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Herririk herri

“Madalenako autobus geltokia 
ez zaigu duina iruditzen”
Autobus geltoki berri baten azterketa egingo dute hirigintza plan berrian

  DURANGO  Markel Onaindia
Madalenako autobus geltokia-
ren baldintzak hobetzeko beha-
rrezko pausoak emango ditu 
udalak, eta Aldundiari ere es-
kaera hori egin dio, bere esku-
meneko gaietan. Horrez gaine-
ra, Durangoko hirigintzan alda-
ketak ekarriko dituen planean 
(Hiri Antolamendurako Plan 
Orokorra)  autobus geltoki berri 
baterako azterketa egitea au-
rreikusi dute. EH Bilduko Rosa 
Mintegik aurkeztu zuen mozioa: 
“Madalenako autobus geltokia 
ez zaigu duina iruditzen”. PP-
ren abstentzioa kenduta, alderdi 
guztiek babestu zuten mozioa. 

Durangon euria sarri egiten 
duela kontuan hartuta, Mada-
lenan “aterpe gutxi” dagoela 
kritikatu du Mintegik. Gainera, 
eserleku kopurua ere urria iru-
ditzen zaio, eta bertan adineko 

pertsona ugari zain egoten dela 
esan du, batez ere Galdakaoko 
ospitalera doazenak. Bestalde, 
espaloia baxua dela adierazi du, 
eta autobusetik urrun geratzen 
dela. Inguruan beste zebrabide 
bat eskatu du, gainera. 

Pilar Riosek (PSE-EE) azaldu 
du udal gobernua Aldundiagaz 
egon dela, aterpearen gaiari so-
luzioa emateko asmoz. Momen-
tuz, ez du neurririk aurreratu.

Tren estazioa?
Durangoko Udala aurten gara-
tzen hasiko da plan orokor urba-
nistikoa, eta herritarren partai-
detzagaz zehaztuko dituzte he-
rrian egin beharreko aldaketak. 
Autobus geltokiaren kasuan, be-
rri bat egitea erabakitzen bada, 
tren estazio zaharreko lursaila 
izan ahal da aukeretako bat. EH 
Bildurentzat, zabalgune hori le-

ku egokia litzateke. Eremu hori 
erabilera barik dago, 2012an tre-
na lurperatu zenetik.

Saharara bidaia
Osoko bilkuran, Sahara ere 
berbagai izan zen. Tindufeko 
(Aljeria) errefuxiatuen kanpa-
menduetara bisita egingo dute 
asteburuan Durangoko lau zine-
gotzik: Humberto Jaiok (EAJ), 
Eider Uribek (EH Bildu), Aritz 
Brabok (EH Bildu) eta Fran 
Garatek (PP). Bihar, Saharar 
Errepublika Demokratikoaren 
40. urtemuga betetzen da. Uda-
lak adierazpena onartu du aho 
batez, eta sahararren autodeter-
minazio eskubidea babestu du.

Bestalde, EH Bilduk eta He-
rriaren Eskubideak bihar erre-
fuxiatuen alde Bilbon egingo 
den martxarako deia egin zuten, 
eta PSE-EEk babestu zuen. Madalenako geralekuan aterpe gutxi dagoela kritikatu du EH Bilduk.

Hernandezen berbaldia, 
Memoriaren Plazan
 “Era partzial” batean landu dela uste du EH Bilduk 

  DURANGO  M.O.
Eguaztenean inauguratu zuten 
Memoriaren Plaza, Eusko Jaur-
laritzako Gogora Institutuak 
Durangon antolatu duen ekime-
na. Aintzane Ezenarro Gogora-
ko zuzendaria, Aitziber Irigoras 
alkatea eta Aitor Lopez Aman-
komunazgoko presidentea egon 
ziren, besteak beste.

Talde armatuek zein indar-
keria polizialak eragindako 
hainbat biktimen testigantzak 
proiektatzen dira karpan, eta 
norbere ekarpenak egiteko au-

kera ere badago. Berbaldiei 
dagokienez, astelehenean, Mari 
Carmen Hernandezek (ETAk 
hildako Jesus Mari Pedrosaren 
alarguna) eta Amaia Etxanizek 
(BVEren biktima) egingo dute 
berba, 19:00etan. Hernandezek 
Durangon eskainiko duen lehen 
berbaldia izango da. 

“Era partziala”
Ekitaldiak “interesgarriak eta 
beharrezkoak” iritzi arren, 
Memoriaren Plazak Durango-
ko errealitatea “era partzial” 

batean lantzen duela uste du 
EH Bilduk. Dispertsioa edota 
preso gaixoen egoera ere giza es-
kubideen urraketak direla dio: 
“Iraganera begiratzea ondo da-
go, baina errealitate hauen au-
rrean ezin gara mutu geratu”. 
Gainera, egitaraua osatzeko, 
alderdien eta herriko eragileen 
elkarlana ez dela bilatu kritika-
tu du EH Bilduk.

“Kaxoi batean”
Gogora Institutuak Memoria-
ren Mapa aurkeztu zuen aza-
roan, udalek herrika osatzeko. 
Bada, “udaleko kaxoi batean 
gordeta” dagoela esan du EH 
Bilduk, eta horregatik, batzorde 
berezi bat sortzea proposatu du. 
Herriko eragileen agerraldiak 
eta herritarren lekukotzak jaso-
ko lituzkete bertan.Martxoaren 2ra arte egongo da zabalik Memoriaren Plaza.
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Plaza ondoan dagoen eraikinaren 
teilatua konponduko dute, aurten
Joan zen barikuan onartutako aurrekontuetako inbertsio nagusia da

  IZURTZA  J.D.
Joan zen barikuan 2016ko udal 
aurrekontuk onartu zituzten, 
Izurtzan, Gobernu Taldearen 
(EH Bildu) aldeko botoekin. 
EAJ abstenitu egin zen. 

2015ean ez zuten aurrekon-
turik onartu, eta 2014tik luza-
tutakoekin aritu ziren. Aur-
ten, 639.700 eurotan parekatu 
dituzte sarrerak eta irteerak. 
Inbertsioetan, nagusiki, Tokiko 
Agenda 21ean herritarrek pla-

zaratutako beharrak jaso dituz-
te, Iker Ballarin Gobernu Talde-
ko zinegotziak adierazi zuenez.

Inbertsioetako 36.500 euro 
plaza ondoko eraikineko teila-
tua konpontzeko erabiliko dute 
“filtrazioak” daudelako eta, oro 
har, ez dagoelako egoera onean, 
Lorea Muñoz alkatearen esane-
tan. Eraikin horretan osasun 
zentroa, Argintxu elkartea eta 
jubilatuen elkartea daude, esa-
terako. Beste 25.600 euro Santo 

Tomaseko parkea konpontzeko 
gorde dituzte. Txintxaunak 
berriztu, eta behealdean babe-
serako zorua jarriko dute. He-
rriguneko plazan dauden txin-
txaunak, aldiz, bi-hiru metro 
erdirantza mugitzea da asmoa, 
plazatik tunelerako pasabide zu-
zenagoa geratu dadin. 

Elizaldeko alde batean, ur az-
piegituraren hoditeria nagusia 
aldatuta dago, eta aurten, hodi 
horretatik etxeetarako hargu-
neak egitea gura dute.

EAJren abstentzioa
EAJk bere abstentzioaren arra-
zoiak eman zituen. Besteak beste, 
aurrekontuak osatzeko eurekin 
aurrelanik ia ez dela egon azaldu 
zuen Oskar Zarrabeitia zinego-
tziak. Aurrekontuak eztabaida-
tzeko Ogasun Batzordea udalba-
tzarraren aurreko egunean deitu 
izana kritikatu zuen. Gainera, 
urteko aurrekontuak ez ezik, he-
rriko arazoei irtenbidea bilatze-
ko legegintzaldi osora begirako 
plangintzak landu beharko lira-
tekeela adierazi zuen.Joan zen barikuan egin zuten aurrekontuen udalbatzarra.

Abasolok feministari ipinitako 
salaketa artxibatu egin dute
Plataforma Feminista: “Erasotzaileak seinalatzen jarraituko dugu”

  DURANGO  M.O.
Paul Abasolok Durangoko mu-
gimendu feministako kide bat 
salatu zuen, bere aurka irainak 
egitea egotzita. Abasolori 3 ur-
te eta erdiko kartzela zigorra 
ezarri zioten sexu erasoengatik, 
baina Espainiar Gobernuak 
indultua eman zion 2011n. Ge-
roztik, mugimendu feministek 
publikoki salatu dute bere ka-
sua, pankarten bidez, esaterako. 

Epailearen aurrean, mugimen-
du feministaren aldetik “jazar-
pena” sentitu izana azaldu zuen, 
baina salatutako emakumea 
ekintza horietan ikusi ez izana 
ere bai. Bada, epaileak artxiba-
tu egin du bere salaketa. 

Durangoko Plataforma Femi-
nistak eman du artxibatzearen 
berri: “Pozik gaude, baina ez du-
gu ospakizunik egingo. Ez dugu 
zer ospatu. Ebazpen hau onartu-

ko genukeen bakarra delako”. 
Feministen lana ez dela etengo 
esan dute: “Erasotzaileak sei-
nalatzen eta emakumeentzat 
bizitza duinak aldarrikatzen ja-
rraituko dugu, tinko”. Bestalde, 
mugimenduak jasotako babesa 
eskertu dute, eta poztekoa dela 
diote: “Eraso honek pizturiko 
erantzun sozialak, horrek bai 
merezi duela su artifizialen se-
sio bat”.

Hainbat herritarrek babestu zuten salatutako feminista, epaitegira deklaratzen joandakoan.

Ardoa platerean ere 
bai, Ardosaltsanen
Martxoaren 5a, ardo eta delikatessen feria eguna

  DURANGO  M.O.
Aurtengo Ardosaltsan feriaren 
edizioa ate joka dago. Martxoa-
ren 5ean egingo da ardoaren eta 
delikatessen produktuen azoka, 
Durangoko Landako Gunean, 
eta hainbat nobedade ekarriko 
ditu, gainera. Nabarmentze-
koa, Ardoa Platerean ekimena: 
ardoagaz landutako hainbat 
plater eskainiko dituzte bertako 
jatetxean. 

Aurten, eguerdian etenik 
egingo ez duela ere bada nobe-
dade, Iñaki Uribe antolatzaileak 
azaldu duenez. Goizetik iluntze-
ra, hainbat produktu dastatu 

ahal izango dira: 40 bat upategik 
ekarritako ardoak, dastake-
tak, koktelak, pintxoak, sushia, 
itsaskiak...

Sumum espazioa
Horrez gainera, berezitasunik 
ez da faltako. Sumum espazioa 
izango da horren erakusle. Gai-
nera, Leioako sukaldaritza es-
kolakoek, bost minututan ardoa 
eta jatekoa zelan dastatu eraku-
tsiko dute. Ogia egiteko stand 
bat, liburutegi gastronomikoa, 
eta bidaia gastronomikoen es-
kaintza ere egongo dira Landa-
ko Gunean.

Gastronomiaren zale ugari batzen ditu Ardosaltsan azokak.

WhatsApp erabiliko 
dute Arreta Zerbitzuan 
Kutxazain automatikoan 5.500 eragiketa egin dira

  DURANGO  M.O.
Herritarren Arreta Zerbitzuan 
(HAZ) WhatsApp zerbitzua 
eskainiko dute hemendik au-
rrera. Beraz, telefonoko mezu 
horien bidez ere eskaerak eta 
tramiteak egin ahalko dituzte 
durangarrek. Aitziber Irigoras 
alkateak azaldu du HAZ hobe-
tzeko lan etenbakoan dabiltzala, 
eta WhatsApp aplikazioaren 
erabilera da pausoetako bat. 

Tramiteak egiteko kutxazain 
automatikoa 365 egunez zabalik 
egongo dela esan du alkateak, 
eta bertan, eragiketa gehiago 

egiteko aukera ere eman gura 
dutela. Bigarren kutxazain bat 
ipintzea ere aztertzen dabiltza, 
Landakoko kiroldegia lako leku 
jendetsuren batean.

Nota altua
Kutxazaina urrian ipini zuten, 
eta ja 5.500 eragiketa burutu di-
ra bertan. Erabiltzaileen artean 
inkesta bat egin dute, eta HAZek 
lortutako nota 8,6koa izan da 
10etik. Langileen tratuak 9,4koa 
jaso du, eta Irigorasen berbetan, 
“profesionaltasuna, enpatia eta 
kalitatea” islatzen dira. 

Herritarren Arreta Zerbitzuak 8,6ko nota lortu du erabiltzaileen inkestan.
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Jaiak antolatzeko 
batzarretan parte 
hartzeko gonbita, 
martxoaren 4an

  OTXANDIO  J.D.
Jai Batzordea aurtengo santa-
mañak egituratu eta antolatze-
ko batzarrak egiten hasiko da. 
Uztailean ospatuko dituzten 
jaiak modu parte-hartzailean 
osatu gura dituzte, eta batzarre-
tara bertaratzeko gonbita luza-
tu diete herriko norbanakoei 
zein kirol eta kultur elkarteei. 
“Danon ekarpen txikiek jai he-
rrikoi handiak egiten dituzte”, 
animatzen du herritik zehar 
banatutako karteletan jaso du-
ten goiburuak. 

Lehenengo batzarra mar-
txoaren 4an egingo dute, dato-
rren asteko barikuan. Plaza 
ondoko Bolalekuan batuko di-
ra, 18:30ean. Bertan, iazko san-
tamañak aztertu ostean, aur-
tengoen nondik norakoak era-
bakitzen saiatuko dira, eta 
bertaratzen diren denek jaien 
gaineko euren iritzia plazara-
tzeko aukera izango dute.

Alegria garaile 
Mallabiko asto 
probetan

  MALLABIA  P.B.
Pasa den ostiralean jokatu zen 
Mallabiko pisu neurtuko asto 
proben 9. saria, herriko pro-
balekuan. Bermeoko Janire 
Alegriaren astoak irabazi zuen 
txapelketa, 67 untzako marka 
jarriz 331 kiloko pisuan. Biga-
rren postua Goiherri-Eran-
dioko Miren Olabarrietaren 
astoak lortu zuen, 382kiloko 
pisuarekin 66 untza eta laur-
den eginez. Podiuma Gamizko 

Torrentegik bete zuen, 54 un-
tza eta hiru laurdeneko mar-
ka ezarriz 411 kiloko pisuan. 
Durangaldeko lehen sailkatua 
Iurretako Partiliku Taldea izan 
zen, 53 untza eginda 380 kiloko 
pisuarekin. Bosgarren postuan 
Taberna Zaharrako astoak 
lortu zuen, 52 untza eginda. 
Seigarren postuan Ugalde, 
zazpigarrenean Satxibar, zor-
tzigarrenean Irazola, bederatzi-
garrenean Egia eta hamarga-
rrenean Erleaga sailkatu ziren, 
hurrenez hurren.

Bermeoko Janire Alegriaren 
astoak irabazi du aurtengo 
ekitaldia, 67 untzako 
markarekin

Hazilan, gazte  
kualifikatuei  
zuzendutako  
programa, abian 

  DURANGALDEA  J.G.
Durangaldeko Amankomu-
nazgoak Hazilan proiektua 
jarri du martxan. Ekimen ho-
nek Durangaldeko gazte kua-
lifikatu langabeak eta herriko 
enpresak uztartuko ditu. Pren-
tsa oharrean azaldu dutenez,  
Europako Gizarte Funtsak 
%50ean finantzatzen du pro-
grama hau. Bost urteko iraupe-
na izango duen programaren 
helburua gazte hauen lanera-
tzea erraztea da. Langabezian  
dauden eta ikasten ari ez diren 
20-35 urte arteko gazte kualifi-
katuek parte hartu ahal izango 
dute Hazilanen. 

Proiektuan aurreikusten 
denez, 80 orduko prestakun-
tza prozesua eskainiko diete. 
Banakako saioak ere izango 
dituzte. Era berean, batez beste 
lau hilabeteko iraupena izango 
duten praktikak burutzeko au-
kera izango dute.

