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Herririk herri

Mercadonaren eta Lidlen proiektuak 
komertzio ereduaren saltsa piztu du
Hainbat herritar eta merkatarik kexa agertu diote udalari, eta proiektuaren aurka antolatzen dabiltza

  ERREPORTAJEA  ANBOTO
Duela hilabete jakin zen Aba-
diñoko Murueta auzoan Merca-
donaren eta Lidlen supermerka-
tuak eraikitzeko plana martxan 
dagoela, eta ordutik hona, eman 
du zer esana. EH Bildu ez dago 
ados, Dendak Bai elkartea ere 
ez, eta Durangon, merkataritza 
lokalaren aldeko mozio bat ba-
bestu dute. Astelehenean, batzar 
zabala antolatu zuen Abadiñoko 
udalak proiektua azaltzeko, eta 
hainbat herritar eta merkatarik 
kexa agertu zuten. Ondorioz, 
proiektuak komertzio eredua-
ren inguruko saltsa piztu du. 

Asteleheneko batzarrean, 
lurren birkalifikazioaren pro-
posamenari ezezkoa adierazi 
zioten bertaratutako herritar 
gehienek, “ez” zioten kartelak 
altxatuta. Merkatari batek, esa-
terako, “horren gai serioaren” 
inguruko erabakia hartzeko 

galdeketa lotesle bat eskatu 
zuen. Galdeketa egin gura iza-
nez gero, sinadura bilketa bat 
burutu beharko litzatekeela 
erantzun zion Jose Luis Nava-

rro alkateak. Merkataritzan 
izango duen eraginaz kezka 
agertu zuten batzuek, eta udala 
hirigintzako plan orokorra be-
rrikusten dabilen bitartean lur-
sailen birkalifikazioa egitea ere 
ez zuten begi onez ikusi. Baina, 
Navarrok azaldu zuen plana al-
datzeak urteak beharko dituela, 
eta aldaketa puntualak epeak 
aurreratzen lagunduko duela. 

Elkartea, udalaren eskutik
Supermerkatuen proiektua aza-
leratu den sasoi berean, udalak 
Abadiñoko Merkatarien Elkar-
tearen sorrera dinamizatu du, 
eta komertzioentzat laguntzak 
eta deskontu bonuak eskainiko 
dituela iragarri du. Indepen-
dienteekin batera Abadiñoko 
gobernu taldean dagoen EAJk 
ere garrantzia eman dio horri: 
“Batetik, behar besteko tresnak 
jarri ditugu abian merkatari-
tzaren etorkizuna bermatzeko 
eta, bestetik, firma berriak gure 
udalerrian instalatzea ahalbide-
tu dugu”. Denda txiki eta saltoki 
handien elkarbizitzan dago ga-
koa, jeltzaleen ustez. 

Durangoko baimena behar
Supermerkatuentzat birkalifi-
katu gura den lurra Abadiñon 
egon arren, Durangogaz mu-
gan dago, San Fausto auzoaren 

alboan. Gainera, supermerka-
tuentzako sarrera San Faustoko 
lurretatik egitea aurreikusten 
da, eta horregatik, Durangoko 
Udalaren baimena behar du 
Abadiñokoak, proiektuak au-
rrera egiteko. Beraz, hasieran 
uste zena baino ardura gehiago 
dauka Durangok egitasmoan. 
“Durangok baldintzatzen badu, 

proiektua asko zailduko da”, 
esan du Eider Uribe zinegotziak 
(EH Bildu). Navarrori proiek-
tuaren atzean ibiltzea egotzi dio: 
“Abadiño ez dabil diruz ondo, eta 
horregatik, Navarro Mercado-
naren bila joan da hiru bider”.

Hain zuzen ere, birkalifika-
zioa “ezin dela aldebakarrekoa 
izan” ohartarazi dio Durangoko 
Udalak Abadiñokoari. Baimena 
lortzeko asmoz Abadiñotik bi-
dalitako hitzarmena batzordean 
landuko dute durangarrek.

Saltsa piztu da, eta seguru zer 
esana ematen jarraituko duela. 
Merkatari, herritar eta sindika-
tuak proiektuaren aurka antola-
tzen dabiltza.

Astelehenean, batzar zabala burutu zen Abadiñon, birkalifikazioaren inguruko azalpenak emateko. Herritar batzuek ezetza erakutsi zuten, kartelen bidez.

Durangoko Udalaren 
baimena behar du 
Abadiñokoak, proiektuak 
aurrera egiteko

• 32.000 metro karratuko azalera.
• Mercadonak 7.400 metro karratu.
• Lidlek 7.500 metro karratu.
• Hirugarren supermerkatu batentzako lekua, 1.980 metro karratukoa.
• Beheko solairua eta beste bi edukiko dituzte.
• Aparkalekuak egongo dira.
• 5.500 metro karratu espazio librerako. Ingurua urbanizatuko da.

• Supermerkatu biekin 80 lanpostu sortzea.
• Mercadona 2017rako zabaltzea.

PLANAREN EZAUGARRIAK

AURREIKUSPENAK
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“Supermerkatuak badagoz 
dagoeneko; alde horretatik 

nahiko konpleto gaude”

Zer iruditzen zaizu Mercadona eta 
Lidl-en etorrera? 
Guri kalte egingo digula uste dut. Lan-
postuak sortuko dituela diote, hori sal-
tzen dute, baina aztertu egin beharko 

litzateke zer kalitate eta zer baldintzata-
ko lanpostuak diren. Bestalde, herriko 
komertzioekin zer gertatzen den ikusi 
beharko da. Gainera, supermerkatuak 
badaude dagoeneko. Alde horretatik, 
nahiko konpleto gaudela esango nuke. 
Eta berrien etorrerak orain daudenei 
ere eragin dakieke. 

Zer egin daiteke komertzio eredu bien 
arteko talka horren aurrean? 
Ez da erraza, baina hau dena baimen-
tzen dutenek beti diote gure alde daude-
la, baina, gero, justu kontrakoa egiten 
dute. Azken batean, honako galdera ho-
ni erantzun behar diogu: zelako herria 
gura dugu?

“Hogei urtetik hona 
gertatzen ari den guztia 
bazetorrela ikusten zen”

Zer iruditzen zaizu supermerkatu be-
rriei atea irekitzea? 
Inpaktu handia izango duen zerbait da 
eta, oro har, denei eragingo diela uste 
dut; komertzio txikiei, baina baita eu-
ren artekoei ere. Hala ere, komertzio 
txikia izango da gehien igarriko duena. 
Baina, tira, orain 20 urtetik hona gerta-
tzen ari den guztia bazetorrela ikusten 
zen. Frantziara eta Alemaniara bazoaz, 
herriguneetan ez dago ezer. Baina gau-
zak sekula ez dira egiten egin behar 
direnean. Orain berandu dela uste dut. 

Merkatu Plazak salerosketak egi-
teko nukleo propio bat osatzen du  
Durangon.  
Bai, baina guk ere, apurka, igarri egingo 
dugula uste dut. Gero, faktore ezberdi-
nek eragiten dute. Esaterako, Durango-
ko Alde Zaharrean ezin daiteke edonor 
sartu kotxeagaz, eta horrek beste traba 
bat sortzen du.

Karmele Eguren  
Eguren 
etxetresnak 
Durango 

Tomas Bordes  
Merkatu Plazako 
arrandegia  
Durango 

“Supermerkatu berrien 
irekierak ez du onurarik 
ekarriko gure ingurura”

Zer iruditzen zaizu Abadiñon super-
merkatu gehiago ireki gura izatea? 
Argi daukat supermerkatu horien 
irekierak ezin duela eragin onik izan 
Abadiñon, ezta inguruko herrietan ere. 
Inpresioa dut horrekin Barakaldon 
dagoen bezalako gune bat sortzeko as-
moa dutela, eta horrek ez dio onunarik 
ekarri behar, ez gure herriari ezta gure 
komertzioei ere. Geure buruari galdetu 
beharko genioke zer herri eredu gura 
dugun, eta ze herri eredutara goazen. 
Honek ez dauka-eta amaiera onik. 

Hainbat komertzio handik ateak ireki 
dituzte Durangaldean azken urteetan. 
Zelan eragin dizuete? 
Guk, Aki ireki zutenean, asko igarri 
genuen. Hala ere, konturatu gara betiko 
bezeroek guregana etortzen jarraitzen 
dutela. Beraz, espero dugu herria bi-
zirik mantentzeko jendeak komertzio 
txikiei bultzada ematen jarraitzea.

“Argi daukat, proiektu 
hauek herria hiltzea 

lortuko dute”

Zer iruditzen zaizu Lidl eta Mercado-
naren etorrera? 
Herria hiltzea gura badute, bidea apro-
posa dela uste dut. Argi dago, hasieran, 
supermerkatu bi horiek herritarrentzat 
nobedadea izango direla, beraz, gure 
denda txikientzat inpaktua handia izan-
go da. Hala ere, espero dugu herriko  jen-
deak komertzio txikiok dugun kalitatea 
kontuan hartzea, eta beraiekin dugun 
hurbileko harreman hori baloratzea. 
Azken batean, guk harreman estua du-
gu bezeroekin, eta beste komertzioek ez 

dute horrelakorik eskainiko.
Zuen komertzioan zer eragin edukiko 
lukete? 
Beste supermerkatuekin igarri dugun 
bezala, jendeak merkeenera joko duela 
argi daukagu. Hala ere, ogia egunero-
koa denez, eta jende askok oraindik 
kalitateari begiratzen dionez, hori 
mantentzea espero dugu.

Maria Barato  
Arriandi 
okindegia 
Abadiño 

Julen Arriaga 
Atxa 
burdindegia 
Abadiño 

“Norbaitek pentsatu 
al du galduko diren 

lanpostuetan? ”
Zer iruditzen zaizu Lidl eta Mercadona 
Abadiñon zabaldu gura izatea? 
Ez zait ondo iruditzen. Honekin lortu 
behar duten bakarra mundu guztia 
supermerkatu horietara mugitzea da.  

Horrela, inguruko herriak hutsik gera-
tuko dira. Gobernu taldekoen hitzetan, 
honek lanpostuak sortuko ditu. Baina, 
norbaitek pentsatu al du galduko di-
ren lanpostuetan? Nolako lanpostuak 
izango dira sortuko diren horiek?   

Zure komertzioan zer eragin eduki le-
zakete? 
Arropa-denda bat izanda, ez dut uste 
modu zuzenean eraginik izango dute-
nik. Nire inguruko merkatariak ditut 
gogoan, beraz, supermerkatu hauek 
zabaltzea bidegabekeria dela iruditzen 
zait. Gainera, ez nuke gura eguneroko 
gauzak erosteko supermerkatu handi 
batera joan behar izatea.

Lali Salinas 
Caribu  
arropa-denda 
Abadiño 

“Plataforma bat sortzen 
gabiltza, eta herritarrak 

gonbidatuta daude”
Dendari lez, zelan ikusten duzu 
proiektua? 
Merkatari moduan, nire ustez, ez da 
ona. Ez bakarrik Abadiñorako, baita 
Durangalde osorako ere. Herri txiki as-
ko gara, eta, nire ustez, denetan igartzen 
da. Jendearen aldetik, ulertzen dut; ero-
soa da. Baina, bestaldetik, herria hiltzen 
dabil astiro-astiro. Ez dut gura horrela-
ko herri bat, ez dut Barakaldo txiki bat 
gura hemen. Gainera, Mercadonak ez 
du hemengo ezer saltzen, eta dirua ez da 
bertan geratzen.

Zer deritzozu udalaren jarrerari?
Abadiñoko etxe batzuk egiteko egundo-
ko arazoak egon ziren, eta orain, alda-
keta bat egun batetik bestera? Zer gura 
du udalak honegaz, dirua hartu? Zer 
intentzio dago atzetik? Alkateak guztia 
atzetik egin du. Proiektuaren aurka 
plataforma bat sortzen gabiltza, eta he-
rritarrak ere gonbidatuta daude. 

Goretti  Galan 
Dendaria 
Abadiño 

 

“Apurka-apurka dendak 
zarratzen dabiltzala 

gebi-bistakoa da”

Mercadona eta Lidl Abadiñora etor-
tzearen aldekoa zara? 
Merkataritza-gune handien kontra na-
go. Txikiei laguntza handiagoa eman 
beharko litzaieke. 

Proiektuaren alde daudenek lanpos-
tuak sortuko direla diote. 
Hori esaten dute, bai. Hasieran lanpos-
tuak sortzen dituzte, baina lan baldin-
tzak ez dira batere onak. 
Irekierak zein eragin izan dezake Du-
rangaldean? 
Apurka-apurka dendak zarratzen dabil-
tzala begi-bistakoa da. Esate baterako, 
San Inazio auzunean denda guztiak itxi-
ta daude, lehen komertzio asko zegoen 
lekua izanda. Orain, gazte koadrilek 
dituzte alokatuta. Hemendik aurrera, 
aukera gutxi daude dendak zabaltzeko 
eta aurrera egiteko. Komertzio bakoi-
tzean pertsona bat egoten da, eta horre-
la zaila da.

 

“Merkataritza txikia 
bereari eusten arduratu 

behar da”

Zer deritzozu Abadiñon merkataritza
-gune berria zabaltzeari? 
Ez nuke esango kontra nagoenik. Esan-
go nuke lehia handiagoa izango dela 
gaur egun dauden merkataritza-guneen 

eta ireki gura dituzten berrien artean, 
komertzio txikiekin baino. Jendea ba-
doa dagoeneko merkataritza-gune han-
dietara. Ohitura hori orain ere badago. 
Horiek aukera gehiago izango dituzte 
orain. Jendea Burgoseraino joaten da-e-
ta Mercadonara! Edozein kasutan, mer-
kataritza txikia bereari eusten arduratu 
behar da, handiak eurenagaz arduratu-
ko dira-eta.

Zein eragin izan dezake? 
Merkataritza txikian eragina izan deza-
ke, ez diot ezetzik. Hala ere, guk bertoko 
kalitatezko produktuak eskaintzen di-
tugu, eta orokorrean, badakite horren 
aldea estimatzen.

Txema Alberdi  
Alberdi 
Harategia 
Durango eta 
Zornotza 

Rosi Onaindia  
Mendi  
arropa-denda 
Durango 
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SAN AGUSTIN.  
SARRERAK  
“Zer duzu Amy?” 
antzezlanerako 2 
sarrera. Maiatzak 5, 
20:00tan.

HITZ LIBURU-DENDA.  
LIBURUA ETA CDa 
Pedro Iturria 
Sarasibaren
“Euskarari gorazarrea”
liburua eta Pirritx,
Porrotx eta
Marimototsen
“Amalur” CDa.

SAN AGUSTIN. 
SARRERAK 
Umeentzako 
“Ensueños” 
ikuskizunerako 2 
sarrera. Maiatzak 
15, 18:00tan.

SALTSAN KATERIN. 
MENUA 
Bi lagunendako 
aste bitarteko 
menua.

URBASA ABENTURA.  
MULTIABENTURA  
Multiabentura 
Ibilbidea Familian, 
4 pertsonentzako.

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.

