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Domekan, 13:00etan, Durangoko Plateruenean kontzertua 
eskainiko du Geoff Farina musikari estatubatuarrak.   11
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Rosi Oleaga eta Rosa Elizburu 
omenduko ditu Ibilaldiak  

Zornotza  6
Uriguen gudariaren gorpuzkiak 
bere senideei eman dizkiete

Durangaldea  7
Nekazariek Berton Bertokoa 
dinamika babestu dute

Otxandio  8
Lapurreten aurrean zaintza 
handitzea eskatu dute

Berriz Susaren esleipen batengatik   
2 milioi euroko isuna jarri diote udalari  
Berriz Susa hirigintza sozietateak 2003an egindako esleipen irregular bat 
dela eta, epaitegiek 1. 823.525 euroko isuna ezarri diote Berrizko Udalari. 
EH Bilduk herritarren aurrean “aurpegia emateko” eskatu dio EAJri. 
Orlan Isoird alkateak dioenez, erantzukizun politikorik eskatu beharko 
litzatekeen aztertzen dabiltza.   2

Autobide gehienak 
porrot eginda daude; zor 
piloa dute, are gehiago 
administrazioagaz” 

Ahoztar Zelaieta I Ikerketa kazetaria  10

“Akordio historikoa” 
auzoen mesederako
Aspaldi ez bezalako adostasun zabala lortu 
dute Durangon 2016ko udal aurrekontua aurrera 
ateratzeko. Inbertsioei dagokienez, 800.000 euro 
erabiliko dira auzoetan hobekuntzak egiteko.   3
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Herririk herri

Kainaberak antolatutako berbaldi 
zikloan, errefuxiatuak hizpide
Datorren eguaztenean izango da lehenengo berbaldia, Siriako gatazkari buruz

  ELORRIO  M.O.
Maiatza heldu da, eta beragaz 
batera, Kainabera elkarteak 
antolatzen duen berbaldi zikloa 
ere bai. Aurtengo honetan, erre-
fuxiatuen gaia izango dute hiz-
pide. Gerratik ihesi ibili diren 
pertsonen egoerak aztertuko 
dituzte, beraz. Datorren eguaz-
tenerako, hilak 18, deitu dute 

lehenengo berbaldia: Zer dabil 
gertatzen orain Sirian? EHUko 
eta Hegoa fundazioko kide den 
Victor Pozasek eskainiko du. 
Honakoa lez, berbaldi guztiak 
19:00etan izango dira, Iturrin.

Maiatzaren 25ean emakume 
errefuxiatuen gaia hartuko dute 
ardatz, eta hain zuzen ere, Mar-
yan Fathi errefuxiatu kurduak 

parte hartuko du, Trinidad Vi-
cente Deustuko unibertsitateko 
irakasleagaz batera. Ekainaren 
1ean Egeo itsasoan errefuxia-
tuei laguntzen dabiltzan bolun-
tarioak izango dira protagonis-
ta, eta ekainaren 9an Gerra Zibi-
laren ondorioz sortutako euskal 
erbesteaz berba egingo du Gre-
gorio Arrien ikertzaileak.

San Isidro eguna ospatuko 
dute domeka honetan 
San Migel nagusien elkarteak egin du deialdia

  GARAI  M.O.
San Isidro eguna ospatuko da 
etzi, maiatzak 15. Baserritarren 
egun lez ere kontuan hartzen 
da hainbat lekutan, eta Garain 
ere arrazoi horregatik prestatu 
ohi dute ospakizuna. San Mi-
gel nagusien elkarteak egin du 
deialdia, baina, azaldu dutenez, 
herritar orori zabaldutakoa da, 

ez jubilatuei edo baserritarrei 
bakarrik.

14:00etan Herriko tabernan 
elkartuko dira bazkaltzeko, eta 
bertan parte hartu gura dute-
nek bihar arte dute izena ema-
teko aukera, tabernan bertan. 
28 euro ordaindu beharko dira. 
Aurretik, meza egingo dute, Ur-
deiagan.

Berriz Susaren esleipen batengatik 
2 milioiko isuna ordainduko du udalak
Epaitegiek diotenez, 2003an esleipen irregular bat egin zuen Berriz Susa hirigiuntza sozietateak

  BERRIZ  M.Zuazubiskar
Epaitegiek ebatsi dutenez, 
2003an Berriz Susa hirigintza
-sozietateak egindako esleipen  
irregular baten ondorioz, Be-
rrizko Udalak 1.823.525 euro-
ko zigorra ordaindu beharko 
du. EH Bilduk dioenez, “EAJri 
erantzukizuna hartzea eska-

tzen diogu, herritarren aurrean 
aurpegia emateko ordua da 
eta”. Niko Moreno Bizkaiko EH 
Bilduko kideak Berrizkoa lan 
“beltzaren” beste adibide argi 
bat dela adierazi du. Berriz Su-
san egon zirenei “erantzukizun 
politikoa” eskatzen dietela esan 
du, eta “denek” aurpegia eman 

eta inor “ezkutuan” geratu ez 
dadila. EH Bilduko kideek adie-
razi dutenez, sententzia “argia” 
da, eta bertan argi ikusi daiteke 
Berriz Susak “oker” egin zituela 
bere lanak. EH Bilduko kideek 
adierazi dute 2003an salaketa 
hau jarri eta honekin aurrera 
jarraitu dutenak Jauregizar SA-

koak izan direla, hau da, proze-
su honek ez duela judizializazio 
politikorik izan. 

Sententzian inpugnatzen de-
na administrazio kontseiluak 
hartutako erabakia dela argitu 
du Orlan Isoird Berrizko alka-
teak (EAJ). EH Bilduren kriti-
ken aurrean argitu gura izan du 
sasoi hartan bera ez zela admi-
nistrazio kontseilu horretako 
kide. Berriz Susa sozietateak 
martxan jarraitzen duen arren, 
“disolbatzea” aztertzen aritu di-
rela bai aurreko legegintzaldian 
baita oraingoan ere aurreratu 
du Isoirdek. “Berriz Susa, garai 
batean, etxebizitzak erosten ha-
si zen, eta aurreko legealdian 
saltzen hasi ginen, ez genuelako 
ulertzen Berriz batek hainbeste-
ko etxebizitza parkea izan behar 
zuenik”. Oraindik 11 etxebizitza 
saldu gabe daude. 

Udalak arduradun subsidia-
rio moduan ia 2 milioi euro or-
dainduko dituen arren, erantzu-
kizun politikorik eskatu behar-
ko litzatekeen eztabaidatzen ari 
direla onartu du Isoirdek. Margarita Maturanako etxebizitzak Berriz Susa sozietateak kudeatzen ditu.

Hezkuntzarako 
diru-laguntzetan 
13.000 euro  
banatuko dituzte

  IURRETA  A.B.
Seme-alaben hezkuntzarako 
gastu orokorretarako diru-la-
guntzak emateko deialdia za-
baldu du Iurretako Udalak. 
2015-2016 ikasturteko lagun-
tzak eskatzeko epea maiatza-
ren 16tik 27ra artekoa da. Eska-
bidea Ibarretxe kultur etxean 
aurkeztu beharko da.

Udalak 13.000 euroko aurre-
kontua du lotuta diru-laguntza 
horietarako. Honako tarteak 
zehaztu dira: Haurreskola (100 
euro), Haur Hezkuntza (20 eu-
ro), LHko 1. eta 4. maila bitar-
tea (30 euro), LHko 5. eta 6. mai-
lak (45 euro) eta DBHko 1. eta 
4. maila bitartea (75 euro).  Se-
me-alaba ikasleak dituzten iu-
rretarrak dira laguntza horien 
onuradun, eta ikasle horiek 
aurretiko tarteren batean egon 
beharko dute, ikastetxe publiko 
zein pribatuan. 2015-2016 ikas-
turtean udalerrian erroldatuta 
egotea eta seme-alaben esko-
latzea mantentzea ere badira 
betebeharreko baldintza.

Informazio gehiago lortzeko  
94 620 03 42 telefonoan edo www.
iurreta.eus webgunean. 
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Aramotz, San Fausto 
eta Antso Estegiz, 
inbertsioen helmuga
Aspaldiko adostasunik zabalena du aurrekontuak

  DURANGO  Markel Onaindia
Durangok badauka 2016rako 
udal aurrekontua, eta aspaldi-
ko adostasunik zabalenagaz, 
gainera. EAJ eta PSE-EEren 
gobernu taldearen planak EH 
Bilduren eta PPren abstentzioa-
gaz egin du aurrera, eta Aitzi-
ber Irigoras alkateak “akordio 
historikoa” dela nabarmendu 
du; Herriaren Eskubidea geratu 
da soilik kanpoan. Akordioari 
esker, berrikuntza behar du-
ten auzo zaharrenetako batzuk 
izango dira inbertsioen helmu-
ga: Aramotz, San Fausto eta An-
tso Estegiz, hain zuzen ere.

800.000 euro, auzoetan
EH Bilduk egindako 37 ekarpe-
netatik 12 jaso ditu aurrekon-
tuak. Dani Maeztuk adierazi 
du ez dela eurek gurako luketen 
aurrekontua, baina herritarre-
kin auzo batzarrak egin dituzte, 
eta ekarpenak onartu direnez, 
abstentziorako motiboa ikusi 
dute. 800.000 euro erabiliko dira 
auzoetan hobekuntzak egite-
ko. Aramotzen (Mataderoa) 
etxe zaharrenak eta ingurua 
berriztuko dituzte –saneamen-
dua, irisgarritasuna, energia...– 
300.000 eurogaz. Antso Este-
gizen, kalean bertan, alboko 
lorategian eta Matute plazan 
egingo dituzte obrak, 300.000 eu-
rogaz. San Fauston, dagoeneko 
hasita dauden birurbanizazio 
lanak amaitu, eta Kapitanena 
baserria egokituko dute auzoa-
rentzat, 200.000 eurogaz. Proze-
su parte-hartzaile baten bidez 
erabakiko dute eraikina zerta-
rako erabili. Bestalde, hainbat 
jolasleku estaliko dituzte.

PPren kasuan, 6 ekarpen 
ditu planak. Esanguratsuena, 
Fran Garateren ustez, 208.000 
euroko partida, langabeak en-
presetan kontratatzeko. Andra 
Mariko basilika konpontzeko 
ideia ere jaso da, besteak beste.

Akordioagatik, eskerrak
Aurrekontua izatea duranga-
rrentzat “albiste ona” dela esan 
du alkateak, eta akordioa ez de-
la bat-batekoa izan, abendutik 
hona egindako prozesu baten 
ondorioa baizik. “EH Bilduren 
eta PPren hurbilketa eta jarre-
ra negoziatzailea” eskertu ditu 
gobernu taldeak. Hain zuzen 
ere, abendutik hona egindako 
lana goraipatu du Goiztidi Diaz 
jeltzaleak, eta aurrekontuari 
esker herriko elkarteei 1,8 mi-
lioi eurogaz lagunduko dietela 
azpimarratu du.

“%20ko hazkundea”
31 milioi euroko aurrekontua 
da aurtengoa, eta Ríos alka-
teordeak azaldu du hiru ardatz 
dituela, euren legealdiko go-
bernuak lez: gizarte politika, 
berdintasuna eta enplegua. Gai-
nera, arlo horiek aurten “%20
ko hazkundea” edukiko dutela 
adierazi du PSE-EEko kideak. 
Pertsona nagusientzat janto-
ki sozial bat sortzea, bigarren 
Berdintasun Plana garatzea eta 
JAEDen pobrezia energetikoa-
ren aurkako kanpaina lagun-
tzea dira inbertsioetako batzuk.

“Partaidetza falta”
Martitzenean egin zen aurre-
kontua onartzeko bilkura, eta 
Herriaren Eskubideak izanda-
ko aurkako jarrerak markatu 
zuen eztabaida. Aurrekontuari 
“gardentasun eta partaidetza 
falta” ikusten diote, Jorge Va-
relak azaldu zuenez: “Opakuta-
sunean, ateak itxita landu dira 
negoziazioak, eta aldebikoak 
izan dira. Aurrekontuen lanke-
ta foro zabaletan egin beharko 
litzatekeela uste dugu”. Diaz 
jeltzaleak ukatu egin zuen hori, 
eta akordiora batu ez izanaren 
ardura HEri bota zion: “Gakoa 
hitz egiteko borondate faltan da-
go”. Gainera, “zentzurik bako 
oposizioa” egitea leporatu dio. 

Bestalde, akordioa propa-
gandarako erabili gura izatea, 
eta “truke oportunista” bat dela 
salatu zuen Varelak.

Hala ere, Riosek azaldu zuen 
zirriborroa landu aurretik el-
karteekin berba egin zutela. 
Maeztuk, bere aldetik, EH Bil-
duk auzo batzarrekin burututa-
ko prozesua Durangon “aitzin-
daria” izan dela esan zuen, eta 
hori “prozesu instituzional bat” 
izan beharko litzatekeela.

Aurrekontua onartu da, eta 
udaleko web-ean ikusgai egon-
go dela iragarri zuen Diazek.

Aramotzeko etxeak konpontzea izango da inbertsio nagusietako bat. Lehior Elorriaga

800.000 
euro erabiliko dira auzoetan 

hobekuntzak egiteko

1,8 
milioi eurogaz, herriko 

elkarteei lagunduko diete
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Durangoko 
helbide bat 
Panamako 
paperetan 

  DURANGO  M.O.
Panamako Paperak publiko 
egin ditu Kazetarien Nazioar-
teko Kontseiluak, eta horrela 
jakin ahal izan da Durangoko 
helbide bat ere agertzen dela 
inplikatuta. Mugarra auzune-
ko helbidea da.

Filtrazio horren arabera, 
Britainiar Irla Birjinetan (Ka-
ribe Uharteak) Epima LTD 
izeneko enpresa erregistratu 
zen Mugarra auzuneko etxe 
horretatik. 2004tik 2014ra bitar-
tean egon zen enpresa erregis-
tratuta, eta 2015ean disolbatu 
egin zuten.

Zergak saihesteko
Zergak saihesteko asmoz pa-
radisu fiskaletan sortutako 
320.000 enpresaren datuak fil-
tratu ziren Mossack Fonseca 
abokatu bulego panamarretik, 
eta Kazetarien Nazioarteko 
Kontseiluak ikerketa lana bu-
rutu du. Hainbat albiste argita-
ratu dituzte gaiagaz lotuta, eta 
dagoeneko, herritar guztien 
eskura ipini dituzte datuak, 
kontseiluak Interneten duen 
webgunean.

EBren eta Turkiaren arteko 
akordioa arbuiatu dute 
Durangoko Udala akordioaren kontra azaldu da

 DURANGO  M.O.
Durangoko Udalak arbuiatu 
egin du Europar Batasuneko 
estatuburu eta gobernuburuek 
Turkiagaz sinatutako akordioa 
—Europar Batasunera iritsi-
tako migratzaileak Turkiara 
itzularaztekoa— “oinarrizko 
Eskubideen Kartan gorpuzten 
diren Batasunaren balioen 
kontrakoa izateaz gain, euro-
par eta nazioarteko zuzenbi-
dearen kontrakoa delako”. Eu-

ropar Batasunaren Gobernua-
ri eta Estatu kideei eskatzen 
die nazioarteko babes zuzen-
bidea edo Europar Batasunak 
giza eskubideei buruz izenpetu 
dituen nazioarteko hitzarme-
nak errespetatuko ez duen 
akordio edo itun oro erretira-
tzea. Era berean, Euskadiko 
erakunde arteko lan-mahaian 
diharduten administrazioei 
modu koordinatuan lan egiten 
jarrai dezatela eskatzen die.

Aurora Abasolo, Benita Uribarrena 
eta Bixenta Mogel kale-izendegian 
“Diskriminazio historikoari” amaiera emateko pausoak eman dituzte Durangon

 DURANGO  J.G.
Durangoko Berdintasun Kon-
tseiluak bultzatuta, herrian 
emakumeen izenak ikusaraz-
teko pausoa eman dute. Horre-
la, nazioartean ezaguna izan 
zen Aurora Abasolo soprano 
durangarraren izena ipiniko 
diote Bartolome Ertzilla Mu-
sika Eskola ondoko parkeari. 
Arte eta Historia Museoaren 
ondoko lorategiak, berriz, Be-
nita Uribarrena izena izango 

du, 15 urtegaz erbesteratutako 
emakume durangarra gogora 
ekarrita. Durangoko Liburute-

gia, ostera, Bixenta Mogel dei-
tuko da, euskaraz idatzi zuen 
lehenengo emakumearen ome-

nez. Joan zen astean Aitziber 
Irigoras Durangoko alkateak 
eta Pilar Rios alkateordeak ka-
le-izendegian izan den “diskri-
minazio historikoari” amaiera 
emateko urratsa eman dutela 
azaldu zuten. 

Plaka jartzeko data zehaztu-
ko dute orain. Ildo honetatik, 
Landako 1 eta Landako 2 kirol 
instalazioei emakumeen ize-
nak jartzea izango da hurrengo 
pausoa.

BENITA 

URIBARRENA

Rosi Oleaga eta Rosa Elizburu 
omenduko ditu Ibilaldiak
Oleaga eta Elizburu Ibaizabal ikastolako langile eta guraso izan dira 

  DURANGO  Jone Guenetxea
Kurutziaga eta Ibaizabaleko gu-
raso, irakasle eta ikasleek buru
-belarri dihardute Ibilaldiaren 
prestaketa lanetan. Ildo horreta-
tik, maiatzaren 29ko jaira begira 
antolatutako egitarauaren berri 
eman dute. Ibilaldi hasierako 
zinta Ibaizabaleko bi langilek 
moztuko dutela aurreratu dute, 
Rosi Oleagak eta Rosa Elizbu-
ruk, hain zuzen. Idurre Maortua 

Ibaizabaleko arduradunak azal-
du duenez, “bi emakume hauek 
guraso eta langile izan dira ikas-
tolan, eta eredu izan dira euren 
lanarekiko jarreran. Ikastola 
beraien proiektu egin dute, eta 
beti jarrera positiboa eta ekin-
tzailea erakutsi dute, momentu 
gozo zein gazietan”. 

Ibilaldiko ordezkariek dio-
tenez, “egitaraua elkarlanean 
osatu dugu Durangoko kultur, 

gizarte eta kirol eragileekin. 
Horrez gain, Euskal Herri oso-
tik etorritako artistek ere lekua 
izango dute bertan”. Gaineratu 
dutenez,  “jai eredu ezberdinak 
eskaintzen dituen egitaraua 
eraiki dugu hiru zutabe funtsez-
koren gainean: herritarra, pare-
kidea eta parte-hartzailea”.

Sei kilometroko ibilbidea 
bost gunetan banatuta egongo 
dela nabarmendu dute. Lehe-

nengo gunea Tabiran kokatuko 
dute. Eguerdian, espazio ho-
rretan, Ibilaldiko koreografia 
irakatsi ostean, flash move erral-
doia egingo dute. Zuhatzola par-
kean atonduko dute bigarren 
gunea. Zonalde horretan, bes-
teak beste, DRTk eta Tabirakok 
ekintzak antolatuko dituzte. 
Hirugarren gunean, Landako 
Gunean, Geu Be elkarteak tai-
lerrak antolatuko ditu. Matade-
roko laugarren gunea, berriz, 
Musika eskolaren eta musika 
talde gazteen plaza izango da. 
Bosgarren gunea Kurutziaga 
ikastola bera izango da. Paila-
zoen emanaldiez gain, herri baz-
karia prestatuko dute bertan.

Eragile morea
Eraso sexistak saihestu guran, 
eragile morearen figura sortu 
dute Ibilaldirako. Erasoak pre-
benitzeko zaintza lana egingo 
duten boluntarioak more kolo-
reko peto bat eramango dute. 
Gainera, gai honen inguruko 
tailerra prestatu dute maiatza-
ren 19rako. 

Kontsumo arduratsua
Antolatzaileen beste kezketako 
bat botiloiarena da. Durangal-
deko Amankomunazgoagaz 
batera, kontsumo arduratsua 
bultzatu gura dute, eta, horreta-
rako, boluntario talde batek lan 
egingo du Ibilaldi egunean. 

 M. Larruskain Ibilaldiko dinamizatzailea, J.C. Gomez Ibilaldia Elkarteko presidentea eta I. Maortua Ibaizabaleko zuzendaria.
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MAIATZEKO SARIAK

Anbotoren 
lagunak

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

HITZ LIBURU-DENDA.  
LIBURUA ETA CDa 
Mohamed Xukriren
“Hutsegiteen garaia”
liburua eta Eskean 
Kristö taldearen
“Eskean Kristö” CDa.

URBASA ABENTURA.  
MULTIABENTURA  
Multiabentura 
Ibilbidea Familian, 
4 pertsonentzako.

SALTSAN KATERIN. 
MENUA 
Bi lagunendako 
aste bitarteko 
menua.

OPEN KLUB.  
BONOA  
10 emanaldiko 
bonua instalazioa 
nahierara erabiltzeko 
eta, gainera, nahi 
adina klase gidatu 
egiteko aukera.

IBILALDIA 2016. 
ARROPA 
· Txaketa
· Izerditakoa
· Kamiseta

Uriguen gudariaren gorpuzkiak 
bere senideei eman dizkiete
Mendaron egindako indusketetan aurkitu zituzten, iazko abuztuan

  ZORNOTZA  J. D / M.O.
Aranzadiko kideek eta Eusko 
Jaurlaritzak Pedro Uriguen 
gudari zornotzarraren gorpuz-
kiak senideei eman zizkieten 
joan zen domekan, Mendatan. 
Gorpuzkiak hantxe atera zi-
tuzten, baserri baten ondoan. 
1937ko apirilaren 29an hil zuten 
faxistek, eta inguruko baserri-
tarrek lurperatu zuten bertan. 

Larrabetzuko Udala eta Ka-
rredaran taldea Mendata in-
guruko memoria historikoa 
berreskuratzeko egitasmo bat 

garatzen ari dira; Gerra Zibile-
ko ehorzketa gune bi aurkitu di-
tuzte, eta han lurperatuta egon 
daitezkeen gudarien hezurrak 
berreskuratu, identifikatu eta 
euren senitartekoei helaraztea 
da helburuetako bat. Lan ho-
rien barruan aurkitu zituzten 
Uriguenen gorpuzkiak, iazko 
abuztuan. Egitasmo horretan, 
Aranzadi Zientzia Elkartearen 
laguntza dute.

Senideek bazekiten hantxe 
lurperatuta zegoela Uriguen, 
lurperatu zutenek aldean ze-

raman dokumentazioa jaso 
zutelako. Larrako komentura 
dokumentazioa eraman, eta se-
nitartekoek haien bidez jakin 
zuten Uriguenen berri.

