkatua egi-
tearekin: “Azkenean, zornotza-
rrak dira herriko komertzioen 
bezeroak eta horrelako zentro 
bat eskatzen dutenak. Beraz, gu 
ezin ginen kontra egon”.

Tantortarako hobekuntzak
Proiektu honi bidea ematera-
ko orduan, “herriko interes 

orokorrak eta Tantorta auzoko 
beharrizan propioak” batera-
tzen saiatu dira, alkatearen 
berbetan. Lan horien kostua ere 
Eroskiren kargu joango da.

Hobekuntza bat sarrera- 
irteerei dagokie. San Pedro ka-
leko bidea zabaldu eta hobetu 
dute, eta espaloiak eta arboladia 
gehituko dizkiote. 30 plazako 
aparkaleku bat ere sortuko dute 
bide ondoan, luzetara. Zirkula-

zioa bideratzeko, barrualdean 
biribilgune berri bat egingo 
dute. Etorkizunean, biribilgune 
hori herrigunerako sarbide be-
rri bateko lotunea izango da. 

Lan horiez gainera, sasoi 
bateko goma-fabrika ingurua 
berreskuratu, biribilgunearen 
ondoan umeendako jolasgune 
bat egin eta, oro har, azpiegitu-
rak eta argiztapena hobetuko 
dituztela adierazi zuten.

Arkupe taldea eta EHBildu 
irekieraren kontra daude
Mota horretako azpiegituren kontra azaldu dira

Zornotzako Arkupe kontsumo 
taldeak eta Ziztada Guneak 
ohar batean supermerkatu 
hau zabaltzearen kontrako ja-
rrera adierazi dute.  

Kontsumo aldaketetan eta 
kontsumismoan duen eragin 
eta esanahiagatik ez daude 
ados supermerkatu berria 
irekitzeagaz: “Udalak kontsu-
mismoa bultzatuko du beste 
eredu iraunkor batzuk bazte-
rrean utzita. Adibidez, berta-
ko produktuen kontsumoa, 
agroekologikoa eta transge-

niko gabekoa bultzatzen duen 
eredua. Bide horrek elikadura 
burujabetza du izena”.

Supermerkatu berriari to-
kia egiteko EAJk eta PSEk 
araudia aldatuko dutela kri-
tikatu du EH Bilduk: “Etorki-
zunean beste enpresa batzuk 
izango dira, legea aldatuta, 
Zornotzako ateak parez pa-
re irekita izango dituztenak. 
Azalera handiko merkaritza 
guneen aurka gaude, tokiko 
merkataritza kaltetzen dutela 
irizten diogulako”.

Supermerkatua, aparkalekua eta Tantorta ingurua zelan geratuko diren jasotzen duen irudia.

M.Gorostiaga, A. Agirrebeitia, A.Gandiaga eta R. Ibañez prentsaurrekoan.
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Berdintasun Planean “kolektibo 
berrietara” heldu gura dute
Datozen egunetan hasiko da udala Berdintasun Plan berria dinamizatzen

  ELORRIO  Markel Onaindia
Berdintasun Plan berria di-
seinatzen hasiko da Elorrioko 
Udala datozen egunetan, eta, 
prozesu horretan, “kolektibo be-
rrietara” heltzea gura dute, Ma-

rije Apodaka berdintasun tekni-
kariak prentsaurrekoan azaldu 
duenez. Arloan lanean dabil-
tzan herritarrak, elkarteak eta 
udal ordezkariak eragile aktibo 
izango dira, baina dinamika 

emakume esparru batzuetara 
ailegatu barik dagoela uste du-
te.  “Helburua plan estrategikoa 
egitea da, ez ekintza plan bat”, 
Apodakaren arabera.

Solasaldiak, tailerrak...
Idoia Buruaga alkatearen ber-
betan, herriko laugarren plana 
izango da. “Udalak urteak dara-
matza arloan lanean. Uste dugu 
badela ordua egindako lan guz-
tia baloratzeko”. Hiru fasetan 
garatuko dute, Aratxu Uriarte 
berdintasun zinegotziak azaldu 
lez. Lehenik, orain arteko plana 
ebaluatuko dute; gero, diagnos-
tikoa landuko dute; eta, azkenik, 
plan berria diseinatuko dute. 
Otsailean solasaldiak burutuko 
dituzte herritar eta udal langi-
leekin, eta martxoan izango dira 
lehenengo tailer zabalak. 
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Apodaka, Uriarte eta Buruaga, udaletxean, prentsaurrekoaren ostean.

2017an herri galdeketa egitea 
aurreikusi du Gure Esku Dagok
Elorrioko Gure Esku Dagok datozen hiru urteetarako planaren berri eman du

  ELORRIO  Amaia Ugalde
Elorrioko eragile eta alderdi 
politikoekin batzarrak egiten 
ibili da, azken hileotan, Elorrio-
ko Gure Esku Dago, eta lanketa 
horretatik, datozen urteetan 
herrian zer egin gura duten 
zehaztu dute. Horrela, 2017an 
herri galdeketa egitea da asmoa, 
eta berau antolatzeko, batzorde 
anitz bat sortzea. Horren au-
rretik, lan handia egin beharko 
dela eta jende askoren ekarpena 
beharko dela azaldu dute talde-
ko kideek.

Aurten, kalera begirako bi 
hitzordu prestatu dituzte. Haste-
ko, kriseiluen gaua egingo dute, 
martxoaren 11n, eta asteburu 
honetan eta hurrengoan izango 

dira kalean, ekitaldiaren berri 
ematen eta kriseiluak saltzen. 
Apirilaren 23an, berriz, jai be-
rezia egingo dutela azaldu du 
taldeko Ima Eguenek: “Iaz, Joste 
Eguna San Marko egunean izan 
zen, eta egun hori guretzat har-
tzea pentsatu dugu”. Jai horre-
tan, besteak beste, bozketa sin-
boliko bat egingo dute. Galdera 
ez dute zehaztu oraindik, baina 
erabakitzeko eskubidea prakti-
kan jartzea izango da helburua. 

Kalera begirako ekintzak 
egiteaz gain, politikariekin eta 
elkarteekin batzartzen jarrai-
tuko dute, “batzen gaituzten 
oinarriak topatzeko” eta oinarri 
horiekin adierazpen bat sortze-
ko. Udaleko alderdi guztiek aho 

batez onartzeko testu bat izatea 
gura dute. Behin babes hori ja-
sota, 2017an egingo da herri gal-
deketa. Berau zelan egin eta zer 
galdetu pentsatzeko, batzorde 
bat eratuko dela aurreratu dute, 
eta talde horretan jende anitzak 
parte hartzea gura dute. 

Taldea, osasuntsu
“Osasuntsu eta martxa onean” 
dabiltza Elorrioko Gure Esku 
Dago taldeko kideak. Horrela 
azaldu du Ima Eguenek. Elo-
rriar askogaz batu dira azken 
hileotan, eta “harrera oso ona” 
izan dute: “Iazko Joste Egunean 
egon zen jendetza ez da kasuali-
tatea; eztabaida sano eta natura-
la sortzen dabil herrian”. 

Iaz, jende asko batu zen Elorrioko Joste Egunera. Aurten ere, apirilaren 23an jaia antolatuko dute.

Lan gatazka piztu da 
berriro Nanuken
Negoziazioan ez dira akordiora heldu bi aldeak

  ELORRIO  M.O.
Transportes Nanuk enpresa 
hartzekodunen aurre-konkur-
tsoan dagoela azaldu du CCOO, 
ELA eta LAB sindikatuek osa-
tutako enpresa komiteak, eta 
zuzendaritzagaz edukitako 
negoziazioan ez direla akordio-
ra heldu esan dute. “Enpresa-
ren aldetik ez da akordiorako 
benetako borondaterik egon, 
konponbiderako aukera baka-
rra langileen sakrifizioan eta 
murrizketetan kokatu baitute”. 
Zuzendaritzak soldatak %15 eta 
%20 artean bajatu gura dituela 
salatu dute.

Transportes Nanuk garraio 
enpresan lan gatazka gogorra 
bizi izan zuten duela pare bat 
urte, greba luze eta guzti. Akor-
dioa lortu zuten azkenean, eta 
bazirudien arazoak konpondu-
ta zeudela. Baina, orain berriro 
piztu da gatazka.

Komitearen partaidetza
Beharginen ordezkariek esan 
dute akordiorako hainbat pro-
posamen egin dituztela, “kon-
tuan edukita enpresa ez dela 
bere momentu ekonomikorik 
onena bizitzen ari”. Bost eska-
ri nagusi izan dira: enpresaren 
antolaketan komiteak partaide-
tza eta kontrola edukitzea; lan-
gileei bezala bazkideei ere he-
rrialdeko hitzarmenaren arabe-
ra soldata bajatzea; enplegua ez 

suntsitzeko bermea; gerentziak 
erantzukizunak onartzea; eta 
bazkideek pentsio-funtsera egi-
ten dituzten ekarpenak bereha-
la bertan behera uztea.

“Kaleratzeak adostu”
Baina, enpresa komitearen ara-
bera, “zuzendaritzaren erantzu-
na kaleratzeak adosteko aukera 

izan da”. Beharginen ustez, 
gerentziakoak dira “egoeraren 
benetako errudunak”. Horrega-
tik, ez dute ondo ikusten egoera-
ren ondorioak langileek eurek 
jasan behar izatea.

Beharginak, zain
Une honetan, “soldata jaitsiera 
edo beste edozein murrizketa 
noiz inposatuko zain” daudela 
adierazi dute komitekoek.

Komitearen arabera, 
“zuzendaritzaren erantzuna 
kaleratzeak adosteko 
aukera izan da”

Beharginen ustez, 
gerentziakoak dira 
egoeraren benetako 
errudunak
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Durangoko Andra Mariko pa-
rrokoa da Maiz (Ondarroa, 
1963), eta Bizkaiko Gotzain 
Kontseiluan parte hartzen du, 

lurraldeko bikario lez. Eliza on-
do ezagutzen du, beraz. 

Zer sentsazio eduki duzu inma-
trikulazioen gaia kaleratzean?
Bada, gauzak ondo egin behar 
direla. Elizak, batzuetan, ez ditu 
gauzak ondo egin; uste dut Na-
farroako inmatrikulazioen gaia 
ez zela ondo eraman, eta horrek 
kalte handia egin digu. Nire 
iritzi pertsonala da. Bestalde, ba-
tzuek ez dute ulertu edo ez dute 
ulertu gura inmatrikulazioen 
gaia. Normalean, zuk ezin duzu 
erregistrora joan eta zurea dela 
esan, ez baldin bada zurea. Eliza 

oso jomuga erraza da erasotze-
ko, eta esan daiteke, alderdi poli-
tiko batzuek nora jo ez dutenean, 
elizaren aurka jotzen dutela. 
Eliza modura zein alderdi poli-
tiko modura, herriaren aurrean 
erantzukizuna dugu, eta ezin 
dugu nahastu. 

Eztabaida pil-pilean dago. 
Nire ustez, gotzaindegian ez 
dago inongo arazorik inogaz 
berba egiteko. Ondasun batzuen 
inguruan sortzen den eztabaida 
ez da argia; batzuk elizarenak 
dira, baina herriak erabiltzen 
ditu. Noraino izan beharko litza-

teke elizarena? Herriak noraino 
ez du lagundu behar? Adibidez, 
guk organoak dauzkagu, eta os-
pakizun liturgikoetatik aparte, 
kulturaletarako ere erabiltzen 
dira. Beraz, herria ere aberastu 
egiten da. Kasu horretan, nork 
ordaindu beharko lituzke kon-
ponketak? Normalean, elizak 
ordaintzen ditu. Gure komunita-
teak ez dira aberatsak, eta elizak 
dirua daukala mito bat da. Gure 
kontuak argi daude, gainera.

Bestalde, eraikin batzuk fun-
tzio sozialerako erabiltzen di-
tuzue.
Gure ondasunak behartsuen 
alde erabili beharko genituzke. 
Zorionez, Durangon, gauza ba-
tzuk egiten gabiltza. Hiru pisu 
dauzkagu etxebakoentzat, eta 

euren esku gauza gehiago jarri 
nahi genuke. Jesusen Mirabeen 
komentua ere Caritasek erabil-
tzen du etxebakoen aterperako. 
Baina horiek sekula ere ez dira 
nahikoa izaten. 

Etxepel aterpetxearen aurkez-
penean hauxe esan zenuen: 
“Gizarte honek ez gaitu kon-
bentzitzen. Justizian oinarritu-
tako gizarte bat nahi dugu”.
Ez gaitu konbentzitzen, ez. El-
karrizketaren aurretik entzun 
duzun telefono deia, gure pisue-
tako batean neska bat sartuko 
dela abisatzeko zen. Atzo kalean 
geratu zen, ordaintzen ez zue-
la-eta etxetik bota dutelako. Egi-
ten duguna ez da sekula nahikoa 
izaten, eta gehiago ahalegindu 
beharko ginateke.

“Gure ondasunak behartsuen alde  
erabili beharko genituzke”

Jose Agustin Maiz
Parrokoa eta bikarioa

Elizak bereganaturiko ondasunak:  
bidezko erregistroa ala pekatua?
Elizak Iurretako San Andres auzoko txokoa inmatrikulatu zuela argitaratu da

  ERREPORTAJEA  M. Onaindia
Eliza katolikoak Bizkaia, Ara-
ba eta Gipuzkoako 525 ondasun 
bereganatu edo inmatrikulatu 
ditu 1978tik hona, Jabetzaren 
Erregistroak emandako datuen 
arabera. Hau da, ez zeuden ino-
ren izenean, eta elizak bere jabe-
tzan erregistratu ditu. Lege ba-
besa eduki du horretarako, eta 
prozeduraren zergetatik salbu 
ere egon da. Inmatrikulatutako 
ondasunetako batzuk Durangal-
dekoak dira: Elorrioko lursail bi 
San Agustinen eta Argiñetan; 
Atxondoko eliza eta abadetxea; 
eta Iurretako San Andres auzo-
ko lursail bat, ermita eta txokoa. 
Azken astetan, elizaren ondasun 
horien inguruko ika-mika zabal-
du da hedabideetan. Erregistroa 
bidezkoa izan da, ala pekatua?

San Andres auzoko txoko 
edo elkarte gastronomikoare-
na da erregistro bitxietako bat. 

Ermitaren alboan eraiki zuten 
auzotarrek, 1990 bueltan, eta ge-
roztik bazkari zein karta-jokoen 
bilgune izan da; eurek ordaindu 
dituzte gastuak. Elizak 1993an 
inmatrikulatu zuen. Auzokide 
batek esan du auzoan ez zekitela 
ezer, eta “harrituta eta haserre” 
daudela enteratu direnean. 

Parrokiaren esku
Txokoaren kasuan, gotzainde-
giak esan du Durangoko Santa 
Anako parrokiaren esku dagoe-
la zer erabilera eman erabaki-
tzea. Gaia orokorrean hartuta, 

bere jabetzak lehenagokoak 
direla defendatu du: “Bizkaiko 
Elizak ez du bereganatu berea 
ez den ezer; jabe zen ondasun 
batzuk bere izenean inskribatu 
baino ez ditu egin”. Bestalde, 
Oiz mendian ere lursail bat in-
matrikulatu zuela zabaldu da, 
baina Elizbarrutiak ukatu egin 
du hori; 1977an erosi ostean 
erregistratu zutela azaldu du.

