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Elorrio • Urte biko etenaren ondoren, bueltan dira Ferixa Nausikoak 
Elorrion. Aurten, Kainabera Gobernuz Kanpoko Erakundeko kideak 
izango dira pregoia irakurri eta txupinazoa jaurtitzeko arduradunak. 25 
urteko ibilbidean, Kainaberak elkartasunean oinarrituriko bidea zehar-
katu du. • 16-17

Kainaberako kideak, Ferixa 
Nausikoetako pregoilari

"Geroago eta gutxiago dira 
osasungintza publikorako 
baliabideak"

"Giro ona dugu 
eta horixe da 
garrantzitsuena"

Izurtza • Irailaren 9an egingo dute, 
arratsaldean, Izurtzako Santo Tomas 
parkean. 13 artisau postu eta hainbat 
ikuskizun egongo dira.• 23

Futbola • Gorka Iturraspek 
Amorebietagaz jokatuko du aur-
ten. Hiru urtez Balear Uhartee-
tan eta Madrilen jokatu ondoren, 
etxera bueltatu da. Lesio gaizto 
bat gaindituta, ilusioz ekin dio 
etapa berriari. • 26

Izaskun Martin Caceres, Latxe Uranga Basterra eta Amaia 
Fernandez Azkunaga ZOPA Zornotza Osasun Publikoaren 
Alde plataformako kideak dira. Erizainak dira hirurak eta 
kezkaz begiratzen diote osasungintza publikoak azken ur-
teotan izandako bilakaerari. Euren ustez, "osasun siste-
ma publikoa pribatizatzeko interesa dago ". • 2-3

Musikari, artista eta 
artisauekin 
Gertufest azoka 
egingo dute Izurtzan
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Izaskun Martin Caceres (Tolosa, 
1958), Latxe Uranga Basterra (Zorno-
tza, 1976) eta Amaia Fernandez Azku-
naga (Zornotza, 1991) ZOPA Zornotza 
Osasun Publikoaren Alde plataforma 
osatzen duten kideetariko batzuk dira. 
Erizainak dira hirurak. Martin erretiroa 
hartuta dago, Uranga sindikalista eta 
erizaina da, eta Fernandez Galdakaoko 
ospitaleko traumatologia eta kirurgia 
unitateko erizaina. Behar-beharrez-
kotzat jotzen dute “osasungintza 
publikoa defendatzea”, eta, batez ere, 
Lehen Mailako Arreta.
 
ZOPAk dio osasungintza publikoa kri-
sialdian dagoela. Horrela da? Osasun 
sistema publikoa krisialdian dago?
Amaia Fernandez Azkunaga: Bai. Gaur 
egun bizi dugun egoera ez zen koro-
nabirusaren izurriagaz hasi. Gure 
aldarrikapenetan argi diogu arazo 
hau aspaldikoa dela.
Izaskun Martin Caceres: Orain hiru bat 
hamarkada inbertsio handiak egin 
ziren Osakidetzan. Langile kopu-
ruak gora egin zuen, azpiegiturek 
eta zerbitzuek ere bai. Bazegoen 
zerbitzua indartzeko helburu bat. 
Baina azken hamar urte hauetan 
ikusten duguna da baliabideak ge-
roago eta gutxiago direla.
Latxe Uranga Basterra: Osakidetzak 
estrategiak eta txostenak lantzen 

ditu hamar urterik behin. Zuk, 
langile lez, ez dituzu estrategia ho-
rien atzean dauden joerak ikusten. 
Norabidea ez da ikusten. Baina gaur 
egun ikusten duguna da inbertsio 
handiak egiten direla teknologian, 
baina Lehen Mailako Arretak behe-
rantz egin duela. Aurrekontuak 
ikusi besterik ez dago.
A. F. A.: Gero, bada beste kontu bat. 
Herritarren esanetan, geroago eta 
itxarote-zerrenda luzeagoak daude. 
Eta badakigu herritar batzuek osa-
sungintza pribatura jo behar izan 
dutela hainbeste itxaron ezinda. 
Horretxegaitik da, hain zuzen ere, 
Osakidetzan momentu honetan 
eskaintzen den zerbitzua ez delako 
kalitatezkoa. Zelan da posible itxa-
rote-zerrendak hain luzeak izanda 
kirofanoak, kontsultak eta plantak 
zarratzea?
I.M.C.: Itxaronaldien eraginez, pa-
zienteek larrialdietara jotzen dute. 
Baina horrek larrialdi zerbitzua 
kolapsatzeko arriskua dakar. Az-
ken finean, Lehen Arreta indartsu 
batek gutxitu egin beharko lituzke 
ospitaleratzeak.
Osakidetzan momentu honetan es-
kaintzen den zerbitzua ez dela kalita-
tezkoa diozu. Zergaitik?
A.F.A.: Ez dagoelako baliabide nahi-
korik. Profesionalek dena eman 
arren, ez dago baliabide nahikorik.

Zelakoak dira egunerokotasunean 
topatzen dituzuen egoerak?
A.F.A.: Langileak nekatuta daude, 
erreta. Etsipen moduko bat dago. 
Eta iruditzen zait lehen egondako 
bokazio hori galdu egin dela neurri 
batean. Jakina, ezin dut orokortu, 
baina nire inguruan behintzat hori 
ikusten dut.
Gotzone Sagardui Osasun sailburuak 
Lehen Mailako Arretan profesionalak 
falta zirela adierazi zuen uda aurrean.

A.F.A.: Zalantzan ipintzen dut ho-
ri horrela izatea. Dena dela, argi 
dagoena da dauden baliabideen 
kudeaketa ez dela ona. Behin-behi-
neko langileak daude, gaur hemen 
eta bihar han lanean dabiltzanak. 
Horrek ez du kalitatea bermatzen, 
ez du segurtasunik ematen, eta ezi-
nezkoa da paziente bati jarraipen 
egokia egitea.
L. U. B.: Espainiako estatuak MIR de-
lakoan markatzen ditu Autonomia 

Erkidego bakoitzarentzako plaza 
kopuruak. Baina gure erkidegoan 
urteak dira aukeran ditugunak bai-
no plaza kopuru gutxiago ateratzen 
dela. Osakidetzak Giza Baliabideen 
ikerketa egin zuen 2012an, baina 
han jasoriko diagnosiaren kontra-
koa egin du azken urteotan.
I.M.C.: Nik neuk, adibidez, au-
rre-erretiroa hartzea erabaki nuen, 
nekeagaitik. Ez pandemiak eragin-
dako nekeagaitik, denagaitik bai-
no. Guztiz nekatuta nengoen, koko-
teraino. Ez da jendea kudeatzen, eta 
zer gertatzen da? Bada, irten egiten 
dugula, aukera ikusten dugun mo-
mentuan bagoazela hortik.
Sagarduik “kultura aldaketa” bat eta 
osasun beharrizanetarako batetik bes-
tera mugitu beharko genuela iradoki 
zuen.
L.U.B.: Hori amortizazioa dela iru-
ditzen zait. Txarto ikusten dut. 
Lehen Mailako Arretak zuzeneko 
eta gertuko zerbitzua eskaini behar 
du. Definizioak berak halantxik du 
jasota.
A.F.A.: Zornotzan badakigu ez digu-
tela osasun zentroa zarratuko, he-
rri handia delako. Baina beste herri 
batzuetan hori gertatu daitekeela 
iruditzen zait. Eta ez da berdina 
gu leku batetik bestera ibiltzea edo 
adinduak horrela ibiltzea.
Zein etorkizun ikusten duzue?
A.F.A.: Etorkizuna oso ilun ikusten 
dut. Egoera honek herritarrak 
apurka-apurka osasun sistema pri-
batura joatea dakar. Ahal duenak 
behintzat pauso hori emango du. 
Bestalde, Osakidetzako zerbitzu 
asko pribatizatuta dago eta iru-
ditzen zait hemendik aurrerako 
joera ere horixe izango dela. Ez 
dago osasun sistema publiko in-
dartsu bat izateko borondaterik. 
Zerbitzuak pribatizatzeko interes 
handia ikusten dugu. Hori dela 
eta, Osakidetzako beharginak 
mobilizatzera deituko nituzke. 
Funtzionario garen aldetik, kon-
promiso bat dugu herritarrekin, 
eta konpromiso hori defendatzea 
dagokigu.  

“Ez dugu osasun sistema publiko indartsu bat izateko 
borondaterik ikusten; pribatizatzeko interesak daude”
ZOPA Zornotza Osasun Publikoaren Alde plataformak kezkaz begiratzen dio osasungintza publikoaren etorkizunari

ZOPAk deituta, Zornotzako herritarrek manifestazioa egin zuten apirilean.
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Uda atarian, Gotzone Sagardui 
osasun sailburuak adierazi zuen 
batetik bestera gehiago mugitu 
beharko dugula osasun arreta jaso-
tzeko. Baina esan liteke joera hori 
ez dela berria Durangaldeko herri 
txikietan; Izurtzan, Mañarian edo 
Garain, adibidez. Eta azken hone-
tan, batez ere. Garai delako Duran-
galde osoaren luze-zabalean osasun 
zerbitzurik eskaintzen ez den herri 
bakarra. Garaitarrek urteak dara-
matzate Berrizera joaten osasun 
zerbitzua jasotzera. Erramun Osa 
alkatearen berbetan, "zerbitzu 
bat antolatu behar da garaitarrak 
artatzeko. Osasungintzako plani-
fikazioetan kontuan hartu behar 
da hori", dio. Biztanle adinduei 
mugikortasunean lagunduko dien 
garraio zerbitzua berrikustea ere 
eskatu dio Aldundiari. 

Mañarian badago kontsultate-
gia, baina gorabeherak izan ditu 
azken urteotan. Ainara Otxotorena 
alkateak honela azaldu du: "Pan-
demiaren aurretik, eguneroko 
zerbitzua izaten genuen, ordubete 
pasatxo egunean. Baina izurria hel-
dutakoan, kontsultategia zarratu 
zuten. Gero, astean egun bitan izan 
genuen zerbitzua. Uda aurretik 

normaltasun batera bueltatu ginen, 
egunerokora, baina ez zuten or-
dezkorik ipini medikuak oporrak 
hartu zituenean", azaldu du. Udako 
azken asteetan, astean birritan izan 
dute medikuaren bisita. 

Izurtzarren kasua ere antzekoa 
da, Mañariko mediku bera joaten 
da bertara-eta, Mañariko lanak 
amaitu eta gero. Beraz, eguneroko 
zerbitzua barik, egunotan mar-
titzenetan eta barikuetan baino 
ez dute izan medikuaren bisita. 
“Medikua ordubetean edo ordubete 
eta erdian egoten da han. Gaine-
rakoan, telefono bidezko arreta 
izaten dugu”, jakinarazi du Lorea 
Muñoz Izurtzako alkateak. “Baina 
telefono bidezko kontsultetan me-
dikuak ez zaitu ikuskatzen. Zelan 
egin daiteke osasun egoeraren 
balorazio bat pazientea ikusi barik? 
Gainera, askotan, medikua barik 
erizaina izaten da kontsulta egiten 
duena. Niretzat eskasa da hori”, 
baloratu du.

Izurtzako kontsultategia herriko plazan dago.

Durangaldeko osasun 
arretak gorabeherak bizi 
ditu herririk txikienetan
Garain urteak daramatzate mediku kontsultarik barik. 
Izurtzan eta Mañarian eskaintzen dena aldakorra izaten da

"Telefono kontsultetan 
medikuak ez zaitu 
ikusten. Zelan egin 
daiteke balorazio bat 
horrela?"

Mañariko kontsultategia herriko kale nagusian dago, Ebaristo Bustintza 'Kirikiño' kalean.

PEDRIATRIA • EKAITZ HERRERA

Traña-Matienako guraso batzuek 
anbulatorioko pediatria zerbitzua 
kritikatu dute. Kexu dira, euren esa-
netan, zerbitzuak "okerrera" egin 
duelako azken urteotan. Umeak 
euren auzoko anbulatorioan ar-
tatu barik, inguruko herrietara 
bideratzen dituztela diote. Kexa 
agertu duen auzotarretariko bat 
Irakusne Gorospe da, 3 urteko ume 
baten ama. "Umea txarto egon izan 
denean Elorriora bideratu gaituzte, 
hango pediatrarenera. Dagoeneko 
lau bider joan behar izan dugu 
hara. Horrez gainera, pediatra ez 
den mediku batek egin zizkigun 
pediatra lanak, alergologo batek", 
kritikatu du Gorospek. 

Jurdan Salterain auzotarraren 
egoera ere antzekoa da. 6 eta 9 ur-

teko seme-alaba biren aita da. "Mu-
tikoagaz, txikiagaz, Zaldibarrera 
joan behar izan dugu noiz edo noiz. 
Arazoren bat ote zuen deskartatu 
gura genuen, larria izan zitekeen 
zerbait deskartatu. Eta Zaldibarre-
ra bideratu gintuzten", kexatu da. 

"Han ziurtatu ziguten umeak ez 
zuela ezer larririk, txikikeria bat 
baino ez zela. Niri iruditzen zait 
osasuna zure herrian, auzoan, ku-
deatzea erosoagoa dela", dio.

Abadiñoko anbulatorio biek 
(Traña-Matiena eta Zelaieta), Atxon-

dokoak, Berrizkoak, Elorriokoak 
eta Zaldibarkoak Lehen Mailako 
Arreta Unitate bakarra osatzen 
dute. Osakidetzak lau pediatraren-
tzako lekua esleituta du unitate ho-
rretan. Pediatra bat Berrizerako eta 
Zaldibarrerako, beste bat Elorrio-
rako, beste bat Zelaieta eta Atxon-
dorako eta laugarrena Traña-Ma-
tienarako. Baina azken honetako 
pediatraren lekua  bete barik dago 
iaztik, bertako pediatrak 2021eko 
ekainean erretiroa hartu zuenetik, 
hain zuzen ere. Beraz, eguneroko 
zerbitzua barik, asteko egun gutxi 
batzuetan baino ez da ordezko pe-
diatra bat egoten han. 