Pedro Uriguen gudariaren senitartekoak eta EAJko ordezariak, joan zen domekako ekitaldian . @jerkoreka

Herriko elikagaiak erabiliz 
egindako bazkaria etzi 
Iraunkor taldeak antolatu du San Isidro egunerako

  ZORNOTZA  J.D
Iraunkor taldeak, San Isidro 
ospatzeko asmoagaz, tokiko eli-
kagaiekin egindako bazkaria 
antolatu du domeka honetara-
ko. 12:30ean izango da harrera 
Iraunkorreko lokalean (Pike 
Parkean). 13:00 aldera poteoan 
irtengo dira, eta 14:30ean batu-
ko dira bazkaritara, Zelaieta 

Parkean. Menua honako hau 
da: kalabaza purea, okela gisa-
tua eta gazta sagar marmela-
dagaz. 

Bazkaritarako txartelak Ur-
tza eta Pozu’s tabernetan daude 
salgai. Prezioa 20 eurokoa da; 
10 euro umeen kasuan. Edaria 
menuaren barruan dago: sagar 
zukua, sagardoa eta txakolina.

Makro ekitaldien atzean 
dagoen eredua, aztergai 
Ziztada gunean hitzaldia izango da martitzenean

  ZORNOTZA  J.D.
Ziztada Gune Askeak hainbat 
ekitaldi prestatu ditu aste anti-
desarrollistaren barruan. Esa-
terako, datorren martitzenean, 
19:00etan, Monus ezizenagaz 
ezagutzen den idazleak makro 
ekitaldi handien atzean dagoen 
eredua izango du berbagai. 

Gai hori lantzen duen libu-
rua argitaratu zuen iaz. Makro 
ekitaldiak ez dira tokian tokiko 
ekitaldi isolatuak, idazlearen 
ustez. Denen artean sare ideolo-
giko, politiko eta ekonomiko bat 
osatzen dutela irizten dio, eta 
bere liburuak horren gaineko 

bere hausnarketa eta ikerketa 
jasotzen du.

Txirrinka-gaz bat eginez
Maiatzaren 20tik 22ra Abiadura 
Handiko Trenaren eta antzera-
ko proiektu handien kontrako 
Txirrinka bizikleta martxa 
izango da, Bergaran manifes-
tazio bategaz amaituko dena. 
Ziztada Gune Askeak Muskiztik 
irtengo den Bizkaiko martxa-
gaz bat egingo du. Maiatzaren 
21ean igaroko dira Zornotzatik, 
eta 17:00etan Ziztadan jarri dute 
hitzordua. Zornotzan hasi eta 
Elorrioraino joango dira.

Hontza museoa doan 
bisitatu ahalko da 18an
Museoen Nazioarteko Eguna ospatuko du Hontzak

  MAÑARIA  M.O.
Hontza museoko kideek azaldu 
dutenez, maiatzaren 18an, da-
torren eguaztenean, Museoen 
Nazioarteko Eguna ospatuko 
da, eta Mañariko museoak bat 
egin du ekitaldiekin. Horrela, 

egun horretan sarrerarik ez 
kobratzea erabaki dute; beraz, 
doan bisitatu ahalko dute inte-
resdunek. 

Gainera, 18an goizez ere za-
balduko dutela iragarri du En-
rike Huerta museoko presiden-

teak. Astegunetan, normalean, 
arratsaldez bakarrik egoten da 
zabalik, eta goizetan, ikastetxee-
tako bisitak jasotzen dituzte. 

Hontzaz aparte, Durangoko, 
Elorrioko eta Berrizko museoek 
ere bat egin dute egunagaz.

3.600 bisitari
Museoaren balantzeaz galde-
tuta, Huertak azaldu du dagoe-
neko 3.600 bisitarien kopurua 
gainditu dutela. 2014ko azaroan 
zabaldu zuten natur zientzien 
museoa. 

Kurdistango 
egoeraren 
gaineko hitzaldia

  IZURTZA  J.D.
Biji Kurdistan kolektiboko ki-
deek hitzaldi bat eskainiko dute 
Izurtzan. Maiatzaren 26ko egue-
nean izango da, 18:30ean, jubila-
tuen lokalean.

Kolektiboko kideek Kurdis-
tanera egindako bisita izango 
dute berbagai. Esaterako, Tur-

kiaren menpe dagoen Kurdis-
tango Bakur lurraldean egon 
dira. Eremu hartan dauden 
borroka desberdinak eta han-
go bizilagunen ohitura zein 
bizimoduak azalduko dituzte, 
argazki proiekzio baten lagun-
tzagaz.

Aurretik, maiatzaren 16an, 
astelehenean, Mañariko libu-
rutegi zaharrean dokumental 
bat eskainiko dute, 18:30etik 
aurrera. Kurdistango emaku-
meen borrokaren inguruko 
dokumentala izango da.

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.
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La Otra Miradako kideak eskola materialagaz betetako kaxekin.

Eskola materialagaz betetako 
kaxak Senegalera bidean 

  DURANGALDEA J.D.
La Otra Mirada elkarte hu-
manitarioak eskola materiala 
batzeko kanpaina gauzatu du 
eskualdeko hainbat ikastetxe-
tan. Senegalgo ikastetxe bati 
laguntzea dute helburu. 

Durangaldeko hainbat ikas-
tetxetan zein bestelako tokitan 
jarritako bilguneen bidez, 60 bat 
kaxa betetzeko adina material 
batu dute. Gurpildun aulki bat 

ere jaso dute. Kanpainak izan-
dako harreragaz pozik daudela 
adierazi du La Otra Mirada el-
karteko Elena Ariznabarretak: 
“Eskerrak eman gura dizkiegu 
parte hartu duten denei”.

Batutako material guztia 
Senegal hegoaldeko ikastetxe 
batera bidaliko dute. Iaz ere 
antzerako kanpaina bat egin 
zuten hango beste ikastetxe bati 
laguntzeko.

Nekazariek ere Berton Bertokoa 
jantokietako dinamika babestu dute
EHNEk; ENEEK-k eta baserritarrek atxikimendua eman eta arrazoitu egin dute

  DURANGALDEA  M. O.
EHNE sindikatuak, ENEEK 
erakundeak (Euskadiko Ne-
kazaritza eta Elikadura Eko-
logikoaren Kontseilua) eta 
Durangoko merkatu plazako 
baserritarrek atxikimendua 
eman diote eskola jantokietako 
Berton Bertokoa dinamika-
ri, eta horrela, gero eta indar 
handiagoa hartzen dabil. Gura-
soen plataformakoek martxoan 
eman zuten ekimenaren berri, 
eta geroztik, atxikimenduak 
batzen dabiltza. Esaterako, Pi-
rritx, Porrotx eta Marimotots 
pailazoena jaso dute. Ikasleen 
plateretako jakiak bertakoak, 
sasoikoak eta jantokian presta-
tutakoak izatea gura dute.

Zapatuan argazkia atera zu-
ten Durangoko merkatu plazan, 
atxikimendua azaltzeko. “Gure 
laguntza edukiko dute”, esan du 
Urdaspal Alberdi baserritarrak. 
Bertako nekazaritzaren aldeko 
ekimen lez ere ikusten du, baina 
“gizarte osoarentzat onuraga-
rri” izan daitekeela irizten dio. 
Gainera, ideia egia bihurtuko 

balitz, sektorea zabalduko litza-
keela uste du: “Bertako ekoiz-
leen falta dagoela konturatuko 
ginateke”. Izan ere, 2.000 menu-
tik gora izango lirateke egunero. 

EHNE sindikatuko Alazne 
Intxausperen iritziz, “oso ga-
rrantzitsua da gurasoek euren 
seme-alaben elikaduraz ardu-
ratzen hastea”. Elikadura hez-
kuntza sistemaren parte izan 

beharko litzatekeela dio, eta 
proiektu integral baten beharra 
dagoela. Eskariari erantzutea 
administrazioaren ardura dela 
nabarmendu du.

ENEEK-eko Roman Bengoak 
“logikaz betetako eskari bat” 
dela esan du. “Bertako nekazari-
tzak edukiko lukeen gorakada” 
azpimarratu du.Gurasoak, umeak eta atxikimendua eman dutenen ordezkariak, zapatuan, Durangoko merkatu plazan.

Intxauspe: “Garrantzitsua 
da gurasoak euren 
seme-alaben elikaduraz 
arduratzen hastea”

Udarako martxan jarri gura dute 
Gerediaga-Elorrio autobia
Errepideak N-636tik 12.000 auto eta 1.800 kamioi desbideratzea espero dute

  DURANGALDEA M. Z.
AP-8 autobidea eta Elorrioko 
saihesbidea lotzen dituen 6,4 
kilometroko errepidea udarako 
martxan jarri gura dutela adie-
razi du Unai Rementeria Biz-

kaiko Foru Aldundiko ahaldun 
nagusiak.

Doakoa izango den autobia 
honek Muntsaratzen N-636 
errepidearekin lotura izango 
du, eta horrela, Abadiñotik eta 

Atxondotik autobia berrira 
sarbidea ahalbidetuko du. Erre-
pide berri honek N-636tik 12.000 
auto eta 1.800 kamioi desbidera-
tzea eta hauei segurtasuna ber-
matzea helburu duela adierazi 
du Rementeriak. Gainera, es-
kualdeko herrietan ere trafiko 
gutxiago egongo denez, segur-
tasuna “handiagoa” izango dela 
gaineratu du.

Ahaldun nagusiaren hitze-
tan, obra hau martxan jartzea 
“oso garrantzitsua” da, eskual-
deari “onura handiak” emango 
dizkiolako. Baina, segurtasun 
proba denak egin eta dena “on-
do” dagoela jakin arte, Durango 
eta Beasain elkartzea helburu 
duen autobia ez dutela zabaldu-
ko aitortu du Rementeriak.Gerediaga-Elorrio autobia berria prentsaurrean aurkeztu zuten joan zen barikuan.



2016ko maiatzaren 13a, barikua  |  anboto8          Herririk herri 

Mendibil eta Jasokunde abesbatzak.

Udaberriko kontzertuagaz abiatuko 
dute Mallabiko kultur hamabostaldia
Ekitaldia Jasokundek, Mendibilek eta Lagun Arteanek antolatuko dute 

  MALLABIA  Jone Guenetxea
Mallabiko kultur hamabostaldia 
ekitaldiz beteta dator. Lehenen-
go kultur ekimena ekainaren 
4an herriko Jasokunde, Mendi-
bil eta Lagun Artean abesbatzek 
antolatuko duten udaberriko 
kontzertua izango da. Aurten, 
gainera, Urduñako korala gonbi-
datuko dute.

Nekazaritza eta artisautza 
azokagaz batera, abereen era-
kusketa atonduko dute ekaina-
ren 5erako. 

Bertoko elikagai osasuntsue-
kin lotuta, Berbalagunek tailer 
makrobiotikoa antolatuko du 
Zumarra elkartean, ekainaren 
18rako.

Kirol jarduerak
Kirol arloko hainbat hitzordu 

izango dituzte ekainean Malla-
bian. Tenis txapelketa izango da 
lehenengoa, eskolako frontoian. 
Ekainaren 10ean, ostera, Bihar-
ko Izarrak txapelketaren finala 

erabakiko da. Euskararen alde-
ko futbito maratoiagaz itxiko 
dute ekitaldia ekainaren 17an, 
18an eta 19an, Mallabiko futbol 
Taldearen eskutik.

Gazte lokalen 
ordenantza 
onartu du udalak

  ZALDIBAR  I.E.
Lokalen erabiltzaileen eta au-
zokideen arteko bizikidetza-
rako oinarriak zehazten ditu 
apirilean onartu zuten Gazte 
Lokalen ordenantzak: lokale-
tako gazteen eta auzotarren 
eskubideak bateragarri egitea 
da araudi berri horren helbu-
rua. Arantza Baigorri alka-
tearen berbetan, “beste herri 
batzuetan legez, existitzen den 
errealitate hori erregulatzeko 
premia zegoela uste genuen”. 

Urtebete darama udal go-
nernuak gazte lokalen inguru-
ko gai hau lantzen: batzarrak 
egin dituzte gazteekin eta au-
zokideekin, eta herrian dau-
den 15 lokaletara bisitak egin 
dituzte segurtasunari loturiko 
baldintzak betetzen dituztela 
ziurtatzeko.

Ordenantzak lokalen higie-
neari eta segurtasunari loturi-
ko gutxieneko baldintzak eta 
alokairuen erregulazioari edo 
zaratari loturikoak jasotzen 
ditu. Esaterako, “astean zehar 
22:00etatik aurrera, eta aste-
buruetan 24:00etatik aurrera, 
zarata gogaikarriak ateratzea” 
debekatzen du ordenantzak, 
eta arau-hausteak gertatuz ge-
ro aplikatuko diren zigorrak 
ere zehazten ditu.

EH Bilduren eta PSE-EEren 
aldeko botoekin onartu zuten 
ordenantza berria. Abstenitu 
egin zen EAJ. 

Lapurreten aurrean zaintza handitzeko 
eskatu dio udalak Ertzaintzari
“Epealdi batzuetan astero-astero egon dira lapurretak”, dio Urtzi Armendariz alkateak

  OTXANDIO  Joseba Derteano
Iazko urte amaieratik hona lapu-
rreta asko izan dira Otxandioko 
denda, taberna eta pisuetan. 
Otsail eta martxo bueltan eman 
ziren horietako asko. Horrega-
tik, udalak ekintza plan bat eska-
tu dio Ertzaintzari.

Eskualdeko koordinazioa-
ri begira, Durangoko ertzain 
etxeak Durangaldeko herrieta-

ko ordezkariekin —alkateak, 
normalean— egin ohi duen fo-
roan egin zien eskaera Urtzi Ar-
mendariz alkateak. “Guk kame-
rak jartzea proposatu genuen, 
baina horrelako zerbait ezingo 
zela legeztatu erantzun ziguten”, 
adierazi du. “Orduan, ekintza 
plan bat eta herrian presentzia 
areagotzea eskatu genien”. Mo-
mentuz, ez dute erantzunik jaso.

Udalak ez du lapurreta kopu-
ruaren erregistrorik, Ertzain-
tzak daraman kontua delako: 
“Kopururik ez dakigu, baina 
hainbat izan dira, eta epealdi 
batzuetan astero-astero”. Ar-
tekaleko hainbat tabernatan 
sartu dira lapurrak, eta baita 
pisuetan ere.

Esaterako, Koska tabernan 
birritan lapurtu zuten urtarril 

eta otsail bueltan: “Bietan dirua 
eraman dute kutxa erregistra-
tzailetik. Orain altzairuzko kaxa 
batekin babestuta dago. Atea ere 
aldatu beharra egon da”, adiera-
zi du Manu Guerrerok.

Lapurreta ospatzeko, ardoa 
Yago Diego Artekaleko arrain-
degi bateko jabeak txoko txiki 
bat dauka lurzati baten ondoan, 
Samartoin. Han ez du baliozko 
ezer gordetzen, baina lapurrak 
birritan sartu zaizkio berta-
ra. Eta ez laban-joko bat ostera 
bakarrik. Lehenengoan, ardo 
botila bat zabaldu eta handik 
edan zuten; bigarrenean, JB 
whisky botilari heldu zioten. 
Lapurreta egin aurretik joan 
ziren indarrak hartzera, ala os-
tean ospatzera? Bietan horma 
baten gainetik salto eginda sartu 
ziren: “Ez dut baliozko ezer gor-
detzen han, eta sarrailarik ere 
ez du ateak. Giltzaz itxita apurtu 
egingo lidakete, eta orduan gas-
tu bikoitza”, dio.

Otxandioko Artekale kaleko tabernetan izan dira lapurretetako asko. 

Esaterako Koska tabernan 
birritan sartu dira eta 
kutxa erregistratzailetik 
dirua eraman dute
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SEI HANKAKO MAHAIA

IDOIA  
AGORRIA

PSE-EE

Akordioak, diskurtso  
hutsen aurretik

Herritarrek ezin dute ulertu 
alderdiek —haien ordezka-
riek— ahal den guztia ez egi-
tea akordioak lortzeko. Ezin 
dute ulertu gu gai ez izatea 
gobernua eratzeko edo aurre-
kontuak aurrera ateratzeko. 

Akordio garrantzitsuak, 
esate baterako, orain arte 
ahaztuta egon diren auzo ba-
tzuk eraberritzeko —Aramotz 
edo Antso Estegiz—, edo en-
pleguko plan berriak abian 
jartzeko, edota ikastetxe ba-
tekin hitzarmena sinatzeko... 
Akordio garrantzitsuak Du-
rango aurreratzeko, arazoak 
konpontzeko eta durangarren 
bizi-kalitatea hobetzeko.

 Alde batetik, SQ_D2-ren 
jarrera kritikatu nahi dut, 
lan egiteko gogo gutxirekin 
eta diskurtso lauso batez, uko 
egin diolako negoziatzeari 
eta akordioak kritikatu ditue-
lako. Lan egiteko gogo gutxi 
duela esan dut, hasieratik 
bertatik, batere asmorik ez 
baitu izan negoziatzeko. Eta 
aurrekontuari egin dion ekar-
pen bakarra bi zuzenketa par-
tzial eta osoko zuzenketa bat 
izan direlako. Ikusten denez, 
denbora gutxi eman dute Du-
rangon dauden beharrizanak 
aztertzen, betiko diskurtso 
hutsetatik harantz joz.

 Eta, bestetik, eskerrak 
eman nahi dizkiet udalbatza 
honetako pertsonei, alderdiko 
interesak alde batera utzi, eta 
gai izan direlako, aste luzez 
eseri, eta Durango hobetzeko 
proiektuak dituen aurrekon-
tua aurrera ateratzeko. Aurre-
kontu horrekin, denon artean 
lan egiteko, eta zerbitzuen 
funtzionamendua, herria eta 
herritarren bizi-kalitatea ho-
betzeko.

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    

Gorka Madrazo Ortuzar, Ane Zararte Onaindia, Julio Aranguren Aristi eta Rosa Elizburu Oiarguren, GUKAren izenean

Euskara lehenestetik baztertzera?
Durangoko Udalak Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren partai-
detza-diagnostikoa abiatu zuen pasa den astean. Horretarako, hain-
bat foro egin zituzten Elkartegian.

Foro horiek kudeatzeko, udalak Prospektiker enpresa azpikontra-
tatu du. Eta, herriko elkarte eta norbanakoek bertan parte hartzeko 
gonbidapena horiek egin zuten, posta elektronikoz edo zuzenean 
telefonoz deituta. Azken mezu elektronikoak gaztelania hutsean bi-
dali zituzten, “kaixo” eta “agur bero bat” ustez adeitsuak salbu. Gai-
nera, telefonoz zuzentzerakoan ere gaztelaniaz egin zioten bati baino 
gehiagori. Hori gutxi balitz bezala, foroa bera ere gaztelaniaz izan zen 
hasierako protokolozko agurrak gorabehera. Ondorioz, hainbat he-
rritar eta elkarteren haserrea agerikoa izan da.

Herritar eta elkarteoi gaztelania hutsean zuzenduz enpresak izan-
dako jokabidea eta hizkuntza-hautua lotsagarriak izan dira, baina ez 
da ahaztu behar Udalak duen erantzukizuna. 

Euskararen udal araudia ez betetzea errazegia da enpresentzat. 
Hizkuntza-irizpideak aurrez exijitu behar dira kontratuan bertan, 
eta, gero, horien betetze-mailaren jarraipena egin. Udalak arduraz 
jokatu beharko luke eta diru publikoarekin antolatutako ekintza guz-
tietan hizkuntza-irizpideak zaindu.

Espero dugu aurrerantzean Udalak euskararen udal araudia, eus-
kara plana eta abar betetzea, eta euskara lehenetsiko duen hizkuntza
-politikari bide ematea. Ez bakarrik berbaz, ekinean baizik. Norabide 
horretan, gu ere bidelagun izango gaitu.

Zelaietako 
eskolako aterpea 
indartu beharko 
du eraikitzaileak 

  ABADIÑO  I.E.
Zelaietako eskolako aterpea-
ren segurtasunaren inguruan 
egin dituzten probek baieztatu 
egin dute eraikuntza horrek ez 
dituela gutxieneko segurtasun 
neurriak betetzen. Obraren 
ardura daukan Aldi Baterako 
Enpresa Elkarteak bere gain 
hartu beharko du egitura in-
dartu eta proiektuak jasotzen 
dituen baldintzak betetzeko 
egin beharreko obraren kos-
tua.  Jose Luis Navarro alkatea-
ren berbetan, “hanka-sartzea 
onartu eta segurtasun berme 
guztiak eskaini beharko dituz-
te”. Aterpea indartzeko obrak 
eskolarik ez dagoen udako egu-
netan egingo dituztela azaldu 
du Abadiñoko alkateak.

EH Bilduk egin zuen publi-
ko, otsail hasieran, hainbat 
txosten teknikoren arabera Ze-
laietako eskolako aterpeak gu-
txieneko segurtasun neurriak 
ez zituela betetzen. Txosten  
horiek “aterpea berehala ix-
tea” gomendatzen zutela eman 
zuen EH Bilduk jakitera, eta 
udal gobernuari “informazioa 
ezkutatzea” egotzi zion.

Udalak obraren arduradu-
nen kontrako zigor espedien-
tea zabalik zuela erantzun zuen 
Jose Luis Navarro alkateak, 
eta aterpearen segurtasuna 
egiaztatzeko probak egitea es-
katua zuela udal gobernuak.  

IGEk herriko hezkuntzaren alde 
apustu egiteko eskatu dio udalari
Aurrekontuetan haurreskolarako partida ez aurreikustea kritikatu dute

 ATXONDO  M.Zuazubiskar
2016ko irailean Atxondoko Haur 
Eskolak ateak irekiko ditu be-
rriro ere, bost umerekin. 

Azken egunotan, Haur Esko-
laren irekierak eta aurrekon-
tuetan onartutako diru partidak 
zeresana sortu dute herrian. 

Atxondoko Eskolako Guraso 
Elkartekoek (IGE)  prentsa ohar 
baten diotenez, “udalak urtarri-
letik jakin du matrikula nahi-
koa zeudela. Baina, aurrekon-
tuetan ez zuen diru partidarik 
sartu Haur Eskolako eraikina 
irekitzeko”.

 Gainera, herri ortuak Haur 
Eskolaren “aurretik” jartzen 

dituela  salatu dio IGEk Atxon-
doko Udalari. Horrez gain, 
Atxondoko Eskolako Guraso 
Elkartekoek gaineratu dute 
bere “lehentasunak” aldatzeko 
eskatzen diotela udalari, eta 
herriko hezkuntza sistemaren 
alde apustu egin dezala.  

Udalaren erantzuna
Atxondoko Udalak, berriz, IGE-
ren idatziaren inguruan ondo-
rengoa adierazi du: “Eskolari 
dagokionez, udalak duen ardu-
ra bakarra azpiegiturez ardu-
ratzea da, eraikinen jabe garen 
heinean. Hala ere, Atxondoko 
Udala beste hainbat kontuz ere 

arduratzen da”, adierazi dute 
udalekoek. 

