
Duatloiak Europan duen hitzordurik 
garrantzitsuenean, protagonista izan 
da Irene Loizate durangarra. Ibizako 
proban 23 urtez azpiko onena izan zen 
eta nagusietan hirugarren amaitu zuen. 
Aurrerantzean aintzat hartu beharreko 
atleta izango dela erakutsi du. • 2-3
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"DA! asko dira!" 
izango da 53. 
Durangoko 
Azokaren leloa

Azoka I Azokaren aniztasuna 
islatu gura izan dute 
antolatzaileek lelo horregaz. 
Karteleko irudia Txakur Gorria 
sormen kolektiboko kideek egin 
dute. Abenduaren 5etik 9ra izango 
da Durangoko Azoka. • 18

Trafikoagatik, 
sinadurak batzen 
hasiko dira 
izurtzarrak
Izurtza I Trafikoak herrigunean 
eragiten dituen arazoen aurrean, 
hainbat izurtzar plataforma 
batean batu dira. Bizkaiko 
Aldundiagaz batzartu gura 
dute eta, bide hori urratzeko, 
sinadurak batzen hasi dira. 
Asteburuan postu bat jarriko 
dute plazan. 6. orrialdean

Areitio gainean 
egingo dute Eibar 
futbol klubaren 
Kirol Hiri berria

Mallabia I Eguaztenean fubtol 
klubak egindako akziodunen 
batzarrean erabaki zuten. Lau 
futbol zelai izango ditu: belar 
naturaleko bi eta artifizialeko beste 
bi. Proiektua gauzatzeko tramiteak 
egiten hasiko dira orain. • 7
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DUATLOIA  •  Joseba derteano

Iazko duatloien Europako txapel-
ketan itzulia kendu zioten bizikle-
tako ibilbidean eta ezin izan zuen 
amaitu. Urtebete geroago, 23 urtez 
azpiko Europako txapelduna da eta 
nagusietan brontzezko domina es-
kuratu du. Denbora gutxian, pauso 
bat beharrean jauzi handi bat eman 
du Irene Loizatek.

Iazkoaren ostean, nork esango zizun 
urtebete geroago Europako txapel-
dun izango zinela.
Orduan ez nuen pentsatuko! Mo-
mentuan neure buruari esan nion: 
“Kito, ez dut Europako txapelketa 
gehiagotan lehiatuko. Zertarako 
ibili…”. Baina handik hilabetera 
berriro piztu zitzaidan gogo hori. 
Aurten ere, maiatzean txapelketa-

ra joateko deitu zidatenean, ez dut 
uste beharrezko maila hori nuenik. 
Harrezkero egindako entrenamen-
duetan lortu dut maila. 
Nagusietan zilarrezko domina gertu 
geratu zitzaizun Ibizan jokatutako 
txapelketan. Zelakoak izan ziren 
azken kilometroak?
Bizikletako tartea amaitu genue-
nean duatleta bat aurretik zihoan 
eta taldetxo bat hari jarraika. Tran-
tsizioan, zapatilak janzten, trabatu 
egin nintzen. Askotan gertatzen 
zait. Segundo batzuk galdu nituen. 
Korrika, aurretik nituen batzuk 
gainditu eta bigarrena harrapatu 
nuen. Kilometro biren faltan bizitu 
egin nuen erritmoa, bera nekatuta 
ikusten nuelako. Atze-atzean jarri 
zitzaidan. Bera zaintzen nindoan. 
Bostehun bat metrora erasoa jo 

nuen, baina nekatu egin nintzen 
eta irabazi egin zidan.
Sandrina Illes austriarra zen. Zu bai-
no 11 urte nagusiagoa eta munduko 
txapelduna izandakoa. Beteranoak 
bazekien zertan zebilen.
Bai. Lasterketa amaitutakoan, argi 
ikusi nuen. Bere atzean jarri behar 
nuen eta azkenengo erasoa neuk jo. 
Baina, tira, horrelakoetatik ikasten 
da. Hurrengorako, badakit.
23 urtez azpiko lorpena baino, senio-
rretakoa izan da sorpresa zuretzat. 
Onenetako batzuk falta ziren?
Duatleta onak joan dira, munduko 
txapelketetan ibilitakoak. Egia 
esanda, entrenamenduetako den-
borak egin ditut Ibizan. Espero 
nuen egindako denbora. Ez dakit. 
Bizikletan gustura ibili nintzen 
eta korrikako azken bost kilome-
troetarako indarrak gorde nituen. 
Orduantxe erabaki zen dena.
Nori eskaintzen diozu Europako txa-
pelketa?
Jende askori, baina aukeratzekotan 
nire amama biei eskaini gura diet. 
Nire lasterketak ikustera etortzen 
dira eta badakit Europako txapel-
keta interneten streaming bidez 
jarraitzen ibili zirela nire familia-
gaz. Emozionatuta egon ziren. Mari 
Tere eta Nataliarentzat dira nire do-
minak. Aurten Zarautzen eman dut 
denboraldi bat eta goizetan kalean 
beroketa ariketak egiten hasten 
nintzenean, eurak biak nire alboan 
jarri eta nigaz batera aritzen ziren. 
Hirurok elkarregaz kirola egiten 
ibili gara.

Urtebetean gorakada nabarmena 
egin duzula sentitzen duzu?
Bai, batez ere korrika. Bizikletan 
ere nahikotxo hobetu dut. Estatuan 
eta Europan bizikletako ibilbi-
deak errazak izaten dira. Taldean 
bazoaz, nahiz eta hain ona izan 
ez, defendatu zaitezke. Igerian, or-
dea, maila itzela dago eta falta zait 
oraindik. 
Badakizu zer gertatzen zaion irabaz-
ten hasten den gazteari: exigentzia 
maila igo egiten diote.
Lehiaketa kanpotik aztertzen dute-
nekin gertatzen da hori. Guk sarri-
tan, lasterketen ostean, askotariko 
gailuek jasotako datuak aztertzen 
ditugu eta beharbada lasterketako 
postuak erakusten duena baino 
hobeto aritu gara. Zure entrena-
tzaileak badaki, norberak badaki, 

baina kanpotik beste begi batzue-
kin ikusten da. Gainera, kontuan 
hartu behar da denboraldi osoan 
ezin zarela ehuneko ehunean egon. 
Batzuetan ez zaude sasoian, baina 
horrela behar du. Kirolarion artean 
ulertzen dugu. Baina kirola barru-
tik ezagutzen ez duenak, infor-
mazio faltagatik beharbada, ez du 
horrela ikusten.  
Espainiako txapelketako duatloietan 
zein triatloietan hainbat podium 
lortu dituzu denboraldi honetan. De-
netatik zein bereiziko zenuke?
Coruñako triatloi olinpikoa. Ureta-
tik nahiko atzean irten nintzen, 40. 
postuan, eta korrika 30 bat postu 
aurreratu nituen. 
Europakoaren ostean, munduko txa-
pelketa da hurrengo erronka?
Munduko txapelketa apirilean 
da, Pontevedran. Hautatzaileek ez 
dakit zer kriterio erabiltzen duten 
aukeraketa egiteko, baina aukera 
eskainiz gero joango nintzateke. 
Nire lehenengo munduko txapelke-
ta litzateke.
Iaz Nafarroako Trikideak taldera ba-
tu zinen. Zer dela-eta?
Eurek eskaini zidaten. Madrileko 
eta Galiziako talde banaren es-
kaintzak ere izan nituen. Baina 
Nafarroa gertuago dago, denak 
euskaldunak gara eta gurago izan 
nuen hara joan.
Talde berria, taldekide berriak… Ze-
lan joan zen egokitzapena?
Oso ondo. Lehendik ezagutzen ni-
tuen, lasterketetatik. Giro ona dau-
kagu. Alde horretatik, pozik nago. 

Irene Loizate 
Sarrionandia
Europako duatloi 
txapelduna
Durango  I  1995

“Bizikletan gustura 
ibili nintzen eta 

korrikarako indarrak 
gorde nituen; orduan 

erabaki zen dena” 
Europako duatletarik onena da 23 urte baino gutxiagokoen 

artean. Adin horretatik gora ere atleta bi baino ez ditu 
gainetik. Joan zen asteburuan Ibizan jokatutako txapelketan 

Europa osoak ezagutu zuen Irene Loizate

Munduko txapelketa 
apirilean izango da, 
Pontevedran; aukera 
emanez gero, joango 
nintzateke"

Amama biei eskaintzen 
diet txapelketa; 
proba internet bidez 
jarraitzen ibili ziren eta 
emozionatu egin ziren"

LEHIOR ELORRIAGA
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Estatuko talderik onenetakoa da. 
Zeintzuk dira Champions-ean aritzea-
ren alde onak eta ez hain onak?
Alde onak bakarrik ikusten diz-
kiot. Bidaiak eta hotelak ordain-
duta ditugu. Neure poltsikotik 
ordaintzekotan, ez nintzen toki 
askotara joango. Gainera, onenen 
kontra arituta ikasi egiten da. 
Gure taldean gazteak gara denak. 
Espainiako txapelketara joan gi-
nenetatik, neu nintzen nagusiena. 
Besteak, dezente gazteagoak ziren. 
Mugarra Triatloi Taldean urte asko 
eman ostean batu zinen Trikideak 
taldera. Pena eman zizun Mugarra 
uzteak?
Hemen entrenatzen jarraitzen dut 
eta Txelagaz [Serafin Bereziartua] 
eta beste batzuekin ibiltzen naiz 
bizikletan. Igerilekuan ere sarri-
tan ikusten ditut. 
Beraz, ez zabiltza Mugarra taldean, 
baina hartu-emanak mantentzen 
dituzu eurekin.
Bai. Beste talde bategaz noala las-
terketetara, horixe da aldaketa, 
batez ere. Bestela, ez da aldaketa 
handi bat izan.
Umetatik kirol zalea izan zara?
Ikastolan futbolean aritu nintzen 
DBHra arte. Gero, neskei ez zieten 
mutilen taldean ibiltzen uzten eta 
ezin izan nuen jarraitu. Saskiba-
loia probatu, baina ez zitzaidan 
gustatu eta errugbian hasi nin-
tzen, DRTn. Urte bian aritu nin-
tzen, 14 urtera arte. Azken urtean, 
triatloia eta errugbia tartekatzen 
nituen.
Mugarra Triatloi Eskola sortu zuten 
urtean zu hantxe egon zinen.
Bai, Oihana Quesadak entrena-
tzen gintuen. Oroitzapen onak 
ditut. Lehenengo urteetan lehia 
baino jolas estiloa zen. Zaletasu-
na piztu guran ibiltzen ziren eta 
nigaz lortu zuten. Triatloian ez 
bazen, errugbian jarraituko nuen.
San Fausto jaietan txupinazo txikia 
botatakoa zara Mugarragaz. Zer oroi-
tzapen duzu?
Orain urte bi izan zen. Paul Bere-
ziartuak eta biok irakurri genuen 
testua. Denen aurrean mikrofo-
notik aritzeak ez ninduen erakar-
tzen, baina polita izan zen. 
Pertsona lehiakorra zara?
Bizitzan ez, baina kirolean bai. En-
trenamenduetan eta lasterketetan 
lehiakorra naiz.
Medikuntza ikasten zabiltza. Zelan 
doaz ikasketak?
Bai, Basurtun. Sei urte dira eta 
azkenengoan nabil. Datorren urte 
hasieran BAME (Barneko mediku 
egoilirarrak) azterketa dut eta 
aurrera begirako espezialitatea 
aukeratzea egokituko zait. 
Eta zein espezialitate gustatzen 
zaizu?
Oraindik ez dakit. Gehien erakar-
tzen nautenak kirurgia barnera-
tzen dutenak dira. Praktikoagoak 
iruditzen zaizkit. Kontsulta batean 
baino hobeto moldatuko nintzela 
iruditzen zait.

Medikuntza ikasteak lagundu die-
zaioke kirolari bati?
Norbere gorputza hobeto ulertzen 
laguntzen duen heinean, bai. 
Gauzak beste era batera ikusten 
dituzu.
Hori abantaila bat da.
Batzuetan txarrerako ere bada. 
Esaterako, hanka batean mina 
datorkizunean, gutxi gorabehera 
badakizu zer izan daitekeen eta 
badakizu beharbada denboraldi 
batean geldi egon beharko duzula 
ondo osatzeko… Buruari bueltak 
ematen hasten zara. Kirolari batek 
ez du geldi egon gura.
Arratsalde bat sofan jarrita egotea 
zigor bat da zuretzat?
Arratsalde bat aguantatu deza-
ket, baina bi… seguruenik ez 
(barreak).
Duatloiak, triatloiak eta… krosa. Az-
kenengo gehitu duzun espezialitatea 
da.
Orain urte bi hasi nintzen, Santu-
txu taldekoek proposatu zidatela-
ko. Aurretik banaka batzuk egin-
da nengoen. 23 urtez azpiko taldea 
atera gura zuten eta nigaz batera 
beste hiru korrikalari batu zituz-
ten. Urte horretan Espainiako kros 
txapelketan azpitxapeldun geratu 
ginen, taldeka.
Krosean Santutxu taldean ibili dira 
Iraia Garcia zornotzarra eta Gurutze 
Frades iurretarra. Zelako harremana 
duzu eurekin?

Oso ona biekin. Gainera, Gurutze 
Fradesen mutil-laguna, Roberto 
Corujo, nire entrenatzaile pertso-
nala da. Oso gustura nabil beragaz.
Beharbada, baten batek Fradesen 
edo Garciaren oinordekoa ikusiko du 
zugan.
Ez dakit, ba. Berba handiak dira. 
Intentzioa bai, baina ikusiko dugu. 
Gogo faltagatik ez da izango.
Krosean jarraitzeko asmoa duzu?
Bai, gustatzen zait. Kroseko alde-
rik txarrena egutegia da niretzat. 
Ni denboraldia hasten nagoenean 
izaten da. Orduan ez naiz sasoiko 
egoten eta sufritu egiten dut.

Irene Loizate, ezkerrean, uragaz freskatzen.

Loizate Espainiako triatloi txapelketan.

Urte bian errugbian 
jokatzen ibili 
nintzen; azken 
urtean, triatloiagaz 
tartekatzen nuen”

Krosaren alderik 
txarrena egutegia da; 
denboraldi hasieran 
izaten da eta ez naiz 
sasoiko egoten”

Irene Loizate eskuman, Sandra Levenez Europako txapelduna erdian eta Sandrina Illes azpitxapelduna ezkerrean.
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durango •  markel onaindia

San Roke auzoko iturri batean 
arropa garbitzen ari dira hiru ema-
kume, 1949an, eguneroko etxeko 
lanen barruan. Ricardo Doliwarena 
da argazkia. Emakumeak etxean 
zein kanpoan egindako horrelako 
lanak isilpean edo baliorik eman 
barik iragan dira denboran, eta lan 
hori aitortuko dute Durangon, An-
dragunean ipinitako erakusketa ba-
ten bidez. Doliwarenaren moduko 
beste 20 bat argazki ere ikusi ahal-
ko dira azaroaren 16ra bitartean. 
Sektore askotako emakumeak 
ageri dira: nekazariak, irakasleak, 
artisauak, garbitzaileak... 

Aldundiak eta udalek antolatzen 
dituzten Ondare Jardunaldien ba-
rruko ekimena da erakusketa. Egi-
taraua orain dela egun batzuetatik 
dago martxan Durangon. Hurrengo 
egunetan, Arte eta Historia Mu-
seoan Herejeen alaba liburuaz berba 
egingo du Ander Berrojalbiz duran-
garrak, 31n, 19:00etan. Kurutzesan-
tun, otzaragintzaz eta ehungintzaz 

jardunaldi didaktikoak eskainiko 
dituzte Bea Unzuetak eta Olga Uri-
bek, bihar eta etzi. 