Kexak orain ere ailegatu diren 
arren, ez dira berriak. Izurria hasi 
baino lehenago, 2019ko azaroan, 
auzotarrek elkarretaratzea egin 

zuten osasun etxearen aurrean. 
Pediatriako "murrizketak" salatu 
zituzten. Mobilizazio hura bul-
tzatu zuen guraso batek –identi-
tatea gordetzeko eskatu du– gaur 
egungo egoera "lotsagarria" dela 
iritzita, pediatria zerbitzua oso-

rik berrezarri dadin eskatu du. 
Abadiñoko udalbatzak zerbitzuak 
bermatzea eskatu zion Osasun 
Sailari uztaileko osoko bileran. 
Mikel Garaizabal alkateak jakina-
razi du Osasun Saila egoera onbi-
deratzeko "lanean" dabilela.  

Traña-Matienako osasun etxean egindako protesta bat, 2019ko azaroan.

Guraso batzuek kexa agertu dute umeak inguruko herrietara eraman behar dituztelako. 
Egun gutxi batzuetan baino ez dute pediatria zerbitzua eta egoera "txarto" dagoela diote

Urtebeteren ondoren, Traña-Matienako auzotarrek 
pediatra egonkorrik barik segitzen dute

"Umea txarto egon 
denean Elorriora bideratu 
izan gaituzte. Dagoeneko 
lau bider joan gara hara"
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DURANGO • EKAITZ HERRERA

Durangoko Udalak iragarri du 
albistea: Juan Itziar auzoko bizila-
gunek euren beharrizanetarako 
auzo-etxea izango dute etorkizu-
nean. Lokal biko egoitza izango da. 
Guztia Durangoko Udalak eta Eus-
ko Jaurlaritzak adostu berri duten 
hitzarmenetik dator. Izan ere, alde 
biek akordioa sinatu dute auzoko 
urbanizazioan dauden eta Jaurla-
ritzaren jabetzakoak diren lokal 
bi auzotarren beharrizanetara bi-
deratzeko. Irailean zehar, udaleko 
Bulego Teknikoak pleguak presta-
tuko ditu. Gero, obrak lizitaziora 
aterako ditu.
 
Auzotarrentzako zerbitzua
Ituna Durangoko alkate Ima Ga-
rrastatxuk eta Alfonso Gomezek, 
Bizkaiko Etxebizitzako lurralde or-

dezkariak, sinatu dute. Udalak adie-
razi du auzo-etxe horri eskerrak 
Juan Itziarko bizilagunek hurbilago 
izango dituztela udal zerbitzuak. 
Horrez gainera, lokalek auzoan 
dinamika berriak sortzeko balioko 
dutela ere erantsi du udalak. Aurre-

ra begira ere "ildo beretik" jarrai-
tuko dutela gaineratu dute. Azke-
nik, Durangoko Udalak erakunde 
bien arteko lankidetza eskertu du, 
akordio honen bitartez “auzoari 
tresna berriak eskaintzeko balioko 
duelako”.

Juan Itziar auzoko kale bat.

Udalak eta Jaurlaritzak ituna sinatu dute auzoko lokal bi bizilagunen zerbitzura ipintzeko

Juan Itziarko bizilagunek auzo-etxea izango 
dutela iragarri du Durangoko Udalak

DURANGO • EKAITZ HERRERA

Sei hilabeteko lanak amaierara 
ailegatu dira. Durangoko Udalak 
San Inazioko umeen jolasgunea 
berritu du, bertan aisialdirako 
elementu berriak ipinita. Zurez-
ko altzariak eraikitzeaz gainera, 
arrapala bikoitzeko tirolina, 
oreka joko horizontalak eta sare 
joko berriak instalatu dituzte. 
Otamotzena parkearen ondoren 
berritutako bigarren parkea da 
San Inaziokoa. Udalak iragarri 
du aurrerantzean ere ildo beretik 
jarraituko dutela, Sasikoako eta 
Txibitenako jolasguneak berri-
tuta. San Inaziokoa berritzeko 
lanek 85.000 euroko aurrekontua 
izan dute.

San Inazioko txintxaunak berritu dituzte, 
tirolina, sareak eta oreka jokoak ipinita
Lanek sei hile iraun dute. Udalak iragarri du hemendik aurrera antzerako jarduerak egingo 
dituela Sasikoan eta Txibitenan. San Inazioko lanek 85.000 euroko aurrekontua izan dute

Txintxaunetan tirolina bat ipini dute, besteak beste.

Durangoko Azokan eta Ahotsenean 
izena emateko epea, zabalik
Argitaletxeek eta diskoetxeek irailaren 30era arteko epea 
dute izena emateko. Azokaren 57. edizioa izango da

DURANGO • EKAITZ HERRERA

Durangoko Azokari begira hiru 
izen-emate zabaldu dituzte: par-
taideek erakusmahaiak alokatze-
koa, kultur sortzaileek egitarau-
rako proposamenak aurkeztekoa 
eta ikastetxeek ikasleen goizeko 
tailerretan parte hartzekoa. Ar-
gitaletxe, diskoetxe, ekoiztetxe, 

elkarte eta autoekoizleek iraila-
ren 30era arteko epea izango dute. 
Horretarako, www.durangokoazoka.
eus atarira jo beharko dute. Aho-
tsenean inskribatu gura dutenek, 
ostera, www.ahotsenea.eus atarira. 
Azoka abenduaren 7tik 11ra izan-
go da da. Ikasleen goiza abendua-
ren 7an egingo dute.

 

Iazko edizioaren une bat.

Durangoko TAO zerbitzu berria 
irailaren 26an hasiko da 
Herriko TAO guneak handituko dituzte, orain arte 
zerbitzua egon ez den kaleetara zabalduta

DURANGO • E.H.

Abuztuan aparkalekuetako 
marrak margotu dituzte Duran-
gon. Martxoko zein uztaileko 
osoko bilkuretan TAO sistema 
berria zein izango den erabaki 
zuten udal politikariek. Orain, 
dena martxan ipintzea baino 
ez da falta. Durangoko Udalak 
sare sozialetan iragarri duenez, 
TAO sistema berria irailaren 

26an ipiniko dute martxan. 
Xehetasun guztiak irailaren 
7an argituko dituzte. Edozelan 
ere, udalaren asmoa TAO gu-
neak zabaltzea da, orain arte 
indarrean dauden gune bietatik 
laura pasatuta. Besteak beste, 
Muruetatorrera zabalduko dute 
zerbitzua, eta herrian sakabana-
tutako parkimetro kopurua ere 
handituko dute.

Atletismo pistaren ondoko kalean TAOko marrak margotu dituzte.
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Saharako hainbat umek 
Durangaldean pasatu dute 
uda, elkartasunez eta bakean
Gure eskualdera etorritako sei ume Tindufeko 
errefuxiatuen kanpalekutik sekula irten bakoak izan dira

DURANGALDEA • EKAITZ HERRERA

Saharako hainbat umek Duran-
galdean pasatu dute uda. "Pozik 
eta gogotsu" etorri ziren uztail 
amaieran. Eta, agur bategaz ba-
rik, laster arte bategaz agurtu 
ziren abuztu amaieran. Eskual-
deko elkarteen eta instituzioen 
bitartekaritzari eskerrak eto-
rri dira. Río de Oro, Lajwad eta 
Hamadako Izarrak elkarteak, 
adibidez, 35 umez arduratu dira. 
Euretariko sei Tindufeko erre-
fuxiatuen kanpalekutik sekula 
irten bakoak izan dira. Eurei eta 
gainerakoei osasun probak eta 
interbentzioak egin dizkiete, 
oporrak patxadaz igarotzeko 

aukera ere emanda, zelan ez. 
Izurtzako aterpetxean egin dute 
egonaldia. 

Elorrion aterpetutako ume 
sahararrekin ere, berdin. Udalak 
eta Lajwad elkarteak antolaturi-
ko Oporrak Bakean programari 
eskerrak, 8 urteko bost umek pa-
satu dute uda Elorrion. Basamor-
tuan euren eskura ez dauden 
baliabideak izan dituzte bertan: 
elikadura orekatua eta azterketa 
medikoak, besteak beste. Horrez 
gainera, ume sahararrek harrera 
familiek eskaintzen dizkieten 
maitasunaz eta elkartasunaz go-
zatu dutela adierazi du Elorrioko 
Udalak.

8 urteko bost umek Elorrion pasatu dute abuztua

DURANGALDEA • JONE GUENETXEA

Ikasturte berriagaz batera es-
koletako ekintzak ere martxan 
ipiniko dira laster. 2022-2023 
ikasturtean Urkiolako Parke-
t xeak antolatur iko Hezkun-
tza Programan parte hartzeko 
inskripzio epea zabaldu zuten 
atzo. Haur Hezkuntzatik hasi 
eta Heziketa Zikloetarainoko 
eskola taldeei zuzenduriko pro-
grama didaktikoak eskaintzen 
dituzte. Urkiolan, Parke Natu-
raleko hainbat arlo jorratzea da 
helburua. Programa bakoitza 
hezkuntza ziklo jakin batera 
eta bere curriculumera egoki-

tuta dago. "Ikasgelan lantzen 
diren arloak bertatik bertara 
ezagutzeko aukera aparta iza-
ten da", azaldu dute parkeko ar-

duradunek. Hamabi programa 
ipini dituzte martxan, eta, na-
turagazko hartu-emana oinarri 

hartuta, basoko fauna eta f lora, 
mitologia, gizakiaren eragina 
eta ekonomia zirkularra landu-
ko dituzte, besteak beste.

 
Iazko parte hartzea
Iazko ikasturtean, EAE osoko 
134 hezk untza ta ldek par te 
hartu zuten. 6.056 ikaslek parte 
hartu zuten Urkiolako Parke-
t xeak eska intzen duen Hez-
kuntza Programan. Ikasleen 
artean, ia %20 –1.125 ikasle hain 
zuzen ere− Durangaldekoak 
izan ziren, eta ia gehienek (% 
87) euskaraz egin zituzten ekin-
tzak. Iazko ikastaro bateko argazkia.

Parketxekoek azaldu dute zabalik dagoela aurtengo ikasturtean izena emateko epea 

Urkiolako Parketxeak eskaintzen duen 
Hezkuntza Programan 6.056 ikaslek parte 
hartu zuten iazko ikasturtean

HHtik hasi eta Heziketa 
Zikloetarainoko eskola 
taldeei zuzenduriko  
programa didaktikoak 
eskaintzen dituzte 

Europar Batasuna
Europako Gizarte Funtsa
Gazte Enpleguaren gaineko Ekimena
EGFk zure etorkizunean inbertitzen

Unión Europea
Fondo Social Europeo
Iniciativa de Empleo Juvenil
El FSE invierte en tu futuro

LANDUNEI ETA LANGABEEI ZUZENDUTAKO IKASTAROAK
LANBIDE K. IKASTAROA ORDUAK HASIERA

GIZARTE ETA KULTUR ZERBITZUAK
PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA (praktikak enpresan)

Lanean dauden pertsonei zuzenduta 

OC22480007
Mendekotasuna duten pertsonei laguntza soziosanitarioa 
ematea gizarte-erakundeetan. MODULOAK MF1016, MF1017, 
MF1018, MF1019

370 2022ko 
urria

Lanean ez dauden pertsonei zuzenduta

22480008
Mendekotasuna duten pertsonei laguntza soziosanitarioa 
ematea gizarte-erakundeetan. MODULOAK MF1016, MF1017, 
MF1018, MF1019

370 2022ko 
azaroa

FABRIKAZIO MEKANIKOA

OC22480005
Soldadura karbono-altzairuzko xafl a eta profi lez estalitako 
elektrodoekin eta oinarrizko elektrodoekin (UF1624) 90 2022ko 

urria

OC22480006
Soldadura karbono-altzairuzko, altzairu herdoilgaitzezko eta 
beste material batzuetako egiturez estalitako elektrodoekin 
(UF1625)

90 2022ko 
azaroa

MERKATARITZA ETA MARKETINA

OC22480051 Sare sozialen bidez saldu: facebook y pinterest 12 2022ko 
urria

OC22480052 Dropshipping 30 2022ko 
azaroa

OC22480064
Shopping on mobile: merkataritzarako aukerak mugikorren 
bidez salduz 12 2022ko 

abendua

INSTALAZIOA ETA MANTENIMENDUA
PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA
Lanean  ez dauden pertsoei zuzenduta (praktikak enpresan)

22480010
Ekipo industrialaren mantentze lanak eta muntaketa 
mekanikoa (IMAQ0108) 510 2022ko 

urria

Informazioa eta izen ematea: 
www.lanbide.euskadi.eus (Prestakuntza, Kodea)

Urritxe auzunea, z/g · Tfno: 688 665 300 · 946 730 251 
48340 AMOREBIETA-ETXANO (Bizkaia)

e-mail: maranburu@fpzornotza.com • www.fpzornotza.com

OHARRA:  Taldeak sortu ahala, hasiko dira ikastaroak.
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ABADIÑO • MAIALEN ZUAZUBISKAR

Haizeteen ondorioz, Astolako ige-
rilekuetako estalkia jausi egin zen 
2020ko otsailaren 16an. Harrez-
kero, igerilekua itxita egon da. 
"Lan askoren ondoren, dagoeneko 
hasi dira konpontzen", jakinarazi 
du Mikel Garaizabal Abadiñoko 

alkateak. Lehenengo, martxo in-
guruan, hondatuta zegoen galda-
ra-sistema aldatzen hasi ziren, eta 
uztailean estalki berria egiten hasi 
dira. "Igerilekuak datorren urteko 
lehenengo hiruhilerako zabaltzea 
da asmoa. Igerilekuak erdizka 
zabaldu beharrean, dena atonduta 

zabaldu gura genituen; hau da, 
aterpe berri bategaz, galdara-sis-
tema konponduta eta kudeaketa 
gestio berri bategaz", azaldu du 
Abadiñoko alkateak. 

