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“Une batean itzelezko 
ekaitzak harrapatu 
gintuen, oinaztarri,  
txingor eta guzti”

AHTa egiteko lanak ate-joka 
daude Atxondon, eta polemika 
piztu da udalean
Atxondo I EH Bilduko Ane Intxaustiren galderari erantzunda, 
AHTa "badatorrela" baieztatu du Xabier Azkarate alkateak. • 7

Durangaldea antiespezista taldeak manifestaziora 
deitu du zapaturako. Sokamuturraren kontra 
eta animalien eskubideen alde manifestatuko 
dira. Iazko deialdira ez zen jende askorik batu. 
Aurtengoa bigarren ahalegina izango da. • 2-3

"Sokamuturrari ez diogu 
ibilbide luzerik ikusten; 
legealdi hau ez gainditzea 
itxaroten dugu"

DURANGO 2019

Laiene Menika Sarrionandia
Mendi bizikleta • 28
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DURANGO  •  Joseba derteano

Aurtengoa ez da lehenengo deialdia 
izan. Helburu berdinagaz, iaz ere 
manifestazioa egin zuten eta ez 
zen jende askorik batu. Zapatukoa 
herritarrak mobilizatzeko bigarren 
saiakera izango da. Sokamuturra-
ren kontra dagoen jendea bada-
goela uste dute Gorka Unzaluk eta 
Silvia del Amok, eta horiek kalera 
irtetea itxaroten dute.

Zer espero duzue aurtengo manifes-
taziotik?
Silvia del Amo: Iaz baino jende 
gehiago batzea itxaroten dugu.
Gorka Unzalu: Nire ustez, sokamu-
turraren kontrako jende asko dago, 
eta euren iritzia kalean erakustea 
espero dut. Datorren urtean Zeze-
nak Dira ez antolatzea da nire itxa-
ropena. Sokamuturrari ez diogu 
ibilbide luzerik ikusten. Legealdi 
hau ez duela gaindituko itxaroten 
dugu. 
Herritarren iritzia jakiteko, ondo iku-
siko zenukete galdeketa bat egitea?
G.U.: Guk ez dugu galdeketarik 
eskatzen. Pertsonen eskubideei bu-
ruz arituko bagina, inori ez litzaio-
ke okurrituko galdeketa bat egitea. 
Seguruenik, herritarrik gehienak 
Zezenak Dira mantentzearen alde 
daude, baina txarto dagoena kendu 

egin behar da, txarto dagoelako, 
nahiz eta gehienak alde egon.  
S.A.: Inori ez zaio gustatzen umi-
liatua izatea. Animaliak ere ez dira 
umiliatu behar. 
Eta zuen ikusmoldearen berri emate-
ko, udalagaz batu gura duzue?
G.U.: Edozeinegaz berba egiteko 
prest gaude. Kontua da: zeri buruz 
berba egingo dugu? Galdeketa egin-
go dugun ala ez? Gure postura oso 
garbia da: sokamuturra kendu egin 
behar da. Hori da gutxiengoa. Hor-
tik aurrera, beste ekitaldi batzuk 
datoz: poneye-ak, errekortariak… 
Izan ere, sokamuturraren kontra-
koa ez ezik, animalien eskubideen 
aldekoa da manifestazioa, bere 
osotasunean.

Sokamuturrak tradizio luzea du 
Durangon. Beste herri batzuetakoa 
baino zezen plaza gatxagoa da ho-
rregatik?
G.U.: Bizkaian, Otxandion eta Du-

rangon baino ez da egiten sokamu-
turra gaur egun. Azken hauteskun-
deetan Durangon izan den gobernu 
aldaketagaz ez dut konfiantza han-
dirik. Izan ere, Azpeitian EH Bildu 
dago gobernuan eta zezen jaialdiak 
egiten dira. Horregatik, gobernuan 
alderdi bata zein bestea egon, ez dit 
esperantza handirik ematen. 
Jaietan jende asko batzen duen eki-
mena da.
G.U.: Jendeak bere dibertsioa ani-
malien eskubideen aurretik ipin-
tzen du. Azkenean, sokamuturra 
gure ikuspegi antropozentristaren 
isla da. Gizakiak uste du, gizakia 
delako bakarrik, gainerako ani-
maliak baino gehiago dela, eta 
animaliak berak gura duen mo-
duan erabiltzeko eskubidea duela. 
Beraz, bigantxa gu baino gutxiago 
denez, gura dugun moduan erabili 
dezakegu. Hori da pentsamen-
dua, orokorrean. Sokamuturra 

Gorka Unzalu Arrese  
Oleta I 1970
Silvia del Amo Alvarado
Durango  I  1976  
Durangaldea antiespezista 
taldeko kideak

“Jendeak bere 
dibertsioa 
animalien 

eskubideen 
aurretik  

ipintzen du” 
Durangaldea antiespezista taldeak manifestaziora deitu 

du zapaturako. 12:30ean irtengo da, udaletxeko plazatik. 
Zezenak Dira bertan behera uzteko eskatuko dute eta, 
orokorrean, animalien eskubideak aldarrikatuko dituzte

Sokamuturra ikuspegi 
antropozentristaren 
isla da; jendeak bere 
dibertsioa eskubideen 
gainetik ipintzen du"

Guk ez dugu galdeketa 
eskatzen. Pertsonen 
eskubideei buruz 
ari bagina, inori ez 
litzaioke okurrituko 
galdeketa bat egitea”
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icebergaren tontorra da, espezieen 
arteko diskriminazioa erakusten 
duena. Bizi guztian esan badidate 
legitimatuta gaudela hori egiteko, 
gizartetik heldu zaidan mezua hori 
bada, zertarako arduratuko naiz? 
Inoiz ikusi duzu Durangoko sokamutu-
rra zuzenean?
G.U.: Ez, Durangokoa ez. Baina 
Azpeitikoa bai, eta neure buruari 
galdetu izan diot: "Zelan dibertitu 
daiteke jendea hau ikusten?". Ezin 
dut ulertu.  

Betidanik izan duzue gaur egun du-
zuen pentsamendua?
G.U. :  Gure et xean t xer r iak , 
behiak… izan ditugu. Haiek hil-
tzea normaltzat hartzen nuen 
hasieran. Harik eta gauzak zalan-
tzan ipintzen hasi nintzen arte. 
Jendeak, orokorrean, beldurra du 
gauzak zalantzan ipintzeko. 
Non dago animalienganako tratu 
txarra dagoen ala ez bereizten duen 
muga?
G.U.: Kontua ez da animaliak jotzea 

edo txarto tratatzea bakarrik. Ipini 
beharreko muga horren aurretik 
dago. Animaliak gure helburue-
tarako erabiltzen ditugu eta hori 
txarto dago. Ez dago besterik.  
Beraz, zezenketaren kontra eta so-
kamuturraren alde egotea ez duzue 
koherente ikusten.
G.U.: Errazagoa da zezenketaren 
kontra egotea, jenderik gehiena ez 
delako zezen plazara joaten. Baina 
sokamuturra desberdina da. Ez 
da hara joan eta ikustea bakarrik. 

Haren atzean ohitura multzoak 
daude: aurretik lagunekin geratu, 
elkarregaz gosaldu… Beraz, per-
tsona horri gehiago kostatuko zaio 
sokamuturraren kontra egotea. 
Baina, sakon-sakonean, animalien 
erabilera da kontua. 
S.A.: Animaliekiko dugun propie-
tate ikuspegia, alegia. Gauza bat 
balira lez ikusten ditugu. Horixe da 
aldatu behar den ikuspegia. Anima-
liak gugaz daudela ikusi behar du-
gu, eta ez guretzat, guk erabiltzeko. 

Zerbait gehitu gura duzue?
G.U.: Bai. Aukera posible bi dau-
de: animalien esplotazioaren 
eta erabileraren alde ala kontra 
zaude. Zuria ala beltza, ez dago 
grisik. Irtenbidea beganismoa da. 
Edo beganoa zara edo animalien 
esplotazioaren alde zaude. Denok 
eman dezakegun urratsa da. Ni 
45 urtegaz egin nintzen begano. 
Beganismoaren inguruan ezja-
kintasun handia dago.

Anbotoren webguneko inkesta: boto-emaileen 
%52 sokamuturra mantentzearen alde daude

INKESTA  •  J.D.

Anbotoren webgunean sokamu-
turraren gaineko inkesta bat mar-
txan da (anboto.org) astelehenetik. 
Hauxe da galdera: Durangon 'Ze-
zenak Dira' egitearen alde ala kontra 
zaude? 

Astekariko erredakzioa itxi 
zenerako (eguena, 09:00), 1.425 
lagunek parte hartu zuten. Eure-
tatik %52,7 (751 boto) Zezenak Dira 
mantentzearen alde agertu dira. 
Bozkatu dutenen %47,3k, ostera, 
(674 boto) sokamuturra kendu egin-
go lukete. Datorren asteko astelehe-
nera arte egongo da inkestan botoa 
emateko aukera. 

"Animalien eskubideak 
geroago eta zabalagoak 
dira eta esango neuke 
Zezenak Dira-k iraungi-
tze data duela. Ekimen 
dibertigarria da, bai, bai-
na alderdi moraletik az-
tertuz gero, ez da justua 
animaliarentzat"

"Zezenak Dira 
ekimenak 
iraungitze data 
duela uste dut"

ANDER  
MARTINEZ

ANE  
ARANA

ENEKO  
LARRINAGA

ESTHER  
MOLINA

MIKEL  
KANO

IZASKUN  
DOMINGUEZ

"Tradizio handia 
du, baina ez 
lidake arduratuko 
kentzea"

"Gai izan 
behar genuke 
animaliarik bako 
jaietara heltzeko"

"Tradizio eta jarraipen 
handiko ekimena da, 
baina kenduko balute 
ez litzaidake arduratu-
ko. Animalien erabilera 
ez dut ondo ikusten. Sa-
rritan, asko zirikatzen 
dituzte animaliak, edo 
jausi egiten dira…"

"Ulertu dezaket Duran-
gon errotuta dagoen 
tradizio bat izatea, eta 
batzuk alde eta beste ba-
tzuk kontra egotea. Baina 
XXI. mendean, uste dut 
gai izan beharko genu-
keela animaliarik bako 
jaiak ospatzera heltzeko". 

“Errespetatzen 
dut doan jendea, 
baina niri ez 
zait gustatzen”

“Alde biak ulertzen 
ditut, baina egun 
gehiago nago 
kontra”

"Neure buruari 
zenbat sufritzen 
duten galdetzen 
diot askotan"

"Errespetatzen dut soka-
muturrara doan jendea, 
baina niri ez zait ekimen 
hori gustatzen eta ez naiz 
joaten. Umiliazioa iru-
ditzen zait animaliaren-
ganako. Denen aurrean  
babesik barik dagoela 
ikusten dut"

Alde biak ulertzen ditut, 
baina gaur egun gehiago 
nago kontra. Txikitan be-
ti joaten nintzen sokamu-
turra ikustera, aitagaz. 
Gerora, nagusitu ahala, 
ikusi dut ez dagoela ondo 
animaliek sufritzea guk 
ondo pasatzeko. 

Bigantxak gelditu barik 
ibiltzen dira. Askotan gal-
detzen diot neure buruari 
zenbat sufritzen duten. 
Ez dakit hain barneratuta 
dugun tradizio hau egu-
nen batean etetea komeni 
den ala muturreraino era-
maten dugun gai bat den".

INKESTA GALDERA: Durangon 'Zezenak Dira' egitearen alde ala kontra zaude?

%52,7%47,3
aldekontra
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www.pefc.es
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DURANGALDEA  •  EKAITZ HERRERA

Sindikatuak pozik agertu dira es-
kualdeko metalgintza arloko lan-
gileek greban izandako erantzu-
nagaz. "Izugarria izan da, kolosala. 
Durangaldeko langileek sutsuki 
jarraitu diote metalgintzako greba-
ri", azaldu dute ELA sindikatuaren 
Durangaldeko ordezkariek. Aste-
lehenetik barikura arte egon dira 
deituta lanuzteetara, eta, edizio hau 
ixterako, barikuko greba eguna 
hasi barik zegoen arren, lanuzteen  
jarraipena "arrakastatsua" izan dela 
nabarmendu dute. 

LAB sindikatuak asteon zabal-
dutako ohar baten arabera, eskual-
deko hainbat enpresa handik eta 
ertainek itxi egin dituzte lantegiak. 
Tartean egon dira besteak beste,  
Gestamp (Abadiño), Pierburg (Aba-

diño), Lince (Elorrio), CIE Egaña 
(Zaldibar) eta CIE Udalbide (Izurtza).

Zornotza izan da grebako beste 
eszenatoki nagusietariko bat. Mar-
titzenean, Durangaldeko behargi-
nek manifestazio jendetsua egin 

zuten bertako kaleetan, Arratiako, 
Lea- Artibaiko eta Busturialdeko 
beste hainbat langilegaz batera. 
Ertzaintzaren berbetan, 3.000 lan-
gilek zeharkatu zituzten herriko 
kaleak, eta, 3.500-4.000 inguru 

izan ziren sindikatuen esanetan. 
Pikete taldeen eta Ertzaintzaren 
artean tirabira eta tentsio uneak 
egon dira, eta, eguazten goizean, Er-
tzaintzak pikete talde bateko 30 bat 
langile identifikatu zituen Boroako 

industrialdean. LAB sindikatuak 
Ertzaintzaren "bortizkeria" salatu 
du, "karga polizialak, katxeoak eta 
mehatxuak" egon zirela adierazita. 
Karga polizialari dagokionez, baina, 
gauzak ez daude argi. Ertzaintzaren 
esanetan, ez zen kargarik egon. 
"Dei bat" jaso zutela adierazi dute 
polizia iturriek. Piketeek "indus-
trialdeko auto batzuetan kalteak" 
eragin zituztela eta "enpresaren ba-
tera objektuak jaurti" zituztela dio 
Ertzaintzak. "Pikete taldeko kide 
batek agente bat kolpatu" eta gero, 
hainbat pertsona identifikatu zituz-
tela azaldu dute. Sindikatuek diote 
Berrizko fabriketan ere antzerako 
identifikazioak egin zituztela. "In-
formatiboak ziren piketeak identi-
fikatu dituzte, modu prebentiboan, 
oraindik ezer egin barik zeudela", 
esan dute CCOOko iturriek. 

Etenik ez
Grebak amaituta, aurrerantzean 
jarraituko duten bidea adostu gura 
dute sindikatuek. "Hitzarmena 
berritu arte", mobilizazioek ez du-
tela etenik izango diote ELAk eta 
LABek.

Metalgintzako behargin eta sindikatuek Zornotzako kaleak zeharkatu zituzten martitzenean.

 "Langileen %85-%90" inguruk bat egin dute grebagaz. Hitzarmena berritu arte ez dutela etsiko adierazi dute.

Durangaldeko sindikatuen arabera, metalgintza arloko 
langileen grebak jarraipen "izugarria eta kolosala" izan du

Agintean "edozein" egonda ere, 
Durangaldeko pentsiodunek 
pentsioak blindatzea eskatu dute
Eskualde osotik etorritako ehunka pentsiodunek 
Durangoko kaleak zeharkatu zituzten astelehenean

DURANGALDEA  •  ARITZ MALDONADO

"Gobernu aldaketek ezin dituzte 
pentsio duin eta publikoak baldin-
tzatu". Horixe aldarrikatu zuten 
joan zen astelehenean, Durangon, 
eskualde osotik etorritako ehunka 
pentsiodunek. Aldarrikapenekin 

jarraitzeko deia egin zuten, "agin-
tzen duena edozein delarik ere", 
pentsio sistema blindatu dadin. 
Andra Mariko elizpetik abiatuta, 
manifestazioa egin zuten eguer-
dian. Askotariko pankarta eta 
mezuak erakutsi zituzten. 

Andra Mariko elizpetik hasita, Durangoko kaleak zeharkatu zituzten.

Herriko dendetan erosketak 
egiteko bonuak eskuragarri, 
Durangon eta Abadiñon

DURANGALDEA  •  EKAITZ HERRERA

Erosketak herriko dendetan egin 
daitezen laguntzeko, ekintza bana 
martxan dago Durangon eta Aba-
diñon. Dendak Bai merkatarien 
elkarteak saritu egingo ditu eros-
ketak Durangoko dendetan egiten 
dituzten herritarrak. 2.500 euroko 
sari bat zotz egitetik aparte, 50 
euroko balioa duten 50 deskontu 
txartel kaleratu dituzte. Baina, 
horretarako, baldintza bat dago: 
erosleak Durango Txartela erabili 
beharko du txartel horregaz bat 
egiten duten dendetan. Hortik au-
rrerako prozedura sinplea da: eros-
keta egindakoan, tiketa jasoko du 
erosleak. Eta tiketean saritua izan 

dela agertzen bazaio, 50 euroko 
deskontu txartela jaso ahalko du 
hurrengo erosketa baterako. Nafa-
rroako Rural Kutxan edo Dendak 
Bairen bulegoan eskatu dezake 
deskontu txartela, eta azaroan 
zehar erabili ahal izango du.

5 euroko bonuak Abadiñon
Abadiñarrek 5 euroko balioa du-
ten 1.000 bonu dituzte eskura, 
herriko 25 dendatan erosketak 
eginda deskontuak lortzeko. Udal 
bulegoan edo udaletxean eskatu 
beharko dituzte. AME Abadiñoko 
Merkatarien Elkarteak ipini du 
martxan kanpaina hau, udalagaz 
batera.

50 euroko deskontu txartelagaz, durangarrak sarituak izan 
daitezke. Abadiñarrek 5 euroko deskontu zuzena dute

Neguko arropa biltzeko 
deia egin dute Elorrion 
eta Abadiñon

DURANGALDEA  •  EKAITZ HERRERA

Hemendik Harantz mugimen-
duak herritarrak deitu ditu 
behar ez duten neguko arropa 
etxetik atera, batu eta modu ho-
rretan Irungo harrera sareari la-
guntzeko. Gaur eta bihar, arropa 
batzeko puntu bi ipiniko dituzte 
Elorrion eta Abadiñon. Elorrio-
ko kasuan, herriko plazan ego-
kituko dute gaur bilketarako gu-
nea, eta Urarka kalean ipiniko 
dute bihar. Bestalde, Abadiñon, 
Txanporta plazan ipiniko dute 
bilketarako tokia, bai gaur eta 
baita bihar ere. 