Urki paper-dendak irabazi du 
enpresa-proiektuen lehiaketa
Zazpigarren edizioa duen lehiaketan aurkeztutako proiektu bakarra izan da

  IURRETA  A. Basauri
Urki paper-dendak irabazi du 
Iurretako VII. Enpresa Proiek-
tuen Lehiaketa. Aurretik ze-
goen denda berregokitu du 

Haizea Ruiz de Pinedok, eta 
“jardueragaz jarraitzeko asmo 
hori” saritu gura izan du uda-
lak. Horrela azaldu du Iñaki To-
torikaguena alkateak. Aurkeztu 

den proiektu bakarra izan da, 
eta 6.000 euro irabazi ditu.

Jarduera berri lez hartu du-
te, alkateak esan duenez: “Asko-
tarikoak saltzen dituzte, eta au-
rrealdea konpondu dute. Jarrai-
pen asmo hori saritu dugu.  Izan 
ere, ez da erraza negozioa hastea 
autonomo lez. Enpresa berriak 
sortzea nahi dugu, baina, daude-
nak finkatzea eta jarraitzea ere 
bai”. Jolasak, liburuak, litxarre-
riak... saltzen dituzte. Eskolara-
ko amantalak eta baserritar jan-
tziak ere bai. Sariaren %70 jaso 
du, jada, azken hiru urteetan 
herrian bizi den gasteiztarrak. 
Urtea igarota, jarraitzen badu, 
beste %30a jasoko du. Laguntza 
hauen garrantzia nabarmendu 
du Ruiz de Pinedok.Iurretako Udalak sustatutako lehiaketa irabazita, 6.000 euroko laguntza lortu du.

“San Andreseko ermita eta 
elkartea lapurtu egin dituzte”
Auzokideak harrituta geratu dira ermitaren eta txokoaren jabe eliza dela jakitean

  IURRETA  Jone Guenetxea
Eliza katolikoak Bizkaia, Ara-
ba eta Gipuzkoako 525 ondasun 
bereganatu edo inmatrikulatu 
ditu 1978tik hona, Jabetzaren 
Erregistroak emandako da-
tuen arabera. Hau da, ez zeuden 
inoren izenean, eta elizak bere 
jabetzan erregistratu ditu. Joan 
zen astean, gai honen inguruko 
erreportajean ANBOTOk azal-
du zuen moduan, San Andres 
auzoko ermita eta txoko edo el-
karte gastronomikoa agertzen 
dira zerrenda honetan. Txokoa 
ermitaren alboan eraiki zuten 
auzotarrek, 1990 bueltan, eta 
geroztik, bazkari zein karta-jo-

koen bilgune izan da; eurek or-
daindu dituzte gastuak. Elizak 
1993an inmatrikulatu zuen. 

Nekane Bereziartua San An-
dreseko auzokideak lapurreta-
tzat jo du elizak ermita eta elkar-
te gastronomikoa bereganatzea.  
Azaldu duenez, bere sasoian 
abadeak, mezaoste batean, bere 
aitari galdetu zion ermita eta 
txokoa noren jabetzan zeuden. 

“Nire aitak azaldu zion abadeari 
ermita auzotarrek altxatu zute-
la, eta lurrak auzokide batek be-
re borondatez emandakoak izan 
zirela. Nire aitak esaten zuen ez 
genuela paperik behar, guk ba-
dakigula ermita auzokoa dela. 
Papera baino garrantzitsuagoa 
zen emandako berba”. Bere aita 
eta sasoi hartan jardun zute-
nak hilda daudela gogoratu du 
San Andreseko auzokideak, eta 
ezingo dutela, beraz, azalpenik 
eman. “Elkartea auzokideek 
dirua ipinita eta auzokideek lan 
eginda sortu da”. Orain, elizak 
dio Santa Anak erabakiko duela 
San Andresen zer egin?”.

Iurretako San Andres auzoan, ermita ondoko txokoa 1993an erregistratu zuen elizak.

Jabekuntza  
Eskola kide  
berriei zabalik

  BERRIZ  A.U.
Berrizko Emakumeen Jabe-
kuntza Eskolan talde bi sortu 
ziren ikasturte hasieran, eta 
egunotan aurkezpen batzarrak 
egiten dabiltza, taldeotan egi-
ten dutena azaltzeko. Izan ere, 
tailerrak irekiak dira, eta inte-
resa duten emakumeek aukera 
daukate ikasturtean zehar ize-
na emateko.

Gaur goizean egin dute Ja-
bekuntza Eskolako talde ba-
ten aurkezpena. Emakume 
etorkinen topaketa programa 
abiatu zuten irailean, eta bari-
kuro, 10:00etan, elkartzen dira 
euren intereseko gaiak lantze-
ko; egoera pertsonala eta lana 
topatzeko baliabideak landu 
dituzte, esaterako. Barikuro, 
Maroko, Senegal eta Maliko 
emakumeak elkartzen dira, 
eta, esan bezala, taldea partaide 
berriei irekita dago. Emakume 
etorkinek eurek jo zuten udale-
txera horrelako espazio bat es-
katzen; elkartu, eta formazioa 
jasotzeko gune bat gura zuten.

Eguaztenean, 16:30ean, izan-
go da Jabekuntza Eskolako 
beste taldearen aurkezpen ba-
tzarra. Mindfulness teknikari 
buruzko tailerra da, eta emo-
zioak, pentsamenduak, sentsa-
zio fisikoak eta sentimenduak 
kudeatzen ikasten dabiltza.

NEKANE  

BEREZIARTUA



2016ko otsailaren 26a, barikua  |  anboto   Publizitatea    5



2016ko otsailaren 26a, barikua  |  anboto

“Pertsona arimak egiten du, eta  
zuk nahi bezala bizi behar duzu”

Tolerantzia ardatz du Betigol taldeak, eta transexualitatea bizi duten bi jokalariak babesteaz gainera, aldarrikapena egin du

 ELKARRIZKETA  M. Onaindia
Prozesu zail bat garatzeak ema-
ten duen sakontasunagaz ber-
ba egiten dute Iraide Leginak 
eta Izaro Antxiak, baina, aldi 
berean, ilusioz eta umorez ere 
bai. Asko dute esateko eta era-
kusteko. Mutilen gorpuzkeragaz 
jaio ziren, baina txikitatik hasi 
ziren bestelakoa igartzen; neska 
sentitzen ziren. Pertsona transe-
xualak dira gizartearen begieta-
ra. Duela zazpi bat urte hasi zen 
Iraideren etapa berria, eta duela 
hile gutxi Izarorena. Euren bizi-
penak eta areto-futbolarekiko 
afizioak elkartu ditu Zornotzako 
Betigol taldean.

Betigol taldean jokatzeak zer 
suposatzen du zuentzat? Zer 
ematen dizue? 
Iraide: Nik inoiz ez dut futbo-
lean jokatu. Afizio lez, umeei 
irakatsi izan diet, eta orain talde 
baten egotea itzela da. Partidu 
guztietara eta Ligara ere joan 
gura dut! Zelaitik irten ere ez, 
kasik [barrez]. Kristoren ilusioa 
ematen dit. 
Izaro: Urte asko daramat areto
-futbolean jokatzen. Portugale-
teko talde baten koordinatzailea 
naiz; beste eginkizun batzuk 
dauzkat han, eta jokatzea ez da 
garrantzitsuena. Iaz mutilen tal-
deko jokalaria nintzen, eta aur-
ten euren entrenatzailea naiz. 
Jokatzea soilik ere nahi nuen, 
eta hemen egin dezaket hori. 
Taldeko beste bat naizela sentitu 
gura dut, arazorik eduki barik.

Betigol talde tolerante lez aur-
keztu da. Babestuta sentitzen 
zarete? 
Iraide: Tolerantzia, errespe-
tua...   Denok jokatu ahal dugun 
talde bat izatea, horixe da susta-

tu nahi duguna. Eroso sentitzen 
gara, eta aldarrikapen modura 
ere erabili gura dugu. 

Izaro, zuk liga ofizialean joka-
tzeko arazoak eduki dituzu, 
ezta? 
Izaro: Bai. Ikasturte honetan 
jokatu gura nuen, eta oraindik 
saiatzen nabil. Debuta egitea 
gustatuko litzaidake, eta horre-
tan nabil. Lehenengo, nortasun 
agiria lortu behar dut, baina 
hori baino lehenago debutatu 
nahiko nuke, aurrekari hobe 
bat markatuko litzatekeelako. 
NANa traba bat da, eta gainera, 
urte biko hormonazioa egitea 
eskatzen du. Bi urtez jokatu 
barik egotea ez zait justua iru-
ditzen. Eusko Jaurlaritzako dis-
kriminazioaren aurkako sare 
baten bidez, nire kasua lantzen 
gabiltza. Gainera, ez dakigu no-
rena den eskumena. Bizkaiko fe-
derazioan galdetu dut, eta esan 
didate Espainiakoaren ardura 
dela, baina ez dute ezer adieraz-
ten. Bestalde, talde batzuetan ez 
didate ezta erantzun ere egin, 
jokatzeko eskaera egitera joan 
naizenean. Ezezko asko jaso 
ditut.

Emakume izanda, beste traba 
batzuk ere ezartzen dira...
Izaro: Nazioarteko Olinpiar 
Batzordeak ateratako azken 
ebazpenean, ebakuntzarik barik 
jokatu ahal dela dio. Baina ema-
kumeak, gure kasuan, hamar 
nanogramo testosterona baino 
gutxiago-edo edukitzea beha-
rrezko jotzen dute. Beraz, apar-
teko traba bat daukagu emaku-
me izatearren. Abantaila fisi-
koaren gaiagaz arrazoitzen dute 
batzuek; nik, hormonazioa hasi 
aurretik, 10 kilometro 54 minu-

tutan egiten nituen korrika, eta 
orain, ordubete eta 4 minututan. 
Lasterketa gehienetan azkeneta-
koa izaten naiz [barrez]. 

Zelakoak izan dira zuen prozesu 
pertsonalak? Noiz hasi zineten 
konturatzen neska zinetela?
Iraide: 20 bat urtegaz joan nin-

tzen elkartera, baina gaiagaz 
bueltaka, nerabezaro guztian 
zehar. 4 edo 5 urtegaz hasi nin-
tzen konturatzen. Gure garaiak 
oso desberdinak ziren oraingoe-
kin alderatuta, eta zalantza han-
diak nituen, ez zegoen-eta infor-
maziorik. Lehenago ez onartzea-
gatik asko damutzen naiz.

Izaro: 4 edo 5 urtegaz ere, ikasto-
lan, ez nintzen mutil sentitzen. 
Beste gauza bategatik bullyn-
ga [eskolako jazarpena] jasan 
nuen, eta uste nuen ez nuela 
biziraungo nire sentipenena ja-
kingo balitz. Gorde egin nuen. 
Gainera, neska sentituta ere, 
emakumeak gustatzen zitzaiz-
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Izaro Antxia (1981, Portugalete) eta Iraide Legina (1989, Zornotza) | Zornotzako Betigol taldeko futbolariak |

Lehior Elorriaga
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kidan, eta hori, nire izaera ezez-
tatzen jarraitzeko beste aitzakia 
bat izan zen. Horrela egon naiz 
duela gutxi arte. Argazkiak go-
rroto nituen, eta orain ez.
Iraide: Zuzenbideko 2. mailan, 
gaiaz gehien zekiena nintzen, 
baina suspenditu egin nuen. 

Gizarte tolerante batean bizi 
garela esan ohi da...
Izaro: Lehen baino tolerantea-
goa agian bai, baina ez nahikoa. 
Iraide: Bai eta ez. Tolerantzia 
bizi izan dut unibertsitatean, 
lanean... Inporta zaidan jendeak 
onartu eta errespetatu du. Insti-
tuzioekin ez dut arazorik eduki, 
bai ordea Zornotzako anbulato-
rioko funtzionarioagaz. NANa 
aldatuta ere, ez zidan Osaki-
detzako karneta eman nahi. 
Erregistroko autoa eta txostena 
eskatzen zizkidan. Haserretu, 
eztabaida irabazi, eta hiru aste-
ra karneta jaso nuen. 
Izaro: Durangoko Sasikoa tal-
deagaz ere entrenatzen nabil, 
eta lehendik [mutil lez] eza-
gutzen ninduten arren, lehen 
egunetik inolako arazorik barik 
ibili naiz. Donostian, Gehitu 
erakundeko taldeagaz ere oso 
gustura nabil, eta asteburuetan 
lasterketetan parte hartzen dut. 

Lanean zelan?
Izaro: Koordinatzailea Zara-
gozan dago, eta bariku batean 
han agertu nintzen, itxuralda-
tuta. Ez zuela espero esan zidan, 
baina, hurrengo astelehenean, 
erabiltzaile datuak eta helbide 
elektronikoa aldatuta nituen. 
Informatika zerbitzu batean egi-
ten dut lan, eta bisitak egitean ez 
dut arazorik eduki.
Iraide: Nire lanean ere aldez au-
rretik ezagutzen ninduten, eta 
lan ona egin nuen. Baina, gal-
dera da: euregaz lehendik lanik 
egin ez banu, gero kontratatuko 
ninduten? Airean dago.

Eta zuek talde berean egotea 
estimatzen duzue?
Iraide: Hori da txarren darama-
dana, hau aguantatzea! [barrez].  

Sexu aldaketaren prozesua 
amaitzen nenbilela etorri zen 
bera. Berak bide erdia dauka 
eginda, eta badaki zer egin deza-
keen eta zer ez. 
Izaro: Aurten ebakuntza egingo 
dut. Nik berarengandik ikasten 
dut, eta nik futbolean erakusten 
diot [barrez]. 

Antia Fernandez boleibol joka-
lari galiziarraren kasua ezagun 
egin da. Zuen debuta ere ga-
rrantzitsua izan daiteke.
Izaro: Ez zait gustatzen zalapar-
ta mediatikoa, baina aldarri-
katu egin behar dela uste dut. 
Antia ezagutzen dut, eta berak 
horma bat bota du. Lan gogorra 
egin du, eta ezezkoak jaso arren, 
lortu du azkeni. Aldi berean, oso 
tristea da, 2016an, federatutako 
transexual bat albiste izatea. 
Normala behar luke, baina ho-
rretarako, jende gehiago oldar-
tu behar da.

Zelan begiratzen diozue etor-
kizunari?
Iraide: Etorkizun luzeari barik, 
gaurkoari begiratzen diot. Ea 
ikasketak amaitzen ditudan, 
lehenik eta behin. Askok esaten 
didate irakasle izateko, beste 
batzuek abokatu... Momentukoa 
ondo irtetea, ama izatea eta fut-
bolean jarraitzea gura dut. Ea li-
ga irabazten dugun! [barrez]. Ez 
dut uste bizitza berri bat denik, 
batzuek dioten lez, baina bai eta-
pa berri bat.
Izaro: Ez naiz damutzen lehen 
bizitakoaz. Nire parte da, eta 
asko ikasi dut horri esker. Au-
rrerantzean? Bada, lanean oso 
pozik nago, eta horretan jarrai-
tzea nahiko nuke. Bestalde, psi-
kologia ere ikasi nahiko nuke, 
urrutiko hezkuntzan. Kirol 
mailan, nire ilusioa apirilean 
edo maiatzean debuta egitea 
da. Portugaleteko Iraultzaileak 
taldekoekin berba egin dut ho-
rretarako, izan ere, Betigol hu-
rrengo ikasturtean hasiko da 
liga ofizialean.

Zer mezu bidaliko zeniokete 
zuen antzeko bizipena izan eta 
ausartzen ez denari? 
Izaro: Jakinda garaipena ez de-
la %100ean lortzen, ausartzeko 
esango nioke, eta kalera irtetea 
ona dela, askatasuna ematen 
dizulako. Askatasunik barik 
ez gara ezer. Iraidek eta biok 
zortea eduki dugu gure familia 
eta inguruan, baina beste jende 
batek ez. Kirola oso ona da bizi-
tzarako, eta kalean jendeagaz 
bizitzen duzuna ezin da ezerga-
tik aldatu.
Iraide: Pertsona arimak egi-
ten du, eta zuk nahi bezala bizi 
behar duzu. Ez dago argirik 
iluntasunik barik, baina au-
sartu, borrokatu, eta beldurra 
kendu. Izan zaitez zu. Bizitza 
hobetuko da.