Zurezko estalkia
Estalkia ipintzeko lanei ekinda, 
Abadiñoko Udalak beste pauso 
bat eman du Astolako igerilekuak 
berriro zabaltzeko. Ingurunean 
intregratuta egongo den estalki 
berria zurezkoa izango da eta 
1.400.000 euro inguruko aurre-
kontua izango du. Alkateak azaldu 
duenez, udal igerilekuetako aska-
ren inguratzailea egiteko proiek-
tuak 500.000 euroko diru laguntza 
jaso du Bizkaiko Foru Aldunditik, 
eta 349.766 eurokoa energia-era-
ginkortasuneko proiektuetarako 
EGEF funts europarretik.

Estalki berriaren lanak 
hasita, igerilekuak 2023ko 
lehen hiruhilekorako 
zabaltzea aurreikusten dute
Inguruan integratuta egongo den estalkia zurezkoa izango 
da eta 1,4 milioi euroko aurrekontua izango du

Uztailean hasi zituzten estalkia egiteko lanak.

ATXONDO • MAIALEN ZUAZUBISKAR

Zazpi hilabeteko obren ondoren 
eta "aurreikusitako epearen ba-
rruan" amaitu dituzte BI-3336 
errepidea Atxondoko udalerrian 
hiri-zeharbide bihurtzeko lanak, 
Atxondoko Udalak ohar batean 
informatu duenez. Uda ostean 
egingo diren lorezaintza lanak fal-
ta diren arren, lanak "amaitutzat" 
eman dituzte. Guztira, 716.650 eu-
roko inbertsioa egin da, Bizkaiko 
Foru Aldundiak ordainduta. 

Lanak amaituta eta urte askota-
ko negoziazioen ondoren, gober-
nu taldeak herriko bidegurutze 
"arriskutsuetariko" bati "irtenbide 
integrala" ematea lortu duela na-
barmendu dute.

BI-3336 errepidea hiri-zeharbide 
bihurtzeko lanak amaituta Atxondon
Lanek zazpi hilabete iraun dute eta Atxondoko Udalak jakinarazi duenez uda ostean 
lorezaintzako lanak egingo dituzte. Guztira, 716.650 euroko inbertsioa egin dute

Dagoeneko amaitu dute errepidea konpontzen.

ABADIÑO • MAIALEN ZUAZUBISKAR

Eguraldia lagun, zapatuko Erro-
gatiba egunak ehun bat abadiñar 
batu zituen. 9:00etan San Rokeren 
irudia Andra Mariko ermitatik 
atera eta Urkiolako Santutegira 
eraman zuten errogatiban. Behin 
Urkiolara igota, santutegian ha-
rrera egin zioten San Rokeren 
irudiari. 

Errogatibaren sorrera noizkoa 
den ez dago argi, baina jakina da 
uzta txarreko urte batean antola-
tu zela lehenengoz. Herriko talde 
batek San Rokeren irudia Urkio-
laraino eramatea erabaki zuen 
santuari uzta ona erregutzeko.

Ordutik, Abadiñoko Udalak 
antolatzen du egitasmoa, Andra 
Mariko auzokideekin batera. 

Errogatiba eguna. PEDRO SAN ROMAN

Abadiñarrek errogatiba 
eguna ospatu dute
San Rokeren irudia Urkiolara eramateko errogatibak 
ehun bat lagun batu zituen joan zen zapatuan

San Joseko aisialdi guneko 
altzariak berritu dituzte
Elorrioko Udalak  9.000 euro ipini ditu aisialdi gunea 
atontzeko. Dagoeneko berriztu dute gune hori

ELORRIO •  MAIALEN ZUAZUBISKAR

"Elorrio hobetzen jarraitzeko 
asmoz", Elorrioko Udalak 9.000 
euro inguru ipini ditu San Jo-
seko aisialdi guneko altzariak 
berritzeko. Uztailean, mahaiak 
eta eraikina birgaitu, egokitu 
eta margotu dituzte. 

"Batez ere orain, udan, oso 
maiz erabiltzen den espazioa 
da, eta, denboraren joanaren 
eta erabileraren ondorioz, ho-
betzeko premia zuen. Zuhai-
tzez beteriko gune berdea da, 
merenderoa eta eserlekuak 
ditu, baita erretegiak eta harras-

kak dituen eraikina ere, guztia 
denon gozamenerako. Orain, 
berriro ere prest dago gozatzen 
jarraitzeko", adierazi du Idoia 
Buruaga alkateak.

Laguntzak gazteentzat 
Bestalde, uda honetan Elorrioko 
Udalak 15.000 euroko laguntza 
onartu du gazteei alokairuagaz 
laguntzeko. Laguntza 18t ik 
35 urtera bitarteko elorriarrei 
emango zaie eta eskaria HAZen 
edo udalaren egoitza elektroni-
koan egin beharko da, irailaren 
15etik urriaren 22ra bitartean. 

San Joseko aisialdi guneko eraikina.
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Izurtzako jaietako argazki 
lehiaketaren irabazleak 150 
euroko diru saria jasoko du

IZURTZA • J.D.

Gaur Izurtzako jaiak hasiko dira, 
eta, urtero lez, udalak jaietako ar-
gazki lehiaketa antolatu du. Hiru 
sari banatuko dituzte. Irabazleak 
150 euro jasoko ditu, bigarrenak 
100 euro, eta hirugarrenak 75 

euro. Argazkiak entregatzeko 
epea irailaren 12tik 30era artekoa 
da, Izurtzako udaletxean. Epai-
mahaia udaleko kultura batzor-
deak eta jai batzordeak osatuko 
dute, eta irabazlearen izena urriko 
azken astean jakinaraziko dute. 

Bigarren eta hirugarren sariak 100 eta 75 eurokoak dira
OTXANDIO • J.D.

Otxandioko turismo bulegoak 
eguaztenean itxi zituen ateak, 
aurtengoz. Uztailean eta abuz-
tuan egon da zabalik. Euskal 
Herritik ez ezik, nazioartetik ere 
hainbat bisitari joan da Otxan-
diora, batez ere Frantziatik eta 
Herbehereetatik, turismo bule-
goko arduraduna izan den Mikel 
Sanchezek azaldu duenez. 

Aurten, nobedade lez, bisita 
gidatuak egiteko aukera egon 
da. Turistek hala eskatuta, bisita 
gidatu bi egin dituzte, biak abuz-
tuan. Lehenengo taldea Castello-
tik (Valentzia) etorri da. Bigarre-
na otxandiar batzuek, inguruko 
herrietako euren lagunek eta 
portugaletetar batzuek osatu 
dute. 

Frantziako eta Herbehereetako turista 
asko izan da aurtengo udan Otxandion
Aurtengo nobedadeetariko bat bisita gidatuak egiteko aukera izan da; guztira,  
bisita bi antolatu dituzte, euretariko bat Valentziako Castellotik joandako turistekin

Bulegoa uztailean eta abuztuan egon da zabalik; irailean ez zabaltzea erabaki dute.

MALLABIA • JOSEBA DERTEANO

Mallabia Kirol Elkarteak 25 urte 
egiten ditu aurten, eta hori os-
patzeko ekitaldi sorta antolatu 
dute irailaren 23tik 25erako 
astebururako. 

Areto futbolean aritu gura 
zuten gazteei tokia egiteko sortu 
zen kluba. Umetan herrian areto 
futbolean hasitako gazteentzat 
klub federatua sortu zuten. Bai-
na elkartearen ekarpena ez da 

areto futbolera bakarrik muga-
tu, eta, denborak aurrera egin 
ahala, herr iar i bizia ematen 
lagundu dioten beste hainbat 
ekintza antolatu dute. Ezagu-
nak dira frontenis torneoa eta 
maratoiak, esaterako, eta baita 
urtean zehar umeei begira an-
tolatzen duten beste hainbat 
ekintza ere.

Irailaren 23ko bariku arra-
tsaldea gaztetxoei zuzenduta 

egongo da.16:45ean gazte-par-
kea izango dute, Azkaldea kale-
ko futbol zelaian, eta 20:00etan 
Kantu Kolore hasiko da, herriko 
frontoian. Umeek abestien bitar-
tez errazago ikasten dutela eta, 
Kantu Koloreko kideek abesti 
didaktikoak  kantatzen dituzte 
plazarik plaza. Kontzertuetan, 
adin eta gustu desberdinetako 
haurrei zuzenduriko kantak jo-
tzen dituzte.

I ra i l a r en  24 ko  zapat u a n 
mahai-tenis txapelketari ekingo 
diote, 10:00etan, parkeko ater-
pean. 18:00etan DJ Txurruren 
emanaldia hasiko da, eskolako 
frontoian, eta txosna bat ere 
egongo da. 21:00etan, 1997ko 

lehenengo taldeko jokalariak 
eta klubaren historiako presi-
denteak omenduko dituzte. 

A zkenik ,  i ra i la ren 25ean 
beste mahai-tenis torneo bat 
egongo da, goizean, baina kasu 
honetan haurrei zuzenduta. 
18:00etarako, joko tradizionalak 
antolatu dituzte, 16 urtetik go-
rakoentzat. Herritarrei ekime-
netan parte hartzeko deia egin 
diete klubetik.

Klubaren historiako lehenengo taldeko jokalariak, 1996-1997 denboraldian. Areto futbol taldea orain bost bat urte desagertu zen.

Mallabia Kirol Elkarteak 25. urteurrena ospatuko 
du irailaren 23tik 25era, askotariko ekintzekin
Irailaren 24ko ekitaldian, lehenengo urte hartako areto futbol jokalariak eta klubaren historiako presidenteak omenduko dituzte

Gaur egun hainbat ekintza 
antolatzen jarraitzen dute; 
esaterako, ezagunak dira 
herriko frontenis torneoak

Hainbat arlotan 
diru laguntzak 
eskatzeko epea 
martxan, Mañarian

MAÑARIA • J.D.

Aurtengo ikasturterako diru 
laguntzak eskatzeko epea za-
baldu dute Mañarian. Eskae-
rak irail osoan zehar egin ahal 
izango dira, udaletxean, udal 
ordutegian: 07:30etik 11:00eta-
ra. Diru laguntzak honako arlo 
hauetan eskatu ahal izango di-
ra: mugikortasunean, jarduera 
kulturaletan, eskolaz kanpoko 

hezkuntzan, musikan, kirolean 
eta auzoetako argiterian. Diru 
laguntzak arautzen dituzten 
ordenantzak udalaren webgu-
nean daude irakurgai. 

Frontoiko txandak
Frontoiaren erabilerako txan-
dak eskatzeko epea laster hasi-
ko da, astelehenean hain zuzen 
ere, udalak bando baten bitartez 
iragarri duenez. Frontoia erabili 
gura duenak irailaren 5etik 
23ra arte izango du aukera txan-
dak eskatzeko. 

Besteak beste, jarduera 
kulturalei eta kirolei 
bideraturiko laguntzak 
eskatu daitezke

Elkartearen ekarpena 
ez da areto futbolera 
mugatu. Beste hainbat 
ekintza antolatu dute
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Osasun  
gida

Profesionalik 
onenak zure 
zerbitzura!

Odontologia
PSE: 145/13

Podologia
PSE: 148/13

Fisioterapia
PSE: 57/16

Fisioterapia
PSE: 119/13

Optometria
PSE: 162/13

Estetika
PSE: 16/09

Odontologia
RPS: 26/22
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IURRETA • AITZIBER BASAURI

Aurten 950 urte bete dira Iurreta 
lehenengoz dokumentu batean 
aipatu zela. Gertakari historiko 
hori gogoratzeko, herritar talde 
batek ekitaldi sorta antolatu du 
udalaren eta Anderebide eta Ge-
rediaga elkarteen laguntzagaz. 
Urteurrena ospatzeko, 'Izen ziren. 
Gara. Izango gara' dioen plaka bat 
ipini dute elizako arkupean, eta 
oroimen ekitaldia ere egin dute 
Amatzan. Bestalde, bihar, irailak 
3, irteera egingo dute Donemiliaga 

Kukulako (Errioxa) monasteriora, 
Iurretaren lehenengo aipua gorde-
tzen duen Becerro Galicano kode-
xa ikusteko. 50 bat lagunek eman 
dute izena.

1072ko abuztuaren 26an, San-
txo IV. Nafarroako erregeak Iu-
rretako San Martin monasterioa 
oparitu zion Donemiliaga Ku-
kulako (Errioxa) monasterioari, 
Durangerriko konde eta Bizkaiko 
Jauna zen Iñigo Lopez 'Ezkerra' eta 
Toda Fortunez Ortiz de Aulestia 
emaztearen oniritziagaz. Historia-

gileek diotenez, aipaturiko monas-
terio hura Amatzako gaur egungo 
San Martin baselizaren aurreko 
eraikuntza izango zen. Donazio 
dokumentu hartan, Ihurrieta eta 
Ihurrueta idatzita ikusi daiteke Iu-
rreta izena. "Guk dakigula, Iurreta 
aipatzen den lehenengo agiria den 
neurrian da garrantzitsua iurre-
tarrontzat; XI. mendean hemen 
biziera bat bazegoela erakusten 
duena", adierazi du Antton Mari 
Aldekoa-Otalorak.

Irailaren 4rako, Iurretako Erdi 
Aroko lekuetatik ibilaldia antolatu 
dute. Amatza, Goiuria, Arandiako 
Santa Apolonia eta Iurretako plaza 
bisitatuko dituzte, tokiko berezi-
tasunak eta historia azalduz.  Eta, 
irailaren 7an, Juan Manuel Gonzá-
lez Cembellinek Erdiaroko janariak 
direla eta berbaldia emango du, 
19:00etan, kultur etxean. Ondo-
ren, 'Ihurrieta 1072' urteurreneko 
aldizkaria aurkeztuko dute. Anto-
latzaileak oso pozik daude ekital-
diek izan duten harreragaz. 