Arropen artean, lehentasu-
nezkoak dira 40tik 45era arteko 
neurriko oinetako zein galtzer-
diak, barruko arropa, legginsak, 
praka estuak, gerrikoak, izer-
ditakoak, txanoak eta eskula-
rruak. Aterkiak ere behar dira.
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DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Salda badago! leloa baliatuta, Du-
rangon egingo dituen jardunaldi 
feministak aurkeztu ditu Euskal 
Herriko mugimendu feministak. 
Jardunaldiak azaroaren 1ean, 2an, 
eta 3an izango dira. Egitaraua pu-
bliko egin dute, eta salda, egon, ba-
dago, gustu guztietarako gainera. 
Jardunaldietan eskainiko dituzten 
hitzaldi, tailer eta ikuskizunetan 
feminismoaren ertz guztiak azter-

tuko dituzte, hasi burujabetzari 
buruzko hitzalditik, eta topaketen 
itxiera ekitaldira arte. Dena prest 
izateko kontu txiki batzuk geldi-
tzen diren arren, egitarau sendoa 
osatu dute. Guztira, 38 hitzalditik 
gora eta 70 tailer baino gehiago 
egongo dira. Jardunaldietako egita-
rau osoa anboto .org web orrialdean 
kontsultatu daiteke. 

Mugimendu feministaren boze-
ramaileak oso pozik daude presta-
tutako egitarauagaz. Aurreikuspe-
nen arabera, Durangoko topaketak 
"mugarri bat" ipiniko duela adie-

razi dute. "Izugarria izan da sare 
feministatik jasotako erantzuna. 
Bizirik eta indartsu gauden seinale 
da", diote. Horren erakusgarri da 
dagoeneko izen-emateetan ageri 
den kopurua: 1.000 emakumek 
baino gehiagok agertu dute jardu-
naldietan parte hartzeko interesa, 
eta kopuru hori erraz handitu 
daiteke, datorren urriaren 7an, 
astelehenean, itxiko baita behin 
betiko epea.

Testuinguru aldaketa
Mugimendu feministak azaldu 
duenez, azkenengo jardunaldi 
feministak Portugaleten (Bizkaia) 
egin ziren, orain hamaika urte. 
"Ordutik hona, asko aldatu da tes-
tuingurua Euskal Herrian. Tarte 
horretan, mugimendu feminista 
ez da geldirik egon, eta, orain, gaur-
kotasun osoz ari da proposamenak 
egiten. Eztabaidarako gai sakonak 
pilatu ditugu", azaldu dute. Alde 

horretatik, "denak batu eta datozen 
urteetako lerro nagusiak" marraz-
tuko dituztela adierazi dute. 
 
Loa eta bazkaria
Parte-hartzaile bakoitzak bere 
mahai-tresnak eta basoak eraman 
beharko ditu bazkalorduetarako.  
Janaria bertan zerbitzatuko dute, 
plater organikoan. Lotarako lekua 
ere egokituko dute. Izen-ematean 
zehaztuko zaie interesatuei.

Euskal Herriko mugimendu feministak "mugarri 
bat" ipiniko du Durangon egingo diren topaketetan  
Durangoko jardunaldi feministek datozen urteetako lerro nagusiak ezarriko dituzte. Bosgarren edizioak egitarau sendoa 
izateaz gainera, azken hamarkadan emandako aldaketak ere islatuko ditu. Izen-emate epea urriaren 7ra arte dago zabalik

Mugimendu feministak 'Salda badago!' leloa baliatu du jardunaldiak aurkezteko.

DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Azoka ekologikoa antolatzen 
duen bederatzigarren aldia du 
Durangoko Marisatsa elkarteak, 
eta bertako kideak pozik daude, za-
patukoa "arrakastatsua" izatea au-
rreikusten dutelako. "Geroago eta 
gehiago dira azoka ekologikoan 
parte hartzen duten ekoizleak", 
adierazi du Agustin Garcia Mari-
satsako kideak. Elikagaiak modu 
ekologikoan lantzen dituzten 19 
ekoizle batuko dira Andra Mariko 
elizpean, horietatik erdiak, Duran-
galdekoak. 09:00etatik 14:00etara 
iraungo du azokak. Marisatsak, 
gainera, 20 urte beteko ditu aur-
ten, eta hori ospatzeko, ekitaldi 
pare bat antolatzen dabiltzala ere 
aurreratu du Agustin Garciak.

Marisatsak azoka ekologikoa egingo du 
Durangon bere 20. urteurrenaren atarian
Marisatsa elkarteak azoka ekologikoa egingo du zapatuan, Andra Mariko elizpean. 18 
ekoizleren elikagai ekologikoak egongo dira salgai. Ekoizleen erdiak eskualdekoak dira.

Azoka ekologikoa 09:00etatik 14:00etara izango da.

Youtubeskolak egingo dira 
Durangon, gazteei euskarazko 
bideoak ekoizten laguntzeko

DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Durangon Youtubeskolak deituri-
ko jardunaldiak eskainiko dituzte, 
gazteei euskarazko bideoak sortu, 
editatu eta ekoizten laguntzeko. 
Udal euskaltegian eskainiko dituz-

te, zapatuan eta domekan, eta  eus-
karazko youtuber izan gura duten 
13tik 16 urtera bitarteko gazteek 
parte hartu dezakete. Hilaren 
amaieran, ikastaroak Zornotzan 
egitea dago aurreikusita.

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Azkue fundazioak bultzatutako ikastaroak dira Youtubeskolak.

Jardunaldiak udal euskaltegian egingo dira eta 13tik 16 
urtera bitarteko gazteek parte hartuko dute

Izurtzan, erabilera 
anitzeko guneko 
lanak azken txanpan 
sartuta daude 
izURtzA  •  josEbA dERTEAno

Erabilera anitzeko guneko la-
nak azken txanpan sartuta dau-
de, nahiz eta elektrikariaren 
lana uste baino gehiago luzatzen 
ari den. Bitartean gune berrira-
ko ordenantza lantzen dabiltza.
Proiektuak 169.000 euroko au-
rrekontua du eta diru-laguntzak 
jaso dituzte: Bizkaiko Aldundiko 
Azpiegitura Sailetik 25.115 euro 
jaso dituzte eta Jaurlaritzako 
Erein programatik, 88.482 euro.

Haurreskolako umeen 
familientzat diru-
laguntzak eskuratu 
daitezke udalean 

mAllAbiA  •  j.d.

Joan zen astean egindako udal-
batzarrean, hainbat diru-la-
guntzatarako oinarriak onartu 
zituzten. Esaterako, 2019/2020 
ikasturtean zehar Mallabiko 
herri haurreskolan umeak di-
tuzten familiei bideratutako 
diru-laguntzak onartu zituzten. 
Horregaz batera, euskara ikasta-
roak egiteagatik ematen diren 
laguntzei ere baiezkoa eman 
zieten. Diru-laguntza bien gai-
neko informazioa udaletxean 
eskuratu daiteke.

Jardunaldi feministen 
egitarau osoa 'anboto.org' 
web orrialdean  
kontsultatu daiteke
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Boleroak eta dantza 
karibearrak lantzeko 
ikastaro bat 
eskainiko dute Garain

GARAI  •  EKAITZ HERRERA

Gerria astindu bitartean, bi-
zipoz apur bat lortuko dute 
garaitarrek. Herriko San Miguel 
nagusien elkartea boleroak, 
dantza karibearrak eta areto 
dantzak lantzeko ikastaro bat 
antolatzen dabil, eta bertan 
izena ematera deitu ditu herri-
tarrak. Ikastaroan talde bi osa-
tzea dute helburu, eta talde biek 
eguaztenetan egingo dituzte 
entseguak. Lehenengoko tal-
deak 19:00etan izango ditu en-
tseguak, eta 20:00etan bigarre-
nak. Ikastaroan parte hartzeko 
baldintza bakarra 18 urte baino 
gehiago izatea da. Dantza entse-
guetan parte hartzeko interesa 
duten herritarrek 695787439 
telefono zenbakira deitu edo 
idatzi beharko dute.

beRRIz  •  mAIAlEn ZuAZubIsKAR

Mari Tere Alberdi eta Lazaro Milikua 
ezagunak dira Berrizen. Baina, do-
mekatik hona, Euskal Herrian ere 
ospetsu egin dira 'Herri Txiki, Infernu 
Handi' saioari eskerrak. 

'Herri Txiki, Infernu Handi' saioan 
agertu zarete oraintsu. Nolako espe-
rientzia izan da zuentzat?
Lazaro Milikua: Esperientzia polita 
izan da. Gainera, baten batek ager-
tu behar du horrelako programe-
tan, eta kontu batzuk kontatzeko 
izanez gero, hobeto izango da. Be-
raz, oraingoan guri egokitu zaigu. 
Polita izan da?
Mari Tere Alberdi: Makina bat bider 
ibili izan naiz telebistan, eta, bai, 
'Herri Txiki, Infernu Handi'-koa 
ere polita izan da. Baina, batez 
ere, barregarria izan da. Itzelez-
ko barreak egin nituen grabazio 
egunean, eta  grabazioa ikusteko 
saioan ere bai.  
L.M.: Nik ere oso ondo pasatu nuen; 
barre asko egin nuen. Eskerrak 
une batzuk ez diren agertzen, 
e, Maritere? Horiek bai politak! 
Bakoitzak ordubete inguruko gra-
bazioa egin genuen, baina, azke-
nean, ezin da dena agertu. 
Mari Tere, San Pedro eta Santa Isabel 
jaietan Berrizko dantzariei pontxea 
egiten diezula jakitera eman zenuen 
domekako saioan, baina errezeta 
sekretua dela.  
M.T.A.: Gaztetan ikasi nuen pontxea 
egiten. Aitari ikasi nion. Dantza-
riei pontxea eramaten hasi nin-
tzenean, orain urte asko, jendea 
galdetzen hasi zitzaidan ea zer 
zeukan, eta inori ez esatea eraba-
ki nuen. Orduan, jendeak esaten 
zidan: "Eta hiltten bahaz?" Eta nik 

erantzun: "Hiltten banok, Lazaroi 
itxikutxat". Egun baten, Lazarori 
idatzita pasatzea erabaki nuen. 
Berak jakingo du errezeta non 
dagoen. 
L.M.: Mari Tereren pontxearen 
errezeta sekretua udaletxean dago 
gordetao; ondo gordeta, gainera. 
Gutun batean sartuta dago, hartu 
nuen bezala. Inork ez daki nor 

joango den lehenago mundu hone-
tatik. Beraz, ondo gorde nuen eta 
ondorengoek hortxe izango dute. 
Lazaro, elizan dagoen 1.700 urteko 
kutxa baten berri ere eman zenuen 
EITBko saioan.
L.M.: Bai, 1994an eliza konpontzen 
ibili ginenean, lehenengo giltza-
riek, alkateak, diruzainak eta idaz-
kariak herriko kontu garrantzi-

tsuak gordetzeko erabiltzen zuten 
kutxa hau aurkitu genuen. Surtara 
botatzea zen asmoa, baina Bilboko 
aditu bategaz hartu-emanetan 
ipini ginen eta altxorra zela esan 
zigun. Harrezkero, gordeta dugu. 
Herrian hainbat altxor galzorian 
ditugu, tartean eliza osteko labea, 
eta garrantzitsua da horiek berres-
kuratzea.

“Mari Tereren pontxearen errezeta sekretua 
udaletxean dago gordeta; ondo gordeta, gainera” 
Alberdi eta Milikua 'Herri Txiki, Infernu Handi' saioan agertu ziren domekan, eta Berrizko altxorren berri eman zuten

Kutxa surtara 
botatzea zen gure 
asmoa, 
baina Bilboko aditu 
batek altxorra zela 
esan zigun”

Iurretako Udalak erositako 
auto elektriko biak, martxan
Kontratua hurrengo bost urteetarako esleitu da eta 
79.636 euroko inbertsioa eskatu dio Iurretako Udalari

IURReTA  •  AITZIbER bAsAuRI

Iurretako Udalak alokatze siste-
maren bitartez hartu ditu %100 
elektrikoak diren auto biak. 
Kontratua bost urterako esleitu 
da eta 79.636 euroko inbertsioa 
eskatu du. Urte batzuetatik ho-
na, beste auto hibrido bat ere 
badu udalak.

Auto bi hauek hartuta, udalak 
ingurumenaren eta Euskadi 

2030 estrategia energetikoa-
ren aldeko apustua berretsi du. 
Udal arduradunek diotenez, 
neurri hau azkenengo urteetan 
Iurretak arlo honetan egindako 
beste jarduera batzuei gehitu 
zaie: geometria erabiltzeari udal 
instalazioetan, LED argiteria jar-
tzeari... Ibilgailuen karga Ibarre-
txe kultur etxearen behealdean 
dagoen garajean egingo dute.

Iurretako Udalak eskuratu dituen auto elektriko biak.

.

Ibilgailu astunek ezingo 
dute Abadiño zeharkatu  
BI-3336 errepidetik

AbAdIño  •  A.m.

Kalbarioko biribilguneko obrak 
amaitzerakoan, zortzi tonatik go-
rako kamioiak Gerediaga-Elorrio 
saihesbidetik desbideratuko dituz-
te. Honenbestez, ibilgailu astunek 
debekatuta edukiko dute Mun-

tsaratzetik Zelaietara bitarteko 
errepide zatian ibiltzea. Neurria 
abadiñarren "bizi-kalitatea hobe-
tzeko" baliagarria dela dio Mikel 
Garaizabal alkateak: "Istripu arris-
kua gutxitu, zirkulazioa arindu 
eta zarata gutxiagotuko du".

Kalbarioa.

Kalbarioko obrak amaitzean ezarriko da debekua

Mari Tere Alberdi 
Olabegoia eta 
Lazaro Milikua 
Atutxa
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ATXONDO •  MAIALEN ZUAZUBISKAR 

Azken egunotan hainbat zurru-
murru piztu dira Atxondon AHTa-
ren inguruan, eta Xabier Azkarate 
alkateak (EAJ) baieztatu duenez, 
"AHTa badator", nahiz eta oraindik 
ez dakiten noiz. Ane Intxausti EH 
Bilduren bozeramaileak trenaren 
inguruan zer postura daukan gal-
detu dio asteon bilkuran alkateari, 
eta honek, nahiz eta bere "gustukoa 
izan ez", badakiela zer datorren 
erantzun dio.

"Euskal Herrian zati handi bat 
eginda dago; beraz, ni kontra egon 
arren, Atxondotik pasatuko da", 
baieztatu du alkateak. Bestalde, 
Gorka Garate alkateordeak alderdi 
lez trenaren alde daudela adierazi 
du, nahiz eta honek Atxondon 
izango duen inpaktuaren kontra 
egon. "AHTa pasatzeko aukera bi ge-
nituen, bata bestea baino txarragoa. 
Zoritxarrez, aukera bietarik txarre-
na daukagu, 2007tik aurrerako go-
bernu taldeak (Ezker Abertzaleak) 
hala erabakita. Hau da, orain pasa-
tuko den baino 400 metro urrunago 
pasatu zitekeen. Baina ez da horrela 
izango. Min eman arren, Apata er-

ditik pasatuko da", esan die Garatek 
kazetariei udalbatza amaitutakoan. 
ANBOTOra bidalitako azalpen ba-
tean, EH Bildukoek gezurtatu egin 
dute Garatek esandakoa. "Gezurra 
da ibilbide bi egon zirela aukeran. 

Faltsua da udalak trenaren ibilbidea 
aukeratzeko gaitasuna izan zuela. 
Gure aukera garbia zen, eta da: ez 
egitea. Hala ere, legeak maisuetxea-
ren gainetik igarotzen den ibilbidea 
besterik ez du aurreikusten. Bestea 

legez kanpokoa zen, eta da", jakitera 
eman dute EH Bildukoek. 

EH Bildukoek esan dute 13 ur-
tean herritarren borrokari eta uda-
lak ipinitako oztopoei eskerrak 
egon direla lanak geldituta, eta 

orain arte bezala egon daitezkeela 
horrela, Atxondon ateak itxiz gero 
eta "borroka" eginda. Garateren 
erantzuna bestelakoa izan da: "De-
magogikoa da esatea trena ez dela 
orain arte pasatu Atxondo kontra 
egon delako. Dirurik ez delako egon 
ez da pasatu". Bestalde, autobidea-
ren kontra egon zirela eta orain 
denek erabiltzen dutela esan du 
alkateordeak. "Ez dut uste kasua-
litatea denik EAJk alkatetza lortu 
eta dena mugitzen hastea. Bestalde,  
beharbada ez zen dirurik egongo, 
baina ez da berdina borroka batean 
oztopoak ipini eta ateak ixtea edo 
alfonbra gorria ipini eta ateak zabal-
tzea", esan du Intxaustik. 

Horrez gainera, Igor Olaetxea EH 
Bilduko zinegotziak galdetu du ea 
kaltetuek eta herritarrek udalean 
aholkularitza izango duten, eta Ga-
ratek baietz erantzun dio. 

AHTaren kontrako plataforma
Azken asteotan, hainbat herritar 
herriko plazan batzen hasi dira AH-
Taren inguruan arduratuta, euren 
kezkak partekatu eta gaiaren ingu-
ruan berba egiteko asmoz.

Atxondon AHTaren obrak hastear direla, polemika piztu da udalean
Ane Intxausti EH Bilduko zinegotziaren galderari erantzunez, Xabier Azkarate alkateak AHTa "badatorrela" baieztatu du; oraindik ez dakite noiz

Herritarrak AHTaren kontra batzen hasi dira Atxondon.



2019ko urriaren 04a, barikua 
8 anbotoHerririk herri

zaldibar  •  aritz maldonado

Martxoan, argindar kontratu ba-
teratua esleitzeko hitzarmena 
sinatu zuten Atxondoko, Izurtza-
ko, Mañariko, Otxandioko eta 
Zaldibarko udalek. Guztietan, EH 
Bilduk gobernatzen zuen aurreko 
legegintzaldian. Maiatzaren 26ko 
udal hauteskundeek eragindako 

gobernu aldaketen ondorioz, (EAJk 
gobernatzen du orain) Atxondoko 
eta Zaldibarko udalek akordioa 
uzteko asmoa agertu dute. 

EH Bilduk gogor kritikatu du 
erabakia, eta "birpentsatzeko" 
gonbita egin die jeltzaleei ohar 
baten bitartez. "Arduragabekeria 
eta itxurakeria da udalbatzetan 

Jaurlaritzak orain dela hile bi egin 
zuen moduan egoeraren larritasu-
na onartzea eta konponbiderako 
konpromiso zehatzik ez hartzea. 
Are gehiago, egun horretan bertan 
berrestea energia berriztagarrien 
aldeko prozedura bat bertan behe-
ra utziko dutela", azaldu dute.

Udalbatzetan mintzagai
Atxondon eta Zaldibarren irailean 
eginiko osoko bilkuretan gaiaz ez-
tabaidatu dute. Zaldibarko EAJren 
berbetan, "planteamendu propioa" 
garatzea pentsatzen ari dira. "Ener-
gia berriztagarria lortzeko beste 
aukera batzuk aztertzen ari gara", 
azaldu zuen Juan Mari Uriarte zi-
negotziak. "Ez goaz beste herrien 
gestioa geu egiten", gaineratu zuen 
Jose Luis Maiztegi alkateak. Atxon-
doko udalbatzan ere ika-mika sor-
tu zuen gaiak.

