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Sai zuria arriskuan
Urkiolako Parke Naturaleko lau sai zuri bikoteek geroago eta zailtasun gehiago dituzte 
kumeak hazteko. Mendi bideetatik kanpora dabilen jendeak sai zuria ikaratzen du, eta 
hegaztiak habiatik irten eta han uzten ditu arrautzak, behar duten berotasuna eman 
barik. Arrautza horiek galdu egiten dira sarritan.  • 2-3

Greba egun 
gehiago akordiorik 
lortu ezean
Abadiño • Rothenberger enpresako 
beharginak mobilizazioak egiten ari-
tu dira egunotan, patronalari lan hi-
tzarmena berritu dezan eskatzeko. 
Greba egun bi egin dituzte gaur arte, 
eta gehiago etorriko direla iragarri du-
te enpresak hitzarmena lortzeko "au-
rrerapausorik" ematen ez badu. Sin-
dikatuak eta patronala atzo batu zi-
ren negoziazio mahaian. Edizio hau 
ixterako, ez zuten akordiorik lortu. 
ELAko Aitor Taranco ordezkariak dio 
"lan mugimendu handia" dutela taile-
rrean, eta patronala negozioazioa 
"blokeatzen" ari dela, "pandemiaren 
aitzakiapean". • 12

Protestak Beltranen  
bilaketa lanak eten ostean

Zaldibar auzia · Joan zen astean, Joaquín Beltran bilatzea-
ri utzi zioten Zaldibarko hondakindegian. Hainbat eragilek 
"erantzukizunak argitzeko" eskaria egin dute. Eta protestak 
ere egin dituzte. Esaterako, Zaldibar Argitu plataformak dei-
tuta, manifestazioa egin zuten Zaldibarren. · 10

Anna Van der Breggenek irabazi du 
Durango-Durango klasikoa

Mañarian askotariko 
produktuen azoka 
egingo dute domekan 

Txirrindularitza • Herbeheretarra zen faboritoa, eta, aurrei-
kuspen guztiak beteta, bera izan da Durango-Durango klasikoan 
irabazlea. Van der Breggen eta SD Worx taldeko gainerako kideak 
Garain egon dira aterpetuta egunotan • 5

Mañaria • Goizetik eguer-
dira, herriko eta inguruko 
ekoizleen 14 postu ipiniko 
dituzte. • 8

I. ZuberogoItIa / e.M. Icarus
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NATURA  •  JOSEBA DERTEANO 

Urkiolako Parke Naturala fauna 
aberats baten bizilekua da. Han-
txe bizi dira lau sai zuri bikote, be-
re auzotar denekin batera. Zortzi 
sai zuri baino ez daude parkeko 
5.958 hektareetan. Bizimodu 
gatxera ohituta daude, baina az-
ken urteetan oraindino gehiago 
konplikatu zaie biziraupena. Ez 
bizimodu basatiak berez dakar-
tzan zailtasunengaitik, gizakia-
ren esku-hartzeagaitik baino: 
jende gehiegi dabil behar ez den 
tokietatik. Biologian doktorea 
den Iñigo Zuberogoitiak urte asko 
daramatza espezie bitxi honen 
jarraipena egiten Icarus Inguru-
giro Ikerketa enpresaren bitartez; 
sarritan, azterketak egiten ditu 
erakundeentzat. Egoeraren larri-
tasuna azaleratzen duen hainbat 
ikerketa argitaratu du aldizkari 
espezializatuetan eta "oso kezka-
tuta" dagoela dio.

Anboto, Mugarra, Atxarte eta 
Ipizte. Nor bere habian, lau zonal-
de horietako haitzetan bizi dira 
sai zuri bikoteak. Euren kokaleku 

zehatzak sekretua dira eta adi-
tuek urrunetik egiten dute anima-
lia horien jarraipena. Zergaitik? 
"Oso animalia sentikorra delako", 
dio Zuberogoitiak. Bere izakera-
ren ezaugarri hau funtsezkoa da 
gertatzen dabilena ulertzeko. In-
guruan pertsonaren bat dabilela 
sentitzen badu, habiatik irten egi-
ten du. Hegoak zabaldu eta badoa. 
Eta, mesfidati, ez da bueltatuko 
inguruan inor ez dagoela seguru 
egon arte. Honako hau da habiatik 

alde egitearen ondorioa: habiako 
arrautzak beharrezko zaintzarik 
barik uzten dituzte. Arrautzek 
berotasuna behar dute behar den 
moduan garatzeko eta saiak eurak 
dira, euren gorputzagaz, berota-
sun hori emateko ardura dutenak. 

Hori barik arrautzak galdu egiten 
dira. "Arrautza bost-sei ordutan 
berotasunik barik uztea nahikoa 
da galtzeko", zehaztu du Zubero-
goitiak.

Arrautzak galduta 
Honako hauek dira datuak: Mu-
garrako eta Atxarteko bikoteek 
galdu egin dituzte arrautzak aur-
ten. Urtean behin baino ez di-
tuzte ipintzen —bat edo bi, nor-
malean—, beraz aurten ez dute 
kumerik haziko. Atxartekoaren 
kasuan egoera oraindino kezka-
rriagoa da: azken hiru urteetan 
ez dute arrautzarik aurrera ate-
ratzerik lortu. Baina arazoa ez da 
oraingoa eta urte askoan ikusi den 
joera bat dela dio Zuberogoitiak. 
Datu honek ondo islatzen du hori: 
Anbotoko bikoteak hiru kume 
baino ez ditu hazi XXI. mendea 
hasi zenetik hona. Sai zuriak urte 
asko hartzen ditu, 25 bat, baina, 
hala ere, ez da batez besteko datu 
ona desagertzeko arriskua duen 
animalia lez katalogatuta dagoen 
espezie batentzat.

Jendea “zirrikitu guztietatik”
Gizakiak eragin “zuzena” du sai 
zuriaren ugalketaren desorekan. 
Inguruotan, betidanik egon da 
mendirako joera eta pandemiak 
eragindako konfinamenduaren 
ostean “areagotu” egin da joera 
hori. Kontua da jendea mendi 
bideetatik kanpora dabilela, sai 
zuriaren bizitoki eremura ger-
turatzen dela eta orduan eragi-
ten zaiola kaltea. “Arazoa ez da 
jendea mendian ibiltzea. Mendi 

bide askotatik ibili daiteke. Arazoa 
sortzen da jendea edonondik dabi-
lenean eta horixe dabil gertatzen. 
Jendea mendi bideetatik irteten 
da eta zirrikitu guztietatik dabil”, 
argitu du Zuberogoitiak. “Gainera, 
teknologia berrien laguntzagaz 
bide berri horiek azkar hedatzen 

dira sarean eta jendearen artean, 
eta sarritan bide horiek eurek 
errepikatu gura izaten dituzte”, 
gehitu du.

1989an Urkiolako Parke Natu-
rala sortu zenetik hona, hainbat 
lege ipini dute indarrean bertako 
fauna eta flora babesteko. Esate-
rako, Atxarteko eskalada bide ba-
tzuetan ibiltzea debekatuta dago 
urteko hainbat hilabetetan. Ho-
rrez gainera, 2016tik hona, Euskal 
Herriko hiru gailurrik enblemati-
koenak (Gorbeia-Anboto-Aizkorri) 
zeharkatzen dituen Hiru Haun-
diak 100 kilometroko lasterketa 
urrian egiten da ekainean beha-
rrean. Anboton, Mariren koba ere 
ezin da gura den guztietan bisita-
tu: urtarriletik irailera bitartean 
debekatuta dago. Neurri hauek 
guztiek eta gehiagok sai zuria-
ren eta beste zenbait espezieren 
ugalketa babestea dute helburu, 
martxotik irailera bitartean he-
men egoten direlako, Afrikarantz 
abiatu aurretik. 

Baina neurriak ez dira beti 
errespetatzen. Zuberogoitiak An-

Sai zuria animalia 
"sentikorra" da eta 
habiatik irten egiten du 
inguruan norbait 
sentituz gero

Mugarrako bikoteak 
galdu egin ditu arrautzak 
aurten; Atxartekoak ez du 
kumerik hazi hiru urtean

Urkiolako Parke Naturalean gizakiak egiten dituen jarduerek hegazti espezie honen biziraupena arriskuan ipini dute

Sai zuria Urkiolako parkean, irauteko geroago 
eta zailtasun gehiago duen bizilagun sentibera

Sai zuria Astxikitik ateratako argazkian; atzealdean Abadiñoko Mendiola auzoko frontoia eta elkartearen egoitza ikusten dira. JuANkARANDRES.BlOSpOT.cOm

Datuak
-
Espezie honi buruzko 
zenbait datu, sai zuria 
hobeto ezagutzeko:  

- 2007tik desagertzeko 
zorian dagoen animalia 
lez katalogatuta dago.

- Lau bikote bizi dira 
Urkiolako Parke 
Naturalean. Guztira,  
zortzi sai zuri.

- Hauetxek dira bikote 
bakoitzaren bizilekuak: 
Mugarra, Anboto, Atxarte 
eta Ipizte inguruak.

- Arrautza bat edo bi 
erruten dituzte martxo-
apiril inguruan.

- Hainbat habia izan 
ditzakete, baina 
euretariko bat da 
nagusia, eta ahal dutela 
bertan biziko dira beti.

- Martxotik irailera 
Durangaldean bizi dira. 
Irailean Afrikara migratzen 
dute, bizitzeko klima 
egokiago baten bila.

- Migrazioan 3.000 
kilometro inguru egiten 
dituzte 14 bat egunean.

- Parkeko hainbat giza 
jarduera mugatuta daude 
espeziea babesteko.
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botoko Mariren koba ipini du adi-
bide moduan. “Handik ingurutik 
nabilen egun guztietan ikusten 
dut jendea kobaren inguruan”. Ho-
nako hau da horren ondorioa: “Sai 
zuri bikote batek abandonatu egin 
zuen han inguruan zuen habia eta 
beste batera joan zen”. Izan ere, sai 
zuriek hainbat habia izan ditzake-
te. Euretariko bat habia nagusia 
izaten da, lehenengo bizitokia, eta 
beste erremediorik ez badute alda-
tzen dira lekuz bakarrik.

Anboto mendira igotzeko ohi-
ko bideetatik kanpora “jende 
asko” ikusten duela dio Zubero-
goitiak. “Horixe da arazoa, izkina 
guztietatik ibiltzen direla, alde ba-
tetik eta bestetik. Ikaragarria da”. 
Horrek sai zuriarengan ez ezik, 
inguruko fauna eta f lora osoan 
“neurri handiko” kalteak eragin 
ditzake.

Erantzukizun kolektiboa
Bota ur tanta bat urez bete-bete-
rik dagoen edalontzi batera eta 
gainezka egingo du. Baina azken 
tanta hori ote da bakarrik eda-
lontziak gainezka egin izanaren 
erruduna? Zuberogoitiaren ustez, 
erantzukizun kolektiboan dago 
gakoa. “Inork ere ez du uste bere 
akzio puntualak arazorik sortzen 
duenik, baina efektu sinergiko 
baten parte bihurtzen da. Batek 
eragindako kaltea aurreko beste 
batek eragindakoari gehitzen zaio 
eta kate bat osatzen dute. Denok 

gara desgaste jarraitu honen eragi-
leak”, azaldu du.

Egoera honi aurre egiteko erre-
zetetako bat “zentzuz” jokatzea 
dela dio. “Mendian ibiltzeko, ohi-
ko mendi bideak daude eta eure-
tatik ibili behar da. Hortik irteten 
dugunean hasten dira arazoak. 
Bakoitzak gura duena egiten badu 
ez dugu parke naturalik izango. 
Denon ardura da gure aberastasu-
na zaintzea", argitu du. 

"Toleranteegiak gara"
Gauza bat da legeak indarrean 
jartzea eta bete bat betearaztea. 
Ildo horretatik, herrialde “tole-
ranteegiak” garela uste du Zubero-
goitiak. Bere ogibideak munduko 
parke natural askotara eraman 
du: Kanadakoetara, Argentina-
koetara, Costa Ricakoetara… Eta 
beste inon ere ez du hemengorik 
ikusi. “Toki horietan bide jakin 
batzuetatik baino ezin zaitezke 
joan, eta bide horietatik irteten 
bazara isuna ipiniko dizute. Ka-
nadan 10.000 eurorainoko isunak 
ipintzen dituzte mendi bideetatik 
irtenez gero”. Baina, hemen, par-
ke natural baten arrakasta bisitari 
kopuruaren arabera neurtzen 
dela salatu du: "Horri ematen zaio 
balioa sarritan. Baina ez luke ho-
rrela izan behar. Urkiolakoa parke 
natural bat da eta bertako aberas-
tasunari eusteko bidean izandako 
lorpenak izan beharko lirateke 
neurgailurik garrantzitsuenak".

Ekosistema bat oso egitura deli-
katua da eta garrantzirik bakoa 
dirudien akzio txiki batek uste-
gabeko ondorioak ekarri ditzake. 
Horren adibide da Mugarra-Un-
tzillatx inguruan bizi den sai 
zuri emeari, goiko argazkikoari, 
2010ean gertatu zitzaiona. 

