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Azken agurra  
Jon Barcenari   

Jon Barcena Amezuari azken agurra eskainiko diote gaur arratsaldean Berrizko 
frontoian. Atzo, berriz, Iurretako Orobiogoitia Institutuko ikaskideek eta 
irakasleek gogoratu zuten gazte berriztarra, ekitaldi hunkigarri batean.  • 5

Eneko Sagardoy: “Otsailaren 3a pasatuko da eta beste 
proiektu berri batzuk iritsiko dira. Ez dut honetara ohitu gura”
Antzerkia I Goya sarien banaketaren bezperan, Eneko Sagardoy eta Miren Erdoiza lehengusu-lehengusin eta antzerki kideak elkartu ditugu. Harreman berezia dute taula gainean 
zein kanpoan. Ikastolako antzerki taldeak (egun, Erdoiza da bertako koordinatzailea) eta Karrika Antzerki taldeak Sagardoyren formakuntzan izan duten eraginaz solastu dira, 
besteak beste. Horrez gainera ANBOTOk, ‘Handia’ko zuzendarietako bat den Aitor Arregigaz ere egin du berba; Arregi Sagardoyren irakaslea ere izan zen unibertsitatean. •  2-4

Gazte alokairuko 
sei etxeak 
hilabete barru 
eskuragarri 
Durango I Hilabete barru Faus-
tegoienako gazte alokairurako 
6 etxeak eskaintzeko prozesua 
abiatu gura du Durangoko Udalak. 
18 eta 30 urte artekoek eskatu 
ahalko dute etxea. Diru sarreren 
arabera ezarriko dute errenta, 
150-300 euro artean. 7
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antzerkia  •  

Eneko Sagardoy eta Miren Erdoiza 
lehengusu-lehengusinek batera 
eman zituzten antzezpen munduko 
lehen pausoak, Kurutziaga Ikasto-
lan eta Karrika antzerki taldean. 
Konexio berezia dute Mujikatar 
biek, eta unibertso horretako ateak 
ireki dizkiote ANBOTOri.

Indioak eta bakeroak. Amaitermin. 
Tio Andoniren brasa usaina. Zer da-
torkizu burura?
Ohe gainean dudan argazki zoraga-
rri bategaz gogoratzen naiz. Ni bu-

rua lumaz beteta dudala, eta lehen-
gusu denak urduri, gure bizitzako 
antzezlanik garrantzitsuena balitz 
bezala. Oso serio hartzen genuen.  
Ni beti sentitu naiz oso umoretsu, 
eta oso serioa aldi berean.
Oso profesionalak sentitzen ginen.
Txikitatik eduki dut gauzak egiteko 
kemena. Gauzak ondo egitearen 
kontua oso sartuta izan dut beti. 
Gizontxo bat sentituko nintzen, 
guztia kontrolatu guran. Zorionez, 
gaur egun deskontrol egoeretan 
bastante hobeto sentitzen naiz. 
Abuztuak 13. Miren Show. Protago-
nismo behar bat genuen. Gainon-
tzekoek konpetizioan, baina guk ez 
genuen errekonozimendurik izaten 
abuztuaren 13ra arte. 
Hura zen nire motibazioa sasoi ho-
rretan. Beste gauza batzuk egiten 
aspertu egiten nintzen, eta an-
tzerkia egitea zen dibertigarriena. 

Berdina gertatu izan zait bizitzako 
beste hainbat etapatan ere. Teorian 
gustuko izan beharko nituzkeen 
gauzengatik interes gutxi agertu 
dut, edo ez naiz abila izan. Aldiz, 
eroso sentitu izan naizen mundua 
asmatutakoa izan da. Oso ondo pa-
satzen nuen jolasten, eta guk biok 
protagonismo itzela genuen.

Umea zarenean, txaloak jaso-
tzea gura izaten duzu, eta guk an-
tzerkiaren bidez jasotzen genituen. 
Itzela muntatzen genuen, eta jen-
dea ikustera etortzen zen. 
Zenbat ordu igaro ditugu ikastolan 
entseatzen, karrajo eta eskailera ar-
teko txoko propioan?
Orain dela gutxi garai horiek gogo-
rarazi zizkidaten: belauniko, zapa-
tilak belaunetan ezarrita nituela, 
ipotx bat ematen nuela. Horrela-
koak gogorarazten dizkidatenean 
konturatzen naiz, beharbada be-
rreskuratu beharko nukeela erlaxa-
tuta egon eta disfrutatzea; ikustea 
gai naizela oraindik barrea eragite-
ko. Orain arte egin ditutan lanak, 
Heriotza Bikoitza izan ezik, guztiz 
dramatikoak izan dira. Garai ho-
rietara begiratuz gero, Eneko oso 
komiko bat ikusten dut eta hori be-
rreskuratu egin beharko nuke.
Antzerkiari edo dramatizazioari lo-

tutako irudi gehienak ikastolagaz 
lotzen ditut. Horra heldu ziren baita 
Izar, Mattin eta Zerribarne ere. 
Ikastolak zeozer eman badit, ikas-
kide eta abarrez gain, umorea izan 
da. Umore absurdo bat garatu dut 
bertan. Horrez gain, jolasteko espa-
zio bat ere eman dit. Maiz galdetu 
diot neure buruari ikastolara joan 
izan ez banintz ez nintzatekeela ho-
netara dedikatuko. Oraindik gogo-
ratzen naiz ze urduri egon nintzen 
Ikastolako antzerki aurreko udan. 

Antzerkiak proban jartzen zaitu  
adin horretan. 
Karrika iritsi zen gero. Txotxek [Jose 
Martin Urrutia, irakaslea] itxaroteko 
esan zigun, gazteak ginela, gogora-
tzen duzu? Gerora konturatu naiz gu 
babesten zebilela.  
Guri antzerkiaren mundu zoraga-
rriaren ateak parez pare zabaldu 
zitzaizkigun. San Agustinen sartu 
eta lurralde berri batera sartzea 
bezalakoa zen. Aldi berean, antzer-
kiak eragiten dituen tentsioa eta 

beldurra erakutsi zizkigun, eta bai-
ta publikoari obra erakutsi aurretik 
egin beharreko lan guztian kolekti-
boak duen garrantzia ere. 

Nire kasuan, Karrikak antzerkia 
baino gehiago eman dit, eta hori 
niretzat antzerkia nire naturaren 
parte dela. Karrikaren bidez, an-
tzerkiaren eragin sozialki eral-
datzaile hori presente eduki dut. 
Kanpotik Durangora etorri den 
jendearengana hurbiltzeko aukera 
eman dit, adibidez. 

Karrikak antzerkia eta borro-
ka soziala presente ditu. Karrikak 
emakume gorputza eta ahotsa ditu, 
eta gizonek boterea zuten espazioe-
tatik iritsita, ez da gutxi niretzat. 
Ordura arteko nire erreferentzia 
guztiak gizonezkoak ziren. Ez 
genuen deskubritu antzerkia ba-
karrik, harremantzeko modu bat 
ere deskubritu genuen; ezberdin-
tasunak onartu ez ezik, indartzeko 
sistema bat; iritziak trukatzeko 
modu bat, sentsibilitatea nola lan-
du, bizitza osorako diren errefe-
rentzia estetikoak eta musikalak... 
Karrika, antzerkia, eta mila gauza 
dira. Pertsona baten garapenerako, 
nerabezaroko etapa garrantzitsua 
Karrikan eta San Agustinen igaro-
tzea babesleku batean sartzea izan 
zen. Barrutik kanpora eraldatu 
ninduen.  
Brigitte eta Philip iritsi ziren gero. Gu-
retzat lehen esperientzia profesionala 

“Nerabezaroko etapa  
Karrikan eta San 

Agustinen igarotzea 
babesleku batean 
sartzea izan zen” 

Eneko Sagardoy 
Mujika
Antzezlea

Durango  I  1994

Modu batera edo bestera, Eneko Sagardoy, Miren 
Erdoiza eta antzerkia beti egongo dira lotuta. Goya sarien 

banaketaren atarian, ehundu duten harremanaz solastu dira. 

Atzera begiratuz gero, 
Eneko oso komiko bat 
ikusten dut, eta hori 
berreskuratu beharko 
nukeela uste dut”

Karrikaren bidez, 
antzerkiaren eragin 
sozialki eraldatzaile 
hori presente  
eduki dut”
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zen. Inflexio puntu bat izan zen.
Nik ahalik eta pertsonaia gehien 
egin gura nituen. Lotsatia nintzen, 
baina izateko arrazoi bat nuen 
pertsonaien bidez, edozer plan-
teatzeko askatasuna nuen, denak 
balio zuen.

Ondo eta gaizki, ona eta txarra 
kontzeptuen artean lehenbiziko 
apurketa Karrikan izan nuen. Edo-
zer egin nezakeen, denak balio 
zuelako. Nik ordura arte ez nuen 
hori jaso.

Karrikak izaera iraultzailea 
izan du beti. Kalean esaten ez geni-
tuenak oholtzan esaten genituen. 
18 urteak iritsi zitzaizkigun gero. 
Eta helduagoak egin ginen.  
Bai, noski. Gu antzerkiagaz hazi 
gara eta antzerkiak hazi gaitu gu. 
Antzerkiak guri asko erakutsita 
heldu ginen 18 urteetara, eta gure 
parte handia zela sentituta. Or-
duan, helduen rolak hartu behar 
izan genituen. Nik errekete eta zuk 
amabirjin herritar bortxatu baten 
paper oso bortitzak egin behar 
izan genituen.

Beste pertsona batek beste bide 
batzuetatik jasotzen duen infor-
mazioa edo esperimentazioa guri 
antzerkiak eman dizkigu, eta 
paper horietan sartu behar izaten 
ginen, gainera. 
Lurra Astinduz. Krisi betean harrapatu 
gintuen, zer egin jakin barik edo. Ez 
naiz damutzen hartutako erabakia-

gaz, baina ez dakit berriz egingo nuen.
Ez naiz damutzen egindako ezer-
taz. Oso gaizki planteatuta dago 18 
urtegaz horrelako erabakiak hartu 
behar izatea; batetik, inguruak 
ematen dion garrantziagatik, eta, 
bestetik, norberak ez dakielako 
zein aukera dauden. Eta paradoxi-
koa da, baina kosta zitzaidanagaz 
karrera aukeratzea, azkenean ia ez 
nuen unibertsitatea zapaldu, asko 
ikasi nuen arren. Gerora konturatu 
naiz berdin dela zer ikasten duzun, 
beti guztiagaz ikasiko duzula bizi-
tzarako. Oso bigarren mailan ikus-
ten dut bere garaian hainbeste pisu 
zuen ‘Zer ikasi?’ hori.
Asko disfrutatu ditut zugaz, entse-
guak. Antzerki aurreko erritualek 
obrek besteko garrantzia dute.
Biok eman diogu garrantzi handia 
umoreari, eta oso potentea da hori. 
Erreferentzia berriak sortzen dira 
hainbat unetan, eta horiek umore-
ra eraman daitezke. Hori da, nire 
ustez, nire arma garrantzitsuena.

Guk denetik egiten ikasi dugu: 
furgoneta bete eta hustu, adibidez, 
eta, horri esker, hori egiten duena 
beste modu batera zaintzen eta 
baloratzen duzu. Eta hori da, gaur 
egun, aktore ezagunak ikusten 
ditudanean gehien baloratzen du-
dana. Filmazioek irauten duten bi 
hilabeteetan, lankidea lagun min 
bilakatzen da, eta lana bukatzean 
desagertu egiten da. 

Erritualei dagokienez, beti itzul-
tzen zara zoriontsu izan zaren 
momentu horietara. Nire kasuan, 
azkeneko hamarkadan momen-
tu horiek errepikatu egiten dira. 
Antzerkian deskubrimenduak 
beste erritmo batean egiten dira, 
lengoaia propio bat eraikitzen da 
antzerkiko jendeagaz, ez hobea ez 
okerragoa, berezia; ulertzen duzu 
modu batera jokatu dezakezula, 
eta jende horrek ulertuko zaituela. 
Horregatik diot etxea dela antzer-
kia, oso nirea den lekua bezala 
ulertzen dudalako. 
Inunganen etxerik ez zuten bi per-

tsona ziren Ibra eta Moha. Ibraren 
eszena zeuk idatzi zenuen.  
Karrikak beti jarri dizkigu aurrean 
injustizia sozial eta politikoak. Zo-
rionez, immigrazioaren gatazkak 
ez nau hain hurbiletik jo, eta paso 
egin nezake. Antzerkiak, ostera, 
aurpegi aurrean jarri dizkit, eraku-
tsi dit zein pribilegiatu jaio naizen.

Ni aktorea naiz, aktuatzen du-
dalako, baina nik idatzi, zuzendu 
eta sortu egiten dut. Gauza guztien 
gainetik sortzaile sentitzen naiz. 
Goenkaleko fasea iritsi zen ostean. 
Momentu gris asko eduki ditut, eta 
zuk ondo dakizu hori. Nire ‘Dana-
ri bai’ esateko tendentzia horrek 
gainditu izan nau, eta ezin izan dut 
disfrutatu nik gura beste. Ia ez dut 
gogoratzen Goenkale, unibertsita-
tea eta Karrika batu zitzaizkidan 
urtea. Baina dena egin gura izate 
horrek gogortu ere egiten zaitu, 
eta, orain, proiektu bakarrean lan 
egin ahal izanda, espazio pilo bate-
gaz sentitzen naiz. Ez nuke aldatu-
ko egindako ezer.
Zenbait proiekturen artean aukera-
keta egitea ez da erraza izan beti.
Egia da hori. Momentu oso gozoan 
nago orain, baina Handia eta bes-
te gauza baten artean aukeratu 
beharra zegoen, eta eskerrak zuei. 
Profesionalki, galdera ikur oso po-
toloak izan ditut mahai gainean, 
beste edonork izan ditzakeen beza-
la, baina, nire kasuan, publikoak 
izaten dira proiektuak. Pixkanaka 
pentsatzen nabil zein den eduki 
gura dudan bizimodua. 
Handiaren filmazioa gogorra izan 
zen? 
Nire bizitzan igaro ditudan bi hi-
labete onenetakoak dira. Ez dut ia 
oroitzen pertsona moduan zer bizi 
izan nuen, baina pentsa, Gustura-
go nengoen lanean, kalean baino! 
Lan hau oso berezia da, eta zaila 
da hitzez azaltzeko. Presio handia 
nuen, batez ere, nire buruarekiko. 
Oraindik ere badut sentsazio hori, 
‘Nola iritsi naiz ni hona?’. Ofizio 
honek badu beste alde bat, alfonbra 
gorria, kontaktuak egitea... Ha-
sieran deserosoa zitzaidan, baina 
asko ikasi dut azken asteetan, eta 
orain gustura nago. Beldurra dut, 
baina beste batzuetan nire buruari 
aprobetxatzeko esaten diot. Han-
kak lurrean edukitzeko modu bat 
da. Otsailaren 3a pasatuko da, eta 
gero beste proiektu batzuk eto-
rriko dira. Ez dut honetara ohitu 
gura.  
Otsailak 3. San Blas jaiak Abadiñon, 
eta Goya sarien gala Madrilen.
Nire desio handiena egun ho-
rretan disfrutatzea da. Badakit 
tentsio barik ez naizela egongo, 
baina disfrutatzea gura dut, saria 
eraman edo ez. Horrek galdu du 
jada pisua. Irabazi egin gura dut, 
noski, baina lasai nago. Proiektu 
berrietan lan egitea da gura duda-
na, eta nominaturik egoteagatik 
lana egiteko aukera berriak badi-
tut, nahikoa.

Antzerkiko jendeagaz 
lengoaia propio bat 
eraikitzen da, ez 
hobea, ez okerragoa, 
berezia

Momentu batzuetan, 
‘denari bai’ esateko 
tendentzia horrek 
ez dit behar beste 
disfrutatzen utzi”

LEHIOR ELORRIAGA
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Aldizkari honek Bizkaiko Foru 
Aldundiaren laguntza jaso du

PEFC ziurtagiria
Produktu hau
kontrolatutako
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren  
ziurtagiria dauka
www.pefc.es

errePOrtaJea  •  aritz maldonado

Handiako grabazioaren aurretik ere 
elkar ezagutzen dute Aitor Arregik 
eta Eneko Sagardoyk. Izan ere, 
zuzendari-aktore harremana izan 
aurretik, irakasle-ikasle harrema-
na zuten. Aktore durangarragaz 
batera, Arregik ere Goyarako izen-
dapena jaso du Jon Garañogaz ba-
tera Handian egin duen zuzendari 
lanagatik.

Hamahiru hautagaitza dituzue. Pre-
sio handia duzue?
Egia esan, lasai gaude. Ez dugu 
presiorik. Guretzat, hamahiru 
izendapenegaz hor egotea espero 
ez genuen garaipen bat da; beraz, 
zentzu horretan, lasai gaude. Orain 
lasai gaude, baina, beharbada, gaur-

tik aurrera zerbait gehiago igarriko 
dugu, eta urduriago jarriko gara. 
Azken finean, hainbat Goya sari 
dira jokoan daudenak. Batzuetan 
indartsu gaude, beste batzuetan ez 
hainbeste, baina gogotsu gaude zer 
gertatzen den jakiteko.
Kritikaren zein publikoaren aldetik, 
kritika oso onak eduki ditu. Pozik pe-
likulak egindako ibilbideagaz?
Oso pozik gaude. Orain dela hilabe-
te batzuk ez genuen inondik ere es-
pero pelikulak horrelako ibilbidea 
izatea. Donostian hasi zen, eta in-
dartsu irten zen bertatik. Eskerrak 
horrelako festibal inportante ba-
tean lekua hartu ahal izan genuela, 
horrek indarra eman baitzion. Kri-
tika aldetik ere oso ondo funtzio-
natu du orokorrean, eta jende asko 
joan da filma ikustera estreinatu 
zenetik. Jendeak ondo erantzun 

zuen. Hortik aurrera, erraza izan 
da; handitzen joan da, eta azkene-
ko kolofoia nominazioena izan da. 
Promozio kontuekin-eta ibili gara, 
eta festibaletan pelikula defenda-
tzea ere tokatu da, baina neke polit 
bat izan da hori. 
Maiz nabarmendu duzue aktore 
taldearen lana, tartean, Eneko Sa-
gardoyk meritu handia duela Miguel 
Joaquin sinesgarri bat lortzen. 
Bai, Enekok berak sortu du Miguel 
Joaquin. Guk egin duguna, sorkun-
tza horretan laguntzea izan da, 
horretarako ahal diren bitarteko 
denak jarrita. Meritu itzela du, per-
tsonaia bat sortu behar duzulako, 
hasieran normala dena, gero erral-
doi bihurtzen dena, eta handitzen 
doana eta barrutik ere handitzen 
doana. Ez bakarrik hezurrak, baita 
organoak ere, eta horrek pertso-

narengan ze eragin duen erakutsi 
behar duzu. Hori ez da erraza, eta 
Enekok tekla egokiak sakatzen as-
matu du, eta ikusten da meritua, 
errekonozimendu handia jasotzen 
ari baita. Baina guk uste dugu, be-
re anaiaren paperean Joseba Usa-
biagak lagundu diola pertsonaia 
handitzen, eta, aldi berean, Enekok 
lagundu diola Josebari handitzen. 
Azken finean, Handia bi anaiaren 
arteko istorioa da. Aktore talde 

osoak lan itzela egin du. 
Eta, teknikoki, buruhauste asko era-
gin dizue grabaketak?
Eguneroko azterketa moduko bat 
izan da; beharbada, egun batean 
ondo irteten zenak hurrengo egu-
nerako ez zuelako balio. Bageni-
tuen alternatibak, baina ez kontrol 
osoa. Beti zegoen efektu arduradu-
naren laguntza; hainbat departa-
menturen batura izan da: Eneko 
bera, makillajearena, efektuena, 
jantziena. Nahiko azkar hasi ginen 
ikusten pertsonaia sineskorra gera-
tzen ari zela, eta horrek lasaitu egin 
gintuen.
Sagardoy ikasle edukitzeak izan 
zuen eraginik aukeraketan?
Ez. Eta, batzuetan, norbaitegaz 
loturak izatea zaildu egiten du kon-
tua. Eneko mila saltsatan dabilen 
pertsona bat da, eta guztietan on-
do. Etortzen zenean oso ikasle fina 
zen, jantzia eta interesgarria, eta 
ekarpen handiak egiten zituena. 
Gaztea izan arren, agerikoa zen 
asko bizitakoa zela. Hau egitera eto-
rri zenean, hasieran arraroa egin 
zitzaidan; Jonek [Garaño] hasiera-
tik argi zeukan, eta proba egin eta 
gero hautagai nagusi bilakatu zen; 
fisikoa egokia zen, eta bere meritu 
osoz posizionatu zen. Gero, niri 
oso erraza egin zitzaidan ikasletik 
aktorerako pareta hori botatzea; 
beti dago entzuteko eta ekarpenak 
egiteko prest. 