Gobernu taldekoek diotenez, 
Euskal Autonomia Erkidegoan 
Atxondo udal “bakarra” da 
duela 15 urte ingurutik langile 
bat kontratatuta duena bi-hi-
ru urteko gelan eta jantokian 
laguntzaile moduan aritzeko, 
beraz, “bidegabekoa” dela diote 
herriko hezkuntza sistemaren 
aldeko apusturik egiten ez dute-
la esatea.

Horrez gain, udalak gainera-
tu du, gero eta “urriagoa” den 
dirua  atxondoar “guztiena” de-
la, eta herritarren “premietara” 
bideratuko dutela.

Atxondoko  Haur Eskolaren irudia.

 
DURANGALDEA ASTEON    

ELORRIO  Elorrixa talde ekologistak eta 
Ekologistak Martxan taldeak antolatu-
riko hitzordua izango da gaur, 19:00etan, 
Elorrioko Iturri kultur etxean. Berbaldi
-tailer horretara euren argindar faktura 
eramatea proposatu diete antolatzaileek 
herritarrei, euren kasuari buruzko infor-
mazio zehatza jaso ahal izateko.

‘Oligopolioak itotzen 
gaitu’ berbaldi-tailerra        

DURANGO  Alde Zaharreko hainbat den-
dariren ekimenez, lehenengoz ipini dute 
martxan Merkatalfesta izeneko ekime-
na. Euren salgaiak kalera aterako dituzte 
bihar Alabama Shop, Sylke, Lur, Argi & 
Grabi, Olabuh, Artistinta, Itai, Laura Bil-
bao, Amane, Möe, eta Atxilea Durangoko 
Alde Zaharreko dendek.

Merkatalfesta egingo 
dute Durangon, bihar

OTXANDIO  Maiatzaren 14an, 20:00etan, 
Santa Marina elizan izango da Bizkaiko 
abesbatzen elkarteak antolatzen duen 
Udaberriko abesbatzen kontzertuen hi-
tzordua, Otxandion. Igorreko Luis Irua-
rrizaga eta Zornotzako Xuxurlariak tal-
deak, eta Oihandi Otxandioko abesbatza 
arituko dira kantuan. 

Hiru abesbatza arituko 
dira Santa Marina elizan
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 BERBAZ  Aitziber Basauri
A8ko bidesariaren zergatia eta 
diru hori zertara bideratzen 
den azaldu du Ahoztar Zelaie-
tak, A8ko bidesariaren aurka-
ko plataformak gonbidatuta. 
‘Ardi Beltza’ eta ‘Kale Gorria’ 
argitalpenetan jardun zuenak 
zenbait liburu kaleratu ditu. 
‘Kutxabank. El saqueo de Eus-
kal Herria’ da azkena.

A-8aren bidesaria %,2,5 igo da 
aurten ere. Nola ulertu daiteke 
A-8aren bidesaria?
Publikoki zein etikoki hauexek 
dira autobidearen arduradun 
nagusiak: Unai Rementeria 
ahaldun nagusia — Bizkaiko Fo-
ru Aldundiak eskumen handia 
du honetan— eta Imanol Pra-
dales Ekonomia Sustapenerako 
diputatua —autobideekin eta 
Interbiak-egaz lotura handia 
du sail horrek—. Bidesarien 
prezioen argitalpenean bien 
sinadurak ageri dira. Mundu 
konplexu eta eraldakorra da 
autobideena; aldaerak ere sortu 
dira: saihesbideak, erradialak... 
Eta horiekin eta autobideen 
emakidadunekin zerikusi zu-
zena dute biek, eta biek dituzte 
interes partikularrak honetan.  

Zeintzuk dira interes horiek?
Autobideak ustiatzen bosga-
rrena da munduan Sacyr tal-
dea, eta Autopistas Sacyr-ek 
Euskadin du bere dibisioa, be-
re egoitza. Ez Katalunian, ez 
Madrilen... Obra publikoetan 
esleipendun handia da Sacyr, 
eta Pradales akziodun izanda-
koa da. Iritzi publikoak jakin 
egin behar du hori. Hor dago 
Bermeoko saihesbidea dela-eta 
sortutako iskanbila ere. Sacyr-i 
isuna jarri zioten Autzaganeko 
obrak uzteagatik, eta Atutxaren 
semeek gidatutako Ingeplan-i 
eman diote proiektua gidatzeko 
ardura maiatzean, milioi bat 
euroan. Bestalde, Rementeria 
familiak gasolindegi bat du Ber-
meon, eta saihesbidea dela-eta 
interes gatazka egon da. 

Bidesariek beste errepide ba-
tzuei aurre egiteko balio dute?
Autobide gehienak porrot egin-
da daude; zor piloa dute, eta are 
gehiago administrazio publi-
koarekin. Hala ere, administra-
zioko autoritateak eta bankuak 
–Kutxabankek edo aurrezki ku-
txek oro har— hauen erreska-
tean irteten dira, enpresa erai-
kitzaileak dauden autobideen 
atzean. Gezurra da kudeaketa 
ona dela edo dirutza ateratzen 
dela. Diru-laguntza publikoen 
bidez, diru-injekzio asko egiten 

dira. Adibidez, Kontu Auzite-
giak aipatu du Bizkaiko zorra-
ren erdia Interbiak-ena dela; 
eta gaitzetsi egin du Aldundiak 
2012an erakunde publiko ho-
rri ia 40 milioi injektatu izana. 
Athletic Clubaren inguruan 
irten dira halako kontuak, bai-
na, tartean ‘erlijioa’ ere badela 
jakinda, horretan sinesten dute 
batzuek, eta beste batzuek ez. 
Estatuan porrot eginda daude 
autobideak eta Kutxabankek in-
teresa du emakidadunetan. 

Diru-laguntza publiko handiak 
jasotzen dituzte autobideek?
Bai, eta gero, bidegabekeriak 
daude: murrizketak egiten dira, 
ustez enpresa batzuk xahutu 
behar dira edo hiltzen utzi, diru
-laguntza jasotzeko ez dutelako 
eskubide edo bermerik. Ge-
rrikoa estutu dute, Europaren 
aurrean paparra ateratzeko, eta 
Kontu Auzitegiak esan du —ez 

diot nik— ez dela posible. Bai-
na, hain interes garrantzitsuak 
daude atzetik, hain gardentasun 
gutxirekin... Gainera, erakunde 
publiko horiek sozietate anoni-
moak dira —enpresa pribatua-
ren legearen menpe—. Diru-
tza mugitzen da, gardentasun 
oso gutxigaz, eta erabiltzaileek 
sufritzen dute, aurreztaileek. 
Gero, istiluak sortzen dira diru
-laguntzekin. Bitxia da ere au-
rrezki kutxek 20 euroko mante-
nu-komisioa duen teleordainke-
ta txartela izatea. ‘Duala’ jende 
arruntarentzat, ‘urrezkoa’ eta 
‘estra’ daude. Azken hori beltza 
da ‘black txartelak’ bezalakoa. 

‘Ardi Beltza’n eta ‘Kale Gorria’n 
aritua zara. Gero, kriminologia 
ikasketak egin dituzu, ezta?
2003an, ikerketa kazetaritzaren 
txapa eskegi, eta nire erreminta 
kutxan tresna berriak sartzea 
erabaki nuen. Ordura arte, arro-
tzak nituen aginte juridiko eta 
polizialak —Kriminologiaren 
Euskal Institutuan agerpen 
handia dute—, eta Basta Ya edo 
Terrorismoaren Biktimen El-
kartearekin harreman pertso-
nal eta publikoak dituzten ira-
kasleak aurrez aurre ezagutu 
gura nituen. Oso aberasgarria 
izan zen.

Orain Gabe aldizkari digitala 
jarri gura duzue martxan.
Gorpuzten ari gara. Gauza be-
rria aurkeztu gura dugu, eral-
datzailea,  eta jende gaztearekin, 
tendentzia berridunekin in-
darrak batzen gabiltza. Plazaz 
plaza galdetu eta proiektuaren 
aldeko inertzia sortu den eraba-
kiko dugu. Durangoko Azokan 
aurkeztuko genuke. Kazetarien 
aulkietan egon gura dugu eta 
galdera ez erosoak egin. 

Ikerketa kazetaritza egitea ez 
da erraza gaur egun...
Aztoratuta nago ni, jendea kon-
bentzituta dago-eta zerbait egin 
daitekeela. Froga da nire libu-
ruak ez direla asmakeriak. Kon-
fiantza jarri dute, datu batzuk 
ematen dizkidate pentsatuz nire 
lana horiek egiaztatzea dela, 
eta egiaztatuta dauden heinean 
argitaratzea. Eskaria nabaria 
dela uste dut, eta fokua hemen 
jarri gura dela.Valentzian edo 
Madrilen dago oso jarrita fokua, 
errazagoa delako. Hemengo 
agintariez idaztea konplexua-
goa da; tokiko agintariekin kri-
tiko izatea ez da hain erosoa.

Hedabide batean zailagoa da?
Ikerketa kazetaritza hedabide 
askotan egiten dela uste dut. 

ANBOTOn ere irakurri ditut 
ikerketa saioak, tokian toki-
ko ikerkuntza deritzot horri.
ARGIAn edo Berrian ere ikusi 
ditut erreportajeak ate biraka-
riei edo ustelkeriari buruz. Egi-
ten da, baina, agian, ‘Ardi Beltza’ 
eta ‘Kale Gorria’ desagertu zire-
netik ez da berriz sortu hedabi-
de bat, talde batekin, dedikazio 
osoarekin, kontzientzia argi eta 
garbiarekin horri ekiteko. Ho-
rretan buru-belarri sartzeko, 
horixe da gure proposamena. 

Utopietan sinesten duzula ira-
kurri dut.
Bai. Egunero ikusten ditut, gai-
nera. Bere momentuan, droga 
gogorrak utzi nituen utopietan 
murgiltzeko, eta ondo joan zait!

‘Jovenes burukides bizkainos’ 
liburuan ‘clientelismoa’ salatu 
zenuen. Zaldibarko Udala ere 
aipatzen duzu bertan.
Iskander Atutxa zegoen tar-
tean. Ermuako saihesbidearen 
proiektuko aholkularia da, eta, 
bere anaiekin, Ingeplaneko –Au-
tzaganeko proiektua amaitzeko 
ardura du— akzioduna. Eurak 
aritu ziren Zaldibarren, eta joan 
zirenean, hutsik zegoen ordena-
gailua. Zerbait ezkutatzen due-
nak zerbait gorde nahi du.

10   

Berbaz
Ahoztar Zelaieta | Ikerketa kazetaria | Bakio, 1972

ANBOTOn ere 
irakurri ditut 
ikerketa saioak; 
tokian tokiko 
ikerketa deritzot ”

“Autobideetan diru-injekzio asko 
egiten dira laguntza publikoen bidez”
A8ko bidesariaren aurkako plataformak gonbidatuta, hitzaldia eman du Durangon Ahoztar Zelaietak

Hodei Torres / Hiruka
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“Bakarkakoa 
prestatzeko, asko 
ikasi dut gitarrista 
handiengandik” 
Domekan, 13:00etan, kontzertua eskainiko du Geoff  
Farina musikari estatubatuarrak, Plateruenean    

 MUSIKA  Itsaso Esteban
Eguerdian arituko zara Plate-
ruenean. Ohituta al zaude ha-
lako orduetan jotzera?
Egunez izaten dira Chicagon 
egiten ditudan hainbat ema-
naldi: bakarkako gitarra ema-
naldiak izaten dira gehienetan, 
20ko eta 30eko hamarkadetako 
kanten errepertorioa. 

Zer kanta joko dituzu dome-
kan Durangon?
Wishes of  the Death izenburuko 
nire bakarkako laneko kanta 
batzuk eskainiko ditut, eta bai-
ta kanta irlandar batzuk eta 
AEBetako country musikaren 
ale batzuk ere. Gainera, Pierre 
Bensusan eta Norman Blake gi-
tarristen moldaketa batzuk ere 
eskainiko ditut.

The Secret Stars eta Karate 
taldeekin urte luzetan eta arra-
kasta handiz jo ostean, zelan 
bizi duzu bakarkakoa?
Bi emanaldi motak ditut gus-
tuko, baina bakarrik aritzea 
erronka berezia da. Gitarra da 

bakarkako emanaldira ondoen 
moldatzen den instrumentueta-
ko bat (pianoagaz eta harpagaz), 
eta bakarkako emanaldietarako 
prestatzeko, asko ikasi dut gita-
rrista handiengandik: denbora 
asko eman dut bakarkako kon-
tzertuetarako prestatzen. 

Zure bakarkako ikuskizunak ba 
al du antzik taldeekin egiten 
zenuenarekin?
Ez gehiegi... Saiatzen naiz gauza 
biak ez nahasten. Kontzertue-
tan jendeak eskatzen dit Karate-
ren kantak jotzea, baina, orain, 
bakarka eskaintzeko prestatuta-
ko kantak jo gura ditut.

Exit Verse taldeagaz diskoa 
kaleratu ostean, kanta berri 
gehiago sortu dituzu?
Bai, urte honen amaieran kale-
ratuko dudan Grant No Glory 
diskorako kantak sortzen ibili 
naiz azken aldian. Bestalde, 
bakarkako kanta berri batzuk 
ere badauzkat eskuartean, eta 
horiek ere grabatzen hasteko 
asmoa daukat aurten. 

Euskal Herrian egona zara 
lehenago.
Bai, sarritan jo izan dut Euskal 
Herrian. Maite dut hemengo 
paisaia, hemengo mendixka 
berdeak eta eguraldia. Solasaldi 
interesgarriak izan ditut sarri-
tan hemengo jende jatorragaz.  

Europan zehar bira luzea egin-
go duzu, uztailera arte. Baduzu 
lekuak ezagutzeko astirik?  
Bira ekonomikoki bideragarria 
izateko, egunero eskaini behar 
dut kontzertu bat. Beraz, ez 
dut astirik lekuak bisitatzeko. 
Kasu honetan, Madrilen na-
goela, izango dut denbora libre 
gehiago, eta lehenengoz, hango 
museoak bisitatzeko asmoa dut.

Chicagoko Whistler tabernan 
musikari egoiliarra izan zara 
hainbat urtez. Zelakoak dira 
hango emanaldiak?
Azken aldian ez dut sarritan 
jo han, baina hiru urtean ibili 
naiz, bariku iluntzero, bi orduko 
bakarkako gitarra emanaldia 
eskaintzen. Batez ere, 1920 eta 
1960. urteen arteko kantak jo 
izan ditut steel gitarragaz. Mai-

te dut musika zaharra ikasi eta 
jotzea, eta horretarako aukera 
izan dira emanaldi horiek.

Musikaren historia irakasten 
duzu Chicagoko unibertsita-
tean. Zure klaseek eta kontzer-
tuek ba al dute antzik?
Ez askorik, egia esan! Edozelan 
ere, oholtzan zein klasean, fun-
tsa duten gauza zirraragarriak 
egiten saiatzen naiz!

Zer asmo daukazu datorren 
ikasturteari begira?
Bira amaitzean, udan, nire hu-
rrengo klaseak prestatu behar 
ditut. Bestalde, ikasturte be-
rrian, Exit Verse taldeagaz ere 
bira abiatzea espero dut.

Musikaren historia irakasten du Farinak Chicagoko DePaul unibertsitatean.

Maite dut musika 
zaharra ikasi eta 
jotzea, eta horretarako 
aukera izan da 
Whistler tabernakoa”

 DANTZA  I.E.
Kukai Dantzaren eta Bartzelo-
nako La Veronal taldeko Marcos 
Morau koreografoaren elkarla-
netik sortutako Oskara ikuski-
zuna izango da, gaur, 22:00etan, 
Elorrioko Arriolan ikusgai. Jon 
Maya Kukai taldeko kideak zu-
zenduriko lana da Oskara, eta 
Bartzelonako El Conde de To-
rrefiel taldeko Pablo Gisberten 
dramaturgia dauka. 

Bost dantzarik dihardute 
oholtzan, ordubeteko iraupena 
daukan dantza ikuskizun hone-
tan: Alain Mayak, Eneko Gilek, 
Urko Mitxelenak, Ibor Uhartek 

eta Martxel Rodriguezek. Bes-
talde, Xabier Erkiziak eta Pablo 
Gisbertek landutako soinua 
dauka obrak, eta Erramun Mar-
tikorenaren kantua ere bai. 

Euskal Herriko kultura tra-
dizionala da Oskara lanaren 
oinarrian dagoena: euskal fol-

klorea eta berari loturiko iko-
nografia dira ikuskizun berri 
hau sortzeko Kukaik eta La 
Veronalek baliatu duten abia-
puntua. Abangoardiako dantza 
ikuskizun bat da emaitza, “mu-
gimenduan dagoen instalazio 
bat”, sortzaileen berbetan. 

Giza esperientziaren histo-
ria biltzen du, egileen berbetan, 
aurtengo urte hasieran Donos-
tian estreinatu zuten ikuskizun 
honek. Mitoen, tradizioen eta 
sinboloen historian zehar bi-
daia proposatzen dute, tradizioa 
eta abangoardia modu emozio-
nal eta plastiko batean uztartuz.Bost dantzarik dihardute emanaldian, oholtzan.

Tradizioa eta abangoardia Kukai 
Dantzaren eskutik, Arriolan, gaur
Urte hasieran estreinatu zuten ‘Oskara’ ikuskizuna eskainiko dute Elorrion

Kukai Dantza eta Marcos 
Morau koreografoaren 
elkarlanetik sortutako 
ikuskizuna da ‘Oskara’
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GEURE DURANGALDEA

AINHOA  
URIEN

Ikaslea

“Matixenan dana maketue 
baño eztak”. Aurreiritzi zabal-
duegia da Abadiñon eta ingu-
ruetan. Baina berba horren 
peioratibotasunaz haratago, 
ezin esan esaldia bera faltsua 
denik. Garai batean lan eta 
bizitza hobe baten bila etorri 
ziren Espainian beherakoak, 
etxartean, “bealdekuek” dei-
tuak ere izan direnak. Eta 
Trañan gotortu ziren, lau ba-
serri egotetik aniztasuneko 
langile auzo izatera pasa zena. 
Historia idazten duenak agian 
bai, baina historiak ez dio 
gezurrik; gizakia txori migra-
tzaileen antzekoa izan da beti. 
Txori migratzaileek, ordea, 
bueltako bidea aurkitzen dute. 
Etorri zirenetatik asko gure 
artean gelditu dira, eta ze abe-
rasgarriagorik hori baino?

Matienan, agian jende pi-
laketagatik, kuadrilak sortu 
dira, eta honetan ez da Euskal 
Herriko beste erdigune eta 
ertzetatik bereizten. Kuadrila 
bakoitzaren autonomiak el-
karrekiko komunikazio eza 
ekarri duela zirudien, baina 
zapatuan indar erakustaldia 
egin zuen Abadiñoko gazte-
riak herriko txokorik zokora-
tuenean.

Ze pena bertan egon ezin 
izana! San Prudentzioetako 
gazte egunean, kuadrila auto-
nomoak gorabehera, makina 
bat gazte batu zen mahaiaren 
bueltan.

Hezurretaraino erdaldun 
akonplejatutako periferia 
honetan gazteok badugu zer 
esana, bagara, badugu talde 
izaera eta mugimendurako 
grina. 

Nago, martxa honetan, 
matienarrak Gerixara igoko 
direla, eta begietako argiak 
eragindako su artifizialak 
ikusiko direla Trañatik, kon-
plejuaren konplejuz erdigune 
bihurtutako periferia horre-
tatik. 

Indar haziak

Erdi Aroko Hiriak  
aztergai hartuta
Arkeologia eta Historia berbagai, Durangon

 HISTORIA  I.E.
Maiatzaren 12an, 19an eta 26an, 
eta ekainaren 2an dira Duran-
goko Arkeologia eta Historia 
jardunaldien VII. edizioaren 
barruko lau hitzorduak. Erdi 
Aroko Hiria da aurtengo zikloa-
ren gaia, eta Durangoko Arte 
eta Historia Museoan 19:00etan 
izango diren lau hitzaldi biltzen 
ditu egitarauak. 

Atzo izan zen berbaldi zikloa-
ren barruko lehenengo hitzor-
dua, eta maiatzaren 19an izango 
da hurrengoa. Hiri islamikoen 
inguruan jardungo da Jesús 
Lorenzo EHUko irakaslea, 19an: 

La ciudad islámica medieval ize-
neko berbaldia eskainiko du.

Berbaldi zikloa koordina-
tzen duen Belen Bengoetxea ar-
keologia irakasle durangarra-
ren txanda izango da, bestalde, 
maiatzaren 26an. Durangotik 
Tabirara: Erdi Aroko hiribil-
du baten sorrera eta bilakaera 
saioa eskainiko du.

Ekainaren 2an izango da 
azken hitzordua: La ciudad y el 
agua: sociedad, territorio y pai-
sajes hídricos en las villas alave-
sas bajomedievales y modernas 
izenburuko hitzaldia emango 
du Jose Rodriguezek.  

 BERTSOLARITZA  I.E.
Maiatzaren 22an, Getxon egingo 
dituzte Bizkaiko Eskolarteko 
Bertsolari txapelketaren finala 
eta Bizkaiko Bertsolari Txapel-
ketako udaberriko fasearen ba-
rruko azken kanporaketa. 

Eskolarteko txapelketaren 
finalean kantatuko duten ber-
tsolarien zerrenda osatua dago, 
eta Durangaldeak ordezkaritza 
zabala izango da Getxoko Fadu-
ra kiroldegiko saio horretan.  
Finalerako sailkatu den zortzi-
kotearen barruan daude Bittor 
Altube, Eneko Barruetabeña, 
Gorka Pagonabarraga, Iruri Al-
tzerreka eta Txaber Altube Du-
rangaldeko bertsolariak.

Nagusien kanporaketak
Bizkaiko Bertsolari Txapelke-
tan, joan den asteburuko saioan 
ere emaitza onak eskuratu zi-
tuen Durangaldeko ordezka-
ritzak: Garikoitz Sarriugarte 
zaldibartarrak jaso zuen pun-
tuaziorik altuena (182 puntu) 
Orozkoko Donibane Aretoan 
jokatu zuten kanporaketan.

Txapelketa horretako udabe-
rriko faseko azken aurreko kan-
poraketa jokatuko dute, zapatu 
honetan, Arrigorriagako Lonbo 

aretoan, eta Durangaldeko ber-
tsolari bik parte hartuko dute 
saio horretan: Ander Aldazaba-
lek eta Igor Galarzak.

Esan bezala, maiatzaren 22an 
izango da Bizkaiko Bertsolari 

Txapelketako udaberriko fa-
seko azken saioa. Eskolarteko 
txapelketaren finala ere egun 
horretan Getxon izango denez, 
egun osoko egitaraua izango du-
te bertsozaleek aukeran.