Argindar kontratu 
bateratua uzteko erabakia 
"birpentsatzeko" eskatu  
dio EH Bilduk EAJri
Atxondoko eta Zaldibarko EAJk energia berriztagarria 
erosteko hitzarmena uzteko asmoa agertu dute

Ane Intxausti eta Eneritz Azpitarte, Atxondoko eta Zaldibarko EH Bilduko zinegotziak.

Otxandion txistularien kontzertua 
antolatu dute zapaturako
Otxandioko Txistulari Taldeak antolatu du kontzertua, 
aurten 50 urte egiten dituela ospatzeko. Hainbat 
herritako txistulariek ere parte hartuko dute ekimenean

OTXaNdiO  •  JoSEBa dErtEano

Otxandioko Txistulari Taldeak 
mende erdi bete du aurten, eta 
kontzertu bat antolatu dute zapa-
turako, urteurrena ospatzeko. 

13:00etan, kalejira bat egingo 
dute gaur egungo txistulariekin 
eta txistulari ohiekin. Kontzertua 
19:00etan hasiko da, Andikona 
plazan. Eguraldi txarra egiten 
badu, elizara tokialdatuko dute 
ekimena.

Kontzertuan, Otxandioko tal-
dekoez gainera, hainbat tokitako 
txistulariek parte hartuko dute: 
Durangaldeko Jaizale taldekoek  

eta Zeanuriko zein Abetxukuko 
(Gasteiz) txistulariek. Metal bosko-
te baten laguntza ere izango dute. 

Denak Kepa Pinedoren agindue-
tara ibiliko dira. Kantu tradizio-
nalak eta garaikideagoak direnak 
(Hertzainak…) joko dituzte.

Otxandioko txistularien taldea Santamaña jaietan.

Durangaldeko, Zeanuriko 
eta Abetxukuko 
txistulariak batuko dira, 
Otxandiokoez gainera

Mañariko mendi martxa 
berria Leunganetik  
igaroko da, domekan

MaÑaria  • J.D.

Mañariko inguruak ezagutzera 
emateko helburuz, Kirol Errota 
eta Sekulebedarra klubek mendi 
martxa berri bat antolatu dute do-
meka honetarako. 09:00etan jarri 
dute hitzordua, herriko plazan. 
Izen-ematea 12 euro da eta egu-
nean bertan egin daiteke, martxa 
hasi baino lehenago. Mañariko 
Udala eta Tabirako Jai Batzordea 
ekimen horretako laguntzaileak 
izango dira.

"Mañariak inguru ikusgarriak 
ditu. Ni mendi bizikletan ibiltzen 
naiz eta ezagutzen ditut. Hori guz-
tia ezagutara emateko martxa bat 
antolatzea ideia interesgarria iru-
ditu zitzaigun, eta horregatik egin 

genuen proposamena", adierazi du 
Juanjo Fondado Kirol Errota klube-
ko kideak. 

19 kilometroko ibilbidea
Ibilbideak 19 kilometro izango 
ditu. Urkuleta auzotik Saibigai-
nerantza hartuko dute. Eskuaga-
txera igo barik, berau  inguratu 
eta Iñunganera irtengo dira. Han 
hornidura puntu bat ipiniko dute. 
Indarberritu ondoren, martxako 
tontor biak igotzeari ekingo diote: 
bata bestearen segidan dauden 
Artatzagane eta Leungane. Han-
dik aurrera, beheranzko bidea 
da; Mugarrikolandara joango dira 
lehenengo, eta Mañarira ondoren, 
pistatik. 

Antolatzaileek 09:00etan jarri dute hitzordua, plazan

Frantziak Mont-de-
Marsanera hurbildu 
du Iñaki Reta preso 
elorriarra
ElOrriO  •  aritz maldonado

Etxerat elkarteak aste honetan 
sare sozialetan jakitera eman 
duenez, Iñaki Reta elorriarra 
Mont-de-Marsango (Frantzia) 
kartzelara hurbildu dute, eta 
Elorriotik 230 kilometrora egon-
go da orain. Lehen, Fresneseko 
(Frantzia) kartzelan zegoen 
zigorra betetzen, Elorriotik 870 
kilometro baino gehiagora.

Iñaki Reta elorriarra 2015eko 
uztailaren 7an atxilotu zuten, 
Ortzaizen (Nafarroa Beherea), 
ETAren armagabetze prozesuan 
aritzeagatik. Ordutik, hainbat 
mobilizazio egin dira herrian 
preso elorriarra libre uzteko 
eskatzeko.

2018ko abenduan, Parisko 
Auzitegi Korrekzionalak zazpi 
urteko espetxe zigorra ipini 
zion Iñaki Retari.

Errebonbilo Eguna ospatuko 
dute domekan Elorrion 
Domekan, 05:00etan iragarriko dute Errebonbilo 
Egunaren hasiera lehenengo eskopeta tiroekin 

ElOrriO  •  maialEn zUazUBiSKar

Domeka honetan, Elorrioko jai 
nagusienetariko bat ospatuko da: 
Errebonbilo Eguna. Aurten ere, 
Errebonbiloen tiroak, kalejirak eta 
dantzak izango dira protagonista. 
5:00etan iragarriko dute egunaren 

hasiera, lehenengo eskopeta tiroe-
kin. 11:00etan nesken gomazko 
paletako zirkuitua egongo da, 
11:30ean koruaren emanaldia, eta 
13:30ean txistularien kontzertua. 
17:00etan emango diote amaiera 
egunari, dantzarien saioagaz.

 Errebonbilo Eguna Elorrioko jai nagusienetariko bat da.
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ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA 

Zornotzako Harrera taldearen 
esanetan, udalean indarrean da-
goen erroldatze araudiak legedia 
"urratu" egiten du, eta hori aldatzea 
eskatu du. Irati Ayesta Harrera tal-
deko kidearen esanetan, "pobrezia 
egoeran dauden eta atzerritartasun 
legeagatik lana galarazita duten 
herriko lau familiari" lagundu gura 
diete aldaketa horregaz. "Hamazaz-
pi pertsona dira guztira, horietako 
bederatzi, umeak". Herri mugimen-
duak Luis Urrengoetxea kalean 
okupatutako etxebizitza bitan bizi 
dira familiak, eta Harrera taldea-
ren esanetan, aurrerantzean bizi-
modua Zornotzan egiteko nahia 
agertu dute. Familiako umeak La-
rrea Herri Ikastetxean, Karmengo 
Ama Ikastetxean eta Andramari 
ikastolan dabiltza ikasten.

Ayestaren esanetan, udalak 
etxebizitzaren jabetza titulua, 
alokairu kontratua edo jabearen 
baimena aurkeztea ipintzen ditu 
baldintza modura herrian errol-

datu ahal izateko. "Okupatutako 
etxe batean bizitzea ezin da errol-
datzeko arazoa izan", adierazi 
du. "Udala ez da nor etxebizitza 
horretan bizitzea iruzurra den ala 
ez baloratzeko. Egin behar duen 
bakarra da familia horiek bertan 

bizi direla ziurtatu. Zerbitzu so-
zialen bitartez egin dezake hori", 
azaldu du. 

Erroldatze araudiak Bizkaiko 
beste hainbat herritan aldatu 
direla gaineratu du Ayestak; esate 
baterako, Barakaldon, Bilbon, 

Getxon eta Arrigorriagan. Andoni 
Agirrebeitia alkatea prest agertu 
da auziari azterketa juridiko bat 
eginda heltzeko. Horretarako, ba-
tzorde bat osatuko dutela adierazi 
du: "Ez dugu arazorik lankidetza 
mahaia egiteko".

Zornotzako Harrera taldeak erroldatze araudia aldatu gura du, 
atzerritartasun legeak eragiten dien lau familiari laguntzeko
Legedia "urratu" egiten duela iritzita, Harrera taldeak Zornotzako udalaren erroldatze araudia aldatu gura du. Pobrezia egoeran eta atzerritartasun legearen  
eraginpean bizi diren herriko lau familiari laguntzea dute helburu. Andoni Agirrebeitia alkatea prest agertu da arazoari heldu eta azterketa juridikoa egiteko

Udalbatzan erroldatze araudia aldatzeko eskatu aurretik, Zornotzako Harrera taldeak elkarretaratzea egin zuen plazan.

Herri mugimenduak 
okupatutako etxebizitza 
bitan bizi dira lau 
familiak

ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA 

Andoni Agirrebeitia alkatearen 
esanetan, Ixer kalearen ingurua 
da "urbanizatzea falta zen auzorik 
garrantzitsuena" Zornotzan. Joan 
den barikuan, proiektu berria-
ri buruzko xehetasunak eman 
zituen udalbatzaren ondoren 
egindako adierazpenetan. Besteak 
beste, oinezkoentzako gunea han-
ditu, landaredia gehiago erantsi, 
eta zirkulazioan ere zenbait alda-
keta egingo dituzte. Proiektuak 
EAJren, PSE-EEren eta Ahal Dugu-

ren babesa jaso du. EH Bilduk abs-
tentziora jo du, proiektuagaz "za-
lantzak" dituztela adierazita. "Alde 
onak ikusten dizkiogu proiektua-
ri, baina bizilagunen kexa batzuk 
ere heldu zaizkigu. Aparkaleku 
kopurua murriztuko ote den kez-
ka dute eta irtenbide bat eskatzen 
dute", azaldu du Ander Uriartek. 
Ixer kalearen inguruak berritzeko 
lanek 1.300.000 euro inguruko 
aurrekontua izango dute. Kalea-
ren "kanpoaldea" eta "barnealdea" 
egokituko dituzte.

Berrikuntzak igerilekuan
Gane kiroldegiko igerilekuetan 
ere hobekuntzak egitea onartu 
du udalak. Umeei eskainitako 
eremua hirukoiztu egingo dutela 
esan dute udal teknikariek, eta, 
horrez gainera, ur-txirrista eta 
txorrota berriak ipiniko dituztela. 
Datorren udarako prest egongo 
direla aurreikusten dute. 350.000 
euroko aurrekontua dute igerile-
kuko lanetarako. Bai Ixerko lanak, 
bai igerilekukoak, urte hasieran 
hasi gura dituzte.

Zornotzako Udalak Ixer kalearen inguruak 
berriztea eta Gane kiroldegiko igerilekuetan 
ur-jolas berriak ipintzea onartu du
Ixer kalearen inguruetan oinezkoentzako guneak eta landaredia handitu gura dituzte. Gane 
kiroldegiko igerilekuetan umeentzako ur-txirristak eta txorrotak ipiniko dituzte.

Umeentzako gune berrituak honelako itxura izatea gura dute, gutxi gorabehera.

ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA

Zornotzako ikasleek dagoeneko 
eskura dute ikasketa prozesuan 
lagungarri izango duten lokala. 
Zornotzako Udalak asteon za-
baldu du Konbenio kaleko 10. 
zenbakian duen ikasgela berria. 
Ikasketak egiteko "espazio egokia" 
dela adierazi dute udal iturriek, 
eta, horretarako, ordutegi zabal 

bat ipini dute martxan. Ikasgela 
aste osoan zehar egongo da era-
bilgarri, astelehenetik domekara, 
08:00etatik 00:00etara. Gelak 21 
ikaslerentzako tokia du, eta ikas-
teko toki bakoitzak bere argi pro-
pioa, entxufe bat eta USB hargune 
bat izango ditu. Ikasleek Ametx 
txartela erabili behar izango dute 
lokalera sartzeko.

ikasgela berriak 21 ikasle hartzeko espazioa du.

Zornotzako ikasleek erabilgarri 
dute ikasgela berria
Aste osoan zehar egongo da erabilgarri ikaslega, 
astelehenetik domekara, 08:00etatik 00:00etara
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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). 

Zaldibar I Uztailean Tafallan (Nafarroa) euri-jasa eta uholdeek 
eginiko kalteei aurre egiteko, Zaldibarko Udalak 1.000 euro ema-
tea onartu zuen iraileko bilkuran, EAJren eta PSEren aldeko bo-
toekin; EH Bildu abstenitu egin zen. Izan ere, hasieran laguntza 
2.000 eurokoa izan behar zela salatu zuen alderdi subiranistak. 
Baina alderdi sozialistaren proposamenez, diru horren erdia 
irailean Murtzian (Espainia) egon diren uholdeen kaltetuentzat 
gordetzea erabaki zuten, murtziarrek "hala eskatuko balute". 

Zaldibarko Udalak 1.000 euroko donazioa 
egingo dio Tafallakoari, elkartasunez

Zornotza I Gaixotasun arraroen inguruko sentsibilizazioa 
bultzatu guran, Muévete por los que no pueden elkarteak III. Itzuli 
Solidarioa aurkeztuko du bihar, urriak 5, 19:00etan, Zelaietako 
auditorioan. Itzulia urriaren 7an abiatuko da, Bilbon, eta azaroa-
ren 10ean amaituko da, Bartzelonan. Duatloi formatuan beteko 
dituzte ibilbideko 1.900 kilometroak.

Bilbo eta Bartzelona lotuko dituen itzuli 
solidarioa aurkeztuko dute Zelaietan

Zornotza I  "Aintzatespen hau azken urteetan egindako lanaren 
ondorioa da, 80ko hamarkadan Ekoeskola sortu genuenetik gaur 
egungo  proiektuetaraino", diote Lauaxetako arduradunek. Nazio 
Batuetan izan dira. Giza Eskubideen Kontseiluan izateaz gainera, 
hezkuntza eskubideen inguruko formakuntza jaso eta esperien-
tziak partekatzeko aukera izan dute.

Lauaxeta ikastola gizarte eraldaketan 
erreferentziazko eredu lez hautatu dute

Durango I Hiru urtean ja-
rraian, San Antonio ikastetxeko 
eta Langenhagen institutuko 
(Alemania) ikasleek elkartruke 
programa ipini dute martxan. 
3. DBHko 20 ikaslek parte har-
tzen dute programan. Guztira, 

40 ikasle dira. Irailaren 27an 
heldu ziren Durangora, eta gaur 
itzuliko dira Alemaniara. Joan 
zen zapatuan Urkiola bisitatu 
zuten, astelehenean udaletxean 
egon ziren eta argazki rally 
bat ere egin zuten. Astelehen 

arratsaldean Izurtzara joan 
ziren. Bisitekin jarraituta, mar-
titzenean Gernikako Arbola eta 
Gaztelugatxe bisitatu zituzten. 
Surf ikastaroa egin dute eta Bil-
boko Arte Ederren Museoa ere 
bisitatu dute.

Alemaniako 20 ikasle Durangon daude, San Antonio 
ikastetxearen elkartuke programan parte hartzen

2006ko txupineroen jaian ateratako argazkia.

Durangon txupinero izan di-
renek ohitura bitxia dute. San 
Fausto Jaien aurretik denak batu 
eta bazkaria egiten dute herri-
ko elkarte gastronomikoren 
batean. Aurten ere batuko dira, 
urriaren 5ean, zapatuan.

13:30ean, Pinondoko erreka 
ondoan txapligoak botako dituz-
te. Iaz hasi ziren tradizioari txa-
pligoak gehitzen. Antolatzaileek 

azaldu dutenez, 25 bat txupine-
ro batuko dira ospakizunera. 
Ondoren, bazkari bategaz amai-
tuko dute eguna. Txupinazoa 
jaurti duten pertsonak 2001ean 
batu ziren lehenengoz Duran-
gon. Hau da, aurtengoa 19. aldia 
izango dute. 1976an hasi ziren 
San Fausto jaietan txupineroak 
aukeratzen, eta familia hazten 
doa urterik urte.   J.G.

TXUPINEROEK TXAPLIGOAK 
BOTAKO DITUZTE

Hareek denporak!



Publizitatea
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Durangoko jaiak 2019

Urriak 4

19:30 – 22:00 “Jango Dot Errotari” perretxikoz egindako  
I. Pintxo lehiaketaren hasiera.

Urriak 5
08:00 Perretxikoen bilketa. Irteera Ezkurditik.  
(Errotari Elkarte Mikologikoa).
09:00-14:00  IX. Durangoko Azoka ekologikoa Andra Marian. 
(Marisatsa elkartea)
09:00 SAPUBIKE bizikleta martxa Tabiratik (durangomtb.com)

12:00-15:30 “Jango Dot Errotari” I. Pintxo lehiaketa.
17:00  XXV. Larrasoloetako lagunarteko xake txapelketa 
federatuentzat Andra Mariko elizpean (Larrasoloeta Xake Taldea).
17:00 Umeentzako atletismoa Ezkurdin: kuadrillen arteko jolasak. 
(Izen-ematea: durangokiroltaldea@gmail.com) 
18:00 XXXVI. San Fausto zesta-punta txapelketa Ezkurdi Jai Alai 
pilotalekuan. (Ezkurdi Jai Alai Zesta-punta Eskola eta Peña Ezkurdi).
19:00 Gizonezkoen saskibaloi partidua Landako kiroldegian: 
TABIRAKO BAQUÉ – AC1+ PIÉLAGOS (Kantabria).
19:00-22:00 “Jango Dot Errotari” I. Pintxo lehiaketa.

Urriak 6
08:00 51. Durangaldeko gailurrak (federatuentzat). Irteera 
Goienkaletik (Alpino Tabira Mendizale Taldea).
10:30 Durangoko XIV. Duatloia Santa Anatik (mugarratt.com)

11:00-15:30 “Jango Dot Errotari” I. Pintxo lehiaketa.
11:00 XXI. Mikologia erakusketaren edizioa, XX. Argazki 
mikologikoen lehiaketa eta perretxikoak sailkatzeko 16 urtetik 
beherakoentzako XX. Lehiaketa, Landako Gunean. (Errotari 
Mikologia Elkartea)

12:00 XXXVI. San Fausto zesta-punta txapelketa Ezkurdi Jai Alai 
pilotalekuan.  (Ezkurdi Jai Alai Zesta-punta Eskola eta Peña Ezkurdi)

14:00 “Jango Dot Errotari” I. Pintxo lehiaketaren sari banaketa 
Landako Gunean.

Urriak 7
Mus, tute, briska, igel, billar eta ping-pong txapelketen hasiera 
nagusientzat. Laguntzailea: Cafés Baqué.