Iurreta dokumentu batean 
lehenengoz aipatu zela 
950 urte bete direla aurten 
gogoratu dute iurretarrek 
Asteburuan irteera egingo dute Errioxara, Iurretaren lehenengo 
aipua gordetzen duen Becerro Galicano kodexa ikusteko

Gertakari historikoa gogoratzeko San Migel elizako elizpean oroigarria ipini ondoren egindako  familia argazkia.

Urritik urtarrilera arteko jarduera 
guztiak aurkeztu dituzte Zornotzan
Kultura, kirola, gizarte ekintza,... udalak liburuxka bakar 
batean jaso du arlo bakoitzari dagokion eskaintza

ZORNOTZA • EKAITZ HERRERA

Zornotzako Udalak argitalpen 
bakar batean jaso du datozen hi-
leei begira antolatuko duen kirol, 
gizarte, kultur eta prestakuntza 
eskaintza. Udalaren eskumeneko 
arlo guztiak batu dituzte bertan. 
Batetik, sinergiak lortzeko, eta, 
bestetik, arlo bakoitzak kalera-
tzen zuen diptikoa erretiratzeko 
eta kostu ekonomikoak aurrezte-
ko. Andoni Agirrebeitia alkateak 
adierazi duenez, ekintza guztiak 
argitalpen bakarrean jasotzeak 
"hilero-hilero Zornotzan zenbat 
ekintza antolatzen den erakutsi, 
eta guztiaren ikuspegi orokorra" 

eskainiko du. Ainhoa Salterain Gi-
zarte Ekintza zinegotziak esan du 

herritar bakoitzak bere neurriko 
zerbait topatuko duela programa-
zioan. Urtarrilean, programaturi-
koa agortzerakoan, beste argital-
pen bat kaleratuko dute.

Ainhoa Salterain hiritartasun zinegotzia eta Andoni Agirrebeitia alkatea.

Agirrebeitia: 
"Argitalpenak hilero 
Zornotzan zenbat ekintza 
antolatzen den erakutsiko 
du"

Iurretako gaztelekuak irudia 
berrituta hasiko du ikasturtea
Udako etenaldiaren ondoren, irailaren erdialdian ipiniko 
dute martxan berriro Etxego gaztelekua

IURRETA • AITZIBER BASAURI

Iurretako Udalak Etxego gazte-
lekuaren fatxada margotu du, 
"irudi gazteagoa eta freskoagoa" 
emateko eta bertan garatzen di-
ren jarduerekin bat egiteko, udal 
arduradunek azaldu dutenez.  "He-

rriko gazteen aisialdiko beharri-
zanei erantzuteko" sortu zen Etxe-
go, eta astero hainbat jarduera 
egiten da, IU! Gazte programaren 
barruan. Ingurua urbanizatzeko 
proiektua ere badabiltza idazten, 
gune hori berrizteko.

IU Gazte! programaren barruan hainbat ekitaldi garatzen da Etxegon.

GARAI • JONE GUENETXEA

Garaiko araztegia probaldian egon 
da, behar den moduan funtziona-
tzen duela egiaztatzeko. Ondo da-
bilela baieztatuta, isuriak ekidin, 
hondatuta zegoen putzu zaharra 
kendu, eta kutsaturiko lur eremua 
berreskuratu dute. Azpiegitura 
berriak 200 bat lagunek sorturiko 
hondakin urak tratatuko ditu. 
Udalak dio “egungo beharrizanei 
eta datozen urteetarako aurrei-
kusitakoei erantzuteko” balioko 
dela. Araztegiak  herriguneko etxe-
bizitzen eta negozioen hondakin 
urak araztuko ditu. Instalazioak 
219.000 euroko kostua izan du. 
Aldundiak eta Jaurlaritzak 160.000 
euroko ekarpena egin dute.

Garaiko araztegi berriak herriko 200 
biztanleren hondakin urak tratatuko ditu 
Instalazio berria "egungo beharrizanei eta datozen urteetarako aurreikusi direnei 
erantzuteko" balioko duela dio udalak. Herriguneko etxeen eta negozioen urak araztuko ditu

Instalazio berria abuztutik dago martxan.
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ZALDIBAR • A. M.

Zaldibarren zabaldu dute epea 
euskara eskolak jasotzeko ize-
na emateko; interesa duenak 
irailaren 20ra arteko epea izan-
go du izena emateko. Aurten, 
nobedade lez, jubilatuen taldea 
sortzeko aukera eskainiko du 
udalak. Ohiko taldeez eta jubila-
tuen taldeaz gainera, gurasoena 
ere egongo litzateke. Horrez 

gainera, euskara ikasi gura du-
ten etorkinentzat ere eskainiko 
dituzte ikastaroak. 

Zaldi martxa
I ra i laren 10ean Za ld ibarko 
I. Zaldi martxa egingo dute. 
09:00etan hasita, egun osoko 
egitaraua prestatu dute. Pone-
yak, martxa eta herri bazkaria 
ere egongo dira, besteak beste. 

Artxiboko irudia.

Jubilatuentzako euskara 
eskolak  Zaldibarren
Interesa duenak irailaren 20ra arte izango du aukera 
izena emateko; jubilatuen taldea nobedadea izango da

BERRIZ • A.M.

Maletaz beteriko Mini-Cooper 
bategaz agertu ohi dira plazan 
Gorka Pereira, Rodrigo Lacasa 
eta Xabi Larrea aktoreak. Eta, 
hausnarketarako galdera egiten 
diote ikusleari abiapuntu lez: 
"Argi duzu zeuk aukeraturiko 
bidetik zoazela, ala eskaini dizu-
ten bideari jarraitzera mugatzen 
zara?". Absurdoaren eta filoso-
fiaren arteko mugetan barrena, 
teknika akrobatikoak eta objek-
tuen manipulazioa uztartzen di-
tuzte protagonistek. Emanaldia 
16:30ean izango da, eskolako 
patioan.

Aukerak 2018ko Leioako Umo-
re Azokan estreinatu zuen The 
Funes Troupek, eta, pandemia-
ren geldialdia tarteko, hainbat 
herritan aurkeztu dute. 2013an 
sortu zen konpainia hau, beste 
hiruren errautsetatik; mala-
bareetan eta baskula akroba-
t ikoak lantzen hasi zituzten 
lehenengo urte horiek, eta, den-
boragaz, bestelako teknikak ere 
jorratu dituzte. Pereirak, Lacasak 

eta Larreak 15 urte baino gehiagoko 
ibilbide artistikoa dute.

Beste ikuskizun bi
Kulturaz Blai zikloa beste ikuski-
zun bik osatzen dute. Malas Com-

pañías konpainiak Zirkus lana taula-
ratuko du, irailaren 16an; irailaren 
23an, La Banda konpainiak Kimera 
lana plazaratuko du, zirkua eta 
antzerkia batzen dituen lana. Ema-
naldi biak 16:30ean hasiko dira.

The Funes Troup konpainiak jarraipena emango 
dio Berrizko Kulturaz Blai zikloari
Gaur, irailak 9, izango da emanaldia, 16:30ean eskolako patioan; 'Aukerak' 
konpainiaren bigarren lana da, eta 2018an estreinatu zuten, Leioako Umore Azokan

The Funes Troup.



2022ko irailaren 2a, barikua 
12 anbotoHerririk herri

Espainiako biztanleen %86k 
fake news direlakoak sinesten 
dituzte. Pertsonen %14k baino 
ez dituzte bereizten eta antze-
maten engainu horiek.

Uda honetan, Ferrerasen eta 
Villarejoren arteko informazio 
faltsuei buruzko audioen filtra-
zioak ezagutu ditugu. Halaber, 
egun batzuk geroago, twiterre-
ko argitalpen bat biral bihurtu 
zen, esanez Arraldeko Udalak 
seme kutun izendatzen zuela 
Miguel Angel Blanco tirokatu 
zuen etakidea.

Horrelako desinformazioa 
aspaldi piztu zen eta inork 
aipatzen ez duen gerra baten 
bi adibide baino ez dira: gerra 
komunikazio politikoan eta 
diskurtsoaren borroka.

Badirudi diskurtsoaren 
aurkako borroka irabaztea 
dela alderdi politiko batzuen 
helburua garai hauetan. Izan 
ere, garrantzitsuena ez da 
egia, baizik eta emozioetara 
jotzea eta, horrela, jarrere-
tan eragitea. Alderdi horiek, 
gehienak eskuindarrak edo ul-
traeskuindarrak, egia-erdiak 
zabaltzeko edo egia manipula-
tuz informazioa ezkutatzeko 
erabiltzen dituzte komunika-
bideak eta sare sozialak.

Fake News-ek, desinforma-
zioak, nahasmenak, beldu-
rrak, amorruak, kolpeak,... 
gizartea ahultzen dute, batez 
ere hauteskunde garaietan, 
gerra testuinguruetan edo 
krisi ekonomiko, sozial edo 
politikoetan, egungoa kasu.

G er ra  g u z t ia k  ez  d i ra 
Ukrainakoa bezala kontatzen. 
Badira beste gerra subliminal 
batzuk, hala nola komunika-
zioko gerra, zuzenean demo-
kraziari eta komunikabideen 
sinesgarritasunari erasotzen 
diotenak eta gizarteko zenbait 
talde ahulen arteko etsaita-
suna eta gorrotoa areagotzen 
dutenak.

Politikan

Diskurtsoaren borroka

Neskutz Rodriguez
Ormazabal 
Herriaren Eskubidea

DURANGALDEA • MAIALEN ZUAZUBISKAR

Zortzi urte pasatu dira ANBOTOk 
bere irakurleen argazkilari sena-
ri bide eman eta udako argazki 
lehiaketa antolatzen hasi zenetik. 
Aurten ere, arlo bitan aurkeztu 
daitezke argazkiak lehiaketara: 
eskualdeko argazkirik onena eta 
eskualdetik kanpoko argazkirik 
onena. 

Udako argazki lehiaketan parte 
hartu gura duenak www.anboto.
org webgunean ipini beharko ditu 
argazkiak, edo whatsappez bidali 
ahalko dituzte, 688 635 041 zenba-
kira. Parte hartzaile bakoitzak lau 
argazki aurkeztu ahal izango ditu 
gehienez, kategoria bakoitzeko 
bi, eta aurretik beste lehiaketetan 
saritu bakoak izan beharko dute. 
Argazkiok irailaren 16a baino 
lehenago ipini beharko dira. 

ANBOTOk antolatzen duen udako 
argazki lehiaketa amaitzear da
Parte hartzeko, argazkiak 688 635 041 zenbakira bidali daitezke Whatsappez

Durangaldetik kanpoko 2021eko argazkia irabazlea.

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). 

Ez nauzu ulertzen ala ez nauzu ulertu nahi?
Durangon ere badira lekuak sartu eta euskaraz egite hutsagatik 
estralurtar sentitzen naizena. Bada, horrelako leku batera joaten 
naiz batzuetan ogia erostera. Tristea da onartzea, baina tentsio 
puntu batekin sartzen naiz bertara, ez baitut jakiten zein izango 
den egokituko zaidan saltzailea; izan ere, aldea dago batzuen-
gandik besteengana. Bateren batek “eskerrik asko” edo “agur” 
bat oparitzen dizu lantzean behin, eta pozarren irteten zara ogia 
besapean duzula, baina bada bat bereziki nabari zaiona euska-
ra ez duela batere gustuko. Tamalez, horrekin egin nuen topo 
aurrekoan. “Egun on, bi ogi mesedez”. Zein zen nahi nuen ogia 
seinalatuz eta bi zenbakia atzamarrekin adieraziz. “Dos panes?”, 
erantzun zidan hasperenka. Ogia paperezko zorro batean sartzera 
zihoanean nik neraman oihalezko poltsan sartzeko eskatu nion, 
poltsa bere aurrean jarriz zabal-zabalik. “Es que no te entiendo”, 
erantzun zidan hasperenka eta aurpegi ezin serioagoarekin. Or-
daindu eta “agur” esan nion. Ez nuen erantzunik jaso eta begiratu 
ere ez zidan egin aurpegira, nahiz eta ni berari begira geratu se-
gundo amaiezin batzuez. Egun txarra izango zuen, agian, pentsa-
tu nuen, baina dendara sartu nintzenean ezin abegikorragoa izan 
zen nire aurretik zegoen adineko pertsona batekin. Gaztelania go-
zo-gozoan dirua karteratik hartu, eta ogia bere oihalezko poltsan 
sartu zion irribarre handi batekin. Niri, ez irribarrerik ez agurrik. 
Argi geratu zait saltoki horretan ez naizela ongi etorria euskaraz 
agertzen banaiz.
 
Eneko Garitaonandia Azueta.

IritziaDurangaldea asteon

ABADIÑO | “Uda momentu bikaina da frontoira joan eta kirola 
egiteko, baina, hau sorpresa, Traña-Matienako frontoira joan, 
eta itxita!”, kritikatu du ohar baten bitartez Abadiñoko EH Bil-
duk. Oposizioko kideek jakinarazi duetenez, uda guztian zehar 
Traña-Matienako frontoia itxita egongo da aurten ere, iazko 
moduan, 17:00ak arte. Hori horrela, Abadiñok udal kudeaketa 
eraginkorragoa behar duela adierazi dute. 

EH Bilduk dio Abadiñok udal eraikinen 
"kudeaketa eraginkorragoa" behar duela

ZORNOTZA | Zornotzako Udalak ur sare berria egingo du Marabi 
eta Urgoiti auzoak edateko urez hornitzeko. Gaur egun auzo bieta-
ra heltzen den ura ez da udalaren hornidura sistema orokorretik 
heltzen, eta horri irtenbidea ipini gura diote. Udalak 178.000 euro 
ipiniko ditu lanak egiteko.