“Oso erraza egin zitzaidan Eneko ikaslearen eta 
Eneko aktorearen arteko pareta hori botatzea” 
Goya sarien banaketara hamahiru hautagaitzagaz aurkezuko da bihar ‘Handia’ filmeko lan taldea

Enekok berak sortu 
zuen Miguel Joaquin; 
guk sorkuntza 
horretan lagundu egin 
genion, bitartekoekin”

Ez dugu presiorik, 
guretzat garaipen 
bat da hamahiru 
izendepenagaz bihar 
Goya sarietan egotea” 

Nahiko azkar ikusi 
genuen erraldoia 
sineskor geratzen 
ari zela, eta horrek 
lasaitu egin gintuen”

Aitor 
Arregi Galdos

Zuzendaria
Oñati  I  1977
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Mindfulness 
ikastaroan izena 
emateko aukera  
dago Berrizen

berriz  •  maialEn zUazUBiSKar

Pentsamendu, sentsazio fisi-
ko, emozio eta sentimenduak 
zehaztasun handiagoz nabari-
tzen ikasteko asmoz, Mindfulness 
ikastaroa antolatu dute Berri-
zen. Tailerraren antolatzaileek 
jakitera eman dutenez, ikastaro 
honetan emakumeen ahaldun-
tzea, norberaren zaintza eta 
autonomia landuko dituzte adi-
men emozionalaren eta mindful-
nessaren praktikagaz.

Berrizko Jabekuntza Eskola-
ren barnean antolatuta dagoen 
tailerrean izena eman gura du-
tenek otsailaren 6a baino lehen 
egin beharko dutela adierazi 
dute, prentsa ohar bidez, ikasta-
roko antolatzaileek. 

Horrez gain, ikastaroaren 
inguruko informazio gehia-
go gura duenak gizarte3@be-
rriz.eus helbidera idatzita edo 
946824525 telefono zenbakira 
deituta jaso ahalko duela jakite-
ra eman dute. 

Ikastaroa, eguaztenero
Ikastaroa eguaztenetan izango 
da, 16:30etik 18:30era bitartean. 
Bertan, 12 urtetik gorako ema-
kume berriztarrek parte hartu 
ahalko dute.

Lehenengo saioa otsailaren 
7ko eguaztenean izango de-
la eta ikastaroak maiatzaren 
30era arte iraungo duela adie-
razi  dute. 

Arrapalak egin 
dituzte, espaloiak 
irisgarriagoak  
izan daitezen

izUrtza  •  JoSEBa dErtEano

Durango, Izurtza eta Mañaria 
espaloi luze batek batzen ditu. 
Ibilbide horretako hainbat to-
kitan baserrietarako eta auzoe-
tarako sarbideak daude. Puntu 
horietako espaloi zatiak ez zeu-
den irisgarritasun neurrietara 
egokituta. Horregatik, udalak 
lanak burutu ditu gune horiek 
irisgarriago egiteko. 18.500 eu-
roko diru atala bideratu dute 
horretara. Lanak Bermeosolo 
enpresari esleitu zizkioten, eta 
hauek, joan zen asteko egue-
nean hasita, astebeteren ba-
rruan amaitu dituzte. Ortuzar 
auzorako sarbide bietako espa-
loietan, Antonio Txiki okinde-
girako sarreran eta udaletxeko 
biltokirakoan egin dituzte arra-
palak, besteak beste. 

berriz  •  maialEn zUazUBiSKar

Familiarteko, lagun eta herriki-
deek azken agurra egingo diote 
gaur Jon Barcena Amezuari, Berriz-
ko frontoian. Senide eta lagunek 
antolatu duten ekitaldia 19:00etan 
hasiko da. 

Atzo, berriz, Iurretako Orobio-
goita Institutuko ikaskideek egin 
zioten azken agurra gazteari. Ins-
titutuko ikasle eta irakasleek an-
tolatutako ekitaldi hunkigarrian 
ehunka lagun batu ziren. Bertan, 
Jon Barcenaren arrebari eta gura-

soei lore-sorta eskaini zieten ikaski-
deek. Horrez gain, Orobiogoitiako 
ikasle bik Xalbadorren Heriotzean 
abestia kantatu zuten eta, ostean, 
gaztearen omenezko bertsoak 
abestu zituzten. Ekitaldiari amaie-
ra emateko, gaztearen ikaskideek 
puxiketan mezuak sartu eta zerura 
askatu zituzten. 

Boluntarioek aurkitu zuten
Abenduaren 30ean Gorbeia men-
dian desagertu zen gaztearen gor-
pua bere familiarteko eta lagunek 

aurkitu zuten joan zen domekan, 
Urrunagako urtegi inguruko ba-
soan. Domeka goizean 105 lagun 
irten ziren Berriztik, autobus bitan, 
aurrez Ertzaintzak miatu zuen 
zonaldea berriz ere arakatzeko as-

moz.  “Denbora aurrera zihoan eta 
ezin ginen geldirik egon. Horrega-
tik erabaki genuen zonaldea berri-
ro arakatzea”, azaldu zuen bilaketa 
taldeko berriztar batek. “Araketa 
sakona egin eta, gutxienez, toki bat 
deskartatu gura genuen, hemen 
inguruan egon zitekeen ala ez jaki-
teko”, adierazi zuen berriztarrak.

Eremua hiru zatitan banatu zu-
ten, eta horietako batean aurkitu 
zuten gaztearen gorpua. Bilaketa 
taldekoek azaldu zutenez, arropak 
agertu ziren tokitik 150 metrora 

gutxi gorabehera aurkitu zuten Jon 
Barcenaren gorpua. 

Horrez gain, astelehenean egin 
zioten autopsia Gasteizko Auzitegi-
ko Patologiako zerbitzuan 20 urte-
ko gazteari eta Ertzaintzak jakitera 
eman zuenez, hasierako azterke-
tak, eta baita autopsiak ere, baiezta-
tu zuten berriztarraren gorpuak ez 
zuela ez biolentzia zantzurik ezta 
kriminalitate zantzurik ere.

Dolumin mezuak sareetan
Bestalde, sare sozialak dolumin 
mezuekin bete dira aste honetan. 
Arnaldo Otegik eta Fermin Etxe-
goienek, esaterako, elkartasun me-
zuak idatzi dituzte; baita bilaketa 
lanetan laguntzen ibili ziren Pou 
anaiek ere. Berrizko Udalak ere bat 
egin du herriko gaztearen fami-
liaren saminagaz, eta babesa eta 
elkartasuna erakutsi dizkiete sare 
sozialen bidez.

Jon Barcenari azken agurra egingo 
diote Berrizen, gaur arratsaldean
Atzo Iurretako Orobiogoitia Institutuko ikaskideek azken agurra egin zioten gazteari. 
Ekitaldian, berriztarraren klasekideek hainbat mezu zituzten puxikak bidali zituzten zerura

Iurretako Orobiogoitia institutuko ikaskideek azken agurra egin zioten atzo.

Jon Barcenaren 
senitartekoei lore-sorta 
eskaini zioten  
gaztearen ikaskideek

Boluntarioek aurkitu 
zuten gazte berriztarraren 
gorpua, Urrunagako 
urtegi ondoko basoan

zaLDibar  •  a.m.

Euskaltzalez bete zen eguaztenean 
liburutegi zaharra Kike Amonarri-
zen hitzaldia entzuteko. Amonarri-
zen berbetan, euskara bidegurutze 
batean dago, aldaketa asko egon 
direlako denbora gutxian. Adibide 
moduan, belaunaldi eleaniztunen 
sarrera, krisi ekonomikoaren on-
dorio linguistikoak eta internet 
aipatu zituen. Hala ere, aldaketa 
positiboak ere aipatu zituen telebis-
tako aurkezleak, hala nola Araban, 
Bizkaian eta Nafarroan “euskara-
rekiko jarrera ona dela”. Horrez 
gainera, “ulermenari” orain ema-
ten zaiona baino garrantzi gehiago 
eman behar zaiola azpimarratu 
zuen. “Datuek erakusten dute im-
passe egoera batean gaudela; beraz, 
hau da unea erabaki estrategikoak 

hartzeko euskararentzat”, esan du. 
Euskaraldiak inertziak astintzeko 
ariketa bat izan gura du antolatzai-
leen berbetan. 

Aurrera begira, euskaraldiak bi 
saio egingo ditu taldea abiatzeko 
helburuagaz: lehenbizikoa otsai-
laren 21ean izango da; bigarrena, 
berriz, martxoaren 7an egingo da. 
Euskaraldiari ekingo dion batzor-
dea bertan bildutakoekin abiatzea 
izango da asmoa. 

Kike Amonarrizen berbetan, euskararen alde “erabaki 
estrategikoak hartzeko momentua” da oraingo hau
Martxoan Euskaraldiaz arduratuko den batzordea martxan jartzea da helburua; otsailean ere saioa egiteko asmoa dute

Kike Amonarriz  Zaldibarko liburutegi zaharrean.

Bi saio egingo dituzte, 
otsailaren 21ean eta 
martxoaren 7an; hor 
abiatuko da batzordea
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Garai  •  marKEl onaindia

Datozen urteetan herrian egingo 
diren aldaketak diseinatzea da Hi-
ri Antolamendu Plan Orokorraren 
helburua. Zer bide eraiki, zelako 
zerbitzuak eskaini, instalazioak be-
rrikusi, etxe berririk behar den ala 
ez erabaki... Herri guztietan bezala, 
Garain ere hasi dira hausnarketa 
hori egiten, azkenekoz arau subsi-
diarioak onartu zirenetik denbora 
bat igaro da eta. Plan berria disei-
natzeko bidean, joan zen astean 
aurkezpen batzarra egin zuten 

herrian, eta 50 lagunek parte hartu 
zuten. Planaren oinarriaz informa-
tu zuten arkitektoak eta lana gida-
tzeko hartu den enpresak. 

Luzea izan ohi da HAPO berri-
tzeko prozesua, eta hasiera hone-
tan planaren zutabeak zehaztea 
izaten da asmoa. Horretarako, 
zenbait herritarren artean inkes-
tak egingo dituzte, euren iritziak 
jasotzeko.

Gerora, batzar zabal gehiago 
egitea da aukera bat, behin betiko 
plana garaitar guztien artean ados-
tu ahal izateko.

50 lagun batu dira Garaiko hirigintza 
plan berria sortzeko lehen batzarrean
Plan orokorraren helburua datozen urteetan herrian egingo diren aldaketak zehaztea da

Jende ugari batu zen urtarrilaren 23an egindako batzarrean.

Zenbait herritarren 
artean inkestak egingo 
dituzte, euren  
iritziak jasotzeko

Herririk herri

Etxegabetzeren bat 
egonez gero, 
kaltetuen alde lan 
egingo du udalak

eLOrriO  •  maialEn zUazUBiSKar

Elorrion etxegabetzeren bat 
egonez gero, kaltetuen alde lan 
egiteko protokoloa jarriko du 
martxan udalak. “Elorrioko 
Udalak bere kezka osoa adieraz-
ten du etxe bat izateko zilegiz-
ko eskubidea kolokan ikusten 
duten herritarren egoeraren 
aurrean. Ondorioz, udalak aha-
legin guztiak egingo ditu egoe-
ra ekonomiko zehatz baten 
aurrean, pertsona horien etxe-
bizitza eskubidea bermatzeko”, 
esan dute udal ordezkariek.

Prentsa ohar bidez jakinarazi 
dutenez, etxegabetze kasurik 
ezagutuz gero, udalak harre-
man bidea irekiko luke bankua-
gaz. Honen helburua prozedura 
bertan behera uztea eskatzea 
eta kaltetuak izan ditzakeen 
proposamenak finantza-era-
kundeari helaraztea izango 
da. Horrez gain, etxegabetze 
kasurik egonez gero, Elorrioko 
Udalak kreditu erakundeekin 
duen harreman instituzionala, 
ekonomikoa eta elkarlana be-
rrikusiko dituela adierazi dute.

eLOrriO  •  maialEn zUazUBiSKar

San Roke auzoan dagoen errug-
bi-zelaiko irisgarritasuna berma-
tzeko asmoz, Elorrioko Udalak 
hainbat lan egingo ditu bertan. 
Maiatzean hasi eta denboraldi 
berria hasi orduko burutu gura di-
tuzte lanak eta, Elorrioko Udalak 
adierazi duenez, 600.000 euroko 
aurrekontua dute horretarako. 

Gaur egun Elorrioko errugbi
-zelaiak ez du ez aldagelarik ez 
komunik, eta arazo horri amaie-
ra ematea ere bada lanen asmoa. 
“Errugbi taldeek eskolako pabilioi-
ko aldagelak eta komunak erabili 
behar dituzte”, adierazi du Idoia Bu-
ruaga alkateak. “Gainera, egungo 
komunetan irisgarritasuna ez da 
bermatzen, eta arazo horri bukaera 
ematea ere bada gure asmoa”, gai-
neratu du. 

Maiatzean hasi eta denboraldi 
berrirako amaituta izatea gura di-
tuzten lanei esker, lau talderentzat 
eta epailearentzat aldagelak egon-
go dira San Rokeko zelaian. Horrez 
gain, komunak eta tabernako ba-
rra bat ere hartuko ditu eraikin be-
rriak. “Gaur egun ere barratxo bat 
jartzen dute errugbi taldekoek, eta 
horrek ere lekua izango du proiek-
tuan”, adierazi du Buruagak. 

Bestalde, eraikin berriaren ko-
kalekuari dagokionez, egun ha-
rrizko aparkalekua dagoen tokian 
joango dela esan dute Elorrioko 

Udaleko kideek. 
Horrez gain, errugbi-zelaiko 

albo batean, eraikin berriaren 
ondoan, harmailak jarriko dituz-
tela gaineratu dute. “Estaldura bat 
izango duen gune bat izango da, 

errugiaz gozateko gune aproposa”, 
adierazi zuen Dani Palacios kirol 
zinegotziak azken osoko bilkuran. 

Eskolan lanak
Bestalde, errugbi-zelaiko lanak 

amaitutakoan Herri Eskolan ere 
lanak egiteko asmoa dutela jaki-
narazi du alkateak. “Etorkizunean 
eskolako irisgarritasuna hobetzea 
eta kiroldegian komunak jartzea 
da gure asmoa”, bukatu du.

Errugbi-zelaian aldagelak eta harmailak 
jarriko dituzte 600.000 euro inbertituta
Maiatzean hasiko dira San Roke auzoan dagoen errugbi-zelaiko lanak egiten

Errugbi-zelaian harmailak jarriko dituzte.

Eusko Jaurlaritzako 
Bikain ziurtagiria  
lortzen saiatuko da 
Otxandioko Udala

OtXanDiO  •  J.d. 

Eusko Jaurlaritzak ematen duen 
Bikain euskararen kalitate 
ziurtagiria lortzen saiatuko da 
Otxandioko Udala. Euskararen 
erabileraren bikaintasun bi-
dean, euskararen presentzia, 
erabilera eta kudeaketaren gu-
txieneko maila egiaztatzen du 
orain 10 urte sortu zuten ziur-
tagiriak. Otxandioko Udalean 
kanpora begirako zein udal ba-
rruko jardunbideetan euskarak 
duen presentzia ebaluatu eta 
aztertuko dute. 
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DUranGO  •  marKEl onaindia

Podemos-Ahal Dugu alderdiak 
egoitza ofiziala edukiko du au-
rrerantzean Durangaldean, Du-
rangoko Goienkalean hain justu 
ere. 2014an sortu zen alderdiaren 
eskualdeko zirkulua, eta, geroztik, 
sendotzen joan den mugimendua 
da.

Joan zen barikuan egin zuten 
inaugurazio ekitaldia, eta herritar 
ugari batu ziren babesa agertzera.  

Alderdiaren erkidegoko arduradun 
Lander Martinez ere bertaratu zen. 
Ekitaldian, Julian Riosek (Duran-
gon Herriaren Eskubideko zinego-

tzi ere bada) pozez hunkituta egin 
zuen berba, negarrari ezin eutsirik. 
Eskerrak eman zizkien bertara-
tutakoei eta baita Durangaldeko 
zirkulua sortu zenetik lanean ibili 
diren guztiei ere. Antonio Macha-
do poetaren esaldi bategaz amaitu 
zuen hitzartzea: “Egin ezazue poli-
tika. Bestela, beste batzuek egingo 
dute zuen partez, eta, seguruenik, 
zuen aurka”.

Podemos-Ahal Dugu alderdiak  
egoitza zabaldu du Goienkalean
Herritar ugariren babesagaz zabaldu zuten Durangoko egoitza joan zen barikuan

Dantzariagaz inauguratu zuten Goienkaleko egoitza.

Eskerrak eman zizkien 
bertaratutakoei eta 
zirkulua sortu zenetik 
lanean ibili diren 
guztiei ere

Estazio zaharra 
botata, sarbide 
nagusia eraikitzea da 
hurrengo pausoa

DUranGO  •  m.o.

Joan zen astean amaitu zuten 
estazio zaharra eraisten eta, 
orain, geltoki berrirako sarbide 
nagusia eraikitzea izango da 
Durango Operazioaren hurren-
go pausoa. Udalak azaldu du 
2006ko plan berezian jasotzen 
zela estazio zaharra botatzea, 
eta hori beharrezkoa zela sarbi-
de nagusia eraikitzeko. Gainera, 
instituzioaren arabera, estazio-
ko eraikinak ez zeukan babes 
izaerarik; bai, ostera, transfor-
mazio elektrikoko eraikinak, 
eta bere horretan eutsiko diote. 
Martitzeneko osoko bilkuran, 
EH Bilduk eta Herriaren Esku-
bideak desadostasuna erakutsi 
zuten estazioa botatzeagaz.

Gaur egun sarbide garran-
tzitsuena dena larrialdietara-
ko irteera lez diseinatu zuten 
hasieran, eta erabiltzaileen 
hainbat kexa izan ditu, aterpe-
rik bakoa delako eta eskailera 
irristakorrak dituelako. Horren 
ondorioz, sarbide hori ere esta-
li egingo dutela eta eskailerak 
hobetuko dituztela azaldu du 
udalak prentsa oharrean.

Frankismoko 
biktimen 200 bideo 
gehiago sareratu ditu 
Durango 1936k

DUranGO  •  m.o.

Frankismoaren biktimen ingu-
ruko 200 bideo gehiago ipini di-
tu ikusgai Durango 1936 elkar-
teak bere webgunean. Urtero 
hamar elkarrizketa editatu eta 
horien bideoak sarera igotzeko 
konpromisoa hartuta du me-
moria historikoa lantzen duen 
elkarteak. 2017ko hamar graba-
zioak 200 zatitan banatu dituz-
te, gaika, ikusterrazago izateko. 
Guztira, 1.099 bideo daude ikus-
gai, www.durango1936.org web-
gunean. Lana egin ahal izateko 
udalak emandako laguntza 
eskertu dute.

Euren esperientzia edo seni-
deena kontatzen duten prota-
gonistak hauexek dira: Maria 
Esperanza Igarza Zubiate elo-
rriarra; Florencio Ugalde Agirre 
zornotzarra; Feliciana Markoi-
da Olaetxea eta Iñigo Mendibil 
Arando atxondarrak; Kristina 
Mardaras Sedrun iurretarra; eta 
Maria Ines Etxebarria Urtiaga, 
Gregorio Milicua Isundegi, Iña-
ki Gorritxategi Alberdi, Jabier 
Urkijo Juaristi eta Jesus Agirre 
Zabala  berriztarrak. 

DUranGO  •  marKEl onaindia 

Osoko bilkurak behin-behinean 
onartu zuen gazte alokairuko or-
denantza martitzenean eta, alega-
ziorik ezean, hilabete barru berre-
tsiko da. Beraz, dena ondo badoa, 
Durangoko gazteak hilabete barru 
hasi ahalko dira Faustegoienan 
alokatzeko eskura egongo diren 6 
etxeetarako eskariak egiten –uda-
laren promozio publiko baten bai-
takoak dira–. Epe hori aurreikusten 
du udal gobernuak. 