Urriak 11
VII. Argazki lehiaketaren hasiera. Argazkiak aurkezteko epea urriaren 
21ean, 24:00ak arte (f-stopdurango.org)
19:00   Patxikotxuri ongi etorria San Fausto auzoan. Ondoren, 
kuadrillen jaitsiera udaletxeko plazaraino SUGARRI fanfarreagaz eta 
buruhandiekin.
20:00 Txupinazoa udaletxeko plazan. 2019ko txupineroa: “Durangoko 
jubilatuen eta pentsiodunen plataforma”. 
20:00 Nesken saskibaloi partidua Landako Kiroldegian: TABIRAKO 
BAQUÉ – UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU.
20:30 Kalejira udaletxeko plazatik txosnagunera. 
20:30 Kontzertua Andra Marian. Zatoz XX. hamarkadako Mississippi 
eta New Orleansera GHOST NUMBER & HIS TIPSY GYPSIES taldeagaz.
21:00 Txupinazoa ERNAI-ren eskutik txosnagunean.

22:00 Musika ibiltaria ROCKALEAN taldea. Alde Zaharretik.
22:30 Kontzertua txosnagunean: DESORDEN, TRIBADE eta 
ADRENALIZED.
23:30 Manifestazioa Durangoko Autodefentsa Feminista Asanblada 
(DAFA)-k deituta, Andra Mariko elizpetik. (Txosna Batzordea)

Urriak 12

7:00 Diana txistulariekin.
7:30 Zezenak Dira dultzaineroekin. Durango Rugby Taldearen eguna. 
Mozorroa: GALIARREN HERRIXKA.
08:00 Sukalki txapelketa Landako Gunean.
10:30 Esku pilota txapelketa San Fausto pilotalekuan. (Durango 
Pilotazale Elkartea).
11:00–13:00 Zumba family Ezkurdin (Durango Kirolak)
11:00–13:00 Xake txapelketa umeentzat Andra Marian. Aldi bereko 
partidak eta itsuan (Larrasoloeta Xake Taldea).
11:00-13:00 Haurrentzako tailerrak Ezkurdin. (Euria bada, Nevers 
ikastetxean). (Iñurri Eskaut Taldea).
11:00–14:00 Haur parkea Ezkurdin. (Euria bada, Nevers ikastetxean).
11:00–14:00 Jumping, puzgarriak eta jolasak tren geltokiaren 
gaineko plazan.(Euria bada, San Antonio ikastetxean).
11:30 BEGI ARGIAK abesbatza J.M. Barandiaran egoitzan.

12:00-13:00 Durango Irratian lehiaketa (107.8 FM). 

12:00 Oilasko errearen dastaketa Andra Marian. (Txosna Batzordea).

12:00 Kalejira txistulariekin.

12:00 Kalejira LA SENDA DEL BARRITAR Alde Zaharretik.
12:00 Patxikotxuren kalejira ZABALARRA ESKOLAgaz Ezkurditik 
udaletxeraino eta ohorezko aurreskua.

12:30 Txupinazo txikia ZABALARRA ESKOLAren eskutik udaletxe 
plazan.
13:00 Bilbainadak LOS CHIMBEROS taldeagaz (80. urteurrena) 
Andra Mariko elizpean.
13:30 BEGI ARGIAK abesbatzagaz kalejira Alde Zaharretik.

14:00 Gazte eguneko bazkaria txosnagunean.
16:00 Motoziklismoko pilotuen eta Supermotoen erakustaldia San 
Fausto auzoan (5 - 12 urte).
16:00–19:00 Jumping, puzgarriak eta jolasak tren geltoki gaineko 
plazan. (Euria bada, San Antonio ikastetxean).
16:30 Musika animazioa AICE DJagaz Landako Gunean

16:45 Futbol partidua Tabiran: DURANGOKO KULTURALA – SANTUTXU.

17:00 Tortilla txapelketa San Fausto auzoan (Gure San Fausto Berria).
17:00 Pertsonen erreskate txakur taldearen erakustaldia “UCAS DE 
ARRATE” elkarteagaz Landako Guneko parkean. (Euria bada, Nevers 
ikastetxean).
17:30 Kale antzerkia “El viaje ulterior”
17:30 Kuadrillen arteko grand prixa: bigantxekin eta bigantxarik 
bako jokoak zezen plazan. Sariak irabazleentzat. (Manzarbeitia 
Ganadutegia)
18:00 Kantu jira Alde Zaharretik: BENTAZAHARREKO MUTIKO ALAIAK.
19:00   3. mailako areto futbol partidua Landako kiroldegian: CD 
SASIKOA DURANGO – SCORPIO ALKIDEBA.
19:00 Gangar proba (rap musika-freestyle) Madalena auzoan (Auzo 
Alai elkartea).
20:30 Festa-pote San Fausto auzotik (Gure San Fausto Berria).

21:00 Zezen suzkoa Ezkurdin.

22:00 REVOLTA PERMANENT Andra Marian.

22:00 Disko dantza San Fausto auzoan.

22:30 Kontzertua txosnagunean: DUPLA eta DJ TXEFA.
23:00 “LOS 40 SESSIONS – DURANGO GAUA” RAMSÉS LÓPEZ 
DJagaz Ezkurdin.

Urriak 13

7:00 Diana txistulariekin.

7:30 Zezenak Dira dultzaineroekin.
09:00 San Fausto XXX. Calva txapelketa Murueta Torren. Antolatzailea: 
Centro Palentino Castellano Leonés - Peña Calvera.
10:00 Haurrentzako arrantza txapelketa Pinondon eta San Agustinen. 
Antolatzailea: Ehiza eta arrantza elkartea.
10:00-14:00 Beatbox, breakdance, parkour, skate eta surfskate 
tailerrak Madalenosten. (Eguraldi txarragaz, San Antonio ikastetxean).
10:30 EIXU artisau azoka txosnagunean.

11:00 Meza nagusia San Fausto elizan.

11:00  “Buru eta bihotz” jolas librerako gunea txosnagunean.

11:00-14:00 Txu-txu trena Landako Gunean.
11:00-14:00 Poneyak eta zaldiak Landako Guneko parkean. Dukiena 
Hipika Zentroa.
11:00 Paella txapelketa San Fausto auzoan. Sari banaketa. (Gure 
San Fausto Berria)
11:30 Bizikletaren jaia: - Ibilbidea bidegorritik familia osoarentzat 
(5etik 9 urtera bitarteko neska-mutilekin).
- Mountain Bike ibilbidea(10etik14 urtera arteko neska-mutilentzat).
Irteera Santa Anatik. Durangoko Txirrindulari Elkartea.
11:30 Erraldoiak eta buruhandiak Alde Zaharretik.
12:00-13:00 Durango Irratian lehiaketa (107.8 FM). Gaia: San 
Fausto Jaiak. 
12:00 Ping-pong txapelketa eta 3*3 saskibaloi txapelketa San 
Ignazio parkean. (Auzo Alai elkartea)
12:00 Paella txapelketa txosnagunean. Bitartean, “Salda badago”: 
salda trukaketa jardunaldi feministei begira.
12:00 Kalejira txistulariekin.
12:30 Txalaparta, ohorezko aurreskua eta artopilen banaketa 
udaletxeko plazan.
Ondoren, DURANGOKO DANTZARIAK. (Euria bada, Andra Mariko 
elizpean).
12:40 Arte martzialen kalejira eta erakustaldia Alde Zaharretik. Club 
Deportivo Wado Kan Karate-Ninjutsu.

13:30 “EGUNDO I” taldea. Kalerik kale kantuan Alde Zaharrean.

16:00 Poneyak San Fausto auzoan.

16:00-19:00 Txu-txu trena Landako Gunean.

16:00 Kontzertua txosnagunean: MY BASTARD FRIEND.
17:00 Mañaria errekaren jaitsiera Tabiratik hasita. (Txosna 
Batzordea).
17:00 Haurrentzako bits jaia Murueta Torre auzoan. (Murueta Torreko 
Auzo Elkartea).
17:30 Txokolatada eta haurrentzako jolasak San Fausto auzoan (Gure 
San Fausto Berria)

17:30 Haurrentzako dantzaldi-ikuskizuna “Gora Kasete!” EIDABE 
taldeagaz Andra Marian. 
17:30 Errekortarien txapelketa nagusia zekorrekin zezen plazan. 
Ondoren, bigantxak (Manzarbeitia Ganadutegia)
18:00 Senegaleko erritmoak M´LOMP elkarteagaz Andra Maritik 
hasita.
18:00 XXXVI. San Fausto zesta-punta txapelketa (finalerdiak) Ezkurdi 
Jai Alai pilotalekuan (Ezkurdi Jai Alai Zesta-punta Eskola eta Peña 
Ezkurdi)
18:30 Erromeria LUHARTZ taldeagaz Ezkurdin.
20:00 “In Situ” dantza bertikal saioa Santa Anako kanpandorretik, LA 
GLO konpainiaren eskutik.
20:00 Kontzertua txosnagunean: MICE, GANORABAKUEK, MOCKERS 
eta GORA ETORRI.
21:00 Zezen suzkoa Ezkurdi plazan.

22:00 Dantzaldia San Fauston (Gure San Fausto Berria).

22:00 Erromeria LUHARTZ taldeagaz Ezkurdin.

Urriak 14

7:00 Diana txistulariekin.

7:30 Zezenak Dira dultzaineroekin.
10:00-13:00 San Fausto XLVI. haur marrazki lehiaketa San Fausto 
auzoan. Izen-ematea: 10:00-12:00. Adina: 6 urtetik 17ra (Centro 
Social San Fausto)
11:00–14:00 Haur parkea Ezkurdin. (Euria bada, San Antonio 
ikastetxean).
11:00–14:00 Puzgarriak, ohe elastikoak eta haurrentzako jolasak 
tren geltoki gaineko plazan. (Euria bada, Landako Gunean).
11:30 Ipuin kontalariak ingelesez 3tik 8 urtera bitarteko umeentzat 
Ezkurdin (Kids&Us)
12:00 Kalejira txistulariekin.

12:30 “Yijaaa” kale antzerkia Ezkurdin. 

14:00 Nagusientzako bazkaria Landako Gunean
16:00–19:00 Haur parkea Ezkurdin. (Euria bada, San Antonio 
ikastetxean).
16:00–19:00 Puzgarriak, ohe elastikoak eta haurrentzako jolasak 
tren geltoki gaineko plazan. (Euria bada, Landako gunean).
18:00 Futboleko mundialito eta briska txapelketa San Fausto auzoan.
18:30 “Al otro lado” kale antzerkia ZANGUANGO konpainiagaz 
Askatasun Etorbidean (Herria tabernaren inguruan). 
19:30 Musika a capella DEMODE QUARTET taldeagaz Andra Marian 
“Demode en concierto” ikuskizunagaz.

Urriak 16
09:30 Bi makilekin oinez nagusientzat. Durangotik ibilaldia. Irteera: 
Kurutziagako iturrian. 3 ibilbide aukeran: 5,3 km, 6,5 km eta 8,5 km. 
Nagusien Udal Saila. Bimakilakin taldea.(Bizidun Nagusien Elkartea).
20:00 VI. Durango Uriko areto futbol saria Landako kiroldegian: CD 
SASIKOA – KUKUYAGA F.C.

Urriak 18
09:00 “Ezagutu Durango eta bere ingurua” nagusientzako mendi 
ibilaldia. (Bizidun Nagusien Elkartea¡)
17:00 GURUTZE GORRIAren ate irekien jardunaldiak Ezkurdin. 
Simulazioa 19:00etan.
(Euria bada, San Antonio Ikastetxean).
18:00 “Back2 Classics” ohe elastikodun ikuskizuna Aurora Abasolo 
parkean. (Eguraldi txarragaz, Nevers ikastetxean). 
18:00 Tortilla txapelketa txosnagunean. 20:00etan sari banaketa.

18:00 Serigrafia tailerra txosnagunean.
18:00 Nesken gomazko paleta MPB zirkuitua 2019 partiduak, San 
Faustoko pilotalekuan.
19:30 Kalejira BATUKANDRAgaz Alde Zaharretik. (Berdintasunerako 
Batzordea eta Kontseilua).
20:00 Ekialdeko dantzen erakustaldia KHUZAYMA elkarteagaz Andra 
Marian.
21:00 I. Talent Show Lehiaketa Ezkurdiko eskenatokian
21:00 Musika animazioa SUGARRI fanfarreagaz Alde Zaharretik (Alde 
Zaharreko Tabernariak).
22:00 “Jamming tour” inprobisazio saioa. 4 inprobisatzaile Andra 
Mariko oholtzan publikoak proposatutako esaldiekin jolasten. 
Helduentzako umore saioa gaztelaniaz, JAMMING konpainiaren 
eskutik.
22:30 Bertsolariak San Agustin Kultur Gunean: Onintza Enbeita, 
Amets Arzallus, Unai Iturriaga, Unai Agirre, Amaia Agirre eta Gorka 
Pagonabarraga. Gai-jartzailea: Igor Elortza.
Gonbidapen zenbakituak Arte eta Historia Museoko leihatilan, urriaren 
3tik aurrera eta leku guztiak bete arte
22:30 Kontzertua txosnetan: AZKEN SUSTRAIAK, LIHER, IRA eta KLAG 
KLUB.

Urriak 19

7:00 Diana txistulariekin.

7:30 Zezenak Dira dultzaineroekin.
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11:00 Nekazaritza azoka Ezkurdin.
11:00 Xake txapelketa federatu eta federatu gabeentzat Ezkurdin.
Izen-ematea txapelketa hasi baino ordu erdi lehenago. 
(Larrasoloeta Xake Taldea)  
11:00  Astronomia eskulan tailerrak Ezkurdin.
(Euria bada, Plateruen plazan).
(Izarra Astronomia Elkartea)
11:00 Umeentzako tailerrak Andra Marian: ile-apaindegi zoroa, 
makillajea, paperezko txano tailerra, gorbata tailerra… 4 esperientzia 
familian gozatzeko.
12:00 Eskubaloi partidua Landako kiroldegian: IBAIZABAL – LLODIO 
(Club Ibaizabal Durango).  
12:00 Kalejira txistulariekin.

12:00 Kalejira trikitilariekin TXIRI TXIRI taldearen eskutik.
12:00 Patata tortillen XII. txapelketa Landako Gunean. Laguntzaileak: 
Dendak Bai, Cafés Baqué eta bapobapo.com.
Mailak: 15 urtetik beherakoak / 16 urtetik gorakoak.
Izen-ematea eta informazioa: Pinondo Etxean urriaren 1etik aurrera, 
plazak bete arte.
12:00-14:00 XAIBOR haurrentzako berbena Landako Guneko 
parkean. (Euria bada, San Antonio ikastetxean).
14:30 Elkartasun bazkaria txosnagunean.

16:00 “Ez da kasualitatea” bertso saio musikatua txosnagunean.
16:00-20:00 Helduentzako crossfit zirkuitu puzgarri erraldoia tren 
geltoki gaineko plazan (16 urtetik aurrera).
17:00 Errugbi partidua Arripausuetan. DURANGO NISSAN GAURSA 
RT – ELORRIO RT.
17:00 Animazioa trikitixagaz pertsona nagusien egoitzetatik.
17:30 Bigantxak eta poneyak zezen plazan (Manzarbeitia 
Ganadutegia).
18:00 XXXVI. San Fausto zesta-punta txapelketaren finalak Ezkurdi Jai 
Alai pilotalekuan (Ezkurdi Jai Alai Zesta-punta Eskola eta Peña Ezkurdi)
18:00 “Street Sansomendi” dantza ikuskizun-tailerra txosnagunean.
18:30 Taldekako mozorro desfilea Madalenatik Andra Mariraino. 
Amaieran, sari zozketa (Euria bada, Andra Marian).
18:30 Kalejira SUGARRI fanfarreagaz Madalenatik.
19:00 Gizonezkoen saskibaloi partidua Landako kiroldegian: 
TABIRAKO BAQUÉ – GALLOFA (Kantabria).
19:30 Suzirien jaurtiketa eta txokolatada Zuhatzola parkean (Izarra 
Astronomia Elkartea).

20:00 Kontzertua txosnetan: TXAPITO GUZMAN ETA IBARRAKO 
LANGOSTINUEK.
20:00 STRAGOS DJa Andra Marian

21:00 Zezen suzkoa Ezkurdin.
21:00 Behaketa astronomikoa Zuhatzola parkean.
(Izarra Astronomia Elkartea).
21:30  Animazioa Alde Zaharretik GHANAKO TXARANGAgaz.
22:00 PROYECT SHOW DJ Jaia Andra Marian. Bideomapping-a, 
opariak eta animazioa.
23:00 Kontzertua txosnetan: LUHARTZ.

23:00 NUEVA ALASKA orkestra Ezkurdin.
00:00–03:00 Alkoholemia kontrolaren stand informatiboa 
txosnagunean (Durangoko Amankomunazgoa)

Urriak 20

7:00 Diana txistulariekin.

7:30 Zezenak Dira dultzaineroekin.
10:00 Mutilen San Fausto VIII. Padel txapelketaren finalak Landako 
kiroldegian (Padel Zaleak).
11:00 Mañaria errekaren garbiketa.

11:00 Haur parkea Ezkurdin (Euria bada, Landako Gunean).
11:00 Haurrentzako tailerrak Ezkurdin ASEBI elkarteagaz (Arantza 
Bifido eta Hidrocefalia Bizkaia Elkartea). (Euria bada, Landako 
Gunean).
11:00 Haurrentzako tailerrak Ezkurdin DENBORAREN BANKUAREN 
eskutik. (Euria bada, Landako Gunean).
11:00 Ohe elastikoak, zezen mekanikoa eta jolasak Landako Gunean.
11:30 Nesken San Fausto VIII. Padel txapelketaren finala Landako 
kiroldegian (Padel Zaleak).
11:45  TABIRA MUSIKA BANDAK emanaldia eskainiko du J.M. 
Barandiaran egoitzan.
12:00 Kalejira txistulariekin.

12:00 Kalejira DURANGOKO ORFEOIAgaz Alde Zaharretik.

12:00 Poneyak eta zaldiak Landako Guneko parkean.
12:00–14:00 Arku-tirorako gunea Landako Guneko parkean.
(Euria bada, Landako Gunean).
12:00 “Trakamatraka” ikuskizuna (kontzertu familiarrak eta tailerrak 
birziklatutako musika tresnekin) Aurora Abasolo parkean (Euria bada, 
Landako Gunean).

12:30 Herri kirolak Ezkurdin. Laguntzailea: Kutxabank.

13:00 Kontzertua TABIRA MUSIKA BANDAgaz Andra Mariko elizpean.
13:00 “Durango Uria” XIX. margo lehiaketaren sari banaketa 
Ezkurdiko erakusketa aretoan (Durangaldeko Artisten Elkartea)
17:00  “Danok dantzara” L´ATELIERegaz. Break dance, funky eta hip-
hop tailer parte-hartzaileak eta erakustaldiak Ezkurdin.
17:00 PUSKI ETA TXURRUSKI pailazoak txosnagunean.