Zornotzako Udalak Marabiko eta Urgoitiko 
hornidura sarea berrituko du

ELORRIO | Bizkaibusek autobus zerbitzu berezia ipini du Elorrioko 
aurtengo Ferixa Nausikoei begira. Irailaren 2an eta 9an, autobusak 
orduero irtengo du Elorriotik Durangora, 23:15etik 04:15era bitar-
tean; Bestalde, Durangotik Elorriora 22:45etik 03:45era ibiliko dira. 
Irailaren 3an eta 10ean, autobusek 00:15etik 06:15era bitartean 
egingo dute Elorriotik Durangorako bidea, orduero; eta 23:45etik 
04:45era Durangotik Elorriora.

Autobus zerbitzu berezia ipini dute Elorrioko 
Ferixa Nausikoei begira
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Elorrioko jaiak 2022

Irailak 2, barikua

18:00-21:00 Indarkeria matxistarik bako jaiak: 

Informazio Gunea, plazan.

20:00 Txosnagunearen irekiera.

22:00 Kontzertuak txosnagunean: Zeker, Liher eta The 

Potes.

Irailak 3, zapatua

12:00-14:00 / 17:00-20:00 Haur parkeak.

13:00 Bitsaren jaia, Aldapebeitia jauregiaren atzeko parkean.

18:00 Elorrioko buruhandiak.

18:15 Sugarri Fanfarrea, kalejira.

19:00 Erromeria: Gauargi taldea.

20:00 Txupinazoa eta pregoia: Kainabera GKEa.

22:15 Suzko zezena.

22:30 Danborrada eta Sugarri Fanfarrea.

23:15 Asier Bilbao Show, kabaret eta transformismo 

ikuskizuna. Urarka.

00:00 Kontzertua txosnagunean: Aiaraldeko Sound 

System.

Irailak 4, domeka

10:00 Abere, nekazaritza eta artisau azoka, 

Ferixalekuan.

Goizean, txistularien kalejira.

12:30 Kalejira. Eingo trikitilari taldearen kanta eta 

dantzak.

13:00 Kontzertu akustikoa txosnagunean: Xala eta 

Garazi.

17:00 GAZTE UHARTEA: Zintzilik emozioen laborategia 

eta abentura ginkana, Ganondo parkean.

18:00 Umeen Danborrada eta Sugarri Fanfarrea.

19:30 Sonakay taldea.

22:15 Suzko zezena.

Irailak 5, astelehena

12:00-14:00 / 17:00-20:00 Txu-txu trena.

14:00 Kuadrillen arteko bazkaria eta tortilla lehiaketa.

15:00 Aldatsekua Sound disko festa.

18:00 Kuadrillen jaitsiera.

18:00-21:00 DJ disko festa.

18:30 16 urtetik gorakoen kuadrillen arteko jolasak.

19:00 Amanecer ranchero, fusión jotas y mariatxis.

22:00 Zutik elektrotxaranga eta DJak txosnagunean.

22:15 Suzko zezena.

23:00 Gaueko DJak.

Irailak 6, martitzena

12:00-14:00/17:00-20:00 Haur parkeak

16:30etik aurrera, Ganondo parkean GAZTE 

UHARTEA: Bubble Balls

18:00 Elorrioko buruhandiak

18:00 Elizalde Koldo Madariaga Torneoa (mutilak)

19:00 Trapu Zaharra ‘Turisteando’ kale antzerkia.

Irailak 7, eguaztena

12:00-14:00/17:00-20:00 Haur parkeak.

16:30 Umeentzako jolasak, plazan.

17:00 Ginkana, plazan.

18:00 Elorrioko buruhandiak.

18:00 Txokolatada.

18:00 Elizalde Hiruko Txapelketa (emakumeak).

19:00 Deabru Beltzak “Abordaia” umeentzako 

animazioa, plazan.

19:00 Elorrioko sevillanen taldea.

Irailak 8, eguena

16:00 Elizalde Kirol inklusiboaren jardunaldia (Haszten 

Kirol Egokitua Elkartea).

18:30 Areto futbola (mutilak), kiroldegian.

19:00 Cia Barsanti & Mama Crea ‘Akabo’ kale 

antzerkia.

Irailak 9, barikua

09:30 Elorrio zirkularra.

11:30  Hildako jubilatuen omenezko meza, Sortzez 

Garbiaren Basilikan.

13:00 Kopaua Elorrioko jubilatuentzat.

18:00 Elorrioko buruhandiak.

18:00 Serenade Taldea, dantza jubilatuentzat.

19:00 Lagunarteko partidua (mutilak), errugbi zelaian.

19:00 GAZTE UHARTEA: FREESTYLE BIKE SHOW, 

bizikletekin jauzi

erraldoiak, Ganondo parkean.

19:00 Kolektibo Konika ‘La punta de mi nariz’, 

akrobaziak eta musika.

19:30 Cuarteto lírico Argenta Backstage, 

jubilatuentzako musika.

21:00 LVI. Idi proba txapelketa.

22:15 Suzko zezena.

22:30 Kontzertua: Ibil Bedi eta Su Ta Gar, herriko plazan, 

txosnaguneak antolatuta.

Irailak 10, zapatua

8:00 Sukalki eguna, Aldatsekuan.

12:00-14:00/17:00-20:00 Haur parkeak eta txu-txu 

trena. 

12:30 Fanfarrixo kalejira, Aldatsekuatik irtenda

13:00 Bitsaren jaia, Aldapebeitia jauregiaren atzeko parkea.

15:00 Sound disko festa, Aldatsekuan.

18:00 Txokolatada.

18:00 Karrozen jaitsiera, Aldatsekuan.

18:00-21:00 Disko festa.

21:00 LVI. Idi proba txapelketa.

22:15 Suzko zezena.

22:30 Correfoc Calacas-egaz erdigunetik kalejira.

23:00 Kontzertua: Puro Relajo.

23:00 DJ Gorka Perez.

Irailak 11, domeka

10:00 Kanpokale Munduko zaporeak.

13:00 Herri kirolak: Udane Ostolaza, Nerea Egurrola, 

Hodei Ezpeleta, Julen Mendieta,

Ioritz Gisasola eta Bihurri.

18:30  Bertso saioa, Aldatsekuan: Saioa 

Alkaiza, Nerea Ibarzabal, Unai Iturriaga eta Gorka 

Pagonabarraga. Gai jartzailea: Ainhoa Urien.

19:30 Eingo taldea eta Plazako Dantzen emanaldia.

Irailak 12, astelehena

21:00 LVI. Idi proba txapelketa
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JAIAK • MAIALEN ZUAZUBISKAR

Kainabera Gobernuz Kanpoko 
Erakundeko kideak izango dira 
txupinazoaren arduradunak Ferixa 
Nausikoetan. Bihar, irailaren 3an 
izango da hori, herriko plazan. 

Aurten ere, herritar guztiak 
kultur programa zabalean parte 
hartzeko eta guztiek gozatzeko 
diseinaturiko jai eredu inklusiboa 
aurkeztu du Elorriok. "Aurten, 
inoiz baino indar eta ilusio han-

diagoagaz antolatu eta diseinatu 
ditugu Ferixa Nausikoak. Gustu 
eta adin guztietarako egokia den 
jai programa aurkeztu dugu", 
azpimarratu du Julene Lazkano 
Elorrioko Udaleko zinegotziak. 

Hori horrela,  Elorrioko aurtengo 
Ferixa Nausikoetan ez da faltako 
umeentzako ekintzarik, nagu-
sientzako ikuskizun eta ekime-
nik, eta gazteentzako musika 
kontzerturik. 

Musika eskaintza oparoa
Musika kontzertuei dagokienez, 
eskaintza oparoa egongo da aur-
tengo Ferixa Nausikoetan. Gaur, 
esaterako, Zeker, Liher eta The Potes 
taldeen kontzertuak egongo dira 
txosnagunean. Txupinazo egunean 
Gauargi taldeak arratsaldea girotu-
ko du, eta gauean Aiaraldeko Sound 
System taldea arituko da Elorrioko 
txosnagunean.

Jaietako bigarren barikua Su Ta 
Gar eta Ibil Bedi taldeen doinuek 
girotuko dute. Eta bigarren zapa-
tuan Puro Relajo eta DJak egongo 
dira, besteak beste. Jaietako azken 
domekan, irailak 11, Eingo Taldea-
ren kontzertua eta plazako dantzen 
emanaldia egongo dira. 

 
Eraso matxistarik bako jaiak
Elorrion sentsibilizazio kanpaina 
egiten dabiltza herritarrak, batez 
ere gizonezko gazteak, eraso matxis-
ten aurrean inolako tolerantziarik 
ez izateko kontzientziatzeko. Ildo 
horretatik, irailaren 2an, 18:00eta-
tik 21:00etara, informazio gune bat 
ipiniko dute indarkeria matxistarik 
bako jaiak izan daitezen. 

Horrez gainera, jaietako egita-
rauagaz batera, poltsikoan eramate-
ko telefono zenbakien txartela kale-
ratu du Elorrioko Udalak, erasoren 
bat jasanez edo ikusiz gero zenbaki 
horietara deitzeko. 

Zeker talde elorriarrak etxean joko du.  AINHOA IRAOLA

Su Ta Gar, Zeker, The Potes, Ibil Bedi eta Puro Relajo, 
besteak beste, aurtengo Elorrioko Ferixa Nausikoetan
Bihar, irailak 3, 20:00etan txupinazoa jaurtita emango diote ofizialki hasiera aurtengo jaiei; hala ere, gaur kontzertuak egongo dira txosnagunean
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TXUPINAZOA • JONE GUENETXEA

Kainabera Gobernuz Kanpoko Era-
kundeak jaurtiko du txupinazoa Ferixa 
Nausikoetan. 25 urteko ibilbidean, 
elkartasunean oinarrituriko bidea 
zeharkatu dute. Jose Mari Azkargorta, 
Inma Escribano eta Juan Mari Lersudi 
elkarteko kideak udaletxeko balkoira 
igoko dira, irailaren 3an, pregoia 
irakurri eta suziria botatzera. Nikara-
guan eta Kolonbian dituzten proiek-
tuez, herrian egiten duten elikagai 
banaketaz eta jaiez berba egin dute 
ANBOTOgaz.
 
Zelan hartu duzue txupinazoa bota-
tzeko ardura? Urduri zaudete?
Inma Escribano: Pozarren gaude. 
Errekonozimendu bat da. Elorrio-
ko eragile guztiok gura dugu egu-
nen batean txupinazoa botatzea. 
Juan Mari Lersundi: Elorriarrei 25 ur-
te hauetan eman diguten laguntza 
eskertzeko aukera bat da txupina-
zoa. Hori oso pozgarria da.
Jose Mari Azkargorta: Esango nuke 
Elorrioko herriari 25 urte hauek 
eskertzea eta babesten jarraitzeko 
eskatzea dela garrantzitsuena. Eta 
gazteei parte hartzera animatu 
daitezela. Ateak zabalik ditugu 
gazteentzat, erreleboa hartu de-
zaten.
Kainaberaren ekitaldia tradizio bihur-
tu da jaietako egitarauan. Aurten ere 
Munduko Zaporeak ekitaldia antola-
tu duzue. Jendea gogotsu dago?
I.E.: Jaietako bigarren domekan 
egiten dugu Elorrioko Munduko 
Zaporeak, eta bai, jendea gogotsu 
dago.
J.M.L.: Elorrion bizi diren 10 he-
rrialdetako pertsonek euren he-
rrialdeetako jakiren bat ekartzen 
dute. Urte biko etenaldiaren on-

doren, jendea gogotsu dago parte 
hartzeko. Herrian dauden kultu-
ren topagune izaten da.
I.E.: Herrian bizi garenok elkar-
tzeko eta elkar ezagutzeko modu 
bat da. 
Urte biko etenaldiaren ondoren jaur-
tiko duzue txupinazoa. Zelan bizi izan 
du Kainaberak COVID sasoia?

I.E.: Konfinamenduan bakoitzak 
bere etxetik lan egin behar izan 
zuen, denen moduan. Gogorra 
izan zen gure artean ezin elkar-
tzea, kuadrilla bat gara eta. Noi-
zean behin bilera bereziak egiten 
ditugu bazkari edo afari baten 
bueltan. Hilean birritan batzen 
gara, eta ezin elkartzea gogorra 

izan zen. Hala ere, gure lanagaz 
jarraitu genuen eta proiektuek 
aurrera egin dute. 
J.M.L.: Ez gara gelditu. Sasoi ho-
rretan proiektu guztiak aurrera 
joan dira. Gainera, elikagaien 
banaketa ere ez da gelditu. Ozto-
poak izan ditugun arren, aurrera 
egin dugu.