Aipamen berezia egin diote 
‘Jai Alai Blues’ filmari 
BCN Sports Film jaialdian goraipatu dute pelikula

 ZINEMA  I.E.
Maiatzaren 3tik 7ra Bartzelo-
nan burutu duten BCN Sports 
Film jaialdian saritu dute Berde 
Produkzioak ekoiztetxe zor-
notzarraren Jai Alai Blues do-
kumentala. Epaimahaiaren 
aipamen berezia jaso du Gorka 
Bilbaok idatzi eta zuzendu zuen, 
eta iazko Zinemaldiko Zinemira 
sailean aurkeztu zuten Jai Alai 
Blues dokumentalak. 

Zesta-puntaren historia kon-
tatzen du Jai Alai Blues doku-
mentalak, istorio haien protago-
nisten biografia ardatz hartuta. 
Miamiko Jai Alai frontoiaren 

sasoirik arrakastatsuenak zein 
garai zailagoak ditu filmak ber-
bagai, zestalarien ahotik. 

Hiru urte eta erdi eman di-
tuzte dokumentalaren sortzai-
leek protagonisten ahotik his-
toria ezagutzeko lanean, eta 
dokumentala sortzen, ondoren.

Durangaldeko bost bertsolari   
ailegatu dira Eskolarteko finalera 
Maiatzaren 22an da Bizkaiko Eskolarteko Bertsolari txapelketaren finala

Iaz Txaber Altube abadiñarrak jantzi zuen txapela Bizkaiko eskolarteko finalean.

Zornotzako Berde 
Produkzioak taldearen 
lana da ‘Jai Alai Blues’ 
dokumentala

Durangaldeko bost 
bertsolarik kantatuko dute 
Eskolarteko txapelketako 
finalean, maiatzaren 22an



AUTOEN GEHIGARRIA
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Mas Curvas, 10 urtez Durangaldeko 
errepideak zeharkatuz motor gainean
Urtean zehar motorzale elkarteko kideek hainbat irteera antolatzen dituzte tematika ezberdinagaz

 MOTORRAK Paul Bustindui
Datorren ekainean, 10 urte bete-
ko ditu Durangoko Mas Curvas 
moto gidari elkarteak. Hamar 
urte hauetan, Durangaldeko 
moto gidariak batzen joan diren 
heinean, hainbat  ekitaldi pres-
tatu dituzte urtero.

Hasieran, gutxi batzuk bil-
tzen ziren moto kontzentra-
zioetara, lagun moduan, eta 
elkarte bat sortzeko asmoa piztu 
zitzaien orain dela hamar urte.  
Durangaldean tabernaz-taber-
na ibiltzen ziren jendea biltzeko 
asmoz, eta, azkenean, elkartea 
sortu zuten. “Elkartea beha-
rrezkoa zen kontzentrazioak 
aurrera eramateko, eta honekin 
batera, Aliendalde poligonoko 
lokala ere ireki genuen, bertan 

biltzeko asmoarekin”, dio Elvi-
ra presidenteak. 

Batzuek utzi egin behar izan 
dute, eta orain 21 kide dira elkar-
tean. Moto gidari gisa definitzen 
dute euren burua, eta errepi-
deez eta paisaiaz gozatzera irte-
tea da euren helburu bakarra. 
“Geure artean antolatzen ditu-
gu irteerak, eta beste talde ba-
tzuek antolatutako kontzentra-
zioetan ere hartzen dugu parte”, 
dio Elvirak.

Ekaineko bigarren astebu-
ruan ospatzen da Mas Curvas 
elkartearen urteurrena. Apiril 
eta iraileko azken igandean  
arrautzen irteera prestatzen 
dute.  Udako azken asteburuan 
gaueko martxa egiten dute eguz-
kiaren azken izpiekin abiatuta, 

eta gabonetan beste irteera bat 
egiten dute, jostailuak biltzeko.

Gaur egungo teknologiek 
erraztu egin die beste moto gi-
dari batzuekin harremanetan 
jartzea. Whatsapp eta Facebook 
bidez ohartarazten dituzte el-
kartetik kanpoko gidariak eu-
ren irteetara batzeko. “Gaur 
egungo sare sozialek asko erraz-
tu digute logistika arloa”, diote.

Errepideetako gidari lez, 
beste gidari askok duten jarrera 
kritikatzen dute, txirrindula-

riek egin bezala. “Handienaren 
legea inposatzen da errepidee-
tan, eta bi gurpildun ibilgailue-
tan gabiltzanok ez dugu tratu 
ona jasotzen” salatzen du elkar-
teko presidenteak.

Bestalde, inguruko errepi-
deen “egoera eskasa” aipatu du 
Elvirak. Zoruko zuloen eta bi-
de-hesien kexu dira, eta bestela-
ko segurtasun aktiboko elemen-
tuen falta ere nabarmendu dute. 
Hiriguneetan lurreko seinale 
asko desegoki margotuta daude-

la diote, eta horrek guztiak moto 
gidarien hainbat istripu eragin 
dituela. 

 
Paisaiaz gozatzea helburu
Azken boladan abiadura han-
diak eragindako istripuek gora 
egin dutela-eta, Mas Curvas 
moto elkartetik mugimendu ho-
rretatik aldendu egin gura dute. 
“Badira azkar ibiltzea gustuko 
duten moto gidariak. Guk, oste-
ra, pasaiaz eta errepideaz gozatu 
gura dugu, gure motorrak Har-
ley eta Chopper estilokoak dira 
eta, ez azkar ibiltzekoak”, argitu 
gura izan du Elvirak.

Durangalde inguruan zirkui-
tu baten falta kritikatzen dute 
auto elkarte askok, eta Mas Cur-
vasekoak ere ekimen honen al-
dekoak dira. “Adrenalina hustu 
gura duenak posible izango luke 
zirkuituan askatzea, eta, horre-
la, motozaleak ez lirateke erre-
pideetan hain azkar ibiliko”.

Gidari askoren jarrera aldatu 
behar dela esanez bukatzen du  
Elvirak:  “Motoak gozatzeko di-
ra, beti ere errespetuagaz”.

Motorraren gainean, 
segurtasunez 
eta besteak 
errespetatuz

Antolatutzen 
dituzten ekintzak 
sare sozialen bidez 
iragartzen dituzte
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Gidarien bi herenek ez dakite nork daukan 
lehentasuna biribilgune bat hartzerakoan
Funtsezko zirkulazio arauak ez betetzearren gertatzen dira biribilguneetako instripurik gehienak

 SEGURTASUNA  P. Bustindui
Hiru auto gidaritik bik ez da-
kite nork daukan lehentasuna 
biribilgune batera sartzerako 
orduan, AXAko Frenoa Jarri 
Ikerkuntza Zentroak egindako 
txostenaren arabera. 

25.000 pertsonatik gora har-
tu dute parte inkesta honetan. 
40.000 istripuetako analisien 
laginaz gain, bertako 1.827 ez-
behar biribilguneetan gertatu 
ziren, hau da, kopuru guztia-
ren %4,5.

 

Ikerketako datuen arabera, bi-
ribilguneetan gertatzen diren 
istripuen %80, horietan sartze-
rako orduan gertatu dira. Azken 
11 urteetan, 9 pertsonak galdu 
dute bizia biribilguneren batean 
sartzean. Beste ezbeharrak tal-

ken ondorioz gertatu ziren, bi-
ribilgunean geldirik geratutako 
bi autoren kasuan, hain zuzen. 
Gainera, istripurik gehienak 
autoek sortu dituzte.

Biribilguneak nola hartu
Gidarien gehiengoak ez daki 
nola hartu behar diren biribil-
guneak. Mota ezberdinetakoak 
dauden arren, biribilgune guz-
tiek daukate gidatzeko arau 
berbera. Hasteko, barrukalde-
tik doazen autoei eman behar 
zaie lehentasuna. Bestalde, 
gure irteeraren arabera auke-
ratu behar da erreia, bertatik 
doazen ibilgailuei lehentasuna 
emanez. Biribilgunetik irtete-
ko, aurretiaz kokatu beharra 
dago kanpoko erreian, eta den-
borarik ez balego, beste itzuli 
bat eman beharko litzateke. 
Txirrindulari multzo bat da-
goen biribilgune batera sar-
tzean, kontuan hartu beharra 
dago euretako azkena sartu 
arte itxaron behar dugula, ibil-
gailu bakartzat hartu behar 
dira eta tropelak. Gidarien 
%40k ez dakite txirrindulari 
tropelak ibilgailu bakartzat 
hartu behar direla. Beraz, gi-
dari horiek ez dira gai izango 
arauak errespetatzeko, eta ho-
rrek arriskua sor dezake bai 
txirrindularientzat bai gaine-
rako auto gidarientzat.

Biribilguneetatik igarotzeko, garrantzitsua da jakitea nola hartu behar diren. Ezin da edozein erreitik ibili, guztiek funtzio zehatza daukate eta. 

Barrutik doan 
gidariak dauka 
lehentasuna 
biribilgunean
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 AUTO LASTERKETAK  J.D.
Iaz auto lasterketen mundu-
ra bueltatu zen. 17 urte zera-
matzan erretiratuta. Diberti-
tzea beste asmorik ez zuen, 
eta rallysprint txapelketa ira-
bazteko lehian ikusi zuen bere 
burua; gazteagotan moduan, 
palmares oparoagaz utzi bai-
tzituen auto lasterketak. 

Zergatik erabaki zenuen itzul-
tzea?
Ez nuke jakingo esaten. Egia 
esanda, auto lasterketetan gu-
txi gorabehera ondo ibili diren 
gehienak itzuli egiten dira. Zer-
gatik? Ez dakit. Gainera, beti 
izan dut auto benetan indartsu 
bategaz lehiatzeko gogo hori, 
4X4ko bategaz. Baneukan aran-
tzatxo hori barruan. Abentura 
bat da. Imajinatu, 50 urtegaz… 
“zoratuta zaude” pentsatuko du 
batek baino gehiagok. 

Iaz azken lasterketara arte 
rallysprint txapelketa irabaz-
teko lehian aritzea espero ze-
nuen?

Beste ezertarako baino gehia-
go, dibertitzeko itzuli nintzen. 
Probak lehiatu, autoa garajean 
lasai-lasai itxi, eta hurrengo 
lasterketan atera gura nuen. 
Baina, lasterketak irabazten 
hasten zarenean, sailkapenean 
goian zaudenean eta puntuen 
dinamika horretan sartzen 
zarenean, lehengora itzultzen 
zara. Eta ondo dago, e? Baina ez 
zen helburua.

Ematen du goian zaudela zeuk 
ia nahi gabe.
Aurrean egon gura duzu. Hori 
pozgarria da, jakina, baina, ze-
lan esan, sobresaltorik barik. 
25. bazaude, lasaiago hartzen 
duzu dena, malguago. Baina, er-
digunean zaudenean, serioago 
hartzen da, entrenamenduak, 
autoaren prestaketa…

Testuinguru horretan, iazko 
txapelketak zer aho zapore 
utzi zizun?
Zapore apur bat mingotsa utzi 
zidan. 27 scratch posibleetatik 14 
markatu genituen. Denborenga-

tik txapeldun izan behar genue-
la uste dut, baina zorte txarra 
izan genuen: irabazita genituen 
lasterketetan zulatuak izan ge-
nituen, esaterako. Eta horrelako  
hainbat adibide izan genuen.

Iazko lasterketa batean, Ara-
maion, Iban Tarsicio irabazlea-
ren eta zure artean 13 ehunen 
bakarrik izan ziren.
Puntu horiekin txapeldun izan-
go ginen. Irteeran akats bat egin 
eta segundo bat galdu nuen. 
Lehen txandan denbora dezente 
atera zigun. Ondoren, errekupe-
ratzen joan ginen, baina ez zen 
nahikoa izan. 13 ehunen: las-
terketa bat hain tarte txikiagaz 
erabakitzen sekula ikusi barik 
nengoen. 

Zelan hasi duzue aurtengo 
rallysprint txapelketa?
Ondo hasi ginen, Gabiriako 
proba irabazita. Ondorengo 
hirurak, aldiz, nahiko txarto 
joan dira. Goierrin, lasterketa 
ia irabazita geneukanean, ezin 
izan genuen amaitu, matxura 

baten ondorioz. Ñañarrin hi-
rugarren sailkatu ginen, baina 
autoan arazoak izanda. Azpei-
tian bosgarren izan gara, baina, 
beste behin ere, arazoak izan 
ditugu kotxeagaz. Hala ere, sail-
kapen orokorrean hirugarren 
gaude, eta helburua txapelketa 
irabazten saiatzea da. Baina, ho-
rretarako, aurrerantzean laster-
keta denetan goialdean amaitu 
behar dugu.

Gazteagoek pentsatuko dute: 
“Beterano hau ederra egiten 
ari zaigu”.
(Barreak) ‘Beterano’ edo ‘aiti-
ta’ deitu eta hor goian ibiltzeak 
poza ematen du. Begira, aurten 
Juan Luis Sarasola pilotua hil 
da. Oso lagunak ginen. Ni hasi 
nintzenean aitita deitzen ge-
nion, eta ni orain naizena baino 
askoz gazteagoa zen.   

Zer alde dago 22 urteko Enri-
queren eta gaur egungoaren 
artean?
Sasoi batean lez arriskatzen du-
dala uste dut. Ausardia faltarik 
ez dut sumatzen. Fisikoki ere 
zaintzen naiz. Beharbada ez dut 
lehengo ikusmen eta erreflexu-
rik. Adina hor dago. Ez gara mu-
til koskorrak, hala uste arren.

Zelan moldatzen zara Anartz 
Onandia kopilotuagaz eta Mi-
tsibishi EVO IX autoagaz?
Anartzegaz oso ondo. Ez  nuen 
aurretik ezagutzen. Bueltatu 
behar nintzenean, herrian gal-
dezka hasi eta orduan ezagutu 
nuen. Ni baino gazteagoa da, 
baina adinean ez dugu hainbes-
teko alderik ere, eta uste dut ho-
be dela. Ondo hartu dugu elkar. 
Autoari dagokionez, Mitsubishi 
EVO IXa auto “puñeteroa” da: ez 
du ematen arin doanik, baina, 
lau-bost segundotan bosgarren 
martxan bazoaz, azkar zoazen 
seinale. Sentsazioei dagokienez, 
uste dut gehiago dibertituko 
nintzatekeela, esaterako, Re-
nault Clio bategaz. Mitsubishia 
auto aburgesatuagoa da, 4X4 
ibilgailua, oso  egonkorra…  

Zure lehen etapan urte arra-
kastatsuak izan zenituen.
1989an hasi eta 11 urtez aritu 
nintzen. Euskadiko txapelketa 
hainbat bider irabazi genuen.
Espainiako lurreko rally txa-
pelketan birritan lehiatu eta 
behin ia irabazi nuen. Azkenen-
go lasterketan, amaitzearekin 
nahikoa geneukanean, autoa 
—Seat Marbella— hondatu egin 
zitzaigun.

Enrique Barrenetxea-Arando | Auto lasterketetako pilotua | Zaldibar, 1966

“Bueltatu ostean, ‘beterano’ edo ‘aitita’ deitu eta 
txapelketan hor goian ibiltzeak poza ematen du” 
50 urtegaz dibertitzera itzuli, eta rallysprint txapelketa irabazteko borroka bete-betean dabil azken urte bietan 

Enrique Barrenetxea-Arando Anartz Onandia kopilotuagaz.
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 AUTOESKOLA  J. Derteano
Solozabal autoeskolak eskain-
tza zabal eta malgua eskain-
tzen du gidabaimena atera 
gura duenarentzat. Euskaraz 
zein gaztelaniaz, bertara joan-
da zein on line etxetik… Gaur 
egungo gizarteko eskakizu-
nak kontuan hartuta diseinatu-
tako eskaintza da. Esaterako, 
autoko teorikoa bost egune-
tan atera daiteke ikastaro trin-
koen bidez.

‘Azkar eta ondo, usoak hegaz’, 
dio esaera zaharrak. Ikastaro 
trinkoak zein punturaino dira 
aproposak? 
Jendeak lehenbailehen atera 
gura izaten du. Efektiboa da, 
gehienek gainditzen dute, bai-
na, nire ustez, barneratutako 
jakintzaren kalitatea gutxitu 
egiten da. Hainbeste informazio 
hain denbora gutxian jasotzeak 

azterketa gainditzeko balio du, 
baina epe luzera begira, kotxean  
eta errepidean ibiltzeko egokia-
goa da aste bi edo hiru hartzea 
teorikoa ateratzeko. 

Teorikoa etxetik eta interne-
tez egiteko aukera ere eskain-
tzen duzue.
Gakoa sartu eta mugikor, tablet 
zein ordenagailu bidez beren 
orrialdean sartzen dira testak 
egiteko. Neurgailu batek esaten 
die egindako test kantitatearen 
arabera zein puntutan dauden: 
%30, %60… Neurgailua puntu 
berdera heltzen denean, azterke-
tarako prest dagoela esan gura 
du, eta data bat jartzen dugu. 
On line bidezko zerbitzu honen 
abantaila bat da etxetik egin dai-
tekeela, lasaitasun osoz denbora 
nahierara kudeatzeko aukera es-
kaintzen duelarik: gauetan, aste-
buruetan… egin daitezke testak. 

Euskaraz ere ematen dituzue 
klaseak. Auto eta trafikoaren 
arloko termino espezifiko ho-
rietarako, euskara zer mailata-
raino dago egokituta?
Oraindik ez gaude gaztelania-
ren mailan. Ikasterako orduan, 
euskaldun zaharrei ere kosta 
egiten zaie. Normalean ez dute 
gura, berba teknikoak dira eta. 
Gaztelaniaz kostatzen bada, are 
gehiago euskaraz. Gainera, gaz-
telaniaz test asko egin daitezke; 
euskaraz, aldiz, gutxi. Beraz, 

prestakuntza arlotik euskarak 
badu oraindik gabezia bat arlo 
honetan. Erdibide bat bilatzen 
saiatzen gara.

Krisiak eragin du negozioan? 
Sasoi batean, esaterako, 18 urte 
egiten zenituenean gurasoen 
oparia gidabaimena zen. Gaur 
egun, mugikorra eta teknologia 
berriak gura dituzte. Lehenago 
edo geroago karneta ateratzen 
da, baina, gaur egun, sasoi  ba-
tean baino beranduago ematen 
da prozesu hori. Hala ere, gehia-
go igartzen da 1996 inguruan 
jaiotze-tasan izan zen beheraka-
da. Jakina, orduan jaiotakoek 
oraintxe dituzte 18 urte.

Eta horri zelan egiten zaio au-
rre? 
Beste era bateko kurtsoak es-
kainiz. Esaterako, galdutako 
puntuen errekuperazioa, mer-
kantzia arriskutsuen gaineko 
ikastaroa edo kamioi eta auto-
bus gidariei gaur egun derrigor 
eskatzen dieten Gaitasun Per-
tsonaleko Ziurtagiria. Gidabai-
menagaz gain, egiaztagiri hau 
behar dute. Kurtso zorrotza da: 
ordu asko, derrigorrez bertara-
tu beharra, garestia ere bada… 

Kamioiak gidatzeko eskariak 
gora egin du? 
Bai, asko gainera. Eskaria Lan-
bideko eskaintza baino han-
diagoa da, eta hori kudeatu 
beharra izaten dugu. Eskaria 
oso handia da. Lanbideren bidez 
askoz merkeagoa ere bada, 110 
euro inguru. Beraz, langabezian 
dauden askok aukera hori balia-
tu gura izaten dute. Irakasleen-
tzat ere lan handia da: hiru bat 
hilabeteko goizak Lanbideko 
ikasle horiei eskaintzen dizkiet. 

Zuek eskaintza zabaldu duzue 
arazoari aurre egiteko. Baina 
badago beste bide batzuk har-
tu dituen autoeskolarik? Publi-
zitate engainagarria… 
Ikusten dira horrelakoak ere, 
beste eremu askotan bezala.  
Orduko hainbeste euro diote 
batzuek, baina gero, ordubete 
barik 45 minutu direla kontura-
tzen zara. Guk argi dugu gure 
jardunbidea: egia aurretik.

Autoen teorikoagaz dabiltza-
zanak klase praktikoetara hel-
tzeko desiratzen egoten dira?
Bai, praktikoa dibertigarria-
goa da; teorikoagaz aspertuta 
amaitzen dute (barreak). Baina 
kontu honek beste ertza ere 
badu: teorikora lasai datoz, eta 
praktikora urduri doaz. Amaxo-
fobia —gidatzeari izaten zaion 
fobia— kasu bi ere izan ditugu. 
Biek euren fobia gainditu eta 
eskerrak eman dizkigute. Shock
-terapia da irtenbidea. Bietako 
batek autobideari zion beldu-
rra; ez bide denei, autobideari 
bakarrik. Ba, autoa hartu eta 
egunero autobidean gidatzera 
joaten ginen beragaz.

Adindun ikaslerik izan duzue 
inoiz?
Bai. Kasu tipiko bat alargun ge-
ratu denarena da. Gidabaimena 
izaten dute, baina, beharbada, 
40 urte daramatzate gidatu ba-
rik. Beraz, ez datoz karneta ate-
ratzera, dohainak berreskuratu 
eta konfiantza hartzera baizik. 
Hauekin klase praktikoak bere-
ziak dira. Euren ohiko ibilbidee-
tan ibiltzen gara. Normalean 
egiten dituzten bideak behin 
eta berriro errepikatzen ditugu, 
beldurra kentzeko. 

Euskal Herrian aldapa eta 
bihurgune ugari daude. Gida-
tzen ikasteko gatxagoa da? 
Bai, baina horregatik daude he-
men oso gidari onak. Aldapak, 
bihurguneak, aldapa bihurgu-
netsuak, kale estuak… Euskal 
Herriko errepideetan gidari ona 
dena munduan zehar lasai ibili 
daiteke. 

Ainhoa Garro | Solozabal autoeskolako irakaslea Eibarren | Eibar, 1971

Sasoi batean, 18 
egindakoan oparia 
gidabaimena zen; 
egun, mugikorrak 
gurago dituzte”

“Euskal Herrian gidari ona dena  
munduan zehar lasai ibili daiteke”  
Ainhoa Garro irakasleak 20 urte daramatza Solozabal autoeskolan lanean, eta denetarik bizi izan du
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Hasi dira Elorrioko autokarabana 
gunearen obrak, eta udarako 
martxan egotea aurreikusi dute
Autokarabanan bidaiatzen duten turistek erreferentziazko leku bat edukiko dute Durangaldean

 AUTOKARABANAK M.Onaindia
Durangaldeko lehenengo au-
tokarabana gunea izango da 
Elorrion eraikiko dena, eta uda 
honetarako martxan egongo da. 
Izan ere, egitasmoaren obrak 
hasita daude dagoeneko, eta 
Idoia Buruaga alkatearen ara-
bera, hile bi iraungo dute. Be-
raz, ekain amaierarako edo uz-

tail hasierarako gunea zabalik 
egotea aurreikusi dute. Modu 
horretan, autokarabanekin 
bidaiatzen duten turistek erre-
ferentziazko leku bat edukiko 
dute hemendik aurrera Du-
rangaldean. Elorrioko turismo 
arloan ere eragina edukiko du, 
zelan ez.