Denok jokatu 
ahal dugun talde 
bat izatea, hori 
da sustatu nahi 
duguna”

Kirol mailan,  
nire ilusioa 
apirilean  
edo maiatzean 
debuta egitea da”

Betigol taldea osatzen duten jokalari batzuk, talde argazkian, Ganeko entrenamendu zelaian.

Izaro eta Iraide, elkarrizketa egin aurretik ateratako argazkian.

Jokalari gehiago eta abonatuak 
behar dituzte Betigol taldean
Irabaztea baino, ondo pasatzea eta ikastea dira taldearen helburuak

Betigol taldea berezia da, bai-
na ez bakarrik tolerantea de-
lako sexu edo genero arloan. 
Balioz jantzitako taldea da. 
Sortzailea ama koadrila bat 
izan zen, euren bizitzetako eta-
pa berri horretan, aisialdirako 
aukera bat areto-futbolean 
topatu zutenak. Gaztetxoak 
zirenean, kirol horretan ibili 
ziren batzuk, eta berriro piztu 
zitzaien sugarra.

Horrez gainera, ikuspegi 
solidarioa ere badute. Euren 
talderako bazkideak eta abo-
natuak behar dituzte, gastuei 
aurre egiten laguntzeko. Bai-
na, behar baino diru gehiago 
lortzen badute, Zornotzako 
Accion Social Amorebieta el-
karteari emango diote dohain-
tzan. Laguntza ekonomikoa 
behar duten zornotzarrekin 
egiten du lan elkarte horrek. 
Beraz, Betigol taldeak bere 

partaideengan sinesten du, 
baina gizartearengan ere bai.

Jokalari bila
Momentuz, hamabi jokalari 
daude taldean, eta liga ofiziala-
ri  begira, gehiago behar dituz-
te. Izan ere, gehiago egoten ba-
dira, partiduetan txandakatu 
ahal izango dira. Lehiakorrak 
izan gura dute, baina irabaztea 
baino gehiago, ondo pasatzea 
eta ikastea dira helburu nagu-
siak, Izarok kontatu duenez.
Giro ona igartzen da taldean, 

eta itzelezko ilusioa ere bai: 
“Ligan, motibazio eta ilusio 
gehien edukiko duen taldea 
izango da”, dio Iraidek.

Aniztasuna topatuko dute 
taldera batzen diren neskek, 
eta horri balioa eman dio Irai-
dek. Elkarren arteko errespe-
tua izango da ardatz.

Abonatuak, mutilak ere
Bazkideek entrenatzeko eta 
jokatzeko eskubidea edukiko 
dute, eta baita batzarretan 
parte hartzeko ere. Abonatuen 
kasuan, ez dute botorik eduki-
ko batzarretan. Abonatuen fi-
gura mutilei ere zabalik dago, 
baina laguntzeko bakarrik. 

Martitzenetan eta eguene-
tan entrenatzen dira, Ganen, 
20:00etan. Jokatu edo lagundu 
gura duenak, edurne.betigol@
gmail.com helbidera idatzi 
ahal du.

“Ligan, motibazio eta  
ilusio gehien edukiko  
duen taldea izango da”,  
dio Iraidek
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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.

Sarraila 
elektronikoak 
ipini dituzte  
udal eraikinetan   

  ZALDIBAR  I.E.
Eraikin publikoak hobeto ku-
deatzeko helburuz aldatu ditu 
Zaldibarko Udalak eraikin pu-
blikoen sarrailak. Arantza Bai-
gorri alkateak azaldu duenez, 
“baimendutako pertsonek, bai-
mendutako ordu eta egunetan” 
zabaldu ahalko dituzte, aldake-
ta horregaz, udal eraikinak. 

Erabiltzaile asko dituzte 
eraikin publikoek, eta Arantza 
Baigorri alkateak esan duenez, 
giltzen kopia asko ibili izan 
dira urteetan eskuz esku, eta 
beti ez da eraikinen erabilera 
egokia egin izan: “Batzuetan, 
arazoak sortu izan dira, jen-
dea kontrolik barik sartu izan 
delako eraikinetan, ordutegiz 
kanpo, esaterako”. 

Pub Quiz Elorriora 
helduko da, lehenengoz
Ondo pasatzea eta ingelesa praktikatzea da helburua

  ELORRIO  M.O.
Martxoaren 11n Pub Quiz hel-
duko da Elorriora, lehenengoz. 
Trivial estiloko jolasaren bidez, 
ondo pasatzea eta ingelesa prak-
tikatzea da helburua. Iaz Duran-
goko Plateruenean hasi ziren 

egiten, arrakasta handiz, eta 
partaideetako batzuk elorria-
rrak direnez, lantzean behin 
herrian egitea erabaki dute. 
Ateneoan batuko dira, 21:30ean, 
bost laguneko taldetan, eta ba-
koitzak 50 zentimo ipiniko ditu.

Platerueneko saioetan 100 lagunetik gora batu izan dira sarri.

Zoru pelbikoaren 
inguruko 
ikastaroa egingo 
dute, martxoan 

  MAÑARIA  M.O.
Zoru pelbikoa indartzeko ikas-
taroa egingo dute Mañarian, 
martxoko hainbat zapatutan 
zehar. Hain zuzen ere, martxoa-
ren 5ean izango da lehenengo 
saioa, eta 12an eta 19an ere el-
kartuko dira partaideak. 

Liburutegi zaharra ipini du-
te elkargune lez, eta 11:00etatik 
12:30era bitartean garatuko du-
te ikastaroa.

Zoru pelbikoak aldaketak ja-
saten ditu urteetan zehar. Batez 
ere, haurdunaldiaren eragine-
kin lotzen da, baina emakume 
eta gizonek bestelako arra-
zoiengatik ere eduki ditzakete 
aldaketak. Mañariko saioen 
bidez, gorputzeko eremu hori 
indartuko dute.

Zezpala sagardoa 
botilaratu, eta 
ia guztia banatu 
dute dagoeneko  

  GARAI  M.O.
Durangaldeko lagun koadrila 
batek Zezpala sagardoa ekoiz-
ten du Garaiko Etxeita base-
rrian, auzolanean eta antzi-
nako era naturalean. Aurten, 
1.500 litro ekoitzi dituzte, eta 
urtarril amaieran botilaratu 
zuten. Bada, dagoeneko banatu 
dituzte ia botila guztiak lagun 
eta ezagunen artean. 

Baina, sagardo berezi ho-
ri dastatzeko irrika dutenek, 
bihar edukiko dute aukera, Ga-
rain. Izan ere, Trumoitte kul-
tur elkarteak Sagardo Eguna 
antolatu du; 18:00etatik aurre-
ra ospatuko da, pilotalekuan. 
Zezpalaz aparte, garaitarrek 
lagunduta sortzen den Okiltxi-
ki sagardoa ere edan ahalko da.

Autoei begirako Apata beharrean, oinezkoak 
lehenesten dituena gura dute herritarrek
Espazio publikoa berrantolatzeko bidean, herritarren kezkak jasotzen dabiltza Kale Irekiak saioetan

  ATXONDO  J.Derteano
Apatako espazio publikoa zelan 
berrantolatu pentsatzeko, Kale 
Irekiak izeneko hainbat saio 
ireki egiten dabiltza Urak Bide 
Taldeko kideak. Bertan, herrita-
rrek euren iritzia eta ikuspegia 
eman dute. 

Herritar denei edo kolektibo 
zehatzei —   emakume, nagusi, 
ume…—  mugatutako batzarrak 
bideratzen ari dira, baina denetan 
ikuspegi kolektiboa dute helburu. 
Esaterako, ‘Emakumeen Topa-
ketan’ gizon zein emakume, ume 
zein heldu, herritar askori eragi-
ten dieten kezkak azaldu ziren. 
“Autoak, gaur egun, alde denetara 
heltzen direla oso barneratuta 
dute, espazio dena hartzen dutela, 
eta, alde horretatik, erabakiren 
bat hartu behar dela”, dio Saioa 

Zuazubiskar Urak Bide Talde-
ko kideak. Oinezko bide denei 
batasuna emango liekeen sare 
osatu baten beharra ere plazara-
tu zuten. Eraikin publikoetarako 
irisgarritasuna da beste kezka 
bat. Esaterako, osasun zentroaren 
kanpoaldeak aparkaleku batera 
ematen du, eta anbulantzia ezin 
da atera heldu larrialdirik balego.  

Eskolarako bideak eta eliza 
inguruko zonaldeak kezka biak 
batzen ditu. Irisgarritasunaren 
aldetik, eskolara joateko itzuli 
handia eman beharra dago atze-
tik, eta aldapa gogorra egiten 
zaie ume-karrotxoekin doazenei, 
batez ere edadekoak badira. Au-
to-oinezko ereduari dagokionez, 
sasoi batean eliza inguruan plaza 
lez erabiltzen zena, gaur egun 
aparkaleku moduan erabiltzen 
da, eta umeak hesietatik barrual-
dera baino ezin dira jolastu.

Beste kezka batzuk errepi-
de nagusiaren beste aldera bizi 
direnen gainekoak dira. Bidea 
gurutzatzeko pasabide bakarra 
dute; gainera, alde horretan ez 
dute espaloirik semaforora edo 
autobus geltokira  heltzeko.Kale Irekiak jardunaldien barruan egin zen Emakumeen Topaketa saioko irudia. Urak Bide Taldea
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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    

Gutuna
Azaroan, mugimendu feministako gure kidearen aurka jarritako 
salaketa artxibatu egin dutela jakin dugu duela zenbait egun.

Pozik gaude, baina ez dugu ospakizunik egingo. Ez dugu zer os-
patu. Ebazpen hau onartuko genukeen bakarra delako. Amaiera 
hau onartu zitekeen bakarra delako. 

Hori bai, amaierarik ez duena gure lana da, feministon lana. 
Erasotzaileak seinalatzen eta emakumeentzat bizitza duinak alda-
rrikatzen jarraituko dugu, tinko. 

Zentzu honetan, salaketaren harira egindako kanpainan parte 
hartu zenutenon konpromisoa eta laguntza eskertu nahi dugu. Mu-
gimendu feministaren kontrako eraso honek pizturiko erantzun 
sozialak, horrek bai, su artifizialen sesio bat merezi duela. Morea, 

lila eta alberjinia kolorekoa!
Eskerrik asko, mugimendu feminista kriminalizatzeko ahalegin 

maltzur honi, zutik jarriz, erantzun diozuen guztioi. Bihotz-biho-
tzez!  

Kaleak morez pintatzen topo egingo dugu!
Gora aliantza feministak! 
Gora borroka feminista!

Ainhoa Urrengoetxea Gezala eta Miren Sarrionandia Derteano, 
Durangoko Plataforma Feministaren izenean

Autzaganeko tunela amaitzeko 
lanak berriz hasi dituzte, gaur
Autzaganeko errepideko eta tuneleko lanak geldirik egon dira zazpi hilean

  ZORNOTZA  J.Derteano
Zazpi hilean geldirik egon os-
tean, Autzaganeko errepidea 
zein tunelak amaitzeko lanei 
gaur ekin diete berriro. Lanak 
aurrera eramateko ardura du-
ten enpresek 25 hileko epealdia 
izango dute dena amaitzeko. 

Imanol Pradales Ekonomia 
eta Lurralde Garapena Susta-
tzeko diputatuak obra amai-
tzeko falta diren lanen gaineko 
azalpenak eskaini zituen joan 
zen astean, tuneletara egindako 
bisitan. Diputatuak gogorarazi 
zuen Autzaganeko errepideko 
kanpoko obra ia amaituta da-
goela, eta tuneletan 62 eta 63 me-
tro gelditzen direla hondeatze-

ko. Tunelek, guztira, 693 metro 
eta 695 metro izango dituzte.

Horrez gainera, akuiferoa-
ren inguruko xehatze eta kon-
trabobeda sekzioko induske-
ta-lanak ere falta dira egiteko. 
Lan horiekin batera, tunelaren 
erdia estali behar dute, eta es-
paloi eta instalazio guztiak egin 
behar dituzte.

Lanak Excavaciones Vda. De 
Sainz,  Lurpeko Lan Bereziak, 
S.A. eta Excavaciones Cantá-
bricas, S.A. enpresek osatutako 
UTEari —enpresen aldi batera-
ko bateratzea— esleitu dizkiote 
20.343.349 eurotan (BEZ barik). 
Kopuru hori lizitazio aurrekon-
tuan jasotakoa —21.898.504 eu-

ro— baino %7 baxuagoa da.
Obrak amaitu artean, bide- 

segurtasuna hobetzeko jardue-
rak egingo dituzte, eta horre-
tarako proiektua lizitaziora 
atera du Aldundiak. Esaterako, 
Gorozikako bihurguneetako 
peralteak edo goraguneak alda-
tuko dituzte, eta trafiko seinale 
bertikalak eta horizontalak ere 
gehitzeko asmoa dute.

Autzaganeko lanak iazko uz-
tailetik geldirik zeuden. Bizkai-
ko Foru Aldundiak lanen ardu-
ra zuen UTEarekin lotzen zuen 
kontratua hautsi zuen, besteak 
beste, ingurumen eskakizunek 
eragindako gainkostuen kargu 
ez egitearren.

Joan zen barikuan Autzaganeko tuneletara egindako bisitako irudia.

CESPAren esku, 
beste urtebetez, 
Traña-Matienako 
kaleen garbiketa  

  ABADIÑO  Itsaso Esteban
Gobernu taldeko Abadiño-
ko Independienteak eta EAJ-
ko zinegotziek bozkatu zuten 
Traña-Matienako kale garbi-
keta kontratua beste urtebetez 
luzatzearen alde. Gaia eztabai-
dagai izan zuten martitzeneko 
osoko bilkuran, eta gobernu 
taldeak udal zerbitzuak azpi-
kontratatzeko daukan joera 
kritikatu, eta kontrako bozka 
eman zuen Bilduk. 

Lau urterako lotu zuten, ha-
siera batean, Traña-Matienako 
kale garbiketaren zerbitzua 
CESPA enpresagaz, eta iaz, 
urtebeterako luzapena eman 
zioten. Martxoa da urtebete-
ko luzapen horren epemuga, 
baina alkateak esan zuenez, 
“zerbitzuaren lehiaketa publi-
koaren deialdia egin ahal izate-
ko, baldintza orria ezin izango 
dugu martxorako prest eduki, 
eta horregatik proposatzen du-
gu urtebeteko luzapen hori”.

Traña-Matienakoa ezezik, 
herri osoaren garbiketa enpre-
sa bati esleitzeko aukera azter-
tzen dabiltzala aurreratu zuen 
Jose Luis Navarro alkateak, 
martitzeneko osoko bilkuran. 
Kale garbiketa zerbitzuaren 
esleipena egiteko baldintza 
orria zehaztuko dute datozen 
hileetan, eta proposamen hori 
mahaigaineratuko du gobernu 
taldeak.

DURANGALDEA ASTEON    

ZORNOTZA  ‘Ongi etorri Errefuxiatuak’ 
plataformak biharko antolatu dituen mo-
bilizazioetan parte hartzera deitu ditu 
Zornotzako HiriEkimenak herritarrak. 
Euren herrialdeetatik ihesean datozen 
errefuxiatuen asilo eskubidea aldarri-
katuko dute, 12:00etan, Bilboko Arriaga 
plazatik aterako den manifestazioan.

Errefuxiatuen aldeko 
Bilboko manifestaziora

DURANGO  Urik barik egon ziren, marti-
tzenean, ia Durango osoan. Udalak azaldu 
duenez, herrira ur edangarri gehiena 
garraiatzen duen hodian, Garaizarko de-
posituan, gertatu zen matxura. Matxura 
zehazki non zegoen topatzea kostatu egin 
zitzaien teknikariei, eta 23:30 arte ibili zi-
ren konponketa lanetan.