Proiektuagaz herriko gazteei la-
gundu gura diete, gurasoen etxetik 
irteteko duten zailtasunari aurre 
egiteko.

115 eta 300 euro artean
18 eta 30 urte artekoek edukiko 
dute etxea eskatzeko eskubidea; 
urtean 7.500 eta 33.000 euro arteko 
diru sarreren jabe izatea da beste 
baldintza bat. Eta, diru sarreren 
arabera ezarriko dute errenta, 115 
eta 300 euro artean egongo dena. 
Etxeetako egonaldia txandaka-
koa izango da, epemuga bategaz. 
Gutxienez, urtebeteko kontratua 

izango da, eta hiru urtera arte luza-
garria, urterik urte.

Alderdiak, ados
Udalbatzak aho batez onartu zuen 
gazte alokairua arautuko duen 
ordenantza. Aitziber Irigoras alka-
teak (EAJ) alderdien lana eskertu 

zuen osoko bilkuran. “Pozarren 
hartzen dugu akordioetara hel-
tzeko grina”. EAJk, EH Bilduk, eta 
Herriaren Eskubideak lez, Pilar 
Rios alkateordeak (PSE-EE) gazteen 
kolektiboek batzarretan eta Duran-
go Eraikitzen zerbitzuan egindako 
ekarpenak eskertu zituen. Gainera, 

ekimena etxebizitza politika oro-
kor baten baitan kokatu zuen. Jon 
Bingen Landabidearen (EH Bildu) 
ustez, aurrerapauso bat da marti-
tzenekoa. “Kontziente gara 11 etxek 
ez dutela arazoa konponduko, bai-
na abiapuntu lez ikusten dugu”. 
Berak eta Julian Riosek (HE) alokai-
ruko etxebizitza parkea handitzeko 
beharra nabarmendu zuten. Fran 
Garateren (PP) ustez, gazteen eman-
tzipaziorako lagungarria izango da.

Gazteak, pozik
Zabalduko Ditugu gazte dinamika 
indarra egiten ibili da alokairuko 
etxeen eskaeran azken urteetan. 
Ekimenagaz arazoa osotasunean 
konponduko ez dela uste arren, 
pozik hartu dute albistea, “he-
rrian beharrezkoa” delako. Bai-
na, proiektua aurrera atera bada, 
“mugimenduak eta oposizioko 
alderdiek egindako lanari esker” 
izan dela diote, eta udal gobernuko 
arduradunekin “elkarlana gauza-
tzeko zailtasunak” eduki dituztela 
azaleratu dute.

Hilabete barru gazte alokairurako 6 etxeak 
eskaintzeko prozesua hasi gura dute Durangon
Udalbatzak aho batez onartu du gazte alokairuko etxeen arautegia; 18 eta 30 urte artekoek eskatu ahalko dute etxea

San Fausto auzoko babeseko etxeetan egongo dira alokairuko 6 etxeak. Urte amaitu aurretik beste 5 zabalduko dituzte.

Urtean 7.500 eta 33.000 
euro arteko diru sarreren 
jabe izatea da beste 
baldintza bat

Gutxienez, urtebeteko 
kontratua izango da, 
eta hiru urtera arte 
luzagarria, urterik urte



2018ko otsailaren 2a, barikua 
8 anbotoHerririk herri

Santa Ageda 
abestera irtengo dira, 
Caritasentzat dirua 
batzeko asmoz

atXOnDO  •  maialEn zUazUBiSKar

Apatako San Pedro Apostolua-
ren parrokiak antolatuta, herri-
tar talde bat Santa Ageda koplak 
abestera irtengo da domeka ho-
netan, 14:30ean. Batutako dirua 
beharrizanean daudenei lagun-
tzen dien elkarte edo erakun-
deren bati ematen diote urtero. 
Aurten Caritasentzat izango da 
batzen duten guztia. 

Bestalde, antolatzaileek gon-
bit egin diete herritarrei aben-
duaren 4an Santa Ageda koplak 
abestera joateko. 

Hainbat sare sozialen 
oinarriak irakatsiko 
dituzte otsaileko 
ikastaroetan

MaLLabia  •  J.d.

Gaur egungo sare sozial era-
bilienetakoak Facebook eta 
Instagram dira. Ibiliak ez dire-
nentzat, sare sozial horietako oi-
narriak azalduko dituzte otsai-
leko ikastaro bitan. Facebook-en 
ingurukoa otsailaren 20tik 23ra 
izango da, 16:00etatik 18:00eta-
ra. Instagrami buruzkoa, be-
rriz,  otsailaren 26an eta 27an, 
18:00etatik 20:00etara. Batean 
zein bestean parte hartzeko 
izen-ematea kultur etxean egin 
daiteke otsailaren 15era arte.

Banco Sabadellen 
209.201 euro zituen 
udalak eta Fiare banku 
etikora eraman ditu

MaÑaria  •  JoSEBa dErtEano

Mañariko Udalak Banco Saba-
dellen zituen 209.201 euroak 
Fiare banku etikora eramatea 
erabaki du. Ebatzi horren bidez, 
“gizartea eraikitzeko bidean 
 —gizartean balio justu, solida-
rio eta humanoak sakontzeko 
bidean— gure harritxoa jarri 
gura izan dugu”, adierazi dute 
udal ordezkariek ohar batean.

Etekin irizpideen arabera 
bakarrik funtzionatzen duten 
eredutik irten eta beste adieraz-
pide baten aldeko apustua egin 
dute. “Fiare banku etiko, herri-
tar eta kooperatiboaren aldeko 
proiektua da. Helburu nagusia 
da pertsona zein antolakun-
deen aurrezkiak ekonomia so-
zial eta solidarioko proiektuen 
zerbitzura bideratzea”, diote.

zOrnOtza  •  JoSEBa dErtEano

Euskararen Erabilera Normaliza-
tzeko Plan berria indarrean dago 
iazko otsailaz geroztik. 2017tik 
2021erako epealdia du. Plan horre-
tan, udalak herriari aitortzen diz-

kion eskubideen atalean, berri bat 
gehitu zuten iaz: udalak eta bere 
erakunde autonomoek antolatzen, 
kudeatzen eta sustatzen dituzten 
ikastaroen %50, gutxienez, euska-

raz jasotzeko eskubidea, hain zu-
zen. Eta, Behatokiak egindako az-
terketa baten arabera, iaz ez zuten 
eskubide hori bermatu. “Dena ezin 
daiteke aldi berean aldatu. Pausoz 

pauso egin beharreko prozesua 
da”, adierazi du Luciano Martinez 
Euskara, Kirol eta Kultura zinego-
tziak. “Abenduan egindako kultura 
batzordean denok ulertu genuen 
egoera nolakoa den”, gehitu du.

Urte osorako nagusien ikasta-
roetan dago harresi nagusia. 250 
bat lagunek parte hartzen dute, eta 
teknikariek euren profila aztertu 
dute. Ondorioetako bat da “gehie-
nek gaztelaniaz” hitz egiten dutela, 
adierazi du Martinezek.

Beraz, Planean agindutakora hu-
rreratzeko lehen  pausoa aldizkako 
ikastaroekin emango dute; 2018an 
hasiko diren epe laburragoko ikas-
taroekin. 14 ikastaro prestatu di-
tuzte eta erdiak, zazpi, euskaraz 
izango dira. “Dena dela, badakigu 
horregaz bakarrik ez dela portzen-
taia berdinduko, eta ikastaroetan 
euskararen presentzia handitzen 
jarraitu behar dugu”, onartu du. 

Gakoetako bat gazteak erakar-
tzea dela uste du. “Gazteek badaki-
te euskaraz, eta aztertu egin behar-
ko dugu eurei begirako zer ikastaro 
antolatu daitekeen”, esan du. 

Beste neurri bat irakasleak ele-
bidunak izatea izan daiteke, esate-
rako, spinning ikastaroetan. “Ikas-
taroak gaztelaniaz izanda ere, ha-
sierako azalpenak euskaraz eman 
ditzake, eta ikasle konkretu bati 
zuzendu behar bazaio, euskaraz 
izan dadila”, azaldu du Martinezek.

Ikastaroen erdiak euskaraz eskaintzea 
“pausoz pauso” gauzatzeko prozesua 
dela dio euskara arloko zinegotziak
Udalak ez du oraindik bermatzen euskararen inguruko Planean jasotzen den eskubidea

2018ari ekiteko prestatu dituzten aldizkako 14 ikastaroetatik erdiak euskaraz izango dira.

Askotariko adikzioen 
prebentzioan lan 
egiteko plana aho 
batez onartu dute 

zOrnOtza  •  J.d. 

Adikzioen Prebentziorako Pla-
na aho batez onartu dute azken 
udalbatzarrean. Orain arte ere 
hainbat ekintza egin izan di-
tuzte ikastetxeetan, baina arlo 
horretako plan bat onartzen 
duten lehenengo aldia da. Al-
koholaren eta drogen esparrua 
landu dute batez ere orain arte, 
baina, aurrerantzean, bestelako 
adikzio batzuetan ere ahalegin 
berezia egingo dute. Esate bate-
rako, gazteek mugikorretarako 
eta jokoetarako duten joerari 
erreparatuko diote. 

Azterketa bat egin dute Pla-
na egituratzeko, eta askotariko 
eragileekin batu dira (osasun 
arlokoak, irakasleak, udaltzain-
goa…) .

Hiru bidetatik jorratuko dute 
gaia; ikastetxeekin, familie-
kin eta gizarteko eragileekin. 
Ikastetxeekin, esaterako, au-
testimua eta antzerako gaiak 
gazteagotan lantzen hasteko 
asmoa dute, Itxaso Iriondo zine-
gotziak azaldu duenez. Lanketa 
“transbertsala” izan behar dela 
azpimarratu du.

zOrnOtza  •  JoSEBa dErtEano

Ahed Tamimi palestinar aktibista 
gaztea askatzea eskatzen duen udal 
adierazpen bat adostu dute Zorno-
tzako Udaleko alderdi denek, eta 
joan den barikuko udalbatzarrean 
irakurri zuten. Israelgo armadak 
iazko abenduan atxilotu zuen 
Tamimi, protesta ekitaldi batean 
Israelgo soldadu bati zaplazteko bat 
eman eta hurrengo egunean. Bere 
ama ere atxilotu zuten.

Alba Gutierrez Hiri Ekimeneko 
zinegotziak Aheden aita Bassem 
al-Tamimik helarazi dien gutun 
bat irakurri zuen. Gutierrezek Pa-
lestinan ezagutu zituen aita-alabak 
eta, azkenekoz, atxiloketa baino 
hilabete lehenago ikusi zituen. 
Bassem esker oneko ageri da gu-
tunean. “Nire familiaren eta nire 
izenean, gure kausarekiko eraku-
tsi diguzuen babesa eskertu gura 
nuke. Emaztearen eta alabaren hu-

tsunea ikaragarri igartzen da gure 
etxean, baina harro sentitzen naiz 
euren printzipioen alde borroka 
egiten duten emakume ausart bi 
direla pentsatuta”, idatzi du.

Joan zen barikuan, jatorri pales-
tinarreko hainbat gazte batu zen 
Tamimiren inguruko udal adieraz-
pena irakurri zuten udalbatzarre-
ra, eta, amaieran, familia argazki 
bat atera zuten gazteek zinegotzi 
guztiekin.

Ahed Tamimiren aitak esker oneko 
mezua zuzendu dio udalbatzarrari
Udal adierazpena adostu dute Tamimi palestinarra askatu dezaten eskatzeko

Udalbatzarreko alderdi denetako (EAJ, EH Bildu, Hiri Ekimena eta PSE) zinegotziak jatorri palestinarreko gazteekin.
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Gaztedi Planean 
gazte bi bakarrik 
apuntatu direla atera 
du argitara EH Bilduk

DUranGaLDea  •  m.o.

Iaz arte Amankomunazgoak 
gestionatzen zuen Bizkaiko Fo-
ru Aldundiaren Gaztedi Plana, 
gazteen laneratzea bultzatu 
gura duena. 2017tik 2020rako 
planean, ostera, beste kudea-
tzaile batzuk aukeratu zituen 
Aldundiak: Durango, Zornotza 
eta Ermuako udalak. Durangori 
dagokio programaren koordi-
nazioa garatzea. 25 gazte lan 
munduan sartu ahal izateko 
laguntzak eskaini zituzten, eta 
EH Bilduk argitaratu du bik 
bakarrik eskatu dutela. Horrek 
“plana ez dela egokia izan” era-
kusten du alderdiaren ustez. 
Lanen ordutegi eta zereginak ez 
zehaztea, tutorerik ez izenda-
tzea eta sindikatuen partaide-
tzarik ez egotea kritikatu du. EH 
Bilduren zuzenketa bi onartu 
zituzten: gutxieneko soldata 
ezartzea eta ikuskaritza egotea. 

EH Bilduren iritziz, hobe 
litzateke plana Amankomu-
nazgoak kudeatzea, bertan 
teknikariak daudelako eta udal 
gehienek eskumena emanda 
diotelako. 

Amankomunazgoak 
Txertatu Merkatuan 
programa jarriko du 
martxan martxoan

DUranGaLDea  •  m.o.

Amankomunazgoak, Behar-
gintzaren bidez, Txertatu Merka-
tuan programaren hirugarren 
edizioa jarriko du martxan, 
gazteen laneratzea sustatzeko. 
Otsailaren 23ra arte eman ahal 
da izena, bertako bulegoan. 

Gazteek garatzen dituzten 
eguneroko jardueretan lan-kon-
petentziak identifikatzea, moti-
bazioa lortzea eta autoestimua 

areagotzea dira programaren 
lehen zatiko helburuak. Gero, 
bigarren fasean, materialak be-
rrerabiliz, askotariko objektuak 
zelan egin ahal diren ikasiko 
dute. Aurreko edizioetan, adibi-
dez, mahaiak, arropa eskegitze-
koak eta lanparak egin izan di-
tuzte; iaz, JAED elkarteari eman 
zizkieten dohaintzan.

Materialak berrerabiliz, 
askotariko objektuak 
zelan egin ahal diren 
ikasiko dute

DUranGaLDea  •  JoSEBa dErtEano

Gerediaga elkarteari Sabino Ara-
na saria eman zioten joan zen 
asteburuan, eta elkarteko zenbait 
kide joan ziren Arriaga antzokian 
egindako ekitaldira. Nerea Mujika 
presidenteak jaso zuen oroigarria. 
“Pozik nago eta pozik gaude Gere-
diaga Elkartean. Pozik elkartean 

egindako lana aintzat hartu eta 
gaur Sabino Arana saria jaso dugu-
lako. Beraz, eskerrik asko Sabino 
Arana fundaziokooi horrelako 
aitortza egiten diguzuelako. Eta zo-
rionak beste sarituoi ere”, adierazi 
du Mujikak saria hartu ostean.

Gerediagak “Durangoko Azo-
ka baino gehiago” dela erakutsi 

duela nabarmendu zuen, eta saria 
jasotzea etorkizunera begira elkar-
teak dituen erronkei aurre egiteko 
“bitamina handia” dela esan zuen 
presidenteak.

Eskualdeko elkarteak Durangal-
deari eta Euskal Herriari egindako 
ekarpena baloratu zuen Sabino 
Arana fundazioak. “Durangaldeko 
ondare historiko, artistiko eta tra-
dizionala ikertu, zaindu eta zabal-
tzeko lan eskerga egin du Geredia-
gak”, aitortu zuen fundazioak.

Mujika: “Pozik gaude Gerediagan 
egindako lana aintzat hartu delako”
Sabino Arana saria jasotzea etorkizunera begira 
Gerediagak dituen erronkei aurre egiteko “bitamina 
handia” dela esan zuen Nerea Mujika presidenteak

Mujika, erdian, beste sarituekin eta fundazioko ordezkariekin. Iñigo Urkullu lehendakaria ere egon zen sari banaketan. Gerediaga elkartea

DUranGaLDea  •  JoSEBa dErtEano

Erabakitzeko eskubidearen aldeko 
Gure Esku Dago mugimenduak 
giza kate bat egingo du ekainaren 
10ean. Donostian hasi eta Gasteiz-
ko Legebiltzarraren aurrean amaia-
tuko da, 201 kilometro eskurik 
esku lotuta. 

Bidean Durangaldeko hainbat 
herri zeharkatuko ditu: Mallabia 
(Areitio gainetik), Zaldibar, Berriz, 
Abadiño, Iurreta, Durango eta 
Zornotza. Mallabia, Zaldibar eta 
Berriz N-634 errepide nazionaletik 
zeharkatuko ditu. Traña-Matiena-
ko biribilgunetik barrura sartuko 
da; Eroski inguruko biribilgunetik 
aurrerantz Durangora sartuko da. 
Landako Etorbidetik Iurretarantz 
joango da, eta han berriro errepi-
dera irtengo da Zornotzara bidean.  

Eskualdeko herri denek —eta in-
guruko beste batzuek— kilometro 
horiek eskurik esku lotzeko ardura 
izango dute. Katea osatzeko, ehun 
bat mila lagun beharko direla kal-
kulatu dute. Euskal Herrian inoiz 
egin den “mobilizaziorik handie-

na” izango dela azpimarratu zuen 
Gure Esku Dagoren bozeramaile 
Angel Oiarbidek joan zen zapatuan, 
ekimena aurkezteko Donostiako 
Eureka zientzia museoan egindako 
ekitaldian. “Bost urtean egin, ikasi 
eta lortu dugun guztiaren emaitza 

izango da ekainaren 10a, eta he-
rritarron erabakitzeko arrazoiak 
erakundeetara bideratuko ditugu”, 
gehitu zuen Oiarbidek. 

2019an erabakitzeko eskubi-
dearen aldeko “ekaitz perfektua” 
sortzeko aukerak ikusten ditu Oiar-

bidek. “Hainbat esparrutan, gizar-
tean, erakundeetan zein nazioar-
tean egiten ari diren urrats guztiek 
bat egin dezakete. Testuinguru 
horretan eraginez, herritarrok gu-
re esku dagoen guztia egingo dugu, 
guri dagozkigun pausoak irmoki 

eta elkarregaz emanez, erabakira 
iristeko”, azaldu zuen.

2014ko giza katearen ereduari 
jarraituko diote. Zapiak eskuratu 
beharko dira giza kateko metroa 
lortzeko. Kamiseta berriak ere ate-
ra dituzte ekimenerako.

Ekainaren 10ean eskualdeko zazpi herritatik igaroko da Gure Esku 
Dagok erabakitzeko eskubidearen alde antolatutako giza katea
Mallabi (Areitio gaina), Zaldibar, Berriz, Abadiño, Durango, Iurreta eta Zornotzatik zehar joango da Gasteizko Legebiltzar parean amaituko den giza katea

2014an Durango eta Iruñea lotu zituen giza kateko irudia, Abadiñon.Angel Oiarbide eta Zelai Nikolas Gure Esku Dagoren bozeramaileak Eureka zientzia museoan.
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iUrreta  •  aitziBEr BaSaUri

Fauste auzotik Arriandi industrial-
dean dagoen autobus geltokira joa-
teko, oinezkoek N-634 errepide na-
gusiaren bazterbidea erabili behar 
dute ezinbestean. Bazterbide estua 
da hori, eta trafikoa “etengabea” da 
errepidean. Auto eta kamioi ugari 
pasatzen dira bertatik, “abiadura 
handian”, Fauste auzoko hainbat 
bizilagunek nabarmendu dutenez. 
“Egoera arriskutsu” hori salatu dute 
Iurretako Udalean, eta segurtasuna 
bermatzeko neurriak hartzea eska-
tu dute. Errepidearen albotik joango 
den bidegorri bat egokitzea eskatu 
dute idatziz. Urtarrilean bertan egin 
dute eskaria.

Fausteko bizilagunek azaldu 
dutenez, “egun askotan egin behar 
dugu ibilbide hori oinez, geure bu-

rua arriskuan jarrita. Oso estuak 
dira bazterbideak, eta ibilgailuak 
oso gertu pasatzen dira”, azaldu du-
te Angelita Erdoizak eta Mari Tere 
Rementeriak. Gogoratu dute istri-
puak egon direla eta hildakoak ere 
egon direla. “Bizia arriskuan jartzen 
dugu eta oinezko askok beldurrez 
egiten dugu bide hori”, gaineratu 
dute. Bidegorriaz gain, autobus gel-
tokia dagoen parean semaforodun 
zebra-bide bat jartzea ere eskatu 
dute Fausteko bizilagunek. Arrian-
diko industrialdean hainbat langile 
daudela ere gogoratu dute, “eta as-
kok arrisku bera bizi dute errepide 
nagusia gurutzatu behar dutenean 
autobusa hartzeko”.