17:30 IZAR GAZTEA ABESBATZAren kontzertua Andra Marian.
17:30 Errekortarien erakustaldia (jauziak, uztaiak sartzea eta 
iskintxoak zezen plazan. Ondoren, bigantxak (Manzarbeitia 
Ganadutegia).
18:00 Habanerak, boleroak, merengeak eta cumbiak GRUPO 
VERACRUZ taldeagaz Andra Marian.
18:30 Txokolatada eta Pantxikeri agurra txosnagunean. 

18:30 Kalejira IRULITZA fanfarreagaz Alde Zaharretik.
19:30 Patxikotxuri eta jaiei agur esateko kalejira udaletxeko plazatik 
hasita eta tren-kotxera zaharretaraino.
20:00 Jaien amaiera su artifizialekin tren-kotxera zaharretan.

Urriak 24
18:00 “La bruja olvidada” berbaldia Arte eta Historia Museoan.
Hizlaria: Ander Berrojalbiz (Bizidun Nagusien Elkartea).

Urriak 26

19:00 Gau Kros Txikia (Umeentzako lasterketak) Santa Anan.
19:00 Nesken saskibaloi partidua Landako Kiroldegian: TABIRAKO 
BAQUÉ – CAMPUS PROMETE.
20:00 Gau Krosa Santa Anan. (durangaldearunning.com)
20:00 XXIV. Txistu kontzertua Landako Gunean (Silboberri Txistu 
Elkartea).

Urriak 27
53. Umeen euskal jaia. (Tronperri Dantza Taldea eta Txoritxu Alai 
Dantza Taldea).
12:00 Merkatu plazatik irtenda kalejira egingo dute.
13:00 VII. Argazki txapelketaren sari banaketa San Agustin Kultur 
Guneko sarreran. 
(Asociación Fotográfica F-Stop.)
17:00 Alardea dantza taldeekin Ezkurdin.
(Euria bada, Landako Gunean).
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JAIAK  •  JoNE GUENETXEA

Durangoko jaiak ate-joka daude. 
Urriaren 12an udaletxeko txupina-
zoa jaurtita, dena gertu izango da 
jaiei hasiera emateko. Txosnagune-
ko txupina urriaren 11n jaurtiko 
dute.

Gustu eta adin guztietarako 
200 ekintza aurreikusi dituzte. An-
tolatzaileek azaldu dutenez, auzo 
elkarteak "geroago eta prestuago" 
daude jaietan parte hartzeko. Udal 
arduradunek azaldu dutenez, aur-
ten, jaiak herrigunetik auzoetara 
zabaltzeko asmoa izan dute. Hel-
buru horri lotuta, Magdalenan, 
Aramotzen eta Murueta Torren 
ekitaldiak antolatu dituzte. 

Txupinazoak
Pentsiodunen mugimenduak jaur-
tiko du txupinazoa udaletxeko 
balkoitik. Txosnagunekoa, ostera, 
Ernaik jaurtiko du. Txupin txikiari 
dagokionez, Zabalarra eskolako 
ikasleek jaurtiko dute. June Letu-
riaga eta Luken Totorikaguena ikas-
leak izango dira balkoira igoko dire-
nak. Prentsaren aurrean egindako 
agerraldian aurreratu zutenez, 
bertsoak kantatuko dituzte. 

Ohiko ekitaldiek jendetza batu-
ko dute aurten ere. Marmitako eta 
paella txapelketak, mozorro eguna, 
erreka jaitsiera, kontzertuak, kirol 
ekitaldiak... bakoitzak gustukoen 
duena aukeratu dezala.Jaien aurkezpenean udaletxeko atarian ateratako argazkia.

Durangoko jaietako egitarauaren harira egindako 
aurkezpenean, jai-giroa herrigunetik auzoetara zabaldu 
gura dutela jakitera eman dute Jai Batzordekoek

200 ekitaldi baino gehiago antolatu dituzte San Fausto jaietarako
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DURANGO  •  EKAITZ HERRERA

Paparra puztuta eta mingaina zo-
rrotz. Gangar Proba gazteen artean 
boladan dagoen jokoa den arren, 
helduak gozaraztea ere badu hel-
buru. Urriaren 12an egingo dute, 
Madalenoste plazan, 19:00etan.

Nahiko ekitaldi berritzailea da 
Gangar Proba. Zergatik erabaki 
duzue San Fausto jaietan ekitaldia 
programatzea?
Nuria Garcia: Madalena auzoko 
jaietan egin genuen lehenengoz 
Gangar Proba. Ekitaldi arrakas-
tatsua izan zen eta ikusi genuen 
gazteak ere gustura geratu zirela. 
San Fausto jaietan Gangar Proba 
txertatzea ideia ona zela ikusi 
genuen.
Amaia Palacio: Jaietako ekitaldirik 
gehienak erdigunean antolatzen 
direla ikusita, honelako ekital-
diren bat auzora ere ekarri gura 
genuen. Gazteei ahotsa emateko 
eta helduek zer den ezagutzeko 
balio du Gangar Probak.

Zer dira zehazki gangar probak?
Eneko Aretxaga: Errimaren eta ja-
rrera zirikatzailearen bitartez, zure 
aurkariaren gainetik geratzea da 
helburua. Barruan duzuna bota eta 
aurkariarengan hustu behar duzu; 
errima baliatuta, betiere. 
Aspaldidanik parte hartzen al duzu 
gangar probetan?
E.A.: Ikastolan, gabonetan, ipuin 
bat idaztea edo olerkiak sortzea 
ematen ziguten aukeran. Nik oler-
kiak idaztea aukeratzen nuen beti. 
Konturatzerako, euskaraz rapea-
tzen hasi nintzen. Bilbon gangar 
probak egiten zituen lagun bat 
nuenez, haregaz landu nuen gero. 

Zer egin behar da Gangar Proban 
parte hartzeko?
E.A.: Bertan izena eman gura due-
nak, 688646033 telefonora deitu  
edo enekofutbol8@gmail.com helbide-
ra idatzi dezake.
N.G.: 100, 50 eta 25 euroko sariak 
egongo dira eta baita Keep Real 
arropa etxearen osagarriak ere.

“Gazteei ahotsa emateko eta helduek zer 
den ezagutzeko balio du Gangar Probak" 
Aurkaria errimaren eta jarreraren bitartez menderatzeko jokoa da Gangar Proba; Madalenako bizilagunen Auzo alai 
elkartea eta Eneko Aretxaga rap kantari durangarra daude ekitaldia antolatzen, Folder dendaren eta udalaren laguntzagaz

Olerkiak idaztea 
aukeratzen nuen beti, 
eta, konturatzerako, 
euskaraz rapeatzen 
hasi nintzen” 
ENEKO ARETXAGA

Eneko Aretxaga, Amaia Palacio eta Nuria Garcia dira antolatzaileetariko batzuk.
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musika  •  a.m.

Belaunaldiei soinu banda ipin-
tzen dieten doinuak aldatzen ari 
dira, eta, horregaz batera, horiek 
konposatzen dituzten taldeak. Ho-
rrela, Durangoko txosnagunean, 
doinu urbanoak jorratzen dituzten 
emakumeak izango dira protago-
nista; besteak beste, Tribade eta 
Ira taldeen kontzertuekin. Duplak 
eta El_Txef_Ak ere ukitu elektro-
nikoak jorratuko dituzte. Liher-ek, 
Azken Sustraiak eta Adrenalize-

dek, ostera, doinu gogorren zaleak 
asetuko dituzte.

Txosna Batzordeak etxeko tal-
deei lokaletik irteteko aukera ere 
eskaintzen die. Horrela, Duran-
gon egosten diren doinuen lagin 
bat izango dira Sanfausto jaiak. 
Mockersen rock psikodelikotik ha-
si eta Txapito Guzman eta Ibarrako 
Langostinueken rantxeretaraino, 
Ganorabakuen bluegrass-punketik, 
Gora Etorriren Agro-teknotik eta 
Luhartzen erromeriatik igarota. IRA taldea.

Eguneko eskaintza indartuta ere, gaueko kontzertuak dira 
txosnagunean jenderik gehien biltzen dituzten ekitaldiak; 
hamasei musika talde arituko dira oholtza gainean

Emakumeak eta doinu 
urbanoak txosnaguneko 
protagonistetako batzuk 
izango dira San Faustoetan
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musika  •  A.m. 

Bigarren urtez jarraian, Landako 
Gunearen bueltan ipiniko dute 
Durangoko txosnagunea. Iazko 
esperientzia positiboaren ondoren,  
gunea bere horretan mantentzea 
erabaki dute. Batzordea osatzen du-
ten hamabi elkarteek txosnak ipi-
niko dituzte eta karpa bi egongo di-
ra gunea euritik babesteko. Azken 
urteetan bezala, batzordeko kideek 
eguneko zein gaueko eskaintza jo-
rratu gura izan dute. Horrela, urria-

ren 13ko paella txapelketan eta 
18ko tortilla txapelketan ehunka 
lagun batuko dira berriro. Baita tra-
dizio bihurtu den erreka jaitsieran 
ere. Gaueko kontzertuez gainera, 
batzordeko kideek eguneko kultur 

ekitaldiei ere eman gura izan diete 
garrantzia, eta, horretarako, Street 
Sansomendi dantza ikuskizuna, Ez 
Da Kasualitatea bertso saio musi-
katua edo Puski eta Txurruskiren 
pailazo ikuskizunaz gozatu ahalko 
da. Aurten, lehenengoz, serigrafia 
tailerra ere eskainiko dute Landa-
koko txosnagunean.

Euskara eta emakumeak
Txosna batzordearen beste erron-
ketako bat euskararen eta emaku-
meen presentzia areagotzea da. 
Horrela, jaiak hasi orduko, autode-
fentsa feminista tailerrak antolatu 
dituzte emakumeentzat; gizonen-
tzat, berriz, jai parekideen aldeko 
tailerrak. Horiez gainera, azken 
urteetan bezala, eraso matxistak 
ekiditea helburu duen brigada 
feminista ere antolatu dute. "Ahale-
gina egin dugu taula gainean ema-
kumeen presentzia areagotzeko. 
Aurten, Irak, Tribadek, Gora Etorrik 
eta beste hainbat taldek joko dute, 
besteak beste", azaldu du Maialen 
Bildosola batzordeko kideak.

Bestelako jai eredu baten alde, aurten ere Landako Gunearen 
inguruetan ipiniko dituzte Durangoko 12 elkarteren txosnak
Urriaren 11tik 20ra bitartean, egunez eta gauez gozatzeko 
egitaraua antolatu du Durangoko Txosna Batzordeak

Txosnagunea Landakon egongo da aurten ere, bigarren urtez jarraian.

Dantza eta pailazo 
ikuskizunak egongo dira 
aurten Landakon, bertso 
saio musikatuaz gainera
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JAIAK  •  Joseba derteano

Jarrai gazte antolakundea sortu 
zenetik 40 urte bete direla aitzakia 
hartuta, Ernaik 'Bulkada berrien 
garaia' dinamika garatu du. Lan 
horri errekonozimendua emateko, 
aurten Ernaiko kideek jaurtiko dute 
txosnaguneko txupinazoa, urriaren 
11n, 21:00etan.

Zelan jaso duzue txupinazoa jaurti-
tzeko ardura?
Karolina Suarez: Ez genuen itxaroten 
eta oso pozik hartu dugu. Plazer bat 
da gu aukeratu izana jendaurrean 
txupina jaurtitzeko eta jaiei hasiera 
emateko. Beraz, arduragaz eta ondo 
egiteko gogotsu hartu dugu.
Prest duzue pregoia?
K.S.: Bai, baina ezin dugu askorik 
kontatu. Pregoiaren erdigunean 
gaztetasuna, jaia eta borroka egon-
go direla baino ezin dugu esan.
Zelan baloratzen duzue Ernai aurten 
egiten dabilen dinamika?
Helene Sanchez: Gazte antolakun-
dearen memoriako protagonis-
tak gazteak izatea zen helburua; 

memoria hori geuk idatzi dugula 
eta idazten zein gordetzen jarrai-
tuko dugula adieraztea. Azken 40 
urteetan Durangoko gazte antola-
kundeetan lanean ibili den jendea 
batu eta gure arteko hartu-emana 
sustatu gura izan dugu.
H.S.: Bulkada gehiago gura dugu, 
eta geroago eta gazte gehiago batu 
gure taldera. Aurrera begira, Ernai-
tik argi dugu gazteok borrokarako 
subjektua garela, guk ere pairatzen 
ditugula prekaritatea eta beste 
zapalkuntza mota batzuk, eta gure 
zeregina dela borrokara batzea 
egoerak hobetzen ahalegintzeko.
Durangoko jaiaten, zelan parte har-
tzen du Ernaik?
H.S.: Zapaburu eta Sorginola gaz-
tetxeagaz txosna bat ipiniko dugu. 

C.S.: Horrez gainera, Ernaiko ki-
deok parte hartze zabala izaten 
dugu Gazte Egunean. 
H.S.: Aurten jende asko batu dute 
Gazte Eguna antolatzeko, eta gu ere 
han egongo gara parte hartzen.
Arlo pertsonalean, jaietako zein eki-
men gustatzen zaizue?

H.S.: Niri eguneko ekintzak gus-
tatzen zaizkit: paella txapelketa, 
erreka jaitsiera…
C.S.: Durangoko autodefentsa fe-
ministarako asanbladak manifes-
taziora deitzen du urtero, eta indar 
erakustaldi polita izaten da. Ekital-
di hori azpimarratuko nuke.

“Pregoiaren 
erdigunean 
gaztetasuna, jaia eta 
borroka egongo dira” 

Ernaiko kideek botako dute aurten txosnaguneko txupinazoa

Gazteok zapalkuntza 
pairatzen dugu eta 
Ernaitik argi dugu 
gazteok borrokarako 
subjektua garela”

Aurten jende asko 
batu dute Gazte  
Eguna antolatzeko, 
eta gu ere han egongo 
gara parte hartzen"

Karolina Suarez Borjes
Durango  I  1997
Helene Sanchez Zelaia 
Durango  I  1997
Ernai gazte antolakundeko kideak
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DURANGO  •  AITZIBER BASAURI 

Azken urteetan Mañaria errekan 
pilatu izan den zaborraz ohartuta, 
iaz kartelak ipini zituzten sanfaus-
toetan, errekara zaborrik ez bo-
tatzeko eskatzeko. Aurten, pauso 
bat gehiago eman gura izan dute 
eta Jai Batzordekoek hitzordua 
ipini dute Durango zeharkatzen 
duen erreka garbitzeko: urriaren 

20an, 11:00etan. Sanfaustoetako 
Jai Batzordeak sustatutako ekime-
na da eta sei elkartek bat egin dute 
horregaz: Ourdaybik, Durangoko 
Ehiza eta Arrantza elkarteak, 
Inurri Eskaut Taldeak, Juan de 
Iciar kultur elkarteak, Marisatsak 
eta Madalenako Auzo Alai auzo 
elkarteak. Jai Batzordeak herritar 
guztiei zabaldutako deialdia dela 

nabarmendu du eta auzolanean 
parte hartzera animatu dituzte 
durangarrak. 

Mozorro Egunaren biharamu-
nean garbituko dute Mañaria erre-
ka. "Neurritik gorakoa da Mozorro 
Egunean errekan pilatzen den 
zaborra. Jende asko etortzen da 
Durangora eta denerik agertzen da 
errekan: ileordeak, serpentinak, 

globoak...", azaldu du Jai Batzorde-
ko Rai Bikandik. Bestalde, Ehiza 
eta Arrantza elkarteak eta Inurrik 
martxoan ekintza bat antolatu 
zutela erreka garbitzeko gogoratu 
du Bikandik, eta errekan batutako 
hondakinekin lau zaborrontzi bete 
zituztela. 

Bikandik dioenez, pausoak 
ematen joatea da helburua, erre-

kan hiri-hondakin solidorik  egon 
ez dadin. Bide horretan, Agenda 
21aren bitartez, jaiak iraun bitar-
tean, ibai-ahoan plastikozko sarea 
ipini gura dute, "Zaborra Ibazaba-
lera, eta ondoren itsasora heldu ez 
dadin".

Erreka jaitsiera
Urteak dira, Ourdaybik antolatuta, 
Mañaria errekaren jaitsiera egiten 
dela San Fausto egunean. "Erreka 
garbitzeko ere aprobetxatzen da 
hori. Hala ere, Tabiratik presaraino 
baino ez da egiten. Errekaren zati 
bat garbitzen da", gogoratu du Jai 
Batzordeko kideak. Bada, aurten, 
tradiziozko Mañaria errekaren 
jaitsieraz gainera, urriaren 20an, 
erreka osoa garbituko dute.

Herritarrak sentsibilizatu eta 
kontzientziatu behar direla az-
pimarratu du Bikandik: "Erreka 
garbitzen den arren, jendeak ez 
du kontzientzia hartzen, eta ge-
roago eta zailagoa da zabor guztia 
batzea. Errekan geroago eta zabor 
gehiago pilatzen da". Ekimenak 
hurrengo urteetan jarraipena iza-
tea gura dute, eta elkarte gehiago 
batzea. "Foro bat sortzeko aukera 
egon daiteke, eta kontzientzia 
hartuta dauden elkarteen artean 
informazioa partekatzeko eta har-
tu-emana estutzeko modua izan 
daiteke", esan du Bikandik.  

Mañaria erreka PInondo aldean.

Kontzientzia hartzeko aurrepauso legez, Jai Batzordeak  
hitzordua ipini du, lehenengoz, Mañaria erreka garbitzeko 
Mozorro Egunaren biharamunean, urriaren 20an, egingo dute erreka garbiketa, eta Durangoko sei elkartek bat egin dute ekimenagaz
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musika  •  maialen zuazubiskar

Ganorabakuek seikoteak 'Maite 
eta Gorroto' zuzenean aurkeztuko 
du jaietan. ANBOTO Jon Arzubiagaz 
eta Aritz Maldonadogaz batu da, 
taldearen inguruan berba egiteko. 
Musikariek barre artean erantzun 
diete galderei. Bi hauez gainera, 
Borja Moronattik, Egoitz Uriartek, 
Ibon Berriozabalgoitiak eta Amaia 
Garmendiak osatzen dute taldea. 