Sai zuria hegazti sarraskija-
lea da batez ere, eta Mugarrako 
emeak pozoinduta hildako arra-
toi bat jan zuen behin. Hilzorian 

zegoela, pertsona batek aurki-
tu eta abisu eman zuen. Fauna 
Basatiaren Bizkaiko Birgaitze 
Zentrora eraman zuten segituan. 
Han, behar zuen tratamendua 
eman zioten. Errekuperatu egin 
zen eta berriro askatu zuten bere 
habitatean.

Antzerako adibideak beste 
hegazti mota batzuetan ere izan 
dira. Esaterako, belatz handi 
bati honako hau gertatu zitzaion 
behin: airean zebilen drone ba-
ten hegalak hanka biak moztu 
zizkion. Kasu honetan, ez zuen 

Mugarrako sai zuriaren zortea 
izan eta lurrean odolostuta hil 
zen, Zuberogoit iak gogoratu 
duenez. 

Sai zuriaren adina
Urkiolako Parke Naturalean bizi 
diren zortzi sai zurietatik bik 
identifikaziorako eraztunak di-
tuzte hanketan. Mugarrako emea 
da euretariko bat. 2010ean ipini 
zioten eraztuna, eta ordurako 
eme heldu bat zen. Sai zuria sei 
urtegaz heltzen da helduarora. 
Beraz, adituek badakite 16 urte 
dituela gutxienez. Anbotoko arra 
da markatuta dagoen beste sai 
zuria. 2006an ipini zioten eraztu-
na, jaio zen urtean. Beraz, 14-15 
urte ditu. Gainerako sai zuriei 
buruz seguru esan daitekeena da 
den-denak helduak direla. 

Sai zuria gainerako sai espe-
zieetatik erraz bereizteko modu-
koa da: txikiagoa da, 1,5 metro 
inguruko hego-zabalerakoa. Ez 
dauka beste saiengan hain be-
reizgarria den sama luzerik, eta 
lumaje zuriagoa du. Laranja kolo-
reko mokoa du.   

3.000 kilometro 14 egunean
Durangaldeko neguko klima ez 
da batere egokia sai zuriarentzat. 
Horregaitik, bai Urkiolako Parke 

Naturaleko lau bikoteek eta baita 
Euskal Herrian bizi diren gaine-
rako 45-50 bikoteek ere, Afrika 
hegoaldera migratzen dute iraila 
heltzen denean. Senegalera eta an-
tzeko herrialdeetara joaten dira. 
14 bat egunean 3.000 kilometro 
egiten dituzte. Sai zuri guztiak ez 
dira hain urrun heltzen. Batzuek 
Extremaduran aurkitzen dituzte 
kondizio egokiak negua igarotze-
ko. Azken urteetan nabarmendu 

den joera horren arrazoia "aldake-
ta klimatikoa" dela azaldu du Zu-
berogoitiak. Neguak ez dira hain 
gogorrak orain eta behar duten 
janaria aurkitu dezakete. Dena de-
la, ez da eskualdeko saien kasua. 
Dauden tokian daudela, udaberria 
heltzen denean, martxo hasieran, 
sai zuriek kontrako bidea egingo 
dute eta Euskal Herrira buelta-
tuko dira arrautzak errutera eta 
kumeak haztera, horixe baita 
euren espeziearen biziraupena 
bermatzeko bidea. 

Mugarrako sai zuri emea ia hil egin zen 
2010ean, pozoindutako arratoi bat janda

Sai zuria Bizkaiko 
Birgaitze zentrora eraman 
zuten, hilzorian, eta 
errekuperatu egin zen 

Behin, drone baten 
hegalak hanka biak 
moztu zizkion belatz 
handi bati eta 
odolustuta hil zen 

"Arazoa ez da jendea 
mendian ibiltzea. Arazoa 
sortzen da jendea 
edonondik dabilenean" 

Eskualdean bizi den sai zuri baten hegaldia. Juankar andrés

Egoera honi aurre 
egiteko errezetetako bat 
"zentzuz" jokatzea dela 
dio Iñigo Zuberogoitiak

Mugarra inguruko sai zuri emearen irudia. Juankar andrés
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Landako Guneak 
gune bi izango 
ditu auto 
elektrikoak 
kargatzeko
DURANGO  •  JONE GUENETXEA

Durangoko Udalak Energia-
ren Euskal Erakundearen di-
ru laguntza jaso du Landako 
Guneko aparkalekuan auto 
elektrikoak kargatzeko gune 
bi ipini ahal izateko. 34.466 
euroko laguntza lortu du, 
aurreikusiriko inbertsioaren 
%100. Kargatzeko guneak urte 
amaierarako prest izatea gura 
du udalak. Agintariek adierazi 
dute egitasmoak herri "jasan-
garriagoa lortzeko eta aztarna 
ekologikoa murrizteko" ekar-
pena egingo duela.

Berrizen martxan da 
tokiko merkataritza 
suspertzeko 
hirugarren kanpaina

BERRIZ  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Berrizko Merkatarien Elkar-
teak eta Berrizko Udalak el-
karlanean antolatu dute egi-
tasmoa, hirugarrenez. Tokiko 
merkataritza bultzatzea izan-
go da helburua. Oraingoan 
bonu mota bakarra egongo da 
eskuragai. 30 euro ordaindu-
ta, erosleak 45 euroko bonua 
eskuratuko du, hau da, udalak 
15 euro emango ditu bonu 
bakoitzeko.

'Bizi Berriz' kanpainaren 
sustatzaileek azaldu dute-
nez, saltoki bakoitzak bonu 
kopuru zehatz bat izango du 
eta pertsona bakoitzak bonu 
bakarra erosi ahal izango du. 
Guztira, 730 bonu ipiniko di-
tuzte eskuragai.

Bonuak maiatzaren 17tik 
eskuragarri daude herriko 
komertzioetan, eta ekainaren 
17ra arte trukatu ahalko dira.

DURANGO •  EKAITZ HERRERA

Diruz lagunduko dituzten 28 kon-
tratu horietatik hamazazpi lanaldi 
osokoak izango dira. Gainerako 
hamaikak, ostera, lanaldi partzia-
lekoak. Kontratuen iraupenari 
dagokionez, Durangoko Udalak 
honako hau jakinarazi du: hamasei 
kontratuk sei hilabeteko iraupena 
izango dutela eta gainerako hama-
biek hirutik sei hile bitartekora. 
"Sasoi gatxa" dela-eta, udalak egoe-
ra hobetzen lagundu gura du "ahal 
den neurrian". 

Iaz 85.597 euro ipini zituen eta 
kopuru hori %215 igo du aurten. 
Horrela, aurtengo diru poltsa 
184.091 eurokoa da. Laguntzarik 
gehienak merkataritza arloko 
negozioek jaso dituzte. Udalak 
Lanbidegaz batera aktibatu du 
programa hau.

184.000 euroko laguntza inguruko 
enpresetan 28 durangar kontratatzeko
Durangoko Udalak kontratazio laguntzak kaleratu ditu. Lanbidegaz batera eginiko 
Kontratazio Laguntzen bitartez, inguruko enpresek 28 durangar kontratatuko dituzte

Kontraturik gehienak merkataritza arloan egingo dituztela aurreratu dute. 

Lanaldi osoko hamazazpi 
kontratu eta lanaldi 
partzialeko beste 
hamasei lagunduko 
dituzte diruz

Iaz 85.597 euro ipini 
zituzten kontratazio 
laguntzetarako; kopurua 
%215 igo dute aurten 

DURANGO •  J.D.

Lehiaketaren helburua garraiobide 
seguruago eta jasangarriagoak 
sustatzea zen eta irudiek gai hori 
islatu behar zuten. Aurkezturiko 
190 argazkietatik hamabi onene-
kin sari banaketa egin zuten joan 
zen astean Durangoko Olajauregi 
hotelean. Carlos de Cos-en Ihesbidea 
argazkia izan da irabazlea. Oroko-

rrean, jasotako argazkien kalitatea 
nabarmendu zuten antolatzaileek.

Argazki sarituekin, herririk he-
rri joango den erakusketa mugikor 
bat antolatuko dutela aurreratu 
zuen Rosa Trinidad Stop Bide Indar-
keriari elkarteko presidenteak. 

Ekimenak EAEko hiru Aldun-
dietako ordezkariak batu zituen, 
besteak beste.

Carlos de Cos-ek irabazi 
du Stop Bide Indarkeria 
elkartearen argazki lehiaketa 
190 argazki aurkeztu dituzte lehiaketara. Antolatzaileek 
esan dute inoizko parte hartzerik handiena egon dela

Carlos de Cos lehiaketako irabazlea Rosa Trinidadekin batera.
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GARAI  •  EKAITZ HERRERA

Halantxik dirudi, Garaiko patxa-
dak mesede egin diola, bere entre-
namenduek eta Garaiko egonal-
diak tandem egokia osatu dutela. 
Bera zen faboritoa, herbehereta-
rra, munduko txapelduna, Anna 
Van der Breggen. Eta berarengan 
ipinita zeuden aurreikuspen guz-
tiak bete zituen Durango-Durango 
klasikoaren aurtengo edizioa 
poltsikoratuta. Ibilbidea osatzeko 
behar izan zuen denbora, hauxe: 
02.51.23. Denbora tarte horretan, 
baina, oztopoak, eta ez gutxi. 
Txirrindularien arteko ihesaldi 
saiakerak batetik, eta Annemiek 
Van Vleuten lehiakidearen itzala 
bestetik. Van der Breggenek gogor 
lehiatu behar izan zuen Goiuriako 
eta Momoitioko igoeretan, Garai 
aldean, non eta egun horietan ope-
razio-base lez erabilitako lekutik 
gertu hain zuzen ere. 

Izan ere, Anna Van der Bregge-
nek eta SD Worx taldeko gainerako 
txirrindulariek Garaiko Lande-

txean hartu dute ostatu egunotan. 
Bertan lur hartu zuten joan zen 
zapatuan, eta bertan egon dira ater-
petuta eguaztenera arte. Landetxea 
erabili zuten prestaketak egiteko 
base modura. Eta bai, argi geratu da 
ondo zainduta egon direla bertan, 
ez zaiela ezertxo ere falta izan. 
Landetxeko arduradun Jasone 
Gezuragak eta bere lankideek 
detailerik txikiena ere zaindu 
dute txirrindularien egonaldia 
ezin atseginagoa izateko. "Zaindu, 
zaindu ditugu, eta disfrutatu ere 
egin dute gugaz", dio Gezuragak. 
Txirrindulariek herriko patxada 
arnastu dute, eta jan, bapo-bapo 
jan dute, osasuntsu. Platerkada 
bat pasta orain, barazki parrillada 
bat gero, Garaiko gatzatua handik 
eta arroz pastel txataltxo bat he-
mendik. 

Ez dago dudarik. Oizpeko hai-
zeak mesede egin die. Van der 
Breggeni ere bai. Beste garaikur 
bat eraman dute Durangaldetik 
Herbehereetara.

Garaiko egonaldiak 
mesede egin dio

SD Worx txirrindulari taldeko kideak eguaztenera arte egon dira Garain.

ZORNOTZA  •  EKAITZ HERRERA

Zornotzako Udalak berrikuntza 
lanak hasi ditu La Tejera lez eza-
gutzen den parkean. Umeentza-
ko jolasgune berri bat eta txaku-
rren olgetarako txoko mugatu 
bat atonduko ditu bertan. Bestal-
de, oinezkoen pasealekuko asfal-
toa eta eserlekuak ere berrituko 
ditu. Aurreikuspenen arabera, 
lanek hiru bat aste iraungo dute. 

Udalak jakinarazi duenez, La 
Tejera parkea berritzea herritar 
askoren eskaria izan da. Hain 
zuzen ere, 2021eko aurrekontu 
parte hartzaileetan islaturiko 
jardueretariko bat da. Parkea 
berritzeko inbertsioa 100.000 
euro ingurukoa da. Ixerango eta 
Gudari kaleek bat egiten duten 
lekuan dago parkea.

Zornotzako La 
Tejera parkea 
berritzeko lanak 
martxan diraAnna Van der Breggen Munduko txapeldunak irabazi du 

aurtengo Durango-Durango klasikoa. Egunotan Garaiko 
Landetxean hartu du ostatu SD Worx taldeko kideekin

Aurrean Anna Van der Breggen eta bere atzean Garazi Estebez. 
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ELORRIO  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Maiatzaren 14tik zerbitzu berri bat 
dago Elorrion: etxeko eta zaintza-
ko enplegurako informazio eta 
aholkularitza zerbitzua. Zerbitzu 
berri horrek aurrez aurre edo 
modu telematikoan funtzionatzen 
du eta etxeko eta zaintza-lanetan 
dabiltzan langileei dago zuzendu-
ta, eta baita horiek kontratatzen 
dituztenei ere. 

"Jakin badakigu ez direla beti 
errespetatzen gure herrian bizi 
eta lan egiten dugun guztion lan 
eskubideak. Hain zuzen ere, etxe-
rik etxeko eta zaintzako lanetan 
dabiltzan langileak egoera zaur-
garrian daude askotan, eta langile 
lez dituzten eskubide eta bete-
beharrei buruzko prestakuntza 
eta informazio gutxi dute", azaldu 
du Maria Herrero alkateordeak. 

Bestalde, Alazne Mendizabal Ber-
dintasun zinegotziak azpimarratu 
du zerbitzu honegaz "isilduta" 
dagoen kolektibo bati lagunduko 
diotela. 