484 lagunek babestu 
dute galdeketa egitea 
Joan zen domekan bozketa egin zuten Elorrion

  ELORRIO  J.G. / M.O.
Gure Esku Dago mugimen-
duak  deituta, bozketa sinboli-
koa egin zuten Elorrion, joan 
zen zapatuan. 2017an etorkizun 
politikoaren inguruko galde-
keta egitea da ideia, eta horren 
inguruko interesa ezagutu gura 

zuten antolatzaileek. Bada, 484 
lagunek babestu dute herri-gal-
deketaren ideia, eta beste hiru 
herritarrek zuri bozkatu zuten.

Ondorioz, emaitzak kontuan 
hartuta, elorriarrek galdeke-
tari baietz esan diotela uste du 
mugimenduak.

Guztira, 487 lagunek parte hartu zuten bozketan.

Gaztetxetik, 
etxebizitza 
eskubidea 
aldarrikatzera 

  ZALDIBAR  I.E.
Etxebizitza eskubidea aldarri-
katzeko gaur eta bihar egingo 
diren mobilizazioen antolakun-
tzan parte hartu du Zaldibarko 
Gaztetxeak, Hamaika Teilatu 
eta Elorrioko Gaztetxearekin 
batera. Elkarretaratzea bu-
rutuko dute Euskal Herria 
kalean, gaur, 19:30an, eta etxebi-
zitza eskubidearen alde bihar, 
19:30ean, Durangon egingo den 
manifestaziorako ere deia egin 
dute gazte zaldibartarrek.

Gaztetxetik azaldu dute he-
rriko etxebizitza hutsen azter-
keta egin berri dutela, eta 244 
daudela Zaldibarren egoera 
horretan. Bestalde, inkesta bat 
burutu dute, eta gazteen batez 
besteko emantzipazio adina 30 
urtekoa dela ondorioztatu.

Txori kantarien 
lehiaketa, 
igandean

  BERRIZ  M.Z.
Berrizko Udalaren laguntza-
rekin Barakaldoko Txinbo 
Elkarte Ornitologikoak txori 
kantarien lehiaketa antolatu 
du, iganderako.

Berrizen egingo den txapel-
keta honetan, txoka eta kar-
dantxilo  arrazako txoriek par-
te hartuko dute. Horrez gain, 
bertara  biltzen den zale orori 
beren txoriarekin parte hartze-
ko aukera ematen dietela adie-
razi dute antolatzaileek.

Maiatzaren 1ean egingo da 
lehiaketa hau, igandean, eta 
9:30ean izango du hitzordua, 
Berrizko udaletxeko lorate-
gian. Antolatzaileek adierazi 
dutenez, euria eginez gero, 
Olakuetako probalekuan egin-
go litzateke lehiaketa, udale-
txeko lorategian egin beha-
rrean.  

Herritarrek begi 
onez ikusten 
dute txupinazioa 
aurreratzea

  OTXANDIO  J.D.
Otxandion uztailean ospatzen 
diren Santamaña jaiak antola-
tzeko ardura duen jai batzor-
deak hainbat gairen gaineko 
iritzia jaso du herritarren ar-
tean. Esaterako, aurten, txu-
pinazo eguna domeka da, uz-
tailaren 17a, eta txupinazoa, 
arratsaldez beharrean, eguer-
dian botatzea herritarrei zer 
iruditzen zaien ere jakin gura 
zuten. Gai horren inguruko 185 
iritzi jaso dituzte: 155 txupina-
zoa eguerdira aurreratzearen 
alde agertu dira, eta 30 kontra. 
Beste galdera bat sokamutu-
rrak antolatzearen ingurukoa 
zen: 178 erantzun jaso dituzte. 
94 antolatzearen aldekoak di-
ra, eta 84, berriz, antolatzearen 
kontrakoak.

Igerilekuko 
taberna esleitzeko 
lehiaketa, hilaren 
13ra arte

  ATXONDO  J.D.
Udalak igerilekuko taberna 
esleitzeko lehiaketa zabalik da-
go. Oinarriak udaletxean jaso 
daitezke. Interesatuta daude-
nek maiatzaren 13ra arte dute 
euren eskaintzak aurkezteko 
epea. Horrez gainera, udalak 
beharginak hartuko ditu udan 
igerilekuan lan egiteko. Eskari 
orriak udaletxean daude esku-
ragarri, maiatzaren 13ra arte.

Herri ortuak
Udalak herri ortuak egiteko 
asmoa dauka Apatan. Hainbat 
urtean gauzatu gura dabilen 
proiektua da. Horrela, herri 
ortu horietan sail bat landu gu-
ra duenak izena eman beharko 
du udaletxean, maiatzaren 13a 
bitartean.

Mecanica Mallabiko enpresa komiteak  
proposamena helarazi dio zuzendaritzari
Besteak beste, enpresa saltzekotan, aktibitate osoa saltzea proposatzen dute,  81 langile subrogatuz

  MALLABIA  Jone Guenetxea
ALFA taldeko Mecanica Mallabi 
enpresa likidazio fasean sartuta 
dago. Egoera honetara helduta, 

LAB sindikatuak proposamena 
eraman du enpresa komitera. 
Ekimenaren helburua, itxiera-
ren aurrean, “langileen esku-

bideak bermatzea” da. Enpresa 
komiteak eta beste sindikatuek 
bat egin dute ekimenagaz. Ados-
tutako idatzian zuzendaritzari 

eskatzen diote enpresa erosteko 
interesaturen bat balego, akti-
bitate osoa saltzeko, langileen 
jarduna barne. “Enplegu gehie-
na salbatzea da lehentasuna”, 
azaldu du Mari Eli Urriolabeitia 
LAB sindikatuko ordezkariak. 
Era berean, borondatezko ir-
teeren kasuan, kalte-ordainak 
aurreko urteetan irtendako 
langileek jasotako kopurura 
heltzea eskatzen dute. Hori dena 
gauzatzeko, eta soldatak ordain-
tzeko, tesoreria bermatua izatea 
eskatzen dute. Aste beteko epea 
eman diote zuzendaritzari eran-
tzuna emateko.

Azken urteetan, Mallabiko 
enpresa 180tik 81 langile izate-
ra igaro da. LAB sindikatuak 
kozuzendaritzaren “kudeaketa 
txarra” salatu du sarritan. 

Joan zen zapatuan, Mecanicas Mallabiko beharginek manifestazioa egin zuten Bilbon.
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Garraio 
alternatibo baten 
bila dabiltza

  DURANGO  M.O.
Durangon, mugikortasun ara-
zoak dituzten herritarrentzat 
garraio alternatibo baten bila 
dabiltza. Joan zen asteko osoko 
bilkuran onartu zuten gaia, He-
rriaren Eskubideak proposatu 
eta gero. Datozen sei hileetan 
zehar, garraio berri hori zelan 
ezarri aztertuko dute udaleko 
batzordean.

Herriaren Eskubideak gogo-
ratu du mugikortasun arazoak 
dituzten asko kanpoaldean 
bizi direla, “erdigunetik eta 
zerbitzu publikoetatik urrun”. 
Adibide lez, anbulatorioa, uda-
letxea edo zerbitzu kulturalak 
ipini ditu alderdiak. Pertsona 
horiek, “gainerako herrita-
rren kondizio berberak eduki-
tzeko eskubidea dute”, alder-
diaren ustez.

Herriaren Eskubideak 
gogoratu du mugikortasun 
arazoak dituzten asko 
kanpoaldean bizi direla

Euskara kalera ateratzeko 
Mintzopotea antolatuko dute 
Maiatzaren 6an egin dute hitzordua antolatzaileek, Dantzari auzoan, 19:00etan 

  IURRETA  Aitziber Basauri
Euskara kalera atera guran 
Mintzopotea antolatu dute Iu-
rretan, maiatzaren 6rako. Tra-

goa hartu bitartean, euskaraz 
eta euskararen inguruan berba 
egitera gonbidatu gura dituzte 
herritarrak. Euskararen Ahol-

ku Batzordeak eratutako Min-
tzopotea 19:00etan hasiko da. 

Euskara kalera ateratzeaz 
gainera, herritarrak sentsi-
bilizatzea ere badu helburu  
Dantzari auzoan izango den 
Mintzopoteak. Word café me-
todologia erabilita, mahaiak 
jarriko dituzte eta, talde txikie-
tan antolatuta, askotariko gaiak 
proposatuko dituzte euskaraz 
hitz egiteko. Lehenengo tragoa 
udalak gonbidatutakoa izango 
da; jatekoa ere eskainiko dute.
Herrian “erreferente” izan dai-
tezkeen pertsonak ere gonbida-
tu dituzte. Hartara, Julian Go-
rospe, Gorka Lazkano, Kristina 
Mardaras, Jose Jabier Abasolo 
‘Tiliño’, Ziortza Aldekoa-Otalo-
ra eta Anton Mari Aldekoa-Ota-
lora izango dira bertan. 

Udalak onartutako Euskara 
Sustatzeko Ekintza Planaren 
(2016-2019) barruan antolatu du-
te, eta parte hartzera gonbidatu 
dituzte herritarrak. Izena ema-
teko deitu 94 620 12 00 telefonora 
edo idatzi idazkaritza@iurreta.
net -era. Azken eguna da gaur.

Asteon aurkeztu dute ekimena antolatzaileek, Ibarretxe kultur etxean.

Durangon hasiko 
da 2016 Bidearen 
seigarren etapa

  DURANGO  J. Guenetxea
Gaur amaituko da, 20:00etan, 
2016 Bidearen seigarren etapan 
izena emateko epea. Izen-e-
matea Otxandioko Miru Gain 
mendi-taldearekin harrema-
netan jarriz (656 757 713), Do-
nostia 2016 Europako Kultur 
Hiriburuaren webgunean eta 
Donostia 2016ren infopuntuan 
(Alderdi Ederren) egin daiteke.   

Ibilian egiten da kultura 
goiburuagaz, mendizaletasu-
na eta kultura uztartzea da 
Donostia Europako Kultur Hi-
riburuaren antolatzaileen hel-
burua. Ibilbidea Durangotik 
abiatu eta Otxandion amaituko 
da, Hontza Extremen. 

17 km-ko ibilbide honetan, 
mendiaz gainera, kulturaz go-
zatzeko denbora izango dute 
ibiltariek. 09:30ean, Etxaburu-
ko Dorrearen kondairaren is-
torioa entzun eta ikusiko dute 
Kontu Kantoi ipun kontalari 
eta marrazkilariaren eskutik. 
Honez gain, 12:00etan, Urkio-
lako Santutegiaren bertso bi-
dezko azalpenaz gozatzeko 
aukera izango dute bertaratzen 
direnek.
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HAURRESKOLETAN HAURREN 
ONGIZATEA HELBURU

Animatu gure Haurreskoletako partaide izaten

MATRIKULAZIO
DATAK

maiatzaren 2tik,
maiatzaren 11ra

· www.haurreskolak.eus ·

ABADIÑOKO HAURRESKOLA
San Trokaz enparantza, 7 ABADIÑO

Tel.: 946 200 672
zelaieta.abadino@haurreskolak.eus

DURANGOKO HAURRESKOLA
San Roke, 4 - behea DURANGO

Tel.: 946 203 516
julene.durango@haurreskolak.eus

MALLABIKO HAURRESKOLA
Intxaurti, 12 - behea MALLABIA

Tel.: 943 172 003 
intxaurti.mallabia@haurreskolak.eus

ZALDIBARKO HAURRESKOLA
Autonomia, z/g ZALDIBAR

Tel.: 946 824 497
zalduzubieta.zaldibar@haurreskolak.eus

ZORNOTZAKO HAURRESKOLA
Larrea auzoa, z/g AMOREBIETA-ETXANO

Tel.: 946 730 346  
zornotza.amorebieta@haurreskolak.eus

ELORRIOKO HAURRESKOLA
Goieta, 62 ELORRIO

Tel.: 946 584 907
elorrio.elorrio@haurreskolak.eus

MAÑARIKO HAURRESKOLA
Herriko Plaza, 2 MAÑARIA

Tel.: 946 218 308
manaria.manaria@haurreskolak.eus

ABADIÑOKO HAURRESKOLA
Trañaetxoste, 10 ABADIÑO

Tel.: 946 202 166
tranamatiena.abadino@haurreskolak.eus 

BERRIZKO HAURRESKOLA
Margarita Maturana, 4 BERRIZ

Tel.: 946 826 339  
eguzkilore.berriz@haurreskolak.eus

IURRETAKO HAURRESKOLA
Olaburu, 5 IURRETA

Tel.: 946 200 937
iurreta.iurreta@haurreskolak.eus

OTXANDIOKO HAURRESKOLA
Mainondo, 7A OTXANDIO

Tel.: 945 450 997
otxandio.otxandio@haurreskolak.eus

TRAÑA-MATIENA

EGUZKILORE

ETORKIZUNA INTXAURTI

ZALDUZUBIETA

JULENE AZPEITIA

ZELAIETA
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Gurasoak aktibatu gura dituzte, 
euskararen erabilera indartzeko
Programan parte hartzeko gurasoen interesik ba ote dagoen jakin gura dute

  MAÑARIA  M.O.
Herrian euskararen erabilera 
indartzeko asmoz, gurasoak ak-
tibatu gura ditu udalak. Umeen 
eredu direla kontuan hartuta, 
gurasoen hizkuntza ohituretan 
eragitea da helburua. Ekime-

netan parte hartu gura dutenei, 
udaletxean edo liburutegian ize-
na emateko eskatu die udalak. 
Izan ere, programa bat martxan 
ipini aurretik, gurasoen parte-
tik interesik ba ote dagoen jakin 
gura du.

Herriko administrazioak 
azaldu duenez, Mañariko par-
keetan gaztelania asko erabil-
tzen da. “Guraso euskaldunak 
entzuten dira gaztelaniaz ber-
betan; haurrekin ez bada, gura-
soen artean”.

Jon Peli Larruskain gogoan,   
hasi dira San Prudentzio jaiak
Maiatzaren 8ra arteko jaiak abiatu zituzten eguaztenean, Traña-Matienan

  ABADIÑO  Itsaso Esteban
Eguaztenean ipini zuten San 
Prudentzio jaien hasiera iragar-
tzen duen Donien Atxa, Traña 
plazan. Iluntze dantza talde-
koen emanaldia eta Ustekabe 
fafarrearen emanaldia, eta Aste 
Santuan auto istripuz hil zen 
Jon Peli Larruskain Jai Batzor-
deko kide izandakoaren omenal-
dia egin zituzten auzoko jaiak 
abiatzeko. 

Egunez zein gauez, kultur 
zein kirol arloko hainbat ikus-
kizun gozatu eta askotariko 
ekintzatan parte hartzeko auke-
ra izango dute herritarrek, Jai 
Batzordeak zein Txosnaguneak 
antolaturiko programari esker. 

Krisi ekonomikoa jasan du-
tenei laguntzeko ekintza solida-
rioa burutzeko aukera ere eskai-
niko dute, San Prudentzioetan. 
Izan ere, aurten, lehenengoz, 

txosnaguneak janari bilketa 
egingo du Elikagaien Bankuari 
emateko. Maiatzaren 6an, arra-
tsaldean, txosnagunean jasoko 
dituzte herritarrek emandako 
jaki ez iragankorrak, eta Guru-
tze Gorriaren bitartez emango 
dizkiote Elikagaien Bankuari. 
Egun horretan ezezik, jaietako 
beste egun guztietan ere hartu-
ko dituzte herritarrek emanda-
ko jakiak, txosnagunean.