'Maite eta gorroto' lana kaleratu 
berri duzue eta aldaketa nabarmena 

dago estilo aldetik. Zergatik?
Jon Arzubia: Lehen gitarra jotzen 
zuenak taldea utzi zuen; orduan, 
bateria jotzen zuena gitarra jotzen 
hasi zen, eta bateria kendu genuen. 
Ondoren, Aritz kajoia jotzen sartu 
zen, eta horrela irten zen soinu hori. 
Amaia batu zen gero, biolinagaz. Ez 
dakit sosoagoa den ala ez, baina hori 
da irten dena.
Aritz Maldonado: Horrela irten zen, 
pretentsio handirik barik. Ez da 
Mumford&Sons anarkistak izan gu-
ra genuela, ez horrelako ezer. 
J.A.: Gainera, geroago eta traste 
gutxiago erabiltzea zen gure asmoa, 
anplifikadoreak eta horrelakoak 
alde batera utzita.
Zer dago 'Maite eta gorroto'-ren 
atzean?
J.A.: Ba, gorroto eta maite. 
A.M.: Bizitza bera da horrelakoa. 
Alde biak ditu eta guk ere berdina 
egin dugu. Lehenengo diskoan, 
letrak adarjotzaileagoak ziren, alde 
batekoak zirela esan daiteke. Orain, 
ostera, letrak horrela irten dira, eta 
lan honek bizitzaren alde bi horiek 
erakusten ditu. 

“Lehenengo diskoa 
punkiagoa zen, eta hau, 
beharbada, ñoñoagoa” 
Durangaldeko Ganorabakuek taldeak kontzertua 
eskainiko du urriaren 13an, Durangoko Txosnagunean 

Traste gutxiago 
erabiltzea zen asmoa, 
eta anplifikadoreak 
eta horrelakoak alde 
batera uztea”
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J.A.: Lehenengo disko hura punkia-
goa izan zen, eta hau, beharbada, 
ñoñoagoa. Musika estiloa aldatzea-
gatik izan daiteke. 
A.M.: Ñoñoa barik, letra aldetik ilu-
na dela esango nuke.  Musika askoz 
ere argiagoa da, eta badu argitasun 
bat gero letrek kentzen diotena.
J.A.: Letrak entzunez gero, behar-
bada bai, ilunagoa izan daiteke.
Taldekide ia guztiek abesten du-
zue. Nola erabakitzen duzue nork 
abestu?
J.A.: Lehenengotan esan genuen le-
tra egiten duenak abestuko duela. 
Kontua da Aritzek letra pare bat 
idatzi duela, baina ez du abestu  
gura izan. Orduan, niri tokatu zait 
horiek abestea, besterik barik.
Kororen bat egiten ei du.
J.A.: Zuzenean ikusi gura nuke.
A.M.: Nik entzuleen mesederako 
ez dut abesten. Diskoa entzuten 
duenak ondo eskertuko du nik 
abestu ez izana. Baina, bai, batek 
baino gehiagok abesteak jokoa 
ematen du. Nik kanpotik bizi izan 
dut Ganorabakuek, eta beste ukitu 
bat ematen dio hainbeste abeslari 

izateak. Izaera ematen dio, horixe 
da Ganorabakuek. Denon arteko 
zerbait. 
J.A.: Ez daukagu finkatuta zein den 
abeslaria, eta jendea harritu egiten 
da horregaz. Horrela, zerbait des-
berdina lortzen dugu.
Aurreko diskoaren grabazioa nahi-
koa luzatu zen denboran. Kasu 
honetan, egun bakarrean grabatu 

duzue. Nola konpondu zarete?
J.A.: Ia urte eta erdian, horixe baka-
rrik entseatzen aritu gara. 
 A.M.: Dena oso neurtuta geneu-
kan, eskaleta eta guzti. 
J.A.: Ez, ez da horrela izan. Abes-
tiak banan-banan grabatzea pen-
tsatu genuen, normalean egiten 
den moduan. Baina horrek den-

bora behar du eta bakoitzak bere 
bizimodua du. Beraz, zailagoa zen 
denbora ateratzeko. Orduan, dena 
batera grabatzea pentsatu genuen, 
eta ondo irtenez gero, horrela ka-
leratzea. Eta nahiko ondo irten da.
A.M.: Guk ere ez genuen itxaroten. 
Denbora bat generaman abestiak 
entseatzen, eta ondo irteten ziren. 
Bueno, edo ezin genituen hobeto 
jo. Beraz, etapa bat ixteko, abestiak 
grabatzea erabaki genuen. Berez, 
abestiak grabatzea zen asmoa. Mo-
mentu hartan, ez genekien diskoa 
aterako genuen ala ez. 
Dudak zenituzten diskoa kaleratzeko?
J.A.: Ez genuen asmorik CDa atera-
tzeko. Bueno, beharbada... Dena 
aidean, badakizu? Bakoitzak bere 
ideia izango zuen, baina ez genuen 
planteatu ere egin. Gero, CDa gra-
batu genuen eta nahiko kurioso da-
go. Diseinua-eta, nahiko elegante.
A.M.: Emaitza bera entzun, eta gus-
tatu egin zitzaigun. Ematen du oso 
serioak eta langileak garela, baina 
uzten diogu lekua inprobisazioari. 
Beraz, hori da diskoa zuen kabuz ka-
leratzearen arrazoia?

J.A.: Bueno, diskoa kaleratzea erra-
za da, eta, gainera, kaleratutako 
250 aleak nahiko arin saldu ditu-
gu. Momentu honetan, pare bat 
gelditzen zaizkigu saltzeko.  
A.M.: Nik gehiago ditut; kontzertu 
egunerako ditut gordeta. Erraza 
izateaz gainera, sinisten dugun 
gauza bat da. Geuk erabakitzen 
dugu dena, eta inork ere ez digu 
ezer agindu eta ez gaitu ezertan ere 
presionatu. Behin gure kabuz egi-
ten hasita, geuk kaleratu eta geuk 
saldu ditugu. Bidea egiteko aukera 
bat da hori.
Non lortu daiteke?
J.A.: Facebooketik idatzita edo gu-
takoren bati eskatuta. Baina, argi, 
bi daude eta!
A.M.: Edo kontzertu egunean. 
Ale-kopuru mugatua egin dugu 
eta gehiago ez ateratzea pentsatu 
dugu. Zerbait berezia gura genuen, 
baina aukera galdu duenak inter-
netetik (ganorabakuek.bandcamp.
com) hartzeko aukera izango du. 
Urriaren 13an aurkeztuko duzue lana. 
J.A.: Lana, berez, aurkeztuta da-
go. Abesti horiek ez dakit zenbat 

denboran ibili garen jotzen. Alde 
horretatik, beti joan gara haize 
kontra, eta beti egin dugu berdin. 
Ez dakit zerk huts egiten duen hor, 
baina abestiak kaleratzen ditugu. 
Jo egiten ditugu, eta nekatzen ga-
renean, grabatu egiten ditugu. Or-
duan, sekula ere ikusi ez gaituenak 
zerbait berria ikusiko du. Baina, 
kontzerturen batera etorri denak, 
ba, txorrada berriren bat edo beste 
entzungo du. 
A.M.: Kontzertuak eman ditugu, 
baina ez asko. Beraz, urriaren 13ko 
kontzertua aukera bat da jendeare-
tzat, eta animatu daitezela. Inoiz 
ere ez dakizu noiz izango den hu-
rrengo kontzertua. 
Hortik aurrera, ze asmo?
J.A.: Finkatuta, urriaren 13a dau-
kagu, eta, aspaldiko partez, data 
horretarako gabiltza entseatzen. 
Gero? Ba, ez dakigu. 
A.M.: Oraingoz, lana amaitu arteko 
kontratua dugu hitzartuta; urria-
ren 13ra arte dago eta urriaren 
14an edo 15ean erabakiko dugu. 
J.A.: Gu elkartu orduko, hilabete 
pasatuko dela esango nuke. 

'Maite eta Gorroto' 
diskoa erosteko 
aukera galdu duenak 
internetetik hartzeko 
aukera izango du”
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San Fausto zesta-punta 
torneoak 18 eskola batu ditu
36. San Fausto Zesta-punta Txapelketa urriaren 19an 
jokatuko da, Ezkurdi Jai Alai frontoian, 18:00etan

KIROLA  •  AITZIBER BASAURI

Euskal Herri osotik etorritako 18 
zesta-punta eskola parte hartzen 
dabiltza aurten 36. aldia duen San 
Fausto Zesta-punta Txapelketan: 
Bizkaiko bost eskola, Gipuzkoako 
sei, Arabako bat, Nafarroako hiru 
eta Iparraldeko beste hiru, hain 
zuzen ere. 

Irailaren 14an hasi zen Ezkurdi Jai 
Alai Zesta-punta eskolak eta Peña 
Ezkurdik antolatutako lehia, eta 
urriaren 19an jokatuko da finala, 
18:00etan, Ezkurdi Jai Alai fron-
toian. Aurretik, San Fausto egu-
nean jokatuko dira finalerdiak. 
Domekan erabakiko da hitzordu 
horretara nortzuk helduko diren.

Afizionatu mailako zesta-puntalaririk onenak parte hartzen dabiltza txapelketan.

DUATLOIA  •  AITZIBER BASAURI 

Aurten ere, Mugarra Triatloi Taldea-
ren ekitaldirik jendetsuenak, XIV. 
Durangoko Duatloi Herrikoiak, 
ehunka lagun batuko ditu. Dome-
kan izango da eta ume, gazte zein 
nagusiak batuko dira duatloiaren 
inguruko festan, urtero lez.

Hiru lasterketa egingo dira, 
bakoitza adin tarte jakin baterako. 
Lehenengoa 8tik 14 urtera bitar-
teko haurrentzat izango da, eta 
10:30ean hasiko da. Herri barruko 
zirkuitu batean arituko dira ko-
rrika eta bizikletan. Bigarrena 7 
urtera bitarteko umeentzat izango 
da, 11:00etan hasita. Herri barruko 
zirkuituan ibiliko dira hauek ere, 
gurasoek lagunduta. 

Nagusiak 12:00etan hasiko dira. 
Herri barruko zirkuitu batean, hiru 
buelta eman beharko dituzte korri-
ka (bi bizikleta saioaren aurretik), 
eta, bizikleta saioan, Durangotik 
irten eta Abadiñorainoko joan-eto-
rria egin beharko dute. Izen-ema-
tea Santa Ana plazan izango da, 
09:00etan hasita, proba bakoitza ha-
si baino ordu erdi lehenagora arte.

Duatloiaren inguruko jaiak 
ume, gazte zein nagusiak 
batuko ditu, domekan
Hiru lasterketa egingo dituzte, bakoitza adin tarte baterako

Iazko duatloi herrikoiaren irudi bat. susana etxebarria
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TXUPINAZOA  •  JoNE GUENETXEA

Durangoko pentsiodunek jaia eta 
aldarrikapena uztartu gura dituzte. 
Eurak izango dira sanfaustoetan 
txupinazoa jaurtiko dutenak uda-
letxeko balkoitik. Pentsio duinen 
aldarria lau haizetara zabaldu gura 
dute. Matias Oregi eta Marilo Al-
deanueva ANBOTOgaz bildu dira.

Zelan hartu duzue pregoilari izateko 
berria?
Matias Oregi: Pozik  gaude, eta baita 
eskertuta ere, kontuan eduki gai-
tuztelako txupinazoa jaurtitzeko. 
Nahikoa aldarrikapen da jaietan 
pregoilari izatea. Berba bat edo bi 
esango ditugu gure aldarrikape-
nen inguruan. Zalantzarik barik, 
bultzada handia da pentsiodunen 
mugimenduarentzat.
Zuen aldarrikapenek oihartzun han-
dia izango dute.
Marilo Aldeanueva: Aspalditik gabil-
tza herrian mugitzen, eta jendeak 
ezagutzen gaituela esango nuke. 
Hala ere, ekintza oso interesgarria 

da ezagutzera emateko, eta, duda-
rik barik, aukera ematen digu gure 
egoera ikusarazteko. Batez ere, 
pentsiodunen barruko kolektibo 
baten egoera oso eskasa da. Hainbat 
pentsiodun pobrezian bizi dira, tar-
tean emakume eta alargun ugari. 
Gure eguneroko borrokan, ideia 
hori dugu buruan.
Zeintzuk dira zuen aldarrikapen 
nagusiak?
Plataforma bat sortu dugu eta al-
darrikapen bateratuak ditugu. 
Oinarrizkoena pentsio publikoak 
eta duinak izatea da. Erreforma ba-

tzuk egin dituzte, bai Zapateroren 
bai Rajoyren gobernuen aldetik, eta 
horiek guztiak ezabatzea eskatzen 
dugu. Pentsioen arloan, murrizke-
tak dakartzate; jasangarritasunean 
murrizketak egin dituzte; emaku-
meen eta gizonen arteko arrakala 
ere nabarmena da. Koordainketa 
sanitarioa kentzea ere eskatzen 
dugu. 

“Txupinazoa jaurtitzea bultzada handia 
da pentsiodunen mugimenduarentzat” 
Urriaren 12an, pentsiodunen mugimenduko ordezkariak Durangoko udaletxeko balkoira igoko dira txupina jaurtitzera

Gure kolektibo baten 
egoera oso eskasa da. 
Hainbat pentsiodun 
pobrezian bizi dira, 
tartean emakume eta 
alargun ugari”
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Urriaren 4an
IURRETA sanmigelak      
Graffiti erakusketa 
eta tailerra, 17:00etan, 
Bixente Kapanaga kalean.
Tortilla txapelketa, 
18:00etan, Gazte 
Asanbladak antolatuta 
(aurkezpena 20:00etan 
izango da).
Ghanako txaranga, 
18:00etan. 
Anderebide elkartearen 
batzarra, 19:00etan, 
Ibarretxe kultur etxean.
Lotxo taldea, 21:00etan, 
Askondon.
Bertsolariak: Amets 
Arzallus, Maialen 
Lujanbio, Igor Elortza, 
Onintza Enbeita, Unai 
Iturriaga eta Txaber 
Altube. Gai jartzailea, 
Maite Berriozabal. 
22:00etan, Olaburu 
frontoian.
Rock kontzertua: 
Nebrashka + Dube + 
Txapito Guzman eta 
Ibarrako Langostinuek, 
gauerdian, plazan.

Urriaren 5ean
DURANGO dantza   
‘Funtsak’ (Nuria Perez 
Danza), 20:00etan, San 
Agustin kulturgunean.

DURANGO azoka    
IX. Nekazaritza Azoka 
Ekologikoa, goizean, Andra 
Mariko arkupean.

ZORNOTZA antzerkia   
‘Marierrauskin’ (Glu 
Glu), 18:00etan, Zornotza 
Aretoan.

IURRETA sanmigelak  
Antxo eta Pantxa 
pailazoak, 12:00etan, 
plazan. 
Poteoa trikitilariekin, 
12:30ean. 
Herri bazkaria+paella 
txapelketa, 14:30ean.
Kuadrillen arteko 
jolasak, 17:00etan. 
Kalejira: Elektrotxufla, 
18:00etan. 
Kontzertua: 
Hesian+Oxabi, 22:00etan, 
plazan. Ondoren, Dj Bull.
‘Tributo a los 70 y 80’ 
(Los Otros), 22:00etan, 
Askondon.

Urriaren 6an
DURANGO sanmigelak 
XXI. Nekazaritza eta 
Artisautza Azoka, 
10:00etan, Olaburun. 
Dantzari eta agintarien 
kalejira, 11:00etan, 
Montoitik plazara. 
Meza nagusia, 11:30ean. 
Dantzariak, 12:30ean.
Nesken gomazko paleta 
zirkuitua MPB Saria, 
13:30ean.
Dantzarien kalejira, 
17:30ean, herrian zehar.
Dantza saioa, 18:00etan, 
plazan:  
Iurretako dantzariak  + 
Duguna dantza taldea. 
Gero, jaietako errifa. 
Erromeria+herri afaria 
Roberto Etxebarria 
eta Idoia Markadagaz, 
20:30ean, plazan.
Jaien amaiera ohiturazko 
bertsoak abestuz, 
22:00etan.

DURANGO dantza   
‘Dantzadantza’,  
18:30etik 20:30era, 
Landako I Kiroldegian.

ELORRIO errebonbiloak   
Errebonbiloen kalejira. 
05:00etan. 
Nesken gomazko paleta 
zirkuitua, 11:00etan. 
Basilikako koruaren 
emanaldia mezatan, 
11:30ean.
Jaizale Durangaldeko 
Txistularien kontzertua, 
13:30ean, plazan.
Alardea eta dantzak, 
17:00etan, plazan. 

Urriaren 6ra 
arte

DURANGO erakusketa   
Carmen Soldevilla & 
Rosa Etxabe. Ezkurdi 
aretoan. Durangaldeko 
Artista Elkarteak eratuta.

Urriaren 7an

DURANGO hitzaldia 
‘Komunikazio 
estrategiak’ tailerra, 
18:30ean, Elkartegian. 
Hizlaria: Asier Gallastegi. 
Aniztasunaren Eskolaren 
barruan.

Urriaren 8an

DURANGO opera HDn   
‘Don Giovanni’, 19:45ean, 
Zugaza Zineman.

Urriaren 9an
DURANGO musika  
‘Metallica & The San 
Francisco Symphony 
Orchestra 2’, 19:30ean, 
Zugaza Zineman.

ELORRIO dokumentala  
‘Push’(Suedia), 19:30ean, 
Iturri kultur etxean.

Urriaren 13ra 
arte
ELORRIO  erakusketa    
Argiñetako indusketan 
aurkitutako Azenari 
piezaren erakusketa 
ikusteko gonbidapenak. 
Udalak Arkeologi Museora 
joatera gonbidatu ditu 
elorriarrak. Gonbidapenak 
Iturri kultur etxean edo 
Turismo bulegoan jaso 
daitezke. Bisita gidatuak 
urriaren 5ean, 6an eta 
13an izango dira (euskaraz 
eta gaztelaniaz). Erreserba 
egiteko: 94 404 09 90

Urriaren 26ra 
arte
DURANGO  erakusketa  
‘Kartzela eta erbestea’ 
(José Manaut Viuglietti). 
Arte eta Historia Museoan.

Musika aukera zabala izango 
dute datozen egunetan Iurre-
tan. San Migel jaien eskutik, 
askotariko doinuek berotuko 
dute gau giroa. Gaur, Duran-

galdeko Nebrashka, Dube eta 
Txapito Guzman eta Ibarrako 
Langostinuek taldeek eskai-
niko dute kontzertua, plazan. 
Bihar, bestalde, Hesian nafa-

rrek joko dute, Oxabi taldea-
gaz batera. Askondo kalean, 
Los Otros taldeak 70eko eta 
80ko hamarkadetako musika 
eskainiko du.