Bizkaiko Aldundiari eskaria
Fauste auzoko bizilagunen eskariei 
erantzun guran, Bizkaiko Foru Al-
dundiko Garraio eta Mugikortasun 
Sailera jo du Iurretako Udalak,  “oi-
nezkoen segurtasuna bermatzeko 
gutxienez metro biko zabalera 
izango duen bazterbidea” egokitzea 
eskatzeko. Fauste auzotik Arriandi 
industrialdean dagoen autobus gel-

tokiraino eskatu dute bazterbidea. 
Era berean, N-634 errepidea “se-
gurtasunez gurutzatzeko”, semafo-
rodun zebra-bidea ere eskatu dute 
Foru Aldundian. 

N-634 errepide nagusia Foru Al-
dundiaren eskumena dela gogoratu 
du Iñaki Totorikaguena alkateak.  
“Udalak ezer gutxi egin dezake Al-
dundiaren baimenagaz edo haregaz 
elkarlanean ez bada”, esan du. 

Mallabienatik Faustera
Iurretako alkateak esan duenez, la-
nean dabiltza egoera horri erantzu-
teko. Hala ere, Faustetik Arriandiko 
industrialderainoko tarte horrek 
ez ezik, Mallabienatik Fausterai-
noko tarteak ere “kezkatzen” du 
udala.  “Aspaldiko ardura dugu nola 
uztartu Fausteko bizilagunen eta 
industrialdeetara lanera doazenen 
beharrak batetik, eta trafiko pre-
miak bestetik”. Arriandiko autobus 
geltokiak egokitu zituen Iurretako 
Udalak duela urte batzuk, alkateak 
gogoratu duen moduan. Halaber, lur 
azpitik oinezkoentzako pasabidea 
ere egin zuten.

Herririk herri

Hilerri ondoan 
dagoen bizikletak 
garbitzeko gunea, 
berriro ere zabalik
abaDiÑO  •  maialEn zUazUBiSKar

Bizikletak garbitzeko gunea 
berriro ere zabaldu dute Aba-
diñon. Udalak prentsa ohar 
bidez jakitera eman duenez, 
hilerri ondoan dagoen gunea-
ren erabilera ona bermatzeko 
asmoz, erabiltzaileei giltza bana 
emango diete. Gunea erabili gu-
ra dutenek eskaria egin beharko 
dute, udaletxean eskari orria 
beteta, irekalde@abadiano.org 
helbidera idatzita edo 688 867 
137 telefono zenbakira mezu 
bat bidalita. 

abaDiÑO  •  aritz maldonado

Prentsan sorturiko zalaparta uda-
leko osoko bilkurara igaro zen joan 
den martitzenean. EH Bilduk kul-
tura eta kirol arloko arduraduna 
den Eneko Etxebarriari kargua eta 
liberazioa kentzeko eskatu zuen 
bertan. Mikel Urrutia zinegotzia-
ren berbetan, Etxebarria buru den 
arloetan hutsuneak eta gabeziak 
nabarmenak dira. “Kontseiluak 
hiltzen utzi dira, herritarrok ezin 
dugu eskalada-horma erabili urte 

eta erdi inguru eginda daraman 
arren, herriko umeetako askok ez 
dute herrian futbolera jokatzeko 
aukerarik... adibide batzuk baino 
ez dira horiek”, esan zuen.

 Udal taldeak, ostera, atzera bota 
zuen mozioa, eta babes osoa agertu 
zion zinegotziari. Jose Luis Navarro 
alkateak zein Eneko Etxebarria zi-
negotziak berak hartu zuten berba. 
“EH Bildutik beti zabiltzate dema-
gogia egiten, beti gainontzekoon la-
na kritikatzen, eta ezer proposatu 

barik, gainera”, esan zuen alkateak. 
Etxeberriak, berriz, “ebaluaketa” 
legegintzaldi amaieran egin behar 
dela uste duela adierazi zuen. “Kar-
gua hartu aurretik hainbat gabezia 
zeuden. Adibidez, ez zegoen eskala-
da-hormarik. Ikusiko dugu legegin-
tzaldia amaitzen denean horietako 
zenbat gabezia beteta dauden, eta 
hor ikusiko da ondo egin dudan ni-
re lana”, esan zuen. Urrutiaren ber-
betan, ostera, ebaluaketak “jarraia” 
izan behar du eta herritarrek ezin 

diete zerbitzuei legegintzaldiaren 
amaierara arte itxaron.

Dinamika berri eske 
Kargugabetze eskaera ez zen izan 
tirabira eragin zuen bakarra. Gai 
eta eskarien tartean, EH Bilduk 
adierazi zuen aurten ere ez direla 
joango udalak San Blas jaien ha-
rira antolatzen duen bazkarira. 
“Harremanak sendotzeko dina-
mika hauek zaharkiturik daude”, 
adierazi zuten. IATF 6949 arau-
tegiko jarraibideei jarraitzeko 
proposatu zuen, gainera. Hasiera 
batean administraziorako ez den 
arautegia den arren, baliagarria 
izan daitekeelakoan proposatu 
zuen. 

Navarrok, ostera, ez zuen hain-
tzat hartu proposamena. “Akor-
diorik onenak mahaiaren bueltan 
lortzen dira; kentzea gustatuko 
litzaigukeen gastu bat da, baina 
herritarren lana aitortzen duen 
ekitaldi bat ere bada”, argudiatu 
zuen alkateak.

Tirabirak prentsaren bidez ja-
rraitu du. Alkateak prentsa ohar 
bat kaleratu zuen eguaztenean, 
EH Bilduren jarrera “demagogoa” 
salatuz. “San Blas ferian udalak 
egiten duen opari bakarra urte 
horretan jaunartzea egiten duten 
umeei egindakoa da”. Koalizioak, 
beste ohar bategaz erantzun 
zuen. “2.500 euro horiek behar 
garrantzitsuagoetarako erabili 
beharko lirateke”.  

Ika-mika sortu da osoko batzarrean, Eneko 
Etxebarriaren kargugabetze eskaera dela-eta 
Udal gobernuak atzera bota du EH Bilduren mozioa, eta babesa erakutsi dio zinegotziari; 
tirabira, bestalde, San Blasetako bazkaria dela-eta; koalizio abertzalekoak ez dira joango. 

Zinegotziak eta alkatea udaleko osoko bilkura batean.

16 urteko kartzela 
zigorra adin txikiko biri 
eta haien amari sexu 
abusuak egiteagatik

abaDiÑO  •  m.o

Martitzenean atera zen sen-
tentzia, Bizkaia Lurralde Auzi-
tegian. 2014an atxilotu zuten 
gizona, eta behin-behinean 
aske utzi zuten; Auzitegi Go-
renean errekurritu ahalko du 
zigortuak. Guztira, 16 urtekoa 
da epaileak ezarritako espetxe 
zigorra. Abadiñon kezka han-
dia eragin zuen gertakariak 
2014an. Hainbat herritarrek 
protesta egin zuten plazan, sexu 
erasoak amaitzea eskatzeko. 

Fauste auzotik Arriandi industrialderaino, N-634 errepidearen albotik, bidegorri bat 
egokitzea eskatu diote bizilagunek Iurretako Udalari, “oinezkoen segurtasuna bermatzeko”

“Bizia arriskuan jartzen dugu eta oinezko  
askok beldurrez egiten dugu bide hori”

Fauste auzoko oinezkoek N-634 errepidearen bazterbide estua erabiltzen dute.
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Pilar 
Rios Ramos 
PSE - EE

Euskal Gazteriaren Behatokiak 
egin duen azken txostenaren ara-
bera, gazte askok ez dute etxebizi-
tzarik jabetzan, eta askok denbora 
luzea behar dute independizatu 
ahal izateko, nahiko luketena baino 
sei urte gehiago. Neska gazteentzat 
are zailagoa da kontua, soldatan 
dagoen arrakala dela eta, mutilek 
baino 250 euro gutxiago kobratzen 
baitute. Babestutako alokairua da 
kolektibo honek duen aukera bide-
ragarri bakarra.

Kolektibo honi dagokionez, gaur 
egun, zuzkidurako 6 apartamentu 
ditugu, gazteek independizatzeko 
aukera izan dezaten; eta 2018an 5 
gehiago egongo dira. Apartamen-
tuak prestatuta daude. Ordenantza 
arautzailea onartu egin da, eta hi-
labeteko epean jendaurrean jarri 
ondoren, zerrendak zabalduko dira 
izena emateko. Gainera, laguntzak 
ematen ditugu gazteentzako etxe-
bizitzak alokatzeko. Urtero, 65.000 
euro banatu ohi dira, 80-90 eska-
tzaileren artean.

Gure ustez, horixe da egin beha-
rreko bidea, eta, beraz, lanean ja-
rraituko dugu eskuratzeko moduko 
etxebizitzak eskaini ahal izateko.

Bestalde, Eusko Jaurlaritzaren 
Etxebizitza Saila ere ildo horretan 
ari da lanean, eta gu lankide gara 
haien programetan. Aurten, aurrei-
kuspenen arabera, gastu gehiena 
Etxebizitzari buruzko Legea arauz 
garatzeko eta etxebizitzarako es-
kubide subjektiboa bermatzeko 
erabiliko da.

Etxebizitzarako eskubide subjek-
tiboa Euskadiko Alderdi Sozialistak 
sustatu du, eta eskubidea aitortzen 
die herritarrei, administrazio publi-
koei etxebizitza baterako sarbidea 
eskatzeko, ahal dela alokairuan. 
Eskubide hori bermatzeko, aurten, 
Eusko Jaurlaritzak alokairuko etxe-
bizitzak adjudikatuko ditu, hutsik 
dauden etxebizitzak hartu ondo-
ren. Gainera, zuzeneko laguntzak 
eskainiko ditu, alokairua ordain-
tzeko, hemen, Durangon, egiten 
dugun bezala.

Sei 
hankako  
mahaia

ETXEBIZITZARAKO   ESKUBIDEA

Durangaldea asteon

Inork ez daki non dagoen Aba-
diñoko bandera zaharra, jato-
rrizkoa. 1978an ostu egin zuten. 
Gaur egun San Trokaz jaietan   
herriko dantzariek darabilten 
bandera orduko haren kopia bat 
da, benetakoa baino apur bat 
txikiagoa. Aurten 40 urte egin 
dira desagertu zenetik.

Jatorrizko bandera 1896an 
egin zuten, eta hurrengo 82 
urteetan, besteak beste, Aba-
diñoko dantzariek erabili zuten 

euren saioetan. Bandera proba-
lekuan egoten zen, entsegueta-
rako erabiltzen zutelako. Behin, 
sanblasak zirela-eta, probaleku 
osteko gelara eraman zuten 
bandera, eta handik desagertu 
zen. 

Atal honetako argazkia 
70eko hamarkada hasieran 
ateratakoa da. Antzerako argaz-
kiak eredu moduan hartuta, 
bandera berria egin zuten moja 
batzuen laguntzagaz.  J.d.

ABADIÑOKO BANDERA 
ZAHARRA, NON OTE DAGO?

Harek denporak!

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak:  
Bixente Kapanaga 9, - 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). 

NESKA-MUTILAK EZPATAJANTZARI

Joan den asteko Anbotok ekarren artikuluan, argazki eta guzti. 
Ijorretako Mikel Deuna dantza taldeko neska-mutilak ikusten 
nebazan euren zenbait arduradunekin, pozik eta irripartsu. Ba-
kixan, por fin, neska eta mutilez osoturiko taldeak ezpatajan-
tzako hainbat jantza alkarrekin egitea zan motiboa. Zorionak 
danori. 

Asko gustatu jataz Olatz Plazaolan deklarazioak ere: guztiei 
dantza bardinak erakutsi jakez eta gero taldean erabaki dabe 
nork eta zer dantzatu. Poztekoa da Olatz, praktika demokra-
tikoaren falta somatzen nuen eta zuek gazteok berreskuratu 
dozue. Beti euki dot gazteengan itxaropena eta oraingoan ere 
zuen eskutik dator aldaketaren bidea. Ausartak zarete!

Badakit, eta onartu beharra dago, ez zaretela lehenak izan 
andrak ezpatajantzara sartzen. Ez daukat ahazteko garaitarrek 
egindako ahalegina, gerora porrotean geratu zena. Durangoko 
Kriskitinekoak ikusiak genituen Izurtzan eta geroago Ijorreta-
ko plazan dantza egiten. Azkenengo Amatzako San Martiñetan 
ere sorpresa ikusgarria emon eustien auzo bertako neska-mutil 
eta andra-gizonek, ezpatajantzako talde bi osotu eta jantzan 
ikusi nebazanean. Ñabardurekin, baina ezpatajantzan. Zorio-
nak, Antonmari, egindako lan onagaitik.

 Uste dot oso garrantzitsua dala Ijorretako Mikel Deunak 
pauso hau emotea. Bardintasunerako aukera bat zabaldu jako 
andrazkoari gizartean parte hartzeko. Hau ospatzekoa da. Ea 
datorren Urrijenetan “topa” egiten dogun. Mila esker dagokio-
nari.
      
Kristina Mardaras Sedrun. 

Iritzia

Durango I  Hainbat udaleku antolatu behar ditu Berbaro eus-
kara elkarteak, eta, horregatik, hezitzaileen lan-poltsa zabaldu 
du. Interesdunek berbaro.eus webguneko galdetegi bat bete, eta 
aisialdia@berbaro.eus helbidera curriculuma bidali behar dute. 
“Hainbat udalekutan parte hartzeko aukera izango duzu eta bes-
te hainbat herri eta gazte ezagutzeko aukera ere bai, kanpaldien, 
ibiltarien eta udan olgetanen bidez”, zuzendu zaizkie gazteei.

Udalekuetan lan egiteko hezitzaileak 
behar ditu Berbaro elkarteak

Durango I Berdeago Energyn 7.600 lagunek egin zuten bisita, 
eta Berdeago Naturen, 8.500ek. Antolatzaileek balorazio ona egin 
dute, bisita kopuruagatik zein erakusle eta herritarren artean 
egondako interakzioagatik. ”Berdeago jada saihestu ezineko el-
kargunea da energia berriztagarrietan eta elikadura ekologikoe-
tan interesaturik daudenentzat”, azaldu dute.

16.000 bisitari jasota, Berdeago azoka 
sendotu egin dela nabarmendu dute

Zornotza I Indarkeriaren Kontrako eta Bakearen Aldeko Eskola 
Eguna izan zen martitzenean, eta El Carmelo ikastetxeko 400 gaz-
tek eta Jose Maria Azkuna egoitzako adinekoek bakearen aldeko 
globoak askatu zituzten Zelaieta parkean. 1948ko urtarrilaren 
30ean Mahatma Gandhi hil zuten, eta 1964az geroztik egun hori 
Bakearen Aldeko Eskola Eguna moduan izendatuta dago. El Car-
melo ikastetxekoak orain hiru urte hasi ziren ekimen honegaz.

Bakearen aldeko 400 globo zerura jaurti 
dituzte Zornotzako ikasle eta nagusiek
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Neskazaharrak bentanetan... 

Abadiño San Blasetan, neskazaha-
rrak bentanetan mutilzaharrak en-
gainetan dio abesti ezagunak. Ez 
dakigu neskazaharrak bihar ere 
leihoetan egongo ote diren, baina 
kalean seguru ehunka andre-gi-
zon elkartuko direla, baserrieta-

tik datozen abere eta ortuariak 
ikusteko. Aspaldiko azoka da 
sanblasetakoa, eta sasoiak asko 
aldatu diren arren, bihar ere jai 
handia ospatuko dute Abadiñon. 

150 postu inguru egongo dira 
Zelaietan. Ekitaldiei dagokienez, 

Otsailaren 2an
ZALDIBAR tailerra                    
Sormen tailerra, 
17:30ean, Udal 
Liburutegian.

ABADIÑO San Blas jaiak               
Pilota txapelketa,  
19:00etan, Tornosolo 
trinketean.

ABADIÑO San Blas jaiak                   
Garagardo dastaketa 
Garai Brewing 
Companyren eskutik; 
ostean, hanburgesa-jana,  
19:00etan, txosnagunean.

ABADIÑO San Blas jaiak               
Storm taldearen 
kontzertua  21:00etan, 
gaztetxean.

DURANGO musika          
Holy Bouncer eta 
Meridian taldeen 
kontzertua, 21:30ean, 
Plateruenean.

Otsailaren 3an
BERRIZ ipuin kontalaria          
‘Uretako ipuinak’ Eneritz 
Artetxeren eskutik, 
12:15ean, Kultur Etxean.

ABADIÑO bertsolaritza          
Txaber Altube, Aitor 
Bizkarra eta Garikoitz 
Sarriugarte bertsolarien 
saioa, 12:00etan, 
Ferialeku plazan.

ABADIÑO herri kirolak               
I. Urrezko Aizkolari 
emakumeen banakako 
txapelketa (Irati 
Astondoa - Alazne 
Etxaburua), eta XVIII. 
Urrezko Aizkolari 
gizonezkoen binakako 
txapelketa (Aitzol Atutxa 
II-Julen Alberdi Txikia 
IV / Ugaitz Mugertza 
II - Joseba Otaegi), 
12:00etan, probalekuan.

ABADIÑO musika          
Tejonprieto y los 
Motxilotes, 13:00etan, 
gaztetxean.

ABADIÑO San Blas jaiak               
Lotxo taldeagaz 
erromeria,  17:00etan,  
Ferialeku plazan.

ABADIÑO San Blas jaiak               
DJ Alus eta DJ jotatxo,  
17:00etan, Elkartasun 
lonjan.

‘Esto no me lo esperaba’, 
Arriola antzokian
ANTZERKIA  I  Hurrengo bari-
kuan, otsailak 9, Zanguango 
taldearen Esto no me lo esperaba 
antzezlana dator Elorrioko Arrio-
lara, 20:30ean. 

Antzezlan honegaz, aktore 
figuranteen paperaz hausnar-

tu gura dute egileek. Mexikoko 
Iraultzaren liderra zen Emiliano 
Zapataren bizitzari eta heriotzari 
buruzko antzerki ekoizpen erral-
doi bateko protagonistak aspal-
ditik desagertu dira eta, horrega-
tik, figuranteek bira egiten jarrai-

tzea erabaki dute, mega-fikzio 
hau irudikatzeko eta sinesgarri 
egiteko moduak bilatzen. Euren 
asmoa ez da protagonistak or-
dezkatzea, figuranteen paper sin-
pleekin istorio osoa taularatzeko 
gai direla uste dute eta. Helburu 
horrek, baina, gatazkak sortuko 
ditu protagonisten artean.

1993an sortutako antzerki 
taldea da Zanguango, eta makina 
bat obra taularatu dituzte.

Sanblasak 
JAIAK
Abadiño :: Otsailak 2, 3 eta 4
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Urtarrileko agenda

2 “IURRETAKO HRRI BIBLIOTEKA”  
17:00 Frantseseko irakurketa kluba

4 “AITTE SAN MIGEL JAI BATZORDEA”“BASOKOIPETSU EGUNA” 
17:30 Txitxiburduntzi Aita San Migel plazan

5

“IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA”
Paperezko hegoak: haurrentzako irakurketa kluba
17:00 LH 3. Maila
18:00 LH 4. Maila
“IURRETAKO HRRI BIBLIOTEKA- GIZARTE ONGIZATEA”
18:15 Emakumeen literatur tailerra
“IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA”
18:00-20:00 Dislexiari buruzko tailerra. Hizlaria: Mariñe Soto (Dislebi)

6

“IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA”
Helduentzako irakurketa kluba
17:00 - 18:30 Emakume garbitzaileentzako gida /Lucia Berlin
18:30-20:00 Azken patriarka / Najat El Hachmi
Dislexia: Irakurketa errazeko klubak
17:00 L.H. 3-4 mailak (8-10 urte)
18:00 L.H. 5-6 mailak (11-12 urte)

7 “IURRETAKO HERRI BIBLIOTEKA”
10:00-11:00 Helduentzako XL Kluba

ZORNOTZA antzerkia          
‘Linbo Planeta’ 
haurrentzako antzezlana, 
18:00etan, Zornotza 
aretoan.