Arreta motak
Arreta presentziala eta telemati-
koa izango da. Aurrez aurrekoa 
hileko lehenengo barikuan izan-
go da, 10:00etatik 15:00etara, 

udaleko gizarte-zerbitzuan. Eta 
telematikoa asociacionmujerescon-
voz@gmail.com helbidera idatzita 
edo 655 603 809 whatsappera 
idatzita.

Elorriok etxeko eta zaintza lanetarako informazio 
eta aholkularitza zerbitzu berria aurkeztu du
Elorrioko Udaletik jakinarazi dutenez, zerbitzu berri honegaz "isilduta" dagoen kolektibo bati lagundu gura diote

Ezkerretik hasita, Alazne Mendizabal, Lyudmila Montoya eta Maria Herrero.

Elorrioko Udala lanean 
dabil Kurutziagako 
bidegurutzeko arazoei 
konponbidea emateko

ELORRIO  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Kurutziagako bidegurutzea ho-
betu eta trafiko-arazoak amai-
tzeko asmoz, Elorrioko Udala 
azterketa bat egiten dabil. Berta-
tik azaldu dutenez, Gerediaga-
Elorrio autobidearen eraginez 
bidegurutze horretako zirkula-
zioa areagotu egin da, eta gune 
horrek soluzio eraginkor bat 
behar du. 

Hori horrela, eta mugikorta-
sun seguruaren alde, udaleko 
teknikariak eta gaian aditua 
den enpresa bat lanean dabiltza 
soluzio bat emateko. Behin lehe-
nengo azterlana eginda, egin 
beharreko jarduketak zehaztu-
ko dituztela jakinarazi dute.

Bestalde, udaletik azaldu dute 
proiektu horren barruan auto-
bus geltokiaren kokapena alda-
tzea ere aurreikusten dutela. 

Atxondotik Jaurlaritzara joan 
dira uda honetan eskolan 
sukaldea ipintzea eskatzeko
atxOndO  •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

Jokin Bildarratz sailburuari gutun 
bat helarazi eta gero, Atxondoko  
eskolako guraso eta umeak Jaurlari-
tzan izan ziren joan zen astean, uda 
honetan Atxondoko eskolan janto-
kia ipini dezaten eskatzeko.

Berton Bertokoa dinamikak 
maiatz hasieran jakinarazi zuenez, 
Hezkuntza Sailak aldatu egin ditu 
Durangaldeko hainbat ikastetxetan 
sukaldeak ipintzeko zituen aurrei-
kuspenak. Atxondon, esaterako, 

2020ko udan egin behar zuten sukal-
dea, baina denbora falta argudiatuta, 
urte horretako otsailean jantokiko 
lanak 2021eko udara atzeratu zituz-
ten. "Orain, berriro denborarik ez 
dagoela esanda, 2022ko udara atze-
ratu gura dituzte obrak. Lanek bost 
hilabete iraungo dutela aurreikus-
ten da. Bost hilabete horietan eskola 
orduak eta obrak bateratu beharko 
direla kontuan izanda, obrak ahalik 
eta lasterren hastea eskatzen dugu", 
esan dute Berton Bertokoakoek.

Atxondoko guraso eta umeak Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean.
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Ostalaritza 
gida

Durango

OIERDI
Herriko gudarien 8, durango

Tel.: 946 129 824  
gosari eta pintxo aukera haundia giro 
ezin hobean.

Iurreta

MIKELDI TABERNA
Kalebarria, 7 - durango 
Tel.: 944 073 988

gosari eta pintxo aukera haundia giro 
ezin hobean.

Durango

AI AMA
Joxe Miel barandiaran 2, behea, durango 
Tel.: 946 232 240 

gosaldu bazkaldu zein afaltzeko aukera. 
gozo eta osasuntsu gainera!

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

Eguneko menuak eta asteburuetako 
menu bereziak. goizetik pintxoak.  
giro oso ona.

Durango

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Abadiño

GAUARGI  
dantzari Etxetaldea, IurrETa 
Tel.:  944 356 674 
·gosariak, pintxoak, molleteteak, 
rabak, errazioak eta askotariko tortilak 
enkarguz,...
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MALLABIA  •  J.D. 

Igor Agirre Mallabiko alkateak 
positibo eman zuen alkoholemia 
kontrol batean joan zen maia-
tzaren 1ean. Durangon eginiko 
epaiketa azkar baten ostean, gi-
dabaimena kendu diote, zortzi 
hilabeterako. Alkateak azaldu 
du "lotsatuta eta damututa" da-
goela  eta aitortu du "akats larria" 

dela. “Txarto hasitakoa ahalik 
eta ondoen amaitu gura dut. Ho-
rretarako, gertatutakoaren berri 
eman behar diet bizilagunei, eta 
Mallabiko herriari barkamena es-
katu”, dio Agirrek. “Ez da berriro 
gertatuko”, jarraitu du. Bestalde, 
pandemiaren aurka indarrean 
dagoen araurik ez zuela "urratu" 
ere zehaztu gura izan du. 

Agirrek barkamena eskatu du 
alkoholemia proban positibo eman ostean

Mallabiko alkateak maiatzaren 1eko kontrol batean eman 
zuen positibo; gidabaimena kendu diote, zortzi hilabeterako

MAÑARIA  •  JOSEBA DERTEANO 

Mañariko Aste Kulturala bere az-
kenera heltzen dabil. Domeka ho-
netan amaituko da, urteroko ekin-
tza bategaz: askotariko produk-
tuen azoka. 10:00etatik 14:00etara, 
herriko eta inguruko ekoizleen 14 
postu bisitatu ahalko dira.

Azken egunetan eguraldia alda-
kor dabil. Horregaitik, udal ardu-
radunek azken unera arte itxaron 
gura izan dute azoka non egin 
erabakitzeko. Hain zuzen ere, gaur 
erabakiko dute plazan edo herriko 

pilotalekuan egingo den. Euririk 
iragarrita ez badago plazan egingo 
dute, eta, osterantzean, frontoian.

Batera zein bestera, bisitariak 
zirkuitu bati jarraituz ibiliko dira 
azokan; hau da, sarrera eta irteera 

puntu bana egongo da eta norabide 
batean ibili beharko da.

Askotariko produktuak aurkitu 
ahalko dira postuetan: ogia, gazta, 
gilda, eztia, pateak, ortuariak, txe-
rrikiak, landareak, sagardoa…

Bizi dugun egoeraren ondorioz, 
aurten ez da ahuntz azpigorrien 
txapelketarik egingo. Horrez gai-
nera, ez dute antxumerik erreko 
azokan, eta ez dute horren pintxo-
rik salduko. 

Askotariko produktuekin osaturiko azoka 
egingo dute Mañarian domekan honetan
Herriko eta inguruko 14 ekoizle batuko dira; gaur erabakiko dute azoka non egin; eguraldi 
iragarpena aldekoa bada plazan egingo dute, eta, bestela, plaza ondoko pilotalekuan 

Aurreko urte batean Mañarian eginiko azokaren irudia.

Zirkuitu bati jarraituz 
ibili beharko da azokan; 
sartzeko eta irteteko 
puntu bana izango du

Iurretako Lanbide Heziketa zentroak 
CO2 neurgailua garatu du
Sei prototipo egin ondoren, orain beste 12 egingo dituzte

IIURRETA  •  AITZIBER BASAURI

Iurretako Lanbide Heziketa zen-
troak CO2 neurgailu bat diseinatu 
eta garatu du, eta ikasleek eurek 
muntatutako sei prototipo egin 
dituzte. Herriko bibliotekan eta 
nagusien egoitzan bana ipiniko 
dute, eta hirugarren bat Durangal-
deko Enpresen Elkarteari emango 
diote. Besteak zentroan ipiniko 

dituzte. Gainera, beste dozena bat 
gehiago egingo dituztela esan du-
te, zentroan ipintzeko.

Kolore bidezko sentsore bategaz 
ikusi daiteke CO2 maila. Dena de-
la, neurgailuak tenperatura eta he-
zetasun datuak ere interpretatzen 
ditu. Esan dute zenbait ikastetxe 
eta erakundek interesa agertu du-
tela eta "oso pozik" daudela. 
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DURANGALDEA  •  EKAITZ HERRERA

Nazioartean gertatzen dabiltzan 
gatazka eta gerra egoerak oihar-
tzun zabala izaten ari dira gure es-
kualdean. Horren erakusgarri dira 
Iurretan eta Elorrion Palestinako 
herriaren alde egin dituzten elka-
rretaratzeak. Elorrioko kasuan, 
gainera, Kolonbiako herritarrak 

bizitzen dabiltzan errepresioa ere 
izan dute gogoan. 

Elkartasun adierazpen horiek 
jarraipena izango dute asteburuan. 
Izan ere, Durangon mobilizazio 
gehiago iragarri dute domekarako. 
12:00etan Palestinaren egoerari 
buruzko berbaldia eskainiko dute 
Andra Marian. Anis Hawari erre-

fuxiatu palestinarrak eskainiko 
du berbaldia. Hawarik urteak da-
ramatza eskualdean bizitzen, eta 
txikitatik bizi izan du bere herria-
ren kontrako errepresioa. 2018ko 
maiatzean berripaper honetako 
Markel Onaindia kazetariari adie-
razi zionez, Hawari Libanon jaio 
zen, bere gurasoak Palestinatik 
alde egitera behartuta egon eta 
gero. Orduko hartan ere bere he-
rrialdeak bizi zuen egoera larria 
deskribatu zuen: "Egoera uneoro 
larritzen doa, oso gogorra da pales-
tinarrentzat. Jasanezina da eta edo-
zein momentutan lehertu daiteke". 
Badirudi orduan iragarritakoak 
bete egin direla. Israelgo estatuak 
etenik barik bonbardatu du Gaza 
azken egunotan. Berbaldiaren on-
doren, kontzentrazioa egingo dute 
Andra Marian. 13:00etan izango 
da, Palestina Libre lelopean.

Palestinan eta Kolonbian 
bizitzen dabiltzan egoera 
salatu dute hainbat 
elkarretaratzetan
Elorrion eta Iurretan egin dituzte protestak. Durangon 
berbaldia eta kontzentrazioa egingo dituzte domekan

Eguaztenean Elorrion egindako elkarretaratzea.

EAJk gaitzetsi egin ditu 
Elorrioko eta Zaldibarko 
batzokien kontrako pintaketak  
"Halako ekintza kolektibo eta antolatuak" etetea eskatu 
du EAJk, "amorru eta gatazka giroa" sortzen dutelako

DURANGALDEA  •  M.Z / A.M.

Azken egunotan batzokien kon-
tra eginiko "erasoak" salatu ditu 
EAJ alderdiak. Gutxienez hamabi 
izan ziren joan zen asteburuan 
pintaketekin kalteturiko Bizkaiko 
batzokiak. Tartean, Elorriokoa 
eta Zaldibarkoa. "Halako ekintza 
kolektibo eta antolatuak berehala 
etetea" eskatu du alderdi jeltzaleak, 
ekintzek "amorru eta gatazka 
giroa" sortzea dutela "helburu" iri-
tzita. Era berean, gainerako alderdi 
politikoei "horrelako jokabideak" 
gaitzesteko eskatu die. Elorrioko 
batzokian, PNV faxista edo Lotu 
txakurrak zioten pintaketak agertu 
ziren. Zaldibarkoan, txakurrentza-

ko uhalak eta Ertzaintzaren aur-
kako mezuekin osaturiko "kartel 
erraldoi bat" agertu zen.

Ernairen protesta
Ekintzak Ernai gazte antolakun-
deak hartu ditu bere gain. Maia-
tzaren 7an Bilbon eta Gasteizen 
eginiko manifestazioetan Er-
tzaintzak gazteenganako izan 
zuen jarrera "oldarkorra" salatu 
gura izan dituzte pintaketekin. 
"Ertzaintzak oldarkor jo zuen ma-
nifestarien aurka eta 8 atxilotu eta 
65 zauritu utzi ziuzten guztira". 
Ertzaintzaren jokabide horiek 
ezin dira ardura politikorik barik 
geratu", azaldu du Ernaik.

Pintaketak Elorrioko Batzokian. 

Komunitatearen Deiadarra 
ekimena aurkeztu dute
Euskal joko eta kirolen topaketen lehenengo hitzordua 
asteburu honetan izango da; Abadiñon aurkeztu dute

DURANGALDEA  •  ARITZ MAldonAdo

Ikastolen Elkarteak Komunitatea-
ren Deiadarra ekimena aurkeztu 
du aste honetan Abadiñon. Euskal 
joko eta kirolak oinarri izango 
dituen topaketak antolatu dituzte; 
bost topaketa izango dira eta lehe-
nengoa zapatu honetan izango da, 
Sopelan (Bizkaia), hondartzako 
parkinean. Endika Zinkunegi 
Ibilaldiaren ordezkariak azaldu 
du egun osoko egitaraua prestatu 
dutela. Sopelako Ander Deuna 
ikastola eta Leioako Betiko ikas-
tola batuko dituzte (8,5 km) kate 
erraldoi baten bitartez; irrintzi 
deiadarragaz emango diote ha-
siera ekimenari. Ostean, jokoak 
hasiko dira. Gero, bazkaria egingo 
dute eta amaitzeko Garilak 26 
taldearen kontzertua egongo da. 
Segurtasun neurriak bermatuko 

direla azpimarratu dute antola-
tzaileek.