Eguazten iluntzean ipini zuten Donien Atxa eta hasi zituzten San Prudentzio jaiak. 

Donostiako 
Aquariumera 
doaz garaitarrak

  GARAI  M.O.
San Migel nagusien elkarteak 
antolatuta, Donostiako Aqua-
riumera bisita egingo dute ga-
raitarrek datorren barikuan, 
maiatzaren 6an. Txangoan par-
te hartu gura dutenek, Herriko 
tabernan eman behar dute 
izena, hilaren 4a epemuga dela. 

09:30ean irtengo dira Garai-
tik, eta 12:00etarako iragarri 
dute Aquariumeko bisita. Ge-
ro, 14:30ean, La Cepa jatetxean 
bazkalduko dute.

Arratsaldea ere Donostian 
pasatuko dute, baina bakoi-
tzak nahi duen plana egin ahal 
izango du, helburu horregaz 
arratsaldea libre ipini dute-eta 
antolatzaileek. Plan osoa 28 eu-
roko prezioan ipini dute.

Txangoan parte hartu 
gura dutenek Herriko 
tabernan eman  
behar dute izena

Euskara sustatu 
gura dute 
ostalaritzan eta 
merkataritzan

  ZORNOTZA  J.D.
Herriko merkataritza eta osta-
laritza guneetan euskararen 
erabilera sustatzeko asmoz, 
udaleko Euskara Zerbitzuak 
erabileraren inguruko diag-
nosia egingo du. Horretarako, 
euskara teknikariak dendaz 
dendako bisitak egingo ditu, 
eta nork bere negozian eus-
kararen erabilera handitzeko 
udalak zer baliabide eta hobari 
eskaintzen dituen ere azalduko 
du: itzulpen laburrentzako doa-
ko zerbitzua, errotuluak eta 
korporazioaren irudiak eus-
karaz jartzeko diru-laguntzak, 
euskara ikasteko oinarrizko 
ikastaroak, euskara ikasteaga-
gatik diru-laguntza… 

“Zerbitzua euskaraz ema-
teak sektoreari balio erantsia 
dakarkio”, dio bisitak iraga-
rriz Andoni Agirrebeitia alka-
teak establezimendu denetako 
jabeei bidalitako gutunak: “Be-
zeroari eskaintzen zaion zerbi-
tzua osoagoa delako, eta bezero 
gehiagorengana heltzeko bidea 
ematen duelako”.

Jaietako kartel 
lehiaketa abiatu 
dute, 250 euroko 
sariagaz 

  IZURTZA  J.D.
Izurtzan lehiaketa abiatu dute 
asteon, irail hasieran ospatuko 
dituzten jaiak iragarriko dituen 
karteleko irudia zein izango 
den erabakitzeko. Maiatzaren 
31ra arte dago proposamenak 

aurkezteko epea, udaletxean. 
Irudi irabazleak 250 euroko 
saria jasoko du. Oinarriei da-
gokienez, proposamenak in-
formatika euskarrian (CD edo 
USB memoria) eta paperean 
inprimitatuta aurkeztu behar-
ko dira. Kartelak egiteko erabili 
beharreko teknika librea da eta 
denek ‘Izurtzako Jaiak 2016’ tes-
tua izan beharko dute. Oinarri 
denak udaletxean daude esku-
ragarri.Epaimahaia kultura 
eta jaien batzordeko kideek osa-
tuko dute aurten.
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astekaria@anboto.org 
asteartea 17:00ak arteko epea

ANBOTOk ez du bere gain hartzen 
kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi 

artikuluetan edo gutunetan 
adierazitakoen eta emandako iritzien 

erantzukizunik.

Zure iritzia, gutuna edo 
fotodenuntzia helarazteko 

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

• Nortasun Agiriaren zenbakia

DATUOK BARIK EZ DA  
GUTUNIK ARGITARATUKO

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

zuzenduta publikatuko dira. Bidalitako 
testuak ezingo du 1.500 karaktere 

baino gehiago izan (tarteak barne). 

IRITZIA    

SEI HANKAKO MAHAIA

DANI  
MAEZTU

EH Bildu

Etxebizitzak bete
Etxebizitza publikoak inmo-
biliaria batean salgai. Alegia, 
denon diruarekin finantzatu-
tako etxebizitzak, zozketarik 
gabe, enpresa pribatu baten 
bitartekaritzarekin salgai. 
Durangon hori gertatzen ari 
da, etxebizitzaren inguruko 
politika publikoek porrot 
egin dutelako. 

Orain dela gutxi iragarki 
bat ikusi nuen inmobiliaria 
batean. Faustegoienan erai-
kitako etxebizitza publikoak 
iragartzen zituen. Faceboo-
ken komentarioa egin nuen, 
eta enpresaren jabea kexatu 
egin zitzaidan kalean. Berez, 
agerikoa da kritika ez dela en-
presari zuzendutakoa. Kriti-
ka herri honetan erabaki po-
litikoak hartu dituztenentzat 
da. Izan ere, enpresa horiek 
negozioa egiteko eskubidea 
daukate; ezin dena onartu da 
babes ofizialeko etxebizitze-
kin negozio pribatua susta-
tzea.

Larunbatean, Andra Mari-
tik manifestazioa deitu dute, 
etxebizitza eskubidea dela 
aldarrikatzeko. Beharrezkoa 
da kaleak betetzea mota hone-
tako ekimenekin, eskubidea 
zena negozio bihurtu delako. 
Baina, benetan beharrezkoa 
dena da etxebizitza hutsak 
pertsonez betetzea. Horreta-
rako, aurreko urtean onartu-
tako Etxebizitza Legean badu-
gu tresna bat: hutsik dauden 
etxebizitzei udalek  kanon bat 
ezartzeko ahalmena. Kanona, 
alegia, etxebizitza hutsak be-
tetzeko bultzada. Guk, behin-
tzat, urratsak bide horretan 
ematea aldarrikatuko dugu 
udalean, etxebizitza hutsak 
pertsonez betetzeko.

Autoen karabana eginez, ezetz 
esango diote AP8ko bidesariari
Bihar, Iurreta-Gerediaga doako zatia zeharkatuko dute, protesta legez

 DURANGALDEA  J.Guenetxea
AP8-Peajerik Ez plataformak 
Bizkaian bidesariak kentzeko 
mobilizazioekin jarraitzen 
du. Bihar, apirilaren 30ean, 
Durangaldean doakoa den 
autobideko zatia autoen kara-
bana eginez zeharkatzeko hi-
tzordua jarri dute. Arriandiko 
industrialdean batuko dira, 
12:00etan, Iurretako ordain-
lekuan sartu eta Gerediagan 
irteteko. “Oraindik ez zara ne-
katu orain 13 urte amortizatu-
tako autobidea ordaintzeaz?” 

lelopean, ekimenagaz bat egi-
teko kartela atera dute. Duran-
galdeak Bizkaiko bidesaririk 
bako beste errepide azkarren 
tratamendu bera izan behar 
duela uste dute plataformako 
kideek. 

Pradalesen zain
AP8ko bidesarien kontra la-
nean diharduen plataformak 
otsailean batzartzeko eskaria 
bidali zion Ekonomia eta Lu-
rralde Garapenerako diputatu 
Imanol Pradalesi. Azpiegitu-

ren zuzendariagaz batzartzeko 
aukera eman zietela azaldu du 
Juan Carlos Poderoso plata-
formako kideak: “Guk Prada-
lesekin zuzenean berba egin 
gura dugu, eta batzarraren 
zain gaude”. Gaineratu due-
nez, “Pradales diputatua gure 
plataformarekin batzartzea 
saihesten dabil, arazo garran-
tzitsu hau zelan konpondu ez 
dakielako, edo ez duelako kon-
pondu nahi. Ostrukaren an-
tzera, Pradales jauna ezkutatu 
egiten da”. 

AP8 Peajerik Ez Plataformako kideek bidesarien kontrako 15.000 sinadura batu dituzte. Lehior Elorriaga

Elkarteentzako 
diru poltsa 
handitu dute

 DURANGALDEA  M.Onaindia
Amankomunazgoak badauka 
2016rako aurrekontua. Aurre-
tik iragarrita zegoen lez, EAJk 
ez du babestu aurrekontu pro-
posamena, ezta AIk ere, baina 
EH Bilduren eta Herriaren 
Eskubidearen botoak nahi-
koa izan dira aurrera egiteko. 
Elkarte sozialei eskaintzen 
dien laguntza handitu egin du 
Amankomunazgoak, 38.000 eu-
rotik 50.000ra. Diru-laguntza 
horiek ez dira izendatuak izan-
go, lehiaketa publikora aterako 
dituzte. Goiztidi Diazen (EAJ) 
ustez, orain arte laguntza jaso 
duten elkarteek, aurten “ez du-
te bermatuta” dirua jasotzea, 
Durangoko Herria auzo elkar-
tea kasu. Endika Jaiok (EH 
Bildu), poltsa handitu egin dela 
eta Diazek esandakoa “gezur 
borobila” dela dio, baita “pro-
zedura gardenagoa” dela ere. 

EH Bilduko eta Herriaren 
Eskubideko kideen ustez, “gi-
zarte zerbitzuak lehentasun” 
dira aurrekontuan. Bestalde, 
Neguko aterpetxea indartu-
ko dute, eta zaborrak batzeko 
sistema ere hobetu gura dute. 
Julia Pererak (HE), besteak 
beste, garrantzi berezia eman 
dio indarkeria matxista paira-
tzen duten emakumeentzako 
zerbitzu juridikoa Amankomu-
nazgoak eskaintzeari; Aldun-
diaren ardura da, baina une 
honetan ez du eskaintzen .

 
DURANGALDEA ASTEON    

DURANGO  Guka euskaltzaleen bilgu-
neak hitanoz berba egiteko topalekua an-
tolatu du, eta maiatzaren 5ean izango da 
lehen hitzordua, 19:30ean, Plateruenean. 
Hika berbetan ikasi gura dutenei aukera 
bat eskaini gura diete horrela, eta dagoe-
neko berba egiten dakitenei ere gune bat 
erraztu gura diete, berriketaldiagaz.

Hika berba egiteko 
topalekua sortu dute        

ELORRIO  Gerediaga Elkartearen 50. ur-
teurrena ospatzeko iaz buruturiko ekime-
netako bat erakusketa honen prestaketa 
izan zen. Ramon Oleaga kartografiaza-
leak prestatu zuen, eta bisita gidatua es-
kainiko du, maiatzaren 3an. 19:30ean izan-
go da inaugurazioa, eta 31ra arte egongo 
da Iturri kultur etxean ikusteko aukera.

Eskualdeko kartografia 
erakusketan ikusgai  

IURRETA  Dagoeneko martxan dago San 
Migel jaietako kartela aukeratzeko lehia-
keta. Parte hartu gura dutenek Ibarretxe 
kultur etxean aurkeztu behar dituzte la-
nak, ekainaren 17a baino lehen. Kartelak 
ekainaren 23an plazan ipiniko dituzte 
ikusgai, eta herritarren botoekin aukera-
tuko dute irabazlea. 500 euro da saria.

San Migeletako kartel 
lehiaketa martxan
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“Errespetu faltaren aurrean, askotan, 
urrundu egiten gara, zoritxarrez” 
Maiztegi herri eskolak eratuta, eskola jazarpenari eta errespetu faltari buruzko ikastaroa ematen ari da    

 BERBAZ  Aitziber Basauri
Eskola jazarpena eta errespe-
tu falta dute hizpide, eguno-
tan, Ibarretxe kultur etxean. 
Guraso eta hezitzaileei zuzen-
duta, ikastaroa antolatu du 
Maiztegi herri eskolak, eta, ho-
rretarako, Juan Karlos Alon-
so psikologoa gonbidatu du-
te. Familian, eskolan eta gi-
zartean oro har, eragindako 
errespetu faltaren zergatiak 
argituko ditu berak. Gurasoek 
seme-alaben arteko harreman 
gatazkatsuetan nola jokatu 
ere argituko du. Eta eskola ja-
zarpenaz ere jardungo du.

Errespetu faltari aurre egiteko 
tresna eta aholkuak eman gu-
ra dituzu?
Eskola jazarpen egoera batera 
heldu arte ez itxarotea, horre-
tara heltzen ez uztea, horixe dut 
helburu ikastaro honetan. Ha-
sieratik, edozein errespetu falta 
bideratzen laguntzea. Gainera, 
uste dut ezin garela soilik ardu-

ratu gure seme-alabak eskola 
jazarpenaren biktima direnean. 
Seme-alabekin bereiziki adi 
egon behar dugu, eta jazarpen 
egoeraren eragile edo egoera ho-
rren lekuko izan daitekeenaren 
aurrean nola jokatu jakiteko 
aholkuak ematen ditut. 

Zer da eskola jazarpena?
Edozein ikasle bihurtu daiteke 
eskola jazarpenaren biktima. 
Denbora luzean, behin eta berri-
ro ematen den egoera da eskola 
jazarpena, eta beti min egiteko 
borondateagaz. Jazarritako 
ikaslearen eta jazarpena eragi-
ten duenaren artean botere ha-
rreman bat egoten da; biktimak 
ezin du bere burua defendatu. 
Horri deitzen zaio eskola jazar-
pena. 

Ezaugarri zehatz batzuk ditu, 
beraz, eskola jazarpenak. 
Hala da. Gatazka asko daude 
neska-mutilen artean, gure ar-
tean ere bai, eta edozein gatazka 

ez da eskola jazarpena edo bu-
lling-a. Botere maila bat egoten 
da, indefentsioa, beti egoten da 
min egiteko borondatea edo in-
tentzioa: intimidazioa, tiraniza-
zioa edo mehatxuak egoten dira.

Ikastetxeetan askotan ematen 
da eskola jazarpena?
Ikerketa asko daude, eta oso 
anitzak dira: Euskal Herrian,  
Espainian, Europan zein mun-
duan. Ikerketek diote, oro har, 
hirutik batek bizi izan duela 
inoiz eskola jazarpena. Datuak 
asko dira, eta ikerketak ere era 
anitzetan egiten dira. Dena de-
la, gai hau ez dagokio bakarrik 
jazarpena jasotzen duenari. Es-
kola jazarpena eragiten duenari 
ere badagokio, eta baita jazarpe-
na ikusi edo ezagutu arren ezer 
egiten ez duenari ere. Azken 
egoera hori askotan ematen da, 
eta horretaz ere kezkatu behar-
ko genuke. Zentzu horretan, 
jazarpena denori dagokigun 
gaia da.

Erasoa seinalatzeaz ari zara?
Hori da. Gai honetan hiru egoe-
ra bizi daitezke: jazarpena su-
fritzen duen ikaslearena, jazar-
pena eragiten duenarena, eta 
jazarpena ikusi edo ezagututa 
era pasiboan jokatzen duen 
ikaslearena. Hiru egoera ho-
rietan zer egin jakiteko zenbait 
aholku ematen ditut ikastaroan.