Mallabian, lehenengoz
Ondare Jardunaldietan astebu-
ruan Durangaldean egongo denari 
erreparatuta, nabarmentzekoa da 
Mallabian lehenengo aldiz parte 
hartuko dutela ekimenean. Emaku-
meak, baserritik palaziora izeneko bi-
sita gidatuak egingo dituzte bihar, 
udalaren eta Gerediagaren eskutik. 
16:00etan gaztelaniaz izango da eta 
18:00etan euskaraz (izena ematea 
beharrezkoa da). Bestalde, bihar 
Berrizen eta Elorrion ere bisita gida-
tuak eskainiko dituzte, eta Otxan-
dion, domekan. 

Emakumeak historian zehar egindako lana 
aitortuko dute argazki erakusketa baten bidez
Ondare Jardunaldien barruan, emakumeak egindako lanari buruzko ekintzak prestatu dituzte Durangon; Kurutzesantu museoan 
otzaragintzaren eta ehungintzaren inguruko jardunaldi didaktikoak eskainiko dituzte Bea Unzuetak eta Olga Uribek

1949an, emakumeak garbiketa lanetan San Roke auzoan. RicaRdo doliwa

durango •  J.d. / m.o.

Joan zen astean, Antso Estegiz 
auzuneko parkearen eraberritzea 
amaitu dela iragarri zuen gobernu 
taldeak. Oinezkoentzat erosoagoa 
bihurtu dute, eta puntu beltza ze-
nez, argitasuna eman diote lekuari. 
Atzo, bestalde, parkearen inaugu-
razio berezia egin zuten hainbat 
herritarrek, EH Bilduren deialdiari 
kasu eginez. Izan ere, alderdiak 
azaldu du auzuneko parkea hobe-
tzeko ideia berak egindako auzo 
batzar batean irten zela, eta "es-
kakizun hori bete dela ospatzeko" 
elkartu zirela atzo. 

Gainera, auzoko gaiez berba 
egiteko aprobetxatu zuten zita. EH 
Bilduk adierazi du beste auzoetan 
ere batzarrak egingo dituela dato-
zen asteetan.

Antso Estegizeko parkea auzokideekin 
batera inauguratu du EH Bilduk
Parkea eraberritzea auzo batzar batean irtendako ideia dela esplikatu du EH Bilduk

Auzoko gaiez berba egiteko ere aprobetxatu zuten atzoko ospakizuna.

Balkoietan tela 
berdeak eskegitzera 
deitu du Durangok 
Planto taldeak  

durango  •  m.o.

Herriko 11 elkartek bultzaturi-
ko Durangok Planto mugimen-
duak etxeko balkoietan tela 
berdeak eskegitzera deitu du. 
Udalak ez dituela euren eskae-

rak kontuan hartzen kritikatu 
dute, eta partaidetza bideak za-
baldu gura dituzte herrian. 

Gainera, eskerrak eman di-
tuzte jaietan lortutako babesa-
gatik. Izan ere, txupinazoan 300 
zapi berde banatu zituzten.

TAO zerbitzuaren 
ordenantza berria 
martxan dago

durango  •  m.o.

Eguaztenetik martxan dago 
aparkatzeko TAO zerbitzuaren 
ordenantza berria Durangon. 
Aldaketarik esanguratsuenen 
artean, San Inazio auzoa ez da 
jada sistemaren parte, "ibilgai-
luen artean ez delako aurrei-
kusitako errotazio mailarik 
eman", udalaren arabera. 

Bestalde, arratsaldeko or-
dutegia ordu erdi atzeratu da 
eta anbulatorio ingurua txan-
datze-maila altuko gune berde 
bihurtu da. 

Taldeko kideek 
eskerrak eman dituzte  
jaietan lortutako 
babesagatik 

Doliwarenaren moduko 
beste 20 bat argazki 
ere ikusi ahalko dira 
azaroaren 16ra bitartean
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durango •  markel onaindia

"Durangarron ordezkari politiko 
guztiak hemen egon izana eta lore 
eskaintza egin izana aurrerapauso 
bat dela uste dut, gure seme-alabei 
etorkizun hobe bat uzteko bidean". 
Aitziber Irigoras alkatearen ber-
bak dira, atzokoak, ETAk hildako 
Epifanio Vidal oroitzeko egindako 
ekitaldiaren ostekoak. EAJ, EH 
Bildu, Herriaren Eskubidea, PSE-EE 
eta PPko kideek parte hartu zuten 

Ezkurdiko lore eskaintzan. Gaine-
ra, Vidalen familiaren jarrerari ba-
lioa eman zion alkateak, memoria 
berreskuratzeko lana "gorrotorik 
barik" egitearren. 

40 urte bete dira
1978ko urriaren 25ean hil zuen 
ETAk Vidal. 27 urteko gaztea zen, 

txapa-lantegi batean zebilen behar-
gin bat. Hantxe bertan egin zioten 
tiro, auto batean hurreratu eta bere 
arreta lortu eta gero.  Hain zuzen, 
bere hilketatik 40 urte betetzen 

ziren egunean, Epifanio Vidalen 
emazteak eta semeak egin zuten 
atzoko hasierako lore eskaintza, 
Ezkurdin biktimen omenez ezarri-
ta dagoen monolitoan. Familiaren 

atzetik etorri ziren alderdi guztie-
tako ordezkari politikoak eta beste 
zenbait herritar ere. Agintarien 
artean, Gogora institutuko Aintza-
ne Ezenarrok ere parte hartu zuen.

Irigoras: "Durangarron ordezkari politiko  
guztiak hemen egon izana aurrerapauso bat da"
ETAk Epifanio Vidal hil zuenetik 40 urte bete ziren atzo, eta lore eskaintza egin zuten Ezkurdin bera oroitzeko 

Vidalen emaztea eta semea lore eskaintza egiterakoan. 

Goi mailako 
ikasketak dituzten 
langabeei laguntzeko 
programa prest dago

durango  •  m.o.

Durangaldeko Amankomunaz-
goak, Behargintzaren bidez, 
hainbat programa garatzen ditu 
enplegua sustatzeko, eta horie-
tako bat Hazilan da. Goi mailako 
ikasketak dituzten eta lana to-
patu ezinik dabiltzan pertsonei 
laguntzeko da. Abenduan hasi-
ko da zikloa eta azaroaren 15era 
arte eman ahalko da izena. 

Lehen fase batean, euren gai-
tasun pertsonal eta profesiona-

lak hobetzeko trebakuntza ja-
soko dute, lan mundura sartzea 
erraztuko dieten erreminten 
bitartez. Bigarren fase batean, 
enpresetan praktikak egiteko 
aukera izango dute.

Aurtengoa laugarren edizioa 
izango da. Orain arte, 32 partai-
detik 22k aurkitu dute lana.

Gainera, Vidalen 
familiaren jarrerari  
balioa eman  
zion alkateak

Abenduan hasiko da 
zikloa eta azaroaren 
15era arte eman  
ahal da izena
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IZURTZA  •  Joseba derteano

Trafikoak herrian eragiten dituen 
arazoei aurre egiteko, plataforma 
batean batu dira hainbat herritar. 
Arazoa gizarteratzea eta irten-
bideak eskatzea dituzte helburu 
nagusiak. 

Herrigunetik pasatzean, ibil-
gailuek daramaten gehiegizko 
abiadura da kezkatzen dituen 
arazoetako bat. Izurtzako Udalak 
Bizkaiko Aldundiagaz izandako 
batzarrek fruiturik eman ez dute-
la  ikusita, plataformakoek aurrez 
aurre batzartu gura dute Aldun-

diko ordezkariekin arazoen berri 
lehenengo pertsonan emateko. 
Bide hori urratzeko, sinadurak ba-
tzen hasi dira. Bi modutara egin-
go dute. Batetik, etxerik etxe ibi-
liko dira. Bestetik, plazan postu 
bi jarriko dituzte zapatu honetan 
eta azaroaren 10ean, 12:00etatik 
14:00etara. 

Arauzko abiaduratik gora
Plazako postuetan informazioa 
jasotzeko aukera izango dute herri-
tarrek. Esaterako, Endara ingeniari 
elkarteak egindako azterketan 
agertzen den informazioa zabal-
duko dute. Txostenak jasotzen due-
nez, batez beste, egunero 7.780 

ibilgailu igarotzen dira Izurtzako 
herrigunetik, eta %50ek baino 
gehiagok araututako abiadura 
gainditzen du. Ibilgailuen %15ek 
66 kilometro orduko abiadura 
gainditzen du eta detektatu duten 

abiadurarik altuena 115 kilometro 
ordukoa izan da.Egoera horren au-
rrean, irtenbideak eskatzen dituzte 
plataformakoek: radar bategaz 
zaintzea, argidun panelak jartzea, 
biribilgune bat egitea…

Izurtzako herritarrak sinadurak batzen hasi 
dira ibilgailuen gehiegizko abiadura dela-eta
Etxerik etxe joanda zein plazan jarritako postuen bidez jasotako sinadurak Bizkaiko Foru Aldundian aurkeztuko dituzte

Izurtza inguruko kale argiak mezuz beteta daude: gidariei zuzendutakoak dira batzuk eta Bizkaiko Aldundiari bideratutakoak besteak.

ZORNOTZA •  Joseba derteano

Zornotzako neska batek sexu era-
soa jasan zuen Bilbon joan zen 
bariku goizaldean. Hurrengo egu-
nean, udalak erakunde adieraz-
pena onartu eta kontzentraziora 
deitu zuen. Herritar asko batu zen 
deialdira. Kontzentrazio horretara 
Zornotzako Talde Feminista ere ba-
tu zen, eta talde honek beste batera 
deitu zuen hurrengo egunerako.

Udaleko bozeramaileen batzor-
deak, erakunde adierazpenaren 
bidez, erasoa "erabat gaitzetsi" zuen 
eta udaleko bitartekoak biktima-
ren zerbitzura jarri zituen. "Udal-
batzak bere konpromisoa berretsi 
gura du bizitzaren, askatasunaren, 
duintasunaren eta emakumeek he-
rritar moduan dituzten eskubideen 
kontra eraso egiten duten indarke-
ria mota denak errotik ezabatzeko". 

Neska zornotzar batek Bilbon 
jasandako sexu erasoa salatu 
dute kontzentrazioan
Zapatuan elkarretaratze jendetsua egin zuten Herriko plazan

Joan zen zapatuan Herriko Plazan egindako kontzentrazioko irudia.

Umeentzako bertso 
eskola sortu dute 
Otxandion zortzi 
gaztegaz

OTXANDIO  •  J.d.

Iaz helduentzako bertso eskola 
jarri zuten martxan Otxandion. 
Beste pauso bat emanez, aurten 
umeeentzako bertso eskola 
sortu dute herriko bertsozale 
helduen, udalaren eta gurasoen 
ekimenari esker. 6 eta 12 urte 
arteko —LHko lehen eta seiga-
rren maila artekoak— zortzi 
gaztetxogaz hasi dira. Hilean 
klase bi izango dituzte: batean 
bertsolaritza landuko dute, eta 
bestean, literatura. Peru Aba-
rrategi bertsolari aramaioarra 
izango dute maisu.

Otxandioko helduen bertso 
eskola ere martxan dago. Inte-
resdunak helbide elektroniko 
honen bidez jarri daitezke har-
tu-emanetan arduradunekin: 
gorrire@gmail.com.

Erein prozesuko 
lehenengo batzarrean 
inklusioa izan  
dute berbagai

MAÑARIA  •  J.d. 

Herriko nagusientzat atsegi-
nagoa izango den Mañaria bi-
latzen duen Erein prozesuko 
lehenengo batzarra egin zuten 
eguaztenean. Hainbat lagun 
batu zen batzarrean, eta inklu-
sioaren eta errespetuaren ikus-
pegitik zer hobetu daitekeen 
aztertu zuten. Hurrengo batza-
rra azaroaren 21ean izango da 
eta herriko nagusiek garraioan 
dituzten arazoen inguruan jar-
dungo dute.

Bost musika taldek 
kalea izango dute 
eszenatoki Lutaber 
Fest lehiaketan

ZORNOTZA  •  J.d.

Zapatu arratsaldean bigarren 
aldia egingo du Lutaber Fest 
lehiaketak. Luis Urrengoetxea 
kalearen inguruko hiru gu-
netan, bost musika taldek 45 
bat minutuko bina kontzertu 
eskainiko dituzte. Blanco y en 
Botella, Bonus Track, The Dirty 
Road Band, Eneko ta Maitane 
eta Eztandap dira talde parte-
hartzaileak. Sari bi banatuko 
dituzte: epaimahaiarena eta 
herritarrena. Bietan 350 euroko 
saria jasoko du irabazleak.

Zapatu honetan eta 
azaroaren 10ean plazan 
postu bat jarriko dute 
sinadurak batzeko 

Egoeraren aurrean 
irtenbideak eskatzen 
dituzte: radar bategaz 
zaintzea, biribilgunea… 
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MALLABIA  •  JOSEBA DERTEANO

Eibar futbol taldeak akziodunen 
batzar orokorra egin zuen eguaz-
tenean. Etorkizuneko Kirol Hiria 
egiteko zeuden proposamen bien 
artean bat aukeratzea zen gai orde-
neko puntu bat. Akziodunek Arei-
tio gainaren aldeko apustua egin 

zuten. Mallabiko aukerak aldeko 
11.692 akzio jaso zituen, Azitaingo 
beste aukerak baino 5.621 gehiago. 

Etorkizuneko kirol azpiegitu-
rek lau futbol zelai izango dituz-
te: belar naturaleko bi eta belar 
artifizialeko beste bi. Bosgarren 
bat egiteko aukera ere izango du. 
Jatetxea zegoen eraikina berriztatu 
eta lehenengo taldearen beharriza-
netarako egokituko dute. Ondoan, 
aparkaleku bat egingo dute. Proiek-

tuak 16 milioi euroko inbertsioa 
eskatuko dio Eibar klubari, obra 
zibilaren eta lurzatien erosketaren 
artean.

Mallabiko udal arduradunek ba-
lorazio positiboa egin dute. "Proiek-
tu garrantzitsua da eta aukera bat 
da Mallabiarentzat", adierazi du 

Igor Aguirre alkateak. EH Bilduko 
Aitor Loiolak ere "ondo ikusten du" 
azpiegitura han egitea: "Lur eremu 
bati probetxua aterako zaio eta 
horren bidez udalak jasotzen duen 
dirua herrian inbertituko da". 

Eibar klubeko arduradunak ere 
pozik agertu ziren eguazteneko ba-

tzarrean. "Egun historikoa da gure 
klubarentzat", adierazi zuen Amaia 
Gorostiza klubeko presidenteak. 
Orain ez dute denborarik galduko. 
Lurrak erosteko aurreakordioak 
betetzen eta hirigintza tramiteak 
egiten hasiko dira, klubetik iraga-
rri dutenez.

Akziodunen erabakiz, Areition egingo dute Eibar 
klubeko Kirol Hiria, eta lau futbol zelai izango ditu
Areitio gaineko proposamenak 11.682 akzio batu zituen eguazteneko batzarrean, Azitaingo aukerak baino 5.621 gehiago

Eibar klubeko azpiegitura berriek Areition izango duten itxura jasotzen duen irudia. Eibar futbol kluba

Igor Aguirre: "Proiektu 
garrantzitsua da 
eta aukera bat da 
Mallabiarentzat"

Astelehenetik aurrera 
Eibarko ospitale 
berria erabili ahalko 
dute mallabitarrek

MALLABIA  •  J.D.