Ura eta elektrizitatea
San Jose kalean egongo da gu-
nea, errugbi zelaiaren ingurue-
tan. 10 autokarabanarentzako 
lekua egongo da, eta beste bi 
espaziotan, ur zikinak bota 
edota elektrizitatea hartzeko 
zerbitzua eskuratu ahalko da. 
Interneteko konexioa ezartzea 

ere aztertzen dabiltzala esan 
du Buruagak, baina konexio 
itxia izango litzateke, pasahitz 
bidezkoa. 

Horrez gainera, bertan ego-
naldia egingo dutenen aisial-
diari begira, otorduak egiteko 
mahaiak eta umeentzako txin-
txaunak ere ipiniko dituzte 
zelaian. 

San Jose, berrizten
Bestalde, egitasmoak aparteko 
helburu bat ere jasotzen du bere 
barnean, San Jose kaleko etxee-
kin lotuta. Alde batetik, etxe blo-
keetarako irisgarritasuna hobe-
tuko dute, besteak beste, espaloi 
bat eraikita. Bestetik,  etxeeta-
rako zerbitzuak ere berriztuko 
dituzte. Beraz, obrarako lur mu-
gimendua auzoan hobekuntzak 
garatzeko aprobetxatuko dute 
udaleko arduradunek.

Ideia, 2013tik
Autokarabanen gunearena ez 
da ideia berria. Izan ere, 2013an 
onartu zuen udalbatzak, aho 
batez. Bildu koalizioak herrita-
rrekin batera landutako partai-
detza prozesu batean sortu zen 
ideia, eta alderdiko zinegotziek 
udalera eraman zuten proposa-
mena. 

Geroztik, udaleko helburue-
tako bat izan da, baina aurten 
arte ezin izan dute errealitate 
bihurtu. Heldu da ordua, eta uda  
honetan egingo diete harrera 
Elorrion autokarabanan dabil-
tzanei.

10 
autokarabanarentzako  

lekua egongo da, eta beste 
bi espaziotan ur zikinak 

bota edota elektrizitatea 
hartzeko zerbitzua eskura 

egongo daDurangaldeko lehenengo 
autokarabana gunea 
izango da Elorrion  
eraikiko dena

Otorduak egiteko 
mahaiak eta umeentzako 
txintxaunak ere ipiniko 
dituzte zelaian
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Auto klasikoak, mekanika eta gidatzea: 
Lasuen anaien zaletasun partekatua 
Jose Luis eta Eladio Lasuen Abadiñoko anaiek auto klasikoekiko zaletasuna partekatu dute ANBOTOgaz

 AUTO KLASIKOAK  I. Esteban
Auto klasikoekiko zaletasuna 
partekatzen dute Jose Luis La-
suen eta Eladio Lasuen anaia 
abadiñarrek. Zaletasun bera 
dute, baina osagarriak dira, gai-
nera: Jose Luisek gidatzea maite 
du, eta ibilgailuen mekanikari 
jardunda gozatzen du Eladio 
anaia gazteak gehien. 

Asteburuan Usansoloko au-
to klasikoen kontzentrazioan 
parte hartu ostean elkartu da 
ANBOTO Lasuen anaiekin, 
beraien zaletasunaren berri 
jasotzeko. “Jende askok dauka 
auto klasikoen afizio hau”, dio 
Jose Luisek, “ehun lagunetik 
gora elkartu ginen Usansolon 
ere”. Durangaldean ere hainbat 
lagunekin konpartitzen dute za-
letasuna, eta oso gogoan dituzte 
Juanjo Aurrekoetxea laguna-
gaz auto klasikoen azoketara 
egindako bidaiak, edo autoak 
konpontzeko zeukan zaletasuna 
eta esku ona: “Laguntzeko prest 

zegoen beti: tornuagaz lan egi-
ten zuen, soldatzen bazekien...”.

Hainbat auto klasiko dituzte 
etxean Jose Luis eta Eladio La-
suenek: hiru lehenak, eta bost 
bigarrenak. Argazkirako atera 
dituzte Eladiok dauzkan zaha-
rrenak: 1930eko Citroen bat, eta 
1924ko Ford bat.

Umetatik eduki dituzte Jose 
Luisek eta Eladiok ibilgailuak 
begitan. Umeak zirenean, euren 
etxean zein herrian ikusten zi-
tuzten autoak akorduan dituzte: 

euren aitak eduki zuena, Aba-
diñoko Benito praktikanteare-
na, madrildar batzuek herrira 
zetozenean ekartzen zutena...

Gaztetan auto lasterketetan 
ibilitakoa da Jose Luis Lasuen. 
Urkiolako igoeran parte hartu 
izan du, esaterako. Kontatu du 
orain gutxi arte ere parte hartu 
izan duela auto klasikoen laster-
ketetan, Ainara alaba kopilotu 
zuela. Azaldu du erregulartasu-
na dela auto klasikoen probetan 
neurtzen dena. Ondarroa eta 
Lekeitio arteko 11 kilometroak 
eta 115 bihurguneak batez bes-
teko 50 kilometro orduko abia-
duran egitea, adibidez. “Ama 
izan da alaba, eta orain ez dugu 
probetan parte hartzen, baina 
oso talde ona egiten genuen: oso 
zehatza zen bere kalkuluak egi-
ten, eta nik berak agindutakoa 
bete baino ez nuen egin behar”, 
dio Jose Luisek.   

Gidatzea eta mekanikari jar-
dutea dute gustuko, eta euren 

buruari “txatarreroak” esaten 
diote, umorez. “Honelako auto 
baten mekanika gauza ederra 
da”, azpimarratu dute, “gaur 
egun fabrikatzen diren autoekin 
ez bezala, gai zara motor haue-
tan eskua sartzeko eta hainbat 
konponketa zuk zeuk egiteko”. 
Horren adibidea eman du Ela-
diok: “Larrabetzuko kontzen-
traziotik nentorrela, platinoak 

apurtu zitzaizkion kotxeari, eta 
garabiak ekarri zuen etxera. 
Neuk konpondu nuen etxean”.

Lasuen anaiek azaldu dute-
nez, interneten errazago lortzen 
dituzte auto klasikoentzako pie-
zak, auto berrientzako zenbait 
pieza baino: “Eskaera egin eta 
hiru egunera hemen dauzkazu 
AEBetatik ekarritako piezak”.

Gehiago gozatzen dute auto 
zaharrak gidatzen, modernoak 
baino: “Udan Triumph kabriole-
tagaz ibiltzea oso gustuko dugu 
emazteak eta biok”, dio, esate-
rako, Jose Luisek. 1959ko auto 
bat da Triumph hori, ez dauka 
esekidurarik, eta horregatik 
oso arin ibiltzea komeni ez den 
arren, autobidean ere ibiltzen 
dira beragaz. 

Beraiek dauzkatenak bezala-
ko auto klasiko bat eskuratzea 
jende askok egiteko moduko in-
bertsioa dela diote anaiek. Bai-
na, hori bai, autoak “zaintzeko, 
behar den bezala mantentzeko” 
ere dirua inbertitu beharra da-
goela azaldu dute. Izan ere, auto 
guztiak erabiltzeko, “martxan 
ipintzeko puntuan” edukitzea 
da autozaleon helburua.  

Hiru auto klasiko 
dauzka Jose 
Luisek, eta bost 
Eladio anaiak

Eladio Lasuenen auto klasiko zaharrenak atera dituzte anaiek argazkirako: 1930eko Citroen bat, eta 1924ko Ford bat.

Gaztetan auto 
lasterketetan 
ibilitakoa da  
Jose Luis Lasuen

Auto klasikoen probetan aritu izan da Jose Luis, alaba kopilotu hartuta. 

“Gauza ederra 
da honelako auto 
klasiko baten 
mekanika”

Modernoagoak 
baino gusturago 
gidatzen dituzte 
auto zaharrak
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Agate Amilibia txelista zornotzarrarena eta 
beste lau hitzordu, Eleizetan musika zikloan
Asteburu honetan hasiko da Zornotzako Eleizetan musika zikloa, eta bost emanaldi izango dira guztira

 MUSIKA  Itsaso Esteban
Maiatzean Zornotzako base-
lizetara ganbera-musikaren 
bost emanaldi ekarriko dituen 
Eleizetan jaialdia aurkeztu dute, 
asteon, Bernagoitiko ermitan. 
Zikloaren barruko bigarren 
kontzertua eskainiko duen Mu-
sikeneko taldeko kidea da Agate 

Amilibia zornotzarra, eta An-
doni Agirrebeitia alkateagaz 
eta Luisja Ugarte kultur tekni-
kariagaz batera parte hartu du 
aurtengo Eleizetan zikloaren 
aurkezpenean. 

Musikene Euskal Herriko 
goi-mailako musika ikastegian 
azken kurtsoa burutzen dabil 

Agate Amilibia 21 urteko musi-
kari zornotzarra, eta maiatza-
ren 15ean, 12:15ean, Musikenen 
sorturiko bi taldegaz (Dana hari 
laukoteagaz eta Kandinsky hari 
seikoteagaz) arituko da Berna-
goitiko San Migel elizan txeloa 
jotzen. Aurkezpenean esan due-
nez, sarritan izan da Eleizetan 
programazioaren barruko ema-
naldietan entzule, eta gogotsu 
dago Bernagoitin aritzeko. Dvo-
rak eta Tchaikovskyren konpo-
sizioak interpretatuko dituzte 
Amilibiak eta bere taldekide 
gazteek, Bernagoitiko domeka-
ko emanaldi horretan.

Amiliabiaren eta Musikene-
ko kideen aurretik, Alos Quartet 
taldea arituko da Zornotzako 
Eleizetan zikloaren barruan: 
maiatzaren 14an, 20:00etan, Du-
deako San Migel baselizan joko 
du laukoteak. Kaleratu berri 
duen Garden laugarren diskoa 
aurkeztuko du Xabier Zeberiok, 
Francisco Herrerok, Lorena 
Nuñezek eta Pello Ramirezek 
osaturiko taldeak, Zornotzan.

Bost dira, guztira, XVII. Elei-
zetan programazioaren barruko 
emanaldiak, eta Zornotzako bes-
te horrenbeste auzotako baseli-
zetan izango dira hitzorduak. 

Maitzaren 22an, 12:15ean, 
Argixe hirukotea arituko da 
Boroako San Pedro baselizan. 
Joe Gonzalez saxofonista zorno-
tzarraren proiektua da Argixe 
Hirukotea. Klarinetea jotzen 
du Gonzalezek talde horretan, 
pianoa Ales Larrazabalek eta 
txeloa Belén Fernandezek. 

Ablaye Cissoko kora-jotzaile 
eta abeslari senegaldarra eta 
Volker Goetze tronpetari alema-
niarra arituko dira, maitzaren 
28an, 20:00etan, San Antonio 
Elgezabal baselizan. Maitzaren 
29an, 12:15ean, berriz, Brussels 
Virtuosi ganbera-orkestra en-
tzuteko aukera egongo da, Etxa-
noko Andra Mari elizan.

Ohi bezala, emanaldiak hasi 
baino ordu erdi lehenago, en-
tzuleak auzoetaraino eramango 
dituen autobus bat aterako da 
Zornotzako Gudari kaletik.

Luisja Ugarte kultur teknikariak, Agate Amilibia musikariak eta Andoni Agirrebeitia alkateak aurkeztu dute programazioa.

Maiatzaren 14an, 20:00etan 
· Dudeako San Migel elizan,  
Alos Quartet.

Maiatzaren 15ean, 12:15ean  
· Bernagoitiko San Migel elizan,  
Musikeneko Dana eta  
Kandinsky hari taldeak.

Maiatzaren 22an, 12:15ean  
· Boroako San Pedro baselizan,  
Argixe hirukotea.

Maiatzaren 28an, 20:00etan 
· San Antonio Elgezabal  
baselizan, Ablaye Cissoko  
eta Volker Goetze.

Maiatzaren 29an, 12:15ean  
· Etxanoko Andra Mari elizan,  
Brussels Virtuosi orkestra.

Dana hari laukoteagaz 
eta Kandinsky hari 
seikoteagaz arituko da 
Amilibia, Bernagoitin

Jaietako danborrada berrindartzeko asmoz, 
hainbat berrikuntza egingo dituzte Zornotzan
Joe Gonzalez herriko musikariaren zuzendaritzapean arituko dira, aurten, uztailaren 24ko danborradan

 MUSIKA  I.E.
Hainbat hamarkadatan Zor-
notzako jaietako ekintzarik 
herrikoienetako bat izan dena 
berreskuratzeko hainbat neurri 
hartuko dituztela iragarri dute, 

asteon, Danborradaren batzor-
dekoek. Azaldu dute jende faltan 
egon direla azken urteetan, “kri-
sialdi sasoi bat” igaro dutela, eta 
“birfundazio bat” abiatu dutela. 
Besteak beste, parte hartu gura 

duten 16 urtetik gorako zorno-
tzar guztiek izena eman beharko 
dutela zehazten duen araudi 
berri bat ipiniko dute martxan. 
Ekainaren 8ra arte, Zelaieta zen-
troan zein udalaren webgunean 

eman beharko dute izena uztai-
laren 24ko ekitaldietan danbor
-jole, fusilari, zaldun, sukaldari 
zein kantinera moduan parte 
hartu gura duten guztiek. Luisja 
Ugarte kultura teknikariak az-
pimarratu duenez, “danborra-
dako betiko parte-hartzaileak 
izan direnek ere eman beharko 
dute izena, denek”. 

Zuzendari berriagaz arituko 
dira, gainera, aurtendik aurre-
ra, Zornotzako danborradan: 
Joe Gonzalez herriko musikaria 
jardungo da entseguak eta ema-
naldia gidatzen. Gonzalezek az-
pimarratu duenez, arlo musika-
lean hainbat berrikuntza egingo 
dituzte, aurten: errepertorioan 
aldaketa batzuk egingo dituz-
te, eta “orain arte bezala, ondo 
pasatzeko ezezik, herrikideei 
ikuskizun polit bat eskaintzeko” 
helburuagaz egingo dute entse-
guetan lan. Uztailaren 24an dan-

borradagaz kalejiran atera ahal 
izateko, derrigorra izango da 
Gonzalezek zuzenduko dituen 
lau-bost entseguetara hutsik ez 
egitea. “Ohore handia da danbo-
rradako zuzendari izatea”, esan 
du Gonzalezek, eta gogoratu du 
umetatik parte hartu izan duela 
danbor-jole zein musikari legez.

76tik, urteroko zita  
Duela 60 urte baino gehiago, 
herriko gazte koadrila bat Do-
nostiako danborradara joan eta 
txundituta bueltatu zen. Orduan 
ekin zioten Zornotzan eredu 
hartan oinarrituriko danborra-
da antolatzeari. 70eko hamarka-
dara arte, urteroko maiztasunik 
barik egin zuten, baina 76ko 
diktadura osteko lehenengo jai 
herrikoietatik, urtero urtero 
egin dute. Urte askoan, “jaietako 
ekintzarik herrikoi eta jatorre-
netariko bat” izan zela gogoratu 
dute danborradako beteranoek.

Ametx erakundearen bul-
tzadagaz, batzorde berria eratu 
dute danborrada berrindartze-
ko asmoz, eta hainbat kide his-
torikok parte hartu dute batza-
rretan: ia lau hamarkadatan jo 
duten hainbat kidek, kasurako.Ametx erakundearen bultzadagaz, Danborradaren batzorde berria eratu dute jaietako ekintza hori indartu guran.
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Iurretako Lanbide Heziketa ikastetxeak ikasleei 
praktikak euskaraz eskaintzeko erronka du  
Ikasketak euskaraz egin eta gero, lan munduan euskararen erabilerak jarraipena izatea dute helburu

 ATXONDO  Paul Bustindui
Iurreta Lanbide Heziketako 
zentroak euskaraz ematen du 
bere eskaintza akademiko guz-
tia. Euskararen normalizaziora 
bidean hainbat urrats eman 
dituzten arren, lan handia geldi-
tzen da egiteko. Bide horretan, 
zentrotik irteten diren ikasleek 
praktikak euskaraz egin ahal 
izatea da Iurretako zentroaren 
erronka. Izan ere, Joseba Arregi 
ikastetxeko ordezkariak azaldu 
duenez, “ikasketak euskaraz 
egin dituzten ikasle horiei en-
presetan ere euskaraz jarduteko 
aukera ematea da helburua”. 

Ikasleek modu bi dituzte ikas-
gelan ikasten dutena enpresa 
batean praktikan jartzeko. Alde 
batetik, formazio dualean parte 
hartzeko aukera izaten dute. Ho-

rrela, goizetan klasera joaten di-
ra, eta arratsaldetan enpresetan 

lan egiteko aukera izan dezakete 
ikasleek. Praktika mota hau ez 
da derrigorrezkoa. Beste alde 

batetik, derrigorrezko prak-
tiken sasoia izaten dute. Kasu 
batean zein bestean, praktikak 
euskaraz egin gura dituzten 
ikasleei ikastetxeak euskarazko 
instruktoreak bilatzeko ahalegi-
na egiten du.

Gaursaren esperientzia
Gero eta enpresa gehiagok egu-
neroko jardunean euskararen 
erabilera indartzea dute helbu-
ru. Iurretako Gaursa kontzesio-
narioa horren adibide argia da. 
Iurretako ikastetxeagaz harre-
man estua dute lan arloan ikas-
leak trebatzeko. 

Sergio Davila Iurretako zen-
troko ikasleak Gaursan egin 
zuen formazio duala, eta orain 
bertako tailerrean hasi da la-
nean.  “Oso garrantzitsua izan 

da niretzat praktikak euskaraz 
egin ahal izatea, txikitatik eus-
karaz ikasi dut eta”, azaldu du 
ikasle iurretarrak. Gaursan  ofi-
zioa ikasten egon den denboran, 

azalpen guztiak euskaraz jaso 
ditu Davilak. “Oso esperientzia 
ona izan dut, eta lankideekin 
euskaraz berba egiteko aukera 
izan dut”.  

Alex Rodriguez Gaursako 
gerenteak azaldu duenez, “gure 
lankide asko euskaldunak dira, 
eta giro euskalduna dugu, oro-
korrean. Honek aukera ematen 
die ikasleei euren praktikak 
euskaraz egin ahal izateko, bai 
tailer arloetan eta baita salmen-
ta eta administrazio arloetan 
ere”. Gaineratu duenez, “oso ar-
gi izan dugu beti inguruarekiko 
erantzukizun bat daukagula, eta 

enpresaren eginkizun komer-
tzialaz gain,  eskualdearen ga-
rapenean ere parte aktiboa izan 
behar dugula. Ikuspegi horre-
tatik, euskara gure kulturaren 
adierazgarri funtsezkoa denez, 
euskararekiko jarrera baikorra 
azaltzen dugu. Ildo horretatik, 
gure bezeroek eta auzokideek 
zerbitzua euskaraz jaso dezaten 
saiatzen gara”.  

Joseba Arregi (Iurretako Lanbide Heziketa Institutua), Alex Rodriguez (Gaursako kudeatzailea) eta Sergio Davila (Gaursako langilea eta zentroko ikasle ohia).

Hizkuntza normalizazioa 
ikastetxearen jomugan 

Hizkuntza normalizazioa Iu-
rretako Lanbide Heziketa 
zentroaren lan ildo garrantzi-
tsuenetakoa da bere ibilbidea-
ri erreparatuz gero. Zentroak 
1988-89 ikasturtean egin zuen 
lehenengo aldiz Hizkuntza 
Normalizazio Proiektua. Ira-
kaskuntza euskaraz eskain-
tzeko beharra eta bertako bar-

ne funtzionamendua euskaraz 
izateko nahia uztarturik jarri 
zuten ekimena martxan. Ha-
sierako ikasturte hartan, A 
ereduko 17 talde eta D ere-
duko 12 talde jarri zituzten 
martxan. Gaur egun, datuak 
erabat ezberdinak dira: 15 tal-
dek dihardute D ereduan, eta 2 
taldek eredu mistoan. 

Joseba Arregi: ”Ikasleei 
enpresetan ere euskaraz 
jarduteko aukera ematea 
da helburua”

Sergio Davila: “Oso 
garrantzitsua izan 
da niretzat praktikak 
euskaraz egin ahal izatea”

Alex Rodriguez: “Gure 
bezeroek eta auzokideek 
zerbitzua euskaraz jaso 
dezaten saiatzen gara“
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“Gure helburua mailari eustea zen,  
eta begira non gauden, ilusioz gainezka” 

Maila Goreneko pitxitxiaren golei esker Zalduak Ohorezko Mailara igotzeko aukerak ditu jardunaldi biren faltan

 FUTBOLA  J.Derteano
Maila Gorena amaitzeko jardu-
naldi bi falta dira, eta Zaldua 
igoera postuetan dago. San Pe-
dro, Uritarra eta hiruren artean 
igoerako postu bi erabakiko 
dituzte. Gol bakoitzak urrearen 
balioa duen unean, Zaldibarko 
taldeak armarik baliotsuena 
dauka: mailako golegile nagu-
sia. Gaztetan hamaika taldetan 
aritu ostean, azken urteetan 
etxeko taldean egonkortu da.

23 urte zenituenerako, makina 
bat taldetatik igaro zinen.
Zalduan hasi, baina oso txiki-
tan, haur-kategorian edo lehena-
go, Eibar taldera batu nintzen. 
Zortzi urte eman nituen han. 
Nagusietako lehenengo urtean 
Lemoak deitu zidan, eta aurre-
denboraldia eurekin egin nuen, 
Bigarren B Mailan. Urruneko 
talde batera utzita joan baino, 
nahiago izan nuen Berrizera 
batu, Ohorezko Mailan. Urtebe-
te egin nuen han. Ostean, Hiru-
garren Mailarako saltoa eman 
nuen. Lehenengo, Soriako Nor-
ma taldeagaz urtebete. Ondoren, 
denboraldi berean, Durangoko 
Kulturaletik Elgoibarrera eta 
Galdakaora —Ohorezko Mai-
lan— joan nintzen, urte birako. 
Bai, buelta batzuk eman ditut. 

Egonkortasuna etxean aurkitu 
duzu.
Zalduan seigarren denboraldia 
dut aurtengoa. Egonkortuta na-
goela uste dut. Taldeko kapitai-
na ere banaiz. Pozik nago etxeko 
klubean.

Urte batzuetan Lehenengo 
Erregionaletik Maila Gorenera 
saltoka ibili ostean, hirugarren 
urtea daramazue maila hone-
tan. Baina, hain goian ibiltzea 
uste zenuten?
Aurten bagenekien talde hobea 
geneukala. Baina, gero, sekula 
ez da jakiten. Urrian eta aza-
roan, hilabete eta erdian, parti-
durik irabazi barik egon ginen; 
berdinketa bat eta bost porrot. 
Une horietan dudak sortzen 
dira: “Mailari eustera bideratu 
beharko ditugu indarrak”, pen-
tsatzen genuen. Baina, ondoren,  
20 partidutan bakarra galduta, 
bolada ezin hobean ibili ginen. 
Orduan, apurka-apurka, par-

tiduak irabazi ahala, sinesten 
hasi ginen. 