Errespetu falta dago eskola ja-
zarpenaren atzean?
Bai. Gizartean dagoen arau eta 
mugen ahultasuna, eta balio-he-
ziketaren ahultasuna daude 
oinarrian, eta hori lantzen dut 
ikastaroan. Balioen artean ko-
katuko nituzke, adibidez, erres-
petua eta aniztasuna. Helduen 
artean autoritatea ez dadin era-
bili lan egiten dut, eta baita 
trebetasun sozialak (‘mesedez’, 
‘eskerrik asko’, ‘barkatu’, ‘ardu-
ra zaizu?’..) garatzen ere. Tekno-
logiaren eragina ere izugarria 
da, horien bidez hainbat egoera 
eta portaera ezerezten direlako: 
adibidez, bideojokoak. Jotzen jo-
lasten dira gaur egungo umeak; 
bideojokoetako pertsonaiak 
hiltzen ondo pasatzen dute, esa-
terako, eta puntuak irabazten 
dituzte. Apurka-apurka, eragin 
handia du horrek, eta errespetu 
falta dakar horrek.

Zergatik ematen da errespetu 
falta hori?
Hainbat faktore daude. Adibi-
dez, aipatutako heziketa emo-
zionalaren ahultasuna. Gaur 
egun, enpatia kontzeptu hori 

lantzea oso garrantzitsua dela 
uste dut; bestearen azalean, 
ikuspuntuan sartzeko ahalme-
na. Gizarteari dagokigu, eta 
batez ere familiari, haurrak 
enpatian eta errespetuan hezi-
tzea. Oso garrantzitsua deritzot 
balioetan hezitzeari. Hala ere, 
errespetu falta horren aurrean, 
askotan urrundu egiten gara 
helduak, zoritxarrez: umeei ez 
diegu esaten ‘aizu! hau egitea 
edo hura esatea ez dago ondo...’. 
Haur eta nerabeek ‘hau ondo da-
go’ edo ‘hori txarto dago’ esango 
dien heldu bat behar dute, eta 
oso garrantzitsua iruditzen zait 
oso txikitatik erakustea zer da-
goen ondo eta zer txarto. Argi 
azaldu behar zaie umeei zer den 
ona eta zer txarra. Hainbat di-
ra balioak, eta heldutasunaren 
arabera igorri behar dizkiegu. 
Hala ere, eredu bihurtuz heziko 
dugu balioetan.

Uste duguna baino gehiago 
ematen da jazarpena?
Askotan esan da eskola jazarpe-
na betidanik egon dela. Egia da 
hori, baina gaur egun egoerak 
bestelako izaera hartu du, area-
gotu egin dute hainbat faktorek. 
Hor daude teknologia berriak 
ere. Dena den, egia da eskola 
jazarpenaren definizoa apli-
katuz gero salatutako egoera 
guztiak ez direla jazarpena. Eta 
ziur nago beste egoera batzuek 
ihes egiten dizkigutela, eta ez 
ditugula jazarpenaren definizio 
horrekin identifikatzen. Hain-
bat dira faktoreak. Errespetu 
falta horrek nola eragiten duen 
azaltzen dut ikastaroan, eta ho-
ri jazarpen bilakatzeko dauden 
faktoreak ere bai.

Teknologiaren eragina handia 
izan da, ezta?
Bai. Hor dago ziberbullinga. Se-
me-alabek eta guk geuk teknolo-
gia berrien erabilpen desegokia 
egiten dugu. Teknologia berrien 
bidez ezin da edozer gauza esan, 
eta irizpide hori kontuan hartu-
ta hezi behar ditugu seme-ala-
bak. Argi esan behar diegu deli-
tua dela. Bideo-jokoen mundua 
ere izugarria da, eta kontuz ibili 
behar dugu. Ezin diegu 13-14 
urteko umeei 18 urtetik gora-
koentzako bideojokoak erabil-
tzen utzi. Teknologia berriekin 
mugak jarri behar ditugu.

Muga asko jartzetik batere mu-
garik ez jartzera heldu gara?
Hori horrela dela oso argi dau-
kat. Ez ditugu mugak jartzen, ez 
dago ondoriorik, eta inpunita-
tea nabaria da. Horretan, eredu 
moduan, erru guztia geurea da.

Juan Karlos Alonso | Psikologoa | Donostia, 1959

Eskola jazarpena 
betidanik egon da, 
egia da hori; baina, 
egoerak bestelako 
izaera hartu du”

Teknologiaren 
eragina izugarria 
da, hainbat egoera 
eta portaera 
ezerezten direlako”

10   
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 MUSIKA J.D./I.E.
Europako musika eskolen Emu-
sik jaialdiaren XII. edizioaren 
egoitzetako bat izango da Zor-
notza, maiatzaren 5etik 7ra. Do-
nostia 2016 Kultur Hiriburutza-
ren programazioaren barrukoa 
da jaialdia, eta hiru kontzertu 
ekarriko ditu, maiatzaren 5etik 
7ra, Zornotzako plazara —euria 
bada, Zornotza Aretora.

Maitzaren 5ean izango da 
lehenengo emanaldia: Eslova-
kiako Zus Jana Fischera-Kve-
tona musika eskolako dantza 
taldearen emanaldia ikusteko 
aukera egongo da, 18:00etan. 
Zubiaur Musika Eskolako dan-
tza klasiko eta hip-hop-funky 
taldeko partaideek lagunduta 

arituko dira. Maiatzaren 6an, 
18:30ean, Kataluniako L’esplu-
fonica banda sinfonikoaren eta 
Alemaniako Grooving High Big 
Band taldeen txanda izango da.

Azkenik, Suitzako Monkish 
musika taldea eta Orchester 
der MS Brugg gitarra taldea, eta 
Gironako Torroella de Montgri 
herriko musika eskolako ban-
da eta abesbatza etorriko dira 
Zornotzan aritzera, maiatzaren 
7an, 11:30etik aurrera.

Zornotzako Musika Eskola-
ko irakasle eta ikasleek eta ZIK 
abesbatzak ere parte hartuko 
dute kontzertuetan. Europako 
8.500 musika ikaslek hartuko 
dute parte jaialdian, eta 120 
emanaldi eskainiko dituzte.

‘Errementari’ film luzearen grabaziorako 
Durangaldeko umeak behar dituzte
Udazkenean edo neguan grabatuko dute Paul Urkijo arabarraren filma

 ZINEMA I.E.
Paul Urkijo zuzendari arabarra-
ren Errementari filmean parte 
hartzeko, Durangaldeko ume 
euskadunen bila dabiltza. Zortzi 
eta hamar urte arteko neska-
toak, eta zortzi eta hamabi urte 

arteko mutikoak behar dituzte-
la eman dute jakitera filmaren 
arduradunek. 

Hautaketa prozesuan par-
te hartu gura dutenek umea-
ren izen-abizenak, jaiotze-data, 
bizilekua eta argazkia bidali 

beharko dute helbide honetara: 
errementaricasting@gmail.com.

Patxi Errementaria ipuin 
tradizionalean inspiraturiko fil-
ma da Urkijorena, eta aurtengo 
udazkenean edo neguan dauka-
te aurreikusita grabatzea. Gas-
teizko Konoskopik eta, besteak 
beste, Un Otoño Sin Berlín filma 
sortu duen Lara Izagirre zinegi-
le zornotzarraren Gariza Films 
ekoiztetxeen elkarlanagaz gau-
zatuko dute proiektua.‘Patxi Errementaria’ ipuin tradizionala film bihurtuko dute.

Europako musika 
eskolen topaguneetako 
bat izango da Zornotza  
Hiru kontzertu izango dira, maiatzaren 5etik 7ra 

Gasteizko Konoskopik eta 
Lara Izagirre zuzendari 
zornotzarraren Gariza 
Films, elkarlanean

 LITERATURA  Itsaso Esteban
Literaturari loturiko askotariko 
ekintzak burutzeko, zein liburu 
eta filmak maileguan hartu ahal 
izateko espazioa atondu dute Du-
rangoko Sorginola Gaztetxean. 
Ateneoa izenez bataiatu dute, eta 
gaur, 18:30ean, ipini dute hitzor-
dua proiektua zein liburutegia-

ren funtzionamendua ezagutu 
gura duten guztiei aurkezpena 
egiteko. Gazte literaturzaleen 
taldea zein Sorginolako liburu 
eta filmen espazioa bera ere 
Durangora zabaldu gura dute 
gaurko ekimenagaz. Literatu-
rari buruzko mahai-inguru bat 
ere egingo dute, gaur, 19:00etan, 

Durangaldeko hiru idazlegaz: 
Ainhoa Urien, Paddy Rekalde 
eta Peru Magdalena gonbidatu 
dituzte Ateneora. Idazleei ber-
barako gaia emateko, galdera 
sorta prestatu dute Ateneokoek: 
sortzaile bakoitzak literaturaren 
munduan zelako esperientzia bi-
zi izan duen jakin gura dute. 

“Kultur arloko zein gazteen 
aisialdirako alternatibak es-
kaintzea” gura dute taldeki-
deek, Durangon horretarako 
beharrizana nabari dutelako. 
Gazteen ikuspuntutik eta gaz-
teentzat arituko dira. 

Talde honen indargunerik 
handienak parte hartzea eta 

malgutasuna direla diote Ate-
neoko kideek: beste norbaitek 
antolatutako ekintzen hartzaile 
hutsak barik, proposatu, adostu 
eta euren intereseko proiektuak 
martxan ipintzen dituzte Sorgi-
nola Gaztetxekoek.  

Espazioa egokitu ostean, 
hainbat jendek etxetik eraman-
dako liburuak eta DVDak bil-
tzen eta sailkatzen jardun dira 
Ateneoa proiektuko dozena erdi 
kide, irailetik. Jendeak Sorgi-
nolaren esku utzitako material 
guztitik, liburutegirako apro-
posena aukeratu eta ordenatu 
dute: euskarazko prosaz bete 
dute apalategi bat, hainbat ge-
nerotako filmez beste bat, eta 
bildumentarako atondu dituzte 
beste hainbat apal. Bibliografia-
ri dagokionez ere, alternatiba 
izan gura dute: beste inon topa-
tzea zaila izaten den literaturak 
du lehentasuna Ateneoan.

Gaurkoaren aurretik ere 
egin izan dituzte ekintzak Ate-
neoan: ipuin kontalarien ema-
naldiak eta solasaldi literarioa, 
kasurako, eta literaturari lotu-
riko askotariko ekimenak anto-
latzen jarraitzeko gogoz daude: 
Durangon literatur sorkuntza 
bultzatzeko ekimenen bat, edo 
hileroko irakurleen klubak da-
rabiltzate buruan.  

Dozena erdi lagun dabiltza, 
orain, Ateneoan, baina, taldera 
batu gura duen edozeinek ateak 
zabalik dauzkala azpimarratu 
dute taldekideek. 

Laukote hau eta beste bi kide ibili dira jendeak emandako liburuak eta DVDak sailkatu eta Sorginola Gaztetxeko liburutegia atontzen. 

Gazteek literaturari eskainitako Ateneoa 
txokoa aurkeztuko dute Sorginolan  
Ainhoa Urien, Paddy Rekalde eta Peru Magdalenagaz mahai-ingurua egingo dute, gaur, 19:00etan
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GEURE DURANGALDEA

JOSUNE 
ARANGUREN

Kultur  
teknikaria

L’utilità dell’inutile
L´utilità dell´inutile du izen-
buru Nuccio Ordineren az-
ken manifestuak. “Letreta-
koak” izateagatik zientzia vs. 
letrak dikotomiaren aurpegi 
iraingarri zatarrena ezagutu 
behar izan dugunok mende-
kutxoa hartzen dugu, geure 
barnerako, horrelako irakur-
keten bitartez. Baita konben-
tzimendua elikatzen ere.

Ezagutza berez maitatu 
behar da, berez, ez sortuko 
ahal dituen etekinen espe-
roan. Buru-hutsak, alferrak, 
ganorabakoak, inutilak,… 
izango gara baina jarraitu 
behar dugu aldarrikatzen 
irakaskuntzarako aurrekon-
tu duina, ikertzaileen pro-
mozioa, liburutegiak ondare 
direla, kulturaren BEZ jai-
tsiera eta abar. Bestela, be-
rehala sortzen da formaziorik 
gabeko belaunaldi bat. Baina 
krisi garaietan, aurrekontu 
horiexetatik —hezkuntza eta 
kultura— “errekortatzen” 
da, hain zuzen, lehenengo 
lekutik. Utilitarismo, pro-
dukzio, etekin, materialismo, 
kapitalismo eta finantzen fa-
miliaren izenean errekortatu 
ere. Familia horren eskuetan 
daude, izan ere, erakundeak.

Garai guztietako pentsa-
larien gogoetak hartzen di-
tu Ordinek oinarri, mozten 
zaion euro bakoitzarekin, 
kultura heriotzera gertura-
tzen dela argudiatzeko. Elite 
politikoa gero eta inkultua-
goa da, eta entzuleria bera ere 
halakoxea exijitzen du: pen-
tsatzeko gai ez dena, alegia. 
Ordinek dixit.

Liburu laburra, atsegina 
eta… merkea da, gainera.

http://www.josunearangu-
ren.blogspot.com.es

 ANTZERKIA  Itsaso Esteban
Zugan Ni programazioaren ba-
rruan antzerkigintzara gertura-
tzeko aukera izan duten 13 eta 
18 urte arteko gazteek ikasturte 
honetan landutakoa oholtzara-
tuko dute, bihar, Durangoko San 
Agustin kulturgunean. Zugan 
Ni ekimenaren aurtengo edi-
zioan, hainbat herritan sortu 
dituzten gazteen zazpi antzerki 
taldeetatik bost arituko dira San 
Agustineko emanaldian. 

Durangoko biharko ema-
naldiaren ostean, beste hiru 
antzerki emanaldi egingo dituz-
te Zugan Ni ekimenean parte 
hartu duten antzergikile gaz-
teek Durangaldean; maiatzaren 
5ean, 19:00etan, Iurretako kul-
tur etxean arituko dira; maiatza-
ren 6an, 19:00etan, Igorren; eta 
maiatzaren 8an, 17:00etan, Zor-
notza Aretoan. Antzerkia bul-
tzatzeko sorturiko ekimenaren 
antolatzaileek azaldu dutenez, 
bere herrian eta eskualdeko bes-
te herri batean ditu emanaldiak 
talde bakoitzak.

Zornotzako Markeliñe antzer-
ki taldeak sorturiko proiektua 
da Zugan Ni, eta, arduradunek 
azaldu dutenez, gazteen zazpi 
antzerki talde sortu dituzte aur-
ten, proiektu horri lotuta: Du-
rangon, Zornotzan eta Igorren 

bina talde sortu dira, eta beste 
bat Iurretan. Durango, Iurreta, 
Igorre eta Zornotzako 70 gaztek 
parte hartu dute arte eszenikoen 
sorkuntza prozesu bat hurretik 
ezagutzeko aukera eskaintzen 
duen Zugan Ni ekimenean.