EH Bilduren mozioak
2009an, Nafarroan 1.000 inma-
trikulaziotik gora egin zirela 
argitaratu zen. Hari horri ti-
raka, EH Bilduk argitaratu du 
hiru probintzietako gaia, Eusko 
Legebiltzarrean landutako eki-
men bategaz. Hurrengo pausoa, 
herrietan mozioak aurkeztea 
izango da, eta Legebiltzarrean 
ere proposamen bat aurkeztuko 
dute, Igor Lopez de Munain par-
lamentariak azaldu duenez: “Az-

pikeria honen ondorioz, komu-
nitateak galdutako ondasunak 
berreskuratzea da helburua”.

Baina, EH Bilduren ekimena 
ez da hor geratzen. 1978 aurretik 
egondako erregistroen inguru-
ko informazioa eskatu du. “Uste 
dugu ondare hori publikoa dela, 
eta beti izan dela. Herriak onda-
re hori eraikitzeko eta zaintzeko 
ardura hartu badu, herriarena 
dela uste izan duelako da”. 

Gizartea guztiz katolikoa zen 
garaian, udalek eta auzotarrek 
eraiki zituzten eraikin ugari. 
Batzuk elizari eman zizkioten, 
beste batzuk gero inmatrikula-

tu ditu elizak. Iurretako Aba-
detxea, adibidez, 1732 eta 1736 
artean altxatu zuen udalak, eta 
XIX. mende amaieran, elizak 
erregistratu zuen udalaren bai-
menagaz, Jon Irazabal historia-
lariak kontatu duenez. 2006an su 
hartu aurretik, herriko hainbat 
kultur eragilek erabaili izan zu-
ten, abadeagaz batera. 

Abadetxearen antzera, ermi-
ta gehienak auzo bizitzan erabili 
izan dira. Argiñetakoa, esatera-
ko. Orain konponketen beharra 
du, baina badirudi, elizak barik 
Aldundiak ipiniko duela dirua, 
nekropoliaren balioagatik.

525 
ondasun inmatrikulatu ditu 
elizak 1978tik hona Bizkaia, 

Araba eta Gipuzkoan

Iurretako San Andres auzoan, ermita ondoko txokoa 1993an eregistratu zuen elizak. Atxondoko eliza eta abadetxea 1993an inskribatu zituen.

Argiñetako lursaila 2006an inmatriklatu zuen gotzaindegiak.
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Hezkidetzari buruz 
jarduteko proposamena   
AbadiñoSex zerbitzuak eskainiko ditu tailerrak

  ABADIÑO  I.E.
Sexualitate aholkularitzara-
ko eta indarkeria matxistaren 
prebentziorako AbadiñoSex 
guneak bultzaturiko ekimena 
da hezkidetzari buruzko berbal-
diena. Hezkidetza sexismoaren 
kontrako tresna eraginkorra 
dela azalduko diete gurasoei. 

Traña-Matiena eskolan egin-
go dituzte saioak, otsailaren 
22an, 23an eta 24an; Haur Hez-
kuntzako umeen familiei zuzen-
duriko saioa egingo dute 22an; 

LHko lehenengo zikloko umeen 
familiak deituko dituzte 23ko 
hitzordura; eta LHko bigarren 
zikloko umeenak, 24an.

Sexualitatearen inguruko 
aholkularitza eskaintzen die-
te gazteei, 2013. urtetik, Aba-
diñoSex zerbitzuan. Txanpor-
ta kultur etxean egoten dira 
aholkulariak hileko lehenengo 
astelehenetan, eta Traña-Ma-
tienako udalaren lokalean, hi-
leko hirugarren astelehenetan, 
17:00etatik 19:00etara.

Bost saltokitako  
errotuluak  
euskaraz, udalak 
diruz lagunduta  

  ABADIÑO  I.E.
Abadiñoko Udalak jakitera 
eman duenez, bost dendak ja-
soko dute errotuluak euskaraz 
edo euskaraz eta gaztelaniaz 
ipintzeko diru-laguntza. Udal 
gobernu taldeak azaldu duenez, 

herriko sei saltokitako ardura-
dunek aurkeztu dute diru-la-
guntza hori jasotzeko eskaria, 
baina bostek bete dituzte bal-
dintzak, eta beraz, bostek jasoko 
dute udalaren diru-laguntza.

Gobernu taldeak azaldu du, 
errotulazioa euskaratzearen 
kostuaren erdia dela Abadiñoko 
Udalak subentzionatuko duena, 
eta guztira, 1.095 euroko diru 
atala bideratuko dutela Aba-
diñoko Udaleko Euskara sailak 
bultzaturiko ekimen horretara.

Gasteizera  doan 15:00etako 
autobusa Maspen geldituko da
Urteetako arazoa konpondu dela-eta, pozik daude Juan Orobiogoitia institutuan

  IURRETA  Aitziber Basauri
Maspe kalean geldituko da Du-
rango-Gasteiz linea egiteko, 
Durangon 15:00etan irteten den 
autobusa; 15:05ean geldituko da. 

Bai Alsa autobus konpainiak 
bai Arabako Foru Aldundiak 
onartu egin dute Juan Orobio-
goitia institutuak eta Iurretako 
Udalak egindako eskaria. Ikas-

leen gurasoak eta Otxandioko 
Udala ere batu ziren eskari ho-
rretara. 

Otxandiotik Iurretara dato-
zen ikasleek eskertuko dute zer-

bitzu hori. Izan ere, autobus hori 
hartu ahal izateko, Durangora 
denboraz iristeko zailtasunak 
izan dituzte. Eta, hurrengo auto-
busa 17:00etan irteten da. 

Urteetan luzatu den arazoa 
konpondu dute: joan zen aste-
lehenetik, Iurretan ere gelditzen 
da Durangotik 15:00etan irteten 
den autobus hori. Pozik daude 
institutuko arduradunak. Zen-
troko zuzendari Unai Zuazuak 
azaldu duenez, iazko ekainean 
eskatu zieten ALSA konpai-
niari eta Arabako Aldundiari 
autobus hori herrian gelditzea. 
Institutuak, gurasoek eta Iurre-
tako Udalak hasitako ekimene-
ra, Otxandioko Udala lotu zen 
ondoren. 

Ikastetxeak ordutegi berria
DBHko 1. eta 3. maila eta Ba-
txillergoko 1. maila sartu dira 
aurten LOMCEn. Horren eragi-
nez, batxillergoko ikasleek ordu 
bat gehiago egin behar dute 
ikasteetxean. Eskola ordutegia 
moldatu du institutuak horren 
aurrean: orain, 08:30ean barik, 
08:10ean sartzen dira: “Hartara, 
goizago heltzen diren Zaldibar 
eta Otxandioko ikasleek denbo-
ra gutxiago itxaron behar dute 
sartzeko. Irten ere lehenago 
irtengo dira, eta Otxandiokoek 
errazago hartuko dute 15:05eko 
autobusa”, azaldu du Zuazuak.

Joan zen astelehenetik, Iurretako Maspe kalean gelditzen da Durango-Gasteiz linea egiten duen 15:00etako autobusa.

Bigarren eskuko 
azoka egingo 
dute, domekan, 
Olaburu frontoian   

  IURRETA  A.B.
Kontsumo solidario eta jasan-
garria bultzatzeko, bigarren es-
kuko azoka antolatu dute Juan 
Orobiogoitia institutuko ikasle 
eta gurasoek. Domekan izango 
da, 10:00etatik 14:30era, Ola-
buru frontoian. Iurretako eta 
inguruetako familiek etxean 
dituzten eta erabiltzen ez di-
tuzten objektuak saldu eta tru-
katzeko aukera emango dute 

azokan. Materiala 08:00etatik 
10:00etara batuko dute.

Azokan jartzeko mahaia 
10 euroan alokatu daiteke, eta 
lortutako dirua 4. mailakoen  
ikasbidaiarako izango da. Kon-
tsumo arduratsua bultzatzeko 
ekimen honetan parte hartzera 
gonbidatu dituzte Iurreta eta 
inguruetako herritarrak.

Azokan jartzeko mahaia 
10 euroan alokatu daiteke; 
lortutakoa 4. mailakoen 
ikasbidaiarako izango da

Administratzaile 
lanetarako langile 
bat kontratatuko 
du udalak   

  OTXANDIO  J.D.
Orain udaleko admnistrazio 
gunean lan egiten dutenei la-
guntzeko, administratzaile 
berri bat kontratatu gura du 
udalak. Horrela jakinarazi zu-
ten azkenengo udalbatzarrean. 
Kontratazioa urte birako izan-
go litzateke, eta martxoan ber-
tan lanean hastea da asmoa.

Langile horrek udaleko ha-
rrerako leihatilan lan egingo 
luke hasieran, eta ondoren, 
ikasten doan heinean, bestela-
ko ardura batzuk ere izango li-
tuzke. Interesatuek udaletxean 
jaso dezakete informazioa.  Lan 
eskaeraren berri Iurretako Ins-
titutuan ere eman dute, bertan 
ildo horretako ikasketak egin 
dituztenei zuzenean jakinarazi 
diezaieten.

Admnistratzaile berria 
martxoan hasiko litzateke 
lanean eta kontratazioa 
urte birako izango da

Garaiko sagardoagaz 
txotx egingo dute, 27an 
Sagardo Eguna deitu dute hurrengo zapaturako

  GARAI  M.O.
Otsailaren 27an, hurrengo zapa-
tuan, Sagardo Eguna ospatuko 
dute Garain. Eta, horretarako, 
zer hoberik herrian bertan 
ondutako sagardoa dastatzea 
baino? Zezpala eta Okiltxiki 
sagardoak eskainiko dituzte pi-
lotalekuan, 18:00etatik aurrera.

Sagardoaren jaira hurrera-
tzen diren guztientzat kopaua 
edo luntxa prestatuko dute pa-
rrilan eginiko hainbat produk-

tugaz. Edalontziagatik bost 
euro ordaindu beharko dira, 
eta, trukean, nahi beste sagardo 
edan ahalko da. 

Auzolanean egina
Zezpala sagardoa koadrila ba-
tek auzolanean eginikoa da, 
inguruko baserrietako sagarre-
kin. Okiltxiki izenekoa Oiar-
tzunekoa (Gipuzkoa) da, baina 
zenbait garaitarrek laguntzen 
dute ekoizpenean.

Gaurtik domekara 
arte egongo da 
zabalik tonbola 
solidarioa

  ZALDIBAR  I.E.
Azken urteetan bezala, Bilbo 
etorbideko lokalean egongo 
da, asteburuan, tonbola solida-
rioa. Gaur, 19:00etan zabalduko 
dute, eta bihar eta etzi, goiz eta 
arratsaldez egongo da zabalik. 

Azken hiru-lau hamarkadetan 
egin duten bezala, urte guztian 
zehar Parrokian biltzen den 
emakume taldeak eskuz landu-
tako hainbat opari izango dira 
tonbola horretan jokoan, eta 
baita herriko dendariek eman-
dako opariak ere. Euro batean 
salduko dituzte txartelak, eta 
biltzen duten dirua herriko hi-
ru misiolarik Hego Amerikan 
eta Afrikan burutzen duten du-
ten lana laguntzera bideratuko 
dute, urtero bezala. 
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Siriarrei bideratzeko 
750 euro batu dituzte   

 DURANGO  M.O.
Errefuxiatu siriarren alde 750 
euro batu ditu Durangoko He-
rria elkarteak. 600 euro Txi-
txiburduntzi egunean lortu 
zituzten auzo elkartekoek, eta 
gainerakoa Santa Ageda ko-
plak abesten irten zirenean 
jaso zuten. 

Batutako dirua, Sarerik 
Gabeko Emakumeen Sarea-

ri emango diote, Herriakoek 
prentsa oharrean azaldu dute-
nez. Errefuxiatu siriarrekin 
elkartasuna agertu gura izan 
dute Matadero inguruko auzo 
elkarteko kideek: “Erasoak 
amaitzeko deialdi orokorra egi-
ten dugu, eta inplikatutako alde 
guztiei tragedia honi amaiera 
emateko neurriak hartzea eska-
tzen diegu”.

Herria auzo elkartekoek Santa Ageda koplak abesteko ohiturari eusten diote.

Agorriari kargua uzteko eskatu 
diote PSE-EEko zortzi kidek
Zortzi militantek gutuna bidali dute, eta PSE-EEren krisiak eztanda egin du

  DURANGO  M.O.
Idoia Agorria sozialista udal go-
bernuko gestiorako kontratatu 
izanak hautsak harrotu ditu, eta 
gaiak etxe barruan eztanda egin 
dio Durangoko PSE-EEri. Otsai-
laren 8an batzordea bildu egin 
zen gaia aztertzeko, eta Agorria-
ri kargua uzteko eskatu zioten 
bi kidek. Erantzunik eman ez 
duela-eta, alderdiko beste sei 
militantegaz batera manifestua 
zabaldu dute.  Agorriaren kon-
tratazioa “erabaki pertsonalen” 
araberakoa dela uste dute. 

Zortzi militanteek gutunean 
diotenez, kontratazioa ez da 

PSE-EE eta EAJren arteko akor-
dioetan jasotzen, ez Durango-
koan ez Bizkaikoan. “Egoeraren 
berri prentsatik izan dugu”, 
esan dute sozialistek.  Bestalde, 
Pilar Ríos alkateordea ere eran-
tzule dela diote: “Jakin dugu 
Pilar Riosen iniziatiba hutsa 
izan dela. Ez du zuzendaritzen 
baimena jaso, eta onartu du in-
formazioa ezkutatu egin diela”.

Alkatetzako administrazioko 
postua Agorriaren militantzia-
gaz ez dela bateragarria uste 
dute, eta kargua uzteko eskatu 
diote berriro. Egoera aztertzeko 
asanblada urgentea egingo dute.

Agorria zinegotzi liberatua 
izan da azken bi legealdietan, 
eta azken hauteskundeetan, 
udaletik kanpo geratu zen. EH 
Bilduk alkatetzaren kontrata-
ziorako dekretua argitaratu, eta 

“etikoki iraingarria” zela salatu 
zuen: “Bulegoetan lortu du he-
rritarrek eman ez ziotena”.

Ríos, alderdiaren iazko ekitaldi baten berbetan. Agorria atzean, eskumatik hasita hirugarrena.

A-8aren kontrako plataformak 
diputatuagaz batzartu gura du
Inguruko elkarte eta eragileekin ere bildu nahi dute plataformakoek

 DURANGO  M.O.
A-8 autobideko bidesariaren 
aurkako plataformakoek Ima-
nol Pradales foru diputatuagaz 
batzartu gura dute, euren arra-
zoiak azaltzeko asmoz. Dagoene-
ko 12.600 sinaduratik gora batu 
dituzte, Interneten eta kalean. 

Plataformako kideek azaldu 
dutenez, hainbat ideia dauzkate 
esku artean, eta Pradalesekin 
batzartzeko eskaera egitea da 
horietako bat. Bestalde, Duran-
galdeko eta Lea Artibaiko udale-
tan mozioa aurkezten jarraituko 
dute, orain arte Durangon, Aba-
diñon eta Mañarian egin lez.  
Bestalde, aldebiko batzarrak 
burutu nahi dituzte elkarte, 
alderdi politiko, sindikatu eta 
txirrindulari zein moto gida-
rien elkarteekin. Epe laburrean, 
auto-ilara bat antolatzea ere 
badute buruan A-8ko bidesaria 
kentzea aldarrikatzeko. 