Joan zen asteburuan Zalduak 
bana berdindu zuen etxean, 
San Juanen kontra. Jokatu ezin 
izan zenuen partidua.
Taldean hiru lehengusu gau-
de (lehen edo bigarren lehen-
gusuak), eta ezkondu aurreko 
agurra izan genuen hirurok, 
Zaragozan. Orain hiru hiletik 
abisatuta zegoen zerbait zen. 

Jardunaldi horretako albiste on 
bat da Gurutzeta igotzeko au-
kerarik barik geratu zela. Eta as-
teburuan han jokatuko duzue.
Ugeraga liderrak Gurutzetari 
irabaztea guretzat oso garrantzi-
tsua zela bagenekien. Esperan-
tza hori gauzatu egin zen. Izan 
ere, Gurutzetako zelaia txikia 
da, eurak jokalari garaiak di-
ra… Zelai konplikatua da, eta 
eurek jokoan ezer ez badute, 
errazagoa izan daiteke. Baina, 
badakizu, baloia borobila da…

Oso motibatuta baldin badau-
de, beste zerbaiten seinale izan 
daiteke.…
Bai, egia esanda, azken bi-hiru 
jardunaldietan gauza arraroak 
gertatu ohi dira (barreak). Bai-
na guk geurea egin behar dugu. 

Guk baino motibazio gehiago ez 
du inork izango. Irabazita ere, 
igoera han lortzea gatxa izango 
da, nire ustez Uritarrak taldeak 
irabazi egingo duelako (Basko-
nia B 10. sailkatuaren kontra 
jokatuko du). Igoera lortzeko-
tan, etxean lortu beharko dugu, 
azken jardunaldian.

Zalduak sekula ez du Ohorezko 
Mailan jokatu. Klubaren ibilbi-
dean historia egiteko zorian 
zaudete.
Ni etorri nintzenean Zaldua 
lehen eta bigarren erregiona-
laren artean saltoka zebilen. 
Orduan, goragoko kategorian 
egondako bost bat jokalari etorri 
ginen, eta igotzea lortu genuen. 
Lorpen itzela izan zen guretzat, 
zaleentzat eta herriarentzat. Be-
raz, imajinatu orain bizitzen ari 
garena. Ikaragarria da.

Zaleek zer esaten dizuete? 
Igoera lortu behar duzuela? 

Onean esanda ere, presio hori 
hor dago.
Aspalditik esaten digute, bai. 
Baina gu ez gara presionatuta 
sentitzen. Hau da, guk ez dugu 
galtzeko ezer. Gure helburua 
mailari eustea zen, eta begiratu 
non gauden, ilusioz gainezka.

Zelan Unai Letona entrenatzai-
leagaz?
Oso ondo. Jokamolde argia du: 
goian presionatu, baloiaren 
jabetzari eutsi, eta behetik joka-
tzea. Zalduan bagaude beterano 
batzuk, eta gure artean komen-
tatu izan dugu ze garrantzitsua 
den ideia definitu eta argi bate-
gaz aritzea. Kanpoan denetariko 
esperientziak izan ditugu. Ba-
tzuetan, ez genekien ondo zerta-
ra jokatzen genuen, beti baloiak 
aurrera jaurtiz. Halakoetan, 
futbol gutxi. Hona etorri eta ho-
rrelako proposamen bat izatea 
eskertzekoa da. Etxera gustura 
zoaz sarritan. Ez da 1-0 begirako 
planteamendua; partiduetan 
gola sartzeko hainbat aukera 
sortzen ditugu sarritan.

Eta gol horietatik 22 zeureak 
dira. Taldeko eta mailako pitxi-
txia zara.
Gustura nabil. Unaigaz (Letona) 
puntaerdi aritu izan naiz, baina, 
aurten, aurrelari nabil. Lesio ba-
tzuk ere izan ditut. Lehen zatian 
bost bider eskatu behar izan dut 
aldaketa: kolpeak, orkatila, mus-
kulu abduktorea… Gehienak 
lehen itzulian. 

Borja lehengusu eta taldeki-
deak 13 gol sartu ditu. Bien ar-
tean taldeko golen ia %60 sartu 
dituzue.
Aspalditik jokatzen dugu elka-
rregaz, eta ondo konpontzen 
gara zelaian. Aurrelari bigaz 
jokatzen dugu, eta normala da 
golik gehien geuk sartzea. Buruz 
buru hobea da bera, eta bizko-
rra. Golari begira, ni gehiago 
nabarmentzen naiz beharbada. 

Zaldua Bk mailari eutsi dio joan 
zen asteburuan irabazita. Albis-
te ona klubarentzat.
Denontzat da garrantzitsua. 
Lehenengo taldeak beherago-
koetatik elikatu behar du. Beraz, 
lorpen inportantea da.

Kirola
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Javier Castrillo Sampedro | Zaldua futbol taldeko aurrelaria  | Zaldibar, 1987

Javier Castrillo Solobarria futbol zelaian, Zaldua B animatzeko harmailetan atondutako apaingarri zuri-berdeekin.

Aurten bagenekien 
talde hobea genuela, 
baina, gero, sekula  
ez da jakiten”

Jokamolde argia 
du; presionatu, 
baloiari eutsi eta 
behetik jokatu”
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Sasikoa Bizkaiko 
Ligako txapeldun
Bakion lortu zuten asteetan bila zebiltzan puntua

 ARETO-FUTBOLA  J.D. 
Sasikoa Durango areto-futbol 
taldeak Bizkaiko liga irabazi du. 
Azken aurreko jardunaldian ba-
tu zuten aspalditik bila zebiltzan 
puntua, Bakion. Orain igoera 
fasea jokatuko dute.

Lau jardunaldiren faltan 
puntu bakarra falta zitzaien liga 
irabazteko. Denboraldi osoan 
partidurik galdu barik (22 ga-
raipen eta bi berdinketa) heldu 
ziren egoera horretara. Beraz, 
lau aukera zituzten gutxienez 
berdinketa bat eskuratzeko, 
eta hirugarrenean lortu zuten 
helburua. Aurretik, Bilbo eta 
Soloarteren kontra galdu egin 
zuten: ligako porrot bakarrak. 
Ez ziren nolanahiko aurkariak: 

ligako bigarren eta hirugarren 
sailkatuak. Joan den zapatuan 
parez pare izan duten Atxurre 
Bakio ere ez da aurkari samu-
rra: ligako laugarren sailkatua. 
Bana amaitu zen neurketa. Sa-
sikoako jokalariek kantxan hasi 
eta hondartzan jarraitu dute 
ospakizuna. Liga txapelketak 
merezi zuen Bakioko uretan 
bainu bat. Baina denboraldia ez 
da amaitu oraindik. Liga iraba-
zita, igoera fasea jokatuko dute 
Gipuzkoako eta Arabako txapel-
dunen kontra.

Bestalde, datorren denbo-
raldirako jokalari bila dabil-
tza. Interesa dutenentzat hel-
bide elektroniko bat jarri dute:  
cdsasikoa1997@gmail.com.Sasikoa Durangoko jokalariak Bakioren kantxan.

 SASKIBALOIA J.Derteano
Aurtengoa Tabirako Saskiba-
loi Klubaren denboraldia da. 
Hiru talde nagusiak igoeraren 
atarian ditu. Mailaz igo zein ez, 
lorpen konkretuek ez dute urte 
osoko lan aparta orbanduko.

Emakumeen talde nagusiak 
Lehen Nazional Mailako lauko 

finala irabazi zuen joan zen as-
teburuan, Durangon. Landako 
kiroldegia lepo bete zen Nafa-
rroako Lagunak taldearen kon-
trako partidua ikusteko. Lehia 
gogoangarria eskaini zuten 
talde biek. Garailea erabaki-
tzeko emozio handiko luzapen 
bi jokatu behar izan zituzten. 

Azpimarratzekoa da lehen luza-
peneko azken jokaldia: Tabirako 
puntu bi behetik zihoala, Leire 
Intxaustik partidua berdintzea 
lortu zuen azken segundoan.

Asteburuan igoera fasea joka-
tuko dute, Logroñon. Etxeko tal-
deaz gainera, Segovia eta Valla-
dolid izango dituzte kontrario. 

Irabazlea Espainiako bigarren 
mailara igoko da. Hortik gora 
onenen liga dago bakarrik.

Gizonen talde nagusiak ere 
denboraldi oso ona burutu du, 
eta merezimendu osoz lortu du 
asteburuan Donostiako Aiete 
kiroldegian jokatuko den igoera 
faserako txartela. Finalerdietan  
Iraurgi izango du kontrario za-
patuan, 20:00etan. Irabaziz gero, 
domekan jokatuko luke finala, 
17:00etan.

Durangon hirugarren finala
Landako kiroldegiak beste hi-
tzordu handi bat hartuko du 
asteburuan. Kasu honetan Biz-
kaiko lehenengo erregional be-
reziko mutilek igoera fasea joka-
tuko dute. Zapatuan, 17:00etan, 
La Salle kanporatu beharko du-
te, domekan 19:00etan jokatuko 
den finalera heltzeko. 

Nagusiek ez ezik, harrobiak 
ere hainbat poz ekarri dizkio 
aurten Tabirakori. Esaterako, 
junior mailako neskak Bizkaiko 
txapeldunak dira.

Tabirako Baqueko emakumeen taldeak lauko finala irabazi zuen joan zen asteburuan, kiroldegia beteta zegoela. 

Tabirako Baqueko hiru taldek igoera fasea 
jokoan Logroñon, Donostian eta Durangon
Talde nagusi biek eta lehenengo erregional berezi mailakoak igoera lortu dezakete asteburu honetan

ADITUAREN TXOKOA

Orain dela hilabete korritu 
zen Emakumeen Bira, Du-
rangon, eta, lehenengo aldiz, 
ETBk etapen laburpenak eta 
azken etapa zuzenean eman 
zituen. Bai antolatzaileak bai 
txirrindularitza munduan 
murgilduta gaudenok poza-
rren jarri ginen. Ikuskizun 
polita eta paregabea ikusi ge-
nuen, eta jendea harri eta zur 
gelditu zen nesken abiadura 
eta dohainak ikusita.

Iada 2016an gaude, eta kiro-
lean dauden desberditasunak 
begi bistakoak dira oraindik. 
Horrek ez du esan nahi, bai-
na, neskok esfortzu gutxiago 
egiten dugunik, edota entre-
namendu gutxiago. Egunero 
zaintzen gara, eliteko kirolari 
guztien moduan. Telebistaren 
oihartzunaren ondorioz, jen-
dearen ikuspuntua zabalagoa 
da, eta ea horrek laguntzen 
duen publizitate moduan di-
ru gehiago inbertitzeko gure 
kirolean. Sponsorrei dagokie-
nez, euren markak eta kolo-
reak telebistan ikusteak ate 
gehiago zabalduko lituzke 
hurrengo urteei begira, eta ho-
ri lagungarria da gure kirola 
laguntzen jarrai dezaten.  

Guretzat oso garrantzitsua 
da oihartzuna izatea, sponso-
rrek motibo bat gehiago iza-
teko euren inbertsioei begira. 
Orain gizonen Giroa korritzen 
ari da, eta ea horko emanal-
dietan ere nesken Giroari edo 
Joko Olinpikoei buruz aipa-
menak egiten dituzten, gure 
mundua gehiago zabaltzeko 
eta babes gehiago izateko. 

Izan ere, esfortzu berdina 
egiten dugu, gogor entrena-
tzen gara, berdintsu sufritzen 
dugu, eta guk ere telebistaren 
beharra dugu, nesken kirolak 
beste urrats bat egin dezan 
aurrera.

Emakumeen kirola  
eta telebista

ENERITZ 
ITURRIAGA
Elkar Kirolak 
emakumeen 
 taldeko zuzendaria
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70 txirrindulari gazte dabiltza eskualdeko 
harrobia osatzen duten taldeetan 
Abadiñoko Errota kultur etxean aurkeztu zituzten, joan zen barikuan, gazte mailetako taldeak

 TXIRRINDULARITZA  J.G.
Durangaldeko harrobia osatzen 
duten txirrindularitza taldeek 
aurkezpen amankomuna egin 
dute Traña-Matienako Erro-
ta kultur etxean. Gaur egun, 
umeetatik afizionatu maileta-

rainoko bidea eskualdeko tal-
deetan egin daiteke. Abadiño, 
Durango, Elorrio eta Iurretako 
txirrindularitza elkarteek el-
karlanean sortutako Duran-
galdeko bizikleta Eskolak 35 
gaztetxo batzen ditu, neska zein 

mutiletan. Hortik gora, mutilek 
Elorrio Gaursa Renault taldea 
dute kadeteetan, Beste Alde La 
Tostadora gazteetan, eta, azke-
nik, Eiser Inforlur afizionatue-
tan. Neskek Caf  Engineering 
taldea dute kadete eta gaztee-
tan. Denen artean, Durangal-
dean txirrindularitza sustatzea 
dute helburu. 

70 txirrindulari
Guztira, 70 txirrindularik par-
te hartzen dute Durangaldeko 
harrobian. Errotako aurkez-
pen ekitaldian, hainbat udal 
ordezkarik eta babeslek parte 
hartu zutela jakitera eman 
dute bizikleta eskolako ardu-
radunek. Gaineratu dutenez, 
“barikuko esperientziarekin, 
ordezkarien eskutik argi gel-
ditu zen lan egiten jarraituko 
dutela proiektu hau handitzen 
joateko asmoz, jakinda oinarri 
indartsu eta sendoa dagoela”, 
barikuan erakutsi zuten mo-
duan.

Errota kultur etxeko aretoaren oholtza gainean atera dute argazkia txirrindulariek.

Durangetxok 
Irizar Torneoko 
partidua jokatuko 
du Arripausuetan

 ERRUGBIA  J.D.
Euskal Herriko iparraldeko 
eta hegoaldeko zortzi taldek 
Mugen arteko I. Irizar Torneoa 
hasi zuten joan zen astebu-
ruan. Talde horietako bat Ge-
txo eta Durango Nissan Gaur-
sako jokalariek osatzen dute, 
eta Durangetxo izena jarri dio-
te. Zapatuan, 16:00etan, torneo-
ko bigarren partidua Duran-
goko Arripausuetan jokatuko 
dute, A.S. Bayonne taldearen 
kontra.

DRTk izena eman zuen  tor-
neoan parte hartzeko, baina 
antolatzaileek lehen mailako 
taldeak lehenetsi zituzten. Ha-
la ere, Getxok ez du torneoan 
parte hartzeko adina jokalari, 
eta DRTgaz elkartu dira. 

Gaur egun, umeetatik 
afizionatu mailetarainoko 
bidea eskualdeko 
taldeetan egin daiteke 

Zapatuan, 16:00etan, 
Bayonne taldearen kontra 
jokatuko dute Durangoko 
Arripausueta zelaian
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San Trokaz Sariko finala jokatuko 
dute etzi, Bizkaiko bikote banagaz
Gonzalez-Aspuru eta Ziarrusta-Ugarte bikoteak lehiatuko dira Tornosolon

 PILOTA J.D. 
San Trokaz Sariko txapelak 
Bizkaian geratuko dira, eta, 
behardada, ez dira Durangal-
detik irtengo. Mikel Gonzalez 

berriztarrak eta Asier Aspuru 
abadiñarrak bikote sendoa osa-
tu zuten finalerdietan, eta erraz 
sailkatu ziren finalerako. Ekhi 
Ziarrusta eta Inhar Ugarte izan-

go dituzte kontrario domekan, 
San Trokaz egunean.

Tornosolo trinketeko jaialdia 
16:30ean hasiko da. Lehenengo, 
eskolarteko trinkete txapelketa-
ko finalak jokatuko dituzte, eta 
ostean hasiko da final handia. 
Gonzalez eta Aspuru sasoian 
daude, finalerdietan garbi ge-
ratu zen moduan. Gipuzkoako 
bikotea xehatu egin zuten (40-
14). Gonzalezek aidean erabili 
zituen Loitegi eta Gurutzealde, 
eta Aspuruk bere lana txukun 
betetzea nahikoa izan zuen.

Ziarrustak eta Ugartek, al-
diz, latz sufritu zuten Garatea 
eta Lukin mendean hartzeko 
(40-35). Garaipenagaz helburu 
bi lortu zituzten: finalera sail-
katzea eta astebete lehenago 
GRAVNI txapelketako finalean 
Lukinen kontra jasandako po-
rrotaren ostean arantza txiki 
bat ateratzea.

Inhar Ugartek (irudietan) eta Ekhi Ziarrustak asko sufritu zuten finalerdietan. 

Arantzamendi Espainiako 
txapeldun kickboxingean 

 KICKBOXING  J.D.
Abadiñoko Fexmack klubeko 
Ibai Arantzamendik Espainiako 
kickboxing txapelketa irabazi 
du kicklight modalitatean, 94 
kilo baino gutxiagoko mailan. 
Borrokalari markinarrak Eus-
kadiko selekzioagaz parte hartu 
zuen Sevillan jokatutako txapel-
ketan. Finalerdietan balear irle-
tako aurkaria kanporatu zuen, 
eta finalean borrokaldi biak ira-
bazi zizkion Gaztela eta Leongo 
ordezkariari. Arantzamendik 
aurten Espainiako txapelketa 
bi irabazi ditu, eta horregatik, 
euskal delegazioko kirolaririk 
onena izendatu dute.

Domina asko gazteetan
Abadiñoko klubak Espainiako 
beste txapeldun bat ere badu ka-
dete mailan: Jazmin Henderson 
gazteak urrezko domina irabazi 
zuen kadeteetan. Alex Hen-
derson bere nebak zilarrezko 
domina jantzi zuen modalitate 
berean, finalean Gaztela-Man-
txako ordezkariaren kontra 
galduta.

Eva Muñoz juniorra domina 
birekin bueltatu zen: zilarra 
light contact-ean eta brontzea 
semi contact-ean. Lan bikaina 
burutu zuen. Azkenik, Julen 
Muñozek brontzezko domina 
jantzi zuen bere mailan. 

Athleticeko jokalariak 
nesken futbola sustatuz

 FUTBOLA  J.D.
Amorebieta futbol klubeko nes-
ken taldeak antolatuta, Athletic 
Clubeko Erica Vázquez, Ainhoa 
Tirapu eta Irene Paredes jokala-

riek teknifikaziora bideratuta-
ko entrenamendu saioa eskaini 
zuten martitzenean, Txolon 
zelaian. Neska gazte asko bildu 
zen ekimenera.

40. urteurrena liga irabazita 
ospatu gura du Anbotopekok

 SASKIBALOIA  J.D.
Anbotopeko saskibaloi taldeak 
Lehenengo Erregional mailako 
lauko finala jokatuko du aste-
buruan. Durangoko taldeak 40 
urte egin ditu aurten, eta, horre-
gatik, azken fasea eurek antola-
tuko dute Durangoko Tabiran 
dauden azpiegituretan. 

Lauko final horretako pro-
tagonista izango dira liga den-
boraldi bikaina osatu ostean. 
Bihar, 18:15ean, Zamudioren 
kontra jokatuko dute finaler-
dietan. Bigarren finalaurrekoa 
Jesuitinas eta Marrazoak tal-
deen artekoa da.

Lauko finala irabaziz gero, 
liga txapeldunak izango dira. 
Hala ere, ez lukete mailaz igotze-
ko eskubidea baliatuko. Federa-
zioak mailaz igotzeko baldintza 
batzuk jartzen ditu. Horien 
artean, kadete eta gazte maila-
ko taldeak sortu beharra dago: 
“Guri gustatuko litzaiguke go-
ragoko maila batean jokatzea, 
baina ez dugu baliabiderik 
talde horiek sortzeko”, dio An-
botopekoko presidente eta joka-
lari Gudiker Alberdik. Beraz, 
liga irabazi zein ez, maila be-
rean jarraituko dute datorren 
denboraldian. Athletic-eko Erica Vazquez, Ainhoa Tirapu eta Irene Paredes.

Ibai Arantzamendi Sevillako podiumean.

 AGENDA

 FUTBOLA

EUSKAL LIGA 
(emakumeak)

Elorrio - Gasteiz 
· Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden.

OHOREZKO MAILA 
(gizona)

Iurretako - Lekeitio 
· Zapatuan, 18:00etan, 
Larrakozelaia futbol zelaian.  
Elorrio - Abanto
· Zapatuan, 18:30ean, Eleizalde 
futbol zelaian

LEHENENGO 
ERREGIONALA (gizonak)

Amorebieta B - Ugeraga B
· Zapatuan, 15:30ean,  
Txolon futbol zelaian.

HIRUGARREN 
ERREGIONALA (gizonak)

Elorrio B - Somorrostro B
· Domekan, 18:00etan, 
Eleizalde futbol zelaian.

 ARETO-FUTBOLA

MAILA GORENA 
(gizonak)

Abadiñoko Gaztetxie - 
Aurrera Beti
· Zapatuan 17:00etan,  
Traña-Matienako kiroldegian.

LEHENENGO 
ERREGIONALA (gizonak)

Presion Break B - Soloarte
· Zapatuan, 17:00etan,  
Berrizburu kiroldegian.
Gu Lagunak - Otxartabe B
· Zapatuan, 17:30ean,  
Landako kiroldegian.

 SASKIBALOIA

LEHENENGO 
ERREGIONAL BEREZIA; 
IGOERA FASEA (gizonak) 

Tabirako Baqué - La Salle
· Zapatuan, 17:00, Landakon.
Escolapios - Deusto Loiola
· Zapatuan, 19:00etan, Landakon.

LEHENENGO 
ERREGIONALA; AZKEN 
FASEA (Gizonak)

Jesuitinas - Marrazoak
· Zapatuan, 16:30ean, Tabiran
Anbotopeko - Zamudio
· Zapatuan, 18:15ean, Tabiran. 

 PILOTA

BIHARKO IZARRAK

- Bakaikoa - O.Etxebarria / 
Errandonea - Urizar
- Laso - Martinez / 
A.Etxebarria - Olaizola
· Eguenean, 21:15ean, Mallabian.

SAN TROKAZ 
TXAPELKETA (finala)

Mikel Gonzalez - Asier Aspuru 
/ Ekhi Ziarrusta - Inhar Ugarte 
· Zapatuan, Abadiñoko Tornosolo 
trinketean. 16:30ean eskolarteko 
trinkete finalak. Ostean, San 
Trokaz txapelketako finala

MASTER KAIOLA

- Oliden-Iriondo
- Iriarte-Usandiaga
- Egiguren-Aurrekoetxea
· Barikuan, 18:30ean, Zornotzan
 - Lafitte-Kamiruaga
- Etxegarai-Odriozola
- Sein-Pérez
· Zapatuan, 18:30ean, Zornotzan.