Asteon Eibarko ospitale berria 
inauguratu dute, Iñigo Urku-
llu lehendakaria eta hainbat 
erakundetako ordezkariak 
han zirela, tartean Igor Agui-
rre Mallabiko alkatea. Zerbi-
tzurik gehienak astelehenetik 
aurrera egongo dira erabilga-
rri. Mallabiari hainbat onura 
ekarriko dizkio. Alde batetik, 
zortzi arlotako espezialitateak 
(kardiologia, arnasketa, barne 
medikuntza, neurologia, erreu-
matologia, errehabilitazioa, 
traumatologia, endokrinologia) 
toki berean kontzentratuko 
dira, Eibarren, eta ez batzuk 
Eibarren eta besteak Mendaron. 
Bestetik, Eibarko larrialdi zer-
bitzua ere erabili ahalko dute. 
Ermuan dagoenagaz alderatuta, 
abantaila bat du: erradiografiak 
egiteko aukera eskaintzen du.

Hainbat solairutan banatuta-
ko 21.000 metro karratutan 200 
profesionalek lan egingo dute. 
Jaurlaritzak 27 milioi euroko 
inbertsioa egin du ospitalea 
martxan jartzeko.



2018ko urriaren 26a, barikua 
8 anbotoHerririk herri

Arrazolako udal 
etxebizitzetan izena 
emateko aukera dago 
hile honetan

ATXONDO  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Arrazolako udaletxe zaharrean 
dauden etxebezitzetan izena 
emateko aukera zabaldu du 
Atxondoko Udalak. Bando bidez 
jakitera eman dutenez, interes-
dunek urriaren 30era arte izan-
go dute aukera eskaerak udal 
bulegoan aurkezteko. 

2010ean, Atxondoko lehe-
nengo etxebizitza sozialak egin 
zituen udalak Arrazolan. Uda-
letxea egon zen eraikinean lau 
apartamentu egin zituzten: lo-

gela bakarreko apartamentu bi, 
logela biko bat eta hiru logelako 
beste bat. 

Orain, Arrazolako etxebizi-
tza horietako batean bizi gura 
duenak aukera dauka eskaera 
orria udaletxean aurkezteko.

Ikasketa gela berria 
zabaldu dute Berrizen, 
asteburuetan  
ikasleek erabiltzeko

BERRIZ  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Liburutegiko ordutegia osatze-
ko asmoz, ikasketa gela berri 
bat zabaldu dute Berrizen. Zer-
bitzu berri honen helburua 
Berrizko ikasleek asteburuetan 
ere ikasteko gela bat izatea da. 

Gaur egun, udal liburute-
gia martitzenetik barikura 
10:30etik 13:30era eta 16:30etik 
20:30era egoten da zabalik. 
Astelehenetan, arratsaldez ba-
karrik, eta zapatuetan, goizez.

 Zengotitabengoa 8an, an-
bulatorio zaharrean, zabaldu 

duten gelagaz liburutegiko or-
dutegia osatu gura dute. Be-
raz, hemendik aurrera, zapatu, 
domeka eta jai egunetan gela 
16:30etik 21:00etara erabilgarri 
egongo da 17 urtetik gorako 
ikasleentzat.

ABADIñO  •  A.B. / A.M.

Abadiñoko bizilagun talde bat 
sinadurak biltzen ari da udalari 
OHZ zergaren tipoa jaistea eska-
tzeko. Izan ere, Abadiñoko tipoa 
%0,25-0,32 bitartekoa da. Duran-
galdeko altuena dela salatzen dute. 
Gatazkaren sorrera 2016an jartzen 
dute, Bizkaiko Aldundiak katastroa 
berrikusi eta eguneratzea erabaki 
zuen garaian. Etxeen balio katas-
trala "ikaragarri" igo zela diote. Era 
berean,  "eguneraketan katalogazio 
okerra" egitea ere kritikatu dute. 
Bizilagunen berbetan, OHZren 
tipoa udal bakoitzak ezartzen du 
eta "zerga duin bat kobratzeko 
modukoa" jartzeko eskatzen diote 
udalari. Horrez gainera, landa ere-
muetako baserri gehienei eragiten 
dien 180.000 euroko langa aldatze-
ko ere eskatzen dute. Katastroaren 

kalkuluan konponketak egitea ere 
sartzen da eskakizunen barruan.

"Baserritarrei babesa"
Hain zuzen ere, baserri guneetako 
bizilagunei lagundu guran, Aba-
diñoko Udalak diru-laguntza bat es-

kaini du eta baserrietako jabeek 
laguntza hori eskatzeko aukera 
izango dute OHZ ordaintzeko; zer-
garen erdia ordaindu ahal izango 
dute baserritarrek. Laguntzak 
eskatzeko epea zabalik dago jada, 
abenduaren 31ra arte.

Abadiñon sinadurak biltzen ari dira, OHZ zergaren tipoa 
jaistea eta katastroa birkalkulatzea eskatzeko
OHZren igoerari esker 2017an 643.728 euro "irabaztea" leporatzen dio auzotar talde honek Abadiñoko Udalari

Baserritarrek diru-laguntza eskatu dezakete OHZren erdia ordaintzeko.

Interesa daukatenek 
urriaren 30era arte 
daukate aukera eskaerak 
udal bulegoan aurkezteko

Anbulatorio zaharreko 
gela berria 17 urtetik 
gorakoentzat  
zabalduko dute 

42.000 euroko diru-atala 
bideratuko du udalak, 
baserrien jabeek zergaren 
erdia ordaintzeko

DURANGAlDEA  •  A.M. / M.O.

Delitu beragatik Espainian eta 
Frantzian zigortu dituzte euskal 
preso ugari, baina ez diete zigorra 
bateratu eta kartzelaldi biak bete 
behar dituzte. Gehienak ETAgaz lo-
tutako presoak dira eta urteetako 
zigorrak dituzte betetzeko. Egoera 
horren aurrean, Estrasburgoko 
auzitegira eraman zuten gaia, eta 
martitzenean etorri zen erantzu-
na: zigorrak luzatzea ahalbidetuko 
du. Epai hori salatzeko, elkarre-
taratzeetara deitu zuen Sare mu-

gimenduak egunean bertan, "su-
frimendua areagotzen" duela uste 
baitu. "Mendekuan oinarritzen 

den lege bati aurre egin eta justi-
ziaz jokatzeko eskatu beharrean, 
beste aldera begiratu eta egoera 

hau bere horretan mantentzea 
dakar", adierazi du. Espainiako 
kongresuko diputatuei Europako 
arauak betetzea eta urratsak ema-
tea eskatu die Sarek.

Mugimenduak nabarmendu du 
40.000 lagun batu zirela zapatuan 
Donostian, "orain arteko manifes-
taziorik anitzenean", eta bide horri 
eusteko deia egin du.

Bestalde, Sarek antolatzen duen 
zozketaz informatu dute. Hauek di-
ra zenbaki saridunak: 26253, 61109 
eta 58017.

Euskal presoei ezarritako zigor 
luzapenak amaitzea eskatu dute
Estrasburgoko auzitegiaren epaiak "sufrimendua areagotzen" duela uste du Sarek

Martitzenean Durangon eginiko elkarretaratzea, Andra Marian.  Julen Orbegozo

Espainiako kongresuko 
diputatuei Europako arauak 
betetzea eta urratsak 
ematea eskatu die 

Garaiko pilotalekuko 
teilatua konpondu 
dute, hile biko 
obraren ostean

GARAI  •  MARKEL ONAINdIA

Hile bi inguruko lanaren os-
tean, amaitu dituzte Garaiko 
pilotalekuko teilatua konpon-
tzeko obrak. 2018ko udal au-
rrekontuko inbertsiorik ga-
rrantzitsuenetako bat izan da, 
83.000 euroko adjudikazioagaz. 
Gainera, Aldundiaren laguntza 
eduki dute egitasmoa aurrera 
eramateko, 22.800 eurokoa 
hain zuzen ere. 

Asteon zorua garbitzen ibili 
dira eta datozen egunetan ins-
talazioa berriro ere erabilgarri 
egongo da pilotarientzat eta gai-
nerako herritarrentzat. Hainbat 
dira ordua erreserbatzen dute-
nak pilotalekua erabiltzeko, eta 
hile bi hauetan ezin izan dira 
joan bertara jokatzera.
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HITZ LIBURU-DENDA
-%10 euskarazko liburuetan.

IURRETA KOPISTEGIA
-%5eskola eta  

bulego materialean.
-%5 opari eta liburuetan.

URRIKE LIBURU-DENDA
-%5 liburuetan.

-%10 papergintzan.

Anbotorenlagunak
Lekuan lekuko lagu-

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

3D PRINT COLOR
-%10 tinta- eta toner- kartutxo bateragarrietan.
-%5  tinta- eta toner- kartutxo originaletan.

EPOCA SUKALDEAK
-%10 sukalde nahiz etxeko altzarietan.

EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA
-%10 sarreran deskontua museoko eta  
planetarioko sarrera orokorrean, bai eta  
bietarako balio duen sarrera konbinatuan ere.

GIMNASIO ZIRKIN
- Bazkide berriei matrikulazioa doan.
- Bazkide direnei 10 saioko solarium bonua doan.

HITZ LIBURU-DENDA
-%10 euskarazko liburuetan.

HONTZAEXTREM ABENTURA PARKEA
-%15 sarreran.

IURRETA KOPISTEGIA
-% 5 eskola eta bulego materialean.
-%5 opari eta liburuetan.
Ez da bateragarria beste eskaintza batzuekin.

KIROL ERROTA GIMNASIOA
- Bazkide berriei matrikulazioa doan.

LANDAKO OPTIKA
-%15 eguzkitako betaurrekoetan, audiologian, ikusmen 
urritasunean, eta armazoi eta lenteetan.

MANCISIDOR 1866 BITXI-DENDA
-% 5 deskontua 100€-ra arteko erosketetan.
-%10 deskontua 100€-tik gorako erosketetan.

NATURALKI BELARDENDA-EKODENDA
-%5eko deskontua kosmetika ekologikoko 
produktuetan.
-%15eko deskontua Colnatur Complex kolageno-
magnesio produktuan.

OPEN KLUB
-%20ko deskontua matrikulan. Ez da  
bateragarria beste eskaintza batzuekin.

PLATERUENA KAFE ANTZOKIA
- Plateruenak antolatutako ekitaldietan leihatilan 
erositako bigarren sarrera doan.

URKI KOPISTEGIA
-% 10 amantaletan
-%10 jolasetan

URRIKE LIBURU-DENDA
-%5 liburuetan.
-% 10 papergintzan.
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ELORRIO •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Memoria historikoa deshobira-
tzeko asmoz, elorriar talde batek 
Laumunarrieta elkartea eratu zuen 
2018ko martxoan. Oraintsu arte 
Elorrioko bonbardaketaren ingu-
ruan ezer gutxi jakin izan denez, 
memoria historikoa berreskuratze-
ko asmotan lanari ekin zioten. Or-
dutik hainbat ekimen egin dituzte.

2019ko martxorako, esaterako, 
Laumunarrietako kideek argazki, 

dokumentu eta material erakuske-
ta bat egin gura dute. Horretarako, 
elorriarrei eta inguruko herrietako 
herritarrei dei egin diete, gerra 
garaiko materialik badute erakus-
ketan jartzen uzteko. Materiala 
erakusketarako uzteko prest dau-
denek 636 812 055 telefonora deitu 
dezakete edo laumunaelorrio@gmail.
com helbidera idatzi. 

Gerra garaiko materiala biltzen 
dabiltza Elorrion, erakusketa egiteko
Laumunarrieta elkarteko kideek 2019ko martxoan egin gura dute erakusketa

Laumunarrieta elkarteko kideak.

Memoria historikoa 
berreskuratzeko 
asmoz, lanean dabil 
Laumunarrieta elkartea 

Herritarrei dei egin diete, 
gerra garaiko materialik 
badute erakusketan 
jartzen uzteko

IURRETA •  AITZIBER BASAURI

Herrian dauden oinezko ibilbideak 
oinarri hartuta, seinaleztaturiko 
ibilbide bi prestatu ditu Iurretako 
Udalak. Aisialdi aktiboa sustatu gu-
ra dute ibilbideokin, eta proiektua-
ren ardura duen Orbela enpresak 

Zaldai mendi taldearen laguntza 
izan du ibilbideak diseinatzeko. 

Ibilbideetariko bat herriaren 
iparraldetik doa (21,3 km), bestea, 
hegoaldetik (17,3 km), eta bietan 

dago saihesbide laburragoak har-
tzeko aukera. Iñaki Totorikaguena 
alkateak azaldu duenez, "ibilbide 
seguru eta atseginak erabilita men-
di-ibiliak egitea sustatzea da hel-
burua, eta portaera osasungarriak 
bultzatzea. Aldi berean, naturareki-
ko errespetuaren alde lan egin gura 
dugu". Ibilbideok ezagutarazteko, 
biak lotzen dituen zazpi kilometro-
ko ibilaldia egiteko aukera egongo 
da. Aita San Migel plazan elkartuko 
dira domekan, 10:00etan.

Mendi-ibiliak eginez, aisialdi aktiboa 
sustatzeko ibilbide bi prestatu dituzte 
Orbela enpresa da proiektuaren arduraduna, eta Zaldai mendi taldearen laguntza izan du

Norabide-seinaleak eta argibide taulak jarri dituzte ibilbidean zehar.

Kudeaketa berriagaz, 
kirol instalazioetan 
zer zerbitzu eskaini 
erabakiko du udalak

ELORRIO  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Orain arte kirol instalazioetan 
egon den eredua aldatu gura 
dute Elorrion. Hori horrela, aste 
honetan egindako bilkuran, 
kirol instalazioetan dagoen ku-
deaketa integraletik kudeaketa 
mistora pasatzeko erabakia 
babestu dute EH Bilduk eta He-
rriaren Eskubideak. "Eredu be-
rri honi esker, kudeaketa hobea 
izango da. Esaterako, udalak 
erabakiko du ze zerbitzu eman, 
eta erabiltzaileen beharrak ho-
beto asetuko ditugu", adierazi 
dute gobernu taldeko kideek. 

EAJko kideek erabakiaren 
kontra bozkatu dute eta kudea-
keta honek "gastu eta galera 
gehiago" ekarriko dituela adie-
razi dute. "Orain arte zerbitzu 
onak izan ditugu eta ez dugu 
aldaketa ulertzen",aitortu du 
Joseba Mujikak.

Buruaga alkateak esan du 
enpresagaz ez dagoela arazorik.  
Arazoa modeloagaz dagoela. 
Bestalde, aldaketa "bideraga-
rria" dela eta EAJ "gezurretan" 
dabilela ere esan du. 

Ibilbideak ezagutarazteko 
zazpi kilometroko 
ibilaldia egiteko aukera 
egongo da, domekan 

zALdIbAR  •  A.M.

Barikuan, urriak 26, futbolin 
txapelketa jokatuko dute Zal-
dibarko gaztetxean. 22:00etan 
hasiko da txapelketa. Izen-ema-
tea egunean bertan egingo da, 
4 euroan, eta talde irabazleari 
batutako diruaren %75 emango 
diote; beste finalistei, batuta-
koaren %25. 

Bestalde, azaroaren 10ean 
izango den eskualdeko gazte-
txeen eta gazte asanbladen egu-
nera batzeko deia ere egin dute.

Futbolin txapelketa 
jokatuko dute 
Zaldibarko 
gaztetxean
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Aurtengo jardunaldiek Onda-
rea, emakumeen emaria - patri-
monio, herencia de mujer dute 
izenburu, eta emakumeen 
zereginean ardaztuta dau-
de. Emakumeek lurraldearen 
eraikuntza kulturalean eta 
ekonomikoan egindako ekar-
pena agerian jarri eta duindu 
nahi da. Ezinbesteko kontua 
da emakumeek herrien ga-
rapenean betetako zeregina 
onartzea, eta oso pozik gaude 
aurten gai monografiko gisa 
lantzen ari delako.