ABADIÑO San Blas jaiak                                
Elvis Caino DJ,  
20:00etan, gaztetxean.

DURANGO musika          
Mecano Sing-Along, 
21:00etan, Plateruenean.

ABADIÑO San Blas jaiak                                 
DJ Miau,  22:00etan, 
txosnagunean.

Otsailaren 4an
IZURTZA azoka          
Txitxiburduntzi eguna, 
12:00etan, plazan.

DURANGO deialdia          
Santa Ageda koplak 
abestera irteteko 
deialdia, 12:00etan, 
Aramotz auzoan.

ABADIÑO emanaldia          
Done Zezili abesbatzak 
Santa Agedaren koplak 
abestuko ditu kalerik 
kale, 12:00etan.

ZORNOTZA kantaldia          
Agate Deunaren koplak 
abesteko deialdia 
Armendola kultur 
elkartearen eskutik, 
13:45ean, Konbenio 
plazan.

ABADIÑO jaia          
Txitxiburduntzia, 
13:00etan, Zelaietako 
eskoletan.

ABADIÑO antzerkia          
‘Murren bidaia’ 
umeentzako antzezlana 
Behibi´s konpainiaren 
eskutik, 17:00etan, 
Txanporta kultur etxean.

ABADIÑO herri kirolak          
Idi probak, probalekuan, 
18:00etan.

Otsailaren 6an
DURANGO hitzaldia          
‘Euskaldunak II. Mundu 
Gerran’ Iñigo Bolinagaren 
eskutik, 17:30ean, Arte 
eta Historia museoan.

Otsailaren 
10ean

DURANGO emanaldia          
Surrandien konpartsa 
kalerik kale, 18:00etan, 
Kriskitinen entsegu 
lokaletik.

Otsailak 5
IURRETA ikastaroa    
‘Dislexia. Ikasteko 
zailtasunak. Eskola-
porrota’ tailerra guraso 
eta profesionalentzat, 
Dislebiren bitartez, 
18:00-20.00 bitartean, 
Ibarretxe kultur etxean.

Otsailean zehar
DURANGO ikastaroa 
Adikzioen prebentziorako 
zerbitzuek antolatutako 
ikastaroak, Durangoko 
Amankomunazgoko 
ikastetxeetan. Izen-ematea 
urtarrilaren 19ra arte 
zabalik. Deitu 94 620 05 
20 zenbakira edo idatzi 
prevencion.mdurango@
bizkaia.org helbidrea.

Urtarrilaren 
15etik otsailaren 
9ra arte

ZORNOTZA deialdia       
Emakume Nekazari eta 
Artisauen XXI. Azokan 
parte hartzeko izen-
emate epea zabalik,  
Eskariak Gizarte Ekintza 
Sailean aurkeztu beharko 
dira 08:30etik 14:30era 
(Nafarroa Zentroko 1. 
solairua) edota posta 
elektroniko bidez 
berdintasuna@amorebieta.
net helbidean.

Otsailaren 2tik 
25era arte
BERRIZ erakusketa       
Xabier Alconero 
Martinen ‘Madrid 
grabatuak’ erakusketa,  
asteburuetan ere zabalik, 
Kultur Etxean.

Otsailaren 7tik 
maiatzaren 
30era arte
BERRIZ ikastaroa       
Emakumeen jabekuntza 
eskolaren baitan, 
Mindfulness ikastaroa,  
12 urtetik gorako 
emakume berriztarrentzat, 
eguaztenetan 16:30-18:30 
bitartean, Kultur Etxean.

Otsailaren 16tik 
18ra arte
DURANGALDEA irteera       
Zaldai eta Asuntze 
mendi taldeek eski 
irteera antolatu dute,  
(izena emateko azken 
eguna, otsailaren 12a), 
informazio gehiago www.
zaldaimenditaldea.org 
helbidean.

:: Berriz KULTUR ETXEA

Sagu eta Pagu 
barikua 2: 18:15
domeka 4: 17:00

:: Durango ZUGAZA
• El cuaderno de Sara 
barikua 2: 19:30/22:00 
zapatua 3: 19:30/22:30 
domeka 4: 19:00/21:30 
astelehena 5: 18:30/21:00  
martitzena 6: 20:00  
eguaztena 7: 20:00 
• C´est la vie
barikua 2: 19:30/22:00 
zapatua 3: 19:30/22:30 
domeka 4: 19:00/21:30 
astelehena 5: 18:30/21:00  
martitzena 6: 20:00  
eguaztena 7: 20:00
• Tres anuncios en las 
afueras
barikua 2: 19:30/22:00 
zapatua 3: 19:30/22:30 
domeka 4: 19.00/21:30 
astelehena 5: 20:00  
martitzena 6: 20:00 
• Cavernícola (euskaraz)
zapatua 3: 17:00 
domeka 4: 16:30

:: Elorrio ARRIOLA
• Tres anuncios en las afueras  
zapatua 3: 22:00 
domeka 4: 20:00 
astelehena 5: 20:00
• Oihaneko koadrila  
domeka 4: 17:00

:: Zornotza ARETOA
• Tres anuncios en las 
afueras  
barikua 2: 20:15 
zapatua 3: 22:00 
domeka 4: 20:00
• Gatos. Un viaje  
de vuelta a casa
domeka 8: 17:30/20:30
• Pieles
domeka 8: 17:30/20:30
• Toc Toc
barikua 6: 19:30/22:00 
zapatua 7: 17:00/19:30/22:30 
domeka 8: 17:00/19:15/21:30  
astelehena 9: 18:30/21:00  
martitzena 10: 20:00  
eguaztena 11: 20:00
• La montaña entre nosotros
barikua 6: 19:30/22:30 
zapatua 7: 19:30/22:30 
domeka 8: 17:00/19:15/21:30  
astelehena 9: 18:30/21:00  
martitzena 10: 20:00  
eguaztena 11: 20:00

Zine- 
ma12:00etan bertsoak kan-

tatuko dituzte Txaber 
Altubek, Aitor Bizkarrak 
eta Garikoitz Sarriugar-
tek. Eguerdian aizkola-
riak egongo dira proba-
lekuan, eta arratsaldean 
idi probak. Gainera, Lo-
txok erromeria eskaini-
ko du Ferialeku plazan.

Martxoaren 8ko greba 
feministari begira
FEMINISMOA  I  Martxoaren 8an 
greba feminista egiteko deia za-
baltzen ari dira Euskal Herrian, 
eta Durangon ere badabiltza 
egun horretara begira. Herriko 
Plataforma Feministak greba 
eguna era parte-hartzailean an-
tolatzeko proposamena egin du, 
eta joan zen urtarrilaren 21ean 
lehenengo batzar zabala egin 
zuten. Hurrengoa domeka ho-
netan izango da, otsailaren 4an, 
11:00etan, Andragunean. Gero, 
otsailaren 18an eta martxoaren 

4an ere batzea aurreikusi dute. 
Hala ere, batzarretara joan ezin 
eta ekarpenak egitea gura iza-
nez gero, grebafeministadurango@
gmail.com helbidera idaztea eska-
tu dute.

Greba ereduari buelta bat 
eman gura diote feministek. 
“Greba iruditegi eta kontzeptua 
aldatu edota birpentsatu gura 
dugu; sare bat sortu, ikusezinak 
diren lanak ikustarazi, aitortza 
egun bat izan...”, esan dute pren-
tsa oharrean.
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DUranGO  •  aitziBEr  BaSaUri

Apirilean estreinatu zuten, Aules-
tian, aspaldiko hiru lagun elkartzen 
dituen Hozkailua antzezlana. Umore 
beltzez jantzitako obra da, Unai Itu-
rriagak idatzitakoa, eta pozik dago 
emaitzagaz durangarra. Gaztaroan 
amestutakoa eta helduaroan gare-
na jarriko ditu aurrez aurre obrak.   

Nola sortu zen Hozkailua antzezlana 
idazteko aukera?
Betidanik izan dugu harremana 
Ander Lipusek eta biok, eta Franco-
ren bilobari gutuna antzezlanagaz ze-
bilela, formatu txikiko zerbait egin 
gura zuela esan zidan. Erraz eta 
asko mugitzeko modukoa, antzo-
kietara mugatu gabe edozein toki-
tara heltzeko modukoa. Obra txiki 
bat. Hainbat bider batu ginen, eta 
gure arteko elkarrizketa horietatik 
sortutako istorio bat izan da. Izan 
ere, ez zegoen ezer. Bai bagenekien 
zerbait gaur egungoa eta belaunal-
di bati lotua izan behar zuela eta, 
ez dakit nola, eskeleto baten ideia 
azaldu zen. Horrela abiatu zen Hoz-
kailuaren gaia. Esan behar da Los tres 
entierros de Melquiades Estrada filma 
ere nahiko presente dagoela. 
Pozik zaude emaitzagaz?
Bai. Aulestian estreinatu zuten, api-
rilean, oso testuinguru kuriosoan. 
Polita izan zen. Durangoko eza-
gun batek han esan zuen moduan 
‘Zinema Paradiso’ ematen zuen. 
Antzerki munduko jendea zegoen, 
baina, batez ere, herritarrak; ume, 
nagusi... denetarik. Pozik, barre 
asko egin zuelako publikoak; eta 
harrituta ere bai, espero ez duzun 
unean egin dutelako barre, eta es-
pero duzunean, ez. Baina, batez 
ere, pozik nago Huts Teatrokoak 
pozik daudelako eta obra asko mu-
gitzen ari delako, gura zuten lez.
Egoera absurdo batetik abiatzen da 
‘Hozkailua’. Maite eta Karlos lagun 
min izandakoak herririk herri ibiliko 
dira Jimmy lagunaren hilotza gorde-
tzen duen hozkailu bategaz. 
Hala da, bai. 80ko hamarkadan 
banatu egin ziren lagunak dira 
Maite (Patricia Urrutia) eta Karlos 
(Ander Lipus), biak Londresera joan-
dakoak, eta, orain, berriro elkartu 
dira hil den hirugarren lagun baten 
aitzakian. Orduan amesten genue-
naren, egin gura genuen horren, 
eta orain garenaren arteko talka 
dakar Hozkailua antzezlanak. La-
gunari lur emateko, haren herria 
topatu guran dabiltza Maite eta Kar-

los, eta hori bakoitzaren denbora 
—Londresen geratu zen Maite eta 
Karlos herrira bueltatu zen— nola 
joan den ikusteko aitzakia izango 
da; bien kontraesanak azaleratze-
ko, garai bateko ametsei uko nork 
egin dien ikusteko, burua nork ma-
kurtu duen edo ez  ikusteko... 
Adiskidetasuna da obraren oinarria?
Bai. Askotan ‘kolega’ berba ager-
tzen da obran. Benetako lagunak 
hala izaten jarraitzen du, urteetan 
ikusi ez arren. Baina, berriro elkar-
tzean, harreman hori proban ja-
rriko da: konpartitu zuten mundu 
hori oraingora ekartzean nola fun-
tzionatzen duen jarriko da proban. 
Bidean isolatuta daude benetako 
lagun bi, kokoteraino, eta beraie-
kin hirugarren lagun bat daramate 
hozkailuan. Egoera absurdo batek 
sortzen dituen tentsio eta egoera 
komikoak azaltzen dira Hozkailuan.
Umore beltza erabili duzu hori guztia 
azaleratzeko?
Bai. Bestela ere beltza, absurdoa 
da planteamendua. Hala ere, des-
dramatizatzeko era bat ere bada. 
Norberaren buruari barre egitea 
ona omen da, baina beti ez da erra-
za izaten. Ispilu baten aurrean jarri 
behar dugu gure buruari barre egi-
teko, eta batzuetan ez gara jartzen. 
Igual norbait beharko dugu ispilua-
rena egiteko. Neurri batean, Maite 
eta Karlos, biak dira ispilu elkarren-
tzat; eta horrek esan gura du orain 
dela 20 urte utzi zuten ‘ni’ horregaz 
topatzea. Elkarregaz egon ziren ga-
rai hura ere beltzagaz, punk-agaz 
lotu daitekeen garaia da, eta orain, 
ostera, aldatuta datoz, bien arteko 
lotura  berdina den arren.
Begirada kritiko bat du obrak? 
Zer ginela uste genuena, zer izan 
gura genuen eta orain non gauden. 
Hori da Hozkailuan planteatzen de-
na. Ez da kritika bat, ez epaia; kons-
tatazio bat da. Gauzak aldatu egiten 
dira. Ukaezina da hori. Kontua da 
zein den egindako irakurketa, nola-
koa izan den bidaia hori eta ispilua-
ri begiratzean zer ikusten dugun, 
konforme gauden, zeintzuk kon-
traesan ikusten ditugun... Denok 

egin dugu bidaia hori, Hozkailuan 
azaltzen den unean edo besteren 
batean. Inoiz egingo ez genituen 
hainbat gauza egin ditugu, baita or-
duan amesten ez genituen asko ere.
Musikak ere garrantzia hartzen du? 
Garai hura irudikatzeko, orduko 
abesti ezagun asko erabili dira, eu-
retako asko himno bihurtutakoak. 
Himno bihurtzen diren abesti as-
kok belaunaldiak gainditzen dituz-
te, eta garai bati kontestu bat ema-

teko oso baliogarriak dira: norbera 
garai batera eramateko. Nahikoa di-
ra une batean, eta 20 urteko tartea-
gaz, kantuan jartzeko eta sortutako 
kontraesana azaleratzeko. Asier 
Ituartek egin du soinu banda. 
Gidoigintzan aritua zara. Antzezla-
na idaztea pauso bat gehiago ema-
tea izan da? 
Lipusen proposamena aukera po-
lita iruditu zitzaidan. Gustatzen 
zaizkit halako lanak, beti ere 

bere eskariz badator. Ez naiz an-
tzerki idazlea edo antzerki mun-
dukoa; bada, makulua behar dut 
sorkuntzarako, lagun bat. Badi-
tut gauza batzuk kontatzeko, bai-
na jardun bakoitzak bere kodeak 
ditu: antzerkiak, zinemak, litera-
turak... ez ditut menperatzen eta 
laguntza behar dut. Oso polita da 
antzerkia, bizia, baina egia da, 
idatzi dudanean, beti izan dela 
inoren eskariz. 

“Amesten genuenaren 
eta garenaren arteko 
talka dakar obrak”
‘Hozkailua’ antzezlana taularatuko du Huts Teatrok, gaur, 
20:00etan, Durangoko San Agustin kulturgunean. Unai 
Iturriagak idatzitako testutik sortutako obra da

Egoera absurdo 
batek sortzen dituen 
tentsio eta egoera  
komikoak azaltzen dira 
‘Hozkailua’n”

Unai Iturriaga  
Zugaza-Artaza
‘Hozkailua’ antzezlana 
idatzi du
Durango  I  1974

Duela urte batzuk marraztera 
“ausartu” zenetik, etenik ez duen 
haria ere bada komikigintza ber-
tsolari durangarraren bizitzan. 
Gaur egun, GAUR8 eta JAKIN 
aldizkarietan kolaboratzen du, 
eta H28 proiektuan ere ibili da. 
Horrez gain, Xabiroi komiki 
aldizkarirako ere idazten du 
Iturriagak. Haur Besoetakoa per-
tsonaiaren istorioak argitaratzen 

jarraitzen du Alex Xanvi marraz-
kilariagaz elkarlanean. 2014an 
aldizkarian argitaratutakotik au-
keraketa bat egin eta komiki-al-
buma ere kaleratu zuten bien 
artean, eta, lasterrera, bigarren 
albuma kaleratu gura dute, azal-
du duenez. Afizio baino, “pasioa” 
du komikigintza oraindik plazaz
-plaza jarraitzen duen bertsolari 
durangarrak.

Memoria historikoa
Bestalde, Durango 1936 elkar-
teak frankismoaren biktimen 
inguruan egindako bideoak sare-
ratzeko lanean ere ari da Iturria-
ga, duela hiru urtetik hona: “Oso 
gustura ari naiz. Lan itzela ari 
da egiten Durango 1936 elkartea 
memoria historikoari dagokio-

nez”, adierazi du. Ia 1.100 bideo 
landu dira,  “Durangaldean gerra 
garaia eta gerraostea nola bizi 
izan zuten ulertzeko oso ondo 
dagoen ahozko artxiboa” osatuz. 
Urtero hamar grabaketa egiten 
ditu Durango 1936 elkarteak.  

Komikigintzan  ez 
ezik, Durango 1936 
elkarteagaz ahozko 
artxiboa sortzen ere 
ari da lanean Unai 
Iturriaga

2017ko urria eta abuztua bitartean grabatu zuten diskoa.
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Antton 
Uriarte 
Salterain 
Musikaria

Gu re blokea n beh i ntzat 
inor ez da salbu. Atarit ik 
laugarren pisura igotzen 
27 segundo behar ditu igo-
gailuak gurean, eta bizila-
gunok eguraldiaz dihardu-
gu eguraldit ik munduan 
den txokorik isolatuenean. 
Ahal dela, isilunerik ez.

Haurrak ginela ere esko-
lan ez zen bestelako jolasik 
harik eta orri zuria kolorez 
bete-bete egin artean, espa-
zio txiki bat margotu gabe 
uztea krimentzat zuen be-
launaldikoak gara gu. Ahal 
zela, zuriunerik ez.

Nagusiagotan jostatzeko 
uneek ere plani f ikatuak 
izan beharra dute kasik ze-
reginez hipersaturaturiko 
bizi erritmo honetan, ahal 
dela, pausarik ez.

Et xean bakar r ik egon 
eta telebista zein i r rat ia 
pizten dugunetakoak gara 
gu, dezibelioen konpainian 
bada ere sikeran, ahal dela, 
bakardaderik ez.

Zerbait zein norbait fal-
t an dug unerako,  hor t xe 
dira prest lagunak, tresnak 
zein baliabideak atoan or-
dezkagai, zuloa ahalik eta 
lasterren birbeteta gera da-
din. Hemen ere ahal dela, 
hutsunerik ez.

Argazkiei f i lt roak jar -
tzeko erraztasun berarekin 
ikasi  dug u eg unerokoan 
maskarak janzten. Nahi de-
na bistaratu eta behar dena 
ezkutatzeko asmoz. Ahal 
dela, biluztasunik ez.

Eta horrela goaz egune-
tan aurrera, gure beteki-
zunez lepo beteta. Norbere 
isilune, zuriune, bakarda-
de ze in hutsuneek in bi -
luzik topo egin baino, au-
keran, ahal dela, nahiago 
dugu ez.

Ahal dela, nahiago dugu ez 

Geure  
Durangaldea

MUsika  •  aritz maldonado

Platerueneko aperitifa sessions 
delakoaren beste hitzordu bat 
egongo da domekan, hilak 4. 
MICEk bere lehenbiziko lana 
aurkeztuko du bertan. Miren Nar-
baiza musikaria dago proiektu 
honen atzean, eta izen bereko la-
na defendatuko du Platerueneko 
oholtzan. “Itzultzeko gogoz nago 
eta espero dut Durangaldeko mu-
sikazaleak igande-pasa etortzea”, 
azaldu du Narbaizak. Hainbat 
bider egon da aurretik eibartarra 
Platerueneko oholtza gainean. 
“Napoka Iriagaz jo izan dugu 
Plateruenean, Joseba B. Lenoirre-
gaz, Perlakegaz... Gustura aritu 
izan naiz beti”, adierazi du. MICE 
proiektuagaz abenduan ere egon 
zen Narbaiza EHZ jaialdiarekiko 
elkartasun kontzertuan. Orain-
goan, ostera, “formatu txikian” 
izango da kontzertua, gitarra 
akustiko eta elektrikoagaz, pia-
noagaz eta ahots jokoagaz; Joseba 

Baleztenak lagunduko dio Nar-
baizari.

Zortzi kantuko lana Berako 
Atala estudioan grabatu du Miren 
Narbaizak; Iñigo Irazoki arduratu 
da grabazioaz. Narbaizak Joseba 
Baleztenaren eta Ilargi Agirreren 
laguntza izan du grabaketa pro-
zesuan. Domekako emanaldian, 
diskoa osatzen duten abesti sortaz 
gainera, bestelako sorpresaren 
bat egongo dela iragarri du. “Dis-
ko guztia aurkeztuko dugu eta 
kanta berri pare bat ere prestatu 
ditugu, baita bertsioren bat edo 
beste ere”, esan du. Diskoak ha-
rrera ona izan du, eta iaz kaleratu 
zenetik, hamaika zuzeneko eskai-
ni ditu MICE proiektuak, bakarka 
zein taldean; besteak beste, Berga-
ran eta Gasteizen eskaini dituzte 
kontzertuak. 