Asteburuan, sinadurak
Horrez gainera, asteburu hone-
tan sinadurak batzen jarraituko 
dute. Bihar, zapatua, Elorrion 
ipiniko dute mahaia 10:00etatik 

14:00 ingurura, udaletxeko etar-
tean. Domeka goizean, ostera, 
Zornotzan egongo da sinatzeko 
aukera.

Kartelak etxeetan
Plataformako kideek azaldu 
dutenez, change.org-en bidesari 
honen kontra egin duten sina-
tzaileei e-posta baten bidez A-8 

Peajerik ez dioen artxiboa bida-
liko diete, sinatzaileek kartela 
inprimatu eta beraien ibilgai-
luetan jartzeko. Joan zen zapatuan plataformako kideek sinadurak biltzeko postua jarri zuten Andra Marian.

Plataformako kideak bihar 
Elorrion eta domekan 
Zornotzan izango dira 
sinadurak biltzen

‘Change.org’-ren bidez 
bidesaria kentzeko 
ekimenak 12.600 
sinaduratik gora jaso ditu

Zaraten Mapa 
osatzeko, iritzia 
eskatuko dute   

 DURANGO  M.O.
Zaraten Mapa Estrategikoa osa-
tzeko prozesua hasi du Duran-
goko Udalak, eta astelehenetik 
aurrera, galdetegi batean parte 
hartzeko eskatuko die 450 bat 
herritarri. Zaratek Durangoko 

bizi-kalitatean duten eragina 
aztertu gura dute: “Ekarpenak 
oso adierazle baliagarriak izan-
go dira, behar-beharrezkoak, 
zaratek ingurune urbanoan 
duten eragina ezagutzeko”. Era-
gin hori neurtzeko, auzo guztie-
tan ibiliko dira inkestatzaileak. 

Udalak prentsa ohar bidez 
azaldu duenez, lau inkestatzaile 
ibiliko dira auzorik auzo, aste-
lehenean hasi eta martxoaren 
5era bitartean. 

“Jakin dugu Pilar Riosen 
iniziatiba hutsa izan dela. 
Ez du zuzendaritzaren 
baimena jaso”
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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.

Aintzane Ezenarro: “Memoria anitza da,  
eta guztion artean eraiki behar dugu” 
Memoriaren Plazan, Mari Carmen Hernandez biktimak lehenengoz berbaldia emango du Durangon

 DURANGO  Markel Onaindia
Otsailaren 24tik martxoaren 2ra, 
Gogora institutuak antolatutako 

Memoriaren Plaza egitasmoa 
helduko da Durangora. Bertan, 
azken 100 urteetako biolentzia-

ren biktimen testigantza bat 
eskainiko dute, erakusketa eta 
berbaldien bidez. Gerra Zibilak, 

Frankismoak, talde armatuek 
eta poliziak –1960-78 artekoak 
errekonozitu dira oraindik– era-
gindako biktimak hartuko dituz-
te kontuan. Aintzane Ezenarro 
parlamentari ohia da memoria, 
bizikidetza eta giza eskubideak 
lantzen dituen Gogora institutu-
ko arduraduna, eta adierazi du 
herritarren partaidetza bultza-
tuko dutela ekimenagaz. “Memo-
ria anitza da, eta guztion artean 
eraiki behar dugu”. Ezkurdin 
ipiniko den karpan, norberak 
bere lekukotza grabatzeko edo 
idazteko aukera egongo da, “giza 
eskubideen urraketaren memo-
ria” ardatz lez hartuta. 

Paco Etxeberria, 25ean
Hilaren 24an inauguratuko dute 

erakusketa, 18:00etan, eta lehen 
berbaldia hurrengo egunean 
izango da, Aranzadiko Paco 
Etxeberria eta Lourdes Errazti-
ren eskutik, 19:00etatik aurrera. 
Hilaren 29an, ordu berean, Mari 
Carmen Hernandez (ETAk hil-
dako Jesus Mari Pedrosa PPko 
zinegotziaren alarguna) eta 
Amaia Etxaniz (BVEk hildako 
Angel Etxanizen alaba) izango 
dira protagonista. Durangokoa 
den Angel Mari Unzueta bika-
rioak gidatuko du solasaldia.

Ezenarrok Hernandezen 
ekarpena eskertu du bereziki, 
Durangon herritarren aurrean 
emango duen lehen berbaldia 
delako.“Beti baietz esaten du, 
bizikidetza eta bakeagaz kon-
prometituta dagoelako, baina 
Durangon egingo duen esfor-
tzua berezia da”. 

Aitziber Irigoras alkateak ga-
rrantzia eman dio memoria el-
karbanatzeari, eta herritar guz-
tiak gonbidatu ditu ekimenera. 
Bozeramaileen batzordeak aho 
batez onartu izana nabarmendu 
du, gainera.Ezenarro eta Irigoras, eguaztenean prentsari egindako aurkezpenean.

Bullyng eta 
ziberbullyngaren 
inguruko saioak, 
Mallabian  

  MALLABIA  P.B.
Mallabiko eskolako elkarbi-
zitza batzordeak bullyng eta 
ziberbullyngaren inguruko bi 
saio antolatu ditu datozen bi 
barikuetarako, otsailaren 26an 
eta martxoaren 4an, hurre-
nez hurren. Eskolako aretoan 
emango dira saioak, 17:30etik. 
19:30era.

Ikastaroan, bullyng eta zi-
berbullyng egoeretan familiek 
erabili beharreko tresnak eta 
jarraibideak azalduko dira. 
Hizlaria Carmen Santamaria 
psikopedagogoa izango da, eta 
gaztelaniaz eskainiko ditu bi 
saioak. Haurrak dituzten fami-
liek etortzeko aukera izateko, 
haurtzaindegi zerbitzua jarri-
ko du elkarbizitza batzordeak 
ikastaroaren ordu berean.

‘Herri txiki Infernu 
handi’ telebista saioa 
Atxondora heldu da
Astelehenean, hainbat grabazio egin zituzten

  ATXONDO  J.Derteano
ETBko ‘Herri txiki, Infernu 
handi’ saioko lan-taldea Atxo-
don izan da, asteon. Aurretik 
Otxandion eta Mañarian egin 
moduan, dozena bat atxon-
darren kontuak batu dituzte 
Zuhaitz Gurrutxaga eta Mikel 
Pagadi aurkezleek. 

Aurreratu dutenez, Gurru-
txagak masajeak hartu ditu, 
eta Pagadi ehizan ibili da. Bere 
sasoian herriko eta inguruko 
garapenean garrantzitsuak 
izan ziren Arrazolako meate-
giak ere berbagai izan dituzte. 
Anbotoren magalean dagoen 
herria izanda, Anbotoko Mari-
ren kontuak ere ez dira faltako. 
Gurrutxagak eta Pagadik bizi-

tako abenturei buruz gehiago 
jakin gura duenak, otsailaren 
25ean du horretarako aukera. 
Izan ere, datorren eguenean, 
telebista programaren bideo 
proiekzioa eta monologo saioa 

grabatuko dituzte Axpeko eli-
zan. Ikusle moduan bertara 
joateko gonbidapenak udale-
txean eta liburutegian eskatu 
daitezke.

Zuhaitz Gurrutxaga eta Mikel Pagadi, astelehenean, Apatan.

Aurkezle biak autobusean heldu ziren Atxondora.

Axpeko elizan grabatuko 
dute saioa eguenean; 
gonbidapenak udaletxe 
zein liburutegian daude
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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

JULIAN 
RIOS

SQ-2D

Berbalagunen 
bisita jaso dute, 
asteon, Hontza 
museoan

  MAÑARIA  M.O.
Durangaldeko Berbalagunak 
egitasmoko kideek Mañariko 
Hontza natur zientzien museoa 
bisitatu dute, asteon. Hain zu-
zen ere, martitzenean eta atzo 
egon ziren berbalagunak, zien-
tziaren munduan murgildu 
eta, aldi berean, euskara prak-
tikatzeko helburuagaz. 

Bego Caballero museoko 
beharginaren partetik jaso zu-
ten informazioa Mañariko mu-
seora bertaratu ziren euskara 
ikasleek. 

DURANGALDEA ASTEON    

Korrika  
prekarietatearen aurka
Correscales, korrika preka-
rietatearen aurka. Zer da? Mo-
vistar-entzat lan egiten duten 
teknikari autonomo eta azpi-
kontratatutako langileek 75 eta 
85 eguneko greba egin zuten 
2015eko udan. Hasierak hasie-
ra, mugimendu hau Marea Ur-
din bihurtu da gaur egun, eta 
ez du amorerik emateko asmo-
rik. Oraingoan, bizi-baldintzen 
duintasun materialaren aldeko 
kanpaina abiarazi du, hiru hel-
buru nagusirekin:

- Bizitza duinaren aldeko 
borrokaren arrazoiak alda-
rrikatzea, lan prekarietaterik 
gabekoa.

- Hile hauetan estalita egon 
den gure borroka publikoki 
berraktibatzea, gizarte eta lan 
alorretan.

- Alde guztietako talde, mu-
gimendu, erakunde eta pertso-
nak partaide bihurtzea euren 
esfortzu, neke eta poztasuna-
ren bitartez, eta jasotako el-
kartasuna adieraztea  laster-
ka egingo den ekimen baten 
bitartez. Correscales deritzo 
antolatutako ekimenari, eta 
prekarietatearen aurka egingo 
da korrika.

Lasterketa otsailaren 17an 
hasi zen, Bilbon. Guztira, 70 
korrikalarik  hartuko dute 
parte, eta 800 km baino gehiago 
egingo dituzte korrika. Hain-
bat udalerri zeharkatu ostean, 
otsailaren 22an amaituko da 
lasterketa, Bartzelonan. 

Durangok ere hartu du par-
te duintasunaren ibilbide edo 
lasterketa honetan; bart, hain 
zuzen ere, 23:45ean. 41. kilo-
metroa izan da Durango. Gure 
aldetik, gure babesa eman nahi 
diogu ekimen honi, halako 
ekimenei esker eskubide eta 
bizi-baldintza duin eta justuak 
lortuko baititugu hiritar guz-
tientzat.

* Erredakzioan itzulia

Biomasa bidezko berokuntza-
sistema proiektua aztertuko dute  
Udal eraikina energetikoki eraginkorrago zelan bihurtu aztertzen dabiltza

  IZURTZA  J.Derteano
Berotasunaren kudeaketari 
dagokionez, udaletxea bera eta 
beste zerbitzu batzuk (taberna, 
liburutegia…) hartzen dituen 
eraikina orain artekoa baino 
eraginkorragoa izateko pau-
soak ematen ari da udala. Esa-
terako, orain ez du berokuntza
-sistema zentralik, eta biomasa 
bidezko bat jartzeko proiektua 
amaituta dago. Joan zen astean 
jaso zuten txostena. Sortutako 
beroari  luzaroagoan eusteko go-
mendioak ere jaso dituzte.

Egun, udaletxearen arkupe-
ko goialdetik galtzen da gehien-

bat berotasuna, adituek jakina-
razi dietenez. Gune hori mate-
rial egokiekin isolatuta, beroak 
luzaroago iraungo luke. Udale-
txeko leihoak geruza bikoitze-
koak dira, baina markoetatik 
joaten da beroa. Ildo horretako 
diru-laguntzak noiz irtengo zain 
daude eskaria egiteko. 

Beraz, beroa ez galtzea da 
eraikina energetikoki eragin-
korrago bihurtzeko modu bat. 
Baina, beroa sortzeko moduak 
ere zeresan handia dauka. Bio-
masa bidezko berokuntza-siste-
ma zentrala jartzeko proiektua 
jaso dute dagoeneko. Aukera 

hori ekonomikoki bideragarria 
zaien jakiteko, diru-laguntza 
eskaerak egingo dituzte, eta on-
doren erabakiko dute.

Udaletxearen atzeko aldean 
jarriko lukete galdara, hezeta-
sunetik babestuko lukeen etxola 
baten barruan. Ohiko pellets 
materiala erosi beharrean, gal-
dara berotzeko materiala uda-
laren jabetzako basoetan egin-
dako entresaketatik ateratzea 
litzateke aukeretako bat.

Udal eraikinetako gela de-
netara ez ezik, pilotalekuko 
dutxetara ere helduko litzateke 
berokuntza-sistema zentrala.

Udaletxearen atzeko aldean jarriko lukete biomasa galdara.

Gutuna
Hara non goazen bi lagun Durangoko kaleetan zehar paseatzen, 
hizketaldi oparoan, barre algara artean, eta, zast! Aldatu zaigu aur-
pegia, joan dira barreak, eta etorri da haserrea.

“Se necesita dependienta(tardes). Edad: 20-22 años. Entregar c.V. Y 
fotografia en esta zapateria”

Elkarri begiratu diogu lagunak eta biok. Dirudienez, bizi garen 
mundu honetan gizonezkoek ez dute saltzaile lanetarako balio, 
ematen du, 22 urtetik gorako emakumezkoek ezin dutela komer-
tzioten lanik egin. Zapatak saltzeko, langilearen argazki bat behar 

dute, agian, azal kolorea ez delako aproposa saltzaile lanetan ibiltze-
ko, edo sudurpeko ileek bezeroak uxatuko dituztelako.

Nazkatuta gaude. Durangoko komertzio eta taberna askotan iku-
si ditugu horrelako kartelak, hau da, lan eskaintzetan emakumeon-
ganako etengabeko erasoak. Kafea, gin-tonicak edo freskagarriak 
prestatzen badakigu, zapatak, arropak edo bidaiak saltzen ere bai, 
eta horretarako, ez dugu idatzi gabe dauden lege matxistarik behar, 
ezta nahi ere!

Utzi kalean, eskolan, parkean, lanean... aske jarduten!

Luisa Oleaga eta Miren Erdoiza  (Durango)

Martxoaren 
5ean eski irteera 
egingo dute

  BERRIZ  A.U.
Martxoko lehen asteburuan, 
Alto Campoora eskiatzera joa-
teko irteera antolatu du Pago-
txa aisialdi elkarteak. Domeka 
honetan amaituko da irteeran 
izena emateko epea, eta Gaz-
telekura jo behar da horreta-
rako, zapatuan edo domekan, 
16:30etik 20:30era.

Pagotxako kideek martxoa-
ren 5ean, 07:00etan ipini dute 
hitzordua Alto Campoorantza 
joateko. BBK aurrean hartuko 
dute irteerako autobusa. 

DURANGO  2001ean atxilotu zuten Gre-
gorio Vicario durangarra, Frantzian, eta 
herrialde hartan bete du zigorra. Aste 
honetan, Espainiako justiziaren esku 
utzi dute. Madriletik hainbat delitu lepo-
ratzen dizkiote; tartean, ETAk eginiko 
Jose Maria Aldaya eta Cosme Delclau-
xen bahiketetan parte hartu izana.

Gregorio Vicario presoa 
Espainiaratu egin dute

ELORRIO  Otsailaren 14an, Nafarroako Ol-
tza herriaren parean atxilotu zuen Nafa-
rroako Foru poliziak 35 urteko elorriarra. 
Gurpila zulatu zitzaion, eta laguntzera 
joan zirenean, autoan kannabis kilo bat 
zeukala konturatu ziren. Atxilotutako 
emakumea bost urteko umeagaz zihoan 
autoan, A-15 errepidean.