Izan ere, uste ohi denaz beste-
ra, emakumeek beti egin dute 
lan etxe barruan eta kanpoan, 
gizarteek arlo guztietan au-
rrera egin zezaten. Alabaina, 
askotan ez dakigu zein di-
ren ekarpen horiek, historiak 
isildu egin dituelako. Orain 
dela gutxi arte historiak ez du 
gutaz hitz egin, kontzientzia 
hartutako emakume batzuk 
iragana genero-ikuspegitik 
lantzen hasi diren arte. 

Instituziook ere beste horren-
beste egin dugu. Udal honetan 
gauden emakumeok ahalegina 
egin dugu emakumeek izanda-
ko lorpenak berreskuratzeko 
eta ezagutzera emateko.

Dakizuenez, hainbat ekimen 
egin ditugu, besteak beste, es-
pazio publiko batzuei emaku-
meen izena eman eta ikerketa 
historikorako beka-deialdia 
egin. Berdintasun Arloak anto-
latu dituen jardueren artean, 
argazki-erakusketa nabarmen-
du behar dugu: urriaren 25etik 
azaroaren 16ra arte egongo da 
ikusgai Andragunean, eta Udal 
Artxiboaren lankidetzarekin 
prestatu dugu. Arlo asko jorra-
tzen dira, emakumeek hainbat 
zeregin bete baitzituzten his-
toriako subjektu gisa: nekaza-
riak, jornalariak, eskulangi-
leak, garbitzaileak, inudeak, 
hazamak, maistrak, etab.

Sei hankako  
mahaia

Ondareari buruzko jardu-
naldiak

Pila 
Rios Ramos
PSE-EE

Kirikiño (erdian) Ojanguren argazkilari eta Elgezua eskultoreagaz. Gerediaga elkarteko artxiboa 

1866an, gaurko egun batez —
urriak 26—, jaio zen Ebaristo 
Bustintza ‘Kirikiño’ Mañariko 
idazle, poeta, irakasle eta kaze-
tari ezaguna. Etxanoa baserrian 
eman zuen umezaroa. 

1899an, 33 urte zituela, Eus-
kalzale aldizkarian kolabora-
tzaile hasi zen. Indarrik gehien 
Euzkadi egunkariko Euskal Atala 
zuzentzeari eskaini zion. Egu-
nero argitaratu zuen idatziren 
bat 'Kirikiño' ezizena erabiliz, 

harik eta 1928an atala idazteari 
utzi zion arte. Abarrak liburua 
baino ez zuen argitaratu eta 
arrakasta handia izan zuen. 
Idazlearen asmo nagusia euska-
raz irakurtzeko zaletasuna piz-
tea zen, irakurleari irakurketa 
erraztuz. Bustintzak narrazioa 
landu zuen gehien bat, baina an-
tzerkian eta poesian ere saiatu 
zen, Txelu Angoitiak egindako 
Mañaria Harrizko Herria liburuan 
jasotzen denez.

Gaur 152 urte jaio zen 
Ebaristo Bustintza 'Kirikiño'

Hareek denporak!

Durangaldea asteon

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). 

Durangaldea I Nafarroa hegoaldeko 23 etxeren produktuak 
eskuragarri daude dagoeneko, Errigora ekimenaren udazkeneko 
kanpainan. Azaroaren 14a izango da eskaerak egiteko azken 
eguna, herririk herri banatuko diren fitxen bidez edota www.
errigora.eus atariaren bidez. Nafar hegoaldeko uzta euskarari puzka 
izena du kanpainak; 2013tik hona, 800.000 euro bideratu dituzte 
zonalde hartako euskalgintza laguntzera.

Errigorako kanpainako produktuak 
eskuragarri daude, azaroaren 14ra arte 

Durango I Alpino Tabira mendizale taldeak jakinarazi du mer-
katu txikia antolatuko duela azaroaren 9an eta 10ean, Goienkale-
ko egoitzan. Jendeak eramandako mendirako edozein osagaiekin 
beteko dute merkatua, eta bigarren eskuko produktu lez salduko 
dituzte. Azaroaren 9an 17:00etatik 21:00etara zabalduko dute, eta 
10ean, 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara.

Bigarren eskuko materialagaz merkatu 
txikia antolatuko du Alpino Tabirak

Abadiño I Joan zen ekainaren 10ean haur minbiziaren aurkako 
elkartasun maratoia egin zuten Abadiñon, udalak antolatuta. 350 
lagunek parte hartu zuten, eta 9.000 euro batu zituzten denen 
artean. Orain, diru hori Gurutzetako ospitalera eraman dute, Bio 
Gurutzeta-Bizkaia ikerketa taldearentzat. Javier Crespo Gizarte 
Ekintzako zinegotziak eta jaietako zinegotzi Ima Zapardiezek 
eman diete txekea ospitaleko ordezkariei.

Haur minbizia ikertzeko batutako 9.000 
euroak, Abadiñotik Gurutzetara

Argazkian agerikoa denez, zuhaitzaren adarrak lehen pisuko bal-
koira heltzen dira eta toldoa ezin da behar bezala zabaldu. Noiz inausi 
behar dute? Zuhaitza hirugarren pisura heltzen denean?

Jose Lizundia Ayarzaguena 
Traña-Matiena (Abadiño)

Fotodenuntzia Abadiñotik
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Umeen Euskal Jaia 
DANTZA
DURANGO :: Urriak 28

400 bat dantzari gazte elkartuko dira 
Durangoko kaleetan 

Tronperri eta Txoritxu Alai dantza taldeek antolatuta, 400 bat ume 
eta gazte batuko dira domekan. Durangaldeko hamar taldek eta Ses-
taoko beste batek parte hartuko dute. 11:30ean kalejira hasiko da eta 
17:00etan alardea egingo dute Ezkurdin (euria bada, Landako Gunean).

Urriaren 
26an
DURANGO azoka     
‘Berreskuratutako liburu 
eta diskoen azoka 
solidarioa’, 09:30-14:00 
bitartean, Andra Mariko 
arkupean.

DURANGO artea     
‘Margolan Itzuliak’ 
erakusketaren 
inaugurazioa, 19:00etan, 
Arte eta Historia museoan.

DURANGO narrazioa     
‘Cuentos del Japón’ 
helduentzako ahozko 
narrazio saioa Yoshi 
Hiokiren eskutik, 
19:00etan, Bizenta Mogel 
udal bibliotekan.

ZORNOTZA dantza     
‘Ufadak’ dantza 
ikuskizuna La Pulga eta 
Lagunak-en eskutik, 
20:15ean, Zornotza 
Aretoan.

MALLABIA jaiak       
‘Urriko jaiak’. Tailerrak 
umeentzat, 16:30ean, 
eskolan, 
buruhandiak, 17:00etan, 
eskolako frontoian, 
txupinazoa, 18:30ean, 
udaletxeko balkoitik, 
Elizpeko pilota 
txapelketako finala, 
19:00etan, 
Dunbots txaranga 
kaleak animatzen, 
18:00-20:00 bitartean, 
oilasko pintxoak plazan, 
20:00etan, 
EZ3, 20:30ean, plazan, 
Rock Brothers Duo, 
22:30ean, plazan.

ZALDIBAR deialdia     
Futbolin txapelketa,  
22:00etan, gaztetxean.

Urriaren 
27an
ELORRIO bisita gidatua     
‘Ahoz-aho’ bisita gidatua, 
Ondarearen Europako 
Jardunaldien baitan, 
11:00etan, udaletxean.

BERRIZ bisita gidatua     
‘Emakumeak Palazioan 
eta Komentuan. Berrizko 
Markesa eta Margarita 
Maturana’ bisita gidatua, 
Ondarearen Europako 
Jardunaldien baitan, 
10:00etan eta 12:30ean 
(gaztelaniaz), udaletxean.

BERRIZ musika          
‘Zazpi Senideko’ 
antzezlana, 20:00etan, 
Kultur Etxean.

ELORRIO musika     
Wood Strings taldearen 
kontzertua, 22:30ean, 
gaztetxean.

ELORRIO lehiaketa     
‘XXIX. Errebonbilo’ 
margo lehiaketa, 
herri erdigunean.

DURANGO narrazioa                  
‘Bazen behingo 
munduan...’ 
helduentzako ahozko 
narrazio saioa Oihana 
Etxegibelen eskutik, 
12:00etan, Bizenta Mogel 
udal bibliotekan.

ZORNOTZA antzerkia     
‘Inondik Inora’ antzerkia 
Benetan Beren eskutik, 
18:00etan, Zornotza 
Aretoan.

DURANGO poesia        
Leon Feliperen poesia 
errezitaldia Patxi 
Dinamitaren musikagaz, 
19:00etan, CNTren 
lokalean.

MALLABIA jaiak       
‘Urriko jaiak’. Nesken 
frontenis txapelketa, 
09:00etan, frontoian. 
Mallabiko III.Ardau 
Ferixie, 12:00etan, 
probalekuan. 
‘Emakumeak, baserritik 
jauregira’ bisita gidatua, 
16:00etan gaztelaniaz, eta 
18:00etan, elizan. 
Txiki txef umeentzat, 
17:00etan, parkeko aterpe 
berrian.

DURANGO musika     
‘Txoriei’ kontzertu 
berezia François Rossé, 
Mixel Etxekopar eta Et 
Incarnatus Orkestragaz,  
20:00etan, San Agustinen.

Urriaren  
28an
ELORRIO kirola     
‘Elorrioko Basqueland 
Nazioarteko Ziklokros 
txapelketa’,  09:00etan, 
herri erdigunetik.

Ullah Khan pakistandarrak 
haur esklabotzari buruz-
ko berbaldia eskainiko du, 
11:30ean, Jesuiten Arrupe 
aretoan. Ehungintza indus-
tria salatzeagatik exilioan bi-
zi da. 13:30ean, mobilizazioa 
egingo dute Kurutziagan.

ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi kultura@anboto.org helbidera edo 
deitu 946 232 523 telefonora, eguazten eguerdia baino lehen.

Ehsan Ullah Khan   
BErBAlDiA

DURANGO :: Urriak 27
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ROCK  
GAUA 
Mallabiko urriko 
jaietan

musika  •  Heldu dira Mallabiko 
urriko jaiak, eta asteburuan 
ekintza ugari edukiko dituz-
te herritarrek eskura. Bihar 
gauean rock kontzertu indar-
tsua egongo da, Ze esatek!, Go-
vernors, The Van –berriztarrak– 
eta Please taldeekin. Doakoa 
izango da eta eguraldi txarra 
datorrela kontuan hartuta, kar-
pa bat ipintzea erabaki dute. 

:: Berriz  KULTUR ETXEA

• Todos Lo Saben 
barikua 26: 22:00 
domeka 28: 19:00

:: Durango ZUGAZA

• El Fotógrafo de  
Mauthausen
barikua 26: 19:30/22:00 
zapatua 27: 19:30/22:30 
domeka 28: 19:15/21:30 
astelehena 29: 18:30/21:00  
martitzena 30: 20:00  
eguaztena 31: 20:00 

• La Noche de Halloween
barikua 26: 19:30/22:00 
zapatua 27: 18:00/20:15/22:30 
domeka 28: 17:00/19:15/21:30 
astelehena 29: 18:30/21:00  
martitzena 30: 20:00  
eguaztena 31: 20:00 

• Pesadillas 2
barikua 26: 19:30/22:00 
zapatua 27: 17:00/20:15/22:30 
domeka 28: 17:00/19:15/21:30 
astelehena 29: 18:30/21:00  
martitzena 30: 20:00  
eguaztena 31: 20:00 
• Christopher Robin   
zapatua 27: 18:00 
domeka 28: 17:00

:: Elorrio ARRIOLA

• El Viaje de Nisha   
zapatua 27: 22:00 
domeka 28: 20:00 
astelehena 29: 20:00

:: Zornotza ARETOA

• Ola de Crímenes  
zapatua 27: 22:00 
domeka 28: 20:00 
astelehena 29: 20:15

Zine- 
ma

DURANGO deialdia                
Sorginolako txokoaren 
funtzionamendua 
adosteko bilera,  
17:00etan, Sorginola 
gaztetxean.

OTXANDIO bisita gidatua                          
‘Izenik gabeko 
emakumeen historia’ 
bisita gidatua, 
Ondarearen Europako 
Jardunaldien baitan, 
10:00etan (gaztelaniaz) eta 
12:30ean, udaletxean.

ELORRIO antzerkia     
‘Enperadorearen jantzia’ 
umeentzako antzerkia,  
17:00etan, Arriolan.

DURANGO urteurren jaia     
‘Plateru’ ikuskizuna 
Plateruenaren 14. 
urteurrenaren baitan, 
19:00etan, Plateruenean.

MALLABIA jaiak       
‘Urriko jaiak’. 
Tor magoa, 
16:30ean, probalekuan, 
txokolatada, 17:30ean, 
probalekuan, 
mus txapelketa, 
17:00etan, Kontzejuzarrean

DURANGO azoka          
Truke, bigarren eskuko 
eta doako azoka, 10:00-
14:00 bitartean, Andra 
Mariko elizpean.

DURANGO erakusketa          
Santi Goñiren 
erakusketa, 18:00etan, 
Ezkurdi aretoan.

Urriaren  
30ean
DURANGO musika          
‘MTV MUSIC WEEK. 
Urbano Femenino’. 
Mala Rodriguez, Nathy 
Peluso, Brisa Fenoy eta 
Aneguriaren kontzertuak, 
17:00etan, Landako 
gunean.

Urriaren  
31n
ABADIÑO jaia           
‘Halloween Guatekea’. 
Pintxoak, edariak eta 
Baske Street Boys, 
iluntzean, Ostendi ‘Kali’ 
jatetxean.

DURANGO poesia           
The Best of Be Festival, 
20:00etan, San Agustin 
kulturgunean.

Azaroaren 
1ean 
DURANGO poesia           
The Best of Be Festival, 
20:00etan, San Agustin 
kulturgunean.

'Gloria Fuertesi 
ikasitako poemak'
POESIA  I  Gloria Fuertes poeta 
madrildarraren lanari aitortza 
egiteko jardunaldietan murgil-
duta dabiltza Iurretan, iaz Jo-
seba Sarrionandia etxeko idaz-
leagaz bide hori hasi eta gero. 
Urriaren 15etik hona, hainbat 
irakurketa saio eta tailer jorra-
tu dituzte, eta gaur izango da 
ekitaldi berezietako bat: Gloria 
Fuertesi ikasitako poemak deitu-
rikoa. Bertan parte hartzeko, 
beharrezkoa da gonbidapena 
eskatzea, aforo kontuengatik. 
Emanaldia gaztelaniaz izango 
da. 

Mursego lez ezaguna den 
Maite Arroitajauregi musikari 
eibartarraren eskutik, Fuerte-
sen poemak musikatuta entzu-
teko aukera egongo da Ibarre-
txe kultur etxean, 19:30ean. 
Biolontxeloa eta beste zenbait 
tresna jotzen ditu Mursegok.

Besteak beste, Mala Rodriguez  

arituko da Landako Gunean.

Urriak 26 

‘Gloria Fuertes 

jolastuz’, Oihana 

Etxegibel eta Peru 

Magdalena ipuin 

kontalariak 5 urtetik 

gorako umeentzat, 

17:00etan eta 

18:00etan, Herri 

Bibliotekan.

‘Gloria Fuertesi 

ikasitako poemak’ 

irakurketa musikatua, 

Mursegoren eskutik, 

Ibarretxen, 19:30ean.