Hesian  KONTZERTUAK IURRETA :: Urriak 5

Zine- 
ma
:: Durango ZUGAZA
• Joker 
barikua 4: 19:30/22:00 
zapatua 5: 17:00/19:30/22:30 
domeka 6: 17:30/20:00 
astelehena 7: 18:30/21:00  
martitzena 8: 20:00  
eguaztena 9: 20:00 

• La directora de orquesta
barikua 4: 19:15/22:00 
zapatua 5: 19:30/22:30 
domeka 6: 18:30/21:00 
astelehena 7: 18:15/21:00  
martitzena 8: 20:00  
eguaztena 9: 20:00

• MIentras dure la guerra
barikua 4: 19:30
zapatua 5: 19:30
domeka 6: 18:30
astelehena 7: 18:15 
• Agur Etxebeste!   
barikua 4: 22:00
zapatua 5: 22:30 
domeka 6: 21:00
astelehena 7: 20:30
• El rey burro  
zaaptua 5: 17:00
domeka 6: 16:30
• Asto erregea  
zapatua 5: 17:00
domeka 6: 16:30

:: Elorrio ARRIOLA
• Agur Etxebeste!  
zapatua 5: 22:00 (euskaraz)
domeka 6: 20:00
astelehena 7: 20:00

:: Zornotza ARETOA
• Ad Astra:  
barikua 4: 20:15
zapatua 5: 19:30/22:00 
domeka 6: 20:00
astelehena 7: 20:15

• Toy Story 4
domeka 6: 17:00

ANBOTOko agendan ezer 
iragarri gura baduzu, idatzi 
agenda@anboto.org hel-
bidera edo deitu 946 232 
523 telefonora, eguazten 
eguerdia baino lehen.

Musika aukera zabala
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Dantza  •  aritz maldonado

Aurretik ere bertan dantza eginda-
koa izan arren, Elene Carreto dan-
tzari durangarra gogotsu dago San 
Agustinen lehenengoz profesional 
lez aritzeko. 'Funtsak' obra besa-
pean duela dator. Nuria Perezek 
zuzendutako emankizunean, Sirah 
Badiola eta Eneritz Zeberio dantza-
riak eta Itziar Ituño aktore ezaguna 
edukiko ditu obrakide lehenengo 
lan honetan. 2017an Bilbon estrei-
natu zutenetik, gura baino ema-
naldi gutxiago izan dituzte, baina 
denetan edukitako kritika onak 
kontuan hartu dituzte. Oraingoan, 
estreinakoz, ikuskizunak zuzeneko 
musika edukiko du. Urriaren 5ean 
izango da emanaldia, 20:00etan.

Orain urte bi estreinatu zenuten 
obra. Zelako harrera eduki du?
Bolo gutxi eduki ditugu, baina de-
netan bete ditugu aretoak. Ez dira 
leku handiak izan, baina denak 
bete ditugu, eta heldu zaizkigun 
iritziak oso positiboak izan dira 

orokorki. Adibidez, denek nabar-
mendu dute gure musika, bereziki.
Zure ibilbide profesionalean egin 
duzun lehenengo obra izan da hau, 
ezta?
Bai, horregaz hasi nintzen horrela, 
baina, gerora, hainbat sorkuntza 
txiki ere egin ditut. 2017an, klaseki-
de izandako bategaz pieza bat egin 
nuen Durangoko Azokako itxiera 
ekitaldirako, adibidez. Dantzaz 
konpainiagaz nabil orain lanean. 
Dantzari nabil bertan, eta baita 
proiektuak diseinatzen ere. 

Areto txikiak aipatu dituzu. Orain-
goan, San Agustinera dakarzue obra. 
Areto handiagoa da, eta etxean, 
gainera. Gogotsu zaude? 
Bai, etxera itzultzea beti dago ondo. 
Lehenago ere aritu izan naiz dan-
tzan San Agustinen, ikasle garaian. 
Orain, ostera, profesional legez 
itzuliko naiz, bestelako bizipen 
eta jakintza batzuk neureganatu 
ondoren. Ikasitakoa herrikideen 
aurrean erakutsi ahal izatea beti 
dago ondo. 
'Funtsak'-eko partaide guztiak ema-
kumezkoak zarete.
Alde artistikoan, bai. Alde tek-
nikoan, ostera, gizonezkoak ere 
badaude. Hala ere, oraingo honetan 
aldaketa bategaz gatoz, izan ere, 
Asier Beramendik berak konposa-
turiko musika zuzenean joko du. 
Lehenengoz egingo dugu modu 
horretara.
Zuk egiten duzun paperean, zer na-
barmenduko zenuke?
Sorkuntza prozesuan, hainbat 
ariketa egin genituen. Hasieran, 

mugimendu orokorrak zirenak lan-
du genituen, eta gero, ostera, hori 
desagertzen doa eta bakoitzaren 
esentzia geratzen da. Nire kasuan, 
gaztetasunaren energia hori ema-
ten diot piezari. Nire pertsonaiak 
ukitu sentsuala eta pikaroa ere 

baduela esango nuke. Guztiok 
jolastu egiten dugu, baina nirea, 
bereziki, pikaroa dela esango nuke. 
Bakoitzak bere ukitua ematen dio 
istorioari, bere ekarpena egiten dio.
Dantza eta antzerkia uztartzen dira 
obra honetan. Gustura aritu zara 
horrela? 

Horixe gustatzen zait bereziki, 
zenbait diziplinatako artistak batu 
eta esperientziak trukatzea. Olatz 
Salvadorregaz eta Skakeitanegaz 
kolaborazioak egin ditudanean ere, 
beti esan dut zenbait diziplinatako 
fusio hori asko gustatzen zaidala. 
Funtsaken kasuan ere, dantza, an-
tzerkia eta musika nahastea gustu-
ko dut. Beste artisten mundua uler-
tzea gustatzen zait, eta eurek nirea 
ulertzea ere bai. Mundu desberdin 
horien artean sortzen diren sareak 
eta prozesuak asko interesatzen 
zaizkit. 
Zein da 'Funtsak'en ibilbidea hemen-
dik aurrera?
Oraingoz, ez dugu beste emanaldi-
rik, baina Dantzaz-egaz topera ibili-
ko naiz datozen hileetan; emanaldi 
piloa ditut. Urriaren 11n Tafallara 
goaz, Growing Young ikuskizuna-
gaz; urriaren 26an, Lasartera; aza-
roaren 8an, Nafarroara, Galarrera. 

Eivissara, Leonera eta Las Palmase-
ra ere joatekoak gara, eta 2020an 
Alemaniara joango gara.
Lanez lepo ibiliko zara.
Bai, horrela da. Bainan proiektu 
horiek Dantzaz-en bitartez heltzen 
zaizkidanak dira. Adibidez, aza-
roaren 24an, Victoria Eugenian 
dantzatuko naiz, Olatz Salvador 
musikariaren birako azken kon-
tzertuaren baitan.
Zure kabuz ere bazabiltza proiektuak 
aurrera eramaten, beraz.
Bai, izan ere, Dantzaz konpainiak 
hori bultzatzen du. Dantzari profe-
sional lez, lehenengo lana izateko 
asmoa du. Plataforma moduko bat 
da, dantzariak ezagutzera ema-
teko, formakuntza ematen dute 
profesional gisa hazteko, eta oso 
baliagarria da sareak sortzeko ere. 
Audizioetara joatera animatzen 
gaituzte, eta proiektuak gure ka-
buz sortzera bultzatzen gaituzte.

“Zenbait diziplinatako artistak batzea, esperientzia 
trukatzea eta sareak sortzea gustatzen zait bereziki”

Elene Carreto, 2019an, Azpeitian, Olatz Salvadorren kontzertu batean. Arg: Begipuntuan

Nuria Perezen gidaritzapean, Elene Carreto durangarrak 'Funtsak' obra eskainiko du San Agustin kulturgunean zapatu honetan, urriaren 5ean

Bolo gutxi eduki ditugu, 
baina denetan bete 
ditugu aretoak; heldu 
zaizkigun iritziak oso 
positiboak dira orokorki”

Bestelako bizipen 
eta jakintza batzuk 
neureganatu 
ondoren itzuliko naiz 
Durangora”

Dantzaz-egaz topera 
ibiliko naiz datozen 
hileetan; 2020an 
Alemaniara ere  
joango gara”

Elene Carreto 
Dantzaria

Durango  I  1995
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Urtebetetzeak beti sortarazi 
dit sentsazio berezia, barrua 
zeharo nahasten duen horie-
takoa. Sentipen horren bidaia-
laguna, hala ere, ez da beti ber-
dina izan, eta 27 udazkenen 
ostean, txikitako poztasun 
kontrolaezin eta kaotikoak 
nolabaiteko egoera erreflexibo 
batera mutatu egin du azke-
naldian.

Efemerideak norbanakoa-
ren geruza guztiak jartzen 
ditu ispiluaren aurrean, arima 
biluztu eta eraikinaren egon-
kortasuna abileziaz ahulduz. 
Atzera bidaiatzea erraza izaten 
da une horietan, eta horrega-
tik, behar den bezala aprobe-
txatu ez ditudan momentu 
guztiak mantra modura be-
rreskuratzen aditua naiz. Iner-
tzia hau, edozein iragan hobea 
izan zela errepikatzean datza, 
gizarteak Euskal Rock Erradi-
kala behin eta berriz berpizten 
duen bezalaxe. 

Ostean, biharrarekin has-
ten naiz solasean, beti ere 
kalkuladora batekin esku ar-
tean. Imajinazioan bakarrik 
bizi daitekeen etorkizunak, 
purgatorio etengabe batean 
bihurtzen du oraina, kontzep-
tu biak banatzen dituen lerroa 
kalkulagarria eta nabaria de-
lakoan. Ondoren, eremu (sasi)
errebeldea dator: Egunerokoa 
lehertzeko behar irrazionala, 
bizitzako azken aukera izango 
balitz bezala. Ez dezagun ahaz-
tu, ordea, jarrera horren pean 
etorri direla ajeak, hemerote-
kak eta aldaketa klimatikoa.

Azkenean, zurrunbilo abs-
traktu horren amaieran ge-
ratzen dena hutsunea baino 
ez da, eta momentu horretan 
konturatzen naiz erantzunik 
gabeko galderak pilatzen zaiz-
kidan arren, gero eta hobeto 
ulertzen ditudala Iñigok utzi 
zizkigun hitzak: “Bizitza triste 
eta ederra”. Beti bidean.

Gai
librea

Efemeridearen zirrara

Ritxi 
Blanco Aguilera 
Ikerlaria

literatura •  a.m.

Bartolome Ertzilla 1863-1898. La prima-
vera del pianista liburua aurkeztuko 
dute zapatu honetan. Marian Diaz 
Gorritik eta Carlos Lopez Pardok 
idatzi dute liburua. "Iaz, Elena 
Orobiogoikoetxea Ertzillaren ome-
nezko kontzertua ematekoa zen, 
eta testu bat eskatu zidan harako; 
orduan konturatu nintzen zein 
ezezaguna zaigun pertsonaia", 
adierazi du Lopezek ohar batean. 

Diaz dokumentazio lanez arduratu 
da, batez ere. "Gure istorioan, bere 
biografian egiaztatu ahal izan ditu-
gun datuak, gertaerak, historiaren 
korronteak eta eguneroko gerta-
kizun txikiak nahastuta daude", 
jarraitzen du oharrak. Aurkezpe-
nean liburuko zatiak irakurriko 
dituzte, eta zuzeneko musika en-
tzuteko aukera ere egongo da.

Bartolome Ertzillari buruzko liburuaren 
bigarren edizioa aurkeztuko dute
Urriaren 5eko zapatuan izango da aurkezpena, 13:00etan, Urrike liburu-dendan

Marian Diaz Gorritik eta 
Carlos Lopez Pardok 
idatzi dute liburua, 
elkarlanean

Ertzillaren datu 
biografikoak, eguneroko 
kontuak eta gertaerak 
kontatzen dituzte

kultura •  a.m.

Urriaren 11n hasiko da Berrizko 
Kultur Etxearen denboraldi berria.   
Hai, la pescadora de sueños umeen-
tzako ikuskizuna arduratuko da 
estreinuaz. Ipuin indigena batean 
oinarritua, Hai protagonista duen 
magiazko bidaia batean gidatu-
ko du ikuslea, txotxongiloekin.
Guztira, hamazazpi ikuskizun 

egongo dira Berrizen datozen hiru 
hileetan. Anne Etchegoyen, Olatz 
Salvador eta White Gonne Wrong 
musikarien kontzertuak, Goraka-
daren Ulises eta Titzinaren La Zanja 
antzezlanak eta umeentzako Muku-
ki ikuskizuna nabarmendu dituzte, 
besteak beste, kultur etxekoek. Ohi 
bezala, pelikulak eta film doku-
mentalak ere eskainiko dituzte.

Anne Echegoyen eta Olatz 
Salvador Berrizko Kultur 
Etxeko denboraldi berrian

Datozen hiru hileetan, hamazazpi musika, antzerki eta 
dantza ikuskizun egongo dira Berrizko kultur gunean

'Hai, la pescadora de sueños'.



2019ko urriaren 04a, barikua 
28 anbotoKirola

mendiko bizikleta  •  JOSEBA DERTEANO

Laiene Menikak eta Bizikume talde-
ko bere hiru kideek Madril-Lisboa 
Non Stop proba erreleboka egin 
zuten orain asteburu bi. 51 ordu 
eta 20 minututan osatu zuten 770 
kilometroko ibilbidea. Bidean dene-
rik gertatu zaie: ekaitzak, ezusteko 
gonbidatuak… 

Egin izan duzu horrelako probarik 
aurretik? 
Horren antzekorik ez, baina orain 
urte bi Euskadi Extreme lasterketa 
egin nuen, eta ekainean Extreme 
Bardenas proba. Bakarkako probak 
izan ziren, 50 eta 93 kilometro-
koak, hurrenez hurren. Bardeeta-
koa Non Stop-erako prestaketa lez 
hartu genuen. Baita taldekideok 
elkar ezagutzeko ere. Gogoan dut 
alerta gorria deituta zegoela, bero 
-bolada bategatik, eta 42 gradura 
arteko tenperaturak izan geni-
tuen. Beldurrez joan ginen, baina, 
tira, haizea ere bazebilen eta ondo 
moldatu ginen azkenean.
Nortzuk izan dira zure taldekideak 
Madril-Lisboa proban? 
Jone Azpeitia legazpiarra, Miren 
Hayet errenteriarra eta Itziar Loi-
naz donostiarra. Beste talde euskal-
dun bat ere izan da eta errelebo ba-
koitzean haietako bategaz joaten 

ginen. Horrela, beti norbaitegaz 
joaten ginen, eta ez bakarrik.
Zure hiru taldekideak gipuzkoarrak 
dira. Zelan ezagutu zenituen? 
Bizikumeko topaketa batean izan 
zen, apirilean. Hantxe berotu zen 
kontua. Hasieran oso animatuta 
geunden, baina, egia esan, eguna 
hurreratu eta lasterketaren bene-
tako zailtasuna barneratu ahala, 
larritzen hasi ginen. 
Izan ere, erreleboka izanagatik ere, 
770 kilometro ziren, geratu barik. 
Bai, ez da txantxetakoa. Nik 232 
egin nituen, hiru errelebotan. 
Zein izan zen erreleborik gogorrena? 
Lehenengoa, beharbada. Hasieran 
gogotsu hasi ginen, fresko geun-
den. 1.640 metroko desnibelak 
ez gintuen bereziki kezkatzen, 
79 kilometrotan zehar banatuta 
zegoelako. Baina denerik gertatu 
zitzaigun. Lehenengo, une batean, 
zezen batzuk bidera irten zitzaiz-
kigun. Ezin igaro. "Hemen zezenak 
mantsoak dira", esan zigun hango 
batek, baina batek daki! Bizikleta 
eskuan hartu eta inguratu egin ge-
nituen. Momentu batean, itzelezko 
ekaitzak harrapatu gintuen, oi-
naztarri, txingor eta guzti. Bideak 
erreka bihurtu ziren. Bigarren 
erreleboa ere gogorra izan zen, eu-
ripean eta bide lupeztuetan. 

Beraz, azken erreleboa izan zen 
erosoena? 
Bai, etaparen amaiera Lisboako 
helmuga zelako. Azken 500 me-
troak elkarregaz egin genituen 
taldekideok. Hunkigarria izan zen. 
Hainbeste kilometro egin eta gero! 
Neke guztiak ahaztu zitzaizkigun.
Makina bat kontu gertatu zaizkizue 
bidean: zezenak, ekaitzak… 

Bai, eta baita anekdota bitxiak ere. 
Zapatilak bustita amaitzen geni-
tuen etapak, eta egunkari zatiak 
sartzen genituen barruan, lehor-
tzeko. Behin, Cedillo herrian (Cace-
res), Portugaletik gertu, egunkari 
bat behar genuen eta hango taber-
na bitan galdetu genuen. Herrira ez 

ei zen egunkaririk heltzen, oso biz-
tanle gutxi zituelako. Azkenean, 
amamatxo batek prentsa arrosako 
bere aldizkariak eman zizkigun. 
Logistikoki erronka gogorra izan da? 
Buruko minik gehien eman digun 
kontua izan da! Autokarabanak, 
bizikletak, mekanika arloa, GPSa, 
gauetarako fokuak… Eskerrak 
gugaz etorri diren laguntzaileei; 
bestela, ezinezkoa izango zen. 
Zelan antolatzen zenituzten lotarako 
orduak? 
Lo gutxi egin genuen. Errelebo-
rik errelebora hamabi orduko 
tartea zegoen, baina zeregin asko 
genituen. Kontuan hartu auto-
karabanan hiru bat ordu ematen 
genituela, bidean toki batetik bes-
tera joateko. Jateko ordutegia ere 
zorrotza zen; ordu jakin batzuetan 
jatea komeni izaten zen. Beraz, 
errebelebo batetik bestera, pare bat 
ordu baino ez genuen lo egiten. 

“Azken 500 metroak elkarregaz egin genituen eta 
hunkigarria izan zen; hainbeste kilometro egin eta gero!” 
Laiene Menika durangarrak 770 kilometro dituen Madril-Lisboa Non Stop proba amaitu du, hiru taldekidegaz erreleboka 

Lehenengo etapako 
momentu batean, 
itzelezko ekaitzak 
harrapatu gintuen; 
bideak erreka bihurtu 
ziren"

Bata zela edo bestea 
zela, azkenean errelebo 
batetik bestera pare  
bat ordu baino ez 
genuen lo egiten"

Laiene Menika eta bere taldekideak, Lisboako etapa amaieran.

Laiene Menika 
Sarrionandia
Madril-Lisboa Non Stop 
proba egin du
Durango  I  1991
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Hasteko gogo itzela nuen eta 
bat-batean sartu zait egute-
gian, azkarregi akaso. Baina, 
zer arraio, heldu da urriarekin 
batera gure munduko txapelke-
ta den Anbotoko Kilometro Ber-
tikala, urtero begiz jota izaten 
dudan mendi proba.