Urtero egiten dute ikasturte amaierako jaialdi bat. Iazko emanaldiaren osteko familia argazkia da hau

Antzerkigile gazteen ikasturteko 
lanaren emaitza, San Agustinen 
Zugan Ni jaialdia egingo dute, Durangoko antzokian, bihar, 20:00etan

Zugan Ni ekimenaren 
barruan sorturiko zazpi 
taldeetatik bost ariko dira, 
bihar, San Agustinen

Durango, Iurreta, Igorre 
eta Zornotzako 70 gaztek 
parte hartu dute Zugan Ni 
proiektuan, aurten

 BERTSOLARITZA  I.E.
Nerea Ibarzabal Lea-Artibaiko 
bertsolariak irabazi zuen joan 
zen domekan Ondarroan jokatu 
zuten Bizkaiko Bertsolari Txa-
pelketako laugarren kanporake-
ta. Beikozini antzokian kantatu 
zuen laugarren kanporaketako 
bertsolari seikoteak. 

188, 5 puntu bildu zituen lehe-
nengo sailkatu zen Nerea Ibar-
zabal bertsolariak, eta lauga-
rren eta seigarren postua egin 
zuten saio horretan parte hartu 
zuten Durangaldeko bertsola-
riek: Txaber Altube abadiña-
rrak 171 puntu batu zituen, eta 
132 Peio Azkarate durangarrak.

Apirilaren 30ean, Derion jo-
katuko dute Bizkaiko Bertsolari 

Txapelketaren Udabarriko Fa-
searen hurrengo kanporaketa. 
Xabier Irakulis zornotzarrak 
parte hartuko du saio horretan. 

Beragaz batera, Aissa In-
txausti, Beñat Vidal, Imanol 
Uria, Ion Barrocal, Itxaso Paia, 
Koldo Gezuraga eta Mikel Goi-
riena ere arituko dira kantuan. 
Derioko Gurea aretoan izango 
da hitzordua, bihar, 17:30ean.Joan zen domekan jokatu zuten txapelketaren laugarren kanporaketa.

Irakulis zornotzarra 
tartean, Derioko saioan 
Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren saioa, bihar

Altubek laugarren, eta 
Azkaratek seigarren egin 
zuten, apirilaren 24ko 
Ondarroako saioan
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Zein da guk guretzako nahiko 
genukeen ikastola? Galdera 
hori egiten diogu gure buruari 
eta horren arabera antolatzen 
dugu ikastolako jarduera aka-
demikoa.

Ikasketa prozesua esangura-
tsua izan dadin ikaslea testuin-
guru errealen aurrean jartzen 
dugu, lan munduan beharrez-
koak izango dituen gaitasunak 
garatu ditzan. Jendaurrean 
komunikatzen ikasi, taldean lan 
egiten ikasi, ikasten ikasi, den-
bora ondo kudeatzen ikasi, gure 
eguneroko lanaren erdigunean 
kokatzen diren zeharlerroak 
dira. Erronka ez da erraza: XXI. 
menderako ikasleak prestatu 
behar ditugu. Mundu erabat 
aldakorra izango dute aurrean: 
lanpostu ezberdinak, bizitoki 
ezberdinak... Eta horiei aurre 
egiteko tresna garrantzitsu bat 
dago: ikaslea bere buruaz segu-
ru sentitzea.

Ibaizabalen eskaintza akade-
mikoak hiru alor nagusi ditu:

- Batxilergoa
- Haur hezkuntzako goi zikloa
- Lanbide gaitasun ziurtagiriak

BATXILERGOA
Giza eta Gizarte Zientzia Batxi-
lergoa, eta Zientziak Batxilergoa 
eskaintzen ditugu Ibaizabalen. 
Batxilergoa etorkizuna presta-
tzeko etapa erabakigarria denez, 
Ibaizabalen gertutik jarraitzen 
diogu ikaslearen garapenari. 
Tutoreak jarraipen akademikoa 

eta afektiboa eskaintzen dizkio 
ikasleari. Ikaslea ikastolako 
parte da, eta honi eskerrak, gus-
tura sentitzen da. Honek eragin 
positiboa du bere jardun akade-
mikoan.

Ikaslea gure lanaren erdigu-
nean kokatzen da.  Eta ikasleak 
bidelagun izango du bi ikastur-
tetan ikastolako irakasle taldea. 
Honi eskerrak ikasleak babesa 
eta konfiantza sentitzen ditu. 
Honen adierazle da, 34 ikasle-
rekin hasi zen ikastolak gaur 
egun 179 ikasle dituela. Matri-
kularen goranzko joerak epe 
ertainean jarraitu egingo duela 
aurreikusten denez, laugarren 
lerroa zabaldu dugu. Honi eran-
tzuteko eraikin berria egin ge-
nuen 2013ko irailean, 1.000 m2 
dituena.

Orientazioaren garrantzia
Ikasleen %100 prestatzea da gu-
re helburua. Batxilergoa amaitu 
ondoren, ikasleak bere ibilbi-
de profesionala nora bideratu 
nahi duen erabaki beharko du. 
Ikasketa horiek egingo dituela 
bermatzeko, batxilergoan bere 
ikasketa plana ondo planifikatu 
behar du ikasleak. Batxilergoa 
amaitu ondoren hauta proga bat 
izango du ikasleak, bere azken 
notaren %40 balio duena. Hauta 
proga hau ondo egiteko, aurrez 
erabaki egokiak hartu beharko 
ditu ikasleak. Zeregin honetan 
laguntzeko Ibaizabalen berezi-
ki lantzen da orientazioa. Gaur 

egun, ikasle gehienek hautatu 
dituzten ikasketak egiten amai-
tzen dute.

Parte hartzea sustatuz
Ibaizabal ikastola kooperatiba 
integrala da, eta, egitura ho-
rri esker, gurasoek zuzeneko 
esku-hartzea dute ikastolako 
erabaki nagusietan. Egiturak 
berak bermatzen du ikas komu-
nitate osoaren parte-hartzea, 
eta ezaugarri horrek ikastola 
guztiona izatea eragiten du. Gu-
re egunerokoan garrantzitsuak 
diren erabakiak guztion artean 
hartzen ditugu, ikas komunita-
tea osatzen dugun guztion iritzia 
kontuan hartuz. Euskal norta-
suna oinarri izanik, munduko 
kulturetara zabalik dagoen ikus-
pegia lantzen dugu.

LANBIDE HEZIKETA
Haur Hezkuntzako Goi Mailako 
Zikloa eskaintzen da Ibaizaba-
len. Ziklo honek haurtzaindegie-
tako teknikari lana egiteko zein 
unibertsitatean ikasteko aukera 
zabaltzen du. Teoria eta praktika 
uztartzen dira zikloan eta ikas-
leak erronka ezberdinei aurre 
egiten ikasten du: ipuinak konta-
tzen, gurasoen aurreko aurkez-
penak egiten, jostailuak sortzen.

Bazkide diren ikastolekin 
dagoen harreman sareak eten-
gabeko hobekuntza ahaleginean 
jartzen gaitu, gertutik ezagutzen 
ditugulako sektore honetako 
beharrak zeintzuk diren.

Ikastaro hauek hiru edo lau hileko iraupena izaten dute. Bereziki langabeei 
zuzendutakoak dira. Ikastaroa eginda lortzen diren tituluak homologatuak dira.

Hauek dira eskaintzen diren lanbide ziurtagiriak:

· Sorosle ikastaroa (290 ordu)
· Arreta sozio sanitarioa mendekotasuna duten pertsonei (370 ordu)

** Laneratze tasa %70etik gorakoa
· Komunitate bitartekotza (50 ordu)

Matrikula epea: 
maiatzaren 2tik 12ra 
Ate irekien  
eguna: maiatzaren 9an, 
18:30ean

LANBIDE GAITASUN ZIURTAGIRIAK

IBAIZABAL IKASTOLA,  
KALITATEZKO ESKAINTZA EUSKALDUNA

BATXILERGOA

Ate irekien 
eguna: maiatzaren 19an, 
18:30ean

HAUR 
HEZKUNTZAKO 

GOI ZIKLOA
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FISIOTERAPIA 
OSTEOPATIA

Trañabarren 13, 4. blokea, 
behea eskuma 

48220 MATIENA-ABADIÑO

Tel.: 944 657 132 - 686 906 374

Ane Legorburu Munitxa

RP
S:

 11
9/

13

B. UNAMUNZAGA 
E. ETXEBARRIA

Muruetatorre, 2C - behea 
48200 DURANGO

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

ODONTOLOGIA OROKORRA 
ETA ESPEZIALIZATUA

uecdental@gmail.com

RP
S:

 14
5/

13
PABLO ZUBIZARRETA

Muruetatorre, 2D - 48200 DURANGO 
pzubizarreta@gmail.com

FISIOTERAPIA ETA OSTEOPATIA

Tel.: 946 550 049 
Mug.: 695 784 963 RP

S.
: 5

7/
16

JON ARRUABARRENA

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

PSIKOLOGO KLINIKOA 
PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA

• Antsietatea, estresa, fobiak 
• Depresioa • Eskola arazoak

UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK

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

 6
2/

11

Laser berria:

Txatxiena, 6 
48200 DURANGO

Tel.: 946 810 387

Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra

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

Adinaren kontrako tratamenduak: orbanak, botoxa...

RP
S:

 16
/0

9

RP
S:

 16
2/

13

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

Kiropodia, onikopatia, alterazio 
dermatologikoak eta ibilerako alterazioak

RP
S:

 14
8/

13

GOIATZ MURUA

AINHOA ELORZA
PODOLOGOA

PODOLOGOA

UMEAREN 
GARAPENERAKO 

ZENTROA

Juan Olazaran, 1 behea
48200 DURANGO

Laguntza goiztiarra, psikomotrizitatea, 
fisioterapia, logopedia

ugatz@hotmail.es 
Tel.: 944 668 370 - 615 782 090 RP

S:
 6

3/
63

FISIOTERAPIA

PODOLOGIA

PSIKOLOGIA

ESTETIKA

ODONTOLOGIA

OPTIKA

PEDAGOGIA

J.L. URRETA ZABALO

Zumalakarregi, 18 - 1. ezk. 
48200 DURANGO

MEDIKU ESTOMATOLOGOA 
IMQ, PADI (umeen hortz programa) 

Ortodontzia

RP
S:

 11
2/

13

OSASUN GIDA

Tel.: 946 812 200
Mug.: 683 158 380
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Beñat Intxausti | Txirrindularia  | Muxika, Zornotzan bizi da, 1986

“Gorputzaldi ona berreskuratu eta 
errepidera azkar itzultzeko gogoa daukat” 

Mononukleosi batek aurtengo egutegia aldatu dion arren, berriro errepidera itzultzeko gogoz dago Sky taldeko txirrindularia

 TXIRRINDULARITZA  P. Bustindui
Denboraldia oso ondo hasi 
zuen, baina gaixotasun batek 
bere helburu nagusia zen Ita-
liako Girotik kanpo utzi du. Mo-
vistar Team taldean bost urte 
eman ondoren, Team Sky talde 
indartsura egin zuen salto pasa 
den neguan. Chris Froome eta 
Mikel Landaren mailako txi-
rrindulariak erreferente diren 
taldean jasotako babesa gorai-
patzen du.

Mononukleosi batek jota, otsai-
letik errepidera bueltatu ezinik 
zabiltza. Zelan zaude orain? 
Forma oso onean ekin nion den-
boraldiari Valentziako itzulian, 
baina etxera itzuli eta egun ba-
tzuetara, gaixotu egin nintzen. 
Egoera ikusita, egun batzueta-
ra odol analitika bat egin, eta 
egun batzuetara mononukleosia 
neukala diagnostikatu zidaten 
medikuek. Horren ondorioz, bi 
hilabete eman behar izan ditut 
bizikleta hartu barik. Orain, 
apurka-apurka irten naiz entre-
natzera, erritmo lasaian, gor-
putzaldi ona berreskuratzeko 
asmoz.

Denboraldia ondo hasi zenuen 
Valentzian, bigarren  postua lor-
tuz Xorret de Catiko etapan eta 
hirugarren eginez sailkapen na-
gusian. Urte hasiera honi begira 
prestatu zenuen egutegia?
Negua ederki joan zen, aurre-
denboraldiko saioak oso ondo 
irten ziren eta. Egutegiko lehen 
saio honi begira prestatu ge-
nuen aurredenboraldia, Italiako 
Giroari begira lehen lasterke-
tetan sasoi puntua hartzen joa-
teko. Mononukleosia dela-eta, 
helburu guztiak aldatu behar 
izan ditut, eta, orain, sasoia be-
rreskuratzea da nire helburu 
bakarra.

Pena handia da azken urteetan 
hain ondo ibili zaren Italiako 
Giroa galtzea. Zeintzuk izango 
dira orain zure helburuak?
Momentuz, indarberritzeko 
saioekin baino ez nabil. Lasai 
nabil, presarik barik, orain on-
do osatzea baita niretzako ga-
rrantzitsuena. Ez dakit oraindik 
noiz itzuliko naizen lasterkete-
tara.

Urte batzuk eman dituzu Fran-
tziako Tourrera eta Espainiako 
Vueltara joan barik. Plan alda-
keta honekin, aurten lasterketa 
hauetakoren batera itzuliko 
zara?
Seguruenik bai. Italiako Giroa 
alboratuta daukat dagoeneko, 
eta beste egutegi alternatibo bat 
prestatu beharko dugu. Ez dakit 
Tourrean edo Vueltan izan-
go naizen, ikusi beharra dago. 
Oraindik, baina, epe luzeko kon-
tuak dira horiek. Momentuz, 
maiatzean edo ekainean laster-
ketetara itzultzea dut helburu.

Bi urterako fitxatu zenuen 
Skyrekin. Zerk eraman zin-
tuen talde britainiarrera?
Oso harrera ona izan dut. Ne-
guan egun asko eman genituen 
elkarrekin Mallorcako stagean, 
eta giro aparta dago. Niretzat 
esperientzia berria zen, kanpo-
ko talde batera joateak apur bat 
izutu egiten baitzaitu hasieran. 
Zorionez, ezagun asko nituen 
taldean, eta hauek erraztu egin 
didate dena. Gaixotasunaren on-
dorioz, aste batzuk etxean eman 
ditut, baina gogotsu nago laster 
talde dinamikara itzultzeko.

‘Aurreko asteburuan Liege Bas-
togne Liege klasikoa berena-
gatu zuen Poelsek. Froome eta 
Landa Tourrerako eta Girorako 
hautagai nagusiak dira. Itzuli 
handiak eta klasikoak irabaz-
teko presio handiagoa da Skyn 
beste taldeetan baino?
Erreferentzia talde bat da gurea. 
Lasterketa guztietan faboritoak 
gara, eta presio horrek ardura 

eta erantzukizun handia eska-
tzen du. Primeran egiten dugu 
lan, bakoitzak oso ondo baitaki 
bere egitekoa zein den. Azke-
nean, lan gogor honek emaitza 
onak ekartzen ditu.  

Mikel Landa taldekideak Ita-
liako Giroan zer errendimendu 
eskaini dezakeela uste duzu?
Lasterketa garrantzisu bat ira-
bazi du Trentinon, eta oso egoe-
ra onean dago. Girorako ondo 
helduko da, talde ona eraman-
go du, eta sailkapen nagusia 
irabazteko faboritoen artean 
egongo da. Oso lasterketa ona 
egingo duelakoan nago, gogotsu 
baitago.