Urriko  agenda

26

“HERRI BIBLIOTEKA” 
Haurrentzako ipuin kontalaria "Glup glup Gloria"

Oihana Etxegibel eta Peru Magdalena 
Bi emanldi

17:00 (5 urtetik gorakoak)

18:00 (5 urtetik gorakoak)
Sarrera: gonbidapenagaz

“BERRIRAKURKETA” 
19:30 "Gloria Fuertesi ikasitako poemak"
17:00-18:30 Club de lecture

27
“ANDEREBIDE” 
LEGAZPIra txangoa
8:30 "Maspe" irteera
Informazio gehiago: Tel.: 616 49 05 06

31 “HERRI BIBLIOTEKA” 
10:30-11:00 XL Kluba
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MUSIKA  •  aritz maldonado

Geldi egoten ez dakien artista da 
Aneguria bilbotarra. 2018an lan bi 
kaleratu ditu eta hamaika kontzertu 
eskaintzen ari da horiek aurkezteko; 
horietako bi urrian, Durangon. Lehena, 
joan den astean, Durangoko txosna-
gunean. Urriaren 30ean MTV Music 
Week ekimenean parte hartuko du, 
Mala Rodriguezegaz, besteak beste. 
Zeresana eman du ekimen honen 
antolaketak eta Aneguriaren parte 
hartzeak.

Zelan joan zen jaietako kontzertua?
Oso ondo pasatu genuen eta oso 
giro polita egon zen. Bideo irudiak 
proiektatzeko aukera eduki ge-
nuen eta bikain geratu zela uste 
dut; giro berezia sortzen lagundu 
zuen. Nire disko denetako kan-
tuak jo nituen. 
'Percebe Dena Edo Ezebez' da zure az-
keneko lana. Zer aurkituko du bertan 
entzuleak? 
Soinu propioa bilatzeko lanean 
nabil batez ere, eta hori islatu gura 

izan dut disko horretan. Kalitatez-
ko musika ere eskaini gura nuen. 
Oraingoan ikaragarri harritu naiz 
nahasketekin. Abestien erdietan 
doinu elektronikoak jorratzen 
dituen ekoizle bategaz lan egiteko 
aukera eduki dut, Edu Ostosegaz; 
besteetan, doinu komertzialagoe-
kin lan egiten duen ekoizle bategaz 
egin dut lan, Ikkigaz. Ezagun dute 
itzelean maite eta zaintzen dutela 
soinua. Asko ikasi dut.
Zer dela-eta aukeraketa hori?
Ostosen piezak, adibidez, egun-

doko esperientzia sonoroa direla 
iruditzen zait, izan ere, hiru dimen-
tsiotan dago soinua; bozgorailu 
onak edukiz gero, sekulako espe-
rientzia da. Niri dantzarako musika 
egitea gustatzen zait eta zuzeneko 
indartsu eta dantzagarriak lortzea 
da nire erronka. Uste dut, bide ho-
rretan zuzen ari naizela.

Dantza egiteko proposamena 
eskaini gura nuen, eta, zentzu ho-
rretan, lortu dudala uste dut. Hala 
ere, esango nuke erdibidean geratu 
naizela diskoagaz. Epe baten ba-
rruan kaleratu behar nuen, eta ho-
rrek baldintzatu egin nau. Ahotsak 
bikoiztea gura nuen, eta koroak ere 
gehiago lantzea. Banden Lehia ira-
bazi, eta sei hilabeteko epea nuela 
esan zidaten. Horrez gainera, beste 
diskoan ere banenbilen lanean, ni-
re kontura. Beste modu batera lan 
egitea gustatzen zait, gurago dut 
gauzak beste era batera egin. Dena 
den, kalitatezko lana dela iruditzen 
zait, soinuari begira, batez ere. Es-
perimentu ederra izan da.

Abesterakoan, gaztelania eta euska-
ra tartekatzen dituzu. Zeren arabera 
egiten duzu aukeraketa? 
Instrumentala entzuterakoan piz-
ten zaidan sentimenduaren arabe-
ra idazten dut. Erritmoak, melo-
diak eta sentimenduak aukeratzen 
dute hizkuntza bat edo bestea. 
Euskaraz inprobisatzen dut rapean 
edota reggaean, hori egiten duen 
emakume bakarretakoa naizela 
uste dut. Urduri jartzean bapateko 
hori euskaraz irteten zaidalako da.

Disko honetan, adibidez, lehen-
biziko hiru abestiek bidaia bat 

kontatzen dute. Lehenbiziko abes-
tian, hilabete bi daramatzat musi-
karik egin barik, eta berriro hasi 
naiz gustukoen dudana egiten. 
Sentsazio hori irudikatu gura izan 
dut, berriro maite duzun zerbait 
egiten duzunean pizten den hori. 
Bigarrenean, ostera, liatu osteko 
azkeneko after hour hori irudika-
tu gura izan dut. Hirugarrenak, 
Hostias Como Panesek, abestitzar 
komertzial bat egiteko instrumen-
tal bat zekarren; aproposa zen ho-
rretarako, baina barruak eskatzen 
zidan emakumeon egoerari buruz 
idaztea. Biolentzia handia sufritu 
dut nik, Banden Lehian bertan, 
adibidez. Abesten nengoela, gizon 
bat oholtzara igo eta hantxe geratu 
zen kontzertu osoan. Ez zuen hori 
beste taldeekin egin.Gizonezkoak 
zirelako suposatzen dut; emakume 
bakarraren kontzertuan egin zuen. 
Horrelakoetan, kolpeak banatzeko 
gogoa sartzen zait, eta pentsatzen 
dut: zergatik jarri behar naiz ni bio-
lento? Sentimendu hori abestiaren 
bidez islatu gura izan nuen. 
Bateragarria iruditzen zaizu herri 
mugimenduak antolaturiko jai ba-
tean eta MTVren ekimen batean 
jotzea?
Zentsurarik barik komunikatu ba-
dezaket, edozein dela ere testuin-
gurua, zergatik ez dut joko? Imaji-
natu jai batzorde batean ez didate-
la uzten gaztelaniaz abesten. Edo 
egun more batean, gizonezkorik 
barik jo behar dudala. Zentsurarik 
ez dagoen bitartean, edozein leku-
tan abestu dezaket, naizen bezala 
agertu naitekeelako. Formatuak 
ez dit hainbeste axola. Plaza guz-
tietan egon behar dudala uste dut. 
Zentsurarik gabeko espazioetan 
egongo naiz eta ez diot inon utziko 
baldintza duinak eskatzeari. Leku 
batean zein beste batean egon, 
ez dut jarrera aldatuko. Eta noan 
lekura noala, baldintza duinak 
eskatuko ditut. Horiek, zoritxa-
rrez, ez dira ez batean ez bestean 
ematen. Nire zoritxarrerako, bo-
rroka konstante batean bizi naiz. 
Datorren urterako, nire helburua 
borrokarako espaziotik irten eta 
plazeraren espaziora itzultzea da, 
kokoteraino nago-eta beti horrela 
ibili behar izateaz.

“Zuzeneko indartsu eta dantzagarriak eskaintzea da nire 
erronka, eta bide horretan zuzen ari naizela uste dut”

Aneguria

Urriaren 30ean MTV Music Week ekimenean parte hartuko du Aneguria rap abeslari bilbotarrak; martitzenean Landako Gunean, 17:00etan 

Oraingoan nigaz lan 
egin duten ekoizleek 
itzelean maite eta 
zaintzen dute soinua. 
Asko ikasi dut”

Zentsurarik gabeko 
espazioetan egongo 
naiz eta ez diot inon 
utziko baldintza  
duinak eskatzeari”

Ane 
San Miguel 
Crespo
Abeslaria

Bilbo  I  1984
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Pasa den astean zehar jokatu 
zen Bartzelonan Munduko Pi-
lota Txapelketa. Zer pentsatu 
handia eman dit orokorrean 
txapelketak, eta baita konkre-
tuki jazo zen egoera batek ere.

Arretaz jarraitu dut mundiala, 
baina hurbiltasun eta afinitate 
pertsonalagatik emakumez-
koen paleta partiduei jarri nien 
atentziorik handiena. Horie-
tako modalitate batean, “30 
metroko frontoia” izenekoan 
hain zuzen ere, ezagun ditudan 
pilotari bi iritsi ziren finalera 
Espainia ordezkatuz: Amaia Ira-
zustabarrena hernaniarra eta 
Maider Mendizabal anoetarra.

Poz handia hartu nuen be-
raiek finalera iristeagatik, eta 
irrikaz eseri nintzen ba parti-
dua ikustera. Frantzia ordezka-
tzen zuen bikotea zuten aurrez 
aurre: Maritxu Housset arbona-
rra eta Aizkoa Iturriño baiona-
rra. Gipuzkoar bi lapurtar biren 
aurka, beraz. (Zorionak laurei!)

Eta, bat-batean, pilotarien 
hanken atzera-aurreari baino 
gehiago hasi nintzen errepa-
ratzen zerabilten hizkuntzari. 
Lau finalista, lau euskaldun, 
lau euskal hiztun, euskara eten-
gabe zapaltzen duten bi estatu 
ordezkatzen. 

Egoera paradoxikoaz jabetu 
eta momentu hartan, kantxa 
hartan, pilota kolpeen eta pilo-
tarien korrikaldien artean, ka-
misetak ahaztu eta hizkuntza 
berean komunikatzen diren lau 
lagun ikusi nituen.

Iparralde-Hegoalde arrakala 
gero eta zabalagoa den honetan, 
Bidasoa ibaia pixka bat estutu 
zela sumatu nuen, bi estatuen 
mugak banatutako lurraldeak 
hizkuntza berean pilotan egi-
ten zuelarik. Beste behin, eus-
karak egin zuen hegan frontera 
latzaren gainetik; honezkero 
ikasi diogu Sarrionandiari eus-
kara dela gure territorio libre 
bakarra.

Geure  
Durangaldea

Mundiala!

Ainhoa  
Urien Telletxea 
Ikaslea

MUSIKA •  a.m.

Aurten ezingo dute Txistu Kontzer-
tua egin, eta, hori ordezkatzeko, 
Txoriei ikuskizuna berreskuratuko 
du Silboberri elkarteak. Proiektu 
musikal honek txorien txioa imita-
tzen du. Horretarako, musika tra-
dizionala eta garaikidea uztartzen 
dute. Besteak beste, François Rossé 
eta Mixel Etxekopar musikariek 

parte hartzen dute. Miguel Zebe-
riok zuzenduriko Cuerda Et Incar-
natus orkestra ere arituko da.

2015ean aurkeztu zuten ikus-
kizuna lehenbizikoz, eta ordutik 
arrakasta handia eduki du. Txoriei 
grabatu ere egin zen ostean, KDan 
publikatzeko. "Ikuskizun berezi 
bat da, publiko exigentearentzat 
egindakoa", diote Silboberrikoek.

Silboberrik 'Txoriei' 
ikuskizuna berreskuratuko 
du Txistu Kontzerturako

Zapatuan, urriak 27, 20:00etan ikusi ahal izango da 
emanaldia, San Agustin kulturgunean. Doakoa izango da.

Cuerda Et Incarnatus.

DURANGO  •  aritz maldonado

Aritz Lasargurenek, Erika Lagomak 
eta Matxalen Ertzillak zuzendu 
dute 'Plateru'. Dantza, berba eta 
zuzeneko musika nahasten dituen 
ikuskizunaren nondik norakoak 

azaldu dituzte lehenbiziko biek. Ia 
hogei sortzailek parte hartuko dute.

Zer kontatuko duzue 'Plateru-n'?
Aritz Lasarguren: Ixone Aromak 
eta biok ikuskizun bat egin gura 

genuen, ondo pasatzeko, baina zer-
bait kontatzeko baliagarria izango 
zena. Durangon, Plateruen plaza 
dago, Plateruena daukagu, baina 
inork gutxik daki nortzuk izan 
ziren plateruak.

Lagun asko batu zarete.
Erika Lagoma: Landuta zeuzkaten 
koreografiak harilkatzeko jo zuten 
nigana. 
Nortzuk ziren plateruak? 
A.L.: 1800. urtearen bueltako anaia  
bi ziren, farandularen mundukoak. 
Guk espiritu hori daukagu eta 
haien ondorengoak gara. Anaia 
bi horiek famatuak ziren, baina 
arreba bat ere bazutela agertzen da 
testu batean.
E.L.: Hari horri tiratu gura izan dio-
gu, baina ez biografia huts bat kon-
tatzeko. Abiapuntu moduan hartu 
dugu, baina sorturiko istorioagaz 
gaur egungo jendartean hausnar-
keta eragin gura genuen.
Aurrera begira, baduzue zerbait 
gehiago egiteko asmorik?
A.L.: Zenbait diziplinatako jendea 
bildu gara. Beharbada ez gara ho-
rren kontziente, eta hau abiapuntu 
bat izan daiteke.
E.L.: Plateruenak horixe izan behar 
du. Euskal Herriarentzat plaza 
modura sortu zen, eta biziko da, 
horrela erabiltzen bada.

“Durangon Plateruen plaza dago, Plateruena 
daukagu, baina inor gutxik ezagutzen ditu plateruak”
Plateruena kultur guneak 14 urte beteko ditu eta domekan urteurren festa ospatuko dute; 'Plateru' ikuskizuna prestatu 
dute inguruko hainbat artistek, eta dantza, berba eta zuzeneko musika uztartuko dituzte jairako sorturiko obran

'Plateru'-n parte hartuko duten artista batzuk. 
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DURANGOKO AzOKA  •  ARITZ MALDONADO 

DA! asko dira! leloagaz euskal kultu-
raren aniztasuna islatu gura izan 
dute antolatzaileek. Nerea Mujika 
Gerediaga elkarteko lehendaka-
riak nabarmendu duenez, Duran-
goko Azoka bakarra da, baina, 
aldi berean, Azoka asko biltzen ditu 

bere baitan: "DA! bizitzeko modu 
asko daude. Batek Azoka ikusi egi-
ten du, besteak entzun, batzuek 
abestu, norbaitek ukitu, bakarren 
batek laztandu, agian usaindu, edo 
dastatu, askok irakurri eta beste 
hainbatek sentitu". Leloaz gainera, 
53. Durangoko Azokako kartela ere 

aurkeztu dute aste honetan. Edizio 
honetako kartela Txakur Gorria 
sormen kolektiboak landu du. Afi-
xeko irudia Landako guneko eraiki-
nean oinarrituta dago eta bertako 
mugimenduak irudikatzea gura 
izan dute egileek. "DA!-ri erritual 
izaera aitortzen badiogu, interes-

garria da bertan antzezten dugun 
performanceari erreparatzea", azal-
du du Mariñe Arbeo kolektiboko 
kideak. "Landakon performatzen 
ditugun mugimendu guztiak irado-
ki gura ditu, errotuladore ibiltariak 
bagina bezala, sarrera, irteera, 
geldialdi, orrialdeak pasatzeko 
keinu... mugimendu anitzak, baina 
osagarriak". Arbeogaz batera, Ane 
Labakak, Nerea Ibarzabalek eta Ma-
len Amenabarrek osatzen dute Txa-
kur Gorria. Hiru urte daramatzate 

elkarregaz eta lehenbiziko urtetik 
standa jarri izan dute Durangoko 
Azokan. "Oso pozik jaso genuen 
Durangoko Azokaren eskaera, ilu-
sio handia egin zigun", esan dute. 
Mujikak ere esker ona erakutsi 
zuen egileekiko. "Espresuki egin 
dute kartela, eta hori nobedadea 
da". Irudiaz gainera, testu batek 
osatzen du obra. Azken urteetan 
ibilbide luzeko sortzaileengana jo 
ostean, aurtengoan gazteagoenga-
na jo dutela azaldu du Gerediaga 
elkarteko lehendakariak. "Beneta-
ko ohorea izan da, besteak beste, 
Nestor Basterretxearen edo Miriam 
Ocarizen arte plastikoekin osatzea 
Durangoko Azoka, baina kulturgu-
ne hau etengabe berritzen ari da eta 
aurtengo irudia sortzeko, sortzaile 
berriengana jo gura izan dugu", 
azpimarratu du Mujikak.

Txakur Gorriako kideak Nerea Mujikagaz batera.