Droga trafikoa egotzita 
elorriar bat atxilotuta

ZORNOTZA  50. urteurrena ospatzeko 
egingo dituzten ekitaldietarako ideiak bil-
tzeko, afaria antolatu dute Udabarri Dan-
tza Taldekoek. Ibarra Sagardotegian egin-
go dute, martxoaren 11n. Azaldu dutenez, 
joan gura duenak, 30 euro sartu beharko 
ditu 2095-0023-50-9106112299 (BBK) kontu 
korrontean, martxoaren 4a baino lehen.

50. urteurreneko afaria 
egingo du Udabarrik   
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Berbaz
Amaia Iriarte | Medikuntzan lizentziatua. Homeopatian espezializatua eta erizaintzan diplomatua | Arrasate,1978

“Osasunean gure inguru guztiak eragiten 
du; lantokia eta etxea horren zati dira ”
Berdeago, Ingurumen Jasangarriaren azoka hartuko du, asteburuan, Durangoko Landako Guneak.

 BERBAZ  Aitziber Basauri
‘Toxikorik gabeko etxebizitzak’ 
izango dituzte hizpide dome-
kan, 18:30ean, Berdeago azo-
kan. Inhar Arrizabalaga arkitek-
toak eta Amaia Iriarte medikuak 
etxeetan egon daitezkeen parti-
kula toxiko moten inguruan eta 
hauek osasunean duten eragi-
naz jardungo dute. Sortutako 
hainbat arazori zein irtenbide 
eman ere azalduko dute. 

Eragin zuzena dute etxebizitzek 
bertan bizi direnen ongizatean. 
Nola da hori? 
Gure osasunean gure inguru 
guztiak eragiten du, eta horren 
zati garrantzitsua dira etxea 
eta lantokia, eguneko ordu asko 

pasatzen ditugu-eta hor. Gure 
inguruaren zati izanik, bertan 
dauden gauzek kalte edo onura 
egin diezagukete. Eragin zuzena 
izan dezakete gure osasunean.

Gure osasunean eragin deza-
keten zeintzuk partikula toxiko 
aurkitu genitzake etxean? 
Hiru taldetan banatu daitezke: 
kimikoak, biologikoak (aka-
roak, honddoak, lizuna...) eta 
ikusten ez ditugun energia edo 
eremu elektromagnetiko eta 
elektroestatikoak.

Azken talde horretan etxeko 
tresnak sartzen dira? 
Bai. Indukziozko sua piztuta da-
goenean, adibidez; eta uhin elek-

tromagnetikoak irten daitezke 
mikrouhin-labearen egitura 
nola dagoen itxita; hozkailuaren 
bateriak edo motorrak ere ere-
mu elektromagnetikoa sortzen 
du. Hori oheburuaren hormari 
itsatsita egonez gero, sortutako 
eremu elektromagnetikoak gu-
gan eragin dezake logelan gau-
denean. Etxetik kanpo dauden 
antenak edo bestelako egiturak 
ere izan daitezke eragileak.

Eta nola egin aurre horri?
Mikrouhin-labea jartzerakoan, 
ez gaitezen gelditu aurrean.  
Eta, indukzioa pizterakoan, 
urrundu egin gaitezke, eremu 
elektromagnetikoek indarra 
galtzen dute-eta distantziarekin. 

Toxiko kimikoak garbiketa pro-
duktuetan aurkitu genitzake?
Talde oso zabala da hori. Gar-
biketarako produktuak izan 
daitezke, bai. Baita pinturak 
eta bernizak ere. Materialek ere 
eragin dezakete, dituzten osagai 
kimikoen arabera. 

Partikula toxikoek zelako eragi-
na sortu dezakete gorputzean?
Oso zabala izan daiteke eragina. 
Toxiko kimikoak kantzerigeno 
lez sailkatuta daude. Dosi altue-
tan dira kantzerigenoak, baina, 
ez gara jabetzen dosi txikitan 
eta, kronikoki horren arriskuan 
egonda, ere eragin diezagukela. 
Lizunak, adibidez, eragin zuze-
na du arnas aparatuan. Beraz, 
etxeko hezetasuna gutxituta, ar-
nas-aparatuko gaixotasun kro-
niko asko hobetu egin daitezke. 

Inguru honetan hezetasun han-
dia dago.
Bai, eta etxe batzuetan konden-
tsazio eta umedade arazoak 
egon daitezke. Askotan, ez gara 
konturatzen horrek osasunean 
eragin handia izan dezakela. 
Neguan etxea itxita mantentzen 
dugu beroa ez joateko, eta kon-
dentsazioa sortzen da. Askotan, 
sasoi batean lez, etxea aireberri-
tzea da kontua, eta, gero itxi.

Eta, toxiko fisikoei dagokienez?
Oso zaila da horiek osasun ara-
zo konkretuekin lotzea, eremu 
elektromagnetiko edo elektroes-
tatikoekiko sentsibilitate edo 
hipersentiberatasun bat egon 

ezean. Toxiko kimiko eta fisi-
koek hormona- eta nerbio- sis-
temak aztoratzen dituzte. Erre-
gulatzen gaituzten sistemak az-
toratzean, gorputzean sortutako 
desoreka horretan sintoma asko 
sortu daitezke.

Jabetzen gara  horretaz?
Ez dut uste oso kontziente gare-
nik. Ikusten ez diren gauzak di-
relako eta, dosi txikitan, kroni-
koki, horren arriskuan egotean 
kausa-eragin lotura hori egitea 
zaila delako.

Nola egin genezake gure etxea 
osasuntsuagoa?
Mediku lez, norbait etxea be-
giratzera joatea gomendatzen 
dut beti, bioeraikuntzan  for-
matuta dagoen arkitekto bat, 
edo horrelako azterketak egiten 
dituen norbait. Badaude eremu 
elektromagnetiko edo elektroes-
tatikoak begiratzeko aparatuak, 
badaude moduak onddoak, lizu-
na... laborategietan testatzeko. 
Materialetan dauden toxikoak 
ikusi daitezke fitxa teknikoak 
ikusita.

Sentsibilizazio falta bat dago?
Gauza berria dela esan daiteke. 
Arazo guztiok ez ziren existitzen 
orain 50 urte. Sozialki, gauza 
batzuetaz kontzientzia hartze-
ko denbora bat behar izaten da. 
Egon daitezke batzuk sentsibi-
lizatuago: euren etxe eta lanto-
kiak begiratzen, aldaketaren 
batzuk egiten... Baina, agian, so-
zialki ez gara kontziente, gauza 
berriak dira, industrializazioa-
rekin sortu dira.

Etxebizitza politikak eragin zu-
zena izango du gai honetan, ez?
Etxebizitzak eraikitzeko erabi-
litako materialak ikusita, herri-
tar moduan bide onetik ez goa-
zela esango nuke. Materialak 
gero eta sintetikoagoak dira, eta 
produzitzeko moduagatik gero 
eta toxikotasun gehiago sortzen 
dira. Arrasto ekologikoa gero 
eta altuagoa da.

Zer gomendatuko zenuke toxi-
korik gabeko etxea izateko?
Etxebizitza ikusi eta baloratu 
beharko genuke. Askotan, ezin 
dugu aukeratu non biziko garen; 
arrazoi ekonomikoengatik, adi-
bidez. Baina, ze pintura erabili, 
eta ipiniko ditugun altzariak no-
la tratatu edo sortu dituzten be-
giratu genezake. Garbiketarako 
erabiliko ditugun produktuak 
aukeratu genitzake. Askotan, to-
xikotasun gehiago kendu gene-
zake gauza txikiekin, aldaketa 
handiagoak planteatuta baino.

Mediku moduan, 
norbait etxebizitza 
begiratzera joatea 
gomendatzen dut 
nik beti”

Sozialki, gauza 
batzuetaz 
kontzientzia 
hartzeko denbora 
bat behar izaten da”
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‘Olatu bat daukat sabelean’ ipuina aurkeztuko 
dute, otsailaren 26an, Berrizko Kultur Etxean  
Miren Amurizak idatzi eta Sandra Hernandezek ilustraturiko ipuina da ‘Olatu bat daukat sabelean’, negarra gaitzat duen istorioa

 LITERATURA  Itsaso Esteban 
Otsailaren 26an, 19:30ean, Be-
rrizko Kultur Etxean aurkeztu-
ko dute Miren Amurizak idatzi 
eta Sandra Hernandezek ilus-
tratu duen Olatu bat daukat 
sabelean ipuina. Egileen ahotik 
jasoko dute Kultur Etxera berta-
ratzen direnek proiektu horren 
sorreraren berri, eta, zelan ez, 
ipuina ikusentzuteko aukera 
ere izango dute. 

Datorren barikuko hitzor-
du horretarako prest edukiko 
dituzte argitaratu dituzten 200 
aleak, eta bertan eskuratu ahal-
ko da Olatu bat daukat sabelean, 

prezio sinboliko batean. Berriz-
ko Udalak herritarren euska-
razko sorkuntza laguntzeko dau-
kan diru-laguntza jaso dute sei 
urtetik gorako umeei zuzenduri-
ko ipuina argitaratzeko. Egileek 
aurreratu dutenez, liburuaren 
salmentatik batzen duten dirua 
euskarari loturiko herriko eki-
menen batera bideratuko dute. 

2014an abiaturiko proiektua 
da Amuriza eta Hernandezen el-
karlanetik sortutako hau. “Etxe-
pare ipuin lehiaketara bidaltze-
ko egin genuen lehen bertsio 
bat”, gogoratu du Amurizak. 
“Ez genuen irabazi, baina ordu-

tik, lana ontzen jarraitu dugu”. 
Hainbat lagunen ekarpenekin 
joan dira lana borobiltzen. “Ge-
nero ikuspegiari loturiko hain-
bat aldaketa egin ditugu, esate-
rako”, gehitu du Hernandezek. 
“Hasieratik, argi izan genuen 
protagonistak genero aldetik 
mugatzerik ez genuela nahi, bai-
na hasierako bertsioan amama 
ipini genuen zaintza lanetan”. 
Lagun batzuen ekarpena aintzat 
hartuta, rol horiei buelta eman 
diete: aititak dihardu, ipuinean, 
orain, zaintza lanetan. 

Elkarrekin sortuz elkarren-
gandik asko ikasi dutela, eta sor-

kuntza prozesua oso polita izan 
dela azpimarratu dute sortzaile 
berriztarrek. Amurizak lehena-
go ere argitaratu izan ditu ipui-
nak, baina berak ilustraturiko 
ipuin bat argitaratzen lehen al-
dia izan du Hernandezek.

Negar egiteaz
Negarra eta negarraren ingu-
ruko emozioak dira ipuinaren 
gaia, eta irakurtzen duten hel-
duei umeekin gaiaz berba egi-
teko aukera eskaini gura diete. 
“Beste emozio batzuk adierazte-
ra ohituago gaude, baina negar, 
etxean eta bakarrik egiten dugu: 
ezkutatu beharreko zerbait bai-
litzan”, dio Amurizak. Ume zein 
helduok, barruko olatu horri 
ateratzen utzi beharko geniokee-
la uste dute liburuaren egileek.

Ikusentzuteko ipuina
Jokin Elortza musikariak gra-
batu eta editatu duen doinua, eta 
Sandra Hernandezek diseinatu-
riko animazioak biltzen dituen 
DVD bat ere prestatu dute libu-
rurako. Hainbat berriztarren 
ahotsean grabatu dute Olatu 
bat daukat sabelean: Aitzol Elor-
tzak, Maixa eta Antxon Izarrek, 
Mikel Estebanek eta Aizpea 
Macarrok ipini dute ahotsa. 
“Proiektu honetan parte hartu 
dugun berriztar guztion elkar-
lan hori uste dut dela proiektu 
honen baliorik handienetakoa”, 
azpimarratu du Amurizak. Ida-
tzi, ilustratu, bikoiztu eta graba-
tu, dena Berrizen egindakoa da 
Olatu bat daukat sabelean.
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Ipuina hainbat berriztarren ahotsean entzuteko aukera ere ematen du liburuak. ‘Olatu bat daukat sabelean’ liburuaren azala.

Datorren barikuko 
aurkezpenean, prezio 
sinboliko batean salduko 
dituzte liburuaren aleak

Idatzi, ilustratu, bikoiztu eta 
grabatu, dena Berrizen eta 
berriztarrek egindakoa da 
‘Olatu bat daukat sabelean’
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GEURE DURANGALDEA

Kremailera bat begietan
Lehenbiziko malutek maiteki-
ro zabaldu dute mihise lisatu 
berria zure bularretatik. He-
zurretaraino sartu zait zure ar-
nasaldi bakoitzaren hotza. Eta 
euri tanta bakoitza isuri bako 
anpuluen ordainetan ailegatu 
da. Heldu da udaberria. Baina 
nekez. Kostatu zaio. 

Ispiluaren aurrean ikusten 
zaitut, lurrundutako bainu-
gela batean. Eskuei eragin 
diezu beira lauaren gainean, 
eta hoztasunak tente jarri diz-
kizu besoko ile nerabeegiak. 
Eztarriko korapiloak askatzen 
asmatuko bazenu, barruko 
loturen mesedetan… Izu-labo-
rriak hartu zaitu aspaldian, 
burua burkoaren azpian ezku-
tatu, eta beti gaur izan dadila 
amesteko desioz umel. 

Zure begiek ez diote gezu-
rrik. Ahoak ere ez; ez duzu 
balio. Baina hotsik desafina-
tuenek ere ez dituzte zure kor-
dak astintzen. Zure ermamiek 
dantza melodiko bati ekin 
diote, ispiluan hanpatutako 
lurrinaren gainean soineko 
distiratsuz jantzitako izotz-pa-
tinatzaileak bailiran, jira eta 
bira eta salto eta jauzi, baina 
ihesaldirik gabeko itxitura ba-
tean gatibu. Halaxe zaude zu.

Beldurrari so, parez pare. 
Iraganak taupadak zenbatuta 
balitu bezala, eta etorkizuna-
ri arnasa falta zaiola jakinik. 
Urteen joanean jabetu zara 
aurreiritziek ezer gutxi balio 
dutela, eta damuak berandu 
iristen direla beti. Nahigabeak 
eta bizipozak labirinto berean 
egin dezakete topo. Baina, la-
sai, ohartuko zara bizitza ez 
dela mataza bat baino, bere bi 
erpinekin, hasi eta buka. Eta 
ederrena ez dela abiapuntutik 
helmugara salbu iristea, bi-
dean behin eta berriz galtzea 
baino, hari milimetro bakoi-
tzarekin sokasaltoan ibiltzeko.
 

JON ANDER 
URKIAGA

Irakaslea

Bartolome Ertzillako 9 
ikasle Euskadiko Orkestran
Euskadiko Ikasle Orkestrarako hautatu dituzte

 MUSIKA  I.E.
Eusko Jaurlaritzak duela hamar 
urtetik bultzatzen duen Euska-
diko Ikasleen Orkestran jotzeko 
hautatuak izan dira Durangoko 
Bartolome Ertzilla musika esko-
la eta Kontserbatorioan ikasten 
duten bederatzi gazte. 