Matxura batek eragin 
zuen ur-mozketa

DURANGALDEA  Martxoaren 5ean ipini 
dute Durangaldeko Berbalagunek hitzor-
dua: Durangotik abiatuko dira, 11:00etan, 
Zumaian geldialditxoa egingo dute, eta 
eguerdian Usurbilgo Urdaira sagardote-
gira joango dira, bazkaldu eta txotx egi-
tera. Martxoaren 2ra arte eman daikete 
izena, 639 400 786 telefonora deituta.

Sagardotegira joateko 
plana, Berbalagunekin   

SEI HANKAKO MAHAIA

IDOIA 
AGORRIA

PSEE

Emakumearen  
gorputza eta gerrak
Pistola, fusil, tanke, grana-
da eta bonbekin batera, ema-
kumeen eta nesken aurkako 
sexu-indarkeria da mundu 
osoan barrena gerretan eta ga-
tazketan gehien erabiltzen den 
arma. Sexu-indarkeria izan da 
eta da etsaia mendean hartze-
ko eta kontrolatzeko historiko-
ki erabili den gerrako arma. 

Azken adibideetako bat Ju-
goslavia zenaren lurraldean 
izandako gatazka dugu; bertan, 
Kroazian eta Bosnia Herzego-
vinan, emakumeen 60.000 bor-
txaketa salatu ziren. 

Joan den otsailaren 1ean, 
Sepur Zarcoren epaiketa ha-
si zen, prozesu historiko bat, 
historian lehenbiziko aldiz le-
poratu baitzaie gerrako krimi-
nalei sexu-indarkeria gerrako 
arma gisa erabiltzea. Izan ere, 
1982an, Guatemalan, Gerra 
Zibil betean, 30.000 emakume 
bortxatu zituzten, haietako 
asko emakume indigenak, eta 
%98 kasutan Estatuko agen-
teak izan ziren bortxatzaileak. 

Gaur egun, Europara bidaia-
tzen diren emakume errefuxia-
tuena da kasurik mingarrie-
netako bat. Batzuetan, errefu-
xiatuek berek egiten dizkiete 
sexu-abusuak, ziurrena taldea-
ren barruan boterea irabazte-
ko estrategia gisa. Eta, beste ba-
tzuetan, harrera-herrialdeko 
bortxatzaileek egiten dizkiete, 
etorkinak makurrarazteko eta 
adorea kentzeko.

 Erakunde askok eskatzen 
dute ibilbide legezkoak eta 
seguruak prestatzeko, trafi-
katzaileak eta salerosketan 
aritzen diren mafiak saiheste-
ko; eta, azken osoko bilkuran, 
Durangoko Udalak bat egin du 
erakunde horiekin, eta ibilbide 
seguruak eskatu ditu Europa-
ra bidaiatzen diren errefuxia-
tuentzat.
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“Ipuinak, txikitatik, irudiekiko 
sentsibilizazioa sortzeko tresna dira” 
Ipuinen formatuei zein koloreei buruz hausnartzeko ikastaroa zuzentzen du Miriam Peñak Durangon 

 BERBAZ  Aitziber Basauri
Zer izkutatzen dute ipuinek? 
Galdera horri erantzuten saia-
tzen da Miriam Peña, hilean 
behin, Durangoko liburute-
gian gidatzen duen ikastaroan. 
Peña lizentziatua da Arte Ede-
rretan, eta irakaslea da Magis-
teritza eskolan. 

Zer ezkutatzen dute ipuinek?
Ipuinak eduki aldetik kontsumi-
tzen ditugu; testuaren arabera, 
oro har. Egia da irudiak arreta 
deitu diezagukela. Gerta daite-
ke irudia atsegina ez izatea, eta 
horregatik ipuina ez hartzea. 
Hala ere, helduok, ipuin horien 
kontsumitzaileok, ez dakit zen-
baterako arreta jartzen diogun 
irudiak ezkutatu dezakeen me-
zuari. Estetikatik haratago; 
politagoa edo itsusiagoa izatetik 
haratago. Badago beste kode bat, 
beste ezagutza bat, eta horretaz 
hausnartu gura dugu. Aukeratu 
liteke ipuin bat ideia horretatik 
abiatuta; irudiak irakurri egin 
daitezke.

Irudiak albo batera uzten ditu-
gu? Ez diegu arretarik jartzen?
Denetarik dago. Hala ere, oso za-
balduta dago egia ez den siniste 
bat: irudiak testuari lagundu 
egiten diola. Testua dekoratu 

egiten duela. Hori ez da beti ho-
rrela: badaude lehenengo irudia 
sortu eta gero testua jarri zaien 
ipuinak; testurik gabekoak ere 
bai. Horiei zenbateko arreta 
jartzen diegu? Jasotako hezkun-
tzak ere badu horretan eragina. 
Horretara bideratu gaituzte.

Ikus-alfabetizazioa eta alfa-
betizazio arrunta ez dira maila 
berean landu? 
Ipuina eskura dugun erreminta 
dela uste dut (etxean, ikasge-
letan, liburutegietan...). De-
nontzako ipuinak daude, eta, 
ipuin horiek nola hurbildu hala 
erantzungo dugu: mundu horre-
tara hurbiltzea erabakiko dute 
batzuek… . Sineskera bat dago 
ipuinak eta irudiak bost urtera 
artekoentzat direla; gero, ira-
kurtzen hasten gara. Baina, hori 
ez da egia osoa. Paradoxa bene-
tan, kontuan hartzen badugu 
irudiaren gizartean bizi garela. 
Enpresa erraldoi bat da irudia-
rena, eta hor mugitzen gara gu. 
Baina, paraleloki, gizarte hau ez 
dago irudietan hezita: prentsa 
artikulu bat irakurri eta ulertze-
ko gai gara; poesia irakurri eta 
horren inguruan hausnartzeko 
gai gara, baina, gai al gara irudi 
bat interpretatzeko? Ipuinak, 
txikitatik, irudiekiko sentsibi-

lizazio bat sortzeko tresna dira. 
Irudiaren munduan hezteko 
tresna. Etorkizunean pertso-
na heldu lez munduan dugun 
guztia kudeatzeko  (koloreak, ti-
pografiak, eskalak, formatuak) 
aurreneko urratsa izan daiteke 
ipuina. Irudiak mezu bat zabal-
tzen du.

Hilean behin saio bat egiten 
duzue. Zein da helburua? 
Oso era umilean, kasualitatez 
sortutako ikastaroa da. Mate-
riala nuen batuta, eta inork in-
teresa izanez gero, saioren bat 
egiteko aukera bota nuen. Ipui-
nak ikusi eta komentatu egiten 
ditugu, irakurle klub bat lakoa 
da. Ipuinen formatuari, koloreei 
buruz hausnartzea da helbu-
rua. Egon daitezkeen formatu 
desberdinak ikusi eta aztertzea. 
Merkatuan aukera zabala dago, 
bilaketa nahi hori behar da.

Ipuin klasikoetara jotzen dugu?
Badago Txanogorritxoren ipuin 
bat zulo batzuk dituena, eta lin-
terna batekin lurrean proiekta-
tzen dena. Aupa klasikoak ere! 
Ez da modernitate kontua. Txa-
nogorritxoren ipuin oso onak 
eta oso txarrak daude. Filmekin 
ere berdin gertatzen da, bertsio 
oso onak eta txarrak daude.

Ipuinetan, irudiak gero eta in-
dar gehiago hartu du?  
Digitalizazioa dela-eta, ipuinek 
bere lekua aurkitu dutela uste 
dut: badaude ipuin batzuk, adi-
bidez, Migrar, ezin direnak di-
gitalizatu. Esperientzia bat dira 
eurak bakarrik; objektu bihurtu 
dira. Argitaletxeak euskarri fi-
siko horrek merkatuan baduela 
bere lekua konturatu direla uste 
dut. Esperientzia hori ezin da or-
denagailuan bizi. Nobelen bizi-
tza mugatuagoa delakoan nago. 
Orriak pasatzea gura dutenak 
egon badauden arren, gero eta 
gehiagok deskargatzen dituzte 
liburuak, e-bookean irakurtze-

ko. Ipuinekin ez da horrelakorik 
gertatu oraindik. Zerbait egin 
da, baina oso gutxi.

Zergatik? 
Gizarteak harritu egiten gaitu 
batzuetan! Ez dut uste gizarteak 
hori behar duenik. Badago le-
kua merkatu editorial horreta-
rako, eta ipuinek, album ilustra-
tuek —testuak eta irudiak maila 
edo presentzia bera dute—, bere 
indarra hartu dutelakoan nago.

Irudiak irakurtzeko ohiturarik 
ez dugu? 
Irakurri arren, ez garela kontu-
ratzen uste dut. Kontzienteago 
izan behar genuke kontsumi-
tzen ari garenaz, eta duen era-
ginaz. Adibidez, Frozzenek du 
orain arrakasta. Disney Fakto-
riaren indarra handia da bene-
tan, eta kontsumitu egiten dugu. 
Hala ere, badakigu zer kontsu-
mitzen ari garen? Badugu tres-
narik beste zerbait kontsumi-
tzeko? Literaturan badaude 
alternatibak, baina, ez dut uste 
horretarako interesik dagoenik, 
gurasoen partetik baino, merka-
tuaren partetik.

Irakaskuntzan tresna balioga-
rriak dira irudiak, formak eta 
koloreak? 
Bai. Hala ere, Arte Plastikoa-
ri emandako lekua gero eta 
txikiagoa da. Ez dago horren 
aldeko apustu seriorik. Ez dute 
sinesten pertsona baten gara-
penerako beharrezkoa denik. 
Magisteritzan leku gutxi ema-
ten zaio irudiari, eta ondorioz, 
irakasle izango diren horiek 
formazio eskasa izango dute ar-
lo horretan. 

Heldu eta umeek irudiaren per-
tzepzio desberdinak ditugu?  
Bai! Helduak guztiz kutsatuta 
gaude. Oso erabakita dugu zer 
den polita, zer zatarra... Zentzu 
horretan, garbiak dira umeak, 
benetakoak. Umeek uneoro ha-
rritu ahal zaituzte.

Elkar komunikatzeko irudi edo 
objektuen forma eta konposa-
ketaren analisia egitea garran-
tzitsua da orduan? 
Batzuek diote inoiz ez garela 
gai izango umeak ulertzeko. 
Umeari bere garapen pertsona-
la izaten utzi behar zaiola diote, 
gu gidari edo laguntzaile izate-
ra mugatuz. Baina, bizi dugun 
hezkuntza sistemak ez du hori 
ahalbidetzen. Gertatzen ari de-
naz jabetzea da garrantzitsua. 
Formazioa beti dago ondo, gero 
ikusiko dugu esku hartu edo ez, 
ditugun tresnak  erabili edo ez. 

Miriam Peña (Durango, 1983) | Arte Ederretan lizentziatua eta Magisteritza eskolan irakaslea

Denontzako 
ipuinak daude: 
nola hurbildu, hala 
erantzungo dugu”

Ipuinek, album 
ilustratuek bere 
indarra hartu 
dutelakoan nago” 
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Zortzi mila musikazale 
batuko ditu, bihar, 40 
Minutu Rock jaialdiak
Zuzeneko musikak hartuko du Durangoko 
Landakogunea, bihar, 10:30ean hasi eta 02:30 arte

 MUSIKA  Itsaso Esteban 
Jaialdiaren antolatzaileek au-
rreratu dutenez, iaz ez bezala, 
aurten, ez da egunean bertan 
40 Minutu Rock jaialdirako sa-
rrerak eskuratzeko aukerarik 
izango. Iaz baino entzule gehia-
go espero dituzte jaialdiaren 
bigarren edizio honetan, aurrez, 
zortzi mila sarrera salduta.

Musikazale esparru zabal 
baten gustua asetzeko moduko 
kartela osatu dute, aurten ere, 
40 Minutu Rock jaialdiaren an-
tolatzaileek. Euskal Herriko 
pop rock eszenaren erakusle 
diren hamabi talde arituko di-
ra, bihar, 10:30etatik 02:30era, 
Landakogunean: Ken Zazpi, 
Soziedad Alkoholika, KOP, ETS, 
Txapelpunk, Hesian, Etsaiak, 
Vendetta, Pixontxis, Ze esatek! 
McOnak eta Garilak 26.

Pixontxis elorriarra izango 
da Durangoko musika jaialdian 
parte hartuko duen Durangalde-
ko musika talde bakarra.

Ilusioz prestaturikoa
Aurretik entzule askoren au-
rrean jardun izan diren arren, 
Durangoko 40 Minutu Rock 
jaialdiaren tamainako jaialdi 
batean aritu bakoak dira Elo-
rrioko Pixontxis taldekoak. 

Biharko kontzertuari begira, 
“8.000 sarrera saldu diren jaial-
di batean jotzeak, aldi berean 
ilusioa eta beldurra ere” sortzen 
diela diote Elorrioko musika-
riek. Ekoiztetxe baten babesik 
barik horrelako oholtza batean 
jotzera ailegatu izanaz harro 
daude Pixontxis-ekoak.

Azaldu dute asteak darama-
tzatela biharko kontzertua pres-

tatzen, eta emanaldi “konple-
toa” eskainiko dutela: 2010eko 
maketako kantak, 2014ko Gogoz 
astinduz lehenengo diskokoak, 

eta bertsio bat ezezik, zuzenean 
lehenengoz joko dituzten beste 
sei kanta ere prest dituzte 40 
Minutu Rock-erako. Aurreratu 

dute, kanta berri horiekin eta 
eskuartean dituzten beste ba-
tzuekin disko berria grabatzeko 
asmoa dutela.  

Euskal Herriko pop rock 
eszenaren erakusle diren 
hamabi talde ariko dira, 
bihar, Landakogunean

Zuzenean lehenengoz joko 
dituzten sei kanta ere prest 
dauzkate, biharko, Elorrioko 
Pixontxis taldekoek 

 ERAKUSKETA  Itsaso Esteban 
Durangaldeko landagunetako 
irudiak dira Javier Gorosarrik 
Durangoko Arte eta Historia 
Museoan ipini duen erakusketa-
ko koadroen gaiak. Eskualdeko 
baserriak dira Durangaldeko 
paisaiak bildumaren protago-
nistak, Gorosarrik azken ha-
markadetan egindako margola-
nak. Atxondo, Elorrio, Abadiño, 
Berriz, Izurtza, Durango edo 
Mañariko  auzoetako paisaiak 
agertzen dituzten margolanak 
ezezik —olioagaz egindakoak—, 
grabatu lanak ere badaude Du-
rangoko erakusketan.

Otsailaren 17an zabaldu zu-
ten erakusketa, eta martxoaren 
6ra arte egongo da Durangoko 
Museoan ikusgai. 

Martitzenetik barikura, 
11:00etatik 13:30era, eta 16:30etik 
20:00etara; zapatuetan 11:00eta-
tik 14:00etara eta 17:00etatik 
20:00etara; eta domeka eta jaie-
gunetan, 11:00etatik 14:00etara 
dago erakusketa zabalik.

Autodidakta da 88 urteko 
Javier Gorosarri, eta paisaien 
argazkietatik abiatuz, bere koa-

droak sortzen jarraitzen du, 
Berrizko etxeko ganbaran. Azal-
du du Mañariko irudi bat dara-

bilela, besteak beste, egunotan 
eskuartean. Durangaldeko au-
zoetan zehar ibiltzea, eta berta-

tik bertara, aire zabalean mar-
gotzearen falta sumatzen duela 
dio margolariak: “Bestelakoa 
da hor zehar ibili eta kanpoan 
margotu ahal izatea; oso gustura 
ibili izan naiz lan horretan”. 

Artea eta Ofizioak ikasi zuen 
Gorosarrik Maristetan, eta oso 
gaztetatik du margogintzarako 
zaletasuna. Kontatu du, esatera-
ko, 1948an egindako kuadro bat 
daukala ganbaran, Durangoko 
Tabirako elizarena, hain zuzen. 

Tabiran ikasitakoa
Oso gogoan du Javier Gorosa-
rrik Durangoko Tabirako sola-
saldietan ikasi zuena. Ahaztu 
ezinak ditu Losa, Capelastegui, 
Legorburu, eta beste hainbat 
lagun artista, zein gaztaroan Du-
rangon ezagutu zuen mugimen-
du artistikotik jasotakoa. 