Lehia barik, ludikotasunetik
"Ekimenaren helburu nagusie-
netarikoa Euskal Herri osoan an-
tolatzen diren ikastolen jaietako 

komunitatea indartzea izango da, 
ludikotasunaren bitartez", azaldu 
du Mikel Egibar ekimeneko koordi-
natzaileak. Horretarako, gaitasun 
fisikoen ezaugarriak asko zainduko 
direla adierazi dute antolatzaileek.

Bost topaketa egingo 
dituzte urtea amaitu 
bitartean; lehenengoa 
zapatuan, Sopelan

DURANGALDEA  •  EKAITZ HERRERA 

Río de Oro elkarteak aldarrikape-
nez beteriko mendi martxa bat 
antolatu du domekarako. Saibi-
gainera igotzeko deia egin du, eta 
Saharako herriaren aldeko alda-
rrikapenak tontorretik lau hai-
zetara zabalduko ditu. Saharako 
bandera eskuan hartu eta mendi 
martxagaz bat egitera deitu die 
elkarteak herritarrei. Bertan par-
te hartu gura duenak Urkiolako 
Bizkarra jatetxeko aparkalekura 
jo beharko du domekan. Handik 
ekingo diote Saibigainerako bi-
deari, 11:00etan.

Azarotik gerran
Río de Orok gogora ekarri du Saha-
rako herriak azarotik bizi duen 
gerra egoera. "2020ko azaroan 
sahararrak berriro ere zutitu ziren 
dagokien askatasuna aldarrika-
tzeko, eta oraindino hura lortzeko 
bidean daude, baina ez bakarrik, 
gu ere bidean gaude eta", esan du 
elkarteak. Saharak 46 urteko kolo-
nizazio egoera bizi duela gaineratu 
du elkarteak.

Saibigainera igotzera 
deitu dute sahararrei 
elkartasuna adierazteko
Río de Orok deituta, mendi martxa egingo dute domekan. 
11:00etan irtengo dute, Urkiolako aparkalekutik

Río de Orok orain dela hilabete batzuk deitutako mobilizazioa. 
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abadiño  •  aritz maldonado

Bilboko Okupazio Bulegoko kideak 
"baikor" daude joan den astean 
Durangoko epaitegian ipiniriko 
salaketak direla eta; tramitera onar-
tuko dituztelakoan daude. Alde ba-
tetik, Desokupa enpresa salatu dute 
etxean indarrez sartzeagaitik eta 
bizilagunei mehatxu egiteagaitik. 
Bestetik, jabea ere salatu dute norba-
nakoaren eskubidea modu arbitra-
rioan egikaritzeagaitik. "Kasu hone-
tan, delitu larri bat egon daitekeela 
uste dugu. Jabe bati etxea okupatu 
badiote, baditu bere bideak horri au-
rre egiteko; salaketa ipini behar du 
epaitegian, edo polizia-etxean. Bide 

bi ditu, bide penal edo zigorgilea eta 
bide zibila; jabe guztiek dute aukera 
bata edo bestea aukeratzeko, baina 
ezin ditu pertsona batzuk kontrata-
tu inor botatzeko", adierazi du Iñaki 

Carro BOB elkarteko abokatuak.
Apirilaren 15ean Desokupa en-

presako hainbat kide Abadiñora 

etorri ziren, Zelaieta auzoko Alfredo 
Baeschlin kaleko eraikin bat huste-
ra. Bertako bizilagunak irtenaraztea 
"legez kanpokoa" izan zelakoan, 
Bilboko Okupazio Bulegoak jabea 
eta parte hartu zuten Desokupa en-
presako kideak salatu zituen. 

Carroren berbetan, horrelako "di-
namikak" etxeen jabeen "kalterako" 
izan daitezke. "Desokupa eta halako 
enpresak kontratatzea negozio ona 
da enpresentzat, baina ez etxeen 
jabeentzat, eta Abadiñoko adibidea 
argia da: diru bat ordaindu du, baina 
eraikinak okupatuta jarraitzen du, 
eta, gainera, jabeak arazo legalak 
izan ditzake", esan du Carrok. Apirilaren 15ean etxea hustu zuten uneetariko bat.

Bilboko Okupazio Bulegoak salaketa ipini du Zelaietako A. Baeschlin kaleko eraikina 
hustea "legez kanpokoa" izan zelakoan; epaileak onartuko duelakoan daude

"Desokupa eta halako enpresak 
kontratatzea negozio ona da 
enpresentzat, ez etxeen jabeentzat"

Desokupa enpresa 
salatu dute etxean 
indarrez sartzeagaitik 
eta bizilagunei mehatxu 
egiteagaitik

zaldibar  •  a.m.

Josu Erkoreka eta Arantxa Tapia 
sailburuek agerraldia egin zuten 
maiatzaren 14an. Bertan, Zaldi-
barko hondakindegian desagertu-
riko Joaquin Beltran langilearen 
gorpuzkiak bilatzeari utzi egingo 
ziotela iragarri zuten. "Erabilitako 
metodologia egokia izan da, baina 
emaitza negatiboa", azaldu zuten. 
Bilaketa lanak etenda, hainbat era-
gilek "erantzukizunak argitzeko" 

eskaria egin dute. Eta protestak ere 
egin dituzte. Esate baterako, Zal-
dibar Argitu plataformak deituta, 
manifestazioa egin zuten Zaldiba-
rren.

2020ko otsailaren 5ean Ei-
tzaga auzoko zabortegia amildu 
zenetik, dozenaka langile Alber-
to Sololuze eta Joaquin Beltran 
bilatzen ibili ziren; Sololuzeren 
gorpuzkiak iazko abuztuan topa-
tu zituzten. Bilaketa lanak amai-

tutzat eman arren, zabortegi 
inguruetako lurrak egonkortzen 
jarraituko dute, gero zabortegia 
"betiko" zigilatzeko.

Verterren doluminak
Bilaketa lanak amaitu direla-eta, 
Verter Recyling enpresak "pena 
handia" agertu zuen ohar baten 
bitartez, eta enpresako kideak 
"lur jota" daudela adierazi zuten 
Sololuze eta Beltran lankideen 
heriotzarengaitik. Zaldibarko 
Udalak ere elkartasuna adierazi 
zion Joaquin Beltranen familiari 
ohar baten bitartez.

Zaldibar auziko "erantzukizunak argitzeko" eskatu dute 
Jaurlaritzak Beltranen bilaketa lanak eten eta gero
Eusko Jaurlaritzak Joaquin Beltran langilearen gorpuzkiak 
bilatzeko lanak etetea erabaki du; Zaldibar Argituk mobilizazioak 
egin ditu "erantzukizunak argitzea" eskatzeko

Joan zen asteko mobilizazioa Zaldibarren.
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IZURTZA  •  Joseba derteano

Iazko urri-azaroko egun haizetsu 
batean zuhaitz bat Santa Ageda 
ermitaren ondoan dagoen ater-
pera jausi zen eta hainbat kalte 
eragi zuen teilatuan zein egituran. 
Joan zen astean kalte horiek kon-
pontzen hasi ziren. Udalak hiru 
proiektu eskatu zituen eta eureta-

riko proposamenik onenari eslei-
tu dizkio lanak, 15.609 eurotan. 
Bizkaiko Aldunditik diru laguntza 

bat jaso dute. Konponketa lanek 
hilabete inguru iraungo dute gutxi 
gorabahera. 

Aterpe horrek hainbat erabilera 
du. Esaterako, Izurtzako jaietako 
egun bat Santa Ageda ermitaren 
bueltan ospatzen da eta egun ho-
rretan taberna moduan erabiltzen 
da aterpea.

Santa Ageda ermita ondoko aterpea 
konpontzen hasi dira Izurtzan
Iazko urte amaierako egun haizetsu batean zuhaitz bat jausi zen ermita ondoan dagoen 
aterpera, eta hainbat kalte eragin zuen teilatuan eta eraikinaren egituran bertan 

Joan zen astean hasi ziren ermita ondoko aterpea konpontzeko lanak.

OTXANDIO  •  J.d.

Urduri dantza taldeak antolatuta, 
Jantzari dokumentala eskainiko 
dute Otxandion. Maiatzaren 29ko 
zapatuan izango da, 19:00etan,  
Mainondoko gimnasioan. Doku-
mentalak dantza parekidetasuna-
ren ikuspegia lantzen du. Ekimen 
horren harira, bezperan, maiatza-

ren 28an, mahainguru bat egingo 
dute toki berean, 19:00etan. Urdu-
ri taldeko sasoi bateko dantzariak 
eta Iurretako dantzariak batuko 
dira. Bertan, besteak beste, Ur-
duriren ibilbidea aztertuko dute 
genero ikuspegitik. Ekimen bie-
tarako sarrera librea da, aforoa 
bete arte.

Dantzariak Iurretako plazan dantzan.

'Jantzari' dokumentala 
eskainiko dute Otxandion
Maiatzaren 29an emango dute dokumentala; Urduri 
dantza taldeak mahai-inguru bat antolatu du bezperarako

Udalak 15.609 eurotan 
esleitu ditu lanak, eta 
joan zen astean hasi  
ziren aterpea konpontzen
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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). 

Elorrio I Beste urte batez Elorrion Uztaila Oparoa programa 
antolatu dute. Egitasmo honek herriko hainbat erakundek an-
tolatzen duen zenbait ekintza batzen du: zaldian ibiltzea, inge-
lesa modu dibertigarrian ikastea eta kirola egitea, besteak beste. 
Maiatzaren 28ra arte dago izena emateko aukera.

Dagoeneko eman daiteke izena Elorrion 
antolatu duten Uztaila Oparo programan

Abadiño I Eusko Jaurlaritzak 433 milioi euroko plana ipiniko 
du martxan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako enpresa txiki eta 
ertainen "lehiakortasuna" eta "modernizazioa" bultzatzeko. Pla-
naren Durangaldeko aurkezpena Mankomunitatearen eskutik 
egin dute Abadiñon. 433 milioi euroen %40 Ikerketa, garapen eta 
berrikuntza programetara bideratuko dute.

443 milioi euroko plana aurkeztu dute 
enpresa txiki eta ertainak bultzatzeko

Abadiño I Maiatzaren 14an, Mikel Garaizabal alkatea eta Javi 
Crespo alkateordea Barrualde-Galdakao ESIko arduradunekin 
batu ziren, Matienako pediatria zerbitzuagaz jarraitzea eskatzeko. 
Abadiñoko udal iturrien arabera, Osakidetzak "lasaitasun mezua" 
helarazi zien Garaizabali eta Crespori. "Pediatra berri bat lehenbai-
leen esleitzea da euren aurreikuspena, eta horretarako gestioak 
egiten hasita daudela baieztatu digute", azaldu du Garaizabalek.

Osakidetzak “lehenbailehen” esleitu gura 
du Matienarako pediatra berriaren plaza

Atxondo I Eixu Artisau Elkarteak eta Amillena Arrazolako bentak 
antolatuta, II. Artisau eta Sortzaileen Azoka egingo dute maiatzaren 
23an. Antolatzaileek azaldu dutenez, azoka 10:00etatik 15:00etara 
egongo da zabalik, eta bertaratzeko gonbita egin diote jendeari. 
"Gogo handia ipini diogun ekintza kultural honetara parte hartzera 
gonbidatzen zaituztegu, artisautza ikusi, sentitu eta gozatzeko", azal-
du dute antolatzaileek. Azoka girotuta egongo da. 12:30ean Elorrioko 
Nahiota bikoteak kontzertua eskainiko du.

Domekan, maiatzak 23, artisau eta 
sortzaileen azoka egingo dute Arrazolan

Duela sei hilabete (azaroan) 
jakin genuen Durangoko Uda-
lak Darío de Regoyosen mar-
golan bat erosteko aukera izan 
zuela. Artelana partikular 
batena zen eta 120.0000 €-ko 
kostua zuen. 

Horrek kalean sortu zuen 
zalapartaren ondorioz, hasie-
ra batean, dirua soberakine-
tik bakarrik kendu zela esan 
zen, eta horrek ez zuela esan 
nahi erosketa egingo zenik. 
Hala ere, denok genekien 
koadro hori erosiko zela. Mar-
txoaren hasieratik dago mu-
seoko biltegian gordeta, eta 
oso ondo zainduta, gainera. 
Orain, Merkatua Durangon lana 
ikusgai egoteko momentua 
heldu da. Horrekin batera, 
Durangoko Arte eta Historia 
Museoan artista asturiarra-
ren beste bederatzi margolan 
ere egongo dira. Esan behar 
da margolana oso polita dela, 
eta, gainera, sozialistok pro-
posatu genuela bere garaian 
artistak, Durangorekin zuen 
harremanagat ik, kale bat 
izatea.

Maiatzaren 20an izan da 
inaugurazioa eta Alderdi So-
zialistako kideok ez gara ber-
taratu. Izan ere, bizi dugun 
une ekonomiko delikatuare-
kin, ez dugu uste orain denik 
artelana eskuratzeko une ego-
kia. Koherenteak izan behar 
gara eta argi izan denak ez 
duela balio argazki baterako.

Horrek ez du esan nahi 
ez garela joango erakusketa 
bisitatzera eta ez ditugula 
durangar guztiak bisita egi-
tera animatzen. Museoko 
arduradunak antolatzen duen 
guztian egiten duen ahalegi-
na eta bere dedikazioa eza-
gututa, ez dugu zalantzarik 
arrakastatsua izango dela.