EAEko musika eskolan eta 
kontserbatorioetan ikasten du-
ten 13 urte arteko musikariek 
osatzen dute Orkestra Txikia, 13 
eta 15 urte artekoek Gaztea, eta 
15 eta 18 urte artekoek orokorra. 
Raffaela Acellaren zuzendari-
tzapean, aurten lehenengoz, osa-
tu dute Orkestra Txikia. 

Euskadiko Ikasleen hiru or-
kestra hauek osatzeko, guztira, 
238 ikasle aukeratu dituzte hau-
taprobetan. Durangoko Barto-
lome Ertzillan ikasten duten 
ikasle hauek daude hautatuen 

zerrendan: Orkestra Txikian 
arituko dira Irati Gaztelumen-
di eta Irati Gomez; Orkestra 
Gaztean June Iturriaga, Maite 
Azueta, Alexandru Blas, Irene 
Goiri, Lide Etxeberria eta Ma-
txalen Ocariz; eta orkestra nagu-
sian Jone Erzilla. 

Kontzertuak
Udaberrian eta udan hainbat 
kontzertu eskainiko dituzte 
Euskadiko Ikasleen hiru orkes-
trek. Orkestra Txikia eta Gaz-
tea, apirilaren 2an Gasteizen eta 
3an Tolosan arituko dela iraga-
rri dute, esate baterako. Gazte 
Orkestrak, bestalde, Euskal 
Herrian ezezik, Katalunian ere 
joko du, ekainean eta uztailean. 
Juanjo Menaren zuzendaritza-
pean arituko da Gazteen Orkes-
tra emanaldi horietan.  Hiru orkestra osatu dituzte hautaturiko EAEko 238 musika ikasleekin.

40 talde arituko dira, 
Elorrioko Akadantz 
lehiaketan, bihar
Lehiaketaren emanaldi bi hartuko ditu Elorrioko 
Arriolak, bihar; 16:00etan bata, eta 19:30ean bestea

 DANTZA I tsaso Esteban 
Euskal Herriko, Errioxako, 
Burgosko eta Kantabriako dan-
tzariek osaturiko taldeek parte 
hartuko dute, aurten, Akadantz 
lehiaketan. Imanol Garaizabal 
antolatzaileak azaldu duenez, 
azken urteetan Estatuko hiri 
handietatik etorritako taldeek 
irabazi dituzte sarietako asko, 
eta parte hartzea geografikoki 
gehiago mugatzea erabaki dute, 
aurten: “Izan ere, ekimenaren 
helburu nagusietako bat, berta-
ko dantzariak bultzatzea da, eta 
hiri handietatik etorritakoek 
sari denak irabazteak ez du hel-
buru horretan laguntzen”. Kale 
dantzen bertako panorama da 
Akadantz-en ardatza, eta horre-
gatik egin dute aldaketa.

Dantza taldeen izen-emate 
kopuru handiak bultzatuta, 
bestalde, beste aldaketa bat ere 
izango du aurten, Akadantz 

jaialdiak: saio bi izango dira, 
bihar, Elorrioko Arriolan. Gaz-
tetxoen eta bikoteen saioak 
izango dira, 16:00etan, eta Mas-
ter Urban eta sail esperimen-
talekoak, 19:30ean. Lehenengo 
emanaldian 19 taldek parte har-
tuko dute, eta 21ek bigarrenean. 

Azken urteetan bezala, au-
rrez agortuta daude emanaldie-
tarako sarrera denak. Elorrio-
ko antzokia dantzazalez beteko 
da, beste urte batez. Eta aurreko 
edizioetan bezala, Master saile-
ko irabazleak apirileko Bilboko 
Break On Stage jaialdian ari-
tzea jasoko du saritzat.

Lehiaketaren azken edizioe-
tako maila altua nabarmendu 
du Garaizabalek: “Talderik 
gehienak dantza akademietatik 
etorri dira azken urteetan, eta 
teknikoki hobeak, sinkroniza-
tuagoak dira aurkezten dituz-
ten koreografiak”. Argazkiak: Patxi Granados 
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Chapitok konplexurik 
bako ‘Edipo’ dakar
Asteburuan, Durangaldean eskainiko dute obra

 ANTZERKIA  I.E.
Tiago Vieigas, Marta Cerquei-
ra eta Jorge Cruz dira Chapito 
talde portugaldarraren Edipo 
obraren protagonistak: soinean 
jantzi berezirik ez daramaten 
hiru aktore. Eszenografia eta 
musikarik bako ikuskizuna da, 
asteburuan, Durangaldean es-
kainiko duten hau, eta aktoreen 
gorputzen mugimenduak eta 
imajinazioa ditu osagari nagusi. 
Mimika, clowna eta dantza. 

Lisboako talde horrek egin 
ohi duen eran, ikuspuntu umo-
retsu batetik landu dute Sófocle-
sen Edipo tragedia klasikoaren 
bertsio hau. Taldekideen berbe-
tan, “Edipo berrasmatu” dute, 
“konplexurik barik” jardunda. 
Gaur, Elorrioko Arriolan, eta 
domekan, Durangoko San Agus-
tin kulturgunean, izango da lan 
horren emaitza ikusgai. 

Bizkaiko Bertsolari Gazteen 
txapelketa hasi da, asteon

 BERTSOLARITZA  I.E.
Aste honetan hasi da Bizkaiko 
Bertsolari Gazteen Txapelke-
taren XXIV. edizioa. Bizkaiko 
beste horrenbeste eskualde 
ordezkatuz, zortzi taldek parte 
hartuko dute txapelketa horre-
tan, tartean, Durangaldekoak.
Durangaldeko bertsolariekin 
batera, Arratia, Bustuarialdea, 
Enkarterri eta Ezkerraldea, 
Hego Uribe, Lea-Artibai, Uri-
be-Butroe eta Uribe-Kosta es-
kualdeetako parte-hartzaileak 
ere izango dira txapelketan: 48 
bertsolarik kantatuko dute.

Bizkaiko Bertsozale elkar-
tearen, BBKren eta Ikastolen El-
kartearen ordezkariek, eta Jone 

Uria bertsolariak aurkeztu zu-
ten txapelketa, martitzenean. 
Azaldu  zutenez, sei sailkapen 
saio egingo dituzte Bizkaiko 
Bertsolari Gazteen Txapelketa-
ren barruan: Igorren egin zuten 
lehenengo saioa, eta otsailaren 
23an, Durangoko Institutuan 
izango da bigarrena. Durangal-
deko bertsolariak Enkarterri 
eta Ezkerraldekoekin lehiatuko 
dira Institutuko saioan.

Igorreko eta Durangoko 
saioen ostean, Sopelan eta Mar-
kinan jokatuko dituzte beste bi 
kanporaketak. Martxoan egin-
go dituzte finalaurreko biak, eta 
martxoaren 18an, Bilboko Kafe 
Antzokian jokatuko dute finala.Tragedia greko klasikoari umoretik heltzen dio Chapito taldeak.

“Duela 15 urte sortu 
zitzaidan artearekiko 
jakin-mina; ordutik 
pasioz bizi dut” 
Hilaren 26ra arte daude Estancona zornotzarraren 
artelanak,  Zornotzako Zelaieta Zentroan ikusgai

 ARTEA  Itsaso Esteban
‘Udako gau beroa’ izenburua du 
Zornotzan ipini duzun erakus-
ketak. Nondik dator izena?
Beroa eta pasioa iradoki gura 
ditut erakusketaren izenburu 
horregaz: erakusketan ikusgai 
dauden koadroetan islatzen den 
beroa eta eskulturgintzarekiko 
sentitzen dudan pasioa. 

Pintura ez duzu hainbesteko pa-
sioagaz bizi?
Eskulturgintzaren osagarri 
gisa bizi dut pintura: gehiago 
motibatzen nauen eskulturgin-
tzan jardun ostean, erlaxatzeko 
modua da niretzat margotzea. 
Eskulturgintzan emandako in-
darrak berreskuratzeko modua.

Izenbururik bako koadroak dira.
Ikusten duzunez, ez dira koadro 
errealistak, fantasia da irudika-
turiko guztia. Ikusten denetik 
haratago, ez daukat beste azalpe-
nik: koadro batean uztarturiko 
kolore eta formak dira. Ez dago 
beste konnotazio psikologiko 
edo soziologikorik. Hain zuzen, 
horregatik ez diet lanei izenbu-
rurik ipintzen. Ez dut jendearen 
interpretazioan eragin gura.

Zelan lantzen dituzu koadroak?
Oso modu intuitiboan lantzen 
ditut gehienak: materia eta ko-
lorea mihisean zabaldu daitezen 
uzten dut, gustuko ditudan for-
mak lortu arte. Aldiz, badaude 
beste koadro batzuk aurrelan 
handiagoa eskatzen dutenak. 
Erakusketa honetan ikusgai 
dauden pinu azikulagaz eginda-
ko koadroak, esaterako.

Askotariko materialak darabil-
tzazu zure sorkuntzan. Gustuko 
duzu esperimentatzea? 
Bai, oso gustuko dut. Autodi-
dakta naizenez, koadro zuri 
baten modukoa naiz neu ere: lan 
bakoitzagaz sortzen zaizkidan 
beharrei erantzun guran ibil-
tzen naiz probak egiten. Guztia 
da neure barruan sorturikoa. 

Erakusketako eskulturetan, es-
kuak eta giza figura agertzen 
dituzu. Mugikorrari heltzen dio 
eskuetako batek, eta kala lore 
bat eskaintzen du beste batek...
Bai, oso adierazkorrak dira es-
kuak, esanahai handikoak: zer-
bait eutsi edo eskaintzeko balia 
daitezke. Mugikorraren kasuan, 
komunikaziorako teknologiek 

eskaintzen eta, aldi berean, ken-
tzen digutenaz dihardut. Kala lo-
rea eskaintzen duen figuragaz, 
erakusketara datorrenari on-
doetorria eman gura izan diot. 
Greziako harrizko eskulturetan 
bezala lantza bat barik, lore bat 
ipini diot eskuetan.   

Duela urte gutxi arte ez dituzu 
zure artelanak erakutsi. Noiz  
eman zenuen pausoa?
Hemen inguruan, Durangoko 
Arte eta Historia Museoan ipi-
ni nuen lehenengo erakuske-
ta, 2012an. Eta 2014an erakutsi 
nuen lana, Zornotzan. 

Ez daramazu urte asko arte sor-
kuntzari lotuta, ezta? Heldua-
roan ekin zenion eskulturgintza 
eta margongitzari.
Gorputz Henkuntzan lizentzia-
tua naiz ni ikasketaz. Duela 15 

urte sortu zitzaidan artearekiko 
jakin-mina, eta ordutik, pasio 
handiz bizi dut. Hamabost ur-
teotan, pixkanaka joan naiz sor-
kuntzaren munduan barnera-
tzen: zuragaz esperimentatzen 
hasi nintzen, gero eskulturei 
kolorea ematen, koadroak mar-
gotzen gero...  

Zelan sortu zitzaizun, duela 15 
urte, artearen munduan barne-
ratzeko grina hori?
Asturiasen geundela, zura lan-
tzen zebilen artisau baten jar-
dunak liluratu ninduen, eta ja-
kin-min handia sortu zitzaidan. 
Gauza anekdotikoa izan zen, 
garrantzi gehiagorik bakoa, 
baina une horretatik aurrera 
hasi nintzen ni ere sortzen. Nire 
bizitzan, lehenago, eskuartean 
sekula hartu barik neukan gu-
bia bat edo pintzel bat...

Zailenetik hastea dela ematen 
du zura lantzeari ekiteak: ez di-
zu teknika inork irakatsi?
Ez, neure erritmora ikasten 
joatea da, hain zuzen, gura izan 
dudana. Nahiz eta jakin niri bu-
ruratu zaizkidanak baino tekni-
ka aproposagoak egongo direla, 
gustuko dut neure teknika origi-
nalak baliatzea. 

Zer daukazu orain eskuartean? 
Sortzea eta sortzea. Hori da 
gehien betetzen nauena. Bitxia 
da, pasio ia ulertezina da sor-
kuntzagaz sortu zaidan hau: 
lehenago hain urrun sentitzen 
nuen errealitate horretan zelan 
barneratu naizen hainbeste. 
Egunean sei-zortzi orduz ibil-
tzen naiz sorkuntza lanetan, 
eta beti darabilt ideiaren bat 
buruan. Sarritan hiru-lau lan 
izaten ditut eskuartean.

Juan Mari Estancona | Eskultorea eta pintorea  | Zornotza, 1956

‘Udako gau beroa’ izenburua du Juan Mari Estanconak Zelaieta zentroan ipini duen erakusketak. 
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“Oso egoera onean gaude, eta borroka 
polita egongo da igoera postuetan”                                                              
Azken lau partidetan lortutako emaitza txarrak alde batera utzi, eta gora begira jarri nahi du

 FUTBOLA  Paul Bustindui
Orain lau urte Amorebietare-
kin urte paregabea izan ondo-
ren, bere jaioterriko Logroñe-
sen eman ditu azken bi urteak. 
Udan, talde urdinaren eskaintza 
jasotzean, ez zuen pentsatu ere 
egin, eta bere bigarren etxera 
bueltatu zen. Amorebietaren 
denboraldiko erreferentea da 10 
gol sartuta, inoiz egin duen mar-
karik onena. Taldea edozergatik 
borrokatzeko prest ikusten du 
27 urteko jokalari errioxarrak. 

Denboraldi hasiera zail baten 
ostean, partidek aurrera egin 
ahala goiko postuetan finkatu 
zarete. Zein emaitza jarriko ze-
nioke lehen itzuliari?
Taldea mailara egokitu aurretik 
emaitza kaskarrak izan geni-
tuen. Ordutik aurrera, puntu 
asko pilatu ditugu, eta nik uste 
dut emaitza onarekin buka-
tu dugula lehen itzulia, hasie-
ran pentsatutakoa baino puntu 
gehiagorekin.

Azken lau jardunaldietan puntu 
bakarra lortu duzue. Zer falta 
zaio talde urdinari azken parti-
detan?

Etxean jaso ditugun azken bi 
porrotak gogorrak izan dira. 
Ebroren aurka ez ginen fin ibili, 
eta, pasa den astean, Real Madril 
Castillaren aurka bat gutxiago-
rekin, zaila da. Etxetik kanpora 
zailagoa da puntuak lortzea. 
Azken jardunaldietan ez gabil-
tza ongi, baina 13 jardunaldi 
geratzen dira, eta 46 puntu lortu 
behar ditugu mailari eusteko.  
Helburu hori lortzean hasiko 
gara gauza handiagoetan pen-
tsatzen.

Urritxen denboraldi osoan era-
kutsi duzuen trinkotasuna be-
rreskura daiteke?
Azkenean, denok erasotzen du-
gu. Eta denok defendatu. Ebro-
ren aurka aukera asko izan geni-
tuen, eta ez genuen golik sartu. 
Beraiek, ostera, behin heldu 

eta gola sartu ziguten. Real Ma-
drilen aurkako lehian, 30. mi-
nutuan atera ziguten txartel 
gorriak partidua erabaki zuen. 
Defentsako intentsitate hori be-
rreskuratzea espero dugu.