Elias Garralda margolaria-
ren jarraitzaile eta laguna da 
Gorosarri, eta lagun nafarrak 
bezala, paisajistatzat definitzen 
du bere burua.

Durangoko Museoan daude Javier 
Gorosarriren ‘Durangaldeko paisaiak’  
Martxoaren 6ra arte egongo dira Gorosarriren (Durango, 1929) koadroak Museoan   

Eskualdeko baserriak ageri dira erakusketako koadrorik gehienetan.

13:30ean hasiko da Pixontxis Elorrioko taldearen kontzertua.
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GEURE DURANGALDEA

Ilusioa
Ilustrazioaren garaian susper-
tu zitzaigun ilusioa. Pizgarria 
eta positibotasuna lotzen diz-
kiogu ideia horri garai har-
tatik. Ordukoak pentsatzen 
hasi ziren arrazoimenaren 
bidez ezjakintasun, supers-
tizio eta gehiegikeriei aurre 
egiteko tresna zutela. Mundua-
ren ikuskera aldaketa gertatu 
zen: Erdi Aroko iluntasunetik 
irten eta argien mendeko ar-
gitasunerako kosmogonia-bi-
daia zen. Ilusioz ikusten zu-
ten garapena. Mundu hobea 
eraikitzeko gai ikusten zuten 
euren gizartea. Aurrerakun-
tzan sinesten zuten. Besteak 
beste, kulturaren aurrerakun-
tzan. Eta horrek zoriontasu-
na ekarriko ziela pentsatzen 
zuten. Ikuskera “ilusionatu” 
horrek sekulako garapena 
eragin zuen arte guztietan eta 
pentsamenduan.

Leopoldo Zugaza ere ilu-
sioaz jardun zitzaigun due-
la aste gutxi batzuk astekari 
honexetan irakurri genion 
elkarrizketan. Duela 50 urte 
geneukan gauzarik inportan-
teenetakoa etorkizunerako 
ilusioa zela gogoratzen zuen. 
Ilusio hori lausotu egin omen 
da, eta ondorioz, jakin-min fal-
ta dela egun kulturaren gaitz 
handiena baloratzen du.

Postmodernitatearen des-
kribapen bat izan daiteke Zu-
gazarena. Baina, modernita-
tea gainditutzat ematen dugu? 
Ala ilusio ilustratuak orain-
dik fruituak eman ditzake? 
Hori postmodernitatearen 
beste deskribapen bat da.

Ez dakit ongizateak ez ote 
digun ekarri norbere eta gi-
zartearen garapenean genuen 
ilusioaren galera. Asisko Ur-
menetak, Fermin Etxegoienek 
egin dion elkarrizketa ede-
rrean, oparitu digu benetako 
ikuskera aldaketa: ilusioa 
ilusoena da.

Durangaldeak irabazi du BBK 
sariketako bigarren kanporaketa
Finaulaurreko lehenengo saioan kantatuko du Durangaldeko seikoteak 

 BERTSOLARITZA  I.E.
Durangaldeko bertsolari seiko-
teak irabazi zuen, martitzenean, 
Durangoko Institutuan jokatu 
zuten Bertsolari Gazteen XXIV.  
BBK sariketaren bigarren kan-
poraketa. Durangaldeko seiko-
teak 439 puntu t’erdi lortu zi-
tuen, eta 386 puntu t’erdi Enkar-
terri eta Ezkerraldekoak. Beste 
taldeak baino 53 puntu gehiago 
batuta, beraz, Durangaldeko 
taldea da Bertsolari Gazteen sa-
riketako finalaurrekoetara iga-
ro dena. Martxoaren 2an izango 
dute Durangaldeko bertsolariek 

hurrengo hitzordua: Busturial-
deko taldeagaz lehiatuko dira, 
lehenengo finalaurrekoan.

Durangoko Institutuko mar-
titzeneko saioaren ostean, txa-
pelketatik kanpo geratu zen, 
aldiz, Enkarterri eta Ezkerral-
deko bertsolarien taldea.

Bittor Altube, Gorka Pago-
nabarraga eta Iruri Altzerreka 
bertsolariak dira 18 urte ar-
tekoen sailean Durangaldea 
ordezkatu dutenak, eta Txaber 
Altube, Peio Azkarate eta Aitor 
Bizkarra 19 eta 24 urte artekoen 
taldean kantatu dutenak.Durangon burutu zuten, martitzenean, bertso saioa.

Durangaldeko seikoteak 
439 puntu t’erdi lortu zituen, 
eta 386 t’erdi Enkarterri eta 
Ezkerraldeko bertsolariek

JOSUNE 
ARANGUREN

Kultur 
teknikaria

 DANTZA  Itsaso Esteban 
Kultura herriko gune desber-
dinetan eskaintzeko helburua-
gaz, Durangoko San Agustin 
kulturguneak antolatzen duen 
Uda Kalean Bizi programazioa-
ren barruan estreinatu zuen 
Dikhotomia taldeak Spazi...O 

ikuskizuna, uztailean. Durango-
ko Musika eskolako lorategian 
eskaini zuten zirku garaikideko 
emanaldia udan, eta, San Agus-
tin kulturgune barruan arituko 
dira, bihar, 20:00etatik aurrera. 

Abadiñon bizi diren Barba-
ra Govan italiarra eta Endika 

Salazar bilbotarra dira testurik 
bako Spazi...O ikuskizunaren 
sortzaileak, eta beraiek dira 
ikuskizunean akrobaziak eta 
malabareak egiten dituzten ar-
tista biak. 

Bizitza errealean ere biko-
tea dira Govan eta Salazar, eta 
euren bizipen eta emozioak 
oinarri hartuta, bikote baten 
azaletik dihardute ikuskizun 
honetan. Bizitza bikotekideagaz 
partekatu arren, norbanakoak 
bere banakotasuna mantentze-
ko duen beharraz dihardute  
ikuskizunean, elkarrengana 
hurreratu eta bata besteagandik 
urruntzen dituen dantzan.

Barbara Govan eta Endika Salazar dira obraren sortzaileak eta dantzariak. 

Zirku garaikideko ‘Spazi...O’ lana 
areto barrurako bertsioan, bihar
Durangoko San Agustinen eskainiko du Dikothomia taldeak emanaldi hori 

Kimuak 2015 
lehiaketan 
hautaturiko zazpi 
filmak, Zornotzan 

 ZINEMA  I.E.
Kimuak film laburren lehiake-
tan 2015ean hautaturiko zazpi 
filmak eskainiko dituzte, gaur, 
21:00etan, Zornotza Aretoan. 
EAEko zinemagileen 5 segun-
dos, A revenge story, Duellum, 
Foxes, I said I would never talk 
about politics, Lost village eta 
Luz a la deriva izenburuko film 
laburrak izango dira ikusgai. 

Film dokumentala da Iñigo 
Salaberria donostiarraren Luz 
a la deriva, Islandian koka-
turiko istorioa; animaziozko 
pelikula da, aldiz, I said I would 
never talk about politics; eta 
askotariko gaiei heltzen die-
ten fikziozko pelikulak dira, 
gaur, Zornotzan emango dituz-
ten beste bostak ere: Tucker 
Dávila, David Gonzalez eta 
Lander Camarero bilbotarrek 
zuzendurikoak dira Duellum, 
5 segundos eta A revenge story, 
George Todria georgiarrarena 
Lost Village, eta Mikel Gurrea 
donostiarrarena Foxes.

Uda Kalean Bizi 
programazioaren barruan 
eskaini zuten ikuskizuna, 
uztailean, Durangon
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“Sormen prozesu berriei ekiteko baliatu 
dut Berrizko Kultur Etxeko erakusketa” 
Otsailaren 28ra arte egongo da Irati Egurenen ‘Dena batuz’ ilustrazio erakusketa, Berrizko Kultur Etxean ikusgai

 ARTEA Itsaso Esteban
‘Dena batuz’ izena du erakuske-
tak. Nondik dator izen hori?
Berrizko Kultur Etxerako zer-
bait berria egiteko gogoa neu-
kan. Sormen prozesu berriei 
ekiteko baliatu dut Berrizko 
erakusketa. Landu gura nituen 
gai batzuk neuzkan buruan, eta 
horiek batzea gura nuen. Hortik 
dator izenburua.  

Berrizko erakusketarako sortu-
takoak dira lanak, beraz.
Horrela da, bai. Erakusketaren 
ibilbidea eskuinetik ezkerrera 

eginez gero, bere begiradatik 
ipuin bat osatzea proposatzen 
diot ikusleari.

Etxearen irudia agertzen da era-
kusketako lan gehienetan.
Zuri dagoen orriari beldurra 
kentzeko aitzakia bat behar iza-
ten dut sormen prozesu guztie-
tan. Momentuko nire obsesioak 
zeintzuk izan diren aztertu, eta 
hortik egiten dut tira. Tekniko-
ki, arkatza eta urre koloreko ten-
perak izan dira, kasu honetan, 
nire obsesioak. Elementu ho-
riekin, ezinezko herriak sortu 

ditut. Italo Calvinoren Hiri iku-
sezinak liburua oinarri hartuta 
joan naiz ilustrazioak sortzen.

Zenbat denborako lana izan da?
Bi hilabete inguru egon naiz bu-
ru-belarri lan honetan. Udatik 
nekien otsailean ipiniko nuela 
erakusketa Berrizen, eta ordu-
tik ibili naiz buruari bueltaka. 

Durangoko Arteka liburu-den-
dan erakutsi zenuen orain hila-
bete batzuk zure lana. 
Bai, Arte Ederretan Investiga-
ción y creación en arte master 

amaierarako egin nuen tesia 
zegoen erakusketa horren oina-
rrian. Herrian urperatzea libu-
rua izan zen lan horren emaitze-
tako bat, eta erakusketa bestea.  

Urpekaritza saio bat proposa-
tzen duzu liburu horretan.
Kasu horretan ere, nire bizi es-
perientziatik jardun nintzen: 
arkitektura mundutik nator, 
eta ikuspuntu horretatik azter-
tua neukan Durangoko Alde 
Zaharra. Lan honetan, hortik 
aldendu, eta beste ikuspegi ba-
tetik heldu gura nion gaiari. 
Filipinetan bizitzen egon nin-
tzen, urpekaritza irakasten, eta 
esperientzia hark ere badu isla 
lan horretan: Durangoko Alde 
Zaharra Filipinetako itsasoan 
urperatu, eta irakurleari ur-
pekaritza saio bat proposatzen 
nion. Irudi eta testu nahiko su-
rrealistak sortu ziren.

Webgunearen eta sare sozialen 
bitartez zabaltzen duzu zure 
lana, eta jarraitzaile asko duzu. 
Bai, egia da erantzun ona jaso-
tzen dudala. Filipinetan bizi nin-
tzela, urpekaritzan ikusten nue-
nak asko motibatzen ninduen, 
eta asko marrazten nuen. Irla 
txiki batean nengoen, eta han 
bururatu zitzaidan orrialde bat 
zabaltzea. Banekien ilustrazioa 
zela barruan neukan grina, eta 
oso zaila izan arren, horretara 
dedikatzea gura nuen.     

Sortzeko baldintza hobeak ze-
neuzkan han?
Bai, izan ere, gustura sortzeko, 
burbuila batean sartzea behar 
dut, gainontzeko gauzetan gel-
dialdia egitea. Eta, hemen bizi 
garen erritmoan, zaila da hori. 
Nik ez daukat gaitasunik bi or-
duz sortzen egon, amaitu barik 
beste zerbaitetan hasi, eta ahal 
denean eta ahal den moduan, be-
rriro hartzeko sorkuntza lana. 

Marrazketa esperimentaleko 
saioak ere ematen dituzu.
Bai, eta asko gozatzen dut: nire-
tzat ere erronka bat da. Filipine-
tatik bueltatu nintzenetik, hain-
bat tailer jaso ditut, eta horietan 
ikasitakoa partekatzen dut saio 
horietan. 

Esperimentatuz sortzen duzu?
Bai, oinarri esperimentala dute 
nire lanek ere: ezinezko pers-
pektiba batetik, edo pentsatu ba-
ko konposizio batetik abiatzen 
ditut... Modu horretan jardutea 
gustatzen zait, prozesuan neuk 
ere sorpresa hartzen dudalako.

Zertan diharduzu orain?
Ilustrazio mundurako sarrera 
izeneko tailerra emango dut 
maiatzetik ekainera, Bilboko 
Foru Liburutegian, eta horixe 
prestatzen dihardut. 

Idazleren batekin kolaboratu 
duzu sekula ipuin bat ilustratze-
ko? Gurako zenuke horrelako 
elkarlan bat abiatzea?
Ez dut sekula egin, baina asko 
gustatuko litzaidake. Erron-
ka oso interesgarria litzateke. 
Oraingoz, Aldiri arkitektura 
aldizkarirako eta Gaztezulorako 
ilustrazioak egiten ditut.

Irati Eguren Arruti | Ilustratzailea  | Durango, 1981

Italo Calvinoren ‘Hiri ikusezinak’ liburua oinarri hartuta sortu ditu Irati Egurenek ‘Dena batuz’ erakusketako lanak. 

Agur esan du Iheskide 
musika talde elorriarrak
Sare sozialetan eman du taldeak erabakiaren berri

 MUSIKA  I.E.
Otsailaren 18an sare soziale-
tan argitaratu zuen mezuaren 
bitartez eman zuen Iheskide 
Elorrioko laukoteak taldea dese-
giteko erabakiaren berri. “Egu-
nerokotasunak jartzen dizkigun 
hainbat zailtasun eta arrazoiren 
ondorioz, saminez diogu ez gau-
dela aurrera egiteko baldintza 
egokietan”, adierazi zuten talde-
kideek, idatzi horretan. 

Bestalde, hainbeste urtean 
“Iheskide familia” osatu duten 
guztiei eskerrak eman zizkieten 
mezu horren bidez. Taldearen 
diskoak kaleratu dituzten Mu-
sikHerria eta Mauka ekoizte-
txeak ere aipatu zituzten esker-
tza horretan. Baita, “gure alda-
rria zabaltzeko aukera eman 
diguzuen gaztetxe, taberna, 
areto eta herri guztiak ere; eta 
zelan ez, entzule guztiak”.

Kurutziaga akademiako 
margolariak, Ezkurdin

 PINTURA  I.E.
Durangoko Kurutziaga margo 
akademiako ikasle helduen 
margolanen erakusketa dago, 
otsailaren 19tik, Durangoko 
Ezkurdiko erakusketa aretoan. 
Asteburu honetakoa izango 
da erakusketa bisitatzeko az-
ken aukera. Gaur, 18:00etatik 
20:00etara egongo da erakusketa 
zabalik, eta eguerdiz eta arra-
tsaldez (12:00-14:00, 18:00-20:00) 
bihar eta etzi. 

Durangoko margo akademia 
horretan azken urteetan ikasi 
duten 80 bat ikasleren lana da 
Ezkurdiko udal aretoko era-
kusketan bildutakoa: eskola 
horretan ikasten dituzten asko-

tariko tekniken, materialen eta 
gaien isla da bildumakoa. Erre-
tratuak daude, Durangoko eta 
eskualdeko paisaien irudiak, 
bodegoiak, abstrakzio ukitua 
duten koadroak, eskulanak... 
Kurutziaga margo akademian 
ikasitako tekniken bitartez ber-
tako ikasleek urteetan landuta-
ko askotariko margolanak dira 
erakusketakoak.

Eskerrak eman dizkiete urteotan lagundu dieten guztiei.

Kurutziaga margo 
akademian ikasi duten 80 
bat ikasleren lana dago 
Ezkurdiko erakusketan
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“Ahal banu, eguneko 24 orduetan 
ibiliko nintzateke bizikletan”                                                              
Eroriko batean belauna mindu, errekuperatu ezin, eta txirrindularitza utzi behar izan du abadiñar gazteak

 TXIRRINDULARITZA  J.D.
2014an, bere denboraldirik one-
na behar zuena amesgaizto 
bihurtu zitzaion Gartzen Eleja-
barrietari. Zornotzan junior mai-
lako Udaberri saria irabazita, 
Bizkaiko Ligako lider zegoen, 
handik astebetera eroriko bat 
izan zuen arte. Harrezkero, be-
launak ez dio bakerik eman, eta 
txirrindularitza utzi behar izan 
zuen. Orain, Beste Alde-La Tos-
tadora gazteen taldean zuzen-
dari dabil.