Politikan

Regoyosen margolana 
 ikusgai

Jesica  
ruiz Perez
PSE-EE

ABADIÑO •  ekaitz herrera

Abadiñoko Rothenberger enpresa-
ko langileak mobilizazioak egiten 
dabiltza hitzarmena berritzea es-
katzeko. Eguaztena bigarren greba 
eguna izan zuten eta "aurrerapau-
sorik ezean" beste hiru egunetara 
deitzeko asmoa dute.

Hitzarmena berritzea da behar-
ginen eskakizuna. "Lan mugimen-
du handia dago, baina patronala 
hitzarmenaren negoziazioa blo-
katzen dabil pandemiaren aitza-
kiapean", azaldu du ELAko Aitor 
Taranco ordezkariak. LABeko Mi-
kel Urangak, bestalde, beharginek 
eskatzen dituzten puntuetariko ba-
tzuk zerrendatu ditu. Adibidez,  "ar-
loan arloko soldata-igoerak egotea", 

"primen bitartez ordaintzen dire-
nak soldataren oinarrian islatzea", 
eta "KPI indizea igotzea". CCOO 
sindikatuko Juan Carlos Carnotak 

gaineratu du "bereizketak" daudela 
langiletik langilera, eta baja horiek 
bereizketarik barik kudeatu behar 
direla. Patronala eta sindikatuak 
atzo batu ziren eta edizio hau ixte-
rako ez zuten akordiorik lortu.  

"Aurrerapausorik ezean" greban jarraituko dute Rothenbergerren

Rothenberger enpresako langileak agerraldia egin zuten enpresa aurrean.

Patronala eta sindikatuak 
atzo batu ziren eta edizio 
hau ixterako ez zuten 
akordiorik lortu 
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Maiatzaren 
21ean
IURRETA antzerkia       
‘Los olivos pálidos’ (La 
Red Teatro), 19:00etan, 
Askondoko aterpean.

ZORNOTZA antzerkia     
‘El salto de Léucade’ (ESM 
Teatro), 19:00etan, Zornotza 
Aretoan.

Maiatzaren 
22an
ABADIÑO musika    
Matilda, 19:00etan, Errota 
kultur etxean.

BERRIZ musika    
Ikarass + Arima, 18:00etan, 
Kultur Etxean.

DURANGO musika    
‘Oholtzaratu’: Atuen 
+ Animaliek + Paulan 
Taldie, 11:00etan, Sorginola 
gaztetxean. 
26:10 + Ane eta Kimetz + 
Laru, 16:30ean.

ZORNOTZA kontzertua  
‘Espazioa, txistua, denbora’ 
(Aritz Labrador), 19:00etan, 
Zornotza Aretoan.

Maiatzaren
23an
ABADIÑO antzerkia     
‘Miss Spein’ (Aroa Blanco 
eta Aitor Arabiourrutia), 
19:00etan, Errota kultur 
etxean.

ATXONDO azoka  
Artisau azoka, 10:30etik 
15:00etara, Arrazolan.
Musika zuzenean: 
Nahinota, 12:30ean. 
Amillena bentak antolatuta.

IURRETA musika  
Ruper Ordorika, 19:00etan, 
Aita San Migel plazan.

MAÑARIA azoka  
Azoka, 10:00etan, Herriko 
plazan.

ZALDIBAR dantza saioa  
Dantza Saioa, Liburutegi 
Zaharrean. Helduak 11:00etan, 
eta familiak 12:00etan. 
Berbalagunen eskutik. Izen-
ematea maiatzaren 21era arte: 
zaldibarkoberbalaguna@gmail.
com e-postara idatzita edo 688 
72 29 89 telefonora deituta.

Maiatzaren 
26an
ATXONDO berbaldia  
Goiener: Energia 
berriztagarrien 
sorkuntza eta kontsumo 
kooperatiboa, 18:00etan,  
Arrazolako Amillena bentan.

ELORRIO kirola    
Nagusientzako jarduera 
fisikoa, 11:00etatik 
12:30era, Herriko plazan.

ZALDIBAR topaketak    
Familia topaketa, 
Gaztelekuan. LHko 6. mailakoak 
19:15ean eta DBHko 1ekoak 
19:45ean.

Maiatzaren 
27an
ZORNOTZA zine klasikoa  
‘Passport to Pilimco’ filma, 
19:00etan, Zornotza Aretoan. 
Jatorrizko bertsioan.

Maiatzaren 28an

ELORRIO ikuskizuna 
‘Manifestua’ (Ekida 
kultur ekimen sozialista), 
19:00etan, Arriola antzokian.

IURRETA narrazioa 
‘El coso’ helduentzako 
ahozko narrazioa (Diego 
Magdaleno), 19:00etan, 
herri bibliotekan.

Maiatzaren 30era 
bitartean
ABADIÑO erakusketa 
Jose Mari Gastelu-
Urrutiaren margolanak, 
Errota kultur etxean.

DURANGO erakusketa 
‘Anzola: Robert Capa 
euskalduna’ (Mauro 
Saravia), Arte eta Historia 
Museoan.

DURANGO erakusketa 
Andres Nagelen artista-
liburuak, Arte eta Historia 
Museoan. Museoan 
Nazioarteko Eguna ospatzeko 
antolaturiko erakusketa.

Desira eta beldurra, drama 
psikologiko eta sexual batean

Lurrun minez obrak hiru maritxu-
ren arteko drama psikologiko, 
sozial eta sexuala kontatzen du 
antzezlanaren sinopsiak azal-
tzen duenez. Gaizka Chamizok, 
Jon Koldo Vazquezek eta Pelayo 
Serranok osatzen dute hiruki 
arrosa. Galder Perezek sortu eta 
Olatz Gorrotxategik zuzendu-
riko obra da eta Arriolan tau-

laratuko dute gaur, 19:00etan. 
Ezusteko topaketa Daviden Errei-
nua izeneko gizonezkoen sauna 
batean gertatuko da, ustez ano-
nimatuan gertatzen den sexu 
trukerako espazioan. Desirak eta 
beldurrak, alkohola eta pasioa, 
ezinegona eta nahiak, izerdia eta 
lurruna, gorputzak eta arimak 
nahastuko dira bertan.

‘Lurrun minez’  
ANTZERKIA ELORRIO :: Maiatzak 21

Zinema
:: Berriz  
KULTUR ETXEA
• Godzilla vs Kong 
barikua 21: 17:00 
domeka 23: 17:00

:: Durango  
ZUGAZA
• Mia y Moi
barikua 21: 19:30
zapatua 22: 17:45/20:00 
domeka 23: 17:45/20:00 
astelehena 24: 18:00/20:15
martitzena 25: 19:30  
eguaztena 26: 18:30 

• Poliamor para  
principiantes
barikua 21: 19:30
zapatua 22: 18:30/20:30 
domeka 23: 18:30/20:30 
astelehena 24: 18:00/20:15
martitzena 25: 19:30  
eguaztena 26: 18:30

• Spiral: Saw
barikua 21: 19:30
zapatua 22: 18:30/20:30 
domeka 23: 18:30/20:30 
astelehena 24: 18:00/20:15
martitzena 25: 19:30  
eguaztena 26: 18:30
• Cascarrabias. El cuento 
de un mago  
zapatua 22: 16:30 
domeka 23: 12:00/16:30
• Félix y el tesoro de 
Morgaa  
zapatua 22: 16:30 
domeka 23: 12:00/16:30
• Maya erlea. Ezti jokoak 
domeka 23: 12:00

:: Elorrio  
ARRIOLA
• Hijos del sol   
zapatua 22: 19:00
domeka 23: 19:00 
astelehena 24: 19:00

:: Zornotza  
ARETOA
• Bajo las estrellas de 
París
domeka 23: 19:00
astelehena 24: 19:00
• Earwig y la bruja  
domeka 23: 12:00

ANBOTOko agendan ezer iragarri 
gura baduzu, idatzi agenda@anboto.org helbidera edo 
deitu 946 232 523 telefonora, eguazten eguerdia baino lehen.
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musika  •  aritz maldonado

Paule Bilbaok (ahotsa eta gita-
rra), Josu Gonzalezek (baxua) eta 
Gontzal Bilbaok (bateria) osa-
tzen dute Arima hirukotea. Talde 
emankorra da. Urte biko tartean, 
'Metamorphosis' eta 'Biluztasunez 
jantzita' EPak kaleratu dituzte 
Bonberenea Ekintzak zigiluagaz, 
eta dozenaka kontzertu eskaini 
dute; izurriteak kontzertuen dina-
mika moztu arren, denbora tarte 
hori baliagarria izan zaie bigarren 
lana konposatzeko. Etenaldiaren 
ostean, Azkoitian (Gipuzkoa) hasi 
dute bira, joan den asteburuan; 
Berrizko Kultur Etxean joko dute 
zapatuan, Ikarass talde duranga-
rragaz batera, 18:00etan. Berrizko 
kontzertuaren ondoren, Tolosan, 
Gasteizen eta Gernikan joko dute, 
besteak beste. Taldeko Paule Bil-
baok erantzun die gure galderei.

Gogotsu zaudete kontzertuetarako?
Jakina! Denbora dezente darama-
gu zuzenekoak prestatzen, abesti 

zerrenda berri bategaz, eta aurreko 
zuzenekoen dinamika eta egitura 
apur bat aldatzen. Gogo handia 
dugu jendeagaz egoteko eta berriro 
ere kontzertuen erritmo hori be-
rreskuratzeko.

Asko kostatu zaizue abesti berriak 
zuzenekoetara moldatzea?
Berez, abestiak konposatzera-
koan, ordena bati jarraitzen dio-
gu: normalean, looper edo soinu 
pedal bategaz gitarra geruzak 
sortzen ditut; gero, melodia edo oi-
narrizko gitarra riff bat dudanean, 
letrak eta ahotsa sartzen ditut, eta 
gero baxuagaz eta bateriagaz bo-
robiltzen ditugu abestiak. Horixe 

da oinarria, eta kontzertuetan ere 
horrela egiten dugu. Kontzertuak 
aukera ona dira abestiak geruza-
rik geruza zelan eraikitzen ditu-
gun ikusteko.
'Biluztasunez jantzita' diskoak soinu 
trinkoagoa du. Apropos bilatu du-
zuen zerbait da? 
Denbora gehiago daramagu elka-
rregaz jotzen, eta, zelanbait, sendo-
tu egin da soinua, bai. Disko honek 
asebete egin nau; aurrekoan zerbait 
falta zela uste dut, baina oraingoa 
helduagoa da, eta garapena atze-
man daiteke bertan.
Doinu aldetik ere, bestelako ñabar-
durak atzeman daitezke.
Esango nuke talde lez ideiak ar-
giago ditugula. Estilo aldetik des-
berdintasun bat igartzen da, baita 
sonoritate eta letren aldetik ere. 
Aurreko diskorako, talde klasi-
koen eraginean oinarritu nintzen, 
eta azkenaldian bestelako musika 
entzuten aritu naiz, eta horrek 
eragina izan du konposatzerako 
orduan.

Talde klasikoak diozu. Zeintzuk lira-
teke zuretzat talde klasiko horiek?
Klasiko esatean, nerabezarotik 
entzun ditudan taldeak esan gu-
ra nuen: Sonic Youth, Nirvana, 
Pixies, PJ Harvey... Gero, shoega-
ze, post rock edo noise doinuetan 
sakondu dut, eta hor Slowdive 

aipatuko nuke nire gustuko talde 
lez. Emo edo post hardcore aldetik, 
ostera, Touché Amoré, La Dispute 
edo My Bloody Valentine aipatuko 
nituzke.
Oraingoan ere Bonbereneara jo du-
zue grabatzera.

Txapek [Karlos Osinaga] soinua 
ulertzeko duen modua oso apropo-
sa da gure estilorako. Gainera, bera-
gaz hartu-eman estua daukagu eta 
oso erraz lan egiten dugu elkarre-
gaz. Aste oso bat egon ginen bertan. 
Abestiak nahiko amaituta eraman 
genituen, baina han azken ukituak 
eman genizkien. 
Shoegaze doinuek berezkoa dute 
iluntasun bat. Egun bizi dugun egoe-
rak erraztu egiten du konposatzea?
Egia esateko, konposatzen dudana 
nahiko iluna irteten zait beti. Ez 
dakit zergaitik, baina horrela da. 
Iazko udaberriko itxialdian egin ni-
tuen lan honetarako konposaketa 
lanak; ihes egiteko nire modua izan 
zen. Etxean dugun lokalera jaisten 
nintzen, eta bertan sortu nituen 
abesti guztiak; gero, talde moduan 
borobildu egin genituen. Egoera 
hartatik irten eta neure buruagaz 
konektatzeko beharrezkoa nuen. 
Nik uste dut musika eta artea oso 
baliagarriak direla horretarako, 
norberaren zaurgarritasun, senti-
mendu eta horiekin konektatu eta 
azaleratzeko.
Diskoaren grabazioan Sara Zozayak 
kolaboratu du, eta zuzenekoak ere 
euskaraz ezohikoagoak diren propo-
samenak batzen dituzten taldeekin 
egingo dituzue, Abereh, Ro, Sofa, 
Lepora... Eszena aldatzen ari da?
Nik uste dut euskaraz gehiegi 
landu ez den estiloa dela gurea. 
Proposamen modura, interesgarri 
egiten du horrek, eta horrela beti 
egiten zaio ekarpena euskal kul-
turari ere. Baina bai, proposamen 
interegarriak dituzten talde berri 
asko dago, eta orokorrean esango 
nuke musika desberdina egiten 
duten talde horien artean sartzen 
garela gu ere. Gainera, gure ar-
tean ia guztiok ezagutzen dugu 
elkar, eta horrelako familia edo 
talde bat sortu dugu, eta elkarre-
gaz jotzean sortzen den zera hori 
oso polita da.
EP formatuan kaleratu duzue lan 
hau ere. Apropos egindako aukera-
keta da?
Nik betidanik izan dut gustuko 
EPak kaleratzea, pilula txikiak. 
Gaur egun musika kontsumitzeko 
modua oso azkarra da, eta esango 
nuke entzuleak berak gehiago 
disfrutatzen duela horrela, lanak 
pilula txikietan kaleratuta.