Datozen bi partiduak funtsez-
koak izango dira goiko postuei 
eusteko. Realaren bigarren tal-
dearen aurka Zubietan, eta ge-
ro, Real Union hartuta Urritxen.
Bai. Zapatukoa, Zubietan, oso 
partida zaila izango da, baina 
emaitza on baten premian gaude 
sailkapenaren goikaldean ja-
rraitzeko.  Urritxen, ostera, oso 
talde gogorra garela erakutsi 
dugu, eta oso zail jartzen dizkio-
gu gauzak aurkariari. Partidak 
irabazten hasi behar dugu, eta 
espero dut asteburu honetan iza-
tea aurrena.

2011-2012 denboraldia Amo-
rebietan igaro ostean, bi urte 
eman zenituen Unión Deportiva 
Logroñesen, azkena espero bai-
no aukera gutxiagorekin. Zerk 
animatu zintuen Amorebietaren 
eskaintza onartzera?
Azken urtea, Logroñon, mai-
la pertsonalean gogorra izan 

zen, oso minutu gutxi jokatu 
bainituen. Amorebietan ibili 
nintzen urtean play-offak lortu 
genituen, eta oso urte polita izan 
zen. Taldekide, klubeko jende 
eta zaleen oso oroitzapen onak 
gordetzen nituen. Amorebieta-
ra bueltatzeko eskaintza egin 
zidatenean, ez nuen pentsatu ere 
egin. Oso gustura nago, eta gau-
zak oso ondo doaz.

32 partidutan 9 gol egin zeni-
tuen urte hartan elastiko urdi-
narekin. Amorebietan eman 
zenuen lehen urteko ze oroitza-
pen gordetzen dituzu?
Oroitzapen onak baino ez ditut. 
Play-offetan aurrera jarraitu ez 
izana, agian, txar bakarra. Urte 
harrigarria izan zen bai maila 
pertsonalean bai talde modura. 
Oso lagun onak egin nituen urte 

hartan, eta oraindik kontaktua 
mantentzen dut beraiekin. Oso 
urte ona egin genuen denboraldi 
hartan.

2012ko Ubisekin alderatuz, zer-
tan hobetu duzu?
Lau urte igaro dira, eta esperien-
tzia gehiago daukat. Honez gain, 
hegalean aritzetik aurrelari mo-
duan jokatzera pasatu naiz. 

Dagoeneko 10 gol sartu dituzu, 
zure markarik onena. Zure kirol 
momenturik onenean zaude? 
13 jardunaldi geratzen dira, 
hau luzea da, eta ahalik eta gol 
gehien sartzen saiatuko naiz. 
Golen arloan ez dut toperik jarri 
nahi.

Noraino heldu daiteke aurtengo 
Amorebieta?
Guk oso argi daukagu aurrena 
46 puntu lortu behar ditugula. 
Hortik aurrera, ikusiko dugu ea 
noraino heldu gaitezkeen. Egoe-
ra onean gaude, eta borroka oso 
polita egongo da igoera postuak 
lortzeko. 

Logroñokoa izateaz gain, bi 
denboraldi eman zenituen zure 
herriko talde den Unión Depor-
tiva Logroñesen. Talde errioxa-
rreko ze oroitzapen gordetzen 
dituzu?
Oroitzapen onak ditut. Azken 
urtean, nahiz eta minutu asko 
izan ez, igoera oso gertu izan ge-
nuen. Igoerako kanporaketeta-
tik kanpo gelditu ginen, era oso 
polemiko batean, epaile aldake-
ta eta guzti izan zuen partidan. 
Familia eta lagunak nituen, bai-
na jokalariei minutuak jokatzea 
gustatzen zaigu.

Zelan ikusten duzu Carlos Pou-
soren aginduetara lehen mul-
tzoan bigarren doan Logroñes 
taldea?
Pare bat partidutan joan naiz 
Las Gaunasera, eta oso maila 
ona daukate. Lehengo urtean 
baino askoz talde handiagoa 
du, aurten, Logroñesek. Honez 
gain, oso talde gogorra da defen-
tsan, oso gol gutxi jasotzen ditue-
na. Ez da erraza punturik lor-
tzea beraien zelaian. Igoerarako 
borrokan egongo dira, seguru.

Sinatuko zenuke playoffetan 
Las Gaunasera Amorebietare-
kin itzultzea?
Ilusio handia egingo zidan.  Poli-
ta izango zen nire herrira itzul-
tzea, eta are gehiago Amorebie-
tarekin jokatzea bertan. Ea bi 
taldeok maila onean bukatzen 
dugun denboraldia, eta play-of-
fetan sartzen garen.

Eduardo Ubis | Amorebieta Futbol Taldeko jokalaria  | Logroño, 1987

Hasieran 
pentsatutakoa baino 
puntu gehiagorekin 
bukatu dugu lehen 
itzulia”

Amorebietara 
itzultzeko eskaintza 
egin zidatenean, ez 
nuen ezta pentsatu 
ere egin”
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ADITUAREN TXOKOA

Urtero, otsail inguruan ema-
ten zaio hasiera mendiko 
lasterketen denboraldiari, 
eta azaroa bitartean era guz-
tietako mendi lasterketak jo-
katzen dira (munduko kopa, 
Euskal Herrian eta Espai-
nian kopa eta txapelketa, eta 
beste hainbeste lasterketa 
herrikoiagoak, gero eta txo-
ko-bazter gehiagotan).

Eta, azaroa bukatuta-
koan, nola prestatzen dute 
korrikalariek hurrengo den-
boraldi berria? Normalean, 
udazkenaren hondarrean 
eta neguaren hasieran ez 
dute atseden handirik har-
tzen, eta, lasterketarik egon 
ez arren, ez dira geldi egoten. 
Asko eski munduan murgil-
tzen dira neguko hilabetee-
tan, eta beste batzuek krosa 
aukeratzen dute beraien 
prestaketa bideratzeko. Kros 
lasterketak oso laburrak eta 
arinak dira mendiko laster-
ketekin alderatuta, baina 
ezin hobeak dira hankak 
indartzeko. Euskal Herriko 
puntako mendi lasterkari 
askoren aukera da krosa. 
Beraien artean, aipagarrie-
netarikoak, Maite Maiora 
mendaroarra eta Oier Ariz-
nabarreta durangarra ditu-
gu. Biak ala biak munduko 
mendi korrikalaririk one-
nen artean lehiatzen dira, 
eta neguan kros lasterketak 
eginda prestatzen dute be-
raien denboraldi hasiera.

Azken urteetan, hainbat 
atletek egin dute jauzia kro-
setik edo atletismotik men-
diko lasterketetara, eta, egia 
esan, nahiko emaitza onak 
lortzen ari dira, orokorrean. 
Begi bistan dago krosa mo-
dalitate egokia dela gero 
mendian ondo aritzeko.

Krosetik mendi  
lasterketara

OIHANA 
AZKORBEBEITIA

Mendi 
lasterketa

Aitor Ajuria 
podiumera 
Candanchuko 
eski proban

 ESKIA  Paul Bustindui
Pasa den asteburuan Can-
danchun jokatutako eski pro-
ban, hirugarren postua lortu 
zuen Aitor Ajuriak kronoi-
goera eta bakarkako mailan. 
Proba hau Espainiako eta 
Euskadiko koparako izan zen 
puntuagarria. Eski lasterke-
tetan aritzen den lehen urtea 
da Ajuariarena, eta presiorik 
gabe ikasi nahi du : “Oraingoz, 
emaitzei ez diet erreparatu 
nahi, disfrutatzea baino ez da 
nire helburua”. Candanchu-
koaz gain, Baqueirako eta Cer-
lerreko probetan ere hartu du 
parte otxandiar gazteak.

Narbaiza 
eta Lanbarri 
Euskadiko 
txapeldun

 ATLETISMOA  J.Derteano
Nora Narbaiza zaldibartarrak 
(Durangaldea Running) eta 
Eneko Lanbarri durangarrak 
(Durango Kirol Taldea) urrez-
ko domina bana irabazi zuten 
pista estaliko Euskadiko txa-
pelketan. Biak junior mailan 
nagusitu ziren; Narbaiza 800 
metroko proban, eta Lanbarri 
200ekoan. Lanbarrik, gainera, 
brontzea jantzi zuen 400ekoan. 

Zilarrezko domina banare-
kin itzuli ziren Ander Hilera 
durangarra (1.500 metrokoan), 
Joseba Ogiza elorriarra (salto 
hirukoitzean) eta Jone Ercilla 
(400 metrokoan). 

Betigol emakumeen areto-futbol 
talde berria sortu zute, Zornotzan
Jokalari eta bazkide bila dabiltza liga ofizialean parte hartzeko helburuz

 ARETO-FUTBOLA  J.Derteano
Emakumeen areto-futbolak or-
dezkari berri bat du Durangal-
dean: Zornotzako Betigol taldea. 
Iaztik elkarrekin entrenatzen 
ziharduen lagun talde batek 
pauso berri bat eman eta Betigol 
kirol kluba sortu du. Horrela, 
datorren denboraldian hiru tal-
de arituko dira liga ofizialetan: 
Zornotzako Betigolekin batera, 
Durangoko Sasikoa eta Elorrio-
ko Buskantza.

Ama talde batek, nerabeza-
roan areto-futbola praktikatzen 
zuten sasoia gogoratzen hasi ze-
nean, berriro elkartzeko eta fut-
bolaz gozatzeko erabakia hartu 
zuten. Orduan, jende bila hasi 
ziren, eta, gaur egun, 12 jokalari 
dituzte taldean. 

Datorren denboraldian li-
ga ofizialean sartu gura dute. 
Lehenengo pausoa klub bat 
sortzea izan da. Orain, jokalari 
gehiago eta baliabide ekonomi-
ko handiagoen bila dabiltza: “15 
urtetik gora duten denentzat 
ateak zabalik ditugu, izan Zor-
notzakoa, Durangaldekoa zein 

Bizkaia mailakoa”, dio Edurne 
Azpitarte Betigol taldeko ki-
deak. Gaur egun ere, hainbat 
herritako emakumeak daude 
taldean: portugaletear bat eta 
muxikar bi, esaterako. Jokalari 
batzuk aurretik  areto-futbolean 
ibilitakoak dira, eta futboletik 
etorri denik ere badago. Beste 
batzuek, ordea, lehenengo espe-
rientzia dute. Orain, ahalik jen-
derik gehien batu, eta apurka- 
apurka taldea lantzen joan gu-
ra dute, datorren denboraldira 
begira.

Gaur egun, astean bitan ba-
tzen dira Ganen: martitzen eta 
eguenetan, 20:00etan. Intere-
satuk hara joan daitezke edo  
edurne.betigol@gmail.com-era 
idatzi dezakete.

Transexual bi taldean
Klub berrian sustatu gura dituz-
ten balioen artean tolerantzia 
dago. Transexual bi dituzte 
taldean, eta kolektibo horrek 
jasan izan duen bazterkeriaren 
aurrean aukera berdintasuna-
ren eta elkartasunaren aldarria 

lau haizetara zabaldu gura dute: 
“Hesi eta bazterkeriarik bako 
emakumeen talde bat sortzeko 

bidean bidelagun izango ditugu 
biak”. Bata zornotzarra da, eta 
bestea portugaletearra.

Elkartasuna behar dutenekin 
Solidaritatea da taldeak susta-
tu gura duen beste balioetako 
bat. Beraz, alde batetik, bazkide 
eta abonatu bila dabiltza kluba 
sortzeak eta liga ofizialean par-
te hartzeak eragingo dizkien 
gastuei aurre egiteko. Baina, 
aldi berean, beren filosofiari ja-
rraituz,  diru-sarreren zati bat 
Zornotzako Accion Social Amo-
rebieta elkarteari emango diote. 
Elkarte honek beharrizana du-
ten zornotzarrei laguntzen die.

Gaur egun Betigol areto-futbol taldea osatzen duten kideetako batzuk.

 “Hesi eta bazterkeriarik 
bako emakumeen talde bat 
sortzeko bidean bidelagun 
ditugu transexual biak”
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NATURALKI BELARDENDA-EKODENDA
 -% 10 Dippner oinetakoetan.
 -% 15 Euskal Herriko produktu 

ekologikoetan.
 

OPEN KLUB
 -%20ko deskontua matrikulan. Ez da 

bateragarria beste eskaintza batzuekin.

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA
 Bosgarren gosaria doan.
 Plateruenak antolatutako ekitaldietan 

leihatilan erositako bigarren sarrera doan.
 

UNAMUNZAGA ETXEBARRIA 
HORTZ-KLINIKA
 Azterketa eta bi erradiografiak doan.

 

UNDARRI BIKE
 -%10 ski eta snow materialen 

mantentze-lanetan: zolari argizaria eman 
eta ertzak zorroztu.
 -%10 bizikletako osagarrietan.

 

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

    Publizitatea   17

Egin zaitez Anbotoren Lagun,  
eta atera etekina txartelari!
Babestu proiektua urtean 30 euroren truke, 
eta gozatu abantaila eta deskontu hauetaz:

DESKONTU BEREZIAK

Anbotorenlagunak
Lekuan lekuko lagunak

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

Anboto
komunikabideak @anboto

 

A-METZ DEKORAZIOA
 -%20 proiektuan, udaleko legalizazioetan 

eta irekiera proiektuan.
 - %10 altzari eta osagarrietan.

 

BETIXU JATETXEA
 - %10 asteburuko otorduetan eta kartan, 

ostiral eta larunbat gauetan.
 

COLOR PLUS
 -%10 tinta- eta toner- kartutxo 

bateragarrietan.
 -%5  tinta- eta toner- kartutxo originaletan.

EPOCA SUKALDEAK
 -%10 sukalde nahiz etxeko altzarietan.

 

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA
 -%10 sarreran deskontua museoko eta plane-

tarioko sarrera orokorrean, bai eta bietarako balio 
duen sarrera konbinatuan ere.

GIMNASIO ZIRKIN
 Bazkide berriei matrikulazioa doan.
 Bazkide direnei 10 sesioko solarium 

bonoa doan.

GONZALO MANCISIDOR BITXI-DENDA
 -% 5 produktu guztietan.

 

HITZ LIBURU-DENDA
 -%10 euskarazko liburuetan.

 

HONTZAEXTREM ABENTURA PARKEA
 -%15 sarreran.

ITAI ARROPA ETA OSAGARRI DENDA
 -%5 lehenengo erosketan.
 -%10 erosten den bigarren arropan.

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

KATXARRO JATETXEA
 - %10 asteburuetako menuetan.

KIROL ERROTA GIMNASIOA
 Bazkide berriei matrikulazioa doan.

 

LANDAKO OPTIKA
 -%15 eguzkitako betaurrekoetan, 

audiologian, ikusmen urritasunean,  
eta armazoi eta lenteetan.

R
P

S
: 14

5
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 AGENDA

 FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA
Durangoko Kulturala -  
Betoño Elgorriaga 
Zapatuan, 17:00etan, Tabiran.

OHOREZKO MAILA
Iurretako - Erandio 
Zapatuan, 17:00etan, 
Larrakozelaian.

MAILA GORENA
Zaldua - Indautxu 
Zapatuan, 16:30ean, 
Solobarrian.

LEHEN ERREGIONALA 
(gizonak)
Zorrontzako - Berriatuko 
Zapatuan, 17:00etan, Larrean.

LEHEN ERREGIONALA 
(emakumeak)
Ezkurdi - Leioako emak. B 
Zapatuan, 19:00etan, Tabiran.