Zelan gogoratzen duzu erori-
koa?
Duranguesak lasterketa bat an-
tolatu zuen eskualdean. Goizean 
taldekako erlojupekoa izan ge-
nuen, eta birritan erori nintzen. 
Lehenengoan, taldeko denok 
erori ginen irristakor zegoen 
gune  batean. Bigarrena azken 
metroetan izan zen; abiadura 
bizian  gindoazen, eta taldekide 
batek albotik aurreratu nindue-
nean, eskulekuan ukitu eta biok 
erori ginen. 

Zeintzuk izan ziren ondorioak?
Belaunean hartu nuen min, ba-
rruko aldean. Momentuan, ez 
nuen belauna sentitzen. Gerora, 
hobetu egin zitzaidan, eta kolpe 

soila zela uste nuen, baina en-
trenamenduetan kargatu egiten 
zitzaidan, eta min ematen zidan.

Minak min, ez zenion korritzeari 
utzi.
Ez. Astebetean geratzea erabaki 
nuen, baina medikuarengana 
joan barik. Neure kabuz pen-
tsatu nuen aste batean atseden 
hartzea. Berriro entrenatzen 
hasi nintzenean mina bueltatu 
egin zen. 

Zure ibilbideko sasoirik one-
nean zeunden, gainera.
Bai, junior mailan Zornotzako 
Udaberri saria irabazi nuen ero-
ri baino astebete lehenago, eta 
Bizkaiko ligan lider nindoan. 
Nire ibilbideko unerik onena 
zen, bai. 

Zein unetan esan zenuen: “Hau 
amaitu da”.

Erori eta hilabete eta pikura 
ohartu nintzen ez zela kolpea 
bakarrik. Mina ez zen pasatzen, 
lasterketak utzi egin behar, en-
trenatu ere txarto… Ordubete 
entrenatu, eta etxera joan behar. 
Horrela ezin daiteke ibili. 

Zer zioten osagileek?
Biomekaniko eta fisioterapeu-
tengana joaten hasi nintzen. 
Baina, aditu bakoitzak gauza bat 
esaten zidan; batzuek tendiniti-
sa zela, besteek bizikletako pos-
tura txar baten ondorioz karga-
tzen zitzaidala belauna… Denei 
entzun, eta emandako irtenbi-
deak probatu arren, emaitzarik 
ez. Horrela ibili nintzen denbo-
raldi osoan: astebete lehiatzen, 
beste hilabete geldi tendiniti-
sa zela ziotenek gomendatuta, 
bueltatu eta mina, beste aditu 
batengana joan eta ez entrena-
tzeko, beste batengana joan eta 
normaltasunez entrenatzeko… 
Euskal Herri osoko fisio eta 
biomekanikoak bisitatu nituen, 
baina ez zidaten askorik argitu.

Denboraldia amaitu zenean, uz-
tea erabaki zenuen.
Hurrengo denboraldian afizio-
natuetarako saltoa eman behar 
nuen. Duranguesako jendeak 

animatu egiten ninduen. Txi-
rrindularitzarako balio nuela, 
eta gutxienez, probatzeko esaten 
zidaten. Hasi nuen aurredenbo-
raldia, gimnasio eta guzti, baina 
bizikleta gainean bi-hiru astean, 
berriro kargatu zitzaidan belau-
na. Berriro hara eta hona joaten 
hasi nintzen. Aitak eta amak 
alde denetara laguntzen zidaten. 
Baina, azkenean ezin. 

Bizikleta hain gazterik uztea 
erabaki zenuen unea gogorra 
egin zitzaizun?
Oraindino lasterketak ikustera 
joaten naizean, eta oso gogorra 
egiten zait. Edozelan ere, txi-
rrindularitza munduan jarrai-
tzen dut, nahiz eta ez lehiatu. 
Baina, bai, gertatu zaidanak 
amorrua ematen dit. Ahal banu, 
eguneko 24 orduetan ibiliko nin-
tzateke bizikletan, aurrera eta 
atzera. Orain ere ibili ibiltzen 

naiz mendiko bizikletagaz, bai-
na egun batzuetan segidan ari 
banaiz, belauna kargatu egiten 
zait. Baina, bai, ibiltzen naiz.

Bizikleta zaletasun berantiarra 
izan zenuen, ezta?
Etxean betidanik jaso dut bizi-
kletarako kultura, baina ume-
tan pilotan jokatzen nuen. Pilota 
futbolagatik utzi nuen, eta futbo-
la txirrindularitzagatik. 

Zornotzako Udaberri Saria izan 
zen zure garaipenik handiena. 
Zelan gogoratzen duzu?
Itzela izan zen. Muniketan lauk 
aurrera egin, eta ihesean zihoa-
zenak harrapatu genituen. Bi-
garren igoeran, erritmoa mar-
katzen hasi nintzen, eta denak 
geratzen hasi ziren. Neuk ere ez 
nuen sinesten. Muniketatik Zor-
notzara arteko bidea bakarrik 
egin nuen. Horrela irabaztea 
handia izan zen, etxekoen au-
rrean, gainera.

Gaur egun, Beste Alde-La Tos-
tadora gazte mailako taldean 
zabiltza.
Bai, zuzendari lanetan arituko 
naiz Markel Arbulugaz batera. 
Txirrindulari ohia bera ere. Ilu-
sioz gabiltza.

Aurtengo denboraldian zer es-
pero duzue?
Lehen urtekoen lana kilome-
troak pilatu eta hankak indar-
tzea izango da. Bigarren urte-
koena emaitzak ateratzen saia-
tzea. Badaude serio dabiltzan 
batzuk, eta esperantzaz gaude. 
Peru Barañano durangarra eta 
Gontzal Garcia atxondarra, esa-
terako. Bizkaiko liga, Euskal 
Herriko Kopak, Bizkaiko, Gi-
puzkoako eta Arabako Itzuliak 
lehiatuko ditugu, besteak beste. 
Belgikara ere joango gara laster-
keta batzuk lehiatzera.

23 urtez azpiko Eiser-Inforlur 
taldeak —Gartzenen iazko tal-
dea— zer eskaini dezake aurten-
go denboraldian?
Azpiegitura indartsuagoak di-
tuzte, eta ilusioz daude. Azkene-
nan, beste batzuekin alderatuz, 
talde hau ez da gazterik onenak 
fitxatuz osatutako selekzioa. 
Duranguesaren egitura barru-
ko gazteei aukera eskaintzen 
dien taldea da. Afizionatueta-
rako saltoa eman behar denean 
hutsunea dago gaur egun, eta 
jende asko txirrindularitza utzi 
beharrean egoten da. Beraz, ho-
rrelako taldeak garrantzitsuak 
dira. Gazteei, behetik datozenei, 
ilusioa pizteko modua da eta au-
kera bat eskaintzen die.

Gartzen Elejabarrieta | Txirrindulari ohia | Abadiño, 1996

Gazteetan badaude 
serio dabiltzanak, 
eta esperantzaz 
gaude; Barañano 
eta Garcia”

Euskal Herriko fisio 
eta biomekanikoak 
bisitatu nituen, 
baina ez zidaten 
askorik argitu”
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ADITUAREN TXOKOA

Egia esan, denboraldia irai-
lean hasita, luzea eta gogo-
rra egiten da. Bai, eta alde 
bietatik egiten da luze. 

Alde negatibotik begira-
tuta, ez da ezer bide onetik 
joaten. Beti, norabide erra-
tua izaten da, eta nahiz eta 
lan gogorra egin eta bide 
onera bueltatu, beti egongo 
da beste zulo bat, eta estuta-
sunak inguratzen du dena. 
Hori gertatzen zaio Ametx 
Zornotzari. Denboraldia lu-
ze doa, eta hasierako helbu-
ruak urruti daude. Play off- 
etara sartzea da helburua, 
eta azken partiduan jasotako 
porrot gogorrak helburua 
zaildu egiten du. 

Baina, alde positibo asko 
ditugu gure inguruan, eta 
hauek dira orain aztertuko 
ditugunak. 

Tabirako Baqué nesken 
taldea lehenengo postuan 
dago, eta bere lanak oinarria 
sendotu egiten du, nahiz eta 
azkeneko partidua galdu, 
Bera Bera-ren kontra. Egi-
ten ari diren denboraldia 
oso ona da, eta buru-belarri 
ari dira goian jarraitzeko, 
aurreko urtean bezala, LF-2-
ra igotzeko play-offean sar-
tu eta jokatzeko. Ia horrela 
jarraitzen duten! Mutilen 
taldea ere ondo bideratu da, 
eta, aurtengo denboraldian, 
egindako lanaren ondorioz, 
talde borrokalaria eta go-
gorra eratu du. Bide luzea 
daramate bi taldeek, eta 
amaiera ikusten hasi dira. Ia 
egindako lanak aurreko pos-
tuetan bukatzea dakarren!

Beraz, denok gogor ani-
matu dagigun!

Denboraldi luzeari… 
amaiera ona?

UNAI  
ZAMALLOA

Saskibaloia

Durango-Durango 
klasikoa Garaitik zehar
Ibilbidea moldatu dute ikusgarritasuna gehitzeko

 TXIRRINDULARITZA  J.D.
Juan Manuel Balierren Oroi-
menezko Durango-Durango 
emakumeen klasikoak hainbat 
nobedade izango ditu aurtengo 
aldian. Alde batetik, data aldatu 
dute, eta apirilaren 12an izango 
da. Horrela, ohi moduan, Ema-
kumeen Biraren (apirilaren 
13tik 17ra) aurreko egunean 
egingo dute. Bestetik, lasterke-
tako azkenengo kilometroak 
ere berriak izango dira. Aurten 
ez dute Muniketa igoko; horren 

ordez, birritan igaroko dira Ga-
rai gainetik. Lehenengo igoera 
Garai herritik egingo dute, eta 
bigarrena San Juanetik. Azken 
igoera horretan, %17ra arteko 
maldak daude, antolatzaileek 
jakinarazi dutenez. Helmuga, 
Durangoko Ezkurdin izango da.

Duranguesa txirrindulari 
elkarteko antolatzaileen esane-
tan, iaz junior mailako lasterke-
ta batean probatu zuten ibilbide 
hori, eta “oso balorazio ona” 
egin zuten.

Birako kartela bozketa 
irekian aukeratu dute

 TXIRRINDULARITZA  J.D.
Apirilaren 13tik 17ra egingo 
duten Emakumeen Birak badu 
aurtengo aldia iragartzeko kar-
tela. Joan zen aste amaieran, 
sare sozialen bidez bi kartelen 
artean bozkatzeko aukera es-
kaini, eta bozketaren emaitzak 
kontuan hartuta egin dute au-
keraketa.

Era berean, joan zen astean, 
Birako informazio-liburuxka-
ren azalean joango den irudia 
ere jakinarazi zuten. Lehenen-
go aukera alde batera utzi zuten 
polemika guztiaren ostean, eta 
bigarren bat aukeratu dute.

Promesarik onenak batu dituzte  
Biharko Izarrak txapelketan
Mallabiko pilotalekua afizionatuetako partidurik onenen lekuko izango da

 PILOTA  J.Derteano
Mallabiko Biharko Izarrak pi-
lota txapelketak atzo hasi zuen 
aurtengo bidea, eta ekaineko 
bigarren barikuko finalera arte, 
astero-astero, afizionatu mai-
lako pilotaririk onenen arteko 
lehiak ikusteko aukera eskaini-
ko du, Mallabiko pilotalekuan.

Binaka eta lau t’erdian joka-

tuko dute: 24 pilotari binaka, 
eta 8 kaiolan. Txapelketaren 
sisteman ez dago aldaketarik, 
eta urteroko antolaketa bitxi be-
zain erakargarriari eutsi diote: 
multzo bitan banatutako pilota-
riek —seina aurrelari eta atze-
lari bakoitzean—, ez dute bikote 
finkorik izango. Asterik astera 
txandatu egingo dira, multzo 

bakoitzeko aurrelari bakoitzak 
atzelari denekin jokatu arte. 
Partidurik gehien irabazi duten 
aurrelari eta atzelariak sailka-
tuko dira finalerdietarako. 

Aurten ere, txapelketan par-
te hartzeko eskari mordoa jaso 
dute, eta horien artean aukeratu 
behar izan dute Mallabia pilota 
elkarteko kideek. Ohi moduan, 

gazteen aldeko apustua egin 
dute, eta pilotaririk gehienak 22 
urtez azpikoak dira.

Unai Laso eta Joseba Sarasa 
nafarrak eta Iraitz Zubizarreta 
gipuzkoarra dira txapelketan 
parte hartuko duten pilotarieta-
ko batzuk. Hirurak ere nabar-
mentzen ari dira. Zubizarretak, 
esaterako, Zaldibarko Olazar 
pilota txapelketan lau t’erdiko 
txapela jantzi zuen, iazko gabon 
zaharretan. Durangaldeak or-
dezkari bakarra izango du: Iu-
rretako pilota taldeagaz dihar-
duen Gorka Otaduy berriztarra. 

Txapelketako jardunaldirik 
gehienak ostegun iluntzeetan 
jokatuko dituzte, eta baita aste-
buru banaka batzuetan ere.

Atzo jokatu zuten lehen jar-
dunaldia Mallabian, eta dato-
rren astean zehar bi jokatuko 
dituzte. Eguenean, 21:15ean, 
Peña-Urizar eta E. Labaka-Sa-
rasaren artekoa da lehen parti-
dua, eta P. Labaka-Olaizola eta 
Larrañaga-Mariezkurrenaren 
artekoa bigarrena.

Mar txoaren 5eko zapa-
tuan, 17:00etan, Otaduyren 
txanda izango da. Zubizarre-
tak eta biek Etxebarria eta Al-
duntzin izango dituzte  aur-
kari. Ondoren, Errandonea- 
Erasun eta Ugalde-Mateo biko-
teek neurtuko dituzte indarrak.

Astelehenean aurkeztu zuten aurtengo aldia, Mallabiko Trabakua Behekoa jatetxean. Paulino Oribe
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 AGENDA

 FUTBOLA

BIGARREN B MAILA
Amorebieta - Real Union 
Zapatuan, 17:00etan, Urritxen.

EUSKAL LIGA 
(emakumeak)
Elorrio - Añorga 
Zapatuan, 16.00etan, 
Eleizalden.

OHOREZKO MAILA 
(gizonak)
Elorrio - Iurretako 
Domekan, 16:30ean, 
Eleizalden.

MAILA GORENA
Abadiño - Galdakao 
Domekan, 16:30ean, Astolan.

LEHEN ERREGIONALA 
(gizonak)
Ezkurdi - Peña  
Zapatuan, 16:30ean, 
Arripausuetan.
Amorebieta B - Astrabuduko  
Domekan, 16:00etan, Txolonen.

LEHEN ERREGIONALA 
(emakumeak)
Ezkurdi - Ariz 
Domekan, 12:00etan, Tabiran.

 SASKIBALOIA
LEHENENGO MAILA 
(gizonak)
Tabirako Baqué - Askartza 
Zapatuan, 19:00etan, Landako 
kiroldegian.

LEHENENGO ERREGIONAL 
BEREZIA 
Tabirako Baqué - Leioa 
Zapatuan, 17:00etan, Landako 
kiroldegian.
Zornotza - Unamuno 
Domekan, 11:00etan, Larrean. 

 ARETO FUTBOLA
MAILA GORENA
Abadiñoko Gaztetxie -  Leioa 
Zapatuan, 17:00etan,  
Traña-Matienan.

LEHEN ERREGIONALA 
(gizonak)
Gu Lagunak - Zurbaran 
Zapatuan, 19:00etan, 
Landakon. 
Presion Break - Usansolo 
Zapatuan, 19:00etan, 
Berrizburun.

LEHEN ERREGIONALA 
(emakumeak)
Sasikoa - Lagun Onak 
Zapatuan, 17:30ean,  
Landako gunean.