Talde lez orain urte bi hasi gi-
nen kontzertuak eskaintzen eta 
diskoak kaleratzen. Eta zortea izan 
dugu, kontzertu asko irten zaizki-
gulako denbora honetan, eta baita 
orain ere. Eta hori eskertzekoa da, 
kultura oso txarto tratatzen ari di-
ren sektorea izaten ari delako.

“Kontzertuak aukera ona dira abestiak zuzenean 
geruzarik geruza zelan eraikitzen ditugun ikusteko”

Gontzal Bilbao, Paule Bilbao eta Josu Gonzalez..

Arimak 'Biluztasunez jantzita' disko berria aurkeztuko du Berrizko Kultur Etxean Ikarass durangarrekin batera; zapatuan izango da kontzertua, 18:00etan

Nerabezarotik entzun 
ditudan taldeen 
eragina nabarmena 
zen 'Metamorphosis"  
diskoan: Sonic Youth, 
Nirvana, Pixies,  
PJ Harvey... 

Denbora dezente 
daramagu zuzenekoak 
prestatzen, abesti 
zerrenda bategaz eta 
hauen dinamika eta 
egitura aldatzen
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Sapere aude

Ausart gaitezen jakitera. Pentsamendua 
bera jada baldintzatua dugu. Nietzschek 
zioen: artaldea. Alienazioa, Marxek. Be-
rreskuratu beharreko kontzeptuak biak, 
inoiz puri-purian egon ez badira.

Ez naiz neure arrazionaltasuna 
erabiltzera ausartu. Descartesek lagun-
duko dit egiten: lehendabizi, deseraiki 
buruko ideiak. Eta ausartu neure kabuz 
eraikitzen. Eta izan ausarta.

Ala eguneroko berri emankizunaren 
arabera erabakiko dut Astra Zenecaren 
beldur izan ala ez?

Informazioa da armarik potenteena. 
Eta informazio guztirako sarbidea izan 
dezadan baliabide guztiak emango 
dizkidazu, sare sozialetan ni bezalakoe-
kin eta desberdinekin elkar trukatuko 
ditut iritziak, administrazio guztiek 
gardentasun printzipioaren arabera jo-
katzen dutela bermatuko didazu. Askea 
naizela sinestaraziko didazu. Baliabide 

guztiak ditudala nire eskubideak gau-
zatzeko. Sinestaraziko didazu. Libre eta 
erabakiduna. Entelekia.

Hori guztia sinestaraziko didazu es-
kubide guztiak kendu bitartean. Esku-
bide guztiak kentzen dizkidazu baina 
neure onerako dela esango didazu.

Baina ausarta bazara, kriminaliza-
zioa dator. Ondo programatua. Sorgina 
zarela esango dizute. Trumpen antza 
duzula eskubideez ai zarenean. Eta 
barregarriago gera nadin, eredurik ba-
rregarrienarekin elkarrizketa erretras-
mitituko dute, nire pentsaera kantari 
drogazale ero horrenarekin parekatuz. 

Pantailaren aurreko zein atzeko tertu-
liak berberak izango dira ostean: iri-
tziemaile berekoak batasun orgasmiko 
batera helduko dira. Zugarramurdiko 
emakumeek ere sorgin ez zirela aldarri-
katu zuten hilketa unera arte. Haiek ere 
inork jarritako sorgin izenez ezagutzen 
ditugu: beste erreinu bateko soldadu eta 
inkisidoreek ezarritakoarekin. Duran-
go 2021.

Beste behin gure osasunaren au-
rretik negozioa dagoen zalantzaren 
aurrean gara. Heriotzaren beldurrak 
sapere aude-ri irabazi dio Hirugarren 
Mundu Gerran.

Indibidualista edo errudun izenda-
tua izatearen beldurrak irabazi egin dio 
sapere aude-ri.

Lanetik kaleratua izateko arriskua-
ren aurrean, askatasuna mugatzeari 
amen.

Osasuna eta askatasuna uztartu 
behar dituen lege egitasmoen aurrean, 
sapere aude.

Gai librean

Josune 
Aranguren Zatika

Filosofoa

Ala eguneroko berri 
emankizunaren arabera 
erabakiko du Astra 
Zenecaren beldur izan ala ez?

margolaritza  •  a.m.

Darío de Regoyos margolari as-
turiarraren (Ribeseya, Espainia, 
1857-1913) bederatzi lan batzen 
dituen erakusketa ikusgai egon-
go da gaurtik aurrera. Besteak 
beste, Merkatua Durangon koa-
droa egongo da ikusgai. Margo-
lariaren lan hau 1907koa da eta 
Andra Mariko elizpea "bizi-bizi" 
erakusten du. "Garrantzitsua da 
Merkatua Durangon koadroa Du-
rangon egotea ikusgai, baina ez 
genuen hor besterik barik ipini 
gura; jendea Regoyosen eta bere 
lanen testuingurua hurbildu 

gura genuen. Nor zen Regoyos 
eta zergaitik bizi zen Durangon, 
besteak beste", azaldu du Garazi 
Arrizabalaga Arte eta Historia 
museoko zuzendariak.  "Bere 
kuadroetan sasoi hartako Iurre-
ta, Elorrio eta Urkiola ikusten 
dira, adibidez", gaineratu du.

Ekintzak ekainean
Ohikoa den moduan, erakuske-
tagaz batera ekintza osagarriak 
antolatuko dituzte museoan. 
Ekainetik aurrera, bisita gida-
tuak egingo dituzte helduentzat, 
eta baita tailerrak ere umeen-
tzat. Katalogoa ere osatu dute.

Regoyosen 'Merkatua Durangon' 
ikusgai Arte eta Historia museoan
Regoyosen 9 lan batzen 
dituen 'Durangoko begirada 
inpresionista' ikusgai dago 
gaurtik

'Merkatua Durangon' koadroaren argazkia.

Zapatuan Oholtzaratu! jaialdia 
egingo dute Sorginolan
Durangaldeko sei musika taldek parte hartuko dute 
musika jaialdian, goizeko eta arratsaldeko emanaldietan

musika  •  a.m.

Klak! dinamikak Oholtzaratu! 
musika jaialdia antolatu du maia-
tzaren 22rako. Durangaldeko sei 
musika taldek parte hartuko dute 
bertan. Antolatzaileen esanetan, 
taldeetako batzuentzat lehenengo 
kontzertua izango da zapatukoa. 
Sorginolan horrelako ekimenak 
egin ahal izatea ere nabarmen-
du dute. Kontzertuak emanaldi 
bitan egingo dituzte. Goizean, 
11:00etan, Paulan Taldie, Atuen 
eta Animaliek taldeek joko dute. 

Eta 16:30ean hasita, 26:11, Ane eta 
Kimetz, eta Laru taldeek eskai-
niko dute zuzenekoa. Esandako 
moduan, talde hauetako batzuen-
tzat euren ibilbideko lehenengo 
kontzertua izango da. Horrelako 
ekimenekin, gazteak musika-
ra hurbiltzeko helburua dute. 
Kontzertuetan osasun neurriak 
beteko dira. 

1. eta 2. batxilergoko gazteen 
artean euskararen erabilera sozia-
la bultzatzeko erronka du Berba-
roren Klak! dinamikak.

26:11 taldea.

'Merkatua Durangon' 
artelanaz gainera, 
Regoyoren beste zortzi 
obra erakutsiko dituzte

Helduentzat bisita 
gidatuak eta umeentzat 
tailerrak egingo 
dituzte ekainean
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FUTBOLA  •  J.D.  

Euskal futbolak dituen profesio-
nalik prestigiotsuenetariko asko 
Durangotik pasatuko dira datorren 
astean. Kirolenek, Kirol Irakaskun-
tzen Ikastetxe Publikoak, antola-
turiko jardunaldietan izango da, 
Durangoko Udalaren eta Jaurlari-
tzaren laguntzagaz. 

Jardunaldiak hiru egunetan 
banatuko dituzte, maiatzaren 26tik 
28ra. Denak San Agustin Kulturgu-
nean izango dira. 'Euskal futbola, 
oinarritik gailurrera' izena eman 
diote ekimenari eta euskal futbola 
askotariko ikuspegietatik landuko 
dute; gizonen zein emakumeen 
euskal selekzioa, formakuntza, 
euskara futbolean…

Gai horiek guztiak arloko pro-
fesionalen berbaldi edo mahai-in-
guruekin landuko dituzte. Lehen 
mailako euskal taldeen entrena-
tzaileak etorriko dira: Jose Luis 
Mendilibar, Jagoba Arrasate, Nata-
lia Arroyo eta Iraia Iturregi, beste 
askoren artean. 

Jardunaldiak futbol munduan 
sakondu gura dutenei bideratuta 

daude. "Guk gure klaseetan ematen 
dugunaren jarraipen bat izatea gura 
dugu, baina irakasleak gu izan beha-
rrean, arloko profesionalak izango 
dira", adierazi du Iabi Requero Kiro-
leneko futbol saileko arduradunak.

Sarrerak Kutxabankeko kutxa-
zainetan eskuratu daitezke, eta 

baita San Agustin kulturgunean 
ere. Kiroleneko ikasle eta irakasle 
ohientzat zein entrenatzaile txarte-
la dutenentzat %50eko deskontuak 
daude. Horrela, hiru eguneko bo-
nua 60 euro izango da; arratsaldeko 
ekitaldietarako bonua 40 euro, eta 
goizekoetarakoa 30 euro.

Sarrerak soberan geratzen badi-
ra, egunean bertan ipiniko dituzte 
salgai: 30 euro egun osokoa eta 20 
euro egun erdikoa.

Jardunaldien aurreko egunean, 
martitzenean, The Pass filma eskai-
niko dute San Agustinen, 19:00etan, 
eta sarrera doakoa izango da. 

Mendilibar, Clemente, Iturregi… futboleko euskal 
profesionalik onenekin ikasteko aukera Durangon
Euskal futbolean erreferentziazkoak diren profesionalekin 'Euskal futbola, oinarritik gailurrera' jardunaldiak antolatu dituzte

Ekimeneko antolatzaileak eta laguntzaileak Arripausuetan egindako aurkezpenean.

IRONMANA  •  J.D. 

Gurutze Frades iurretarra Tulsa 
hirian (Oklahoma, AEB) dago 
aste hasieratik. Han lehiatuko 
den Ironmanean parte hartuko 

du domekan. Helburu bategaz 
arituko da: munduko txapelke-
tara sailkatzeko jokoan egongo 
diren hiru txarteletariko bat 
eskuratzea.

Ironmanetan parte hartzen 
duten triatloilarientzat Kona-
ko munduko txapelketa (Ha-
waii) izaten da urteko proba 
nagusia, eta Fradesek hainbat 
urte darama hitzordu horreta-
rako sailkatzen.

Baina aurten gatx dago sail-
kapena. Lasterketa gutxi da-
goenez, munduko onenek ez 
dute hutsik egiten hitzordue-
tara. Horixe gertatuko da Tul-
sako proban: maila handiko 
parte hartzai le asko batuko 
dira hiru txarteletar iko bat 
eskuratu guran. Proba horren 
ondoren, plaza gutxi geratuko 
dira banatzeko. Beraz, dome-
kakoa ez da azken aukera izan-
go, baina bai azkenetar ikoa 
Imedusa babesle duen eta Mu-
garra Triatloi Taldean dabilen 
iurretarrarentzat.

Sier ra Nevadan h i r u aste 
eman ditu entrenatzen aste -
buruko Ironmana prestatzeko, 
eta "indartsu" dagoela dio. 

Honako hauek dira Ironman 
bateko distantziak: 4 kilome-
tro igerian, 180 bizikletan eta 
42 korrika.

Gurutze Fradesek munduko txapelketara 
sailkatzea du helburu Tulsako Ironmanean

Gurutze Frades entrenamendu saio batean asteburuko hitzordua prestatzen.

FUTBOLA  •  J.D.

Bigarren B Mailatik Bigarren Mai-
lara igotzeko play offak Extremadu-
ran jokatzen ari dira. Beraz, Amo-
rebietari hango talde baten kontra 
aritzea egokitu zaio, Badajozen 
aurka hain zuzen ere. Badajoz klub 
indartsua da eta hasieratik igotze-
ko faboritoen zerrendan zegoen. 
Amorebieta ez da faborito izango, 

baina Iñigo Velez de Mendizabalek 
gidaturiko gizonek behin baino 
gehiagotan erakutsi dute ez dire-
la erronken aurrean kokiltzen. 
Joan zen asteburuan, play offetako 
lehenengo kanporaketan, Andalu-
ziako talderik onena zen Linares 
kluba kanporatu zuten (2-1), Mikel 
Alvarok eta Iñigo Orozkok sarturi-
ko gol banari eskerrak. 