BIGARREN 
ERREGIONALA
Berriz - Montefuerte 
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburun.

HIRUGARREN 
ERREGIONALA
Durangoko Bikainak - 
Etxebarri B 
Zapatuan, 16:00etan, 
Arripausuetan.

Elorrio B - Atxulaur 
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden.

 SASKIBALOIA

ZILARREZKO ADECCO 
LIGA
Zornotza Saskibaloi Taldea - 
Aceituna Fragata Morón 
Zapatuan, 18:30ean, Larrean.

LEHENENGO MAILA 
(emakumeak)
Tabirako Baqué - Bera Bera 
Domekan, 12:00etan, Landako 
kiroldegian.

LEHENENGO 
ERREGIONALA (gizonak)
Anbotopeko - Derio 
Zapatuan, 18:00etan, Tabiran.

BIGARREN ERREGIONALA 
(emakumeak)
Zornotza - Seprogin Güerto  
Zapatuan, 16:00etan, 
Ixerbekoan.

 ARETO FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA
Presion Break - Legorreta  
Zapatuan, 16:50ean, 
Berrizburun.

Sasikoa Durango - Soloarte  
Domekan, 12:00etan,  
Landako kiroldegian

EUSKAL LIGA
Sasikoa B - Eraso Aiara 
Zapatuan, 17:30ean,  
Landako kiroldegian.

Buskantza B - Etxebarri 
Domekan, 10:30ean,  
Elorrioko kiroldegian. 

Mallabia Altaldi - Oiartzun 
Domekan, 18:00etan, 
Zaldibarren.

 FRONTENISA

MALLABIA FRONTENIS 
LIGA
Izen-ematea otsailaren 22ra 
arte (669 028 718) 
Buruz buruko liga da, Mallabia 
Kirol Taldeak antolatuta. Hiru 
maila daude. Partiduak 25era 
izango dira, denbora muga 
barik.

Abadiño pisu txikietan domina 
bila munduko txapelketan 
Abadiño Sokatira Taldea munduko onenekin lehiatzen dabil Herbehereetan

 SOKATIRA  Joseba Derteano
Abadiño Sokatira Taldea Her-
beheretako Volendam herrian 
da egunotan, Munduko Sokati-
ra Txapelketan parte hartzeko. 
Oztopoz beteriko denboraldi 
baten ostean, urteko sasoirik 
onenean heldu dira txapelketa-
ra, eta pisu txikietan dominen 
borrokan aritzea dute helburu.

17 tiralarirekin joan dira Her-
beheretara. Atzo, 640 kilora 
arteko tiraldiak izan zituzten. 
Gaur, 600 kilora artekoan jar-
dungo dute, eta bihar, 560 kiloko 
artekoan. Itxaropenik handie-
nak azken bietan jarri dituzte, 

pisurik txikienetan. Orain urte 
bi, zilarra jantzi zuten 560koan: 
“Badakigu irabaztea oso gatxa 
dena. Faktore askok eragin de-
zakete, multzoetan egokitzen 
diren aurkariek, esaterako. Edo-
zelan ere, pisurik txikienetan 
dominarako borrokan aritzea 
dugu helburu”, dio Mikel La-
suen tiralariak.

Denboraldi zaila
Euskal Herriko goma gaineko 
txapelketa amaitu berria da, 
eta denboraldi “zaila” izan da 
Abadiñorentzat, batez ere, ha-
sieran: “Aurten gafea izan dugu. 

Tiralari batek auto istripua izan 
zuen, eta baja izan da. Ni ere hile 
bian lehiatu ezinda aritu naiz, 
apendizitis bategatik. Denok 
izan dugu zer edo zer”. Horre-
gatik, sasoia hartzea kosta egin 
zaie. Baina, behetik  gora egin 
dute, eta denboraldiko “sasoirik 
onenean” heldu dira munduko 
txapelketara. Joan zen astebu-
ruan, 560 kilora arteko txapela 
jantzi zuten: “Eduki dugun den-
boraldiaren ostean, konfiantza 
handia  eman digu. Orain, beste 
poztasun bat igartzen da tal-
dean, eta hori aprobetxatzen 
saiatuko gara”.

Abadiño Sokatira Taldeak 17 tiralari eraman ditu Herbeheretara.

Emakumeen Bira iragarriko duen argazkia.

Erretiratzea erabaki zuten argazkia.

Anbotopekoren 
lehen porrota 16 
garaipenen ostean

 SASKIBALOIA  J.D.
Ezer ez da betirako, eta goiza-
go edo geroago, heldu behar 
zuen. Lehen Erregionalean 
16 partidu segidan irabazi os-
tean, Durangoko Anbotopekok 
denboraldiko lehen porrota ja-
san zuen joan zen asteburuan, 
Leioako Txiki taldearen kan-
txan: 56-49. Edozelan ere, mul-
tzoko liderrak izaten jarraitzen 
dute, Sestaok baino garaipen bi 
gehiagorekin, eta denboraldi 
bikaina osatzen dabiltza. Zapa-
tuan, 18:00etan,  Derio hartuko 
dute Tabirako kantxan.

Polemika eragin duen 
argazkia aldatu dute
Anderebideren ustez, sexista zen Birako irudia

 TXIRRINDULARITZA  J.D.
Emakumeen Bira iragartzeko 
erabiltzeko asmoa zuten irudia 
aldatzea erabaki du Emaku-
meen Bira Ziklismo Kirol Elkar-
teak. Neska txirrindulari bat 
musu baten keinua egiten ager-
tzen zen irudia sexista iruditzen 
zitzaion Iurretako Anderebide 
emakumeen taldeari, eta halaxe 
jakinarazi zieten antolakuntza-
koei. Anderebidekoen argumen-
tuekin ados ez dauden arren, 
irudia aldatzea erabaki dute.

Anderebidekoek sare soziale-
tan ikusi zuten irudia. Oraindik 
karteletan inprimatu barik ze-
goen. Egunean bertan, Birako an-
tolatzaileen batzarrera joan, eta 
“irudiari buruzko gaia gehiago 
lantzeko” eskatu zieten. Orduan, 
Birako antolatzaileek prentsa 
ohar bat argitaratu zuten gertatu-
takoa kontatzeko, eta irudia Ema-

kundera bidali zutela aurreratu 
zuten, euren iritzia jasotzeko. Hu-
rrengo egunean, irudia aztertu 
ostean, Emakundeko zuzendari 
Izaskun Landaidak deitu zien, 
argazki hori ez zezaten erabili 
eskatzeko. Deia jaso zutenerako, 
Birako antolatzaileek erabakita 
zuten irudia aldatzea. 

Asteon  Clara Campoamor 
emakumeen elkarteak elkarta-
suna erakutsi dio Birako antola-
kuntzari: “Contadorrek besoak 
jasota eta musuak bidaltzen 
helmuga zeharkatzen duenean 
asaldatu egiten al gara, akaso? 
Beraz, ondorioztatu dezakegu 
musuak bidaltzen dituena gi-
zonezkoa bada ez dela ezer ger-
tatzen. Aitzitik, zaleak kariñoz 
agurtzen dituena emakumea 
bada, irudia sexista da. Hori bai 
dela sexismoa”, Blanca Estrrella 
elkarteko presidentearen ustez.

Garcia, banaka, 
eta DKT, taldeka, 
Euskadiko onenak 

 KROSA  J.D.
David Garcia (Durangaldea 
Running) kros laburreko Eus-
kadiko txapeldun geratu zen 
joan zen domekan, Abadiñon. 
Txomin Marañon taldekidea 
hirugarren sailkatu zen.  Talde-
ka, Durango Kirol Taldea izan 
zen onena. Aurten, Euskadiko 
kros luzeko txapelketa zein 
maratoi erdikoa eta Bizkaiko 
txapelketa ere irabazi dituzte.
Emakumeetan, brontzea jantzi 
zuen Gurutze Fradesek.



2016ko otsailaren 19a, barikua  |  anboto     Publizitatea   19

MENU 
BEREZIA

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

60E
bikoteko 
(BEZa barne)

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

ÑAM!

KANBIO JATETXEA
San Migel Dudea auzoa 
AMOREBIETA-ETXANO
Tel.: 946 730 033 
Aste bitarteko menua, asteburuko menua, 
menu berezia eta karta.

ÑAM!

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

ÑAM!

PLATERUENA Kafe Antzokia
Landako etorbidea, 4 DURANGO
Tel.: 946 030 300  
Egunero zabalik. Menu bereziak, egunekoak, 
taldeentzakoak eta ospakizunak.
www.plateruena.eus

ÑAM!

OLAJAUREGI JATETXEA
Kurutziaga Kalea, 52 DURANGO
Tel.: 946 200 864  
Eguneko menuak, bereziak, taldeentzakoak 
eta ospakizunak. Egunero zabalik. 
www.olajauregi-jatetxea.com

ÑAM!

JATETXE GIDA

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!
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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.

Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 

Otxandion, besteak beste.

ETXEBIZITZAK SALGAI ETXEBIZITZAK SALGAIETXEBIZITZAK SALGAI ETXEBIZITZAK SALGAI
ARRILUZEA: 

Etxe osoa kanpora begira.
ASKATASUN ETORBIDEA

ZALDIBAR (Erdialdean)

IURRETA (Maspe)

MATIENA (Laubideta)

SASIKOA

FKO. IBARRA

KOMENTU KALEA

MUNTSARATZ

IURRETA

BERRIZ

JUAN DE ITZIAR

www.inmoduranguesado.com

• 55 m2. Sukaldea (guztiz jantzia), komuna, 
egongela handia eta logela. 160 m2-ko terraza 
igerileku eta guzti.  Garaje itxia. 250.000€.€

• 3 logela, bat terrazarekin, 2 komun, eta sukaldea 
terrazarekin. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua.  
Etxe osoa kanpora begira. 250.000€.€

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

• 80 m2. 3 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela. Berogailua. Igogailua. 125.000€.

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

• Etxebizitza altua. Berriztatua. 80 m2. 3 logela, 
komuna, sukaldea balkoiarekin eta egongela 
handia. Dena berria, arotzeria haritz egurrezkoa. 
Ganbara. Garaje itxia aukeran. 199.500€.

• 110 m2. 3 logela, 2 komun, egongela eta sukalde 
handiak. Ganbara eta garajea. 246.000€.

• Oso egoera onean dagoen etxebizitza. 3 
logela, egongela, sukalde jantzia eta komuna. 
Guztiz eraberritua, berogailua izan ezik. 
Jantzia. 186.000€ / NEGOZIAGARRIA

• 68m2 . 2 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
komuna. Balkoia. 4 m2-ko trastelekua. 
Garajea. 129.700€.€

• Ikuspegi ederrak. Eguzkitsua. Guztiz 
berriztatua. 2 logela, egongela, sukaldea, 
despentsa eta komuna. 110.000€.€

• Ikuspegi ederrak. Guztiz berriztatua. 3 logela, 
egongela, sukalde jantzia eta komuna. Terraza 
itxia. 174.000€ NEGOZIAGARRIA

• 2 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2 
komun. Garajea eta trastelekua. PRIMERAKOA  
180.000€.€
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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 hiriburuetatik
hurbil. Tel.: 669-06 47 88. 

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

Bilbo. 76 m2 erabilgarri. Kalitate
ona. Egurra. Guztiz berriztuta.
Garajea aukeran. Posta elektro-
nikoa: 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-ko
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

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

Teknologia

GAINERAKOAK

SALDU

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

EMAN

Bidali zure ordenagailua. Zure
ordenagailua hondatuta badago,
zaharra bada edo zaborretara
bota behar baduzu, jaso, 
konpondu, eta Federación Niños
del Mundo elkartearen bitartez
bidaliko dugu Boliviako eta Pe-
ruko ospitaletara eta eskoletara.
Tel.: 655-71 76 66.

Lana - negozioak

LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

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

ETXEKO LANAK

Elorrio. Emakume arduratsuak
etxeko lanak egiteko eskaintzen
du bere burua. Esperientzia 
handia. Erreferentziaduna. 
Tel.: 688-92 75 58. 
Posta: juliachans67@gmail.com.

PERTSONAK ZAINDU

Berriz. Berrizko pertsona 

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

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

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

Durangaldea. Lan bila nabil 
pertsona 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. Andra euskalduna
haur edo pertsona nagusiak
zaintzeko prest; etxeko lanak ere
egiten ditut. Erreferentziarekin.
Tel.: 659-08 81 85.

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 zaintzen 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. Lan bila nabil,
pertsona nagusiak zaintzen edo
garbiketan. Telf.: 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 asteburuetan,
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.

Durangaldea. Lan bila nabil
pertsona nagusiak zaintzen. 
Garbiketan edo sukaldean 
laguntzen jardun dezaket. Aste
bitartean zein asteburuetan.
Barneko eta kanpoko langilea.
Tel.: 602-14 17 66.

Durangaldea. Barneko zein 
kanpoko langile moduan 
jarduteko prest. Asteburuetan 
eta aste bitartean. 
Tel.: 632-50 63 82.

IRAKASKUNTZA

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

Durango. Erdi mailako eta goi
mailako prestakuntza zikloak; LH,
DBH eta batxilergoa. Klase 
partikularrak, ikas teknikak 
(lan ohiturak, motibazioa). 
Esperientzia. Tel.: 656-79 15 99.

GAINERAKOAK

Durangaldea. Igeltserotzan, 
loregintzan, margoketan edo
baserriko lanetan jarduteko
prest nago. Tel.: 638-37 36 79.

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. 
Tel.: 653-70 97 62.

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

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

IRAKASKUNTZA

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.

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.: 652-715 497.
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:: DURANGO | ZUGAZA 

La verdad duele
• barikua 19: 19:30/22:00  
• zapatua 20: 19:30/22:30  
• domeka 21: 19:00/21:30  
• astelehena 22: 18:30/21:00  
• martitzena 23: 20:00

Deadpool
• barikua 19: 19:30/22:00  
• zapatua 20: 
17:00/19:30/22:30  
• domeka 21: 16:30/19:00/21:30  
• astelehena 22: 18:30/21:00  
• martitzena 23: 20:00

El renacido
• barikua 19: 22:00  
• zapatua 20: 22:00  
• domeka 21: 18:30  
• astelehena 22: 21:00  
• martitzena 23: 20:00

Carol
• barikua 19: 19:30  
• zapatua 20: 19:30  
• domeka 21: 21:30  
• astelehena 22: 18:30

Zootropolis
• zapatua 20: 17:00  
• domeka 21: 16:30 

Alvin y las  
ardillas: fiesta  
sobre ruedas
• zapatua 20: 17:00  
• domeka 21: 16:30 

:: ELORRIO | ARRIOLA
Spotlight
• domeka 21: 20:00  
• astelehena 22: 20:00 

Carlitos y Snoopy
• domeka 21: 17:00 

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 

La verdad duele
• zapatua 20: 19:30/22:00  
• domeka 21: 20:00  
• astelehena 22: 20:15

Zootropolis
• zapatua 20: 17:00  
• domeka 21: 17:00  
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ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

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

AGENDA Otsailaren 20an, 21:00etan, Durangoko Plateruenean

Ruper Ordorika
Aguxtin Alkhat heletarrak eta bere taldeak zabalduko dute 
musikazaleentzako biharko hitzordua, Durangoko 
Plateruenean. Horren ostean, Asier Oleagak, Arkaitz 
Minerrek eta Lutxo Neirak lagunduta joko du Ruper 
Ordorikak. ‘Lurrean etzanda’ azken diskoa abiapuntu 
hartuta, musikari oñatiarraren ibilbide osoko kantak 
eskainiko ditu laukoteak, Plateruenean.  