BIGARREN 
ERREGIONALA
Mallabia B - Scorpio 
Domekan, 17:00etan, Zaldibar.
Mendibeltz - Zetabarri 
Zapatuan, 16:00etan,  
Landako kiroldegian.
Elorrioko Buskantza -  
Racing Tolosto 
Zapatuan, 18:00etan,  
Elorrioko kiroldegian.

 PILOTA
BIHARKO IZARRAK 
- Peña-Urizar / E.Labaka-
Sarasa 
- P. Labaka-Olaizola / 
Larrañaga-Mariezkurrena
Martxoaren 3an, 21:15ean, 
Mallabiko pilotalekuan.
- A.Etxebarria-Alduntzin / 
Zubizarreta-Otaduy 
- Errandonea-Erasun /  
Ugalde Mateo
Martxoaren 5ean, 17:00etan, 
Malabiko pilotalekuan.

Pablo Berasaluzek erretiratu egingo dela 
iragarri du, 18 urtez profesional izan ostean
Berriztarrak urriaren 1ean jokatuko du azken partidua, Bilboko Bizkaia pilotalekuan

 PILOTA  Joseba Derteano
Pablo Berasaluzek (Berriz, 1977)  
pilota profesionala uzteko as-
moa duela iragarri du, asteon. 
Binakako txapelketako pilota 
aukeraketaren osteko prentsau-
rrekoa baliatu zuen erabakiaren 
berri emateko. Profesionaletan 
urte asko daramatzala eta egu-
netik egunera goian egotea gero 
eta gehiago kostatzen zaiola 
adierazi zuen berriztarrak.

Berasaluzek urriaren 1ean 
jokatuko du profesionaletako 
azken partidua. Aurretik, udako 
jaialdietan, herriz herri agur 
esateko modua ere izango du. 

Txapelketako ligaxka amai-
tzeko falta diren partiduetan 
Victor Estebanek ordezkatuko 

du. Falta diren partiduetako bat 
Zornotzako pilotalekuan jokatu 
behar zuen, martxoren 5ean. 
Beraz, Beroizen bikotekidea Es-
teban izango da, eta Olaizola eta 
Urrutikoetxearen aurka jokatu-
ko dute biek.

Hiru final binaka
Aurrelari berriztarrak 1998an 
debutatu zuen profesionaletan, 
eta aurtengoa 18. denboraldia 
du. Sekula ez du lehen mailako 
txapelik jantzi, baina binakako 
hiru final jokatu ditu: 1999an 
Ruben Belokirekin, 2013an Jon 
Ander Albisurekin, eta iaz Aitor 
Zubietarekin. Albisurekin joka-
tu zuen hartan Akilesen tendoia 
apurtu zuen finalean bertan.

Castroviejok bi hezur 
hautsita erorikoan

 TXIRRINDULARITZA  J. D.
2016 denboraldia ez da batere 
ondo hasi Abadiñon bizi den 
Jonathan Castroviejo (Movis-
tar Team) getxoztarrarentzat. 
Algarveko Itzuliko (Portugal) 
azken etaparen ostean, Castro-
viejok eroriko bat izan zuen. 
Helmugatik autobusa zegoen 
aparkalekura bidean, ikusle 
bat ustekabean parera irten zi-
tzaion, eta ezin izan zuen ekidin. 
Ospitalean hainbat azterketa 
egin zizkioten, eta hauxe diag-
nostikatu zioten: seigarren le-

paornoan haustura izan du, eta 
baita ezker besoko kubituan ere. 
Castroviejok azken egunetan 
jasotako animo mezuak eskertu 
ditu sare sozialen bidez, eta me-
zu hau ere utzi du: “Txirrindula-
ritza ikusten doazen denei kon-
tuz ibiltzeko eskatu gura diet. 
Zaleen berotasuna sentitzea 
itzela da guretzat, baina despiste 
batek istripu bat eragin dezake. 
Behin hori esanda, tupust egin 
nuen ikusleari animoak bidali 
nahi dizkiot, eta errekuperazio 
arin bat desio diot”. 

Pablo Berasaluzek Asegarce enpresagaz dihardu.

Abadiño ezin izan da 
nabarmendu onenen artean

 SOKATIRA  J.D.
Abadiñok munduko sokatira 
txapelketan izan duen parte 
hartzea oharkabean joan da. 
Parte hartu duten pisuetako ba-
tean ere ez dira finalerdietarako 

sailkatu. Orain urte bi zilarra 
jantzi zuten 560koan: “Apurtxo 
bat gehiago espero genuen” 
onartu du Edu Mendizabal en-
trenatzaileak: “Ondo ibili gara, 
baina beste batzuk hobeto”. 

Abadiño Sokatira Taldea Herbehereetan. Chen Peng Wen

Ibilbide-aukera zabala, 
Elorrioko MTB martxan  

 MENDI BIZIKLETA  J.D.
Domeka honetan, Elorrioko 
XVII. Mendi Bizikleta martxa 
egingo dute. Herriko plazatik 
abiatuko dira, 10:00etan. 

Gaztetxo zein heldu, mendi 
bizikletagaz denek gozatzeko 
aukera izan dezaten, luzera eta 
gogortasun desberdinetako lau 
ibilbide antolatu dituzte. Labu-
rrenak 6,5 kilometro ditu. 8-12 
urte arteko gazteei begira di-
seinatu dute. Trebatuta dauden 
13-16 urte artekoentzat 18 kilo-
metroko ibilbidea prestatu dute; 
Betsaidera joan-etorria. Adin 
tarte horretan izen-ematea doa-
koa izango da, Elorrio Txirrin-

dulari Elkarteko antolatzaileen 
esanetan. Gainerako ibilbide 
bietarako izen-ematea 5 euro da 
federatuentzat, eta 15 federatuta 
ez daudenentzat. Martxa hasi 
baino ordubete lehenagotik 
egin daiteke, plazan.

Ibilbide ertainak 22 kilome-
tro ditu, eta luzeak 28. Aurten, 
bidetik Apatara joan beha-
rrean, pista berri batetik Me-
maia mendi aldera igoko dira. 
Gero, Betsaidetik Teillamendi-
ko txabolara igoko dira. Handik, 
ibilbide luzekoak Aramaiora 
jaitsi, eta Zabalandira igoko di-
ra gero. Azken jaitsiera bidezi-
dor berrietatik egingo dute.

Martinezek urre bi  
Espainiako txapelketan

 SALBAMENDUA  J. D.
Durangoko Tabira igeriketa 
taldeko Natalia Martinezek 
urrezko domina bi lortu ditu 
Espainiako salbamendu eta 
sorospen txapelketan. 12 urte-
gaz, haur kategorian lortu ditu 
domina biak; 100 metroko ozto-
podun proban bata, eta sorospe-
neko 100 metrokoan bigarrena. 
Gainera, azken proba horretan, 
ordura arteko Espainiako erre-
korra hobetzea lortu du.

Valladoliden jokatutako txa-
pelketan, urrezko bi domina 

horiez gainera, brontzezko 
beste bi ere kolkoratu zituen 50 
metroko proban eta erreleboe-
takoan. Azkenengo proba hori 
Lucia Jimenez, Sara Casado eta 
Aiala Garro taldekideekin bate-
ra irabazi zuen. 

Martinezentzat aurtengoa ez 
da estatuan dominak irabazten 
dituen lehenengo aldia. Aurre-
tik ere erakutsi izan ditu bere 
dohainak Espainiako txapel-
ketan. Esaterako, iaz ere, txa-
peldun geratu zen 100 metroko 
oztopodun proban. 
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Inmobiliariak

ALOKAIRUA EROSTEKO AUKERAREKIN
LOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 
ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 
www.inmoetxetxo.com
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ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
• DURANGO: 1, 2 eta 3 logelako etxebizitzak 

alokagai. 575€-tik aurrera.

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

egongela. Etxe osoa kanpora begira. Garaje 
itxia. 

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

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

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

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

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

• ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoa kanpora begira. 
Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua.

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

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

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

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

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

LEKEITIO 
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. 
Igerilekua eta frontoia.

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

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

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

ZALDIBAR
• 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela 

balkoiarekin. Guztiz berriztatua. Trastelekua.

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

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

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

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

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

BASERRIAK ETA  
TXALETAK SALGAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

komuna.
• ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, sukaldea, 

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

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

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

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

eta 2 komun. 2 terraza. Garajea aukeran, eta 
trastelekua.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUKERA
- ARAMOTZ: 3 logela, komuna eta egongela. 

100.000€.
- IZURTZA: 2 logela, komuna eta egongela. 

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

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

- MATIENA: Laubideta. 4 logela, komuna, 
egongela eta sukaldea. Garajea aukeran. 
165.000€. Aukera paregabea. Prezio baxuagoa.

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

ETXEBIZITZAK SALGAI
- TXALETA: 330 m2. AUKERA. 380.000€.

Negoziagarria.
- ABASOLO: 84 m2. BERRIZTATUA. 199.000€.
- ABADIÑO: Iturritxo. 111 m2. 2 logela, sukaldea, 

komuna eta egongela. Ganbara eta garajea. 
215.000€.

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

- ATIKOA: 35 m2-ko terraza. 2 logela, komuna eta 
egongela. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua. 

- MIKELDI: Erdi berria. 3 logela eta 2 komun. 
Trastelekua. Garajea. 260.000€.

- ANBOTO: 3 logela, komuna, sukalde handia eta 
egongela. Balkoia. Berogailua. Igogailua. 
Bizitzen sartzeko moduan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ZUMALAKARREGI: 65 m2. Bulegoetarako egokia.
- BERRIZ: 110 m2. Erdi berria. 3 logela, 2 komun eta 

egongela. Garajea aukeran. 181.500€.
- ABADIÑO: Zelaieta. Erdi berria. 2 logela. 

Trastelekua eta garajea. 185.000€.
- ATXONDO. Etxabea 100m2ko lorategiarekin, 2 

logela eta egongela. Ganbara. 210.000€.
- ABADIÑO:  Erdi berria. 2 logela, 2 komun eta 

egongela. Terraza. Trastelekua eta garajea. 
AUKERA APARTA.

LOKALAK SALGAI  
ETA ALOKAIRUAN

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

Etxebizitza gehiago salgai Matienan, 
Abadiñon, Berrizen, Zaldibarren eta 

Otxandion, besteak beste.

ETXEBIZITZAK SALGAIETXEBIZITZAK SALGAI
MATXINESTARTA

TABIRA

ZABALE: 90m2

MONTEBIDEO

FRANZISKO IBARRA

BARRENKALE

www.inmoduranguesado.com

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

• 1. solairua; logela, egongela, sukalde jantzia 
eta komuna. Balkoia. 2. solairua; logela 
handia eta komuna. Garaje itxia eta 
trastelekua. 260.000€.

• 105 m2. 4 logela, egongela handia, sukaldea 
eta 2 komun. Balkoia. Berogailua eta igogailua. 
230.000€.

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

• 94 m2 erabilgarri. Berriztatu berria. 3 logela, 
egongela, sukaldea eta 2 komun. 230.000€.

• 3 logela, egongela-sukaldea jantzia, komuna 
eta bainugela. Balkoia. Trastelekua eta garajea. 
249.000€. Negoziagarria
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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.

Bilbo. 76m2 erabilgarri. Kalitate ona.
Egurra. Guztiz berriztuta. Garajea
aukeran. Posta elektronikoa: 
bilbosalgai@gmail.com

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

Mallabia. Aukerakoa,
nekazaritzarako edo nekazaritza-
turismorako, toki eguzkitsu eta 
ederrean, 20.000m2 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
handi, 2 komun, terraza, sukaldea eta
egongela. 100m2 azalera 
eraikiak. Harremanetan jartzeko
deitu: 695-77 31 41 telefonora.

EROSI

Durango. Durangoko Txibitena
auzunean etxebizitza erosiko genuke.
Ez zaigu inporta eraberritzeko
badago. Tel.: 652-71 83 38.

ERRENTAN EMAN

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

ERRENTAN HARTU

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

Durango. Pertsona batentzako 
(logela 1 edo 2) etxea alokatu nahi dut
Durangon. Tel: 645-70 10 87.

LOKALAK

SALDU

Lekeitio. Lekeition 65m2-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.

ERRENTAN EMAN

Durango. Txibitenan garaje partzela
bat alokatzen da. Tel.: 615-71 88 01.

Teknologia

GAINERAKOAK

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 Peruko ospitaletara eta
eskoletara. Tel.: 655-71 76 66.

Lana - negozioak

LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

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

PERTSONAK ZAINDU

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

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

Durangaldea. Gizon batek bere
burua eskaintzen du adinekoak 
ospitalean zaintzeko, paseatzeko,
irakurketak egiteko, medikuarengana
eramateko, etxeko garbiketak 
egiteko... Autonomoetan alta emanda
nago. Tel.: 690-28 60 71. 
Posta: elorrixak@yahoo.es.

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

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

Durangaldea. Barneko edo kanpoko

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

Durangaldea. 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, 
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, planifikazioa...). Banaka
edo taldeka. LH, DBH, batxilergoa.
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 asteburue-
tan lan egiteko. Jatetxeko lanean 

esperientzia izatea kontuan hartuko
da. Tel.: 690-37 67 48.

PERTSONAK ZAINDU

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

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.

Txakurkumeak opari. 
Txakurkumeak opari. 
Tel.: 692-36 69 55.

Aisia - kirola

KIROLAK

SALDU

Elorrion bizikleta bi salgai. 
Elorrion bizikleta bi saltzen ditut.
Berri-berri daude, eta egoera onean.
Bakoitza 650 eurotan saltzen dut,
eta, horiekin batera, karreterako 
bizikleta klasiko bat oparituko dut
etxean erabiltzeko gailuarekin batera.
Tel.: 652-71 54 97.
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ESKATZEN DA:
· Unibertsitate ikasketak.
· Izaera aldetik jarrera konprometitua, 
jendaurreko harremanetarako gaitasuna 
eta erabakiak hartzeko autonomia izatea
·Taldean lan egiteko eta taldea gidatzeko 
gaitasuna izatea.
· Euskara maila ona izatea, ahoz zein 
idatziz.
· Ofimatika menperatzea.

BALORATUKO DA:
· Marketing edo komunikazio arloko 
ikasketak izatea.
· Ostalaritza ezagutzea.
· Durangaldeko kultur bizitza ezagutzea.
· Komunikazio tresnak erabiltzen jakitea.

ESKAINTZEN DA:
· Lan kontratua, jardun osoan.
· Hasteko aurreikusitako data: 
2016ko apirila.

 Curriculumak bidaltzeko helbidea: zuzendaritza@plateruena.net

PLATERUENA KAFE ANTZOKIAK ZUZENDARIA BEHAR DU
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:: DURANGO | ZUGAZA 

Tenemos  
que hablar
• barikua 26: 19:30/22:00  
• zapatua 27: 16:30/18:30/ 
20:30/22:30  
• domeka 28: 
16:30/19:00/21:00  
• astelehena 29: 18:30/21:00  
• martitzena 1: 20:00

13 horas:  
soldados  
de Bengasi
• barikua 26: 19:30/22:00  
• zapatua 27: 
16:30/19:30/22:30  
• domeka 28: 16:30/18:30/21:00  
• astelehena 29: 18:30/21:00  
• martitzena 1: 20:00

Mejor solteras
• zapatua 27: 19:30  
• domeka 28: 19:00  
• astelehena 29: 18:30  
• martitzena 1: 20:00

Deadpool
• barikua 26: 22:00  
• zapatua 27: 22:30  
• domeka 28: 21:00  
• astelehena 29: 21:00 

Zootropolis
• zapatua 27: 17:00  
• domeka 28: 16:30 

:: ELORRIO | ARRIOLA
El abrazo de la 
serpiente
• zapatua 27: 22:00  
• domeka 28: 20:00  
• astelehena 29: 20:00 

The snow queen
• domeka 28: 17:00 

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 

La chica danesa
• zapatua 27: 19:30/22:00  
• domeka 28: 20:00  
• astelehena 29: 20:15

Zootropolis
• zapatua 27: 17:00  
• domeka 28: 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

Erakusketa

:: BERRIZ

OTSAILAREN 28ra arte

Irati Egurenen ‘Dena Batuz’, 
Kultur Etxean.