Denboraldi honetan eusky ezi-
zena modan jarri da. Xabier 
Zandio,  Mikel Landa, Mikel 
Nieve, David Lopez eta zu bai-
tzaudete talde britainiarrean. 
Poztekoa da egungo txirrindu-
laritzan erreferentea den tal-
deak euskal txirrindulariengan 
konfiantza izatea?
Zoragarria da talde berri ba-
tean taldekide ezagunak izatea.  
Fitxatu nuenean, asko balora-
tu nuen alderdi hori. Txirrin-
dulariez aparte, mekanikari 
eta masajista euskaldunak ere 
baditugu taldean. Azkenean, 
Sky-ren moduko talde indartsu 
batek euskal txirrindularien-
gan konfiantza izatea pozgarria 
da guretzat.

Lasterketa 
guztietan faborito 
izatea ardura 
handia da 
taldekideontzat”

Aurten du bere lehen denboraldia Sky taldean txirrindulari zornotzarrak.

Zoragarria 
da talde berri 
batean taldekide 
ezagunak izatea”
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ADITUAREN TXOKOA

Bizitza arruntean bezala, pi-
lota munduan ere denetarik 
ematen da. Onetik zein txarre-
tik. Azken egunetan, hainbat 
berri izan dira, eta batzuk 
pozgarriak edo esperantzaga-
rriak izan badira ere, batek 
hartu du protagonismo nagu-
sia. Albiste txarrenak, alegia.

Juan Mtnez Irujo handiak 
uko egin dio manomanista 
jokatzeari. Ondorioz, urteko 
lehiaketa nagusia herren ge-
ratu da, nolabait. Nire aburuz, 
erabakia penagarria bada ere, 
zentzuzkoena izan da. Kirola-
riak ehuneko ehunean egon 
behar du lehiaketa garrantzi-
tsu bati aurre egiteko. 

Dena den, datorkiguna as-
teburu oparoa dela ere argi 
dago. Argi izpi distiratsuak 
agertu baitira aipaturiko ma-
nomanistan. Artola, Ezkurdia 
eta, batez ere, Iribarriaren au-
rrean, galtzak bete lan izango 
dituzte Bengoetxeak, Urrutik 
eta Aimarrek, seguru. Hiru 
norgehiagoka ikusgarri gaur, 
bihar eta etzi. Taldeburuek au-
rrera jarraituko ote dute?  

Profesional mailatik behe-
ra eginez, GRAVNI txapelketa 
aipatu behar. Finaletan berto-
ko pilotari batzuk izango dira. 
Eskuz ezker hormako finalean 
Azpiri eta Larrinaga (Elorrio), 
eskuz banaka trinketean As-
puru (Abadiño), eta Itsaso 
Pradera mallabiarra nesken 
gomazko paletan. Animo!

Amaitzeko, komunikabi-
deetan isla itzela izan duen 
NER Group pilota federazioa-
ren akordioa ere aipatu behar. 
400.000 euro hiru urtean, pilota 
sustraietatik lantzeko konpro-
misoa hartuta. Berri pozgarria 
da, baina ‘onerako’ izango ote 
da? Federazio ezberdinak dau-
de tartean, eta elkarren arteko 
harremana ez da aproposena. 
Esperantza izan behar.

Argiak eta ilunak

KEPA 
ARROITAJAUREGI

Pilota  
teknikaria

Joseba Kerejeta, agur urpeko nabigatzaileari   
Urpeko arrantza mundu zabala eta mundutarrak ezagutzeko bitarteko lez erabili zuen 

 URPEKO ARRANTZA  J.D.
Joseba Kerejeta durangarra 
urpeko arrantza praktikatzen 
zebilela hil zen, Miamin (AEB), 
joan zen barikuan. 47 urte zi-
tuen eta alaba biren aita zen. 
Horrela, urpeko arrantzak bere 
enbaxadore nagusia galdu zuen, 
eta munduak bidaiazale eta 
abenturazale grinatsu bat, goi 
mailako kirolaria baino gehiago 
izan baitzen. Urpeko arrantza 
eta mundu zabala; bere arima 
inarrosten zuten pasioetako bi 
uztartuz, hamaika herrialde 
eta kultura desberdin bisitatu 
eta ezagutu zituen. Eta, toki as-
kotan, denboran iraungo duen 
lorratza utzi zuen.

Josetxo Errondosorok gertu-
ko laguna zuen Kerejeta. Urpeko 
arrantzaren bidez, orain 25 urte 
elkar ezagutu zuten, eta, 1999tik 
aurrera, Kerejetaren ur azpiko 
abentura askoren kronikak ida-
tzi zituen. “Itsasoa maite zuen, 
eta urpeko arrantza barik ez 
dago Joseba ulertzerik”, dio. 
Baina, aldi berean, “kirolaria 
baino gehiago bidaiaria” zela 
uste du: “Mende batzuk berandu 
jaio zela esaten zidan batzuetan;  
Cristobal Colon eta Hernan Cor-
tesen sasoian bizitzea gustatuko  
litzaiokeela, mundua deskubri-

tzeko. Tokiak lehenengoz ikus-
teak eragiten duen zirrara hori 
ez zuen burutik kentzen”. Ma-
pamundia besarkatuta bizi zen: 
“Zenbat kilometro egingo ote 
zituen hegazkinez bere bizitzan! 
eta beti leiho ondoko eserlekua 
nahi izaten zuen handik begira-
tzeko. Intentsitate horregaz bizi 
zen, dena ezagutu eta ikusi nahi 
horregaz”.

Hogeitaka urteko Kerejetak 
Hegoamerika goitik behera 
zeharkatu zuen, herrixkarik he-
rrixka, berak arrantzatutakoa 
ostatuaren truke eskainiz. On-
doren, handik urte batzuetara, 
filosofia berdina erabiliz, Jesus 
Villalva bidaide fidela izan zuen 
ondoan, antzerako beste hamai-
ka abenturatan: “Tokian tokiko 
jendeagaz erlazionatzeko oso 
modu aproposa zen. Euren ohi-
ko bizimodua barrutik ezagu-
tzeko aukera eskaintzen zigun”, 
dio 13 urtez Derioko suhiltzaile 
parkean Kerejetaren lankide 
izan zen durangarrak. 

Normalean, herrixkentzat 
oso errentagarria zen Kerejeta-
ren bisita: “Gogoan dut Mada-
gaskarreko irla txiki eta isolatu 
batean egon ginenekoa. Garitik 
bizi ziren, ez zuten arrantzarako  
amurik ere. Arrantzatzen ge-

nuena eman egiten genien, eta 
denentzako adina heltzen zen. 
Imajinatu zer ginen eurentzat, 
oso aintzat gintuzten. Ez zuten 
ondasun material askorik ordai-
netan emateko, baina beren esti-
mua eta afektua eskaintzen ziz-
kiguten”. Denboran badirauen 
estimua da: “Azken egunetan, 
doluminak emateko zenbat he-
rrialdetatik deitu didaten neuk 
ere ez dakit: Australia, Hegoa-
merika, Aljeria, Maroko… Ke-
rejetak dena ematen baitzuen. 
Pertsona naturala eta irekia 
zen, eta besteekin erlazionatze-
ko erraztasuna zuen”.

Kirol baten enbaxadore
Kerejetak maite zuen urpeko 
arrantza, eta kirol hori ezaguta-
ra emateko hamaika dokumen-

taletan parte hartu zuen. “Ur-
peko arrantzaren enbaxadorea”  
zela dio Espainiako txapelketa 
bi irabazi dituen Hector Ripolles 
urpekariak. Ur azpiko graba-
zioetarako sortutako ekoizte-
txearen bitartez, dibulgaziozko 
hainbat dokumentaletan elka-
rrekin lan egin zuten: “Iraba-
zitako txapelketei dagokienez, 
badaude palmares hobea dute-
nak, baina  urpeko arrantzan 
norbait aintzakotzat hartua 
izan bada, hori, dudarik barik, 
Kerejeta izan da”, dio Ripollesek 
tonu seguruan: “Urpeko arran-
tzale denek, modu batera edo 
bestera, Kerejeta bat izan gura 
zuten: mundua bidaiatzen zuen 
abenturazalea, hamaika tokitan 
kontaktuak zituena… urpeko 
arrantzale denoi joan zaigu zer-
bait Kerejeta hil denean”. 

Munduko txapeldun
Kirol arloan ere puntara heldu 
zen, 2008an, urpeko arrantzako 
munduko txapelketa irabazi 
zuen Margarita Irletako El Ti-
rano herrian. Eta, beharbada, 
txapelketa horretan gertatutako 
jazoera batek islatzen du ondoen 
Kerejetak kirolarekiko eta bi-
zitzarekiko zuen filosofia. Txa-
pelketaren aurreko prestaketa 
egunak hango familia baten 
etxean eman zituen. Aspalditik 
elkar ezagutzen zuten. Familia 
horretako semea txapelketaren 
aurreko egunetan hil zen urpe-
ko arrantzan zebilela. Munduko 
txapelketa irabazi ostean, Ke-
rejetak bere garaikurra eman 
zien. 

Joseba Kerejeta Indonesiako herrixka batean, bertako gaztetxoek inguratuta. Josetxo Errondosoro

Kerejeta —ezkerrean—  Venezuelako Los Testigos artxipelagoan. J.E.



2016ko apirilaren 29a, barikua  |  anboto   Kirola    17

Erreakzioa lehentxoago heldu izan balitz… 
Bigarren itzuli bikain bati esker, Elorrioko Buskantzak liga irabazteko aukera txiki bat du oraindik 

 ARETO-FUTBOLA J.Derteano
Elorrioko Buskantzak taldeko 
makineria abiadura bizi-bizian 
jartzea lortu du azken hiru hi-
leetan. Edozein arerio aurrera-

tzeko ziztuan dabiltza, baina, 
laster, errepidea amaituko zaie: 
biderik ez bolidoari etekina 
ateratzeko. Lehen itzuli kas-
kar baten ostean, bigarreneko 

erreakzioa ikaragarria izan da: 
zortzi garaipen eta berdinketa 
bat, otsail hasieratik hona. Bo-
lada horri esker, Hirugarren 
Mailako liga irabazteko aukera 

txikiren batekin heldu dira az-
ken txanpara. 

Talde bakarra igoko da Hi-
rugarren Mailatik. Jardunaldi 
bi eta sei puntu falta dira liga 
amaitzeko; Laskorain liderra-
ren eta Elorrioko Buskantzaren 
artean dagoen aldea, hain jus-
tu. Buskantzak falta diren biak 
irabazi eta Laskorainek galdu 
egin beharko lituzke. Gainera, 
Elorrioko taldearen bidean bes-
te traba bi daude: Donostiako 
Internacional eta Bilbo bi eta 
bost puntu aurretik dituzte, hu-
rrenez hurren.

Elorrioko Buskantza gera-
tzen diren partidu biak irabaz-
teko kapaz da. Baita hurrengo 
arerioa Bilbo bera bada ere: 
“Momentu honetan, edozeini 
irabazteko moduan gaudela era-
kutsi dugu”, dio Iker Saenz de la 
Cuesta entrenatzaileak. Datuek 
ere horixe diote: 52 gol alde eta 27 

kontra azken 9 partiduetan, eta 
joan zen asteburuan 5-9 irabazi 
zuten, non eta liderraren kan-
txan. Orain hile eta erdi, berriz, 
3-1 menderatu zuten Internacio-
nal. Beraz, zapatuan, 18:00etan, 
Bilbo mendean hartzeko ka-
paz dira. Kontua da, segurue-
nik, partiduak faltako zaizkiela 
behetik gorako bidea osatzeko. 
Elorriarren erreakzioa lehen-
txoago heldu balitz… 

Edozelan ere, balizko aukera 
hori ez dute zama moduan har-
tzen: “Gu ez gaude liga irabaziko 
dugun ala ez pentsatzen. Egin-
dako bigarren itzuliagaz oso 
pozik gaude. Ondo entrenatzen 
gabiltza, eta horren fruituak ja-
sotzen ari gara. Guretzat hori da 
behinena”. Zaleekin batera den-
boraldiari agur esateko modua 
ere izango da.

Bigarren itzuliko bolada ona-
ren sekretua“konfiantza” da, 
Saenz de la Cuestaren ustez: 
“Batzuetan, ondo jokatuta ere, 
baloia ez da sartzen, eta bestee-
tan bai. Orain, sartuko den kon-
fiantza dugu”.

Aurten Elorrioko Buskantza taldea osatzen duten jokalariak. Elorrioko Buskantza

 AGENDA

 FUTBOLA

BIGARREN B MAILA 
(gizonak)
Amorebieta futbol taldea -  
Barakaldo
· Zapatuan, 16:00etan, Urritxen.

EUSKAL LIGA 
(emakumeak) 

Elorrio - Erandio
· Zapatuan, 18:30ean 
Eleizalden.

 ARETO FUTBOLA

HIRUGARREN MAILA 
(gizonak)
Presion Break - Sasikoa
· Zapatuan, 16:50ean, 
Berrizburun.
Elorrioko Buskantza - Bilbo
· Zapatuan, 18:00etan, Elorrioko 
kiroldegian.

EMAKUMEEN LIGA
Sasikoa - Bilbo B
· Zapatuan, 17:00etan, Landako 
kiroldegian.

 SASKIBALOIA

LEHEN MAILA 
(emakumeak)
Tabirako Baqué -  
Cantolagua
· Zapatuan, 18:00etan, 
Landakon.

LEHEN MAILA (gizonak)
Tabirako Baqué - Iraurgi
· Zapatuan, 20:00etan, 
Landakon.

 PILOTA

BIHARKO IZARRAK 
TXAPELKETA
- Laso-Lasa / Zubizarreta-
Alduntzin  
- Bakaikoa-Medina /  
Ugalde-Erasun
· Eguenean, 21:15ean, 
Mallabian.

Tabirakok irabaziz 
gero, Lauko 
Finala Durangon

 SASKIBALOIA J.D.
Tabirako Baqué emakumeen 
talde nagusiak orain arteko 
partidurik garrantzitsuena 
jokatuko du bihar, 18:00etan 
hasita. Tabirako eta Cantola-
gua izango dira aurrez aurre: 
bigarrena laugarrenaren aur-
ka. Garaipen bakarra dago 
bien artean. Talde biak Final 
Four-erako sailkatuta daude, 
baina irabazleak maiatzaren 
7an eta 8an jokatuko den fase 
hori etxean antolatzeko eskubi-
dea irabaziko du. 

Igoera lortzeko 
bigarren aukera, 
bihar, Sasikoak

 ARETO-FUTBOLA J.D.
Sasikoako emakumeen taldea 
mailaz igo daiteke asteburuan. 
Nahikoa dute berdinketa. Bai-
na ez dute edozelako aurkaria 
izango parez pare: bigarren 
tokian sailkatuta dagoen Bilbo 
B. Hauek igoera dute amets, eta 
ez dira denbora-pasa etorriko. 
Partidua zapatuan, 17:00etan, 
hasiko da Landako kirolde-
gian.

Joan zen asteberuan, denbo-
raldiko lehenengo porrota jaso 
zuen Sasikoak Basaurira egin-
dako bisitan: 1-0.
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Inmobiliariak

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

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.

Anbotok tarte hau  
eskaintzen dizu

ALOKAIRUAN  
ETA SALGAI DITUZUN 

HIGIEZINEN BERRI 
EMAN NAHI  
AL DUZU?