"Elorriarrei 25 urte hauetan eman diguten 
laguntza eskertzeko aukera bat da txupinazoa”
Kainabera GKEak Ferixa Nausikoetako jaiei hasiera emango dien txupinazoa jaurtiko du irailaren 3an, 20:00etan

Taldea ondo dago, baina 
apur bat falta zaigu. 
Iazko taldetik bik baino 
ez dute jarraitzen. Taldea 
berria da eta elkarregaz 
gehiago aritzea falta 
zaigu

San Pio, 3 
ELORRIO
Tel.: 946 582 261  
elorrio@ikastola.eus

www.elorriokoikastola.eus

Euskara ahoan, ondo ibili  
FErixa nausikoEtan!
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Kainaberak zein proiektu dauka mar-
txan momentu honetan? Zertan za-
biltzate?
I.E.: Urte asko daramagu proiektu 
bi bultzatzen. Alde batetik, jantoki 
solidarioak bultzatzen ditugu Ko-
lonbian. Bestetik, Nikaraguan osa-

sun zentro bat daukagu eta etxeak 
eraikitzen ditugu nekazarientzat.
J.M.L.: Nekazari hauen arazorik 
handiena da euren etxebizitzak 
ez daudela ondo. Etxe horietan 
hobekuntzak egiten laguntzen die-
gu. Etxe duinak izaten laguntzen 
diegu.
Elorrion beharrizana duten familiei 
elikagaiak banatzea da egiten duzuen 
beste lanetariko bat. Arlo horretan, 
zein lan egiten duzue?
J.M.L.: Elikagaien bankuak lagun-

tza ematen digu eta guk produktu 
sortak banatzen ditugu, hileko 
lehenengo barikuan. Produktu 
sortak familia mota bakoitzaren 
beharrizanen arabera prestatzen 
ditugu. Lau bat urte daramatzagu 
lan hau egiten. 
Elikagai banaketak zein bilakaera izan 
du lau urteotan?
J.M.L.: Hasi ginenean, batez beste 20 
bat familiak jasotzen zuen lagun-
tza urtean. COVID-19agaz, 31 fa-
miliak jaso zuten laguntza. Orain, 
berriro ere jaitsi da kopurua. 12-14 
familia inguru dira. Gizarte Sailak 
beharrizana duten familien ze-
rrenda ematen digu eta horiek dira 
laguntza jasotzen dutenak. 
I.E.: Normalean, RGIa kobratzen ez 
dutenak dira. Batzuk prozesuan 
egoten dira. Kainaberak egiten 
duena da oinarrizko produktuen 
zerrenda hartu eta beharrizanen 
arabera osatu. Sortak familiaren 
ezaugarrien araberakoak izaten 
dira. Esate baterako, ume txikiak 
badaude pardelak sartzen ditugu. 
Elikagaiez gainera, higieneko pro-
duktuak ere sartzen ditugu. Kainaberak antolaturiko aurreko ekitaldi bateko argazkia.

Elikagaien bankuak 
laguntza ematen digu 
eta guk produktu 
sortak banatzen ditugu

Elorrixon bizi,  
Elorrixon erosi.  
Denok irabazi!!!

- Elorrioko Merkatarien Elkartea -

Ondo pasa jaietan!
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KARTEL EGILEA • MAIALEN ZUAZUBISKAR

Libe Ajuria Fondado elorriarraren 
‘Sentitu taupadak’ kartelak irabazi 
du Ferixa Nausikoetako lehiaketa. 19 
urteko elorriarrak 500 euroko saria 
jaso du ANBOTOren eskutik. 
 
Zure lanak iragarriko ditu aurtengo 
Ferixa Nausikoetako jaiak. Zer supo-
satzen du horrek zuretzat?
Niretzat oso berezia da nik egin-
dako irudi batek herriko jaiak ira-
gartzea, baina apur bat arraroa ere 
egiten zait neuk egindako kartel 
bat kaletik ikustea leku guztietan.
Lehenengo aldia da horrelako lehiake-
ta batera aurkezten zarena?
Bai, lehenengo aldia da eta aitortu 
behar dut familiak animatuta aur-
keztu nuela lana, aitak animatuta 
batez ere. "Animatu zaitez", esaten 
zidan, eta, azkenean, aurkeztea 
erabaki nuen. Aurretik ere banuen 
gogoa lehiaketan parte hartzeko, 
baina ingurukoren batek "Libe aur-
keztu zaitez!" esatea behar nuen.
Zelakoa izan da kartela egiteko pro-
zesua?
Ideia argi nuen, baita kartelari 

ipiniko nion izena ere. Hori bai, 
pare bat bozeto egin nuen behin 
betiko kartela egin aurretik. Lehen 
bozetotik azken lanera aldaketa 
izugarria dago, baina, berez, ideia 
berdina da.
Zer islatu gura izan duzu diseinuagaz?
Pandemiaren ostean, elorriarrok 
jaiak inoizko gogotsuen hartuko 
ditugula uste dut. Nik neuk behin-
tzat herritar modura eta gazte 
modura horixe sentitzen dut eta 
sentimendu horiek bihotz batean 
islatzea bururatu zitzaidan. Gaine-
ra, sentimendu hauetan guztietan 
pandemiak eragina izan du, baina 
oso argi izan dut ez nuela pande-
miaren gaia sartu gura. 
Zu, gainera, gaztea zaren aldetik, pan-
demiak adin “konplikatuan” harrapa-
tu zaitu, parrandan hasteko sasoian.
Bai, pandemiak adin konplikatuan 
harrapatu nau eta kartelean nire 
ernegu guztia islatu dut. Eztanda 
egin dut kartelean. 
Marraztearena afizioa da ala ofizio 
bihurtu gura duzun zeozer?
Afizioa da. Enpresen administra-
zioa eta zuzendaritzako gradua 
ikasten nabil eta marrazketa neure 
burua lasaitzeko erabiltzen dut. 
DBHko laugarren mailan kontu-
ratu nintzen marrazteak lasaitu 
egiten ninduela, eta batxillergoan 
marrazketa teknikoa hartu nuen. 
Eta hor konturatu nintzen modu-
rik onena zela ni lasaitzeko. 

“Pandemiak adin konplikatuan harrapatu nau 
eta kartelean nire ernegu guztia islatu dut”
Libe Ajuria Fondado elorriarraren 'Sentitu taupadak' lanak irabazi du Elorrioko Ferixa Nausietako kartel lehiaketa

Libe 
Ajuria Fondado
Kartel irabazlea
ELORRIO | 2002

Zuk, proposatu. 
Guk entzun egingo dizugu. 
Eta, aukeratu, elkarrekin.

ELKARTASUNA!
Bezeroa bazara, 
aukeratu Kausak:

GKE bazara,
aurkeztu zure proiektua:

2023ko Elkartasun-Plana
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SUKALKI • JONE GUENETXEA

Elorrioko Ferixa Nausikoetako eki-
taldirik tradizionalenetariko bat 
Sukalki Eguna izaten da. Urte biko 
etenaldiaren ondoren, Aldatzekua 
parkeak lehiaketa gastronomiko 
ezagun hau hartuko du irailaren 
10ean. Iturrizoro elkarteko Alberto 
Agirre kideak dioenez, 1.400 bat 

lagun batzen dira Sukalki txapel-
ketaren aitzakian. “Azkenengo edi-
zioan 88 kazolek parte hartu zuten. 
Parte hartzailerik gehien egon zen 
urtean 120 kazola aurkeztu zituz-
ten”, azaldu du Agirrek. 

Udalak mahaiak eta aulkiak 
ipintzen ditu parte hartzaileen 
eskura. Izen-ematea 8:00etatik 

10:00etara denez, goiztiarrenak 
7:30 inguruan hurreratzen dira Al-
datzekuara. Sukalkia prestatzeak 
bere denbora behar du eta presaka 
ibiltzea ez da ona izaten. 

Kazolek honako osagai hauek 
izan ditzakete: behi-okela (hegala, 
zankarroia edo lepoaldea baino ez) 
eta patata. Saltsarako, barazkiak, 

ardoa eta likorea erabili daitezke. 
Hori bai, ezin da perretxikorik era-
bili. Aurkezpeneko apaingarriak 
ere prestatuak eta jangarriak izan 
behar dira. "Orain dela urte batzuk 
konturatu ginen masailak ipin-
tzen zituenak irabazten zuela. Eta 
sukalkiaren funtsa ez da masailak 
ipintzea. Mungiako eta beste herri 

batzuetako antolatzaileekin berba 
egin genuen, han zelan egiten du-
ten jakiteko. Horregaitik erabaki 
genuen masailak kentzea", dio 
Agirrek.

Epaimahaiak lan handia izaten 
du irabazlea aukeratzerakoan. An-
tolatzaileen esanetan, irizpide bi 
izaten dituzte: zaporea eta aurkez-
pena. Zaporea batetik hamarrera 
baloratzen dute, eta aurkezpena 
batetik bostera puntuatzen dute. 
Lan gatx hori egiteko, Galdakaoko 
sukaldaritza eskolako irakasleak 
etortzen dira epaimahaian parte 
hartzera. Lehenengo, hamar bat 
kazola sailkatzen dituzte, eta ho-
riek dira epaimahaikide guztiek 
puntuatzen dituztenak. Hau guztia 
kontuan hartuta, zein da sukalki 
irabazle bat kozinatzeko trukoa? 
"Saltsak badu bere oinarria, eta 
okela samur egoteak ere bai. Aur-
kezpena ere zaindu behar da; ga-
rrantzitsua da kurioso aurkeztea. 
Kazola 8-10 lagunentzat izan behar 
da. Gauza horiek baloratu egiten 
dira. Bestalde, urtean behin baino 
ez baduzu prestatzen, gatxagoa iza-
ten da. Baina eskua hartuta baduzu 
sarri prestatzen duzulako, erraza-
goa izaten da", dio Agirrek. Sariei 
dagokienez, irabazleak 150 euro 
irabaziko ditu, bigarrenak 120, eta 
hirugarrenak 90. Diru hori herriko 
dendetan kontsumitzeko bonuak 
izango dira. 

Sukalki Eguneko aurreko edizio bateko argazkia.

Sukalki Eguneko sariak Elorrioko denda eta 
komertzioetan kontsumitzeko bonuak izango dira
Aldatzekua parkeak Elorrioko Sukalki Egunaren 25. edizioa hartuko du irailaren 10ean; izen-ematea 08:00etatik 10:00etara izango da
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AZOKA • J.G.

Ferixa Nausikoetako ekitaldirik 
jendetsuenetariko bat Abere, 
Nekazaritza eta Artisautza Azoka 
izaten da. Domekan, 10:00etan 
hasita, Ferixalekua baserritarren 
erakusleiho izango da. Abeltzain-
tzari dagokionez, 22 abeltzainek 
parte hartuko dute. Urtero lez, 
behiak, ardiak, astoak, ahun-
tzak, poneyak eta behorrak egon-
go dira ikusgai. 

Aurtengo azokako nobedade 
lez, aurten Joseba Attard elorria-
rrak erakustaldia emango du 
hamar ardi moztuta.  

 

Nekazari eta artisauak
Nekazaritzari eta artisautzari 
dagokienez, elikagaien eta landa-
reen 40 postu egongo dira., eta 21 
izango dira artisauenak. Duran-
galdeko baserritar eta sortzaileez 
gainera, Gipuzkoatik, Arabatik 
eta Iparraldetik ere etorriko dira. 
Ogia, kontserbak, konfita, gara-
gardoa, txakolina eta abar izango 
dira salgai. Artisauen atalean, 
bitxiak, arropa, osagarriak eta 
eskuz egindako kandela eta xa-
boiak izango dira, besteak beste, 
salgai azokako standetan. 

Bestalde, Durangaldeko Ekoiz-
le Ekologikoak eta Euskadiko 
Nekazaritza eta Elikadura Eko-

logikoaren Kontseiluak (ENEEK) 
ere stand bat ipiniko dute. Azoka 
egunerako txosna bi ipiniko di-
tuzte Ferialekuan. 

 Anbotoren otzara
ANBOTOk ere presentzia izango 
du Elorrioko Ferixa Nausikoetako 
jaietan. Azoka egunean, goizean, 

otzara bat zozkatuko dugu Be-
rriotxoa kalean ipiniko dugun 
postuan. Maiatzean martxan ipi-
ni genuen Anbotokide kanpaina-

ren barruan, otzarak zotz egiten 
gabiltza jairik jai, eta domekan 
Elorrioren txanda izango da. Ber-
tan zain izango gaituzue.

Iazko azokako irudia.

Joseba Attard elorriarrak ardien ile-mozte 
erakustaldia egingo du Elorrioko Azokan
Elikagai eta landareen 40 postu ipiniko dituzte, eta 21 artisauenak. 22 abeltzainek ere parte hartuko dute

ANBOTOk presentzia 
izango du Ferixa 
Nausikoetan. Azokan 
otzara bat  
zozkatuko dugu

Elorrio bultzatzen! 
Ondo pasa jaietan!

tu fundición de hierro líder

www.betsaide.com
Betsaide, 1 Elorrio
 Tel.: 946 584 560 

 info@betsaide.com
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Izurtzako jaiak 2022

Irailak 2, barikua

20:00 Txupinazoa eta trikipoteoa.

Irailak 3, zapatua

12:30 Itsaski paella lehiaketa.

13:30 Enkartelada.

14:30 Plateren aurkezpena.

15:00 Herri bazkaria.

18:00 Karaokea.

Irailak 4, domeka, Santa Ageda eguna

10:00 Kalejira Jaizalegaz.

12:00 Iurretako Dantza Taldea.

14:30 Herri bazkaria.

16:30 Manbo bingo.

18:30 Lotxo taldea.

Irailak 8, eguena

16:00 Umeentzako jolasak eta txokolatada.

Irailak 9, barikua

17:00 Gertufest, Santo Tomas parkean.

Egongo diren artisauak: art-Izar, Birak, Mai Mai 

sorkuntza, Kukupraka, Amalur, Aromatika shop, ANE, 

Agurtzane Telleria Larrañaga, Airean hula-hoop, 

eskuARTE, Biezko, Aratz Azpiri, Kenika, Warmi Lurra.

Egongo diren artistak: Las Paralelas antzerki 

konpainiak El Golpe ikuskizuna aurkeztuko du; Parena 

taldeak Siroko clown ikuskizuna; Joni Txintxes eta 

Billi Ladillas (musika); Txarli (zuzeneko grafitiak); 

Jammers (dantza urbanoak); Bagara kolektiboa (dantza 

garaikidea); Maite Lopez eta Gorka Madrazo (umorezko 

bakarrizketak).

Irailak 10, zapatua

19:00 Tortilla txapelketa. 

20:30 Tortillen aurkezpena. 

21:30 Afari herrikoia. 