Amorebietako jokalariak Linaresen kontrako garaipena ospatzen. @SDAmorebietA

Amorebieta Bigarren Mailara 
igo daiteke zapatu honetan
Bide luzea izan da, baina helmuga berbertan dago. Bihar 
Badajozen kontra jokatuko den partidua irabazten badu, 
Bigarren Mailara igoko du, klubaren historian lehenengoz 

EGITARAUA

MAIATZAK 26 

• 16:30; 'Entrenamendutik 

lehiaketara'. Marcelino Garcia Toral 

• 18:30; 'Emakumezkoen futbol 

profesionala'. Hizlariak: Natalia 

Arroyo (Reala), Iraia Iturregi 

(Athletic), Iker Dorronsoro (Eibar), 

Dafne Treviño (Alaves) eta Cesar 

Muniain (Osasuna) 

MAIATZAK 27 

• 10:00; 'Ideiatik kontzeptura' 

Hizlaria: Jose Luis Mendilibar 

• 12:00; 'Osasunaren nortasuna' 

Jagoba Arrasate, Braulio Vázquez  

• 16:30; 'Asteko lan prestaketa'

Hizlaria: Gaizka Garitano 

• 18:30; 'Euskara goi mailako 

kirolean'. Hizlariak: Liga 

Santanderreko jokalariak

MAIATZAK 28 

• 10:00; 'Kirol zuzendaritza' 

Hizlaria: Roberto Olabe 

• 12:00; 'Futbolistok'. Zuhaitz 

Gurrutxagaren monologoa 

• 16:00; 'Emakumeen euskal 

futbola eta euskal selekzioa' 

Hizlariak: Iñigo Juaristi 

• 17:15; 'Euskal selekzioa' 

Hizlaria; Jabier Clemente 

• 19:00; 'Harrobiko lana'. Hizlariak: 

Iban Fagoaga, Bittor LLopis, Sergio 

Francisco, Imanol de la Sota eta 

Cesar Monasterio
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Tabirako

Denok egongo gara jakitun Tabira-
koren egoerari buruz. Zuzendaritza 
taldearen amaiera dator. Oraindik 
ez dago ordezkaririk aurkeztuta. Ez 
dago inor klubaren zuzendaritza har-
tuko duenik. 

1960. urtean sortutako kluba gaur 
egun desagertzeko arrisku larrian 
dago. Bai, horrela da. Hurrengo egu-
netan zerbait zehatza eratzen ez 
bada, bertan behera geratuko da. En-
tzun asko egiten da: bata aurkeztuko 
dela, baina orain besteren bat ere ber-
betan dagoela aurkezteko, hori dela 
eta batak ezetz dino… Horrela ibili 
gara eta, azkenean, ezer ere ez. Kirol 
arloan sartuta daudenek (gaudenok) 
ere hartuko dutela kluba eta bertatik 
zuzenduko dela ere entzun dut. Hori 
ere ez da egia. Klub batean kirol arloa 
eta kudeaketa arloa ezin dira alde 

baten buruan egon. Tabirakoren neu-
rriko klub batean horrela aritzeak 
azkena dakar. 

Badira kirol arloan epe labur eta 
ertainera lantzeko prest daudenak, 
baina hori guztia bateratu, landu eta 
indartzeko klubaren arlo ekonomi-
koa, antolaketa, arlo soziala,… ku-
deatzeko eta lantzeko zuzendaritza 
talde indartsu bat egon beharko li-
tzateke. Hemendik eta epe ertainera 
gure kluba indartsu eta bideratuta 
egoteko. Hemendik denoi eg iten 
dizuet eskaera, animatu eta denon 
artean landu eta indartu dezagun. 
Aurrera Tabirako! 

Azken hitzak Zornotza Saskiba-
loi Taldearentzat dira. Beste behin 
Urrezko Ligara igotzeko borrokan eta 
denboraldi handi bat egiten ari da. 
Urte osoan egindako lan onaren saria 
da. Zorionak Zornotzako klubari eta 
bere zaleei! Aurten ere, beste lorpen 
itzel bat! Aurrera! 

Jokaldia

Unai 
Zamalloa Zubiaurre

Saskibaloia

"Denok egongo gara Tabirakoren 
egoeraren jakitun. Zuzendaritza 
taldearen amaiera dator. Ez dago 
inor zuzendaritza hartzeko"

"1960. urtean sortutako 
kluba gaur egun 
desagertzeko arrisku larrian 
dago. Bai, horrela da"
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DURANGALDEKO TXOKOAK
Urkiolako santutegitik Otxandiorako 

norabidean daude ermita eta iturria, Gas-
teizerako galtzada zaharraren aldamenean. 

Iturriko ura miragarria dela diote. Ur apur bat 
ahoan hartu, ermitari hiru buelta eman, eta 
ura ermita barrura botaz gero, akabo hagi-
netako minok. Horixe dio kondairak. Fede 

kristauaren arabera, Santa Apolonia 
dentisten zaindaria da.

Santa Apolonia  
ermita eta  

Santutxu iturria
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DURANGALDEKO TXOKOAK

Zornotzako Andra Mari eliza Ibaizabal 
ibaiaren ertzean dago. Tenplua XVI. men-
dearen bigarren erdialdean eraikitakoa da 
eta barrualdeko erretaulak ezaugarri artis-
tiko bereziak ditu: Bizkaiko ezaugarririk 
berezienetako batzuk, rokoko estiloko 

apaingarriak ditu eta. Elizak Zor-
notzako herria zaintzen du 

erreka ertzetik.

Ibaizabal eta  
Andra Mari eliza
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ZUBIAURRE: 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
komuna. Balkoia. Etxe osoak kanpora ematen du. 
(Ekialdea/ mendebaldea) Igogailua. Kontserbazio egoera 
onean. Leku onean. AUKERA.

www.inmoduranguesado.com

92,71
m2

315.000 € C.E.E: Bidean

mARtxoAREn 8ko kAlEA: (antzinatasuna 12 
urte) 3 logela, egongela, sukaldea jantzita, eskegitokia 
eta 2 komun. Etxe osoak kanpora ematen du. Argitsua. 
18,30 m2-ko garaje itxia. Igogailua. Leku onean. 

ABADIÑO

215.000 € C.E.E:Bidean

ItURRItxo: 16 urteko antzinatasuna. Egongela, 
sukalde jantzia eta 2 komun. 2 terraza. Etxe osoak 
kanpora ematen du. Argitsua. (Hegoaldea) Igogailua. 
Ezin hobea. 14,05 m2-ko garajea, 4,63 m2-ko 
trastelekua eta 11 m2-ko ganbara barne. Leku onean.  

DURANGO 89,75 
m2

230.000 € C.E.E:E

lARRASoloEtA: Halla, egongela, sukalde jantzia 
(berria) eta 2 komun. 60 m2-ko terraza (komunitarioa). 
Beheko solairua. Etxe erdia kanpora begira (hegoalde/
mendebaldea). 8 m2-ko ganbara. Ezin hobea. Leku 
onean. 

IURRETA 68,62
m2

150.000 € C.E.E:F

BERRIZ 

180.000€ C.E.E:G

ZEnGotItABEnGoA: (2015. urtean berriztatua): 
Egongela, sukalde jantzia eta komuna. Balkoia. 
Etxe osoak kanpora ematen du. (ekialdea/
mendebaldea). Igogailua. Ezin hobea. Leku onean. 
(erdialdean) 10 m2-ko trastelekua.

IURRETA 3
logela

70
 m2

124.000 € C.E.E: E 

DAntZARI: Egongela, komuna eta galeria. Erdia 
kanpora begira (ipar-ekialdea/hjego-ekialdea). 3 m2-ko 
trastelekua kalera ematen duena. Berriztatzeko, EZIN 
HOBEA NOREBERE GUSTURA ATONTZEKO. Herri 
erdian.

79,7 
m2

70,10
m2

DURANGO

3
logela

3
logela

2
logela

3
Logela

145.000€ C.E.E=F

DURAnGo: Etxebizitza altua. Eguzkitsua. Argitsua. 2 
logela, komuna, sukaldea eta egongela. Igogailua. 
Jantzia. Bizitzen sartzeko moduan.

DURANGO

215.000€ C.E.E=G

DURAnGo: 3 logela, komuna, sukaldea eta 
egongela handiak. Ganbara. Eguzkitsua. 
Erdialdean.

DURANGO

160.000 € C.E.E= G

mAGDAlEnA: 60 m2, 3 logela, komuna, 
sukaldea eta egongela. 

ATXONDO

130.000 € C.E.E=G

AtxonDo: Mendien ikuspegi ederrak. 
Argitsua. Berriztatua. 3 logela, komuna, 
sukaldea, despentsa eta egongela. Terraza. 

IURRETA

BIDEBARRIEtA: Apartamentua. 2 
kotxerentzako garajea. Ganbara. 

DURANGO

DURANGO

165.000 € C.E.E=E

tRAÑABARREn: 3 logela, 2 komun, sukaldea 
eta egongela. 2 terraza. Ganbara. Garajea. 
Eguzkitsua.  Alokairuan erosteko aukerarekin.

198.000 € C.E.E=E

//DURANGO
BARREnkAlEA: Konpontzeko dagoen 

eraikina. Sotoa, behe-solairua eta 3 
pisuko altuera. 350.000 € / E.E.Z=F

EZkURDI plAZA: 4 logela, sukaldea, 
egongela eta 3 komun. Igogailua. lEHEn 

321.500 € / oRAIn 300.000 € / E.E.Z=F

FRAy JUAn DE ZUmARRAGA: 3 logela, 
sukaldea, egongela, bulegoa eta 
komuna. 220.000 € / E.E.Z=G

GoIEnkAlEA: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna. 155.000 € / E.E.Z=G

kAlEBARRIA: 3 logela, sukaldea, egongela 
eta komuna. Ganbara. 130.000 € / E.E.Z=F

komEntU kAlEA: 4 logela, sukaldea 
balkoiagaz, egongela balkoiagaz, 
bainugela eta komuna. lEHEn 160.000 € / 

oRAIn 140.000 € E.E.Z=G

mURUEtAtoRRE: 2 logela, sukaldea 
balkoiagaz, egongela eta 2 komun. 
Igogailua. Ganbara eta garajea. 238.000 

€/ E.E.Z=E

SAn AGUStInAlDE: 2 logela, sukaldea, 
despentsa, egongela eta 2 komun. 2 
balkoi. 200.000 € / E.E.Z=F

SAn FRAnZISko: 3 logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. Garaje itxia. 
Igogailua onartuta. 195.000 € / E.E.Z=E

SAntIkURUtZ kAlEA: Etxebizitza bifamiliarra 
eraikitzeko 600 m2-ko lurzorua. lEHEn 

640.000 €  / oRAIn 550.000 €

txAtxIEnA: 4 logela, sukaldea, egongela 
eta 2 komun. 2 balkoi. Garajea eta 
trastelekua. lEHEn 390.000 €  / oRAIn 

375.000 €/ E.E.Z=E

txIBItEnA: 4 logela, sukaldea, egongela eta 
2 komun. Igogailua. Ganbara eta garajea. 
250.000 € / E.E.Z=E

//ATXONDO
ARRAZolA ERREpIDEA: 2 logela, sukaldea, 

egongela eta 2 komun. Igogailua. Garajea eta 
trastelekua. 170.000 € / E.E.E=BIDEAn.

//BERRIZ 
BERRIZBEItIA kAlEA: 2 logela, sukaldea, 

egongela, bainugela eta balkoia. 120.000 € / 

E.E.Z=F

mURGoItIo AUZoA: Berreraikitzeko baserria 
lurzoruagaz. 290.000 €

//IURRETA 
FAUStE AUZoA: Baserria. 3 logela, sukaldea, 

egongela eta 2 komun. Ganbara. 
Lurzoruagaz.  300.000 € / E.E.Z=G

oRoZkEtA AUZoA: 4 logela, 2 sukalde, 
egongela eta 2 komun. Terraza. 
Lursailagaz. lEHEn 650.000 € / oRAIn 

595.000 € / E.E.Z=E

//MAÑARIA 
kIRIkIÑo: 3 logela, sukaldea, egongela eta 
komuna. 2 balkoi. 150.000 € / E.E.Z= BIDEAn

//OTXANDIO
ARtEkAlEA kAlEA: 4 logela, sukaldea, 

egongela eta komuna. Balkoia. 60.000 € 

/ E.E.Z=G

GonBIlAZ AUZoA: Baserria.5 logela, 
sukaldea, egongela eta 2 komun. 
Terraza. Ganbara. Lursailagaz. 350.000 € / 

E.E.Z=BIDEAn.

//GARAJEAK SALGAI
Durangon eta Iurretan, aukera desberdinak: 

garaje itxiak, partzelak eta partzelak 
trastelekuagaz. 

// ETXEBIZITZAK SALGAI
DURAnGo: Barrenkalea. Eraikin berria. 2 

logela, sukaldea, egongela eta 2 komun. 
DURAnGo: Antso estegiz. 3 logela, 2 

komun, sukaldea-jangela eta egongela. 
ganbara. 

DURAnGo: Hegoalde kalea. Adosatua 
salgai. 4 logela, 4 komun, txokoa, terraza 
eta lorategia. Ezin hobea.

ABADIÑo
EtxEAZpIA kAlEA:  Pisu zabala, 3 

logela, 2 komun, sukaldea balkoiagaz eta 
egongela. Ganbara. Garaje itxia aukeran.