Erakusketa

:: BERRIZ

OTSAILAREN 28ra arte

Irati Egurenen ‘Dena Batuz’, 
kultur etxean.

:: DURANGO

OTSAILEAN

Eider Eibarren ‘Banilo’ 
bildumako ilustrazioak, 
Arteka liburu-dendan.

:: ELORRIO

OTSAILAREN 26ra arte

Juan Torreren ‘Ukitzeko 
irudiak’, Iturri kultur etxean.

:: ZORNOTZA

OTSAILAREN 26ra arte

Juan Mari Estanconaren 
lana, Zelaieta zentroan.

Musika

:: BERRIZ

OTSAILAREN 20an

20:00etan, Josu Bergara, 
‘Kanta txikien indarra’ diskoa 
aurkezten, Kultur Etxean.

:: DURANGO

OTSAILAREN 20an

21:00etan, Ruper Ordorika, 
Plateruenean.

OTSAILAREN 26an

21:30ean, Durang(h)ots Jam 
Session, Plateruenean.

Antzerkia

:: BERRIZ

OTSAILAREN 19an

18:00etan, ‘Martinak bere 
istorioa aurkitu zuenekoa’, 
Kultur Etxean. 

:: DURANGO

OTSAILAREN 21ean

19:00etan, ‘Edipo’, San 
Agustin kulturgunean. 

:: ELORRIO

OTSAILAREN 19an

22:00etan, ‘Edipo’,  
Arriolan. 

:: ZORNOTZA

OTSAILAREN 19an

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

Dantza

:: ELORRIO

OTSAILAREN 20an

16:00etan, AkaDantz, 
Arriolan.

Aurkezpena

:: BERRIZ

OTSAILAREN 26an

19:30ean, ‘Olatu bat 
daukat sabelean’ liburuaren 
aurkezpena, Kultur Etxean.

Zinema

:: BERRIZ

OTSAILAREN 24an 

20:00etan, ‘Coria eta 
itsasoa’, Kultur Etxean.

OTSAILAREN 19an 
(22:00etan) eta 21ean 
(19:00etan)  

‘El renacido’, Kultur Etxean.

:: DURANGO

OTSAILAREN 21ean

19:00etan, Film 
Berdea Gunea: ‘Wall-E’, 
Plateruenean.

:: ZORNOTZA

OTSAILAREN 26an

21:00etan, Kimuak 
lehiaketako film laburrak, 
Zornotza Aretoan: ‘5 
segundos’, ‘A revenge  
story’, ‘Duellum’, ‘Foxes’,  
‘I said I would never talk 
about politics’, ‘Lost  
village’, eta ‘Luz a  
la deriva’.

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.

:: ZALDIBAR

OTSAILAREN 26an

17:30ean, ipuin  
musikatuak, udal 
liburutegian.

Berbaldia

:: DURANGO

OTSAILAREN 25ean

18:00etan, ‘Berthe Morisot: 
Pintzelez idatzitako egunkari 
bat’, Arte eta Historia 
Museoan.

:: ELORRIO

MARTXOAREN 3an

18:00etan, ‘Txertoak, bai  
ala ez?’, Bizipoza elkartearen 
lokalean (San Pio X kaleko  
4. zenbakian).

Batzarrak

:: DURANGO

EGUENETAN

18:00etatik 20:00etara,  
Alkoholikoen senideen  
Al-Anon elkartearen 
batzarrak, Landako 
kiroldegiko beheko gelan.

Otsailaren 19an, 21:00etan, Zornotza Aretoan

Lipusen ‘Etxekoak’
“Etxekoak vs kanpokoak dikotomia absurdoaz” dihardu Jon Gerediagak 
idatzi eta Ander Lipusek zuzendu duen antzezlanak. Zuzendari lana ere 
egin duen Lipusegaz batera, Maika Etxekoparrek, Javier Barandiaranek 
eta Kristian Etxaluzek dihardute obran antzezle lanetan. Imanol, Maddi, 
Goio eta Amamaren paperak antzezten dituzte, hurrenez hurren. 
Afrikan ezagutu zuen Maddik Mamadou, eta ezkontzea izango dute 
Euskal Herrian elkarregaz bizi ahal izateko modu bakarra.    
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAKESKELAK

BOTIKAK

BARIKUA, 19 
09:00-09:00
Navarro Artekalea 6 - Durango
Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - 
Zornotza
09:00-22:00
Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - 
Zornotza
ZAPATUA, 20
09:00-09:00

Mugica Andra Maria 9 - Durango
Goiria, Mari Carmen  Sabino Arana 6 - 
Zornotza
09:00-13:30
Navarro Artekalea 6 - Durango
Balenciaga Ezkurdi plaza 8 - Durango
De Diego Intxaurrondo 22. - Durango
Campillo Montevideo etorb. 24 - Durango
Unamunzaga Muruetatorre 2C - Durango
Sagastizabal Askatasun etorb. 19 - 
Durango
Bazan Diaz Uribarri 5 - Durango
Irigoien Bixente Kapanaga 3 - Iurreta
Melero, Rosa Mari San Pedro 31 - 
Zornotza
09:00-22:00
Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - 
Zornotza
DOMEKA, 21
09:00-09:00
Balenciaga Ezkurdi plaza 8 - Durango
Goiria, Mari Carmen Sabino Arana 6 - 
Zornotza
09:00-22:00
Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - 
Zornotza

ASTELEHENA, 22
09:00-09:00
Campillo Montevideo etorb. 24 - 
Durango
Melero, Rosa Mari San Pedro 31 - 
Zornotza
09:00-22:00
Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - 
Zornotza
MARTITZENA, 23
09:00-09:00
De Diego Intxaurrondo 22. - 
Durango
Melero, Rosa Mari San Pedro 31 - 
Zornotza
09:00-22:00
Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - 
Zornotza
EGUAZTENA, 24
09:00-09:00
Gaztelumendi J.A. Abasolo 2 - 
Durango
Melero, Rosa Mari San Pedro 31 - 
Zornotza
09:00-22:00
Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - 
Zornotza
EGUENA, 25
09:00-09:00
Bazan Diaz Uribarri 5 - 
Durango
Melero, Rosa Mari San Pedro 31 - 
Zornotza
09:00-22:00
Sarasketa, Diego Luis Urrengoetxea 5 - 
Zornotza

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

zorion agurrarekin batera.

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

Gozatu Gozotegia

Laster arte ezpainetan
itzi dozuz-ta benetan 

maite zaitueenak penetan

Berbaroko lankideak

Rafa korroan zure hutsunea
Denok sentituko dugu,

Neska-mutilen txilin hotsagaz,
Gogoratuko zaitugu.

Iremiñe dantza taldea

VALENTIN ORTUZAR ARRIAGA
Gorka Madrazo Ortuzarren aitita

RAFA ALBIZURI LAZPITA
 “Otsue”

  Zorionak, Urko! Astelehenean 
8 urte bete dozuz eta! Zorionak 
Iurretako lagun  eta familiaren 
partez!

  Zorixonak, Intza! 6 urte 
potolo-potolo bete barri dozuz. 
Ederra da zu hazten ikustie, 
laztana. Mila mosu aitatxo, 
amatxo eta Lizarren partez.

  Cafes Baquéko biltegiko 
langileok Hamado Pafandan 
agurtu gura dugu. 2002tik gure 
artean egon da, eta orain, bere 
herrira doa proiektu berriekin. 
Zorte on!

  Eguaztenean  Malenek eta zapatuen  Beñatek 
8 eta 5 urte bete dabez. Zorionak maittiak!

  Pilotari gazte hauek urtarrila eta otsaila artean zortzi 
urte egin dituzte. Mutil handiak zarete!

  Otxandiotik 52 pertsona joan ziren Motxotegi mendira zapatuan, Ruben Garate Anselmo gogoratzeko. 
Aurten, 16 urte pasa dira Anselmo auto istripuz hil zela, euskal preso politiko bati bisita egitetik bueltan 
zetorrenean.
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Aitortu beharra dut nahiko des-
pistatua naizela. Hamaika izan-
go dira, nire pentsamenduetan 
galdurik egoteagatik, agurra 
itzuli ez diedan ezagunak (bar-
katu).

Hormekin, baina, beti izan 
dut halako fijazio bat. Maite di-
tut pegatinak, pintaketak edota 
kartelak; jakin-mina sortzen di-
date. Iruditzen zait, zerbait gor-
detzen dutela. Zaparro garaiko 
bat gogoan dut, bereziki. Ikas-
tolarako joan-etorrian, egunero 
ikusten genuen. 2, 3, 4... 15era 
heltzean edo, “Zenbat?” galde-
tu nuen etxean. “Esango nuke 
30 larria dela, atzera bueltarik 
gabea”, erantzuna. Artean, ni-
re hamahiru urteekin ez nuen 
guztiz ulertzen hitz horien esa-
nahia, suposatzen dut. Ezta tes-
tuingurua ere.

Egun horietan, kartela ikusi 
aurreko metro horiek ia korri-
ka egiten genituen, zenbakia 
aldatu zuten jakiteko. Hogeita 
hamargarrena iritsi ahala ur-
duritu ginen; ezin dut deskri-
batu egunek aurrera egin ahala 
handitzen zen ezinegona. 39ra 
iritsita, ez zen beste kartelik 
itsatsi.

Hamazazpi urte igaro dira 
ordutik. 

Izan dut zure berri denbora 
honetan, handik edo hemendik. 
Iazko ekainean, adibidez, eza-
gutzera eman zenuen minbizia 
zenuela. Modu batean, 1999ko 
argazki hori izaten jarraitzen 
duzu niretzako; garai horretan 
bezala, tinko eusten duen per-
tsona bera. Egun, Badajozen 
(Espainia) zauzkate, Durango-
tik 720 kilometrora. Harantza 
irten gara gaur hamarka ba-
tzuk, zure herrikideen berota-
suna helarazteko, eta ganoraz 
artatua izateko, etxean egon 
behar zarela exijitzeko. 

Eutsi gogor, Gorka! Zu(r)
ekin gaude!

Bilboko Mendifilm jaialdiaren barruan, Mendi Short 2015  saria lortu dute  ‘Piztu’ ikus-entzunezkoarekin

 AKUILUA  Aitziber Basauri
Garakordada proiektuan bu-
ru-belarri dabiltza Atxondoko 
bi anaiok, musikan halako ‘im-
passe’ bat egin ondoren. Ho-
rren baitan sortu dute ‘Piztu’ 
ikus-entzunezkoa .

Sorpresa izan da saria?
Mikel Urresti: Bai. Skimetra-
je eskiari eta snowboardari bu-
ruzko film laburren jaialdian 
aurkezteko sortu zen ‘Piztu’. 
Saria lortzeko aukerak geni-
tuela uste genuen arren, ez zen 
horrela izan. Lekeition eta Iza-
ban ere aurkeztu ginen.
Iñaki Urresti: 
Itzela bai! Lana 
eginda zegoe-
nez, eta Men-
di Short mar-
txan, aurkez-
tu egin ginen, 
Mendifilmen 
zati 

izanda, pentsatuz inola ere ez 
genuela lortuko. Espero genue-
na baino gehiago jaso dugu.

Nola sortu zen ‘Piztu’?
M.U.: Iñakik buruan zuen ideia 
batetik sortutakoa da gidoia.
I.U.: Garakordada proiektua 
abiatuta, Skimetrajerako lan 
bat sortzea erabaki genuen; 
asko gustatzen zaigu mendiko 
eskia. Mikelek musika konpo-
satu eta grabatu, eta, nik gidoia 
landu dut. Mendia zer den, egu-
nerokoan ze ekarpen egiten di-
gun azaltzea izan 
da ideia.

Zein ekarpen egiten duzue?
I.U.: Eguneroko arazo edo gora-
beheretan mendiak egindako 
ekarpena erakusten du Piztuk. 
Arazoak erlatibizatzen dira 
mendira joanda; terapia lakoa 
da. Mendia goratu gura izan 
dut, baina, idealizatu gabe; 
mendia bai, baina, neurrian.
M.U.: Garakordada ‘Piztu’ren-
gatik sortu da, zelabait. Iña-
kik bazuen kontatu gura zuen 
zerbait. Ni ere kutsatu nauen 
barne motibazio oso indartsua 
dago tarteko. Mendiari oda 
lakoa izan da: itzela da, halako 
maitasuna diogu, eta guri ema-
ten diguna islatu dugu. Bailara-
ko arazoak erlatibizatzen dira 
mendian, baina, han betirako 
ezin dela egon jakinda. Fami-
lia, lagunak... ditugu bailaran.

Bion zaletasuna da mendia?
I.U.: Bai. Gure alde dugu zaleta-
sun asko partekatzen ditugula. 

Mendia bat, baina, baita 
hainbat kirol eta musi-

ka ere. Musika jotzen 
ibili gara: azkenen-

goz, Ghetton. 
M.U.:Kuriosoak 
gara (barrez).

Ikus-entzunez-
koekiko zale-
tasuna ere bio-
na da?
I.U.: Batez ere, 
nigatik sortua 
da.  Kamera 
eskas bategaz 
ibili naiz, lagu-

nekin-eta. Elo-
rrioko 24 ordu di-

gitalean ere saria 
lortu izan dugu. 

Baina, anbizio handiagoko egi-
tasmoa sortzeko gogoa nuen. 
Argi nuen Mikel horretan nahi 
nuela, bion artean proiektu 
osoa hartu genezakeela. Biok 
Bat egiten dugu, bere muga 
guztiekin.

Anaiak ez dira beti horren on-
do konpontzen, ezta?
M.U.: Zaletasun asko parteka-
tu arren, desberdinak gara.
I.U.: Izaeraz desberdinak ga-
ra, bai, baina orokorrean ondo 
konpontzen gara. Musikan ari-
tu garenean, beti jakin dut Mi-
keli zer gustatzen zaion eta zer 
ez. Erraz komunikatzen gara.

Eta musika?
M.U.: Musika egiten jarraitzen 
dut, baina, Garakordadarako. 
Denak eskatzen du denbora. 
Erabaki beharrean gaude.
I.U.: Ghetto-gaz gelditu ginen. 
Ghettorarte esan genuen. Ez 
dakigu zer gertatuko den.

Favrrese anaiak ekarri dizki-
zue inork gogora?
I.U.: Ez, ez.. (barrez)
M.U.: Ez ditut asko jarraitu. Ez 
naiz identifikatuta sentitzen 
(barrez).

Mendira instrumenturik era-
matea ez zaizue bururatu...
M.U.: Ez!
I.U.: Bateria eramatea konpli-
katua izango nuke! (barrez).

Mendia ala musika?
M.U.: Bat esatekotan, mendia. 
Hala ere, ezin dut musikarik 
gabe bizi.
I.U.: Mendiak asko eman arren, 
ez nabil horren buru-belarri. 

“Bailarako arazoak  
erlatibizatzen dira mendian”

Iñaki Urresti (1981) eta Mikel Urresti (1986) | Mendi Short 2015eko irabazleak | Atxondo