Kilometro bertikal honetan 
Arrazolako zulotik parez pare 
ikusten den harritzarraren 
puntara igotzea dugu helburu, 
bakoitzak bere asmoekin: ur-
tero egin ohi dugunok aurreko 
urteko gure marka hobetu nahi 
izaten dugu normalean. Egongo 
da baten bat kilometro bertikal 
bat zer den probatu nahi duena 
eta ahalik eta duinen heltzea 
helburu duena. Eta, noski, ezin 
ahaztu lagunarteko beroaldie-
tatik ernetzen diren apustuak. 
Baina den-denok dugu intentzio 
bat: mendiaz gozatzea.

Azken bi asteetan bi kilome-
tro bertikaletan lehiatu naiz: 
Uharte Arakil-Beriainekoan 
eta Gorbeia Suzienekoan, zein 
baino zein ederragoak direnak. 
Lasterketa batean zein bestean 
aurkitu ditut Anboto Kilometro 
Bertikaleko miresleak. Zenbat 
aldiz entzun ote ditudan “hori 
bai bertikala!” eta antzerako 
komentarioak. Izan ere, ba-
ditu ezaugarri batzuk gure 
inguruko bertikalen erregina 
izateko: lehenengo eta behin, 
bertikal izaera noblea du, ez 
baitu atsedenik. Arrazolako 
Elizondo plazan sortzen den 
giro ederra, banan-banan irte-
tearen urduritasun-tximeletak 
sabelean, Erlaunpe elkartetik 
ateratzen dituzten mokadu go-
xoak, Asuntze Mendi Taldearen 
antolakuntza bikaina, Euskal 
Herriko bertikalzale askorekin 
elkartzeko aukera... zer gehia-
go behar da, ba? Mendi festa 
borobila izaten da, azken baten. 
Bihar arte, Anboto!

Jokaldia

Anbotoko festa

Garazi Sampedro 
Arando 
Mendi lasterketak

Denboraldi hasieran Kilometro 
Bertikalen Munduko Kopan lehia-
tzeko asmorik izan ez zuen arren, 
hirugarren postuan amaitu berri 
du Oihana Azkorbebeitiak.

Grand Serreko (Frantzia) kilometro 
bertikalean zazpigarren postua lor-
tu berri duzu. Pozik lortutakoagaz?
Sekula ere ez dut egin hain las-
terketa labur eta bertikalik, eta 
Grand Serrekoa gauza berria izan 
zen niretzat. Asko sufritu nuen. 
Aspaldi ez dut horrelako arnases-
turik izan eta aspaldi ez dut neure 
burua horrenbeste estutu. Alde 
horretatik, zazpigarren postua ez 
da hain ona, baina pozik amaitu 

nuen, eta nahikoa. Laburregia 
izan zen niretzat, esplosiboegia.
Datorren urtean hobeto egin deza-
ket, hara banoa behintzat.
Oso ibilbide gogorra izan zen.
Probak 1,8 kilometro du guztira, 
eta 1.000 metroko desnibel posi-
tiboa. Hasieratik bertatik aldats 
pikoak ditu, eta, erdialdetik au-
rrera, %71ko penditza duten irripa 
amaiezinak, atsedenik bakoak. 
Astakeria bat. Tarte horiek lau 
hankatan igo nituen. Tontorra 
bertan dagoela ematen du, baina 
niri behitzat oso luze egin zitzai-
dan, oso agonikoa.
Munduko Kopa hirugarren postuan 
amaitu duzu. Pozik lortutakoagaz?

Oso pozik nago, batez ere egin 
ditudan lasterketak ikusita eta 
jendea nola dabilen kontuan har-
tuta. Gainera, kontuan izan behar 
da egutegia egin genuenean ez 
genuela Kilometro Bertikalen 
Munduko Kopa egiteko asmorik. 
Lehenengo sailkatu biek zuk baino 
lasterketa gehiagotan parte hartu 
dute. Baduzu beste lasterketaren 
batean  egon ez izanaren penarik?
Penarik ez, ez zelako gure asmoa. 
Beste probaren bat egin izan banu, 
seguruenik bigarren postua lortu-
ko nuen sailkapen nagusian, bai-
na ez dut penarik. Lau proba egin 
ditut, eta lehenengo, bigarren, hi-
rugarren eta zazpigarren sailkatu 

naiz. Ezin dut gehiagorik eskatu. 
Asteburuan Anbotoko Kilometro 
Bertikala jokatuko da. Zeurea da 
errekorra, iazkoa. Nola zaude?
Iazko marka egitea oso zaila izan-
go da. Lurra oso siku egon behar 
da horretarako. Baina gustura 
igotzea eta denbora ona egitea 
itxaroten dut. Gainera, Anboto 
mendia berezia da niretzat, eta 
baita kilometro bertikala bera ere. 
Orokorrean, Euskal Herriko pro-
bak asko gustatzen zaizkit.

OIHANA  
AZKORBEBEITIA URIZAR

Abadiño, 1981

Asteko kirolaria

“Anboto mendia berezia da niretzat, eta 
baita kilometro bertikala bera ere”
Azkorbebeitiak hirugarren postua eskuratu du Kilometro Bertikalen Munduko Kopan

KORRIKA  •  Joseba derteano

Anboto Kilometro Bertikalak 12. 
aldia egingo du zapatuan. Modalita-
teko onenetakoak batuko ditu aur-
ten ere, batez ere, emakumeetan.

Aurten, 240 korrikalarik parte 
hartuko dute, iaz baino 20 bat 
gutxiagok. Hala ere, goi mailako 
parte-hartzaileak batuko dira.Ema-
kumeetan, faborito argi bat dago: 
Oihana Azkorbebeitia. Iaz errekor 
berria ipini zuen Anboto gainean, 
eta joan zen asteburuan hiruga-
rren tokian amaitu zuen kilometro 
bertikalen munduko kopa, Fran-
tziako Alpeetako azken lasterketan 
zazpigarren tokian amaituta. Bera-
gaz batera, beste hiru korrikalari 
nabarmendu daitezke proba ira-
bazteko edo podiuma zapaltzeko 
aukerekin: Andrea Garay (bigarren 
Gorbeia Suzien lasterketan eta 

Beriaingo kilometro bertikalean), 
Maite Etxezarreta (hirugarren Be-
riainen), Maite Zabaleta (lehenen-
goa Ttutturreko proban) eta Nahia 
Quincoces.

Murua eta Alzola gizonetan 
Gizonetan izen batzuk falta dira, 
baina, hala ere, maila handiko 
korrikalariak datoz. Beriaingo eta 
Ttutturreko probak irabazi dituen 
Iban Murua izango da faborito na-
gusia eta, seguruenik, Iñigo Alzola 
—bigarren Ttutturren— izango du 
aurkari nagusia.

Bihar izango da lasterketa, 
14:00etan hasita. Korrikalariak 
banan-banan irtengo dira Arrazo-
latik, eta 1.092 metroko desnibel 
positiboa igo beharko dute 3,8 
kilometrotan zehar. Sari banaketa 
ekitaldia 17:30ean hasiko da.

XII. Anboto Kilometro Bertikala jokatuko da zapatuan, 
modalitatean dauden korrikalaririk onenetarikoekin
Emakumeetan, Oihana Azkorbebeitia faborito argia da; gizonetan, Iban Murua eta Iñigo Alzola nabarmendu daitezke

Aurtengo aldiak 230 bat korrikalari batuko ditu Arrazolako irteera puntuan.
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ZAPATUA   19º / 13º

DOMEKA   18º / 12º

ASTELEHENA   19º / 11º

MARTITZENA   24º / 11º

EGUAZTENA   15º / 12º 

EGUENA   17º / 11º 

Zorion agurrak

BARIKUA, 4 · 09:00-09:00

UnamUnzaga Muruetatorre 2C - 
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

ZAPATUA, 5 · 09:00-09:00

IrIgoIen Bixente Kapanaga 3 - IUrreta

IrUarrIzaga, Karmele San Miguel 15 
- zornotza

09:00-13:30

navarro  Artekalea 6 - DUrango

UnamUnzaga Muruetatorre 
2C - DUrango

balencIaga  
Ezkurdi plaza 8 - DUrango

De DIego Intxaurrondo 22. - DUrango

bazan DIaz Uribarri 5 - DUrango

campIllo Montevideo 
etorb. 24 - DUrango

larrañaga-balentzIaga 
Berrio-Otxoa 6 - elorrIo

egUren, ISabel 
Trañabarren 15. - abaDIño

gUtIerrez, Iban Txiki Otaegi 3 - 
zornotza

melero, roSa marI  
San Pedro 31 - zornotza

09:00-22:00

Sanchez, mIren ItzIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDIño

SaraSKeta, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

DOMEKA, 6 · 09:00-09:00

navarro  Artekalea 6 - DUrango

IrUarrIzaga, Karmele San Miguel 15 
- zornotza

09:00-22:00

SaraSKeta, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

ASTELEHENA, 7 · 09:00-09:00

SagaStIzabal  
Askatasun etorb. 19 - DUrango

gUtIerrez, Iban Txiki Otaegi 3 - 
zornotza

09:00-22:00

Sanchez, mIren ItzIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDIño

MARTITZENA, 8 · 09:00-09:00

campIllo Montevideo 
etorb. 24 - DUrango

gUtIerrez, Iban Txiki Otaegi 3 - 
zornotza

09:00-22:00

Sanchez, mIren ItzIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDIño

SaraSKeta, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

IrUarrIzaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

EGUAZTENA, 9 · 09:00-09:00

mUgIca Andra Maria 9 - DUrango

gUtIerrez, Iban Txiki Otaegi 3 - 
zornotza

09:00-22:00

Sanchez, mIren ItzIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDIño

SaraSKeta, DIego Luis 
Urrengoetxea 5 - zornotza

IrUarrIzaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

EGUENA, 10 · 09:00-09:00

De DIego Intxaurrondo 22. - DUrango

gUtIerrez, Iban Txiki Otaegi 3 - 
zornotza

09:00-22:00

Sanchez, mIren ItzIar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - abaDIño

SaraSKeta, DIego Luis Urrengoetxea 
5 - zornotza

IrUarrIzaga, Karmele San 
Miguel 15 - zornotza

Botikak Zorion Agurrak

Eguraldia

zorIonaK@anboto.org   •  egUazteneKo 14:00aK arteKo epea

Zorionak, Adhara (776. alea)! Hamabostean behin zotz egiten dugun 
tarta zuri egokitu zaizu. Oparia eskuratzeko txartela gura duzunean jaso 
dezakezu Iurretako gure egoitzan:  Bixente Kapanaga, 9 an.

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

Zorionak, Xabat, urriaren 4an 
ospatzeko eguna dozu eta 
topera disfrutetea espero 
dot. Besarkada magiko bat, 
badakizu noren partez, je je.

Irati! Heldu zara 18ra! 
Mila kilo zorion etxekoen, 
lagunen eta dantza 
taldekoen partez, eta 
baita Garazi, Helene, 
Uxue, Eihar, Urko, Maier 
eta Anartzen partez ere!

Haizeak 17 urte egin zituen 
irailaren 26an. Zorionak etxeko 
guztien partez

Zorionak Urko! Muxu potolo bat 
famili guztiaren partez!

Zorionak Kizkur! Topera 
disfrutau zeure egune 
eta aprobetxau argazki 
polit piloa atarateko! 
Asko maite zaittugu!

Zorixonak lokaleko/
kuadrillako artistarik 
originalenari! Ingenieru 
langilea izatiez gain, 
burmuinan alde 
sortzailea super 
garatua dekon pertsona 
izugarrixe da. Plazer bat 
da zulako bat onduen 
eukitie. Mosu haundi 
bat danon partez ta 
zorionak Mikel :)
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Ortu txiki bat landuz hasi zuen bidea 
Anak, orain lau urte, eta apurka-
apurka proiektua gorpuztea lortu du. 
Sasoiko produktua landatzeko, 1.000 
metro koadroko ortua du Garaiko 
Goierri auzoan, eta fruta-arbolak lan-
datu ditu. Urrian, Garai Kontserbak 
izenagaz produktua merkaturatuko 
du, Durangoko eta Iurretako den-
da txikietan. Bertako eta sasoiko 
produktuekin otzarak prestatu eta 
saltzen ditu. 

Noiztik egiten dituzu kontserbak?
16-18 urtegaz lehenengo saiakera 
egin nuen ortua lantzeko, lagun 
talde bategaz, Derion, janaria guk 
geuk lortzeko amets hori betetze-
ko. Gerora, hiru lagun elkartuta, 
berriro egin genuen lurra lantze-
ko apustua. Proiektu polita sortu 
genuen Erandion. 
Garai Kontserbak enpresa sortu berri 
duzu orain. Erronka handia izan da.
Bai. Txikiak gara eta apustu han-
dia izan da. Orain arte, etxera-
ko edo lagunentzat egin ditut 
kontserbak eta marmeladak, eta 
orain, merkaturatu egin gura 
ditut. Harrera ona dutela ikusita, 
saltoa egin gura nuen. Osasun 
berme guztiak lortu ditut eta ahal 
dudan neurrian asetuko dut eska-
ria. Duten harrera ikustea da orain 
erronka, eta denbora eta etekinak 
ekonomizatzea.
Otzarak prestatu eta saltzen dituzu.
12 familiak osatutako sare txi-
kia dut. Mimo handiz presta-
tzen ditut otzarak, astero, 
eta gure inguruan ekoizten 
diren ahalik eta produk-
turik gehien eskaintzea 
dut helburu, hurbiletik 
elikatzea posible dela 
erakusteko. 
Horretarako, ekoizle 
sare bat lotu duzu.
Bai. Ortuan lan-
datzen ditudan 
b a r a z k i e k i n , 
egindako kon-
tserba eta marme-
ladekin batera, Iu- rretako 
ogia, Abadiñoko arrautzak, Ma-
llabiko pasta agroekologikoa 
eta Garai garagardoa eskain-
tzen dut otzara osatzeko. Jae-
neko (Andaluzia) olioa ere bai.

Zerk du arrakastarik gehien?
Sagar zukuak. Tomateek eta Iba-
rrako piperrek ere oso harrera 
ona dute. Negurako, elikadura 
emari oso ona dira kontserbak. Ne-
guan, brokolia, azalorea, 
porruak eta gutxi 
gehiago eskai-
n i daiteke. 
Udako ortu 
j e n e r o a , 
o s t e r a , 
oso  opa -
roa da, ko-
loretsua, 
e t a  o s o 
aukera ona 
kontserbak, 
ozpinetakoak, 
zukuak eta abar 
egiteko. Ortua la-
bora-

tegi bat da; lan piloa egin daiteke, 
eta probak egin behar dira.
Ortua bizimodua duzu lanbide baino 
gehiago?
Bai. Hurbileko batek behin esan 
zidan hemengo azken nekazaria 
izango naizela. Pena ematen dit. 
Gaurko nekazariok bizitza moder-
noaren beste betebehar batzuk 
ditugu eta korrika gabiltza. Zaila 
da. Baina oso pozik nago. Asko 
ikasi dut eta bizimodu honek asko 
aberastu nau.
Bada, kontsumo taldeak geroago eta 
zabalduago daude.
Kontzientziazio maila polita dago 
gazteen artean. Baina bizitza mo-
dernoa hor dago. Kontsumo tal-
dea naturaren zikloetara egokitu 
behar da. Kontsumitzailea ohitu 

egin behar da. Bestalde, ez dago 
ekoizle nahikorik eskaria 

asetzeko. Itxaron-zerren-
da dut, eta gura nuke 
otzara gehiago banatu, 
jende gehiagok hurbi-
letik jaten duela ikus-
teagat ik, ahalegin 
hori egiten dela ikus-
teagatik. Baina ortuak 
ez du hainbesterako 
ematen. Ortua ez doa 

bizitza modernoaren 
erritmora.

"Mimo handiz prestatzen ditut 
otzarak, astero, hurbiletik 
elikatzea posible dela erakusteko"
Ana de la Mazak Ingurumen Zientziak ikasi ditu eta otzarak egiten ditu kontsumo talde batentzat, 
inguruan ekoiztutako produktuak eskainita. Argi du posible dela bertatik elikatzea

Ana de La Maza 
LLaguno
(Algorta, 1991)  
• Garai Kontserbak

Barazki edo fruta bat
Masusta gorria
Gosari bat
Tostadak marmeladagaz
Pelikula bat?
Capitan Fantastic
Liburu bat?
Momentu honetan umeentza-
ko liburuak irakurtzen ditut
Paisaia bat?
Kostako edozein herri… Plen-
tzia, adibidez
Mendia ala itsasoa?
Itsasoa
Animalia bat?
Behia

Autoko musika aparatua piztu 
eta banoa etxerantz, sanmi-
gelak zain ditugu eta. “Etxera 
bueltan, gaur ere Anbotok txape-
la” diote Ganorabakuek disko 
zaharrean. Asmatu dute, gaur 
ere. Mariren kontuak izan-
go dira. Elorrio atzean utzita, 
Atxondotik pasatzen nabilela, 
begirada leihotik harago bota 
eta metalgintzako langileek 
eskegitako pankartaren atzeko 
planoan, sakonean, han agertu 
zait Mugarra mendiaren punta. 
Kuriosoa egin zait hemendik 
zelan bistaratzen den hain zo-
rrotz, letagina bailitzan, Iurreta 
eta Durango inguruetatik sabel 
baten antzekoa izan daitekee-
nean, bere altzoan gozo hartzen 
gaituen kareharrizko magal 
bat. Bi aldeak ederrak.

Diskotik irratira aldatu eta 
Gorka Urbizuren ahotsa entzu-
tean aukeratu dut sintonia. “Za-
bal begiak, mapa berriak tolestuta 
datoz”. Mugarrak bezala, bide 
eta egun guztiek eduki ditzake-
te alde zorrotzak zein gozoak. 
Zorrotza tokatzen denean go-
zoa ikustea zail egiten zaigun 
arren, eta gozoan gaudenean 
zorrotza ere etorriko dela ahaz-
tu arren. Bi aldeak estimatu 
beharrekoak. Ai ama, gidatzen 
dudanean larregi hausnartzen 
ez ote dudan hausnartu dut; ba-
tzuetan etxerako buelta zelan 
egin dudan ere ez dut akorduan 
izaten. Beno bada, eskuak bo-
lantera eta begirada aurrera.

Heldu naiz Mugarraren altzo-
ra. Irratia amatatu aurretik, 
“Cambia, todo cambia” kantatzen 
dabil Mercedes Sosa, segidan 
abisu emateko badagoela zer-
bait aldatzen ez dena: herriari 
eta gertukoei diegun maita-
suna. ANBOTOri ere letren 
leiho honetatik begiratuko diot 
aurrerantzean. Mugarrari lez, 
beste alde batetik, baina betiko 
maitasun berberagaz.

Lau- 
hortza

Mugarraren bi aldeak

Markel  
Onaindia Txabarri 
Kazetaria
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