BERRIZ
ElIZonDo EtxEtAlDEA: Pisu guztiz 

eguzkitsua. Egongela, jangela, sukaldea, 
2 komun eta 3 logela. Garaje itxia 
aukeran.

BERRIZ: 3 logela, komuna eta egongela. 
Ganbara. Eguzkitsua. Merkea. 

AtxonDo:  2 logela, komuna, sukaldea 
eskegitokiagaz, despentsa eta egongela. 

//LURSAILAK SALGAI
DURAnGo: 2.020 m2-ko lursaila. 

Durangotik oso gertu. Zarratua eta 
zuhaitzekin. Eskaintza paregabea.

GAZtElUA: 10.000 m2-ko lursaila. 
Nekazaritza-lurra. Leku onean. Egokia.

IURREtA: 5 hektarea inguruko lursaila. 
Abeletxe bat egiteko aukeragaz. Sarbide 
ona. 

//BASERRIAK ETA TXALETAK 
SALGAI
AtxonDo: AXPE. Baserri ederra salgai. 

Berriztatzeko. Kokapen izugarria.
EloRRIo: Araunas auzoa. Baserri eder 

bat eraikitzeko. 10.000 m2. Ikuspegi 
izugarriak. 

mAÑARIA: 3 solairuko etxe ederra. Herri 
erdian. Udaletxe ondoan. 160 m2 solairu 
bakoitzean. Aukera ederra Mañaria 
erdian bizitzeko. 

mAÑARIA: Baserria salgai. Herrian 
bertan. 3.000 m2-ko lursaila. Bizitzera 
sartzeko moduan. Oso polita.

EloRRIo: Aldape auzoa. Baserria, 
berriztatzeko. 3 hektareako lursaila. 
Prezioa: 115.000 €

mEnDAtA: Lamikiz auzunea. Bizitza biko 
baserria. Berriztatzeko. Eguzkitsua. 
Prezio interesgarria. 

DURAnGo: Adosatu ederra, izkinakoa. 
Guztiz jantzita. Estreinatzeko. 

//BULEGOAK ALOKAIRUAN
ABADIÑo
30 m2-tik gorako bulegoak. 350 €-tik 

hasita. Argia eta wifia barne. 

//GARAJE ITXIAK SALGAI
Durangon, garaje itxiak salgai 25.000 €-tik 

aurrera.

//LOKALAK ALOKAIRUAN
Alde Zaharrean, hainbat tamainatako 

lokalak alokairuan. Etorri eta galdetu.

//LOKAL INDUSTRIALA SALGAI
mAtIEnA: 460 m2-ko lokala salgai. 

Bulegoa, komuna eta aldagela. Oso 
egokia.
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BARIKUA, 21· 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

zApAtUA, 22· 09:00-09:00

Sarria Sasikoa 17, Durango

guTierreZ, iBan Txiki 
Otaegi 3 - ZornoTZa

09:00-13:30

gaZTeluMenDi J.A. 
Abasolo 2 - Durango

De Diego Intxaurrondo 22. - Durango

unaMunZaga Muruetatorre 
2C - Durango

BaZan DiaZ Uribarri 5 - Durango

caMpillo Montevideo 
etorb. 24 - Durango

navarro  Artekalea 6 - Durango

Jaio-aBenDiBar 
Errekakale 6. - elorrio

FarMaZia MaTiena 
Trañabarren 15. - aBaDiño

ruiZ, Juan El Alto-Bide 
Zahar 14 - ZornoTZa

iruarriZaga, karMele San 
Miguel 15 - ZornoTZa

Melero, roSa Mari  
San Pedro 31 - ZornoTZa

goiria, Mari carMen  
Sabino Arana 6 - ZornoTZa

09:00-14:0

irigoien Bixente Kapanaga 
3 - iurreTa

09:00-22:00

SancheZ, Miren iTZiar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDiño

SaraSkeTa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornoTZa

DOMEKA, 23 · 09:00-09:00

Mugica Andra Maria 9 - Durango

guTierreZ, iBan Txiki 
Otaegi 3 - ZornoTZa

09:00-22:00

SaraSkeTa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornoTZa

AStELEHENA 24 · 09:00-09:00

irigoien Bixente Kapanaga 
3 - iurreTa

ruiZ, Juan El Alto-Bide 
Zahar 14 - 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

MARtItzENA, 25 · 09:00-09:00

gaZTeluMenDi J.A. 
Abasolo 2 - Durango

ruiZ, Juan El Alto-Bide 
Zahar 14 - 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, 26 09:00-09:00

irigoien Bixente Kapanaga 
3 - iurreTa

ruiZ, Juan El Alto-Bide 
Zahar 14 - 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, 27 · 09:00-09:00

Sarria Sasikoa 17, Durango

ruiZ, Juan El Alto-Bide 
Zahar 14 - ZornoTZa

09:00-22:00

SancheZ, Miren iTZiar Urbitarte 
poligonoa, 4 P8 - aBaDiño

iruarriZaga, karMele San 
Miguel 15 - ZornoTZa

SaraSkeTa, Diego Luis 
Urrengoetxea 5 - ZornoTZa

Hamabostean behin jasotako zorion-agurren 
artean tarta bat zotz egingo dugu.

Zozketan parte hartzeko bidali kontaturako 
datuak zorion-agurrekin batera.

ZAPATUA   14º / 8º

DOMEKA   18º / 7º

ASTELEHENA   17º / 8º

MARTITZENA   15º / 8º

EGUAZTENA   16º / 8º 

EGUENA   19º / 8º 

Botikak

Zorion Agurrak

Eguraldia

Zorionak@anBoTo.org   •  eguaZTeneko 14:00ak arTeko epea

GOzAtU GOzOtEGI-OKINDEGIA 
Ermodo, 11  DURANGO / Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com 
facebook: Gozatu Gozotegia

Liherrek maiatzaren 18an urteak egin zituen. 
Zorionak gurasoen eta aitite-amamen partez. 

Zorionak, amama! Muxu handi bat familiako 
guztion partez! Asko maitte zaittugu!

Zorionak, Ekhi! Maiatzaren 20an 6 urte egin 
zenituen. Moxuak etxekoen partez! 
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DURANGON  •  AITZIBER BASAURI

Katalin Madariaga gradu amaierako 
lana egiteko sartu zen Lookiero-n. Sei 
urte joan dira harrezkero. Durangarra 
Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntzan 
(LEINN) graduatuta dago, eta, dioe-
nez, ez da modaren jarraitzaile sutsua. 
Lookiero-ren sorreran bost lagun ziren 
lantaldean. Gaur egun, 300 pertsona 
dabiltza lanean bertan, eta zazpi he-
rrialdetara zabaldu da. 

Bezeroa ezagutu barik, Lookiero-ko 
'personal shopper'-ak zer hartzen du 
kontuan arropa aukeratzeko?
Webgunean profil bat sortu eta 
galdetegi bat bete behar da: dugun 
ile eta begi kolorea, gogoko dugun 
estiloa bai lanerako bai egunero-

koan erabiltzeko, neurriak, aurre-
kontua... Gainera, gura den guztia 
partekatu daiteke 'personal shop-
per'-agaz. Hori guzti hori aztertu 
ondoren, bost jantzi aukeratuko 
ditu kaxa osatzeko. Ohar bat ere 
bidaliko du, zergaitik aukeratu di-
tuen eta zelan konbinatu azaltzeko. 
Ez da erraza izango asmatzea. Arropa 
asko etortzen da bueltan?
Bai, etortzen da. Hala ere, gehiago 
da erosten dena. Anekdota moduan 
esan behar dut bueltan etorritako 
arropekin batera sorpresa batzuk 
ere agertu direla: telefonoa, tele-
bista-agintea, ezkontza-eraztuna... 
Gatxena lehenengo kaxa osatzea 
izaten da beti, lehenengo zita lez. 
Apurka elkarregaz hartu-emana 

sortzea da gakoa. Baliteke lehenen-
go aldian batere ez asmatzea. Baina 
batzuek 30 kaxa ere eraman izan 
dituzte. Orduan ezagutzen da be-

zeroa. Feedback-a egotea oso garran-
tzitsua da. Zenbat eta informazio 
gehiago trukatu, orduan eta hobeto 
osatuko dugu kaxa. Argazkiak ipini 
daitezke sarean, sare sozialak par-
tekatu… 

Zein izan liteke Lookiero-n bezero? 
Batez ere 30etik 50 urtera arteko 
emakumea; askotan, ama izanda-
koa (gorputza aldatzen da, ez dute 
lehen zuten denbora librerik...). 
Horrez gainera, erosketak egitea 
gustuko ez dutenak edo ikusmin 
soilagaitik probatzen dutenak 
ere badaude. Kaxa bakoitzaren 
atzean istorio bat dago. Argi dago 
emakume batek ez duela 'personal 
shopper'-ik behar bere bizitzan. 
Baina momentuko egoerak edo 
bizipenek bultzatuta, baliteke la-
guntza gura izatea bere burua ondo 
ikusteko, ondo sentitzeko; beste 
estilo batzuk probatzeko edo kon-
fort-zonatik irteteko ere bai.
Hori da zuen helburua?
Emakume bakoitzaren onena atera-
tzea da gure misioa. Denok gura du-
gu geure burua ondo ikusi, bakoitza 
bere estiloan, eta oso garrantzitsua 
da jantzita daramagunak ondo 
eta seguru sentiaraztea. Horixe da 
gure ekarpena. Eguneroko moda da 
gurea, oso hurbilekoa. Ez dira look 
pentsaezinak.

Modari jarraitzen diozu?
Ez naiz modaren jarraitzaile su-
tsua, ezta tendentzia zalea ere. 
Nire gustuetara, nire egunerokora 
egokitutako moda gustatzen zait.
Zer ez da falta zure armairuan?
Praka bakeroa eta kamiseta zuria.
Dendarik denda ibiltzekoa zara ala 
gurago duzu Internetetik erosi?
Interneten asko kontsumitzen dut, 
egia da. Baina, zerbait berezia edo 
desberdina erosteko, gurago dut 
dendara joan. Denbora eta gogoa 
behar dira dendarik denda ibiltze-
ko. Internetek edozein momentu-
tan erosteko aukera ematen du. 
Berehala duzu etxean erosketa, eta 
arduratu barik. Bien arteko oreka 
behar da. Dendek egungo premie-
tara egokitu behar dute: arropa 
edo bestelakoak erakusteko, sare 
sozialak erabiltzera animatuko 
nuke jendea.

“Emakume bakoitzaren onena 
ateratzea da Lookiero-ren misioa” 
Lookiero-k 'Personal shopper' zerbitzua eskaintzen du sarean. Katalin Madariaga 
durangarrak sorreratik lan egiten du bertan, marketing arloan, Bilbon duten bulegoan

Ez naiz modaren 
jarraitzaile sutsua, ezta 
tendentzia zalea ere. 
Nire gustuetara, nire 
egunerokora egokitutako 
moda gustatzen zait

Bueltan etorritako 
arropekin sorpresa 
batzuk ere agertu dira: 
telefonoak, ezkontza-
eraztuna...

Badago zerbait, agian ez daki-
zuna oraindik zer den, saiatzen 
bazara lortuko duzuna horre-
tan onena izatea. Kontua da 
asmatzea zertan zaren inor bai-
no hobea. Ez. Gezurra da. Gero 
horrela agertzen da baten bat te-
lebistan esnea sudurretik sartu 
eta begitik botatzen, zorrotada 
fin-fin batekin metro eta erdira 
dauden kandela batzuk pun-
teria harrigarriz amatatzeko, 
esate baterako. Guinness World 
Record. Oso ondo, gazte. Onena 
zara horretan.

Badirudi zerbaitetan nabar-
mendu behar dugula, bikain-
tasuna bilatu, zerbait oso ondo 
egin zure izenaren alboan nor-
baitek idazteko “sukaldaria”, 
“igeltseroa” edo “aktorea”. Kon-
trakoa proposatzera nator: ez 
gaitezen izan txarrak ezertan 
ere, behintzat moldatu gaitezen 
edozertan. Moldatu gaitezen 
etxea garbitzen, bizikletak kon-
pontzen, masajeak ematen, 
kozinatzen, poesia idazten, 
ipurdiak garbitzen, digestio 
aparatua ulertzen, instalazio 
elektriko bat muntatzen, patata 
batzen, ekonomia politikoari 
kritika egiten, bertsotan, bi-
deoak egiten, etxeko hormak 
margotzen, antzezten, peda-
gogietan, ipuinak asmatzen, 
atzeskuan, txoriak ezagutzen 
edo beste edozertan. Eta horrez 
gain, zeozertan ona bazara, ba 
hobeto.

Espezializazioa eraginkorra 
da kasu askotan, bai, baina 
bizitza ezin dugu horrela ar-
daztu. Izan gaitezen orolariak, 
gauza askotan aritutakoak, 
kuriosoak. Izan gaitezen do-
mingeroak: domekero leku 
berean gauza bera egin eta ber-
tako errege sentitu beharrean, 
domekero leku berri batean 
bazterrak nahasten dituztenak.

Domingeroek badakitelako 
domeka moduko egun triste 
bati probetxua ateratzen.

Lau- 
hortza

Domingeroen alde

Markel
Sanchez Zelaia 
Behargina

Katalin Madariaga 
Amantegi
Lookiero-n lan egiten du
Durango | 1994
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