Elorrio aurrera, 
eta Atxondo zein 
Iurreta kanpoan 
herri artekoan

 PILOTA  J.D.
Atxondok eta Iurretak ezin 
izan dute gainditu Bizkaiko 
Herri Arteko Txapelketako 
lehenengo kanporaketa. Elo-
rriok, aldiz, aurrera egin du, 
eta Zornotzaren kontra neur-
tuko ditu indarrak  final zortzi-
renetan.

Elorriok Orozko kanporatu 
du. Joaneko zein itzuliko par-
tiduetan nagusien zein gazteen 
mailako neurketak irabazi 
eta kadeteetakoak galdu ditu. 
Atxondok ez du zereginik izan 
Usansoloren kontra. Jokatuta-
ko sei partiduetatik ez du bat 
bera ere irabazi. Iurretak sei-
tik bi irabazi ditu, baina ez da 
nahikoa izan.

Bigarren kanporaketan 
Abadiño ere lehian sartuko da, 
eta Sestao izango du kontrario. 
Joaneko eta itzuliko partiduak 
asteburu honetan eta hurren-
goan jokatuko dituzte.
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AZKEN TXANPA
Aurtongo ikasturtea bere one-
nak emanda dago eta dagoeneko 
azken txanpan sartuta daukagu 
gure ikasleen trainerua. Orain 
arteko ikas-ibilbideak luze eta, 
hainbatentzako behintzat, astun 
ere jo izango zuen baina hel-
mugara heltzeko azken txanpa 
gainditu beharra dago. Txanpa-
rik gogorrena.  Ekaineko azken 
azterketak egin ondorengo egu-
netara iritsi arte arraunkada as-
ko eta sekulako indarrez eman 
beharra izango da. Azken txan-
pa izaten oi da ekintza guztietan 
zail eta gogorrena eta ikasketei 
dagokien arloan ere horrela da, 
orain arteko bidean arazo edota 
egoera latzak izan dituztenen 
kasuetan berandu izan orduko 
atondu beharrekoak bideratze-
ko azken aukera izango baita. 
Horrela egin ezean gerta daiteke 
ez izatea ikas-egoera onean…

Hilabete hau eta hurrengoa 
ikasketetatik eratorritako ten-
tsioak eta ikasturtearen hel-
mugarako arraunkada gutxi 
batzuk besterik gelditzen ez 
direla ikusteak sorrarazten di-
tuen artegatasun, arrangura, 
kexu eta antzeko sentimenduak 
narotasunez azaltzen diren aroa 
izaten da.

Gurasoei eta ikasleei, bi hi-
labete hauetan, egunak igaro 
ahala ikasturtearen azkenerako 
egunak gutxituz doazela ikus-
teak gero eta presio handiagoa, 
nabarmenagoa eragiten die. 
Urduritasuna guztiz nagusitzen 
den hilabeteak dira, askorentza-
ko hilabete aztoragarri izanez, 
guraso eta zer esanik ez ikasleei 
ere ardura eta egonezina azale-
ratzen dizkien hilabeteak izaten 
baitira. Planifikaziorik ezaren 
seinale. Ikas metodologiarik eza-
ren adierazgarri. 

Ikasketak ere, egunero na-
gusiok egin behar izaten dugun 
lanerako gauzetan izaten dugun 
edota izan behar genukeen plan-
gintza bezala, egiteko moduak, 
ikasteko teknikak, ikasketa-
ren lana arrazoibidez, ganoraz, 
plangintza egokia izanez eta 
zeregin desberdinen zailtasu-
naren eta premiaren araberako 
denborak ikasgaiei esleitzen ja-
kinez eta berariaz aldez aurretik 
ondorengo egunetarako ezarri 
ditugun zereginak zeintzuk di-
ren jakinda baino ez da lasai eta 
inolako larritasunik gabe ibil-
tzeko gaitasunik izaten. 

Baina hori, beste gauza asko 
bezala, etengabe landu beha-
rra dago, zelan egin behar den 
ikasi beharra dago eta hainbat 
urtetako eskarmentuak zalan-
tza izpirik gabe erakusten digu, 
alde batetik ikasleen jarduera 
eta jarreretan erreparatuta eta 
bestetik hainbatetan gurasoek 
euren seme-alaben ikasketen 

inguruan emaitza onak lortzeko 
baino asko gutxiagorako sarri-
tan izaten duten asmoa ikusita, 
ikasketetan ikasleak deseroso 
eta jakintzarako zaletasun han-
dirik gabe ibili izatea ez harri-
tzekoa. Ez da hori baina, atondu 
edota egokitu beharko litzate-
keen arlo bakarra, beste hainbat 
ere egon baitaude. 

Ikasleen zeregin garrantzi-
tsuena ikasketak dira. Ikasketan 
jakin-mina, interesa, zaletasu-
na, lanerako grina, jakintzarako 
prestutasuna etab. landu behar 
dira, edukiez gain, ikasketa be-
ra, jakintza oro har, izango baita 
euren nortasuna, izan-izangoa, 
gaitasun intelektualak, oldoz-
menerako tresna egokiak eta 
beste hainbat oinarri intelektua-
lak ezarriko dituena.

Ikasleak euren ikasketetan 
umezurtz dabiltza, herrenka 
dira euren formazio prozesu 
garrantzitsuan. Ez dute, hainba-
tetan, ikasketa erraz, eroso eta 
erakargarririk. Gai berriez eza-
gutza gehiago jaso, barneratu 
eta norbere jakintzaren esparru 
eta aberastasunerako gehigarri 
izan beharrean, ikasleek ikasi 

beharrekoak dituzten ikasgai 
desberdinen azterketa gaindi-
tzeko helburu bakarrez baino ez 
dira, hainbatetan, ikasten. 

Horretara ikasiaren ondo-
rioetako bat sustrai ahulak di-
tuen zuhaitzaren antzera, ikas-
gaia gainditzeko helburu baka-
rrez ikasitakoa epe laburrean 
makaldu, ihartu eta ahanztura-
ren magalean kokatzen da. 

Ikaslerik gehienak euren 
nahiaren eta ezinaren arteko bo-
rroka bizi eta gogorraren ikusle 
pasibo dira. Ikaslea berandu 
jabetzen da ikasketak bikain 
ateratzeko metodologia egoki 
eta erakargarriek duten garran-
tziaz.

Bigarren hezkuntzaren has-
tapenean ikasketak, edukiak 
etab. maila jasoagokoak dira. 
Hortik aurrera izaten dira or-
dura arte ikasketak egoki izan 
dituzten ikasleengan lehendabi-
ziko larritasun serioak azaltzen 
hasteko arrazoiak. Zenbat eta 
ikas-mailaz gorago izan, are eta 

gehiago gaitasun intelektualak 
hobetu eta baitaratzeko beharri-
zana. Baina….ikasketa mailan 
gora egin ahala, metodologiak 
ikasi eta barneratzeko ahalegi-
na izaten da…hutsala. 

Ikasleek, emaitzak gora behe-
ra, ikasketekiko izaten duten 
inplikazioa, salbuespen gutxi 
batzuk kenduta, urria izaten da, 
ez baitzaie tankera horretako 
metodologia, teknika edota ikas-
biderik irakasten, euren kalte 
garbirako.

 Edozein kasutan ez dago ur-
tero gorago aipatu ditudan egoe-
ratara iritsi behar izateko inola-
ko arrazoirik baina horretarako 
ikasketak ere planifikatu beha-
rra dagoen arren, gurasorik 
gehienak emaitza oso txarrak 
begi aurrean izaten ez dituzten 
une latz eta sarritan jasa ezin 
bihurtzen zaizkienak iristen ez 
zaizkien arte ez dute euren se-
me-alabei ikasketak egokitasu-
nez garatzeko metodologia edo 
teknikak ikasi eta barneratzeak 
dakartzan onurez edota emen-
dioaz hausnarketarik egiten. 

Ikasketei ez zaie garrantzi-
rik ematen, inolako ahalegin 
gehigarri eta berezirik egin 
gabe ikasturtea ondo garatuko 
delakoaren ustea izaten baita. 
Seme-alabek ikasketa-zereginak 
euren ahaleginaz bakarrik gain-
dituko dituztela uste da eta hori 
ez da horrela. 

Ikasgaiak gainditzeak, ikas-
taroa garatzeak, dauka garran-
tzia. Ikastaroa gainditzeko egin 
behar izan den ikasketa-pro-
zesua ondo errotuta eta behar 
bezalako tresna eta baliabidez 
hornituta egoteari ez zaio hain-
bestekorik ematen.

Edozein kasutan, ikasleen 
alde gauza bat behintzat esan 
beharra dago eta hauxe da: 
egungo gizartearen pentsaera 
erratuak jakintzarekiko gazteen 
jakin-mina errotik ihartzen du. 

Gurasoek hainbat alditan gal-
detu izan digute euren seme-a-
labak ez direla matematikarako 

edota emaitza txarrak izaten 
dituzten beste gai batzuetarako 
jaioak. Gai hori, beste egun ba-
ten jorratuko dudan arren, ez 
da egia. Guztiok jaio gara zien-
tzia zein letreterako gaitasun 
eta trebetasun berdinez, baina 
gero, hezkuntza sistemak, zori-
txarrez, lehen hezkuntzan eta 
bigarren hezkuntzan pentsatze-

ko, sortzeko, irudikatzeko eta 
sormenerako gaitasunak erabat 
suntsitzen ditu.

Lehen hezkuntzan eta biga-
rren hezkuntzan aurrera egin 
ahala gazteenen lehendabiziko 
urteetan izaten den irudimene-
rako gaitasun ikaragarri aberats 
eta mukurua, ikusten denez, za-
puztu egiten da, ikas-prozesuan 
memorizazioak duen garrantzi 
handia izaten baita, besteak 
beste, gazteak inguratzen dituen 
errealitatean kuxkuxeatu, froga-
tu eta esperimentatzen jarraitze-
ko gogoa guztiz eragozten duen 
elementuetako bat.

Ikasleen jakin-mina estimula-
tu egin behar da euren ahalmen 
guztiak garatu ditzaten. Hezkun-
tza sistemak, irakaskuntzak oro 
har, erabilgarri dituen ikasketa
-sistema zurrunak bertan behe-
ra itxi behar lituzke eta memori-
zazioari hainbateko garrantzia 
eman beharrean errealitatean 
gertatzen dena interpretatzen 
jakin eta ulertzen irakatsi behar 
luke.

Idatzi honen hasieran esan 

bezala, ikasleek aro latzak bizi 
izango dituzte ikastaroa bukatu 
arte baina aldi berean, egoera 
horrek, lasaitasun uneak etor 
daitezenerako besterik ez baldin 
bada ere, zertxobait pentsarazte-
ra eraman beharko lituzke, au-
rrerantzean egun ikasketan di-
tuzten prozesuak aldatuz, etekin 
hobez, lasaitasun gehiagoz, den-
bora tarte ugariagoz eta jakin-
tzak egokitasunez baitaratzeko 
metodologiak ikasiz hezkuntza 
prozesua erakargarri bihurtu 
nahi duten urratsak ematen has-
teaz dagokion oldozmena eginez. 

Ikasketa ez da obedientzia 
edota borondate kontua baka-
rrik. Ikasketak esperientziare-
kin eta norbere atseginarekin 
zerikusi handia du. Ikasten ez 
dakien ikasleak, ikasketetan be-
ti herrenka dabilen ikasleak, be-
ti esaten du ez duela ikasi nahi, 
ikastea ez duela gauza atsegina, 
ikasketetarako motibaziorik ez 
duela edota ikasketekin gogait 
besterik ez duela egiten. 

Izaera horretako ikasle ba-
tentzako, ikasketa, zama ikara-
garria eta duintasunez eraman 
ezineko zeregin astuna besterik 
ez da, inolako erakargarritasu-
nik ez duen jarduera eta, ondo-
rioz, ikasketetarako bere burua 
baliogabetzat jotzen duenak ez 
du ikasten edota ikasteko ahale-
ginen bat edo beste egiten baldin 
badu ere ez dio etekin erabat 
urria [ezer lortzekotan ere] bes-
terik ateratzen eta hurrengoan 
berriro saia dadinean aurre-
koan baino askoz gehiago kosta-
tuko zaio eta azkenean ez du ezer 
gutxi besterik egiten.

Gurasoak euren semeen 
emaitzez larregi arduratzen 
dira eta gutxiegi euren ikaske-
ta-prozesua eramangarriagoa, 
atseginagoa eta erakargarriagoa 
izan dakien helburuz euren gai-
tasun intelektualak garatu eta 
hobetzen.

Gorka Aurre
prakagorri@prakagorri.es
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Ikasgaiak gainditzea  
baino trebetasun 
intelektualak lantzea  
da lehentasuna 

Egungo gizartearen 
pentsaera erratuak 
jakintzarekiko gazteen 
jakin-mina errotik ihartzen du

Gaztetan daukagun 
irudimenerako gaitasun 
ikaragarria Hezkuntza 
Sistemak birrindu egiten du

Trebetasuna aurretiaz 
ezarritako helburuetara 
garamatzan ekintzak 
gauzatzeko gai den 
ahalmena da
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Inmobiliariak

Anbotok tarte hau  
eskaintzen dizu

ALOKAIRUAN  
ETA SALGAI DITUZUN 

HIGIEZINEN BERRI 
EMAN NAHI  
AL DUZU?

Informazio gehiagorako:
Tel.: 946 217 902
publi@anboto.orgLOKALAK ETA ETXEBIZITZAK 

ALOKAIRUAN. KONTSULTATU. 
www.inmoetxetxo.com

ETXEBIZITZAK SALGAIETXEBITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO. Bat, bi eta hiru logelako etxeak 

alokairuan. Hilean 550€-tik hasita.

ETXEBIZITZAK SALGAI 
DURANGO. Tabirakalea. 3 logelako etxea, 

komuna, sukaldea, egongela, dena kanpora 
begira. Eta garaje itxia.

DURANGO. Errotaritxuena Atiko zoragarria  3 
logela, bi komun, bi terraza zabal, sukaldea, 
egongela, dena kanpora begira, eta garaje itxia 
lau kotxe sartzeko. Ikusgarria.

DURANGO. Francisco Ibarra. 4 logelako 
etxebizitza, 2 komun, sukaldea, egongela 
balkoiarekin eta despentsa.

ATXONDO. 3 logelako etxebizitza, komuna, 
sukaldea, egongela, dena kanpora begira, hiru 
balkoi. Horrez gain, garaje itxia.

ELORRIO. 4 logelako etxebizitza, egongela, 
sukaldea balkoiarekin, komuna, eta garajea 
itxita.

DURANGO.-Kalebarria, 3 logelako etxebizitza, 
sukaldea, egongela, eta komuna. 120.000€.

DURANGO. ARTEKALE. Azken etxebizitzak, 
bikoak, trastelekuarekin. Prezioak  
165.000€ -tik hasita.

LEKEITIO. 3 logelako etxebizitza, komuna, 
sukaldea, egongela terrazarekin, garajea. 
Urbanizazio pribatu baten barruan, igerileku 
eta frontoiarekin.

ABADIÑO. Aita Letona. Etxebizitza ederra 2 
logelarekin, komuna, sukaldea, egongela, 
garajea eta trastelekua.

ABADIÑO. Iturritxo. Logela bateko apartamentua, 
sukalde amerikarra-egongelarekin, komuna, 
esekitokia, ganbara, garaje bikoitza eta 
trastelekua.

DURANGO. ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 
logela, 2 komun, sukalde amerikarra, egongela, 
garaje itxia eta terraza ikaragarria.

ATXONDO. Etxebizitza 2 logelarekin, komuna, 
despentsa, sukaldea esekitokiarekin, eta 
egongela.

ZALDIBAR. Etxebizitza, 3 logela, komuna, 
sukaldea, egongela balkoiarekin, guztiz 
berriztatua. Horrez gain, trastelekua.

LURSAILAK SALGAI
ABADIÑO. 1.000 m2-ko lursaila salgai, 

bifamiliarra eraikitzeko baimenarekin. Zonalde 
egokia.

BERRIZ. 10.000 m2-ko lursaila. Zelai ederra 
sarbide oso onarekin.

IURRETA. 5 hektarea inguruko lursaila, Abeletxe 
bat egiteko aukera dago. Sarbide onarekin.

ABADIÑO. Bifamiliarra eraikitzeko lursaila, 1.000 
m2. Informazio pertsonalizatua.

AMOREBIETA. EUBA. Txalet bifamiliar bat 
eraikitzeko lursaila,  3.000 m2 inguruko 
azalerarekin.

AMOREBIETA. LARREA. 27.000 m2-ko lursail 
ederra, dena partzela bakarrean.

BASERRIAK  
ETA TXALETAK SALGAI
ABADIÑO. GAZTELUA. Baserri ikusgarria, arku 

eder batekin sarreran, ekialdera begira, 20.000 
m2-ko lursaila baserriaren ondoan. 

BERRIZ. Txaleta 1.200 m2-ko partzelan, Abeletxe 
kalean. Hegoaldera begira. 4 logela, 3 komun, 
sukaldea, egongela, eta garajea.

ATXONDO. Baserri ikusgarria Martza auzoan, 
15.000 m2-ko lursaila baserriaren inguruan. 
Teilatu berria. Zonalde pribilegiatua.

BERRIZ. Bº Murgoitio. Bifamiliar ederra salgai. 6 
logela, 2 sukalde, 2 egongela, 6 komun, garaje 
bikoitza, 12.000 m2-ko lursaila. Kokapen ezin 
hobea, Anbotora begira. 

MENDATA. Lamikiz auzunea. Baserri bifamiliarra 
berriztatzeko. Orientazio pribilegiatua, oso 
eguzkitsua. Prezio interesgarria.

DURANGO. Eraikin atxiki ederra, izkina, guztiz 
hornitua. Ia berria, estreinatzeko.

BERRIZ. Baserri ederra, Murgoitioko zonaldean. 
Egokia landa-turismorako, landetxea. Ikuspegi 
ezin hobeak.  

AUKERA
- MATIENA. K/ Laubideta. 4 logela. Komuna. 

Sukaldea. Egongela. Garajea aukeran. AUKERA. 
155.000€.

- 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
- IURRETA. ELIXALDE. BERRIA ESTREINATZEKO. 

100m. 2 Logela. 2 komun. Sukaldea. Esekitokia. 
Egongela terrazarekin. Ganbara, eta garajea 
itxita.245.000€.

 - M.TORRE. 134 m2. 4 Logela. 2 Komun. 
Sukalde-Jangela. Egongela terrazarekin. 
Ganbara. Bi garaje toki. Eguzkitsua. 299.000€ 
negoziagarria.

- F.J. ZUMARRAGA.100m2. 4 logela. 2 komun. 
Sukaldea. Saloia. Ganbara eta garajea. 
236.000€.

- MIKELDI. Etxebizitza altua.  Erdi-berria. 3 Logela. 
2 Komun. Egongela. Sukaldea esekitokiarekin. 
Trastelekua. Garajea. 270.000€.

- TABIRA. Erdi-berria. 105m. 3 logela. 2 komun. 
Sukaldea. Esekitokia. Egongela. Ganbara eta 
garajea.

- EZKI. 2 logela. Komuna. Sukaldea. Egongela.
Trastelekua. Zelaiarekin. 170.000€.

- 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. 

- 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. 330m2. AUKERA. 380.000€.
Negoziagarria.

- ABASOLO. 84m2. 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€.

- ZALDIBAR. Iturrioz. 3 logela. Komuna. Egongela. 
2 Terraza. Igogailua. Berriztatua. Eguzkitsua. 
140.000€.

- ZUMALAKARREGI. 65 m. (Bulegoa izateko 
egokia).

LOKALAK SALGAI   
ETA ALOKAIRUAN

- IBAIZABAL. 50m2. Guztia jarrita. 500€.
- EZKURDI. 50m2. Guztia jarrita. 600€.
- KOMENTUKALE. 50 m2. Guztia jarrita. 85.000€.

IZURTZA

MURUETA TORRE

ASKATASUN ETORBIDEA

FRAY JUAN DE ZUMARRAGA

BARRENKALE : Dotorea

SASIKOA

www.inmoduranguesado.com

• 1377 m2-ko lursailean etxebizitza. 104 m2-ko bi 
solairu. Beheko solairua, gardena. Lehenengo 
solairuan 3 logela, egongela, sukaldea eta 
komuna. Teilatu berria. 350.000€. €

• 3 logela, egongela, sukaldea jarrita, 2 komun, 
2 balkoi. Garajea eta trastelekua. 298.000€. € 
Negoziagarria

• Guztia jarrita. 2 logela, egongela, sukaldea 
jarrita, komun bat, 2 balkoi eta 8 m2-ko 
trastelekua. 219.000€.

• 2 logela, egongela, sukaldea jarrita, komuna, 
balkoia, garaje itxia eta ganbara. 179.000€. €

• 111 m2 erabilgarri, 4 logelarekin, egongela 
handia, 2 komun, hiru balkoi, garajea eta 
ganbara. 259.000€.

• 3 logela, egongela ,sukaldea jarrita 
esekitokiarekin, despentsa, 2 komun, 2 balkoi, 
ganbara  eta garajea. Bigarren garaje plaza bat 
izateko aukera. 259.000€. €
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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. Tel.: 651-34 80 08. 

Garai. Baserria salgai. 
Oarbeaskoa, San Migel auzoa, 6.
Garai. XVI. mendekoa. Tolare
azpiegitura. Ondarea legez,
Bizkaiko Foru Aldundiaren 
errehabilitaziorako diru-laguntza
du. 10.000 m2-ko lursaila. 8.500
m2-ko belardi soroa, nahiko laua.
200 m2-ko baratza, fruta-
arbolak. Nekazal turismoa 
edo nekazaritza ekologikorako
aproposa. Errehabilitazioa behar
du. Bifamiliarra egiteko baimena. 
Tel.: 639-83 34 89. 
Posta: jo.amantegi@gmail.com.

ERRENTAN EMAN

Berriz. Pisua alokagai Berrizen. 
3 logela. Tel.: 639-42 54 43.

ERRENTAN HARTU

Elorrio. Familia batek Elorrion
edo inguruan etxebizitza 
errentan hartuko luke. 
Tel.: 685-72 01 42. 

OPORRETAKO ETXEBIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Oropesa de Mar (Castello).
Apartamendua alokagai
ekainean, uztailean, abuztuan 
eta irilean. Hondartza aurrean.
Inguru pribatua
aparkalekuarekin, gune
berdearekin eta igerilekuarekin.
Tel.: 616-09 04 69/946-20 32 33.

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Berriz. Berrizen gela bat
alokatzen da. Erdi-erdian. 
Autobus eta tren geltokietatik bi 
minutura. Tel: 600-37 04 71 /
615-75 21 36. 

Durango. Logela alokagai 
Durangon. Tel.: 673-68 97 69.