Napoka Iria taldean hainbat 
urtez egon da eibartarra, biko-
teak 2017ko uztailaren 7an bere 
azkeneko kontzertua eskaini 
zuen arte. Domekako emanaldia 
13:00etan hasiko da. 

Formatu txikian itzuliko da Miren 
Narbaiza MICE proiektuagaz 
Domekan, otsailak 4, 13:00etan, Miren Narbaizak bere lehenbiziko bakarkako lana 
aurkeztuko du; Joseba Baleztenaren laguntza izango du Platerueneko oholtza gainean 

2017ko urria eta abuztua bitartean grabatu zuten diskoa.

erakUsketa  •  aritz maldonado

Eduardo Chillidaren Oihartzunak 
erakusketagaz ireki ditu ateak, be-
rriz, Durangoko Arte eta Historia 
museoak. Hain zuzen ere, erakus-
ketaren harira hitzaldia egongo da 
otsailaren 8an. Xabier Lakak Lo que 
es de uno es de casi nadie. Chillida en el 
espacio público: entre el hecho estético 
personal y la construcción simbólica 
colectiva hitzaldia eskainiko du. 
19:00etan hasiko da.

Erakusketa gelan, egile donos-
tiarraren 27 obra erakutsiko dira; 
obra horietako hainbat lehenbizi-
koz jarriko dira ikusgai.

Eraberritze obrak irisgarritasun 
baldintzak betetzeko egiteaz gai-
nera, erakusketa-gelei beste zentzu 
bat ematen saiatu direla esan du 
Garazi Arrizabalaga museoko zu-

zendariak. “Begirada batez ulertu 
daiteke Arte Garaikidea orain; hasi 
figuratibotik eta abstraktura”, adie-
razi du.

Bestalde, Arte eta Historia Mu-
seoak ordutegi berria du ostera 
zabaldu denetik. Martitzenetik ba-
rikura goiz eta arratsaldez egongo 
da zabalik (10:00-13:00/17:00-20:00); 
zapatuetan, berriz, 11:00-14:00 eta 
17:00-20:00 izango da ordutegia. 
Domeketan ere zabalduko ditu 
ateak museoak, goizez bakarrik. 

Oihartzunak erakusketagaz berrireki 
ditu ateak Arte eta Historia museoak
Otsailaren 8an Xabier Laka EHUko doktore eta eskultoreak hitzaldia eskaniko du 
erakusketaren harira; ‘Lo que es de uno es de casi nadie’ 19:00etan hasiko da

Urtarrilaren 25ean berrinauguratu zuten museoa

Platerueneko aperitifa 
sessions delakoaren 
hitzorduagaz bat egingo 
du Miren Narbaizak
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aretO-fUtbOLa  •  JoSEBa dErtEano

Izaeran eta gustuetan antza dutela 
diote. Areto-futbola da partekatzen 
duten gustuetako bat. Kantxan, 
etxean zein aisialdian areto-futbola 
arnasten dute, eta orduak eman di-
tzakete horri buruz berba egiten. 

Areto-futbola betidanik bizi izan du-
zuen pasioa da?
Gorka Barrenetxea: Nik futbolean 
jokatu nuen gazte mailara arte. 
Ondoren, Amorebietako gazteen 
entrenatzaile ibili nintzen. Iazko 
azken partiduetan batu nintzen 
Beti Gol taldera. Partiduetarako 
estrategiak pentsatzea, buruari 
bueltak ematea… hori guztia asko 
gustatzen zait.
Irati Barrenetxea: Ni ere futbol 11n 
hasi nintzen, 6 urtegaz. Amorebie-
tan, Arratian eta Santurtziko Peña 
Athleticen ibili nintzen. Athleti-
cegaz teknifikazio saioak ere egin 
nituen. Ondoren, Kataluniara joan 
nintzen ikastera, eta itzuli nintze-
nean Beti Golera batu nintzen.
Bikien artean lotura berezia dagoela 
esan ohi da. Horrela da zuen kasuan?
I.B.: Ez esaten den moduan. Hau da, 
norbaitek Gorkari zerbait okerra 
egiten badio, kontuak eskatuko 
dizkiot eta elkar defendatuko du-
gu. Baina beste mito hori, batari 
gertatzen zaiona besteak sentitzen 
duela eta antzerakoak… ez da gura 
kasua.
G.B.: Oraingoz ez, behintzat. Izae-
ran eta gustuetan bai, horretan 
badugu antza.
I.B.: Eta sarritan gauzak ikuspuntu 
beretik ikusten ditugu. 
Zuen kasuan ez dago bata bestea 
baino nagusiago edo gazteagoa den 
neba-arrebarik. Bizitzako etapak une 
berean bizi izan dituzue. Horrek kon-
plizitate berezia sortu du?
I.B.: Kasu batzuetan bai, baina nes-
ka eta mutila garenez, beti izan du-
gu lotsa apur bat gai batzuei buruz 
berba egiteko. Futbolagaz eta areto
-futbolagaz desberdina da.  

Entrenamenduetan edo kantxan, zer-
tan igartzen da bikiak zaretela?
G.B.: Badakit Irati zelakoa den, ze-
lan pentsatzen duen eta zer egin 
dezakeen. 
I.B.: Egun txarra badaukat, berak 
badaki zelan erreakzionatuko du-
dan, eta horren arabera jokatzen 
du. Horretan igartzen da anai 
arrebak garena. Baina honek bes-
te aldea ere badu. Kantxan errieta 
egiten badit, etxera noanean ere 
errieta egingo dit. 
G.B.: Baina ondo jokatu badu, hor 
ere bietan esango diot, kantxan eta 
etxean. Badakizu, bikiak onerako 
zein txarrerako.

Beraz, kantxan gertatzen dena ez da 
kantxan geratzen?
G.B.: Areto-futbolari edo partiduei 
buruz berba asko egiten dugu 
etxera heltzean. Batzuetan orduak 
eman ditzakegu solasean.
I.B.: Egunero aritzen gara. Batzue-
tan gehiago eta besteetan gutxia-
go, baina egunero zerbait. Sasoi 
batean, gazteen futbol talde bat 
elkarregaz entrenatu genuen.
Eta zelan irten zen abentura hori? On-
do konpontzen zineten?
I.B.: Ondo. Arazo gehiago izaten 
nituen gurasoekin Gorkagaz bai-
no. Biok pisu berdina geneukan 
erabakietan, baina ez gintuzten 
berdin tratatzen. Normalean, Gor-
ka hartzen zuten ‘benetako’ entre-
natzailetzat. Gorka partidu batera 
joan ezin bazen, honakoa esaten 
zidaten: “Baina nola joango zara 
zu bakarrik, neska bat bakarrik!”. 
Matxismoa zen. Tira, ez nien ka-
surik egiten.
G.B.: Horrela zen, bai. Ez zuten 
serio hartzen. Baina gure artean 

ez zegoen lehenengo eta bigarren 
entrenatzailerik. Biok pisu berdi-
na geneukan.
Areto-futbolean, zer dohain eta zer 
gabezia ikusten diozue elkarri?
G.B.: Irati txikitatik futbolean ibili 
denez, teknika handia du. Hobe-
tu beharrekoa? Alderdi fisikoa, 
beharbada. Baina dohainak eta 
gabeziak ondo konpentsatzen 
ditu.
G.B.: Taldeagaz asko inplikatzen 
da. Aurkarien partiduak ikuste-
ra joaten da eta dena aztertzen 
du. Eta hori ona edo ez hain ona 
izan daiteke batzuetan. Hau da, 
buruari buelta gehiegi ematen 
dizkio batzuetan. Ez taktika al-
detik bakarrik, jokalarien artean 
arazoren bat badago edo antzera-

ko kasuetan ere bai. Beti arazoak 
konpondu guran ibiltzen da.
Gorka, aurkarien partiduak ikusten 
joaten zara?
G.B.: Bai, eta sarritan Iratigaz. Bera 
bere mutil-lagunagaz eta ni nire 
neska-lagunagaz. Egun berean 
partidu bat zein bi ikustera joan 
gaitezke. Goiz-pasa edo egun-pa-
sa. Kontua ez da aurkariak zela-
koak diren aztertzea. Gustatzen 
zaigulako joaten gara, gozatzen 
dugulako.
Beti Gol iaz sortu zen, ondo pasa-
tzeko helburu bakarragaz. Baina 
partidu ia denak askogatik galtzen 
zenituzten. Aurten lehiara bideratu 
zarete eta hiru garaipen daramatza-

zue. Lehiakor sentitzea ondo pasa-
tzeko ezinbesteko osagaia da?
I.B.: Niretzat, bai. Oso lehiakorra 
naiz. Galduta ez dut gozatzen, eta 
hamar gol jasota, oraindino gu-
txiago. Ondo jokatzen, lehiakor 
sentitzen eta partiduak irabazten 
gozatzen da. Partidu berdindue-
tan izaten den tentsioa gustatzen 
zait. 
Zelan hartu zenuten erabaki hori?
I.B.: Bazkide denok batu eta boz-
keta egin genuen: ordura arte 
moduan jarraitu edo arau ba-
tzuk jarri eta konpromiso maila 
bat bermatu; horixe zen erabaki 
beharrekoa, eta bigarrenak iraba-
zi zuen. 
G.B.: Lehen galdetzen zen: “Nor 
dator partidura?”. Orain galdera 
hau izaten da: “Nor ez dator par-
tidura?”. Ezer esan ezik denok 
datozela suposatzen da. Askok 
areto-futbolean esperientzia han-
dirik ez dutenez, pazientzia eduki 
behar da, baina taldearen garape-
na nabarmena izan da.

“Areto-futbolari edo partiduei buruz berba 
asko egiten dugu etxera heltzean; batzuetan 
orduak eman ditzakegu solasean”
Egun berean eta bata bestearen atzetik jaio ziren Gorka eta Irati Barrenetxea. Bikiak dira. Txikitatik futbolean aritu dira eta 
talde bat elkarrekin ere entrenatu dute. Gaur egun Beti Gol taldeko entrenatzailea da Gorka eta hango jokalaria Irati. 

Gorka Barrenetxea: 
“Askok esperientzia 
handirik ez dutenez 
areto-futbolean, 
pazientzia behar da”

Irati Barrenetxea:  
“Oso lehiakorra naiz. 
Ondo jokatzen eta 
partiduak irabazten 
gehiago gozatzen da”

Gorka Barrenetxea 
Iturbe I  1992 
Beti Gol areto-futboleko 
entrenatzailea.

Irati Barrenetxea 
Iturbe  I  1992
Beti Gol areto-futboleko 
jokalaria. 

Irati Barrenetxea:  
“Egun berean areto 
futbol partidu bi 
ikustera joan gaitezke 
gustatzen zaigulako”
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Maria Eugenia Etxebarriak lege-
gintzaldi bat egin du Amorebieta 
kirol klubeko presidente eta ez da 
berriro aurkeztuko. Martitzenean 
klubak Zelaieta zentroan egindako 
batzar orokorrean jakinarazi zuen. 
Amorebietak ez du emakumezko 
beste presidenterik ezagutu bere 
historian, ezta Bigarren B mailak 
ere azken urteetan. Poz handia 
eman dion klubetik nekatuta doala 
dio. “Heltzen da une bat lan karga 
handia hartzen duzuna eta bizitza 
pertsonaletik denbora asko eska-
tzen dizuna. Gogorra da”, azaldu du 
Etxebarriak.

Buruko minak aipatzean, diru 
kontuak ditu buruan, xoxak zelan 
lortu. “Ziurgabetasun handiko 
mundua da. Enpresa bateko marke-
ting arduradunak proiektu interes-
garria dela esaten dizu, baina gero 
kontabilitate sailera pasatzen dute 
eta hauek sei hile barru deitzeko 
esaten dizute. Bide ofizialeko di-
ruak ere berandu eta txarto heltzen 
dira. Esaterako, oraindik Kirol Kon-

tseilu Nagusiko 2016ko diru atal bat 
kobratzeko zain gaude. Azkenean, 
soldatak ordaintzeko eta kluba on-
do eramateko filigrana asko egin 
behar dira”, onartu du.  Denbora 
baterako eramangarria da, baina, 
azkenerako, “nekatu egiten du eta 

gauak eta gauak ematen dituzu 
gaiei bueltaka”, adierazi du. 

Gainera, hasierako Zuzendaritza 
Batzordea kideak galtzen joan da 
apurka, eta orain jende gutxiren 
bizkarrean dago erantzukizun 
osoa. Etxebarria ez ezik, zuzendari-

tzako gainerako kideak ere ez dira 
hauteskundeetara berriro aurkez-
tuko. Bloke moduan hasi ziren eta 
horrela amaituko dute. Martitze-
neko batzarrean hauteskunde pro-
zesuari hasiera emateko pausoak 
eman zituzten.

Unerik onenak harrobian
Diru-zorroa elikatzeko egin beha-
rreko lana kenduta, “gainerako mo-
mentu denak onak” izan direla dio 
Etxebarriak. Bereziki harro dago 
harrobiko lanagaz, eta “ondo bide-
ratuta dagoen proiektua” dela uste 
du. “Amorebietari buruz berba egi-
terakoan, denak lehenengo taldeari 
buruz berbetan aritzen dira, baina 
oinarri futbolean talde dezente di-
tugu eta asko oso ondo dabiltza”, 
gehitu du. 

Eguneroko lana ere gustura egin 
duen zerbait izan da. “Arazoak sor-
tzen diren heinean talde lanean 
konpontzea betegarria da. Adrena-
lina hori gustuko izan dut”.

Bigarren B Mailan ezagutu di-
tuen presidenteen oroitzapen ona 
daramala dio, sarritan terapia mo-
duan funtzionatzen duelako. “Pal-
koetan berba gutxi egiten da par-
tiduei buruz. Batak besteari gure 
arazoak kontatzen ibiltzen gara 
sarritan, eta besteen iritziak jaso-
tzeak asko laguntzen du”, onartu 
du Etxebarriak.

“Arazoak sortzen diren heinean talde lanean konpontzea 
betegarria zait; adrenalina hori gustuko izan dut”
Lan motibagarria bezain neketsua delako, Maria Eugenia Etxebarriak iragarri du ez dela berriro hautagai aurkeztuko Amorebieta klubeko presidente izateko

Amorebieta klubeko historian emakumezko presidente bakarra izan da eta  Bigarren B Mailan ere ez dago beste adibiderik azken urteetan.

fUtbOLa  •  J.d.

Beasainek eta Durangoko Kultura-
lak bihar 16:30ean Loinatz futbol
-zelaian jokatuko duten partidua 
ikustekoa izango da. Hirugarren 
Mailako liderra sailkapeneko 
laugarrenaren kontra. Lau puntu 
baino ez daude talde bien artean. 

Durangoko Kulturalak lau garai-
pen segidan zeramatzan joan zen 
asteburuan, ustekabean Basko-
niaren kontra etxean galdu zuen 
arte. Hala ere, lidertzari eutsi zion, 
Portugalete esku hutsik bueltatu 
zelako Balmasedara egindako bisi-
tatik. Aurten berdintasun handia 
dago Hirugarren Mailan. Aurrene-
ko sei sailkatuak lau punturen ba-
rruan daude eta ez dago despista-
tzerik. Horregatik, garrantzitsua 
da Beasainen gutxienez punturen 
bat batzea.

Kulturala lidertzari 
eusteko puntu bila 
doa Beasainera 

fUtbOLa  •  J.d.

Irabazi ezin denean, gutxienez ez 
galtzea dohain inportantea da Oho-
rezko Maila bezalako liga berdin-
duetan eta hori Iurretakok ondo 
ikasia duen lezioa da. Iñurri lanean 
fin dabil Jon Gurutz Vazquezek 

zuzendutako taldea eta mailako 
igoera postuan dago, San Pedro 
liderragaz puntuetara berdinduta.

Iurretako taldeak hamar jar-
dunaldi daramatza galdu barik. 
Loiuren kontrako porrota da azke-
na eta ia hiru hilabete joan dira ha-
rrezkero. Zazpi garaipen eta hiru 
berdinketa da epealdi horretan ba-
tutako uzta. Kostatako garaipenak 
izan dira gehienak. Derioren kon-
trako partidua kenduta, gainerako 
denak gol bakarraren abantailagaz 
lortu dituzte. 

Iurretako ez da talde goleatzai-
lea, baina atzealdeako sendotasu-
nari esker, sartutako golei erren-
tagarritasun handia ateratzen die. 
Golik gutxien jaso duen taldea da: 
18 partidutan 13 baino ez.

Azkenengo partidu bietan ez du 
golik jaso, baina aurkariaren atea 
ere ezin izan du zulatu eta neurke-
tak hutsean amaitu dira. Bihar San 
Pedro liderraren zelaia bisitatuko 
du, eta nahitaezko du puntuatzea, 
Erandio eta Gatika orpoz orpo di-
tuelako sailkapenean.

Iurretakok hamar 
jardunaldi daramatza 
galdu barik eta igoera 
postuan darrai 

Madrilen Ohorezko Mailako Espai-
niako Txapelketa aurkeztu dute 
ekitaldi berezi batean eta Egiguren 
izan da Bidezabaleko enbaxadore. 

Zazpi urte daramatza klubean, eta 
iaz Ohorezko Mailara itzuli ziren, 
estatuko kategoriarik gorenera. 

Babesle berri baten laguntzagaz 
ekitaldi berezia egin dute Madrilen. 
Zelan bizi izan duzu?
Normalean, horrelako aurkezpe-
nak areto batean izaten dira. Pan-
taila baten laguntzagaz azalpenak 
ematen dituzte, ohiko formatuan. 
Aurten, babesle berriekin, zerbait 

berezia egin gura zuten. Aurkez-
pena azpiegitura handi bateko 
pista estalian izan zen, eta gu er-
dian geunden eserita. Esperientzia 
desberdina, polita eta gustagarria 
izan zen, egia esanda.  
Ohorezko Mailan ibiliko zarete aur-
ten. Zein da helburua?
Lehenengo eta behin, mailari eus-
tea, baina zerbait gehiago egin 
ahal badugu, ba, aurrera. Iaz igo gi-
nen mailaz, eta oso gogotsu gaude. 

Beraz, seguruenik mailari eustea 
baino gehiago lortu dezakegula 
uste dut. 
Itxaropentsu sumatzen zaitut den-
boraldiari begira.
Bidezabal oso klub gaztea da. Du-
rangoko atleta gazte asko daude 
eta txikitatik klubean dabiltzanak 
dira. Badakit gogotsu daudena. Iaz 
mailaz igotzerakoan ikusi eta bizi 
izan nuenagaz, badakit ondo ibili-
ko garela. Seguru.

Eta zein izango da zure lana? Proba 
konbinatuetako espezialista izan-
da, hainbat aukera dituzu.
100 metroko hesi lasterketa izaten 
da nire proba finkoa, eta hortik 
aurrerakoa aldatzen joaten da, 
beharraren arabera: erreleboa, pi-
su-jaurtiketa… Komodin bat naiz 
sarritan. Azkenean, proba desber-
dinak egitera ohituta nago, horre-
tan aritzen naizelako. Denak dira 
nire probak, zelanbait esanda. 
Zerbait gehitu gura duzu?
Bai. Ohorezko Mailan dagoen Biz-
kaiko talde bakarra gara. Uste dut 
Bizkaiko enpresek eta erakundeek 
gehiago lagundu gintzaketela. 
Lehiaketa bakoitzari aurre egiteak 
diru asko eskatzen du, eta sarritan 
ezin izaten gara joan.

OLATZ  
EGIGUREN MANZANO

Mendexa, 1992

Asteko kirolaria “Gogotsu gaude eta mailari eustea baino 
gehiago lortu dezakegula uste dut”
Atletismo txapelketa nagusiaren aurkezpenean Bidezabaleko enbaxadore izan da Egiguren   
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Estetika 
zentroa

Estetika 
gida
  anboto

Ostalaritza 
gida
  anboto

Durango

KOBIKA JATETXEA
San Ignazio, 8 - DURANGO

Tel.: 946 810 003  
Egile sukaldaritza eta tradizionala. 
Menu bereziak eta karta.