Txakur Gorria sormen kolektibo gazteak 
egin du 53. Durangoko Azokarako irudia
Abenduaren 5etik 9ra izango da aurtengo Durangoko Azoka; egile gazteengana jo dute aurten antolatzaileek

Kultura

BERTSOLARITzA  •  A.M 

Domekan, urriak 28, Bizkaiko 
Bertsolari Txapelketako laugarren 
kanporaketa jokatuko da. Bertan 
Aitor Bizkarra abadiñarrak eta 
Gorka Pagonabarraga durangarrak 
abestuko dute. Saioaren irabazlea 
zuzenean sailkatuko da azaroaren 
18an Berrizen jokatuko den fina-
laurrekora.

Altube, finalaurrekoetara
Zornotzako saioa irabazita, Txa-
ber Altubek Bizkaiko Bertsolari 
Txapelketako finalaurrekoetarako 
txartela eskuratu du; 478 puntu 
lortu zituen abadiñarrak Zorno-
tzan jokaturiko kanporaketan. Le-
keition abenduaren 1ean jokatuko 
den finalaurrekoan kantatuko du 
Altubek.

Bizkarra eta Pagonabarraga 
finalaurrekoetarako txartelaren bila
Urriaren 28an saioa dute Aitor Bizkarra eta Gorka Pagonabarraga gazteek, Plentzian; 
Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalaurrekoetarako txartela lortzeko lehiatuko dira

Txaber Altube Zornotzako kanporaketan.

Mariñe Arbeo, Malen 
Amenabar, Ane Labaka 
eta Nerea Ibarzabal dira 
Txakur Gorria kolektiboa

"DA!-ri erritual izaera aitortzen 
badiogu, interesgarria da 
bertan antzezten dugun 
performanceari erreparatzea"
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ziklokros  •  maialen zuazubiskar

Beste urte batez, Bizkaiko ziklokros 
probarik beteranoena UCIko mai-
larik altueneko lasterketa izango 
da. Aurtengoan ibilbide eraberritua 
aurkituko dute Elorriora doazen 
txirrindulariek. Orain arte, San 
Joseko eta hilerri inguruko lan-

detan egiten zen ibilbidea, baina, 
orain, San Joseko landetara mugatu 
dute antolatzaileek. Hori horrela, 
aurtengo ibilbideak 2.503 metro 
izango ditu. Horrez gain, zirkui-
tuaren norazkoa ere aldatu dute. 
"Domekakoa ikusgarria izango da 
zaleentzat, eta txirrindularientzat 

ere oso polita; espektakulua ziurta-
tuta egongo da", adierazi du Joseba 
Gorostiza antolatzaileak. 

Aurtengoa ere UCIko mailarik 
altueneko lasterketa izango da. 
Horrek Espainiar Estatuko eta na-
zioarteko txirrindularirik onenen 
presentzia ahalbidetu du. Gizonez-

koen lasterketak, esaterako, izen 
handiko txirrindulariak batuko 
ditu: Aitor Hernandez, Felipe Orts, 
Vincent Baestanes, Bran Merlier, 
Dario Tyelen eta Ismael Esteban, 
besteak beste. "Jende oso ona egon-
go da domekako proban eta podiu-
ma lortzea zaila izango da. Hala ere, 
bertan egoteko borrokatuko gara", 
adierazi du Aitor Hernandezek.

Emakumezkoei dagokienez 
ere, nazioarteko txirrindularirik 
onenak egongo dira irteera lerroan. 
Helen Wyman, Manon Bakker, 
Jinse Peeters, Lucia Gonzalez eta 
Aida Nuño izango dira lasterketako 
borrokan egoteko faborito batzuk. 
"Emakumezkoetan nazioarteko 
partaidetza izugarria izango dugu 
eta hori pozgarria da", adierazi dute 
antolatzaileek. Idoia Buruaga alka-
teak eskerrak eman dizkie proba 
hau antolatzen dabiltzanei, pare-
kidetasunaren alde egiten duten 
apostuarengatik.

Bestalde, junior mailako las-
terketa ere nazioarteko lasterketa 
izango da, eta kadete mailakoa, Es-
painiako Koparako puntuagarria. 
Maila bi hauetan ere "etorkizun 
handiko" txirrindulariak egongo 
direla esan dute antolatzaileek.

"Ohorea da Bizkaian horrelako 
lasterketa bat izatea, eta federazio-
tik babesten jarraituko dugu", esan 
du Agustin Ruizek.

Ismael Esteban eta Felipe Orts Elorrioko lasterketan.

Zirkuitu eraberritu batek nazioarteko txirrindularirik 
onenak batuko ditu Elorrioko landetan, domekan
9:00etan hasiko dira lasterketak, San Joseko landetan, eta 14:30era arte ziklokrosagaz gozatzeko aukera egongo da

TriNkETA  •  J.D. 

Trinketean dauden bi bikoterik 
onenetakoak Abadiñon batuko di-
ra domekan, 18:00etan, Tornosolo 
Kopako finalean. Bikote bat eus-
kalduna da, eta bestea, mexikarra. 
Ekhi Ziarrustak eta Inhar Ugartek 
osatzen dute bikote euskalduna. 
Gaur egun inguruotan gaitza da 
eurek baino bikote sendoagorik 
aurkitzea. Finalerdietan denen bis-
tan gelditu zen euren maila, Aitor 
Arabiourrutiari eta Eñaut Esnaola-
ri 30-11 irabazi zietenean. 

Euskaldunek dena beharko 
dute mexikarrak menderatzeko. 
Orlando Diaz eta Martin Cabello 
munduko azpitxapeldun geratu di-
ra oraintsu Bartzelonan. Tornosolo 
Kopako finalerdietan sasoi betean 
zeudela erakutsi zuten, David Al-
varez Stich eta Asier Aspuru 30-16 
menderatuta.

Final horren aurretik, Nazioar-
teko Pilota Txapelketaren barruko 
beste bat egongo da. Aste honetan 
zehar Bolivia, Peru eta beste hain-
bat herrialdetako pilotariak igaro 
dira Abadiñotik. Baina euskaldu-
nak gehiago izan dira eta finala 
euskaldunen artekoa izango da

Euskaldunek mexikarren 
kontra jokatuko dute 
Tornosolo Kopako finalean
Munduko azpitxapeldunak diren mexikarrek Ekhi Ziarrusta 
eta Inhar Ugarte izango dituzte aurkari domekan

Boliviako eta Peruko pilotariak euskal pilotariekin Abadiñon, astelehenean.

Azkorbebeitia eta 
eskualdeko hainbat 
korrikalari, bikain 
Hiru Haundietan 

HirU HAUNDiAk  •  J.D.

Joan zen asteburuko Hiru Haun-
diak proba bigarren tokian 
amaitu zuen Oihana Azkor-
bebeitia abadiñarrak. Hauxe 
izan zen bere denbora: 13.01.37. 
Ezkerreko iskiotibialean sortu 
zitzaion kontraktura eta guzti 
ere, helmugara heltzea lortu 
zuen. Eskualdeko korrikalarie-
kin jarraituz, Leire Muniain iu-
rretarrak azpimarratzeko mo-
duko lana egin zuen, zortziga-
rren tokian amaituta (16:48:57). 
Oihane Unzalu Abadiñon bizi 
den berriztarrak 13. postua lor-
tu zuen (17.34.05) eta Eba Urizar 
durangarra 19. tokian helmuga-
ratu zen: 18:23:46. 

Gizonetan, Eneko Garita-
goitia mallabitarrak lasterketa 
bikaina egin zuen eta sailkapen 
nagusiko 12. postuan geratu 
zen (12.41.34). Probako zati luze 
batean Azkorbebeitiagaz batera 
joan zen. 
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Gure bizitza aurrera doan hei-
nean, atzera begiratzeko joera 
izaten dugu noizean behin. 
Bi urte luze egiten dira; are 
gehiago epe horretan zorigai-
tza bidaide izanez gero. 

Estimuan dudan ziklis-
ta batek hori izan du lagun. 
2016ko martxotik mononu-
kleosi batek jota izan da. Gor-
putza ahituta, eskailera bat 
igotzeko indar barik. Fisikoki 
zein psikologikoki hondora-
tuta. Esne mamitan dena da 
ederra; kameren argiek zuzen 
jotzen dutenean munduaren 
erdigune sentitzeraino iritsi 
daiteke eliteko kirolaria. Bur-
buila baten barruan bizi da 
une horretan. 

Aitzitik, kirolaren alde go-
gorrena datorkionean mun-
dua erortzen zaio. Une zail ho-
rretan konturatzen da mundu 
honetako gizaki arrunta dela. 
Eta gaizki, oso gaizki pasa-
tzen du guzti-guztia barnera-
tu eta gainditu artean. Sarri 
ez gara jabetzen. Pertsonak 
dira eta laguntza behar izaten 
dute. Hori bainoago, maita-
sun beharrean izaten dira. 
Orduan begiratzen dio atzera 
kirolariak. Nor izan naiz, zer 
egin dut; eta iraganarekin 
amets egiten hasten da. Gogo-
rra behar du jausi, altxatu eta 
berriro erortzeak. Ahazteko 
hiru denboraldi izan dira. 
Zeruak eta infernuak bat egin 
duten unea. Baina Rafa Rue-
dak eta Maddi Oihenartek 
abestu, eta Unai Iturriagak 
idatzitako hitzek dioten mo-
duan “…eta erortzean berriro 
jaiki, behin eta berriro astiro-
astiro…” Orain altxatu da eta 
zerua zabaldu zaio azken au-
kerarekin. Berak bakarrik 
daki zenbat sufritu duen. Zu-
re esku dago Perlita, “…eta 
erortzean berriro jaiki, behin eta 
berriro astiro-astiro, baina erori 
ez denak ez daki…”  

Adituaren  
txokoa

Iragana amets

Alfontso Arroio 
Monasterio 
ETBko kirol kazetaria

Urkiolako parke 
naturaletik mendi 
martxa eta lasterketa 
egingo dituzte etzi

KORRIKA  •  J.D. 

Urkiolako parke naturalak ha-
maika ibilbide eder egiteko au-
kera eskaintzen du. Horietako 
batzuk erabiliz, mendi martxa 
eta lasterketa bana antolatu ditu 
Abadiñoko Sekulebedarra kirol 
klubak domeka honetarako.

Bata zein bestea Urkiolatik 
hasiko dira, Santutegi inguru-
tik. Mendi martxari 09:45ean 
ekingo diote eta lasterketa 
10:30ean hasiko da. Ibilbideak 
13,5 kilometroko luzera du eta 
Saibigain gainetik igoko dira. 

Izen-ematea aurretik egin ez 
duenak egunean bertan beste 
aukera bat izango du proba hasi 
baino orduerdi lehenagora arte. 
Lasterketarako izen-ematea ha-
mabi euro izango da eta mendi 
martxarakoa, zortzi euro.

Lasterketako lehenengo hiru 
sailkatuek, emakumeetan zein 
gizonetan, garaikurrak jasoko 
dituzte. Horrez gainera, proba-
ko parte-hartzaile denentzat 
opariak egongo direla aurreratu 
dute Sekulebedarra klubeko 
antolatzaileek.

KORRIKA  •  JOSEBA DERTEANO

Durangoko Gau Krosak lauga-
rren aldia egingo du zapatuan. 
Santa Ana pareko plazan batuko 
dira partaideak. Hantxe hasi eta 
amaituko dira lasterketa guztiak, 
eta, giroa animatzeko, askotariko 
ekimenak egongo dira. Proben 
amaieran hainbat sari zotz egingo 
dituzte: afariak, otzarak…

Nagusien lasterketa 20:00etan 
hasiko da. Bost kilometroko ibilbi-
deak Alde Zaharretik eta Ezkurdi 
ingurutik eramango ditu parte-
hartzaileak.

Hitzordu horren aurret ik 
umeen lasterketak egingo dituzte, 
adinka banatuta. Alde Zaharrean 
ibiliko dira. Santa Anan eszenatoki 
bat jarriko dute eta gaztetxoek ani-
matzaileekin eta diskodantzagaz 
gozatu ahalko dute. 

Izen-ematea gaur gauerdira arte 
egin daiteke www.kirolprobak.com 
webgunean. Horrez gainera, gaur 
arratsaldean Arkupe tabernan ere 
eman daiteke izena.

ANBOTO probako argazkilari 
ofiziala izango da. Domeka goi-
zean zehar argazki galeria ikusi 
ahalko da anboto.org webgunean.

Gau Krosak laugarren aldiz 
argituko ditu Durangoko kaleak
Zapatu iluntzean Santa Ana paretik abiatu eta Alde 
Zaharretik eta Ezkurditik ibiliko dira parte-hartzaileak

Iaz umeen eta nagusien lasterketak batuta, 500 bat lagunek parte hartu zuten Gau Krosean.

Joan zen asteburuan Coimbran 
(Portugal) jokatutako Maratoi 
Erdiko Munduko Txapelketan zila-
rrezko domina eskuratu zuen Asier 
Agirre durangarrak.

Taldeka munduko azpitxapeldun 
gelditu zarete asteburuan. Espero-
tako emaitza izan da?
Egia esan, taldeka lortu dugun 
emaitzak harritu egin nau. Orain 
arte txapelketa hauetara neu ba-

karrik joaten nintzen, eta aurten 
selekzioak lehenengoz izan du 
taldea Munduko Txapelketan. 
Emaitzagaz eta lortutako domina-
gaz oso pozik nago. 
Gainera, lasterketan bosgarren 
izan zinen, hiru japoniar eta brasil-
dar baten atzetik. 
Lasterketa oso zoro eta bizkor 
baten ostean, postu bikaina lortu 
nuen. Lasterketako gakoa erregu-
larra izatea izan zen. Nik, agian, 

odol hotz gehiago izan behar 
nuen. Hala ere, pozik nago atzetik 
aurrera egindako probagaz.
Azaro amaieran Europako Txapel-
keta izango duzu krosean. Ze asmo 
dituzu Italiarako?
Sasoi onean nago eta dominen 
borrokan ibiltzea dut helburu. 
Entrenamendu gogorrak egiten 
ari naiz, eta horrela jarraituz gero 
indartsu helduko naizelakoan 
nago.

2020an Olinpiar Jokoak izango di-
ra. Hori da helburu nagusia?
Gustatuko litzaidake Olinpiar 
Jokoetan egotea. Hala ere, jartzen 
ditudan erronkak betetzea da nire 
helburua. Kirol honen politena, 
helburuak jarri, lortu eta norbere 
buruagaz harro sentitzea da. 

ASIER  
AGIRRE SANTOS

Durango, 1989

Asteko kirolaria

“Lasterketa oso zoro eta bizkor baten 
ostean, postu bikaina lortu nuen”
Munduko Txapelketan bosgarren izan zen Agirre; taldeka zilarrezko domina lortu zuen
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DURANGO 3
logela

80,7
m2

180.000€

ASKATASUN ETORBIDEA. Egongela, sukaldea 
jarrita, despentsa, bainugela, 3 logela. Sukaldea 
eta bainugela egoera onean. Igogailua.

DURANGO 3
logela

180.000€

TABIRA: 3 logela, bainugela, egongela, 
sukaldea jarrita eta balkoia.

DURANGO 3
logela

74
m2

140.000€

J.ANTONIO ABASOLO: 74m2, 3 logela, 
egonegla, sukaldea jarrita bainugela eta 
balkoia.

DURANGO 3
logela

68
m2

125.000€

KALEBARRIA: 68m2, 3 logela, egongela, 
sukaldea jarrita eta bainugela. Leihoak 
aldatuta eta gas natural berogailuak. C.E.E:F.

MATIENA 3
logela

110.000€ / Neg

MATIENA: 60,30m2, 3 logela, hall-a, 
egongela, sukaldea jarrita eta bainugela bat, 
egoera onean!