Informazio gehiagorako:
Tel.: 946 217 902
publi@anboto.org

ETXEBIZITZAK SALGAIETXEBIZITZAK SALGAI
 GOIENKALE

ANTZO ESTEGIZ

SAN FAUSTO

ZALDIBAR

IURRETA - BIDEBARRIETA

DURANGO

www.inmoduranguesado.com

• Egoera ezin hobean Logela bat, egongela, 
sukaldea jarrita, komuna eta balkoia. Guztia 
jarrita. 139.000€. 

• 4 logelako etxebizitza, egongela, sukaldea 
jarrita, komuna. Berogailua gas naturalekoa. 
Bizitzera sartzeko moduan. 139.000€. 

• 75 m2 guztiz berriztatua. 3 logela, egongela, 
sukaldea jarrita, komuna eta terraza itxita. 
Altua eta ikuspegi ezin hobeak. 174.000€ 
PREZIO NEGOZIAGARRIA.

• Merkatu plazan postua eskualdatzen da. 
Guztiz prestatua, lanean hasteko moduan. 
29.000€ / Negoziagarria.

• 74 m2 ERABILGARRI. 3 Logelarekin, egongela, 
sukaldea jarrita, komun bat eta balkoia. 
Berriztatua. Berogailuarekin. Egoera onean. 
120.000€. 

• 61,47 m2. Berriztatua.  2 logela, egongela, 
sukaldea jarrita eta komuna. 110.000€. 

AUKERA
- KURUTZIAGA. 3 logela, komuna eta balkoia. 
130.000€.
- AZKEN ETXEBIZITZA. Estreinatzeko. 3 logela. 2 
komun. Egongela. Sukaldea. Terraza. Trastelekua. 
Garajea. 159.000€.
- SAN FAUSTO. Zeharmendieta. 3 logela. 
Komuna. Egongela. Berogailua. Bizitzen sartzeko 
prest. 85.000€.
- IZURTZA. 2 logela. Komuna. Egongela. Bizitzen 
sartzeko prest. 85.000€.
- IURRETA. Maspe. 2 logela. Komuna. Egongela. 
Eguzkitsua. Ikuspegi ezin hobeak. 111.500€.
Alokairua erosteko aukerarekin.
- MATIENA. K/ Laubideta. 4 logela. Komuna. 
Sukaldea. Egongela. Garajea aukeran. AUKERA. 
MERKEAGO.
- IURRETA. 3 logela handi. Komuna. Egongela eta 
sukaldea. Igogailua. Berogailua. 125.000€.

ETXEBIZITZAK SALGAI
- TABIRA. Erdi-berria. 105m2. 3 Logela. 2 Komun. 
Sukaldea. Esekitokia. Egongela. Ganbara eta 
garajea.
- MIKELDI. Etxebizitza altua. Erdi-berria. 3 logela.  
2 komun. Trastelekua. Garajea. 
- MATIENA. Trañabarren. 3 logela. Komuna. 
Sukaldea. Egongela. Ganbara. 196.900€.
- ASTARLOA. 2 logela. Komuna. Egongela 
balkoiarekin. 
- F. J. ZUMARRAGA. 4 logela. 2 komun. Egongela.
Ganbara eta garajea. 236.000€.
- A.EZTEGIZ.  Etxebizitza altua 4 logela. 2 komun.
Egongela. Ganbara eta Garajea 240.000€.
- M.TORRE 135m2. 4 logela. 2 komun. Terraza. 
Trastelekua. 2 garaje leku. 
- TXALET. 330m. AUKERA. 380.000€. 
Negoziagarri.
- ABASOLO. 84m. DENA BERRIA. 199.000€.
- ABADIÑO. Iturritxo. 111m2. 2 logela. Sukaldea. 
Komuna. Egongela. Ganbara eta garajea. 
215.000€.
- AMOREBIETA. 70 m2. 2 logela. Komuna. 
Berriztua.. 160.000€.
- ATIKOA. 35m2-ko terrazarekin. 2 logela. 
Komuna. Egongela. Ganbara eta garajea. 
Eguzkitsua.
- ANBOTO. 3 logela. Komuna. Sukalde handia 
Egongela. Balkoia. Berogailua. Igogailua. Bizitzen 
sartzeko prest.
- S. IGNACIO. 3 logela. 2 komun. Terraza. 
Trastelekua. Garajea. 230.000€.
- A. EZTEGIZ. 3 logela. Komuna. Sukaldea. 
Egongela. Igogailua. 155.000€.
- ARKOTZA. 4 logela. 2 logela. Sukaldea. 
Egongela. Ganbara eta Garajea. 240.000€.
- ZALDIBAR. Iturrioz. 3 logela. Komuna. Egongela. 
2 Terraza. Igogailua. Berriztatua. Eguzkitsua. 
140.000€.
- ZUMALAKARREGI. 65 m. (Bulegoa izateko 
egokia).
- ABADIÑO. Zelaieta. Erdi-berria. 2 logela. 
Trastelekua. Garajea. 185.000€.
- ATXONDO.  Etxabea 100m2-ko zelaiarekin  
2 logela. Egongela. Ganbara. 210.000€.
- GARAI. Etxe atxikia 270m2. 430.000€.

LOKALAK SALGAI   
ETA ALOKAIRUAN
- KOMENTUKALE. 50 m2. Guztia jarrita. 85.000€.
- IBAIZABAL. 55 m2. Guztia jarrita. Alokairua/ 
Salmenta. 
- ERDIALDEAN. 228 m2. Salmenta. 182.400€ 
(saltzeko aukera Negoziagarria.)
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MENU 
BEREZIA

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

60E
bikoteko 
(BEZa barne)

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

ÑAM!

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

ÑAM!

LA GIPUZKOANA JATETXEA
Bixente Kapanaga, 2 - IURRETA
Tel.: 946 811 005 
Aste bitarteko menua. Afariak ostiral eta 
larunbatean. Berezitasuna, “arrautza 
apurtuak”. Menu bereziak enkarguz.

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

ÑAM!

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

ÑAM!

JATETXE GIDA

Profesional 
onenak zure 
zerbitzura!

ÑAM!
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

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

Durango. Durangoko Alde 
Zaharrean etxea salmentan.
Duela 7 urte erabat berriztatua.
Gas instalazioarekin. Erabat
jantzita. Tel.: 659-42 58 90.
Posta: aotxotorena@yahoo.es.

Iurreta. Iurretan pisu berria 
salgai. Estreinatzeko. Oso polita.
Tel.: 688-63 08 66.

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

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

OPORRETAKO ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Habana (Kuba). Gela bat
alokatzen da Habanako 
hirigunean (Kuba). 
Tel.: 691-64 67 15.

LOKALAK

SALDU

Lekeitio. Lekeition 65 m2-ko

lokala salgai. Alde Zaharrean. 
Tel.: 650-18 33 05.

GARAJE / TRASTEROAK

SALDU

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

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Garaje plaza bat
alokatzen da Elorrioko Ibarra 
auzoan. Interesatuek deitu 
telefono honetara: 689-69 08 89.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durangaldea. Lan bila nabil 
ostalaritzan eta garbiketan 
aritzeko. Tel.:  691-64 67 15.

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Lan bila nabil
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Kanpoko langilea, 
asteburuetan eta orduka ere bai.
Tel.: 631-30 32 11.

Durangaldea. Neska arduratsua
lan bila dabil umeak edo 
nagusiak zaintzeko. Barneko 
zein kanpoko langilea. Orduka
edo asteburuan ere bai. 
Tel.: 602-01 45 96.

Durangaldea. Emakumea lan bila
dabil barneko zein kanpoko
langile moduan garbiketan, 
arropa lisatzen, janaria
prestatzen eta pertsona 
nagusiak eta umeak zaintzen 
jarduteko. Esperientziagaz eta
erreferentzia onekin. 
Tel.: 632-97 59 95.

Durangaldea. Neska lan bila
dabil barneko zein kanpoko
langile moduan pertsona 
nagusiak eta umeak zaintzeko.

Esperientziaduna eta 
erreferentzia onak. 
Tel.: 646-20 72 71.

Durangaldea. Lan bila nabil
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Barneko zein kanpoko
langilea. Tel.: 631-14 38 21.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen ditut.
Barneko langilea. 
Tel.: 610-80 42 82.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen ditut. 
Garbiketan ere jarduten dut. 
Tel.: 665-72 37 24.

Durangaldea. Lan bila nabil
pertsona nagusiak zaintzen. 
Garbiketan ere jarduten dut.
Barneko zein kanpoko langilea.
Tel.: 612-24 53 26.

IRAKASKUNTZA

Otxandio. Otxandion klase 
partikularrak ematen dira, 
Lehen Hezkuntza eta DBH.
Astean zehar, arratsaldez. 
Tel.: 662-00 14 77.

LAN ESKAINTZAK

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Zaintzailea behar
da 10 eta 5 urteko umeak
zaintzeko ekainean, 16:15etik
20:30era. Pertsona dinamikoa,
atsegina, umezalea, 
iniziatibaduna eta monitore 
titulua badu, hobe. 
Tel.: 657-50 96 38.

IRAKASKUNTZA

Durangaldea. Mondragon 
Lingua Hizkuntza Eskolak
Gernika-Lumo eta Durangaldean
bizi diren ingeles ta aleman
irakasleak behar ditu klaseak
emateko 2015-16 ta 2016-17 
ikasturteetan. Bidali zuen
mezuak eta geu jarriko gara
zuekin harremanetan. Mila esker.
jlandaluze@mondragonlingua.com
www.mondragonlingua.com

GAINERAKOAK
Abadiño. Abadiñon klase 
partikularrak ematen dira. 
Lehen Hezkuntza eta DBH 
Lehen Zikloa. Arratsaldez 
eta larunbat goizetan. 
Tel.: 634-44 32 12.

Denetarik
SALDU / EROSI

Pedalik gabeko 
bizikleta (arrosa) eta 
bizikletarako haur-aulkia 
salgai. Gutxi 
erabilita. Tel.: 665 70 75 35.

EMAN / HARTU
Ardi ile moztaileak. 
Durangaldeko ardi ile moztaileak
gara (aita eta semea). 
Esperientziadunak, tresneria
elektriko propioa. Zeelanda 
Berriko metodoa (ardiak 
solte eta artilea pieza baten
kentzen zaie). Berdin du ardi
kopurua. Sabinari deitu lasai 
informazio gehiago jasotzeko
eta erreserbak egiteko: 
94-621 90 07 / attard@elorrio.eu

GAINERAKOAK
Elorrioko haurreskolan ate
irekiak. Elorrioko haurreskolan
ate irekiak apirilaren 28an eta
29an. 16:00etatik 18:00etara. 
Tel.: 946-58 49 07.

Aisia - kirola
GAINERAKOAK

SALDU

Sango markako denda karroa
salgai. Sango markako denda
karroa salgai, lau 
pertsonentzakoa. 
Tel.: 946-03 05 79.

Familia - etxea
ETXERAKO TRESNAK /
ALTZARIAK

SALDU

Logela baterako armairua 
salgai. Elorrion, logela baterako
armairua salgai. L formakoa, 
izkina baterako. Wenge
kolorekoa eta laranja koloreko
lau kutxarekin. 145x125x241 zm.-
ko neurriak. 175 euro. 
Tel.: 665-73 89 46.

Zanussi hozkailu ia berria.
Zanussi hozkailu ia berria 
(5 urte) saltzen dut. 150 euro.
Tel.: 636-04 63 18.

HAURREN TXOKOA, OSAGARRIAK

SALDU

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

GAINERAKOAK

EMAN

Border collie txakurkume bi 
ditugu oparitzeko. Border collie
txakurkume bi ditugu oparitzeko.
Tel.: 627-86 06 47.

Txakurkumeak oparitzen dira.
Ama artzain-txakurra, eta aita
erdi artzain-txakurra. Oso 
politak. Tel.: 617-85 50 69.    

ANBOTO
astekariak 

banatzaileak behar 
ditu Zornotzan.

Tel.: 946 816 558
astekaria@anboto.org



2016ko apirilaren 29a, barikua  |  anboto

:: DURANGO | ZUGAZA 

Capitán América: 
Civil war
• barikua 29: 19:30/22:00  
• zapatua 30: 
16:30/19:30/22:30     
• domeka 1: 17:00/20:00/21:15  
• astelehena 2: 18:00/20:30             
• martitzena 3: 20:00

Monsieur  
Chocolat
• barikua 29: 19:30/22:00  
• zapatua 30: 19:30/22:30                
• domeka 1: 19:00/21:15                      
• astelehena 2: 18:30/21:00             
• martitzena 3: 20:00

Julieta
• barikua 29: 19:30/22:30 
• zapatua 30: 
18:30/20:30/22:30  
• domeka 1: 19:00  
• astelehena 2: 18:30/21:00  
• martitzena 3: 20:00

El libro  
de la selva
• zapatua 30: 16:30/17:00  
• domeka 1: 16::30 

:: ELORRIO | ARRIOLA
La ley  
del mercado
• zapatua 30: 22:00  
• domeka 1: 20:00  
• astelehena 2: 20:00 

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 

Julieta
• domeka 1: 20:00   
• astelehena 2 20:15 

El libro  
de la selva
• domeka 1: 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 Apirilaren 29an, 22:00etan,    
Elorrioko Arriolan

Amores minúsculos
Los Zurdos taldearen emanaldia hartuko du, apirilaren 
29an, Arriola antzokiak. Alfonso Casasek idatziriko 
komikiaren antzerkirako moldaketa da, eta ikuskizun berri 
onenaren saria jaso zuen Max sariketan. Antzezlana 
“emozioen errusiar mendi bat” dela diote sortzaileek: 
sarrera guztiak saldu dituzte orain arteko emanaldietan, eta 
ikusleek barre zein negar egin dute. 

Antzerkia

:: DURANGO

APIRILAREN 30ean

20:00etan, Zugan Ni Eguna, 
San Agustinen.

MAIATZAREN 5ean

20:00etan, ‘Zer duzu Amy’, 
San Agustinen.

:: ELORRIO

APIRILAREN 29an

22:00etan, ‘Amores 
minúsculos’, Arriolan.

:: IURRETA

MAIATZAREN 6an

19:00etan, ‘Monolokos’ 
Alazne Etxebarriaren eta Sol 
Magunaren eskutik, Ibarretxe 
kultur etxean.

:: ZORNOTZA

APIRILAREN 30ean

20:00etan, ‘El florido pensil 
neskak’, Zornotza Aretoan. 

Erakusketa

:: BERRIZ

APIRILAREN 29ra arte

Eskarne Zabalaren lanak, 
Kultur Etxean.

:: DURANGO

MAIATZAREN 31ra arte

‘Anbotoko herejeak’, Arte  
eta Historia Museoan.

:: ELORRIO

MAIATZAREN 31ra arte

Durangaldeko kartografia  
erakusketa, Iturri kultur 
etxean.

Dantza

:: ZORNOTZA

APIRILAREN 29an

20:00etan, ‘Hazipenen 
pozak’, herriko plazan.

Musika

:: BERRIZ

APIRILAREN 30ean

20:00etan, HAN taldearen 
‘2634’, Kultur Etxean.

Berbaldia

:: ELORRIO

MAIATZAREN 2an

18:00etan, ‘Menopausia, 
aldaketa besarkatzeko 
aukera’, Bizipoza elkartean.