Abadiño

ABARKETERUENA
Iturritxo, 6 - Txanporta plaza, ABADIÑO 
Tel.: 944 657 790

Eguneko menuak eta asteburuetako 
menu bereziak. Goizetik pintxoak.  
Giro oso ona.

Durango

IBAIZABAL KAFETEGIA
Ibaizabal taldea,  2A - DURANGO 
Tel.: 946 550 185

Plater konbinatuak, hanburgesak, 
ogitartekoak eta kazolatxoak.

Durango

PLATERUENA Kafe Antzokia
Landako etorbidea, 4 - DURANGO 
Tel.: 946 030 300 - www.plateruena.eus 

Bokatak, pintxoak... Azoka egunetan 
bertako produktuekin egindago menu 
berezia karpan. Giro paregabea!

Muxika

ASTEI JATETXEA
Muniketa auzoa 8, MUXIKA
Tel.: 946 732 318

Ilerako estilo natura-
lak eta Holywoodeko 

moda berria 

azkenaldian, tindagaiei dagokienez, 
estilo naturalak eramateko moda 
hedatzen dabil. Horrez gainera, Eus-

kal Herrian ezagun dugun estilo bat 
Holywoodera heldu dela ere ikusi 
dugu. Gai bi horietaz berba egin du 
nukleo ile-apaindegiko amaia Sala-
zarrek hurrengo lerroetan.

ileko tindagaien arloan, estilo na-
turalak modan sartzen dabiltzala 
entzun dut, eta estilo hori lortu ahal 
izateko teknika berriak garatzen da-
biltzala. Horrela al da?
Bi moda bereizi ageri dira. 
Bat, zuk esaten duzun bezala, 
naturala. Koloreak metxa oso 

leunekin nahasten dira, ile 
koloreko tonu bat edo bi ar-
giagoak direnak. Lan hauek, 
metxa eta punta degrada-
tu moduan aurkezten dira. 
Beste moda, ordea, fantasia 
kolore argiak dakartzana da. 
Malva, zurezko arrosa, men-
da berdea.... Hauek sakonera 
oso argitan lantzen dira.

Holywooden kopeta-ilearen estiloa 
eramaten hasi direla irakurri dugu, 
Euskal Herrian hainbeste erabili izan 

dena. Hemen ere oraindik erabiltzen 
al da? ze eratan?
Bueno, hemen kopeta zuzena 
eraman izan da, baina nik us-
te dut pixka bat mito bihurtu 
dela. Izan ere, esango nuke 
gaur egun ez dela moda hain 
markatua hemen. Holywoo-
deko kopeta-ilea oso zuzena 
eta luzea da, begiak estal-
tzen dituena. Batzuetan oso 
luzea denez, begietatik baz-
tertu edo begi gainetan desfi-
latzen dugu.

Amaia Salazar

Ile-apaindegia

Ile-apaindegia

Durango

GORA GORA
Arriluzea kalea,  2 - DURANGO 
Tel.: 946 8111 384

Plater konbinatuak, hanburgesak, 
ogitartekoak eta kazolatxoak.

Bataioak, jaunartzeak, ezkontzak…
Enpresa bazkariak. Eguneko menua.
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kiCkbOXinG  •  J.d.

Abadiñoko Fexmack klubeko lau 
gaztek Euskadiko kickboxing-Tata-
mi Sport txapelketa irabazi dute. 
Bizkaiko Miribillan jokatu zen 
txapelketa 25 kluben artean, 1.000 
bat ikusleren aurrean. Eva eta Julen 
Muñoz neba-arreba abadiñarrek 
urrezko domina bi irabazi zituzten 
point fighting eta light fighting 

modalitateetan. Beste txapeldun 
protagonista biak ere neba-arrebak 
dira: Alex Henderson eta Jazmin 
Henderson. Ekainean Galizian 
jokatuko den Espainiako txapel-
ketarako sailkatu ziren laurak. 
Bilboko txapelketan, Fexmack tal-
deko Alazne Escabias gazteak ere 
zilarrezko domina eskuratu zuen 
point fight modalitatean. 

Kirola

Julen Muñoz abadiñarra —podiumaren gorenean— Espainiako txapelketara sailkatu da.

Euskadiko lau txapeldun ditu 
Fexmack kickboxing klubak

sOkatira •  maialEn zUazUBiSKar

Sokatiran talde lanak garrantzi izu-
garria dauka, eta lan hori ondo egi-
teko ezinbestekoa da taldekideak 
ondo ezagutu eta giro ona izatea. 
Asteon, Abadiñoko sokatira talde-
koen entrenamendu batean izan 
da ANBOTO, eta laukote honek 
duen harremana berezia dela naba-
ria izan da. Iker Azkorbebeitia eta 
Toni Martinez lauretan beteranoe-
nak dira. Azkorbebeitiak joan zen 
denboraldian sokatira alde batera 
utzi bazuen ere, aurten berriro ere 
hastea erabaki du. “Tonik eta biok 

alkarregaz egiten dugu lan, eta be-
rak burua pixka bat berotuta, berri-
ro honetan hastea erabaki nuen”, 
aitortu du Azkorbebeitiak. 

Hala ere, Azkorbebeitia eta Mar-
tinez ez dira Abadiño sokatira tal-
dean dabiltzan Fulsan lantokiko 
langile bakarrak. Iñaki Armendia 
atxondarrak eta Javi Lopez zamo-
rarrak ere euren lankideen bideari 
jarraitzea erabaki dute. “Lankideei 
berriz ere sokatiran hasi behar nue-
la esan nienean, Iñakik ere hasteko 
gogoa zuela esan zidan eta, orduz 

geroztik, taldean dago. Javik, be-
rriz, sokatira zer zen galdetu zigun, 
eta azaldu genionean berak ere tal-
dera batzea erabaki zuen”, jarraitu 
du Azkorbebeitiak. 

Amaitzear duten denboraldian, 
Fulsan Team moduan ezaguna den 
laukotea ilusioagaz eta gogo han-
diagaz lanean dabilela aitortu dute. 
“Abadiñoko sokatira taldeak urte 
oso onak izan dituen arren, bada-
kigu oraingoak garai ezberdinak 
direla”, adierazi du Azkorbebeitiak. 
“Hala ere, taldekideok dugun go-

goa ezinbestekoa da hobetzeko”, 
jarraitu du. 

Bestalde, taldera batzea gura du-
ten gizonezko zein emakumezkoei 
probatzera joateko deia egin diete 
Abadiñoko sokatira taldeko kideek. 
“Gura duenarentzat ateak zabalik 
ditugu, gizonezko zein emaku-
mezkoentzat”, esan du sokatira-
lariak. “Gainera, polita litzateke 
datorren denboraldian lehen aldiz 
emakumezkoen taldea edo talde 
mistoa izatea”, bukatu du Azkor-
bebeitiak.

Lantokian lankide izatetik Abadiñoko sokatira 
taldeko taldekide izatera pasatu den laukotea
Datorren denboraldiari begira taldekide bila dabiltza Abadiñoko sokatira taldeko kideak. Taldekideek jakitera eman 
dutenez, Abadiñon sokatiran aritu gura duten gizonezkoek zein emakumezkoek ateak zabalik dituzte. 

Ezkerretik eskumara, Iker Azkorbebeitia, Toni Martinez, Iñaki Armendia eta Javi Lopez. 

Iñaki 
Iza Zarazua 
Pilotari ohia

Binakako txapelketaren erdi-
bidea gainditu ondoren, dezep-
zioa hitzarekin definituko nuke 
orain artekoa. Pilotazaleak ha-
serre daude txapelketan zehar 
Asegarce enpresak hartu dituen 
erabakiak direla eta. Gainera, 
haserrea areagotzen joan da 
erabaki ulertezinak hartzen 
joan diren heinean. Lehenen-
go, Victor baztertu zuten Laso 
sartzeko. Ondoren, Ladis Galar-
zarekin gauza bera egin zuten 
oineko lesiotik errekuperatu 
ondoren. Ibai Zabala izan zen 
hirugarrena Urrutikoetxeare-
kin bi partidu jokatu eta gero, 
eta oraindik txapelketaren bi-
garren itzuli ia osoa falta da 
jokatzeko. Esan bezala, erabaki 
hauek guztiek dezepzioa eragin 
dute pilotazaleengan, txapelke-
tak eta enpresek sinesgarritasu-
na galtzearekin batera. 

Erabaki hauek justifikatzeko 
asmoz, Asegarceko gerenteak bi 
arrazoi eman ditu elkarrizketa 
batean: lehenengoa, pilotaza-
leek pilotari onenak ikusi nahi 
dituztela da; eta bigarrena, arau 
horrekin ordezkoen motiba-
zioa areagotzea lortzen dutela, 
horrekin batera titularrak pre-
siopean jokatzera behartzen 
dituztelarik. Alde batetik, txa-
pelketaren hasierara hobeto 
iristen diren pilotariak aukera-
tzearen ordez, asteroko pilotari-
rik onenak aukeratzeak txapel-
ketaren xarma galtzea eragiten 
du. Bestetik, nire iritziz, pilotari 
bakar batzuk motibaturik man-
tentzeko asmoz beste askoren 
presioa igotzea, ziurgabetasuna 
transmititzeaz gain, ez da bide-
rik egokiena.

Aurrerantzean, esku pilo-
tako binakako txapelketen 
analisia pilotari bakoitzaren 
errendimenduan oinarrituz 
egin beharko dugula iruditzen 
zait, bikoteka aztertzeak zen-
tzua galdu du eta.

Adituaren  
txokoa

Binakako txapelketa  
indibiduala
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//DURANGO
ARAmOtz 3 logela, sukaldea, egongela, bainugela 

95.000 € / E.E.Z=G
Ask. EtORbiDEA 3 logela, sukaldea, egongela, 

bainugela, despentsa 146.000 € / E.E.Z=F
AskAtAsUN EtORbiDEALogela 1, sukaldea, 

egongela, bainugela, balkoi itxia, igogailua, kamarotea, 
garajea 175.000 € / E.E.Z=E

LANDAkO EtORbiDEA 2 logela, sukalde-jangela, 
egongela, 2 bainugela, 2 balkoi. Garajea. LEHEN 
267.800 €  ORAIN 255.000€/ E.E.Z=E

bARRENkALEA 2 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela 120.300 €  / E.E.Z= G

bERNARDO GAbiOLA 2 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela LEHEN 85.000 €  ORAIN 80.000€ / 
E.E.Z=E

ERREtENtxU 4 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela, balkoia 210.000 € / E.E.Z=E

ERREtENtxU 3 logela, sukaldea, egongela, 2 
bainugela, balkoia205.000 € / E.E.Z=E

EzkURDi 4 logela, sukaldea, egongela, 3 bainugela 
321.500 € / E.E.Z=F

FRANciscO ibARRA 3 logela, sukadea, egongela, 2 
bainugela, balkoia, despentsa 230.000 € / E.E.Z= F

GOiENkALEA 3 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela, jantzigela 114.000 € / E.E.Z= G

HERRikO GUDARi kALEA 3 logela, sukaldea, 
egongela, 2 bainugela, 2 terraza. Garajea 255.000 € 
/ E.E.Z= G

JUAN DE OLAzARAN 3 logela, sukaldea, 2 
bainugela, egongela, 94m2 ko terraza. Garajea. Lehen 
376.000 € Orain 369.000€/ E.E.Z=B

kiRikiñO kALEA 3 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela 75.000 € / E.E.Z=G

kOmENtU 3 logela, sukaldea, egongela, terraza 
135.000 € / E.E.Z= G

mikELDi 4 logela, sukaldea, egongela, bainugela, 
komuna, 2 balkoi 200.000 € / E.E.Z= E

mikELDi 3 logela, sukaldea, egongela, 2 bainugela, 
komuna,  garaje eta kamarotea Lehen 270.000€ 
Orain 260.000 € / E.E.Z= E

mONtEviDEO 3 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela 230.000 € / E.E.Z=F

PLAtERUEN PLAzA 4 logela, sukaldea, egongela, 3 
bainugela. trasteroa, Garajea. 270.000 € / E.E.Z=E

sANtAsUsANOstE kALEA 2 logela, sukaldea, 
egongela, 2 bainugela, balkoi itxia, igogailua, 
kamarotea, garajea 240.000 € / E.E.Z=E

zUmALAkARREGUi 5 logela, 2 sukalde, 2 
egongela, 4 bainugela. Garajea. 695.000 € / E.E.Z= E

//AbADiñO
FERiALEkU 3 logela, egongela, sukaldea, bainugela. 

Garajea. Lehen 190.000 €/ Orain 175.000 € 
E.E.Z=G

zELEtAbE 3 logela, egongela, sukaldea, 2 bainugela. 
Garajea. 309.000 € / E.E.Z= F

//bERRiz
bERRizbEitiA kALEA 2 logela, sukaldea, egongela, 

bainugela, balkoia 120.000 € / E.E.Z= F

//ELORRiO
ELizbURU kALEA 3 logela, sukaldea, egongela, 2 

bainugela, garaje itxia 219.000 € / E.E.Z= E
LAbAkUA kALEA 3 logela, sukaldea, egongela, 

bainugela, 2 balkoi, despentsa 198.000 € / E.E.Z= F

//OtxANDiO
GOmiLAz AUzOA Baserria: Jatetxe eta etxebizitza 5 

hektareako lurzoruagaz 1.200.000 € / E.E.Z= G

DURANGO 1
logela

175.000€

ASKATASUN:Egongela, sukaldea jarrita, gela 
1, komuna eta balkoia. Egoera onean eta 
ondo zainduta. Garajea eta trasteleku

DURANGO 2
logela

2
komun

250.000€

LANDAkO EtORbiDEA: 80m2.2 gela, egongela, 
sukaldea jarrita,2 bainugela eta balkoia. Trasteleku 
handia eta garajea. C.E.E:D

mAtiENA 3
logela

2
komun

180.000€

mAtiENA: 3 gela, egongela eta sukaldea 
jarrita, bainugela 2 eta ganbara. Garajea 
aukeran.

OtxANDiO 3
logela

175.000€ /Neg

OtxANDiO: 3 gela, bainugela 1, egongela, eta 
sukaldea jarrita. Egoera onean, guztiz ornitua. 
Garajea 24m2 koa. Alokairuan, erosteko aukerarekin.

DURANGO 3
logela

68
m2

125.000€ 

kALEbARRiA: 68 m2. 3gela, egongela, 
sukaldea jarrita eta bainugela. Leihoak 
aldatuta eta gas natural berogailua. C.E.E:F.

DURANGO 3
logela

82
m2

310.000€

komentu kalea 82m2 erabilgarri, 3 logela, 
sukaldea, egongela, 2 bainugela, balkoia 
eta ganbara. 310.000€ +BEZatik aurrera. 

65,55
m2

1
komun

Publizitatea21   Inmobiliariak

DURANGO 3
logela

2
komun

275.000€

TXIBITENA: 92,20 m2. 3 logela, 2 bainugela, 
egongela, sukaldea jarrita.  Balkoia eta 
ganbara. Egoera onean. C.E.E:E.

92,20
m2

80
m2

DURANGO 3
logela

Negoziagarri

AVDA.LANDAKO:3 logela, 2 komun, sukaldea, 
egongela eta terraza. Trastelekua eta 
garajea. Ganbara

DURANGO

65
m2

175.000€

Ask.EtORbiDEA: 65m2, ia berrua. Kanpoaldea. 
Ganbara eta garajea.

iURREtA 2
logela

1
Komun

120.000€

iURREtA: 2 logela, komun 1, sukaldea 
eta egongela jantokiarekin. Prest bizitzen 
sartzeko.

DURANGO 3
logela

165.000€

ANtsO EstEGiz: 3 gela, bainugela 1, 
egongela terrazarekin, sukaldea. .

DURANGO 3
logela

105
m2

279.000€ 

AbAsOLO: 3 gela, 2 bainugela, sukaldea eta 
egongela. 2 terraza. Ganbara eta garaje itxia. 
Eguzkitzua. Kanpoaldea.

90
m2

DURANGO 3
logela

2
komun

237.000€(negoziagarri)

SAN IGNACIO: 3 logela, 2 komun, sukaldea 
lehorgailua, egongela eta terraza. Trastelekua 
eta garajea. 

www.inmoetxetxo.com //ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO. Bat, bi eta hiru logelako etxeak 

alokairuan. Hilean 600€-tik hasita.

//ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO. Astarloa kalean. Hiru logelako pisua, 

Egongela balkoiarekin, komuna eta ganbara. 90 
m2.

DURANGO. San Fausto. Logela biko pisua, 
Sukaldea, bainugela eta logela. Merkea

BERRIZ. Etxebizitza guztiz berriztua, 3 logelarekin, 
bainugela, sukaldea balkoiarekin, egongela 
balkoiarekin eta despentsa. Dotorea.

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

DURANGO. ARTEKALE. Azken duplex-ak, Logela 
bikoak, bi bainugelarekin. Prezioak 179.000 €-tik 
hasita.

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

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

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

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

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

//LURSAILAK SALGAI
ABADIÑO. 15.000 m2-ko lursaila salgai. Rurala. 

Kokapena ezin hobea

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.

//BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI
ELORRIO. Aldape auzoa. Baserria berriztatzeko, 3 

hektareako lursaila. Prezioa 160.000 €

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 bainugela, 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, izkinakoa, guztiz 
hornitua. Ia berria, estreinatzeko.

BERRIZ. Baserri ederra, Murgoitioko zonaldean.
Hiru hektareako landa baserri ondoan

//BULEGOAK ALOKAIRUAN
ABADIÑO. 40 m2-tik gorako bulegoak, 350 €-tik 

hasita.

//LOKALAK ALOKAIRUAN
DURANGO Alde zaharrean, tamaina ezberdineko 

lokalak alokagai ditugu. Etorri eta galdetu.