DURANGO

51,91
m2

85.000€

MATIENA: 3 logela, egongela, sukaldea 
jarrita, bainugela eta ganbara handia

71
m2

60
m2

//ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
DURANGO. Bi, hiru, eta lau logelako etxeak 

alokairuan. Hilean 750€-tik hasita.

//ETXEBIZITZAK SALGAI
DURANGO. Eraikin berria. Logela bateko, biko, 

eta hiruko etxebizitzak salgai. 93.800.-€ hasita.

DURANGO. Murueta Torre kalean. Pisu berri-
berria, hiru logelakoa, komun bi, sukaldea 
eskegitokiagaz, egongela, Garaje eta trasteroa

DURANGO. Goienkale kalean. Logela biko pisu 
ederra, 90m2 ganbararekin.

IURRETA. Maspe kalean. Hiru logelako pisu 
argitzua.Egongela eta sukaldea balkoiarekin, 
komuna eta igogailua.

DURANGO. Montebideo kalean, logela biko 
pisua, bi komun, sukaldea, terraza, garaje eta 
trasteroa, berria.

DURANGO. Hegoalde kalean, izugarrizko 
adosatua salgai, 4 logela, 4 komun, txokoa, 
terraza, lorategia, ezin hobea.

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

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. 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, 
1.000m2. Informazio pertsonalizatua.

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

//BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI
MAÑARIA. Izugarrizko baserria salgai. Herrian 

bertan. Lursaila 3.000 m2. Bizitzeko moduan. 
Oso polita.

ELORRIO. Aldape auzoa. Baserria berriztatzeko, 
3 hektareako lursaila. Prezioa 125.000.-€

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
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

www.inmoetxetxo.com

DURANGO 3
logela

90
m2

AUKERA

ANTSO ESTEGIZ. 3 logela, bainugela, 
sukaldea, egongela terrazarekin eta 
igogailua.

DURANGO 3
logela

2
komun

235.000€

SAN IGNAZIO: Pisu altua. 3 logela, 2 
bainugela, sukaldea, esekitokia, egongela 
handia, trastelekua eta garajea.

DURANGO 3
logela

100
m2

260.000€

MENDIZABAL: Etxebizitza handia, 3 logela, 2 
bainugela, egongela, sukaldea, terraza, hegoaldera 
begira, ganbara eta garajea

DURANGO 2
logela

1
komun

95.000€

ARAMOTZ: 2 logela, bainugela, sukaldea eta 
egongela.

IURRETA

2
logela

120.000€

IURRETA: 2 logela (lehen 3), sukaldea, 
egongela-jangela, dena kanpora begira eta 
berriztatua.

DURANGO 4
logela

100
m2

215.000€ 

TxIBITENA: 4 logela, 2 bainugela, sukaldea, 
esekitokia, egongela handia, terraza, ganbara 
eta garajea.

//DURANGO
Alluitz kalea 4 logela, egongela, sukaldea, 2 

bainugela, igogailua, garaje itxia eta ganbara. 
134m2. 295.000 € / E.E.Z =E

Andra Mari 5 logela, egongela, sukaldea, 
bainugela, igogailua. 250.000 € / E.E.Z =F

Anbrosio Meabe 3 logela, egongela, sukaldea 
balkoiagaz, bainugela 2, igogailua, kamarotea eta 
garaje itxia. 270.000/E.E.Z=F

Askatasun Etorbidea 3 logela, egongela, 
sukaldea, bainugela eta igogailua. 
180.000/E.E.Z=F

Barrenkalea 2 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela eta igogailua. 126.300 € / E.E.Z= G

Erretentxu 4 logela, sukaldea, egongela, bainugela, 
balkoia eta igogailua. LEHEN 210.000 € ORAIN 
190.000€/ E.E.Z=E

Erretentxu 3 logela, sukaldea, egongela, 2 
bainugela, balkoia eta igogailua. 205.000 € / 
E.E.Z=E

Ezkurdi 4 logela, sukaldea, egongela, 3 bainugela 
eta igogailua. 321.500 € / E.E.Z=F

Komentukale Logela 1, sukalde-egongela, 
bainugela, ganbara eta igogailua. 186.000euro/
E.E.Z=F

Kurutziaga 2 logela, egongela, sukaldea, 
bainugela. 92.000 € / E.E.Z Bidean

Landako Etorbidea 2 logela, sukalde-jangela, 
egongela, 2 bainugela, 2 balkoi, igogailua eta 
garajea. LEHEN 267.800 € ORAIN 255.000€/ 
E.E.Z=E

Mikeldi 3 logela, sukaldea, egongela, 2 bainugela, 
igogailua, garajea eta ganbara. LEHEN 270.000€ 
ORAIN 260.000 € / E.E.Z= E

Montevideo 3 logela, sukaldea, egongela, 2 
bainugela eta, igogailua. 219.000€ E.E.Z= F

Murueta Torre 3 logela, sukaldea, egongela, 
2 bainugela, balkoia, igogailua, garajea eta 
trastelekua. 288.000 € / E.E.Z=E

Murueta-torre 3 logela, sukaldea, egongela, 
2 bainugela, balkoia, igogailua, garajea eta 
trastelekua. 290.000 € / E.E.Z=E

Plateruen Plaza 4 logela, sukaldea, egongela, 
3 bainugela, igogailua, trastelekua eta garajea. 
LEHEN 275.000 €/ ORAIN 260.000€ / E.E.Z=E

Sasikoa 4 logela, sukaldea, egongela, 2 bainugela, 
balkoi itxia, igogailua, garajea eta ganbara. 
220.000 € / E.E.Z=G

Zeharkale 2 logela, egongela, sukaldea, bainugela 
eta igogailua. 150.000 € / E.E.Z = E

Zumalakarregi 5 logela, 2 sukalde, 2 egongela, 
4 bainugela, igogailua eta garajea. 695.000 € / 
E.E.Z= E

//LURZORU ERAIKIGARRIA
Santikurutz kalea Etxebizitza bifamiliarra 

eraikitzeko 600m2ko lur-sorua. 640.000€
//ABADIÑO
ARLOZABAL 2 logela, egongela, sukaldea, 2 

bainugela, igogailua, garajea eta trastelekua. 
170.000 € / E.E.Z Bidean

ARLOZABAL 2 logela, egongela, sukaldea, 2 
bainugela, igogailua, garajea eta trastelekua. 
175.000 € / E.E.Z=E

ZELETABE 3 logela, egongela, sukaldea, 2 
bainugela, igogailua, trastelekua eta garajea. 
309.000 € / E.E.Z= F

//BERRIZ
ANDIKONA AUZOA Berreraikitzeko baserria, 

460.000€
BERRIZBEITIA KALEA 2 logela, sukaldea, 

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

ELIZONDO AUZOA 3 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela, komuna eta balkoia. Kotxe bi kalean 
aparkatzeko aukera. 142.000 € / E.E.Z= G

OLAKUETA PLAZA 3 logela, sukaldea, egongela, 
bainugela eta 2 balkoi. 135.000 € / E.E.Z= G

//ELORRIO
ELIZBURU KALEA 3 logela, sukaldea, egongela, 2 

bainugela.LEHEN 199.000 €/ ORAIN 189.000 € 
/ E.E.Z=E Garaje itxia aukeran.

//IURRETA
ZUBIAURRE KALEA 2 logela, egongela, sukaldea, 

bainugela eta igogailua.100.000/E.E.Z=E
//OTxANDIO
GOMILAZ AUZOA
Baserria lurzoruagaz, 350.000€
//BERRIAK
IURRETA Amilburu Musikarien Plaza 3 logela, 

sukaldea, egongela, 2 bainugela eta terraza 
276.000 € / E.E.Z=E

FAUSTE Baserria lurzoruagaz, 220.000€ / E.E.Z=G
//BERRIZ
BERRIZBEITIA 3 logela, sukaldea, egongela, 2 

bainugela eta office230.000 € / E.E.Z= Bidean
//ZALDIBAR
ZALDUA ELIZATEKO PLAZA 4 logela, sukaldea, 

egongela, bainugela, balkoia eta trastelekua 
150.000€ / E.E.Z=G
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Higiezinak

ETXEBIZITZAK

ETXEBIZITZAK SALDU

Abadiño. Babes ofizialeko etxebizitza
salgai. Abadiñon Muntsaratz eta
Zelaieta artean. Bizitzen sartzeko
prest. 85m karratu. Hall-a, 3 logela, 
2 komun, sukaldea, egongela, balkoia,
garajea eta trastelekua.  
Tel.:620-24 66 33

ETXEBIZITZAK ERRENTAN
HARTU

Durangaldea. Pisu bila nabil Iurreta,
Durango edo Abadiñon. Lana daukat.
Tel.: 632-01 22 61

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Durangaldea. Neska arduratsua
bazara eta Durangon pisu bila
bazaude deitu telefono honetara. 

Tel.: 633-80 43 58

GARAJE/TRASTEROAK

GARAJE/TRASTELEKUA
RENTAN HARTU

Zaldibar. Zaldibarren alokairuan
hartzeko garaje bila nabil, ahal izanez
gero udaletxe inguruan. 
Tel.: 600-36 13 81Lana Formakun

LAN ESKARIAK

LAN ESKARIAK ETXEKO
LANAK

Lan bila nabil garbiketan.
Nikaraguako mutil bat lan bila dabil
garbiketan. Arduratsua naiz eta beste
edozein lanetan ere aritzeko prest
nago. Tel.: 674-40 35 76

LAN ESKARIAK PERTSONAK
ZAINDU

Lan bila nabil pertsonak zaintzen.
Garbiketan edo nagusiak zaintzen lan
egin nahi dut. Tel.:602-54 40 61

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Pertsona nagusiak zaintzen lan bila
nabil. Kanpoko, barneko, gauetako,
asteburuetako zein ordukako langilea.
Tel.: 631-26 50 03

Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Lan bila nabil 
pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen. Baita garbiketa lanetan ere.
Barneko zein knapoko langilea lanaldi
osoan, erdian, orduka, asteburuetan
zein gauez lan egiteko prest. 
Tel.: 622-50 47 11

Lan bila nabil pertsonak zaintzen.
Pertsona arduratsua lan bila dabil
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Baita garbiketa lanetan ere.

Barneko zein kanpoko langilea gauez,
asteburuetan, edo orduka lan egiteko
prest. Tel.: 631-92 55 25

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen, baita garbiketa lane-
tan ere. Barneko zein kanpoko
langilea. Tel.: 633-59 07 32

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Pertsona arduratsua lan bila dabil
pertsona nagusiak zaintzen. Barneko,
kanpoko zein ordukako langilea. 
Tel.: 642-98 60 19

Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Pertsona arduratsua
lan bila dabil nagusiak edo umeak
zaintzen. Barneko zein kanpoko langile
moduan lan egiteko prest. Tel.: 698-
88 10 12

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen. Tel.: 632-00 59 52

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nagusiak edo umeak zaintzen
edo etxeko garbiketan. Kanpoko
langilea orduka lan egiteko prest.
Paperak ditut. Tel: 674-49 61 13

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen. Baita garbiketa
lanetan ere. Barneko zein kanpoko
langilea, gauez, asteburuetan, 
orduka... lan egiteko prest. Berehala
lanean hasteko prest. 
Tel.: 602-04 63 46

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen. Baita garbiketa lane-
tan ere. Barneko, kanpoko, ordukako
zein asteburuetako langilea. Berehala
lanean hasteko prest. 
Tel.: 631-13 95 47

Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Lan bila nabil
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Baita garbiketa lanetan ere.
Kanpoko, barneko, gaueko zein or-
dukako langile eskarmentuduna.
Tel.: 665-13 31 13

Umeak zaintzen lan bila nabil.
Lan bila nabil umeak zaintzen edo
etxeak garbitzen. Tel.: 674-51 85 43

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil umeak edo nagusiak
zaintzen. Baita garbiketan ere. 
Tel.: 672-65 46 47

Lan bila nabil pertsonak zaintzen.
Emakume arduratsua lan bila nagusiak
edo umeak zaintzen. Baita garbiketan

ere. Barneko, kanpoko, ordukako edo
gauetako langilea. Tel.: 631-89 17 09

Pertsona nagusiak eta umeak
zaintzen ditut. Emakume arduratsua
lan bila dabil nagusiak edo umeak
zaintzen. Baita garbiketa lanetan edo
ospitaleetan egoten ere. Barneko zein
kanpoko langilea asteburuetan lan
egiteko prest. Berehala hasteko 
moduan. Tel:631-92 55 25

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Pertsona arduratsua nagusiak
zaintzen lan egiteko prest. Barneko,
kanpoko zein ordukako langilea. Tel.:
698-69 61 94

Lan bila nabil pertsonak zaintzen.
Mutil arduratsua lan bila dabil 
pertsona nagusiak zaintzen etxe zein
ospitaleetan. Baita eraikuntzan edo
mendiko lanak egiten ere. Barneko
zein kanpoko langilea. 
Tel.: 602-01 61 86

Lan bila nabil pertsonak zaintzen.
Mutil arduratsua lan bila dabil 
pertsona nagusiak zaintzen etxe zein
ospitaleetan. Baita eraikuntzan edo
mendiko lanak egiten ere. Barneko
zein kanpoko langilea. 
Tel.: 632-30 47 00

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen. Orduka edo kanpoko
langile moduan. Erreferentziak ditut.
Tel.: 651-50 86 94

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen. Baita garbiketa lanetan ere.
Kanpoko langilea, gauez edo astebu-
ruetan lan egiteko prest. 
Tel.: 688-86 07 79 Tel.: 631-75 48 19

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen baita garbiketa lanetan ere.
Gauez, orduka edo asteburuetan lan
egiteko prest. Tel.: 631-57 28 73

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsonak zaintzen edo
etxeko lanak egiten. Kanpoko zein
barneko langilea gauez, asteburuetan
edo orduka lan egiteko prest.
Tel.: 632-93 76 13

Lan bila nabil pertsonak zaintzen.
Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen. Berehala hasteko prest nago.
Paperak ditut baita kurtso bat ere. 
Tel.: 605-37 89 55

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Pertsona nagusiak zaintzen lan bila
nabil. Barneko, kanpoko, ordukako edo
asteburuetako langile moduan lan

egiteko prest. Tel.: 631-71 70 41

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen barneko langile  moduan. 
Erreferentzia eta esperientzia ditut.
Tel.: 664-82 64 43

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil nagusiak zaintzen.
Tel.:698-50 53 89

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Durangon edo Elorrion lan bila nabil
pertsona nagusiak edo umeak
zaintzen. Baita garbiketa lanetan ere.
Orduka lan egiteko prest. 
Tel.: 685-39 41 54

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Barneko langilea lan bila dabil 
pertsona nagusiak zaintzen edo gar-
biketa lanetan. Tel.:602-09 39 65

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen edo garbiketa lanetan.
Barneko zein kanpoko langile moduan
lan egiteko prest. Berehala lanean has
naiteke. Tel.: 622-50 47 11

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Eskarmentudun langilea lan bila dabil
pertsona nagusiak zaintzen edo gar-
biketa lanetan. Barneko zein  kanpoko
langile moduan lan egiteko prest. 
Tel.: 631-69 85 65

Adimen urritasuna duten
umeekin lan egiten dut. Goizetan
adimen urritasuna duen umeekin lan
egiteko prest nago. Ordutegi malgua.
Tel.: 625-39 02 48

Lan bila nabil pertsonak zaintzen.
Lan bila nabil pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen. Baita garbiketa lane-
tan ere. Lanaldi erdian edo osoan lan
egiteko prest. Eskarmentua daukat.
Tel.: 690-68 73 95

Pertsona nagusiak zaintzen ditut. 
Lan bila nabil nagusiak zaintzen, 
etxeko lanak egiten edo ostalaritzan.
Kanpoko zein barneko langilea, gauez,
asteburuetan, orduka... lan egiteko
prest. Berehala lanean hasteko prest
nago. Tel.: 631-71 70 41

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak edo
umeak zaintzen. Baita garbiketan ere.
Gauez lan egiteko ere prest nago.
Autoa daukat. Tel.: 632-34 77 31

Lan bila nabil pertsonak zaintzen.
Lan bila nabil pertsona nagusiak eta
umeak zaintzen. Baita garbiketan ere.
Barneko zein kanpoko langilea orduka
lan egiteko prest. Tel.: 632-08 80 96

Pertsona nagusiak zaintzen ditut.
Lan bila nabil pertsona nagusiak
zaintzen edo garbiketa lanetan.
Barneko zein kanpoko langilea.
Erreferentziak ditut. 
Tel.: 642-65 98 02

LAN ESKARIAK
IRAKASKUNTZA

Klase partikularrak ematen ditut.
Euskaldun irakaslea klase partikularrak
emateko prest eta umeak zaintzeko
prest. EGA eta ingeles tituluak ditut.
Hainbat urtetako esperientzia.  
Durangaldea. Tel.:692-71 66 19

LAN ESKAINTZAK

LAN ESKAINTZAK
OSTALARITZA

LAN ESKAINTZAK
IRAKASKUNTZA

Klase partikularrak emateko 
norbait behar dugu. 3 DBHn 
dagoen ikasle bati klase 
partikularrak emateko norbaiten bila
gabiltza Berrizen. Tel.: 663397588

ALTZARIAK

BULEGO ETA ESKOLA
ALTZARIAK

Bulego eta eskola altzarietan eskaintza
(mahaiak, eserlekuak, arbelak, eskola
materialak... Erretiroagatik. 
Tel.: 635732562

Denetarik
HARREMANAK

LAGUN BILA

Lagun talde bat osatu gura dut.
Bidaiatzeko, asteburu pasak egiteko...
50 eta 60 urte arteko emakumeen bila
nabil. Hamar bat laguneko taldea
osatu gura dut. Interesa baduzu, deitu
tel.:636-84 72 62 (Mariaje)

Abadiñoko 
Abarketeruena 

tabernan 
sukaldaria behar da.