:: DURANGO

OTSAILAREN 28an

12:00etan, Euskal Assault 
musika jaialdiko argazkien 
erakusketa, Plateruenean.

OTSAILEAN

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

MARTXOAREN 6ra arte

Javier Gorosarriren 
‘Durangaldeko paisaiak’, 
Arte eta Historia Museoan.

Musika

:: DURANGO

OTSAILAREN 26an

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

OTSAILAREN 27an

10:30ean, 40 Minutu Rock, 
Landakon.

13:00etan, Kantulagun, Alde 
Zaharrean zehar.

:: ELORRIO

OTSAILAREN 26an

22:30ean, Joseba Irazoki eta 
lagunak + Joseba B. Lenoir, 
Gaztetxean.

Antzerkia

:: BERRIZ

OTSAILAREN 27an

20:00etan, ‘El pueblo de los 
mellados’, Kultur Etxean. 

:: DURANGO

OTSAILAREN 27an

20:00etan, ‘Spazi...0’, San 
Agustin kulturgunean. 

:: ELORRIO

MARTXOAREN 4an

22:00etan, ‘El florido pensil 
neskak’, Arriolan. 

Tertulia

:: DURANGO

MARTXOAREN 3an

18:30ean, ‘Borroka molde 
feministak’, Pinondo Etxeko 
ganbaran.

Mahai-ingurua

:: DURANGO

OTSAILAREN 29an

19:00etan, Terrorismoaren 
biktimen mahai-ingurua, 
Ezkurdiko karpan.

Zinema

:: BERRIZ

OTSAILAREN 26an 
(18:00etan) eta 28an 
(17:00etan) 

‘The snow queen’, Kultur 
Etxean.

Tailerra

:: ABADIÑO

MARTXOAREN 19an

10:00etatik 14:00etara 
eta 15:30etik 19:30era, 
autodefentsa feminista.   
Izen-ematea: 94 466 94 20.

Magia

:: DURANGO

OTSAILAREN 28an

18:00etan, Oliver magoa, 
Plateruenean.

21:00etan, Kimuak 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

:: BERRIZ

OTSAILAREN 27an

12:15ean, Fernando 
Ambustegiren ‘Kontu eta 
Kantu’ saioa, Kultur Etxean.

:: DURANGO

OTSAILAREN 27an

12:00etan (3-5 urte) eta 
12:30ean (6 urtetik gora), 
Amaia Nekaneren ‘Ipuin 
kuttunak’, Liburutegian.

:: IURRETA

OTSAILAREN 26an

20:00etan, Joxemari 
Carrereren ‘El árbol del 
amor: cuentos pre-eróticos’, 
Bibliotekan.

:: ZALDIBAR

OTSAILAREN 26an

17:30ean, ipuin musikatuak, 
udal liburutegian.

Berbaldia

:: ELORRIO

MARTXOAREN 3an

18:00etan, ‘Txertoak, bai  
ala ez?’, Bizipoza elkartearen 
lokalean (San Pio X kaleko  
4. zenbakian). Asistentzia 
konfirmatzeko, idatzi 
‘bizipoza.elkartea@gmail.com’ 
helbidera.

:: IURRETA

MARTXOAREN 3an

19:00etan, Zapatismoari eta 
Brigadisten lanari buruzko 
berbaldia, Ibarretxen.

:: ZORNOTZA

MARTXOAREN 2an

19:00etan, Jakoba 
Errekondo, ‘Bizi baratza’ 
liburua aurkezten, Ziztada 
Gunean.

Martxoaren 4an, 22:00etan, Elorrioko Arriolan

El florido Pensil neskak
1996an estreinatu zuen Tanttaka Teatroa taldeak ‘El florido 
pensil’. Antzezlan hartan bezala, Espainiako gerraosteko 
hezkuntza sistema da ‘El florido pensil neskak’ antzezlan 
honen gaia ere, baina neskatoen ikuspegitik kontaturiko 
istorioa da bigarren hau. Loli Astoreka, Gurutze Beitia, 
Teresa Calo, Elena Irureta eta Itziar Lazkano aktore 
ezagunek dihardute obra honetan antzezle lanetan.  

MARTXOKO AGENDA
1-10 ERAKUSKETA 

“Emakumeen lege iraultzailea”

1-30
SELFIE LEHIAKETA
Gaia: Berdintasuna. Bidali zure selfiea Iurretatik:  
gizarte-ongizate@iurreta.net

1 IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA
18:30 Club de lecture “Stupeur et tremblements”

3
IBARRETXE KULTUR ETXEA - GIZARTE ONGIZATEA
18:30 Hitzaldia: “La resistencia indígena en Chiapas. Las comunidades 
del EZLN”. Hizlariak: Lumaltik Herriak.

4 ANDEREBIDE - GOIURIA KULTUR GUNEA 
16:30 Diafreo tailerraren hasiera.

6
GOIURIA KULTUR GUNEA - GIZARTE ONGIZATEA
IURRETAKO MILLA MOREA BERDINTASUNAREN ALDE
Herrigunetik zehar musikaz girotua. Dinamizatzailea: Iraia Garcia.

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

8

IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA
17:30  Irakurleen txokoa “Lorategiko festa”.
19:00 Irakurleen txokoa “Mi carta más larga”.
IURRETAKO UDALA IBARRETXE KULTUR ETXEA
EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA
19:00 Adierazpen instituzionala – Irakurketa.
Tarta-pastelen lehiaketa eta dastaketa. Izen-ematea:  
Martxoaren 1etik 6ra.
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

BOTIKAK

Elikadura osasungarria?
Segur aski, pertsona askok 
esango dute dieta osasungarria 
egiten dutela. Baina, askotan 
ez gara jabetzen alferrekotzat 
jotzen diren elikagai horiek 
ez direla salbuespena, araua 
baizik. Honako hamar galdera 
hauek lagunduko digute gau-
zak argitzen. 
1. Azukre asko jaten edo edaten 

al duzu? 
2. Hartzen al dituzu osoko eli-

kagaiak (integralak)? 
3. Egunean 20 gramo baino gu-

txiago hartzen al dituzu haragi 
prozesatuak? 
4. Astean 500 gramo baino gu-

txiago hartzen al dituzu haragi 
gorriak? 
5. Egunean jaten al dituzu bost 

errazio fruta eta barazki? 
6. Ematen al diezu lehentasu-

nik lekaleei eta fruitu lehorrei? 
7. Badakizu “zenbat eta alkohol 

gutxiago, hainbat hobe” dela? 
8. Ez al zara fidatzen “dieta mi-

ragarriekin”? 
9. Zaintzen al duzu errazioaren 

neurria? 
10. Zuk prestatzen dituzu ja-

kiak ala prestatuta daudenak 
erosten dituzu? 

EROSKI CONSUMERen in-
kesta baten arabera, gurasoen 
edo zaintzaileen %90ek uste 
dute haien haurrek egoki jaten 
dutela, baina, egiaz, nekez esan 
daiteke haur horien dieta osa-
sungarria dela.  Horretaz gain, 
haurren dietan azukre gehiegi 
azaltzen dira, fruta eta barazki 
gutxiegi, alferrekotzat jotzen 
diren elikagai gehiegi eta osoko 
zereal gutxi. Hori oso kezkaga-
rria da, handik eta hemendik 
kaloria gehiago hartzeak  eka-
rri baititu haurren artean egun 
dauden gizentasun tasak.

Gehienok badakigu zer-nola-
ko garrantzia duen dieta osa-
sungarria egiteak, eta iruditzen 
zaigu gurea Mediterraneoko 
dieta dela, baina egiazko egoera 
oso bestelakoa da. 

BARIKUA, 26 
09:00-09:00

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ZAPATUA, 27
09:00-09:00

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-13:30

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Eguren, Isabel 
Trañabarren 15 - Abadiño

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

Larrañaga-Balentziaga  
Berrio-Otxoa 6 - Elorrio

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

DOMEKA, 28
09:00-09:00

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

ASTELEHENA, 29
09:00-09:00

Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 1
09:00-09:00

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 2
09:00-09:00

Mugica 
Andra Maria 9 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 3
09:00-09:00

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

Zorionak, Kattalin del Rio ! Hamabostean behin zotz egiten dugun tarta zuri 
egokitu zaizu. Oparia eskuratzeko txartela gura duzunean jaso dezakezu 

Iurretako gure egoitzan: Bixente Kapanaga, 9an.

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

Gozatu Gozotegia

  Hirukote zoragarri honek 5, 9 eta 8 urte bete dituzte eta etxeko guztiok zoriondu nahi ditugu.  
Zorionak Julene, Jasone eta Koldo, eta musu potoloak!

  Iraiak 6 urte bete ditu otsailaren 
23an. Zorionak eta mosu handi bat 
zure nebaren eta gurasoen partez!

  Marekek 14 urte egingo ditu 
igandean. Zorionak Iurretako 
familiaren partetik, eta egun ona 
pasa!

MIREN RODRIGUEZ



Udaberria aurreratzen ari dela azaldu du  Arandak, eta “beranduko izotzaldiek min handia” egin dezaketela

 AKUILUA  Aitziber Basauri
Jose Antonio Aranda Euskal-
met zerbitzuko arduradunak 
Madrilgo eski-estazio batean 
eman zituen eguraldia ira-
gartzeko lehenengo urratsak. 
Negu leunak ez duela zertan 
udaberri gogorra ekarri argi-
tu du . 

Eguraldia, zientzia ala herria-
ren jakinduria?
Jakintza alor guztietan nahas-
ten dira, askotan, herriaren 
jakituria eta zientzia. Zientzia-
rik, teknikarik ez zegoenean, 
herriaren jakituria zegoen 
bakarrik. Hartara, belaunaldi 
askoan iraun du bizirik gi-
zartearen ezagutza premia 
horrek. Baina, gaur egun, in-
darra galtzen ari da batzuetan 
oso interesgarria den jakituria 
lauso hori; asko ikasi daiteke. 
Ezagutza hazi ahala, teknikak 
zehaztapen gehiago jazo ahala, 
jakituria lauso hori zientziaren 
zati bihurtu da.

Iragarpenak gero eta zehatza-
goak dira. Hala aitortzen di-
zuete herritarrek ere?
Argi eta garbi, bai. Ez da baka-
rrik atmosferaren ezagutzak 
izan duen sekulako bultzada.
Hainbat faktorek eragin dute 
40 urteotan meteorologia eta 
klimatologian emandako au-
rrerapausoan. Atmosferaren 
eredu askoz sotilagoak egitea 
erraztu dute milioika operazio 
egiteko gaitasun itzela duten 
ordenagailuek. Segunduoro, 
mundu osoko informazioa ba-
tzen duten milioika sentsore  
daude, eta, izugarrizko datu
-fluxua dago munduan.

Munduko informazioak zehaz-
ten du tokikoa?
Ereduetan munduan gertatzen 
denaren argazki erreala ema-
ten digun informazioa sartu-
ta, datozen ordu eta egunei bu-
ruzko kalitatedun informazioa  
lortuko dugu. Argazkia 
txarra bada, informazio 
eta iragarpenak halakoak 
izango dira.

Gero eta gehiago begira-
tzen diogu eguraldi ira-
garpenari?
Egungo gizartea just in ti-
me deritzon filosofian mu-
gitzean, denborak optimi-
zatzea behar du sistema 
guztiak. Kan-
po-parame-
troak opti-
mizatzeko 
(meteoro-
logia tar-
tean) pre-
miazkoak 
izaten ga-
ra:  elu-
r r a g a -
tik erre-
p i d e a 
moztu-
ta  ego-
t e a k 
eguneko 
produk-
zioa izo-
rratu de-
zake.  De-
nok minu-
t u e k i n  l a n 
egiten du-
gula jakin-
da, meteoro-
logiaren oso 
menpe gaude.

Aurten negu arraroa izaten ari 
gara?
Otsaila, apur bat ohikoagoa ari 
da izaten. Baina, azaroa, aben-
dua eta urtarrila oso be-
roak, lehorrak, 

ezohikoak izan dira. Deiga-
rria da joera hori hiru hilean 
luzatzea. Ia nola amaitzen den 
otsaila, baina, litekeena da be-
roa izatea.

Udaberria asko atzeratuko du 
negu ezohiko honek?
Kontrakoa. Udaberria aurrera-
tzen ari da! Zuhaitzen kimuak 
irteten hasi dira, belarra ha-
zi da, ohiko geraldi begetatibo-
rik egin gabe. Izandako berota-
sun ordu sobera horiek, eta izo-
tzaldi faltak landaretza nahiko 
aurreratuta egotea eragin du, 
eta azken izotzaldiekin sufritu 
egin dezake. Negua oso suabea 
denean, beranduko izotzaldiek 
min handia egin dezakete.

Halako neguak udaberri edo 
uda eskasa ekarriko digu?
Ez dauka zertan. Etorriko dena 
etorriko da.

Oraindik elurra ikusiko dugu?
Ekaitzek hartuko duten nora-
bidea argitzeko dago, baina elu-
rra ekarri lezakeen eguraldia 
datorrela dirudi. Euskal He-
rria oso sentsiblea da eragiten 
dioten enbatei. Norabide alda-
keta oso txikiek eguraldi guztiz 
desberdinak eragin ditzakete.

Argia da aldaketa klimatikoa?
Oso argia. Gure gurasoek edo 
guk geuk txikitan bizitakoak 
baino tenperatura askoz altua-
goak bizi ditugu. Gizakia da 
erantzule neurri batean, baina, 
arriskutsuagoa deritzot gizar-
te honen lurraren erabilpena-
ri. Klima aldaketaren aurkako 
ekintza oro onuragarria izango 
da datozenentzat. 

“Euskal Herria oso sentsiblea da 
eragiten dioten enbatei”

Jose Antonio Aranda | Euskalmeteko arduraduna | Durango, 1961

LAUHORTZA

JON ANDER 
RAMOS

Historialaria

Akuilua

Whatsapp-a?
Erabilpen sinplea bezain era-
ginkorra duen sistemaz jar-
dungo dugu oraingoan. Aurre-
koan, erabilpen egokiaz kez-
katuta, zenbait buelta eman 
nizkion. Lehendabizikoa, nola 
demontre izango ote den bere 
izendapen ofiziala gure hiz-
kuntzan. Hala, euskal hizkun-
tzaren artzainez inguratuta 
egoteak erraztu zidan kezka. 
Whatsapp bitartez jaso nuen 
erantzuna. Ideiarik ez! Eske-
rrik asko, erantzun nuen.

Bigarrena, komunikazio 
sistema berri honi nerabeek, 
eta ez hain nerabeak direnek 
ere, zer nolako erabilpena ema-
ten dioten. Amerikaren aur-
kikuntzaz aritzen ginen bitar-
tean, atsedenean, ikasle bati 
entzun nion beste klasekide 
batekin Whatsapp bidez hitz 
egin zuela. Hitz egin? Nola? 
bota nion neure buruari. Tira, 
jarraitu dezagun. Oraingoan 
ere, gutxi dira atseden hori 
zigarroa erretzeko edo maki-
nako zapore eskaseko kafetxoa 
hartzeko aprobetxatzen dute-
nak. Ez, moda Whatsappa era-
biltzea da. Hitz egiteko akaso?

Amerikara bueltan, astro-
labioz, kuadrantez eta bruju-
laz aritzera jarri ginen. Erdi 
Aroko asmakizunak, zenbait 
teorien arabera, Mundu Be-
rriaren aurkikuntza gauzatzea 
ahalbidetu zuten trikimailuak, 
alegia. Eta, Colonek Whatsap-
pa ezagutuko balu? Galdera 
ona! Tierra a la vista esaldi 
hura ziztu bizian mundutik 
barrena zabaltzeko aukera 
paregabea. Tamalez, Colonek 
ez zuen ezagutu. Ezta Hum-
boldtek ere. Alemaniarra Du-
rangaldean barrena sartu ze-
nean, anekdotaz josi zuen bere 
eskuliburua. Imajina ezazue 
zer nolakoak izango ziren be-
re emaztearekin trukatutako 
Whatsappak. Taldea utzi du.