//LOKAL INDUSTRIALA SALGAI
MATIENA. 460 m2-ko lokala salgai,Bulegoa, 

komuna eta aldagela, oso egokia

2
komun

www.inmoduranguesado.com
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Higiezinak
ETXEBIZITZAK

ETXEBIZITZAK ERRENTAN
HARTU

Durangaldea. Pertsona arduratsua
Durangaldean alokatzeko pisu baten
bila dabil. Lan egonkor bat daukat eta
denboraldi luze baterako pisua gura
dut. Tel.: 639-84 76 27 

Durango. Alokatzeko pisu bila nabil
Durangon. Tel.: 631-62 95 65

Durango. Durangon alokairu bila
gabiltza. Bikote euskaldun, langile eta
arduratsua. Epe luzerako etxea nahiko
genuke, arrazoizko prezioan. 
Tel.: 665334503

GARAJE/TRASTEROAK

GARAJE/TRASTEROAK
SALDU

Otxandio. Otxandion garaje plaza itxi
bat saltzen da. Tel.: 675-71 72 83

Lana Formakuntza
LAN ESKARIAK

LAN ESKARIAK OSTALAR-
ITZA

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Barneko zein kanpoko
langilea lan biladabil pertsonak
zaintzen zein garbiketa lanetan.
Lanaldi erdian, osoan, orduka zein
asteburuetan lan egiteko prest.
Tel.: 631-58 58 45

LAN ESKARIAK ETXEKO
LANAK

ETXEKO LANAK ETA PLANTXA.
Esperientzia handiko emakumeak
bere burua eskaintzen du, orduka 
etxeko lanak eta plantxa egiteko.
Tel.: 645706839

LAN ESKARIAK PERTSONAK
ZAINDU

Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Lan bila nabil
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Baita garbiketa lanetan zein
plantxa egiten. Eskarmentu eta 
erreferientziaduna. Tel.: 658-99 50 63

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil garbiketan zein pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen.
Barneko zein kanpoko langilea.
Asteburuetan, gauez edo orduka lan
egiteko prest. Tel.: 631-26 24 82

Andre euskalduna lan bila. Andre
euskalduna pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen lan bila, baita garbike-
tan ere. Esperientzia eta erreferentziak
ditut. Tel.: 659-08 81 85

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Pertsona arduratsua lan
bila dabil barneko zein kanpoko langile

moduan. Pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen. Tel.: 632-89 05 16

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona
nagusiak edo umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanak egiten ere. Kanpoko
langilea lanaldi erdian edo orduka lan
egiteko prest. Berehala hasteko prest. 
Tel.: 642-55 16 29

Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Tel.: 663-44 85 68

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen. Baita atarietako garbiketa
lanak egiten ere. Kanpoko langilea,
lanaldi osoan lan egiteko prest. 
Tel.: 631-10 06 22

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona 
nagusiak zaintzen zein garbiketa
lanetan. Barneko zein kanpoko
langilea, asteburuetan lan egiteko
prest. Tel.: 632-16 37 82

Umeak zaintzen edo garbiketan
lan bila. Lan bila nabil umeak
zaintzen edo atari zein etxeetako 
garbiketa lanetan. Baita, jatetxeetan
sukalde laguntzaile moduan ere.
Barneko zein kanpoko langilea. Lanaldi
osoan, gauez zein orduka lan egiteko
prest. Tel.: 696-58 36 71

Lan bila umeak zaintzen edo 
etxeko lanak egiten. Neska
euskalduna ikasketekin eta 
esperientziarekin umeak zaintzeko
zein etxeko lanak egiteko prest dago. 
Tel.: 662-36 41 67 Tel.: 946-81 39 40

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen, baita garbiketa
lanetan ere. Barneko zein kanpoko
langilea. Orduka zein asteburuetan lan
egiteko prest. Esperientziaduna eta 
arduratsua. Tel.: 632-99 02 54

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona
nagusiak zaintzen, baita garbiketa 
lanetan ere. Barneko zein kanpoko
langilea. Orduka zein asteburuetan lan
egiteko prest. Esperientziaduna eta
arduratsua. Tel.: 631-60 94 09

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona na-
gusiak edo umeak zaintzen. Baita
jatetxeetan garbiketan edo sukalde la-
guntzaile moduan ere. Barneko zein
kanpoko langilea, lanaldi erdian,
osoan, orduka, asteburuetan zein
gauez lan egiteko prest. 
Tel.: 691-82 93 95

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona 

nagusiak edo umeak zaintzen, baita
garbiketa lanetan ere. Eskarmen-
tuduna, lanaldi erdian edo osoan lan
egiteko prest. Orduka, asteburuetan
edo gauez lan egiteko prest. 
Tel.: 691-82 93 95

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona 
nagusiak zaintzen zein garbiketa 
lanetan. Barneko zein kanpoko
langilea. Orduka edo asteburuetan lan
egiteko prest. Esperientziaduna. 
Tel.: 632-99 02 54

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona na-
gusiak zaintzen zein garbiketa lanetan.
Barneko zein kanpoko langilea. Orduka
edo asteburuetan lan egiteko prest.
Esperientziaduna. Tel.: 631-60 94 09

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona na-
gusiak edo umeak zaintzen. Barneko
zein kanpoko langilea berehala lanean
hasteko prest. Tel.: 612-24 53 26

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona na-
gusiak edo umeak zaintzen. Barneko
zein kanpoko langilea. Lanaldi erdian,
orduka, asteburuetan, zein gauez lan
egiteko prest. Berehala hasteko prest.
Tel.: 631-70 05 73

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona na-
gusiak edo umeak zaintzen. Barneko
zein kanpoko langilea. Lanaldi erdian,
orduka, asteburuetan, zein gauez lan
egiteko prest. Berehala hasteko prest.
Tel.: 631-26 24 82

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsonak
zaintzen, baita igeltsero lanetan ere.
Barneko zein kanpo langilea, orduka
lan egiteko prest. Tel.: 603-68 76 98

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsonak
zaintzen, edo mendian animaliak
zaintzen. Berehala lanean hasteko
prest. Tel.: 602-01 61 86

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen. Baita garbiketa lane-
tan edo ospitaleetan jendea zaintzen
ere. Kanpoko langilea orduka zein
gauez lan egiteko prest. Erreferentziak
eta esperientzia ditut. Berehala lanean
hasteko prest. Tel.: 632-72 50 54

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona na-
gusiak edo umeak zaintzen. Baita gar-
biketa lanetan edo ospitaleetan jendea
zaintzen ere. Kanpoko langilea orduka
zein gauez lan egiteko prest.
Erreferentziak eta esperientzia ditut.
Berehala lanean hasteko prest.
Tel.: 631-20 36 07

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona na-
gusiak edo umeak zaintzen. Baita gar-
biketa lanetan edo ospitaleetan jendea
zaintzen ere. Kanpoko langilea orduka
zein gauez lan egiteko prest. 
Erreferentziak eta esperientzia ditut.
Berehala lanean hasteko prest. 
Tel.: 632-08 98 52

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Andra arduratsua lan bila
dabil pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Barneko zein kanpoko
langilea orduka lan egiteko prest.
Etxeko lanak egiteko prest.
Tel.: 632-98 18 22

Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Barneko zein kanpoko
langilea, arratsaldez zein gauez lan
egiteko prest. Tel.: 628-78 93 50

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona na-
gusiak edo umeak zaintzen, baita gar-
biketa lanetan ere. Barneko edo
ordukako langile arduratsua. Berehala
lanean hasteko prest. 
Tel.: 631-89 17 09

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen. Baita etxeetako garbiketa
lanak egiten ere. Goizez lan egiteko
prest, astelehenetik barikura. 
Tel.: 606-78 76 78

Andra euskalduna lan bila pert-
sona nagusiak zaintzen. Andra
euskalduna pertsona nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanak egiteko
prest. Tel.: 659-08 81 85

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona 
nagusiak edo umeak zaintzen.
Barneko zein kanpoko langilea. 
Erreferentziaduna. Tel.: 632- 66 62 13

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Barneko langilea lan bila
pertsona nagusiak zaintzen.
Tel.: 602-37 72 33

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona 
nagusiak zaintzen edo garbiketa
lanetan. Orduka lan egiteko prest. 
Tel.: 631-85 10 93

Umeak eta pertsona nagusiak
zaintzen ditut. Umeak eta pertsona
nagusiak zaintzen lan bila nabil. Baita
garbiketa lanetan ere.
Tel.: 677-32 44 51

Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Barneko zein 
kanpoko langilea lan bila pertsona 
nagusiak zaintzen zein garbiketa lane-
tan. Tel.: 674-57 97 36

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona 
nagusiak zaintzen, baita garbiketa 
lanetan ere. Kanpoko zein barneko
langilea. Tel.: 688-73 55 51

Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Ordukako langilea
lan bila pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Baita garbiketa lanetan ere.
Tel.: 682-18 12 74

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona 
nagusiak edo umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanetan ere. Ordukako
langilea. Tel.: 683-55 93 63

Lan bila nabil pertsona nagusiak
edo umeak zaintzen. Lan bila nabil
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Baita garbiketa lanetan ere.
Barneko zein kanpoko langilea, orduka
lan egiteko prest. Erreferentziekin
berehala lanean hasteko prest.
Tel.: 612-41 41 40

LAN ESKARIAK
IRAKASKUNTZA

Klase partikularrak ematen ditut.
Euskal irakaslea klase partikularrak
emateko edo umeak zaintzeko prest.
Ega eta First tituluak ditut.
Tel.: 692-71 66 19

Italiera klaseak ematen ditut.
Italiera klase partikularrak ematen
ditut, interesa duten pertsonentzat,
taldeentzat zein Erasmusen
doazenentzat. Han jaioa naiz, eta
esperientzia daukat.
la.gabriele@gmail.com

Klase partikularrak ematen ditut.
Neska euskalduna, administrazio
ikasketak eta esperientzia duena,
Lehen Hezkuntzan eta DBH 
partikularrak banaka zein talde 
txikietan emateko prest.
Tel.: 662-36 41 67 Tel.: 946-81 39 40

LAN ESKAINTZAK

LAN ESKAINTZAK PERT-
SONAK ZAINDU

Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona 
nagusiak edo umeak zaintzen. Baita
garbiketa lanetan edo zerbitzari
moduan ere. Kanpoko langilea, lanaldi
osoan, orduka edo gauez lan egiteko
prest. Berehala lanean hasteko
moduan, eskarmentu eta
erreferentziekin. Tel.: 632-63 24 16

Lan bila nabil pertsonak
zaintzen. Lan bila nabil pertsona 
nagusiak edo umeak zaintzen. 
Esperientzia eta erreferentziak ditut.
Tel.: 677-32 44 73
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BARIKUA

 6º / 2º

ZAPATUA

 8º / 3º

DOMEKA

 6º / 2º

ASTELEHENA  

 6º / 2º

MARTITZENA 

  6º / 1º

EGUAZTENA

  6º / 1º

EGUENA 

  6º /1º

BARIKUA

 7º / 3º

Zorion agurrak

Zorion Agurrak zorionaK@anBoto.orG   •  EGUaztEnEKo 14:00aK artEKo EpEa

Eskelak

Eguraldia

Abadiñoko sorgintxo polittenak 
hiru urtetxo eitten dauz. 
Zorionak eta musu asko 
etxekoen partez, eta bereziki 
asko maite zaituen Aratzen 
partez. 

Zorionak, June, etxeko sorgintxo 
txikienarentzat! Otsailaren 1ean bi 
urte bete dozuz; prestatu merixendia 
bagoaz da; etxeko danon partez 
mosu haundi-haundi bat!

Gaur Oinatzek 6 urte beteko 
ditu, segidu horren zintzo. 
Mosu potolo bat zure arreba 
Elene, aita eta amaren 
partez. Aupa, txapeldun!

BARIKUA, 2 · 09:00-09:00

GaztElUmEndi J.A. Abasolo 2 - 
dUranGo
Goiria, mari CarmEn  
Sabino Arana 6 - zornotza
09:00-22:00
SanCHEz, mirEn itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBadiño
irUarrizaGa, KarmElE San 
Miguel 15 - zornotza
SaraSKEta, diEGo Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

ZAPATUA, 3 · 09:00-09:00

iriGoiEn Bixente Kapanaga 3 - 
iUrrEta
Goiria, mari CarmEn  
Sabino Arana 6 - zornotza
09:00-13:30
GaztElUmEndi J.A. Abasolo 2 - 
dUranGo
SaGaStizaBal  
Askatasun etorb. 19 - dUranGo
UnamUnzaGa Muruetatorre 2C - 
dUranGo
Bazan diaz Uribarri 5 - dUranGo
Campillo Montevideo etorb. 24 - 
dUranGo
BalEnCiaGa  
Ezkurdi plaza 8 - dUranGo
navarro  Artekalea 6 - dUranGo
dE diEGo Intxaurrondo 22. - dUranGo
larrañaGa-BalEntziaGa 
Berrio-Otxoa 6 - Elorrio

EGUrEn, iSaBEl 
Trañabarren 15. - aBadiño
irUarrizaGa, KarmElE San 
Miguel 15 - zornotza
mElEro, roSa mari  
San Pedro 31 - zornotza
09:00-22:00
SanCHEz, mirEn itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBadiño
SaraSKEta, diEGo Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

DOMEKA, 4 · 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, 5 · 09:00-09:00

navarro  Artekalea 6 - dUranGo
mElEro, roSa mari  
San Pedro 31 - zornotza
09:00-22:00
SanCHEz, mirEn itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBadiño
irUarrizaGa, KarmElE San 
Miguel 15 - zornotza

MARTITZENA, 6 · 09:00-09:00

UnamUnzaGa Muruetatorre 2C - 
dUranGo

mElEro, roSa mari  
San Pedro 31 - zornotza
09:00-22:00
SanCHEz, mirEn itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBadiño
SaraSKEta, diEGo Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza
irUarrizaGa, KarmElE San 
Miguel 15 - zornotza
EGUAZTENA, 7 · 09:00-09:00
BalEnCiaGa  
Ezkurdi plaza 8 - dUranGo
mElEro, roSa mari  
San Pedro 31 - zornotza
09:00-22:00
SanCHEz, mirEn itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBadiño
SaraSKEta, diEGo Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza
irUarrizaGa, KarmElE San 
Miguel 15 - zornotza
EGUENA, 8 · 09:00-09:00
Bazan diaz Uribarri 5 - dUranGo
mElEro, roSa mari  
San Pedro 31 - zornotza
09:00-22:00
SanCHEz, mirEn itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBadiño
irUarrizaGa, KarmElE San 
Miguel 15 - zornotza
SaraSKEta, diEGo Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

Botikak

 Egun iluna da, haizeak gogor jotzen du,
 euria ari du baina ez du ardura, 
zure irribarreak gure bihotzean

 jarraitzen duelako. Ez zaitugu ahaztuko.

 Ikusi arte, Jon.

 Besarkada handi bat institutuko ikasle, 
langile eta familien partez.

Zorionak, Maria (705. alea)! 
Hamabostean behin zotz egiten 
dugun tarta zuri egokitu zaizu. 
Oparia eskuratzeko txartela 
gura duzunean jaso dezakezu 
Iurretako gure egoitzan:   
Bixente Kapanaga, 9 an.

GOZATU GOZOTEGI-OKINDEGIA 
Ermodo, 11  DURANGO - Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com 
facebook: Gozatu Gozotegia
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Sergio 
Murillo 
Corzo 
Ekonomilaria

Lau- 
hortza

Azken asteotan bakardadea 
dak usat ,  han eta hemen. 
Erresuma batuko gobernuak 
emon deutsan garrantzia izan 
da gure artean hizpide, baina 
hurbilago ere aditu dot bakar-
dadeaz. Honen aurrean en-
tzungor gabilzan arren, ozen 
entzuten nabil bere oihartzu-
na. Esan barik, urte amaiera-
tik hona asaldatu gaituen hur-
bileko barriek ere, ikusgaitz, 
bakardadea islatzen dabe.

Hiper-konexio birtualaren 
ondorio garratza izan daiteke 
bakardadea. Izan ere, hango 
eta hemengo ikerketek ber-
tatik bertara gertatzen diran 
hartu-emonak ordezkatzea-
ren arriskuez ohartarazten 
dabe. Bataz beste, mundu au-
rreratuko 15 urteko gazteek 
146 minutu emoten dabez 
sarean konektatua, orain hiru 
urte baino %40 gehiago. Egu-
nero 41 minutu gutxiago, 
idatzizkoak edota ahozkoak 
ez diran gakoekaz eraikitzen 
diran erlazio emozional sen-
doak eraikitzeko. Adinekoen 
artean ere, menpekotasun 
egoeren atarian egon ohi da 
bakardadea. 

Zientzia eta teknologia-
ren aurrerabidearen onurak 
zalantzan jarri barik, bere 
arriskuez jabetu eta giza ha-
rreman sare sendoa, modu 
konszientean, eraikitzearen 
garrantzia dakart agerkari 
honetara. Amaraun sareko 
hari bakoitza bezain haus-
korrak gara bakarka, baina 
sareak berak segurtasuna 
eta egonkortasuna ditu ezau-
garri, eta tentsio egoera bate-
tik jatorrizko egoerara buel-
tatzeko berezko gaitasuna 
dauka.

Beraz, amatatu telefonoa, 
eta gozatu lagunarteko sola-
saldiaz!

akUiLUa  •  aitziBEr BaSaUri

Goizean goizetik hasiko dute eguna 
bihar Abarketeruenean Aitziber eta 
Ana Mari Urizarrek eta Ibai Arriza-
balagak. Egun luzea dute San Blas 
eguna, amaiezina; hala ere, azken 
urteetan asko aldatu dela azaldu du-
te. Angulak, bildotsa eta txuleta, hori 
zen garai bateko San Blas eguneko 
menua.

Egun luzea izaten duzue San Blas 
eguna? Nola bizi duzue?
Aitziber Urizar: Oso luzea, amaitu 
ezinekoa! Oso goizetik hasten gara 
martxan. Salda, txorizo egosia... 
dena prest eukitzeko 07:00etarako 
etortzen gara. 
Ibai Arrizabalaga: Lan handiko 
eguna izaten da, baina, ahal bada, 
buelta bat eman eta zerbait hartze-
ko aprobetxatzen dut goizean. Ha-
la ere, gutxitan gertatzen da hori! 
Astirik baduzue San Blas kordela edo 
erroskillak erosteko?
Ana Mari Urizar: Ez! Ekarri egiten 
dizkigute kordelak. 
Beste era batean biziko zenituz-
ten sanblasak umetan...

A.U: Lagun baten etxera 
eramaten ninduten, biz-
pahiru egun. Asteguna 
bazen, berriz eskolara 
Durangora. Pixka bat ha-
zita, herrian gelditzen 
ginen. Egun polita izan 
da beti.
A.M.U: Batez ere, taberna-
ren bueltan gogoratzen 

ditut sanblasak. Umetan olgetan 
egiten genuen eguna, feria ikusi... 
Gero, gaztetatik gehiago tabernan 
lanean; 15-16 urtegaz hasiko nin-
tzen laguntzen.
Asko aldatu dira sanblasak?
A.M.U: Bai, danean. Jai-giroa goi-
zetik ordu txikiak arte egoten zen 
lehen. Azken urteetan asko jaisi da 
arratsaldean eta gauean. Astebu-
rua zein asteguna izan, jai-giroa 
bestelakoa zen lehen. Erromeria 
eta  jarduera gehiago ere egoten 
ziren. Goizeko gi-
roa oraindik 

ere berezia da, oso polita.
A.U.: Barrakak ere bazeuden. Txu-
rro-saltzailea, tonbola... Desber-
dina da giroa, guztiz. Ez hobea ez 
txarragoa. Desberdina.
Nekazaritza eta abeltzaintza azoka 
da San Blas eguneko ardatza. Leku 
askotako bisitariak erakartzen ditu.
A.U.: Bai, eta sasoi batean are eta 
gehiago. Gogoan dut Santande-
rretik ere etortzen zirela zaldiak 
saltzera. Indar gehiago zuen lehen 

azokak, San Blas egunak 
berak ere bai. Orain, 
azoka amaituta, egin 
du egunak ia. Bizi-

modua aldatu 
eg in 

da. Ohiturak bestelakoak dira. 
Zaharrak hiltzen doaz eta gazteak 
bestela bizi dira.
A.M.U.: Lehen, ganadua erosteko 
tratua egunean bertan  ixten zu-
ten eta orduan ordaindu. Tratua 
egitera etortzen ziren. Asko aldatu 
da.
I.A.: Erromeria egoten da arratsal-
dean, baina eguraldiak lagundu 
ezean... Txosnak ere gutxiago dira.
Abarketeruena izenak badu istorio 
bat atzetik.
A.U.: Ez dakit seguru, baina en-
tzunda dugu taberna izan aurretik 
abarketak saldu edo egiten zirela  
bertan... Hala deitu izan da beti, 
amak taberna hartu zuenean ere 
bai, duela 46 bat urte.
Hirugarren belaunaldia zara zu, Ibai. 
Bizkarrean eramateko zama handia?
I.A.: Momentuz, ez. Ikusteko dago, 
beste inor ez da gelditzen eta! Due-
la bost urte taberna berria zabaldu 
zenetik daramat lanean, eta au-
rretik ere ibili nintzen Matienan. 
Abarketeruena zaharrean ere 
tokatu zait laguntzea San Blas egu-
nez: txuleta erreak, paella... egiten 
genuen eta aitari laguntzen nion. 
A.U.: Lehen, denontzat egoten zen 
lana San Blas egunez.
Txuleta erreak eta angulak ere pres-
tatzen ei zenituzten asko, ezta?
A.M.U.: Asko! Merkeagoak ere bazi-
ren. Ohitura handia zegoen lehen  
San Blas egunean angulak jateko, 
baserritar askok egun hori aprobe-
txatzen zuten zelanbaiteko kapri-
txo hori hartzeko.
A.U.: Garai batean oso ohikoa zen 
angulak, bildotsa eta txuleta jatea 
San Blas egunean
Anekdotarik baduzue?
A.U.: Ahaztuta asko. Baina, go-
goan dut behin txuleta ogitar-
tekoa eskatu zigutela Abarkete-
ruena zaharrean. 
San Blas egunez hotza ere iza-
ten da protagonista... A.U.: Bai, 
baina hego-haizeagaz ere go-
goratzen dut San Blas egunik. 

Azken urteetan euria tokatu 
zaigu. Hala ere, edurragaz ere 

etortzen zen jendea Abadiñora. 
Orain eguraldiak gehiago eragi-
ten du.
Askorentzat bigarren etxea da zuena. 
A.U.: Gazteentzat lehenengoa, eta 
zaharrentzat betikoa. Ez dakit, be-
tikoak garelako, hemengoak...

“Garai batean oso ohikoa zen 
angulak, bildotsa eta txuletak  
jatea San Blas egunean”
San Blas eguna ospatuko dute, bihar, Abadiñon. Nezakaritza eta abeltzaintza azokaren 
inguruan sortutako jai-giroa oraindik ere berezia dela aitortu dute Abarketeruenean
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