Menuan eta kartan  
esperientzia izatea  

baloratuko da

Bidali curriculuma:  
abarketeruena@gmail.com 

helbidera edo deitu  
660 18 74 05 zenbakira.
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BARIKUA, 26 · 09:00-09:00

SagaStizabal  
Askatasun etorb. 19 - Durango

SaraSketa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño

iruarrizaga, karMele San 
Miguel 15 - zornotza

zApAtUA, 27 · 09:00-09:00

navarro  Artekalea 6 - Durango

SaraSketa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

09:00-13:30

SagaStizabal  
Askatasun etorb. 19 - Durango

unaMunzaga Muruetatorre 2C - Durango

caMpillo Montevideo 
etorb. 24 - Durango

bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

balenciaga  
Ezkurdi plaza 8 - Durango

eguren, iSabel 
Trañabarren 15. - abaDiño

Jaio-abenDibar 
Errekakale 6. - elorrio

iruarrizaga, karMele San 
Miguel 15 - zornotza

Melero, roSa Mari  
San Pedro 31 - zornotza

09:00-14:00

irigoien Bixente Kapanaga 3 - iurreta

09:00-22:00

Sanchez, Miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño

SaraSketa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

DOMEKA, 28 · 09:00-09:00

unaMunzaga Muruetatorre 2C - Durango

SaraSketa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

AStELEHENA, 29 · 09:00-09:00

balenciaga  
Ezkurdi plaza 8 - Durango

iruarrizaga, karMele San 
Miguel 15 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño

SaraSketa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

MARtItzENA, 30 · 09:00-09:00

bazan Diaz Uribarri 5 - Durango

iruarrizaga, karMele San 
Miguel 15 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño

SaraSketa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

EGUAztENA, 31 09:00-09:00

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

iruarrizaga, karMele San 
Miguel 15 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, Miren itziar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDiño

SaraSketa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

EGUENA, 1 · 09:00-09:00

SagaStizabal  
Askatasun etorb. 19 - Durango

iruarrizaga, karMele San 
Miguel 15 - zornotza

09:00-22:00

SaraSketa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

Zorion Agurrak zorionak@anboto.org   •  eguazteneko 14:00ak arteko epea

Zorionak, Txomin (737.
alea) ! Hamabostean behin 
zotz egiten dugun tarta 
zuri egokitu zaizu. Oparia 
eskuratzeko txartela gura 
dozunean jaso dezakezu 
Iurretako gure egoitzan: 
Bixente Kapanaga, 9an.
 GOzAtU GOZOTEGI-OKINDEGIA 

Ermodo, 11  DURANGO - Tel.: 946 201 663 
gozatudurango@gmail.com 
facebook: Gozatu Gozotegia

Botikak

Zorionak hiruroi aitatxo eta amatxon 
partez. Jarraitu hain jator izaten, 
neskak! Etxeko okertxue be hazten 
doie...zelako bizkor doiezen urtiek 
aurrera zuekin... Patxuek, polittek!

Heldu da gure txikerra, ondo eto-
rri, Lur! Zorixonak, Ixone eta Iban. 
Ondo jagon maite dozuen hori.

Haizea, ondo pasau zure urtegu-
nien eta txokolatezko pastel zati han-
di bat jan! Zorionak zure lehengusu 
Oihan eta Izein partez!

Ibaik 9 urte bete zituen urriaren 
21ean, eta, urriaren 23an, 13 urte 
Jokinek. Muxu handi bana amama, 
aitxitxe eta aman partez. Asko maite 
zaituztegu.

Bidart Aldekoaotalora Salterainek 
urte asko beteko ditu martitze-
nean. Zorionak Bargundiatik.

Aitatxo Asierrek urriaren 25ien 
urtiek bete ebazan. Zorixonak Irati, 
Oroitz eta Arantzaren partez. Ia 
pastel gozue preparatzen dauen. 
Musu bat!  

Amama Irenek 26an urtiek bete 
dauz. Musu potolo bat Iurretatik, 
txokolatie preparau!

 Iratxek 14an 41 urte bete ebazan. 
Zorionak Iurretatik, musu potolo bat. 

Ixorretako Juanitak urteak bete dauz 
urriaren 23en. Zorixonak, amama! 
Etxeko danen partez besarkada 
handi bat!

Azaroaren 4an, gure Anitxuk 6 urte 
beteko dauz. Egun ederra izan, lazta-
na. Maite zaitugu. Amatxu, aitatxu, Ira-
ti, Mitxi, Errentxu eta Ilargiren partez. 

Gaur, urriak 26, Malenek 9 urte 
beteko ditu. Etxeko danen partez egun 
polit bat igaro dezazula opa deutsu-
gu. Jarraitu zaren bezalakoa izaten, 
poxpolin!

Martitzenean, urriak 23, Magalik 
6 urte bete zituen. Zorionak etxeko 
guztion partez eta jarraitu zaren 
bezalakoa izaten, sorgintxu!
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AKUILUA  •  AITZIBER BASAURI

Artaldea mendian du eta, lanari da-
gokionez, sasoi lasaia du hau Joseba 
Basetak. Argi izan du beti baserritik 
bizi gura zuela, eta horren aldeko 
apustua egin du Arrazolako artzain 
gazte honek. Artaldea gobernatzeak 
emandako lana pilotagaz uztartzen 
du Basetak. Lan erraza ez dela aitor-
tu du  atxondarrak, batez ere erdi-
tzeak hasten direnean. Hori izaten da 
sasoirik gogorrena artzain batentzat. 
Bizkaiko Gazta Txapelketan berak 
aurkeztutako gazta izan zen onena.  

Bizkaiko gaztarik onena izan da 
zurea. Hirugarrenean asmatu duzu…
Bai. Hirugarrenez aurkeztu gara. 
Iaz bigarren geratu ginen eta aur-
ten lehenengoak izatea lortu du-
gu, puntu bat goitik bada ere. Hala 
ere, gustura nago, pozik.
Zer du berezia gazta horrek?
Bizkaian egindako gazten artean 
ez dago bat txarra denik. Denak 
dira onak. Lehia estua da. Gatzagi 
naturalagaz egiten dut gazta, eta 
pikante ukitua izaten du. Horrek 
puntu bi azpitik edo puntu bat 
gainetik egotea eragin dezake, 
epailearen arabera. Puntu oso gu-
txiren barruan egon ginen denok.
Beraz, gazta ona egiten da Biz-
kaian?
Bai. Euskal Herri osoan. Gaur 
egun nahiko landuta dago 
dena, ez da lehen bezala. 
Gaztandegiak prestatuta 
daude eta denok modu 
berdintsuan egiten du-
gu lan gutxi gorabehe-
ra. Egia da desberdina 
dela gazta: nik Arrazo-
lan beharrean Markinan 
egingo banu gazta, desberdi-
na litzateke, seguru: ardiak jaten 
duten belarra, etxe bakoitza… 
desberdinak dira. Lekuak leku eta 
ardiak ardi, Bizkaian egiten den 
gazta ona da.

Zer behar du gazta batek ona izateko?
Zaporea da garrantzitsuena. Hor-
tik aurrera, testura, gaztak ahoan 
uzten duen zaporea… hartzen da 
kontuan.
Artzaintza ez da gazte askoren auke-
ra. Beti izan duzu argi artzain izango 
zinela?
Ez, baina, bai ba-
serritik bizi gu-
ra nuela. Beti 
gustatu zait 
ortua. Aitak 
eta amak ne-
gutegiak izan 
zituzten. Ba-
serrian 
b i z i 

gura nuela oso argi izan dut beti, 
baserritik bizi gura nuela. Ez nuen 
oso argi, baina, azkenean, Aran-
tzazuko Artzain Eskolara joan 
nintzen. Etxean bagenituen 40 bat 
ardi, eta, astiro-astiro, aurrera egin 
nuen. Orain, 200 ardi inguruko 
artaldea dugu etxean.
Nolakoa da artzainaren bizimodua? 
Zein da zure egunerokoa?
Sasoiaren arabera desberdina da. 
Ardiak mendian dauden sasoian 
lasaiago ibiltzen naiz. Beti dago 
zeregina: ongarria zabaldu, landak 
prestatu, ardiengana joan, korta 
prestatu …, baina eguneroko la-
na lasaia da. Urtarril inguruan, 

erditzeak hasten direnean, 
orduan hasten da sasoirik 

gogorrena. Abuztura 
artean gogorra da egu-
neroko errutina, zapa-
tu eta domekak barne. 
Bildotsak jaiotzean 

ardiak barruan ge-
ratzen d i ra et a 

bildotsak kentzerakoan batzen 
hasten gara. Martxo inguruan 
ardiak kanpoan larratzen ditut, 
baina barruan ere eman die ja-
tekoa. Goizean eta arratsaldean 
batzen ditugu. Gazta, normalean, 
astelehen, eguazten eta barikuan 
egiten dut. Otsail inguruan hasten 
gara horretan: 1.500 bat gazta egi-
ten ditugu. 
Bizimodu gogorra da artzainarena?
Ordu asko eskatzen ditu eta egun 
gogorrak izaten ditugu, baina gus-
tatzen zaizun zerbaitetan ibiltzeak 
bere alde ona du. 
Arantzazuko Artzain Eskolan ikasi 
zenuen. Galtzear egon den ogibide bat 
profesionalizatzen edo semiprofesio-
nalizatzen lagundu du Artzain Eskolak?
Norbera profesionalizatzen dela 
uste dut. Lan handia egin dute, ondo 
egin dute gainera, baina, azkenean, 
sei hilabete gaude han: hiru ikasten 
eta beste hiru praktikak egiten.  
Denbora horretan ez dago mirari-
rik egiterik. Zeure kabuz espabila-
tzen zara han. 
Galtzear dagoen ogibidea da zuena?
Bizkaian bagabiltza gazte batzuk 
artzain. Sasoi batean, Nafarroan 
ere hainbat hasi ziren. Gaur egun 
artzain gehienok 24-32 urte bitarte-
koak gara. Hortik gorako artzainak 
gutxi dira. Asko ia-ia jubilatuta 
daude. Hor badago hutsune bat. 
Hala ere, ez dut uste gure ogibidea 
galduko denik.  
Pilotaria ere bazara Aloña Mendi el-
kartean. Nola uztartzen duzu artzain 
lanagaz?
Gogoa izanez gero, lortu daiteke 
biak uztartzea. Baina, egia esan, sa-
soi batzuetan zaila da, eta ahal dena 
egiten dugu. Egun puntualetan zai-
la da laguntzarik ez baduzu. Amak 
asko laguntzen dit partiduetara 
joan ahal izateko. Nire sostengua 
da. Urte askoan Oñatin bizi izan 
nintzen eta han hasi nintzen pi-
lotan, 8-9 urtegaz. 15 urtegaz utzi 
egin nuen, eta 22 urtegaz berriro 
hasi nintzen, Oñatiko lagun batzue-
kin. Entrenatzaileak ea animatuko 
ginen komentatu zigun eta, mo-
mentuz, gustura nabil.
Pilotazalea zara...
Pilotazale amorratua. 
Pilotari bat?
Txikitatik Oinatz Bengoetxearen 
jarraitzailea naiz. Bere alde egiten 
dut beti apustu.

“Baserrian bizi gura 
nuela argi izan dut beti”
Baserrian bizi eta lan egiten du Joseba Basetak; 200 ardi inguruko artaldea gorbenatzen 
du. Aurten, gainera, Bizkaiko Gazta Txapelketa irabazi du Atxondoko gazte honek 

Joseba Baseta 
Telleria  
Bizkaiko Gazta 
Txapelketa irabazi du.   
Atxondo I 1993

Jakina da, urtero, Durango 
euskararen hiriburu bihur-
tzen dauan ekitaldirik badago, 
hori Durangoko Azoka dana. 
Horregatik, bada, poztu nau 
hainbeste Gerediaga Elkar-
teak aurtengo ekitaldirako 
aniztasunari omen egiteak. 
Aniztasuna leku guztietan 
dago, Durangoko Azokan, 
Durangaldean eta euskararen 
geografian.

Durangaldeko bizikideon 
%35 ez da Bizkaian jaio; ez 
orain, ez mende honen hasie-
ran ere. Eta %28 ez da, eta ez 
zan, euskararen herrietatik 
etorritakoa. Durango harane-
ko biztanleak anitzak gara, 
sortzez eta izatez. Dagoeneko 
ez dago gizarte itxirik, homo-
geneorik eta enkapsulaturik.

Aniztasuna berez, ez da ona, 
ez txarra ere; dan hori baino 
ez da! Eta gizarte lez, erantzun 
behar dogun galdera ez da 
zer egin aniztasunagaz. Gure 
buruagaz zintzoak izanez ge-
ro, benetan erantzun behar 
dogun galdera hurrengoa da: 
aniztasunaz baliatuta, zein 
etorkizun eraiki gura dogu?

Atzo bezala, bihar, anizta-
suna gure ezaugarrietako bat 
izango da. Kontestu horretan 
eraiki behar dogu gure amets 
kolektiboa; ahoskatu eta gau-
zatuko dogun amets kolektibo 
bat. Eta aniztasuna aliatua 
izango dogu teknologien itsa-
so globalizatuan, Herri lez 
arraun egiteko.

Nik, nire tostatik, zertze-
lada batzuk jarriko deutsa-
daz amets horri. Euskaratik 
eta euskaraz; Durangotik eta 
munduan; egiten dogunetik, 
izan gura dogunera… irakurri 
ditut, hor nonbait, 120 pro-
posamen. Hemen gehitzea, 
osatzea badago… eta ametsa 
kolektiboa izan behar danez, 
jarri gaitezan lerro honeei zu-
reak batzen.

Lau- 
hortza

Aniztasuna

Sergio 
Murillo Corzo 
Ekonomialaria
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