22:30 Luhartz.

Irailak 11, domeka, Santo Tomas eguna

10:00 Kalejira Jaizalegaz.

12:00 Lopene eta bere abereak.

13:30 Igel txapelketa.

14:30 Jubilatuen bazkaria.

17:30 Mus txapelketa, Argintxu elkartean.

17:30 Partxis txapelketa, plazan.
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IZURTZA • J.D.

Iraileko lehenengo asteburu biak 
ekimenez beteta datoz Izurtzako 
jaietan. Urtero lez, erromeriak 
izango dira jaietako osagai bat, 
eta aurten Durangaldeko taldeak 
izango dira protagonista. Abadiño-
ko Lotxo taldeak irailaren 4ko 
domekan joko du kontzertua, eta 
Iurretako Luhartz taldeak iraila-
ren 10eko zapatuan. 

Talde biek ondo ezagutzen dute 
Izurtzako plaza, hainbat bider jo 
dute jaietan eta. Lotxorentzat bere 
bigarren etxea da ia. 2002tik hona 
urtero jo du Izurtzan, jairik egin 
ez den pandemiako urte bietan 

izan ezik. Bestela esanda, aur-
ten hamazortzigarrenez segidan 
emango du kontzertua Izurtzako 
jaietan, Santa Ageda ermitaren 
ondoan. Luhartzen marka ez da 

hainbestera heltzen, baina hauek 
ere ohiko bisitariak dira azken ha-
markadan: 2012an jo zuten lehe-

nengoz, eta aurten zazpigarrenez 
arituko dira herriguneko plazan. 

 Lehiaketak
Erromeriez gainera, badira jai-gi-
roa sortzen laguntzen duten beste 
hainbat ekimen ere. Esaterako, 
irailaren 3ko paella txapelketa. 
Aurtengo paellak itsaskiekin egin-
dakoa izan beharko du. Lehiake-
taren ondoren, herri bazkarian 
batuko dira denak. Tortilla egiten 
paella egiten baino abilagoa denak 
irailaren 10ean du horretarako 
aukera. Kasu honetan ere afari he-
rrikoia egingo dute lehiaketaren 
ondoren. 

Luhartz taldea.

Talde biek ondo ezagutzen dituzte Izurtzako jaiak. Lotxo erromeria taldeak irailaren 4ko 
domekan emango du kontzertua, eta Luhartzek irailaren 10eko zapatuan

Lotxok 18. urtez jarraian emango du kontzertua 
jaietan; Luhartzek zazpigarren aldia du aurtengoa

Irailaren 3ko paella  
lehiaketa eta irailaren 
10eko tortilla lehiaketa 
dira jaietako beste  
osagai batzuk

IZURTZA • JOSEBA DERTEANO

Korrala sormen gunea, Izurtzako 
Udala eta hainbat herritar Gertu-
fest jaialdia antolatzen dabiltza 
irailaren 9ari begira. Jaialdia Santo 
Tomas parkean egingo dute eta as-
kotariko ekintza kulturalak batuko 
dituzte bertan.  

Besteak beste, bakarrizketak, 
iraupen laburreko antzerki obrak, 
dantza, musika eta clown ikuski-
zunak. Horrez gainera, inguruko 
artisautza produktuak eskuratzeko 
aukera ere egongo da eremuan. 
Halaber, ez dira faltako irakurketa-
rako eremua, jokoak, grafitiak eta 
terraza zerbitzua. Antolatzaileek 

diotenez, kontsumo arduratsua sus-
tatzea eta herritar guztiei begirako 
ekintza kulturalak eskaintzea dira 
jaialdiaren oinarrietariko batzuk. 
Ekintzak 17:00etan hasiko dira. 

Askotariko ikuskizunak
Gertufest jaialdiaren barruan, Las 
Paralelas antzerki konpainiak El 
Golpe ikuskizuna aurkeztuko du, 
eta Parena taldeak Siroko clown 
ikuskizuna. Horrez gainera,  Ba-
gara kolektiboak dantza garaiki-
dea egingo du,  Maite Lopezek eta 
Gorka Madrazok umorezko baka-
rrizketak egingo dituzte, Txarlik 
grafitiak marraztuko ditu eta Joni 

Txintxesek eta Billi Ladillasek mu-
sikagaz girotuko dute arratsaldea. 
Dantza urbanoak ere egongo dira 
ikusgai. 

Artisauei dagokienez, honako 
hauek izango dira bertan: Art-Izar, 
Birak, Mai Mai sorkuntza, Kuku-
praka, Amalur, Aromatika shop, 

ANE, Agurtzane Telleria Larrañaga, 
Airean hula-hoop, eskuARTE, Biez-
ko, Aratz Azpiri, Kenika eta Warmi 
Lurra. 

Bagara kolektiboak dantza garaikidea eskainiko du. 

Arratsaldean zehar musikariak, artisauak eta askotariko 
artistak batuko dira Santo Tomas parkearen inguruan 

Izurtzak Gertufest jaialdia 
hartuko du irailaren 9an, 
askotariko ikuskizunekin



2022ko irailaren 2a, barikua 
24 anbotoAgenda

Irailaren 2an
 
DURANGO dantza
‘Muda’ (Larrua Proeiktua) 
+ ‘Ur’ (Haatik Dantza) 
+ ‘Topatuko garen leku 
horretan’ (Elene Carreto 
eta Loar Labat) ikuskizunak, 
20:00etan, Ezkurdin.
____
 
Irailaren 3an
 
ATXONDO musika
Aiora eta Piti (Zea Mays) + 
Aran, 20:00etan, Arrazolako 
Amillena bentan.
 
DURANGO bisita gidatua
‘Durangoko Andra Mariak hitz 
egingo balu’ bisita gidatua, 
16:30etik 18:00etara, Andra 
Marian. Erreserbak Durangoko 
Turismo Bulegoan, 94 603 39 38 
telefono zenbakira deituta.
 
IURRETA irteera
Donemiliaga Kukulako 
monasteriora irteera, Iurretaren 
lehenengo aipamena gordetzen 
duen Becerro Galicano kodexa 
ikusteko. Izena emateko, 616 
490 506 telefono zenbakira deitu 
behar da.
____
 
Irailaren 4an
 
IURRETA ibilaldia
Iurretako Erdi Aroko 
lekuetatik zehar ibilaldia, 
10:00etan. Amatza, Goiuria, 
Arandiako Santa Apolonia eta 
Iurretako plaza bisitatuko dituzte, 

tokiko berezitasunak eta historia 
azalduz. Ibilbidea 23 plazako 
autobus batean egingo da. Izena 
emateko, 616 490 506 telefono 
zenbakira deitu behar da.
____
 
Irailaren 7an
 
IURRETA berbaldia
‘Erdiaroko janariak direla 
eta’ izenburupean berbaldia 
emango du Juan Manuel 
González Cembellinek, 
19:30ean, Ibarretxe kultur 
etxean. Ondoren, ‘Ihurrieta 
1072’ urteurreneko 
aldizkariaren aurkezpena. 
Amaitzeko, berbaldian aipaturiko 
janarietariko batzuk dastatzeko 
aukera egongo da.
____
 
Irailaren 9an 
 
ABADIÑO Muntsaratzeko jaiak
Donien Atxa jasotzea, 
19:00etan. 
Talde Batuak dantza taldearen 
saioa, 19:15ean. 
Makro Disko (Sound-4), 
20:00etan. 
Paella eta tortilla 
txapelketetarako izen 
ematea, 20:00etan. 
Parrillada, 20:30ean, Hazi 
Fundazioaren eskutik. 
Kontzertua: Karne Cruda + 
Eutsi, gauerdian.
 
DURANGO Ibaizabalko jaiak
Umeentzako ekintzak, 
18:00etan. 
Txupinazoa, 19:00etan. 
 

Pintxo pote herrikoia 
trikitilariekin,19:00etan. 
Musika diskoak ipintzea, 
21:30ean.
____
 
Irailaren 10ean
 
ABADIÑO Muntsaratzeko jaiak
Mahai eta aulkien banaketa, 
10:30ean. 
Ibilgailu klasikoen 
kontzentrazioa, 10:30ean. 
Umeentzako entzierroa, 
11:00etan. 
Umeentzako puzgarriak eta 
mozorro lehiaketarako izena 
ematea, 12:00etan. 
Paellen aurkezpena eta sari 
banaketa, 14:00etan. 
Apar jaia eta txirrista 
irristakorra, 16:00etan. 
Sokatira (Holandako 
mundialerako euskal selekzioaren 
azken antrenamendua), 
17:00etan, txopoaren alboan. 
Tailerrak + aurpegiak 
margotzea, 18:00etan. 
Ugasio txapelketa, 18:00etan, 
txosnan. 
Nagusientzako dantza, 
18:30ean. 
Tortillen aurkezpena eta sari 
banaketa, 20:00etan. 
Su ikuskizuna, 21:15ean. 
Disko festa: Fuente de 
Sonido, 22:00etan. 
Dani Borge eta Cristian 
Piornedo DJak, 01:00ean.
 

DURANGO dantza
Dantzaroa, 19:00etan, Ezkurdin.
 
DURANGO Ibaizabalko jaiak
Umeentzako jolas puzgarriak, 
11:00etan. 
Patinete lasterketa, 11:30ean. 
Umeentzako sushi tailerra, 
12:00etan. 
Marmitako txapelketa, 
13:00etan. 
Gazta zozketa, 14:00etan. 
Marmitakoa aurkeztea eta 
dastatzea, 15:00etan. 
Mus txapelketa, 16:30ean. 
Txaranga: The Prass, 
19:00etan.  
Kontzertuak: Hache + Penny 
& Fleck + Lemak, 21:30ean. 
Dj EKA & ZENI, 00:30ean.
 
ZORNOTZA musika
Neomak, 20:00etan, Etxanoko 
Andra Maria elizan.
____
 
Irailaren 11n
 
ABADIÑO Muntsaratzeko jaiak
Herri kirolak, 11:00etan. 
Mahai-teniseko jolasak, 
12:00etan. 
Auzo bazkaria (maleta siku), 
14:30ean. 
Disko festa: Arima, 18:00etan. 
Txokolatada, 19:00etan.
____
 

Bizitzako aukerei buruz, akrobaziak 
eta irudiak bidelagun hartuta

Zirku berriaren proposamen bat 
da Aukerak, The Funes Troup kon-
painiak Berrizen erakutsiko duen 
ikuskizuna. Gorka Pereirak, Ro-
drigo Lacasak eta Xabier Larreak 
sorturiko konpainia datorren 
irailaren 9an izango da Berrizen, 
"dimentsio metaforikoa eta poe-
tikoa" duen ikuskizuna aurkez-
teko. Eskolako patioan izango da 
hitzordua, 16:30ean. 

Objektuen bitartez, eta, tekni-
ka akrobatikoa eta irudien mani-

pulazioa erabilita, bizitzako auke-
ren inguruan, giza harremanen 
inguruan, berba egiten du Auke-
rak ikuskizunak. "Gure ametsak 
bilatzeei buruz, gure patuaren 
aurkikuntzez, eta joanaldia baino 
ez duen bidaia egiteko aukeratu 
behar diren bideei buruz" haus-
nartu dute The Funes Troup kon-
painiakoek. Ignacio Herreroren 
zuzendaritzapean arituko dira 
Gorka Pereira, Rodrigo Lacasa eta 
Xabier Larrea. 

'Aukerak' 

ZIRKUA BERRIZ :: Irailak 9

Zinema

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

 
:: Durango
ZUGAZA

• 42 segundos
barikua 2: 19:00
zapatua 3: 18:00 /20:15
domeka 4: 18:00/20:15
astelehena 5: 18:00/20:15
martitzena 6: 18:00/20:15
eguaztena 7: 19:00
 
• El Test
barikua 2: 19:00
zapatua 3: 18:00 /20:15
domeka 4: 18:00/20:15
astelehena 5: 18:00/20:15
martitzena 6: 18:00/20:15
eguaztena 7: 19:00
 
• After. Amor infinito
barikua 2: 20:15
zapatua 3: 19:30
domeka 4: 19:30
astelehena 5: 19:30
martitzena 6: 19:30
eguaztena 7: 20:15
 
 
• Tadeo Jones 3. La tabla 
esmeralda
barikua 2: 18:00
zapatua 3: 17:00
domeka 4: 17:00
astelehena 5: 17:00
martitzena 6: 17:00
eguaztena 7: 18:00
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Munduak emandako ostikoak 
berrikusteko garaia da
 
Aireak berunak beste pisatzen du eta 
zaila da arnastea. Eguraldiak ez du hobe-
ra egin, eta are idorrago dira larreak. Gi-
zonekiko beldurra sentitzea emakume 
izateko baldintza beharrezkoa da nola-
bait. Gasolindegietako prezioetan fijatu 
gara egunero, begiratzen dugun aldiro 
merketuko balira bezala. Eta gerra beste 
norbaitek asmatu izan balu, ondorioak 
itzulerrazak lirateke?

Saldu diguten hau ez dakigu zer den 
eta ezagutzen duzun inor ere ez dago 
benetan ondo.

Amorratuta dagoenak ez du deus en-
tzun nahi baina datorren udazken azi-
doa ez da Loachen eszena garratzetara 
hurbildu ere egingo. Bizi duguna ekaitza 
da eta mokuzapiak berrerabiltzea haren 
aurka doan zalditeria bat.

Ez dut diferituan, barrurantz negar 
egitea gomendatzen. Orain beldurra 
sentitzea saihestezina da, dolua elkarre-
kin bizitzea, aukera bat. Beldurrik gabe 
ez ziren sindikatuak edota pentsioak as-
matuko. Izuak paralizatu egiten duela 
dio Naomi Kleinek, baina soilik irtenbi-
dea zein norabidetan dagoen ez baldin 
badakigu. 