GARAJE / TRASTEROAK

SALDU

Otxandio. Otxandion garaje itxia
salgai. Tel: 675-71 72 93.

ERRENTAN EMAN

Durango. Durango erdian,
Plateruen plazan garaje bat
alokatzen da. Tel.: 656-78 02 15.

GAINERAKOAK

ERRENTAN EMAN

Berriz. Berrizen pabilioi bat
alokatzen da. 2 solairu ditu,
bakoitzak 330 metro karratu.
Argia eta ura. Bide ertzean, 
autobidetik 5 minutura. 
Tel.: 656-73 81 88 // 616-17 71 91.

Lana - negozioak
LAN ESKARIAK

OSTALARITZA

Durangaldea. Elikagai 
manipulatzaile karneta eta 
garbitzaile ziurtagiria duen neska
euskalduna lan bila dabil jantoki
eta garbiketa lanetan aritzeko.
Ordutegi malgua. 
Tel.: 673-68 97 69.

ETXEKO LANAK

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

PERTSONAK ZAINDU

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen ditut. 
Garbiketan ere jarduten dut.
Kanpoko langilea. 
Esperientziarekin. Erreferentziak
ditut. Tel.: 631-94 04 03.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen ditut. 
Kanpoko langilea edo orduka.
Tel.: 632-10 40 68.

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

Durangaldea. Lan bila nabil
barneko zein kanpoko langile
moduan, orduka eta 
asteburuetan ere bai. Pertsona
nagusiak eta umeak zaintzen
ditut. Garbiketan ere jarduten
dut. Esperientziagaz. 
Tel.: 619-38 47 38.

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

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen ditut. 
Garbiketan ere jarduten dut.
Kanpoko langilea. Esperi-
entziarekin. Erreferentziak ditut.
Tel.: 631-51 28 21.

Durangaldea. Pertsona nagusiak
eta umeak zaintzen ditut. 
Garbiketan ere jarduten dut.
Barneko langilea. Gauetan ere
bai. Tel.: 619-38 47 38.

Durangaldea. Lan bila nabil, 
nagusiak edo umeak zaintzen.
Barneko edo kanpoko langilea.
Baita orduka ere. 
Tel.: 628-00 22 17.

Durangaldea. Neska arduratsua
ekainean eta uztailean umeak

zaintzeko lan bila, goizez zein 
arratsaldez. Tel.: 688-66 11 78.

IRAKASKUNTZA

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

GAINERAKOAK

Durangaldea. Emakumea lan bila
dabil zuzendaritzako idazkari
diplomarekin. Hizkuntzak: 
arabiera, ingelesa, frantsesa eta
gaztelania. Turismoan 
esperientziaduna. Pertsona 
nagusiak eta umeak zaintzeko
prest. Garbiketan ere jarduten
dut. Tel.: 602-56 36 53.

Durangaldea. Lan egiteko 
prest nago, edozein sektoretan.
Tel.: 663-98 37 78.

Durangaldea. Web orrialdeak
egiten dira. Esperientziaduna.
Zenbait hizkuntzatan. Kontsul-
tatu. Tel.: 679-38 23 69  /  
649-31 45 48.

Durangaldea. Neska euskalduna,
psikologoa eta 3. adinekoekin 
esperientziaduna. Estimulazio
kognitiboa eta familiari laguntza
psikologikoa edota formakuntza.
Arratsaldetan paseotxo bat
emateko ere prest dago. 
Tel.: 679-38 23 69.

LAN ESKAINTZAK

ETXEKO LANAK

Berriz. Berrizen etxeko lanak
egiteko pertsona baten bila
gabiltza. Kotxea beharrezkoa da.
Deitu edo idatzi: 653 728 187.

Zaldibar. Zaldibarren laguntzaile
pertsonala behar da herrira 
etorritako pertsona bai 
laguntzeko. Hiru ordu 
astelehenetan eta ordu bi
eguenetan. Kontratuarekin 

Tel.: 690-28 60 71. 
Posta: elorrixak@yahoo.es.

Denetarik
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: 946-21 90 07 /
attard@elorrio.eu.

Aisia - kirola
GAINERAKOAK

SALDU

Elektroestimulagailua salgai.
Elektroestimulagailua s6 saltzen
dut. Ia berria. Tel.: 630-98 50 56.

GAINERAKOAK

Garain betaurrekoak aurkitu 
dituzte . Garaiko udaletxean
eguzkitako betaurreko batzuk
daude, landare azokaren
egunean agertutakoak. Galdu
dituena udaletxetik pasatu
daiteke.

Familia - etxea
ETXERAKO TRESNAK /
ALTZARIAK

SALDU

Frijigailu dietetikoa saltzen dut.
Frijigailu dietetikoa saltzen dut,
estreinatu gabea. Freimatic
markakoa da. Tel.: 630-98 50 56.

GAINERAKOAK

EMAN

Txakurkumeak erregalatzen
dira. Txakurkumeak erregalatzen
dira. Ama artzain-txakurra, eta
aita erdi artzain-txakurra. Oso
politak. Tel.: 626-28 65 23. 
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:: DURANGO | ZUGAZA 

Espías desde  
el cielo
• barikua 13: 19:30/22:00  
• zapatua 14: 
18:30/20:30/22:30  
• domeka 15: 18:45/21:00  
• astelehena 16: 18:30/21:00  
• martitzena 17: 20:00

El olivo
• barikua 13: 19:30  
• zapatua 14: 18:30/20:30  
• domeka 15: 18:45  
• astelehena 16: 18:30/21:00  
• martitzena 17: 20:00

La venganza  
de Jane
• barikua 13: 19:30/22:00  
• zapatua 14: 18:30/22:30  
• domeka 15: 18:45/21:00  
• astelehena 16: 18:00 

El otro lado  
de la puerta
• barikua 13: 22:00  
• zapatua 14: 20:30/22:30   
• domeka 15: 21:00  
• astelehena 16: 21:15  
• martitzena 17: 20:00

Oker
• zapatua 14: 16:30   
• domeka 15: 16:30 

El libro de la selva
• zapatua 14: 16:30   
• domeka 15: 16:30 

Ratchet and Clank
• zapatua 14: 16:30   
• domeka 15: 16:30 

:: ELORRIO | ARRIOLA
O los tres o ninguno
• zapatua 15: 22:00  
• domeka 16: 20:00  
• astelehena 17: 20:00

El libro de la selva
• zapatua 15: 17:00 

:: ZORNOTZA |  
ZORNOTZA ARETOA 

Tini: el gran  
cambio de Violeta
• zapatua 14: 17:00  
• domeka 15: 17:00 

Toro
• domeka 15: 20:00  
• astelehena 16: 20:15 
 

ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org 

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

AGENDA
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Maiatzaren 14an, 20:00etan, Zornotzako 
Dudea auzoko San Migel elizan

Alos Quartet
Xabier Zeberiok, Francisco Herrerok, Lorena Nuñezek eta 
Pello Ramirezek osatzen dute Alos Quartet, eta biolina, 
txeloa eta nyckelharpa jotzen dituzte. Harizko laukoteko 
formatutik abiatuta, gaur egungo musikaren esparru 
anitzetan barneratzen da laukotea, musika estilo 
desberdinetara aurreiritzirik barik hurreratuz.

Antzerkia

:: IURRETA

MAIATZAREN 13an

17:00etan, ‘Ganbaran’, 
Ibarretxe kultur etxean.

:: DURANGO

MAIATZAREN 15ean

18:00etan, ‘Ensueños’, San 
Agustin kulturgunean.

MAIATZAREN 19an

21:00etan, ‘Naúfragos’, 
Plateruenean.

Erakusketa

:: DURANGO

MAIATZAREN 29ra arte

Alberto Palomeraren 
‘Observo y experimento’,  
Arte eta Historia Museoan.

:: ELORRIO

MAIATZAREN 31ra arte

Durangaldeko mapak,  
Iturri kultur etxean.

Jaiak

:: ABADIÑO (ZELAIETA)

MAIATZAREN 13an

17:00etan, Umeendako 
tailerrak, Txanporta plazan.

MAIATZAREN 14an

10:30ean, Ludoteka, 
umeendako jokoak eta 
tailerrak, Ferialeku plazan.

14:00etan, San Trokaz elizako 
kanpaien errepikaldi alaia.

17:00etan, ‘Desioak’ ikuskizun 
familiarra, Ferialeku plazan.

22:00etan, ‘Heroiak’ 
antzezlana, probalekuan.

MAIATZAREN 15ean

12:30ean, Meza Nagusia, eta 
ondoren, ezpatadantzari eta 
irlanderen dantzaldia, San 
Trokaz plazan.

14:00etan, 2006. urtean 
jaiotako umeei omenaldia.

16:30ean, San Trokaz sariaren 
kadete mailako txirrindulari 
lasterketa.

16:30ean, San Trokaz 
txapelketaren finala, 
Tornosolo trinketean.

18:00etan, Erromeria Puro 
Relajo taldeagaz, Txaporta 
plazan.

MAIATZAREN 20an

19:00etan, ‘Tipula’ ikuskizun 
familiarra, frontoian.

20:30ean, ‘Tipula’ ikuskizun 
familiarraren bigarren 
emanaldia, frontoian.

22:30ean, Kepa Junkera & 
Sorginak, probalekuan.

MAIATZAREN 21ean

11:00etan, Gazteluarako 
Kronoigoera, korrika eta 
bizikletan, Kanposantutik 
Gaztelutontorrera.

14:30ean, paella erraldoia, 
Ferialeku plazan.

18:00etan, eskuz binakako 
San Trokaz txapelketako 
haurren finala, frontoian.

18:00etan, Luhartz taldeagaz 
erromeria, Txanporta plazan.

20:00etan, parrillada, 
Txanporta plazan.

23:00etan, Han, Kometa eta 
KOP kontzertuan, Txanportan.

MAIATZAREN 22an

11:00etan, jolas erraldoiak eta 
tailerrak, Ferialeku plazan.

13:15ean, Jaizale 
Durangaldeko txistularien 
elkarteagaz eta Done Zezili 
abesbatzagaz.

17:00etan, kalejira Talde 
Batuak taldeko umeekin.

18:30ean, Sugarri fanfarrea, 
Txanporta plazan.

19:00etan, txokolatada, 
Txanporta plazan.

20:00etan, Gerbasi agurra.

Musika

:: BERRIZ

MAIATZAREN 20an

22:00etan, Mikel Uraken, 
Kultur Etxean.

:: DURANGO

MAIATZAREN 15ean

13:00etan, Geoff Farina, 
Plateruenean.

:: ZORNOTZA

MAIATZAREN 13an

23:00etan, Hora13 + Tres41, 
Zelaietan.

MAIATZAREN 14an

20:00etan, Alos Quartet, 
Dudeako San Migel baselizan.

MAIATZAREN 15ean

12:15ean, Musikeneko Dana 
hari laukotea eta Kandinsky 
hari seikotea, Bernagoitiko 
San Migel elizan.

Berbaldia

:: ELORRIO

MAIATZAREN 13an

19:00etan, ‘Oligopolioak 
itotzen zaitu?’ berbaldia, Iturri 
kultur etxean.

MAIATZAREN 18an

19:00etan, Kainabera 
elkarteak antolaturiko 
Gerratik Ihesi zikloaren 
barruko berbaldia: ‘Zer dabil 
gertatzen orain Sirian?’, Victor 
Pozasen eskutik, Iturrin.

MAIATZEKO AGENDA

13
KULTURA SAILA IBARRETXE - KULTUR ETXEA
17:00 Umeen antzerkia “Ganbaran” Teatro infantil, Ttipia Produkzioak. 
Sarrera dohainik.

16 IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA - Gizarte Ongizatea
18:15 Emakumeen literatur tailerrak.

17 IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA
18:30 Reading club “The bottle imp”.

20

KzGunea 
16:00 Marraztu edertasunez DRAW aplikazioarekin (oinarrizkoa) 
ikastaroa. Izena ematea: Maiatzaren 19ra arte.
UMEEN IPUIN KONTALARIA - IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA 
IZASKUN MUJIKA 
17:30 (3-4 urte bitartekoak) 
18:00 (5 urtetik gorakoak)

27
XIII. LITERATUR LEHIAKETAREN SARI BANAKETA
13:30 DBH, BTX, Helduak.
15:00 Lehen hezkuntza.
HELDUEN IPUIN KONTALARIA 
20:00 Miguel Angel Montilla “Cuentos entre sábana y manta”.

28
MAIZTEGI HERRI ESKOLA GURASO ELKARTEA
9:45 Krosa 
11:00 Multikirola 
12:30 Nin-Jutsu  
13:00 Gimnasia erritmikoa
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zorionak@anboto.org 
eguazteneko 14:00ak arteko epeaZORION AGURRAK

BOTIKAK

BARIKUA, 13 · 09:00-09:00
Irigoien 
Bixente Kapanaga 3 - Iurreta
Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotz

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

ZAPATUA, 14 · 09:00-09:00
Unamunzaga 
Muruetatorre 2C - Durango
Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

09:00-13:30
Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango

De Diego 
Intxaurrondo 22. - Durango

Bazan Diaz 
Uribarri 5 - Durango

Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango

Navarro 
Artekalea 6 - Durango

Campillo 
Montevideo etorb. 24 - Durango

Jaio-Olabarrieta 
Errekakale 6 - Elorrio

Eguren, Isabel 
Trañabarren 15 - Abadiño

Bartolome 
Gabiola 2 - Berriz

Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

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

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

DOMEKA, 15 · 09:00-09:00
Sagastizabal 
Askatasun etorb. 19 - Durango
Goiria, Mari Carmen 
Sabino Arana 6 - Zornotza

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

ASTELEHENA, 16 · 09:00-09:00
Etxebarria 
Montevideo etorb. 2 - Durango
Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

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

MARTITZENA, 17 · 09:00-09:00
Navarro 
Artekalea 6 - Durango
Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

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

EGUAZTENA, 18 · 09:00-09:00
Mugica 
Andra Maria 9 - Durango
Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

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

EGUENA, 19 · 09:00-09:00
Balenciaga 
Ezkurdi plaza 8 - Durango
Melero, Rosa Mari 
San Pedro 31 - Zornotza

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

Zorionak, Naiare eta Garazi! 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

  Ikasle alemaniarren talde bat Durangon egon da, San 
Antonio-Santa Rita ikastetxekoekin. Hurrengora arte!

  Maiatzan 7jen ezkondu jakun gazte 
pareja hau. Zorijonak Ijorreta eta 
Garaiko familijien partez.

  Zorionak, Elene! Maiatzaren 14an 
10 urte bete eta 15ean lehenengo 
jaunartzea egingo duzu! Ondo pasa 
asteburua!

  Etxekoen partez txokolatezko 
muxuak gure txapeldunarentzat. 
Aupa Isidrito. Maitte zaittugu, Urko!

  Zorionak, Larraitz eta Mendi! Egun 
bikaina pasa daigula maiatzaren 
14an, eta bidai on bat izan deizuela.

  Talde lan bikaina egin duzue lehen urtea izateko! 
Zorionak guztioi! Gurasoen partez!

  Maiatzaren 16an Maiak 5 urte 
beteko ditu. Zorionak poxpolin, mosu 
pila familia osoaren partez.

  Mutil guapo honek 9 urte bete 
zituen. Zorixonak etxekoen partez, 
Ekain! Ondo pasau gaur lagunekin!

  Zorionak, Josu! Mosu handi bat 
Ijjorretatik Uxuek eta Anartzek! 
Ondo pasau 17.ien!

  Zorionak, Elena! Agurtzane, Javi, 
Olaia eta Maiderren partez! 
Zoriontsu izatea opa  dizugu. Muxu 
asko!

 Zorionak Euri, maiatzaren 10ean 10 
urte borobil egin zenduzan. Mosu 
handi bat maite zaitugunon partez.

 Maiatzaren 11n Abadiñoko okin 
lirain honek urteak bete zituen. 
Zorixonak Idoia etxekoen partez! 
Guapa!



Durangoko Rugbi Taldean (DRT)  ‘Peter’ deritzonak nagusien partidu guztiak grabatzen ditu

 AKUILUA  Aitziber Basauri
Inoiz ez du jokatu, eta orain 
hasi da errugbia ulertzen. 
DRTko nagusien partidu guz-
tietara joaten da, bideokame-
ra hartuta, eta, kanpo-disko 
gogor bi bete ditu. Perretxiko 
zalea izanik, mendira eginda-
ko ihesaldietako bideoak ere 
baditu youtuben. Borja semea 
mendi bizikletan grabatuz 
eman zituen lehen urratsak.

Nahikoa lan duzu DRTren par-
tidu guztiak grabatzen...
Betidanik gustatu zaizkit bideo 
eta argazkigintza, baina, den-
bora hartu behar da, eta hori-
xe egin nuen duela bederatzi 
urte, bihotzeko batek eman on-
doren. Bizitza aldatu zitzaidan. 
Emandako bigarren aukera ho-
ri beste ikuspuntu bategaz har-
tu beharra nuen, eta nola hobe-
to gustukoen dudan zaletasu-
nagaz disfrutatuz baino?

Errugbiak eman dizu aukera 
hori, ezta? Zaletua zara?
Orain bai. Seme gaztea eta ilo-
bak beheko kategorietan zebil-
tzanean, tarteka baino ez nin-
tzen joaten; bakoitzaren par-
tidu bat grabatu nuen. Halako 
kolpeak-eta ikusten nituen ze... 
nahiago nuen futbola.

Eta nola hasi zinen, ba, errug-
bi partidu guztiak grabatzen?
Mikel semeak DRTko nagusie-
kin jokatzen du orain, eta par-
tiduak eta jokaldiak aztertze-
ko lagungarri egiten zaizkie 
bideoak. Duela hiru urte huts 
egin zuen Peio entrenatzaileak, 
eta semeak partidua nik graba-
tzea proposatu zidan. Bat gra-

batu nuen, gero beste bat, hiru-
garren bat...

Eta gaur arte!
Bai, gustua hartu nion. Kanpo-
tik ikusita, errugbia zer den 
jakiterik ez dagoela 
ohartu naiz. Itzelez-
ko balioak erakutsi 
dizkidate! Ines Etxegi-
belegaz jarraitu nuen 2. ur-
tean, etxeko partiduak gra-
batuz. Aurten, hiruzpalau 
baino ez ditut galdu: joan-e-
torria egiten badute, eurekin 
joaten naiz partidu guztietara.

Bideo eta argazki piloa 
izango duzu orduan!
Kanpo-disko gogor bi di-
tut DRTren partiduekin; 
bakoitza 2.000 gigakoa... 
Emazteak etxetik bo-
tako nau egunen ba-
tean: bideo-kamera 
erosita osagarriak behar 
dira; eta horiek zaharki-
tzean, berriak... ‘Bazatoz 
beste tramaku- l u  b a t e -
gaz!’, esaten dit.

Nagus ien p a r t i d u a k 
grabatzen dituzu. 
Bai. Inoiz jokatu ez badu-
te, behe- ko kategorieta-
ko par- tiduren bat graba-
tu dut, baina, tarteka.

E t a argazkiak? 
Ba- ditut, baina, Luis Itu-

rrioz ikustean, ahaztu 
egiten naiz. Oso argazki-

zalea da bera eta hura ere 
jarduera guztietan dago.

Zer egingo duzu bideoekin?
Aztertzen nabil zelan egin, bai-

na, 2015-2016 denboraldiaren la-
burpena egin gura diet. Fami-
lia arrazoiengatik edo adina-
gatik utzi beharra dutenei-edo 
emateko. Egunen batean ilobei 
erakusteko  (barrez).

Nolakoa izan da aur-
tengo denboraldia?  
Gorabeheratsua. Iaz-
koa izan zen zoraga-
rria!

Nola bizi dituzu 
une horiek?

O h o r e z k o  D i -
bisioan jokatze-

ko atarian geratu 
ziren. Zaleen babesa 

itzela da horrelakoetan. 
Lasai hartzen saiatzen 
naiz, osasuna dela-eta (ba-
rrez). Baina, oso une hun-
kigarriak dira.

Bestelako ekitaldiak ere 
grabatzen dituzu.
Prentsa agerraldiren bat, 

taldeen aurkezpena... abi-
satuz gero eta ahal izanez 
gero, ni edonora joateko 
prest. Iaz Olentzeroren ka-
lejira grabatu nuen San 
Fauston, koinataren bidez. 

Dena musutruk!
Gustatzen zaidalako joa-
ten naiz, eta ez dezatela or-
daintzeko konturik aipatu, 
ez dut hartuko eta!  DRT, 
jokalariak... beste familia 

bat daukat. Asko eman dit 
DRTak.

Luxua zara DRTrentzat.
Ez dakit ba! Eurei galdetu 
behar!  (barrez).

“Ez dezatela ordaintzeko konturik 
aipatu, ez dut hartuko eta!”

Pedro Moreno, ‘Peter’ | DRTren etxeko partidu guztiak grabatzen ditu | Iurreta, 1951
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Kazetaria

Akuilua

Kontziliazioa
Durangoko kaleetan, eskole-
tan eta jolas parkeetan gero eta 
aitite-amama gehiago ikusten 
ditut, haurren zaintza lanetan. 
Ikusmen selektiboa deitzen 
dioten hori izango da. Izan ere, 
gure kasuan ere aitite eta ama-
mari eskertu behar diegu se-
mearen zaintzaren zati handi 
bat euren gain hartu izana.

Omenaldi bat merezi dute. 
Gure inguruko jubilatuek rol 
berriak eurenganatzen ari di-
ra, ez bakarrik arlo honetan. 
Gero eta pertsona nagusi gehia-
go ikusten da ume eta besteen 
zaintzan, lan altruistak egiten, 
mugimendu sozialetan milita-
tzen… Gizartearen zutabeeta-
ko bat direla esango nuke, oker-
tzeko beldur handirik gabe.

Jendarte honen “keriak” 
izango dira, baina kontzilia-
ziorik ez da existitzen. Familia 
eta lana ez dago kontziliatze-
rik, bata edo bestearen artean 
aukeratu behar dugu. Egia da, 
bai, bi arloak ahalik eta hobe-
ren kudeatzen saiatzen garela, 
baina kontziliazioaren ideia 
sistemak jarri digun mauka da. 
Kontziliatzeko ustezko abantai-
la batzuk eskaintzen dizkigute, 
baina pribilegio gisa hartzen 
dira, ez eskubide moduan.

Errealitatea da bizi garen 
sistema honetan produzitzeko 
adinean gaudenok sekulako 
presioak ditugula sistemaren 
errota lan produktiboarekin 
elikatzeko. Bizitzeko lan egin 
behar da, eta sozialki onar-
tuak izateko ere bai. Bikote 
batean, familia zaintzeko lana 
utzi duen bikotekide bat nekez 
ezagutuko dugu, “rara avisen” 
bat egongo da, baina gehie-
netan errezeloz ikusia. Bada, 
eskerrak sistemaren “keriak” 
gainditzeko aitite eta amamen 
laguntza dugula. Bejondeiela!