Kontalaria

:: BERRIZ

APIRILAREN 30ean

12:15ean, Ione Irazabalen 
‘Fermina Saltarinaren  
ipuinak’, Kultur Etxean.

:: DURANGO

APIRILAREN 30ean

12:00etan (3-5  
urtekoentzat) eta  
12:30ean (5etik 
aurrerakoentzat),  
Izaskun Mujikaren ‘Ibili alai, 
ipuinetan blai’, Liburutegian.

:: IURRETA

APIRILAREN 29an

20:00, ‘Amodiozko  
ipuinak’, Ibarretxe  
kultur etxean.

Jaiak

:: ABADIÑO

APIRILAREN 29an

11:00-13:00/ 16:00-18:30, 
Giza futbolina, eskolan.

19:00etan, Futbito 
txapelketaren finala, Traña-
Matienako kiroldegian.

20:30ean, Txupinazoa, 
Geu Be elkartearen eskutik, 
txosnagunean.

20:45ean, parrillada, Traña 
plazan. 23:00etan, Akerbeltz.

APIRILAREN 30ean

14:00etan, herri bazkaria, 
Traña plazan.

17:00etan, koadrilen arteko 
jokoak, Traña plazan.

19:00etan, mozorro kalejira 
Bizkarra fanfarreak alaituta.

21:00etan, mozorro 
txapelketaren sari banaketa, 
Traña plazan.

22:00etan, ‘Dudas 
razonables’, Errotan.

23:00etan, Hamaika Ikusteko 
Jaioak + Hoax Attack + 
Zarpazo a Cicatriz.

MAIATZAREN 1ean

10:00etan, txistularien 
kalejira eta nekazari azoka, 
merkatu plazan.

12:00etan, herri kirolak Traña 
plazan.

16:00etan, Irrien Lagunak, 
Errota kultur etxean.

17:00etan, San Prudentzio 
pilota txapelketaren finala.

18:00etan, Irrien Lagunak, 
Errota kultur etxean.

:: IURRETA  
(OROMIÑO)

APIRILAREN 30ean

17:00etan, umeen dantza 
erakustaldia eta jolasak.

Iluntzean, tortilla txapelketa. 
Ondoren, Luhartz.

MAIATZAREN 1ean

12:00etan, meza. Ondoren, 
dantzak eta azoka. 

18:00etan, asto probak eta 
Donien Atxaren jaitsiera. 

MAIATZEKO AGENDA

2
Iurretako Herri Biblioteka - Gizarte Ongizatea
18:15 Emakumeen literatur tailerrak. 

KULTURA SAILA - Ibarretxe Kultur Etxea
GURASO ETA HEZITZAILEENTZAKO HITZALDIAK
18:30 Hizlaria: Juan Carlos Alonso (Psikologoa)

3

GOIURIN SANTI KURUTZ JAIAK
SANTI KURUTZ EGUNA
11:30 Meza.
IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA
18:30 Club de lecture “Pas pleurer”.

KULTURA SAILA - Ibarretxe Kultur Etxea
GURASO ETA HEZITZAILEENTZAKO HITZALDIAK
18:30 Hizlaria: Juan Carlos Alonso (Psikologoa)

4
AZALERAKO IPUINAK - Iurretako Herri Biblioteka
17:00 (0-18 hilabete bitarteko haurtxoak)
18:00 (18-36 hilabeteko haurtxoak)

5 ZUGAN NI - Ibarretxe Kultur Etxea
19:00 Antzerki amateurra, sarrera dohainik.

6
BULARRETIK MINTZORA - Iurretako Herri Biblioteka 
17:00 Haur hezkuntzako 3, 4 eta 5 urteko gelakoak. 
18:00 Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailak. 

KULTURA SAILA - Ibarretxe Kultur Etxean
18:30 Monolokos “ALAZNE ETXEBARRIA Y SOL MAGUNA antzerkia 
Ttipia Produkzioak. Sarrera dohainik.
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

Zorionak, Maddi eta Uxue! 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

BOTIKAK

Elikagai prozesatuen  
arriskuak
Hartzen ditugun “azukre libre” 
gehienak ez datoz etxean egin-
dako zukuetatik, edo etxean zen-
bait elikagairi eransten diegun 
azukretik, edo edari batzuei bo-
tatzen diegunetik. Elikagai oso 
prozesatuetatik datoz. Gutako 
bakoitzak, urtearen buruan, 90 
kilo azukre eta gisa horretakoak 
hartzen ditu. Hau da, ezkutuan 
izaten dute hainbat elikagaik: 
gozo eta opil industrialek, gai-
letek, izozkiek, edari izoztuek, 
esne postreek, txokolateak eta 
produktu txokolatedunek, go-
saritako zerealek eta edari azu-
kretsuek (freskagarriek, kirol 
edariek, edari energetikoek, zu-
ku ontziratuek…). Hain zuzen, 
edarietako azukre hori izaten 
da arriskutsuena. Jakina denez, 
azukrea “erabakigarria da gor-
putz pisuarentzat” (horixe dio 
Te Morenga doktore andreak 
eta haren laguntzaileek 2012an 
egin zuten azterlan batek, ordu-
ra arte argitaratu zen literatura 
zientifikoa berrikusi ondoren), 
baina are kezkagarriagoa da 
azukre hori likidoen bidez har-
tzen badugu. “Kaloria likidoak” 
esaten zaien horiek areagotu 
egiten dute gizentzeko arriskua, 
bai helduengan bai haurrengan, 
eta inolako zalantzarik gabe fro-
gatu da hori. Ikertzaileen esane-
tan, edari azukretsuek ematen 
duten energiak ez du asetzen, 
eta bai, aldiz, elikagai solidoek; 
ondorioz, edari horiek gehiegiz-
ko kontsumoa sustatzen dute, 
eta gorputzaren pisua handitzea 
dakarte. Zoritxarrez, gai horren 
inguruan egin den azken anali-
siak erakutsi duenez (2015ean 
argitaratu zen, European Jour-
nal of  Clinical Nutrition aldiz-
karian), Espainiako Estatuko 
ia herritarren erdiek gomenda-
tutakoa baino azukre gehiagoa 
hartzen dute likidoen bidez.

MIREN RODRIGUEZ

BARIKUA, 29
09:00-09:00
De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

09:00-22:00
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

22:00-09:00
Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
Txiki Otaegi 3 - Zornotza
ZAPATUA, 30 
09:00-09:00

Gaztelumendi 
J.A. Abasolo 2 - Durango

09:00-13:30
De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango
Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango 
Campillo 
Montevideo etorb. 
24 - Durango
Sagastizabal 
Askatasun etorb. 
19 - Durango
Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango
Navarro 
Artekalea 6 - Durango
Jaio-Olabarrieta 
Errekakale 6 - Elorrio
Eguren, Isabel 
Trañabarren 15 - Abadiño
Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz 
Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza
Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-14:00
Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

09:00-22:00
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

22:00-09:00
Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
Txiki Otaegi 3 - Zornotza
DOMEKA, 1 
09:00-09:00
Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango

09:00-22:00
Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

22:00-09:00
Aramburu, Maria 
Isabel-Guarrotxena, Javier 
Txiki Otaegi 3 - Zornotza

ASTELEHENA, 2 
09:00-09:00

Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

MARTITZENA, 3 
09:00-09:00

Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUAZTENA, 4 
09:00-09:00

Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

EGUENA, 5 
09:00-09:00

Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango

Guarrochena, Lide 
Bide Zahar 14 - Zornotza

 09:00-22:00

Sarasketa, Diego 
Luis Urrengoetxea 5 - Zornotza

  Zorionak Martin! 4 
urte, dantzari! Amak, 
aitak eta Malenek 
infinitu maite zaitugu!

  Zorionak Aratz zure 
5. urtebetetzean! Mosu 
handi bat aita, ama eta 
Haizearen partez!

  Maiatzaren 1ean 
Ebak 2 urte beteko 
dauz. Mosu handi bat 
familiaren partez.

  Zorixonak Maitane! 
Domekan ospatuko 
doguz zure urteguna 
eta aittena! Mosu bat! 

  Zorionak Matiena-
tik Txiki! Ondo pasa! 
Pasako gara zerbeza 
batzuk hartzera.

  Zorionak Aingeru! 
Ondo pasau zure 
egunien eta mosu bat 
familiaren partez!

  Zorionak Naia, zure 
5. urtegunean! Muxu 
bat etxekoen partez. 
Ondo pasa zure eguna!

  Etxekoen partez 
milaka zorion Mairu! 
Maite zaitugu!

  Zorionak eta mosu 
handi bat etxeko 
sorginari bere 4. 
urtebetetzean!

  Zorionak Aimar etxe-
koen partez! Apirila-
ren 26an 2 urtetzar ein 
dozuz! jarraitu bardin! 

  Gure sorgiñek 4 
urte bete dauz apirilak 
26an. Zorionak Inge 
etxekuen partez.

  Zorionak Oier zure 
1. urtegunean, aittite, 
amama eta gurasoen 
partez.
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Mañaria adopzio herria du, eta ez zaio U2 taldea gustatzen; hala ere, ez lioke izena aldatuko tabernari 

 AKUILUA  A. Basauri
Bederatzi urte dira U2 
Taska hartu zuela ‘Pe-
kek’. “Oso lagunarteko” 
taberna dela dio, eta “li-
buru bat osatzeko beste 
pasarte” dituela. Neurri-
ra egokitutako eszena-
tokian, hainbat taldek jo 
dute ‘famatu’ egin diren 
‘karrilleren’ trukean.

U2 taldearen jarrai-
tzaile zara zu 

ere?
Ez, ez 

zait gustatzen. Tabernaren 
izena Eusebiren kontua da. 
Mañarira etorri nintzenean ez 
nuen ezagutzen, baina, taberna 
Eusebigatik da ezaguna. Dena 
den, ez nuke inoiz aldatuko. 
Eusebirekiko errespetuagatik, 
eta bestela ere ez. Bereziak dira 
izena eta taberna.

Mañaria adopzio herria duzu. 
Nolakoak dira mañariarrak?
Kasualitatez etorri nintzen 
Mañarira. Denbora batera, ta-
berna zeramatenek utziko zute-
la-eta hartzea erabaki nuen, eta 
oso ondo! Herria itzela da. Au-
rreneko egunetik ikusi nuen 
ondo moldatuko nintzela eta 
hala izan da. Ni eta Fito, dudan 
langilea, ederto hartu gaituzte.

Mañarian badago halako ta-
bernan elkartzeko ohitura...
Bai. Askotan, taberna atzealde-
ko txokoan sartu eta irten ere 
ez dira egiten! Futbol partiduak 
ikusteko batzen gara; edo inter-
net bidez, mugikorragaz, gus-
tuko duten musika jartzen dute 
batzuek. Gazteek erabiltzen 
dituzten lokal horietako bat da.

Denetariko itxura duen jendea 
batzen da U2 Taskan, ezta?
Denetarik dago, bai. Zapatu 
eta domeka goizetan, dantzan 
jartzen ditu adineko guztiak 
Fitok, Bilbainadak eta Abba 
taldearen musika jarrita. Inoiz 
egon naiz, eta harrituta geratu 
naiz (barrez). 18 urteko gazteak 
edo, taberna itxi ez, eta gaupasa 
egin duten hiru egon daitezke.

Athleticzalea ere bazara, ezta?
Gustatzen zait. Piratak ‘peña’-

ren sail baten egoitza ere bada 
U2. Pare bat sarrera izaten ditu-
gu. Baina gurago dut partiduak 
tabernan ikusi.

Andramaritan izan zenuten is-
tripuren bat, ezta?
Bartzelonari superkopako par-
tidua irabazita, txanpanagaz 
ospatu genuen, eta, bapatean, 
argirik gabe geratu ginen. Kos-
tatu zitzaigun ohartzea entxufe 
bat busti zela! Bideoan grabatu-
ta dago, dibertigarria izan zen.

Halako pasarte asko dituzu?
Asko! Liburu bat osatzeko bes-
te (barrez).

Asko batzen zarete Athleticen 
partiduak ikusteko?
Bai, denetarik batzen gara. Du-
rangotik ere etortzen dira. Ko-
zinatzea gustuko dut, eta asko-
tan zerbait prestatzen dut. Par-
tiduaren arabera, badaezpada, 
trabatik kentzen ditut gauzak.

Durangotik datoz asko?
Garagardoa edatera datoz, oso 
garagardo ona dugu-eta. Ohi-
koa ez den gariduna ere zerbi-
tzatzen dugu. Tabernan sartu, 
eta inoiz esan didate Cruzcam-
po ikusi duten amesgaiztoa 
izan dutela (barrez).

Taberna ere dekoratu dizute  
batzuek...
Bai. Tabernan ditudan marraz-
kiak eurek egin dituzte. Nik eu-
rei janaria prestatu, eta bes-
te parranda baterako aitzakia 
izan zen. Oso lagunartekoa da 
taberna, egia esan. Ez dut ara-
zorik askori giltzak uzteko; bi-
garren etxea dute batzuek.

“Ez dut arazorik askori giltzak 
uzteko; bigarren etxea dute batzuek”

Enrike Zaldibar, ‘Peke’ | U2 Taskako arduraduna | Zaldibar, 1974

LAUHORTZA

AITOR 
AURREKOETXEA

EHUko  
irakaslea

Akuilua

Zahartzaroa
Klasikoak jada jabetzen ziren, 
gazteek beraien gaztaroaren 
gorentasunean zahartzaroa oso 
urrun ikusten zutela; izan ere, 
aro guztietan horrelako zerbait 
gertatu izan da.

Gizarte baten zibilizazio mai-
la identifikatzeko indikadore 
asko kontuan har litezke, baina 
zalantza barik garrantzitsue-
netariko bat, gizarte horrek 
beraien nagusiak nola zaintzen 
dituen izango litzateke.

Hala ere, ez dut pentsioez 
hitz egin nahi, nahiz eta horrek 
zahartzaroan askorengan era-
gin nabarmena izan. Beste zer-
bait aipatu nahiko nuke. Alegia, 
zergatik eskarmentuak guregan 
ez du inolako predikamendu-
rik? Eta zergatik dira behin eta 
berriro egiten ditugun aldarri-
kapenak gaztaroaren eta berri-
kuntzaren aldekoak zahartzaroa 
ahaztuz?

Alde batetik ez gara ohartzen 
gizarte modernoa ez litzatekee-
la existituko, aintzinatasuna 
existituko ez balitz; eta beste 
alde batetik, baieztatu beharko 
genuke, ezagutza eta ongizate 
ditugula, lehenago beste batzuk 
izan zirelako.

Horrek guztiak adineko asko-
ri malenkonia sorrarazten diola 
esango genuke, ez dutelako uler-
tzen beraien bizitzak besteentzat 
izan duen balioa.

Adaggio batek esaten duen 
moduan, gure artean nahiago 
dugu teknokrata gaztea jakin-
tsu zaharra baino. Horrelako 
ikuspegiak errorea izateaz gain, 
injustuak ere badirela esango 
genuke. Gure nagusiek aitortza 
merezi dute orain, eta ez hilon-
dokoa. Duinak izan gaitezen, 
eta, jakina, ez beraiengatik ba-
karrik, baita gugatik ere.
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