Beldurtzen gaituzten ezegonkorta-
sunen eta erasoen jatorria asmatzea zai-
la egiten da, eta, beraz, biziraupenaren 
zerbitzura  erantzun egokiak konfigu-
ratzea ere bai. Eta bizitza horiek dui-
nak, eta guztiontzat bizigarriak izateko 
borondatea gehitzen badugu, askoz zai-
lagoa egingo zaigu.

Baina bizirik egoteko pultsu eta 
desira intentsoa galtzea, bizirauteko 
irrika ahaztea, hori bai litzateke katas-
trofikoa. 

Ez dira garai onenak ameslarientzat. 

Gai librean

Ainhoa  
Olaso Sopelana
Behargina

Saldu diguten hau ez 
dakigu zer den eta  
ezagutzun duzun  
inor ere ez dago 
benetan ondo

Baina bizirik egoteko 
pultsu eta desira intentsoa 
galtzea, bizirauteko irrika 
ahaztea, hori bai litzateke 
katastrofikoa

DANTZA • ARITZ MALDONADO

Elene Carretoren Topatuko garen 
leku horretan obra berriak giza-
kia munduan eragiten dabilen 
hondamendia du abiapuntu; Ioar 
Labat dantzari nafarragaz bate-
ra sortu du pieza. Dantzari eta 
sortzaile durangarra pozik dago 
proiektuagaz, izan ere, lehenen-

go aldia du horrelako dimentsio-
ko lan bat sortzen. "Aurretik ere 
sortu ditut neure piezak, baina 
beti izan dira lan txikiagoak, bai 
iraupen aldetik, baita lantalde 
aldetik ere", azaldu du. Hasieran 
lanak bakarkakoa izan behar 
zuen arren, Labat segituan batu 
zitzaion durangarrari. "Asko 

gozatu dugu sortze prozesuan, 
bortizkeria zelan gorpuztu az-
tertzeari ekin genion, teorikoki, 
eta hor t ik izugarr i hazi zen 
proiektua; indarkeriak aizkola-
ritzagaz lotura izan zezakeen, 
bere gordintasun eta kolpe si-
kuengaitik, eta hortik jo genuen. 
Gero, beste eremu batera heldu 

ginen: gizakia munduan egiten 
dabilen hondamendia jorratzen 
du emanaldiak. Dena dela, ho-
ri abiapuntua da eta ikusleari 
dagokio gero dantzek eta mu-
gimenduek sortzen dizkieten 
sentimenduak aztertzea", azaldu 
du Elene Carreto dantzariak. 
Carretoz eta Labatez gainera, Jon 

Ander Urrestik egin ditu inter-
pretazio lanak.

Proiektuak Durangoko Udalak 
eskainiriko Sor(tzaile)leku beka-
ren laguntza jaso du. Dantzari 
durangarra esker oneko agertu 
da, izan ere, horri eskerrak lan-
taldea handitu egin ahal izan du, 
besteak beste. "Mara Olazabal 
hernaniarrak jantziak egin diz-
kigu, adibidez. Bekari eskerrak 
jende gehiagogaz lan egin ahal 
izan dut, eta niretzat gakoa da 
hori, izan ere, elkarregaz sortzea 
eta proiektuari talde lez forma 
ematen joatea da gehien gusta-
tzen zaidana", azaldu du Carre-
tok. Soinuaz, Olatz Salvador eta 
Edurne Azkarate arduratu dira. 
Bideoak eta argazkiak Pello Mau-
do durangarrarenak dira; Maudo 
eta Carreto lagunak ere badirela 
azpimarratu du Carretok, eta, be-
raz, elkarregaz lan egitea erraza 
egin zaiela ere nabarmendu du. 
Erresidentzia artistikoa Dantza-
gunean egin dute, Donostian.

Haatik eta Larrua proiektua
Carretoren sorkuntzaz gainera, 
Haatik dantza taldearen Ur eta 
Larrua proiektuaren Muda dan-
tza ikuskizunaz gozatu ahalko da 
barikuan. Emanaldiak Ezkurdin 
izango dira, 20:00etan; euria 
eginez gero, Landako Gunean 
egingo dituzte.

Elene Carreto eta Ioar Labat. 

Elene Carreto dantzari durangarrak 'Topatuko garen leku 
horretan' dantza ikuskizuna estreinatuko du, gaur
Uda Giro kultur zikloaren barruan, hiru dantza emanaldi egingo dituzte, Ezkurdin, 20:00etan hasita; euria eginez gero, Landako Gunean izango dira
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FUTBOLA • JOSEBA DERTEANO

Gorka Iturraspek Amorebietan jo-
katuko du aurten. Badaki kamiseta 
urdina janztea zer den, 23 urtegaz 
Athleticetik irten zuenean bere lehe-
nengo taldea izan zelako, urte bian. 
Ondoren, Atletico Balear eta Rayo 
Majadahonda taldeetan ibili da, beti 
Lehenengo RFEF Mailan. 
 
Balear Uharteetan urtebete eman 
zenuen lehenengo, eta Madrilen bes-
te bi ondoren. Amorebietara etortzea 
etxera bueltatzearen modukoa da?
Bai, hori argi dago. Etxean nago, 
senideekin eta lagunekin. Iaz 
txarto pasatu nuen lesioekin, eta 
etxera etortzea, ondo sendatzea 
eta nire ingurukoen berotasuna 
sentitzea behar nuen. Egunero-

kotasuna desberdina da. Ez zaude 
eguneko 24 orduetan futbolari 
buruz pentsatzen, eta deskonek-
tatzen laguntzen dizu.
Zer lesio izan zenuen?
Abduktorean lesio larri bat izan 
nuen. Gero, berriro leku berean 
nuen mina. Kostatu zitzaidan 
lehengora bueltatzea, eta oraindi-
no errekuperatzen nabil.
23 bat urtegaz irten zenuen Athleti-
cetik. Egitura handi baten aterpetik 
irten eta babak eltzetik ateratzen 
ikasi beharra gogorra da gazte ba-
tentzat?
Niri ez zitzaidan hain gogorra 
egin. Gaztea zara, sasoi ona duzu 
eta buruak denerako ematen di-
zu. Kanpora joatea aurrerapauso 
bat emateko aukera lez ikusten 

duzu. Mundua ezagutzea, tokian 
tokiko bizimodua eta ohiturak… 
Hori ona da. Gainera, ibili naizen 
taldeetan goiko aldean ibili gara. 
Ez da berdina partidu asko galtzea 
edo goian ibiltzea. Gauza positibo 
asko atera dut kanpoan bizi izan-
dako urteetan. 
Zelan gauzatu da zure fitxaketa Amo-
rebietagaz?
Iaz, bigarren itzulian, lesionatuta 
egon nintzen eta ez nuen hain-
beste eskaintza izan Lehenengo 
RFEF-en. Kategoria horretan ja-
rraitu gura nuen, maila polita 
delako, eta Amorebietaren eskain-
tza interesgarria egin zitzaidan. 
Etxera bueltatzea ere faktore ga-
rrantzitsua izan da erabakia har-
tzerakoan. Amorebietan etxean 
lez sentitzen naiz.
Aurretik Amorebietan jokaturiko urte 
bietan asko jokatu zenuen, 65 parti-
du, eta sei gol sartu zenituen. Langa 
altu dago.
Presio hori positiboa da futbolari 
batentzat. Hobe da hori, zugandik 
gutxi itxarotea baino. Nik dudan 
dena emango dut. 
Orduko Iturraspe jokalaria eta gaur 
egungoa zertan dira desberdinak?
Gazteagoa zarenean azeleratuta 
egiten dituzu gauzak. Denboragaz 
patxada hartzen duzu eta jokoa 
hobeto interpretatzen ikasi. Hazi 
egiten zara pertsona lez. 
Denboraldiaurrean lesio bat izan 
duzu. Zelan zaude?

Iazko lesio bera da. Joan zen aste-
buruan 35 minutuz jokatu nuen, 
ondo ikusi nuen neure burua eta 
ea apurka gorantz noan.

Ligako lehenengo partiduari buruz 
ari zara, Sabadellekoari buruz. 
Han, bigarren aurrelari aritu zinen. 
Gustura sentitzen zara postu ho-
rretan?
Bai, Atletico Baleares taldean 
bigarren aurrelari jokatu nuen. 
Majadahondan apur bat atzerago 
aritu nintzen, erdilari, eta Bilbao 
Athleticen postu bietan ibiltzen 
nintzen. Ez dut postu espezifiko 
bat, bietan eroso sentitzen naiz.
Gol bat ere sartu duzu dagoeneko; 
Sestaoren kontra, denboraldiau-
rrean. 
Bai. Urtebete inguru neraman 
golik sartu barik. Azkenekoz gol 
bi sartu nituen, partidu berean, 
eta gerora bat ere ez. Denboral-
diaurrean bada ere, futbolari 
batentzat gola sartzea pozgarria 
da beti. 

Domekan Logroñesen kontra jokatu-
ko duzue, etxean. Futbola Urritxera 
bueltatuko da urtebete Lezaman 
eman ondoren. Partidu berezia dela 
sentitzen duzue?
Bai, jakina, denontzat berezia izan-
go da. Gainera, guk badakigu ez 
garena mailako talderik indartsue-
netariko bat, eta Urritxe gotorleku 
bihurtu behar dugu. 
Liga hasiberri dagoen honetan, zelan 
dago taldea?
Ondo dago, baina apur bat falta 
zaigu. Denboraldiaurrean hainbat 
jokalari leisonatuta egon da eta 
iaztik jokalari bik baino ez dute ja-
rraitzen. Taldea berria da eta elka-
rregaz gehiago aritzea falta zaigu. 
Blokea hutsetik hastea ez da lan 
erraza.
Giro ona dugu eta horixe da ga-
rrantzitsuena. Bestea etorriko da 
apurka.
Albacete taldeagaz Bigarren Mailan 
dabilen Lander Olaetxea zure kuadri-
llakoa da, ezta?
Bai (barrez).
Joan zen asteburuan sekulakoa egin 
zuen. 95. minutuan errematera igo 
eta garaipenaren gola sartu zuen!
Astelehenean beragaz egon nin-
tzen eta gol hori komentatu ge-
nuen. Aurten erdilarien atzetik 
jokatzen dabil, baina partidua 
amaitzear zegoenez aurrera egi-
tea erabaki zuela kontatu zidan. 
Eta begira zelako gol ederra sartu 
zuen, buruz! Zorionak berari.

“Iaz txarto pasatu nuen 
lesioekin; etxera bueltatzea, 
ondo osatzea eta 
ingurukoen berotasuna 
sentitzea behar nuen"  
Gorka Iturraspek bere bigarren etapa hasi du Amorebietan. 
Iazko lesioa ahaztu eta sentsazioak berreskuratzen dabil 
apurka-apurka. Denboraldiaurrean gol bat sartu du eta joan zen 
asteburuan 35 minutuz jokatu zuen ligako estreinaldian 

Gorka  
Iurraspe Derteano
Amorebietako jokalaria 
ABADIÑO  I  1994

Taldea ondo dago, baina 
apur bat falta zaigu. 
Iazko taldetik bik baino 
ez dute jarraitzen. Taldea 
berria da eta elkarregaz 
gehiago aritzea falta 
zaigu
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ERRUGBIA • JOSEBA DERTEANO

Durango Rugby Taldeko gizonek 
entrenatzaile berria izango dute 
aurten. Santos Regilek, lehengo 
entrenatzaileak, hiru denboral-
di eman ditu Durangon, etapa 
bat bete duela sentitzen du eta 
taldea uztea erabaki du, klubeko 
iturrien arabera. DRTk hainbat 
ordezko baloratu ditu eta, azke-
nean, Dani Rodriguezen (Getxo, 
1975) aldeko apustua egin du. 

Entrenatzaile lanetan hasi 
aurretik, Rodriguezek ibilbide 
luzea izan zuen jokalari lez. Ge-
txo taldean eman zituen urterik 
gehienak. 1994tik 2008ra, talde 
nagusian aritu zen. 90eko hamar-
kadan, Getxo Ohorezko Mailako 
talderik onenetarikoa zen. Sasoi 
hartan, lau Errege Kopa irabazi 
zituen. Rodriguezek 1997koa 
irabazi zuen, oraingoz Getxok 
irabazi duen azkeneko Errege 
Kopa, hain zuzen ere. Gainera, 
urte berean ligako azpitxapeldun 
geratu zen. Talde hartako kidea 
izan zen Aratz Gallastegi DRTko 
errugbi zuzendaria ere. 

Getxoko urteetan, jokalari 
ez ezik entrenatzaile lanetan 
ere aritu zen harrobiko hainbat 
taldetan.

35 urtegaz bere betiko taldea 
utzi eta Uribealdea taldera joan 
zen, urte birako. Jokalari-entre-
natzaile aritu zen, Lehen Nazio-
nal Mailan lehenengo eta Ohorez-
ko B Mailan ondoren. Azken urte 
hartan bisitatu zuen lehenengoz 
Arripausueta, DRT maila horre-
tan zebilen eta. 

Azken ostikoak, Uribealdean
Uribealdean amaitu zuen bere jo-

kalari ibilbidea, baina klubean ja-
rraitu zuen, emakumeen taldeko 
entrenatzaile. Iaz Gernikan aritu 
zen, orduan ere emakumeen 
taldeko arduradun, Euskal Ligan.

Aurten abentura berri bati 
ekingo dio Durangon, kasu ho-
netan ere Euskal Ligan. Klubeko 
deiak "ezustean" harrapatu zuela 
eta baiezkoa eman aurretik bu-

ruari hainbat buelta eman ziola 
onartu du. "Erronka garrantzi-
tsua da niretzat, eta hasieran 
bertigo apur bat ematen zidan. 
Baina orain oso gogotsu nago. 

Ikasteko gogoz eta urte hauetan 
ikasitakoa irakasteko gogoz na-
tor DTRra", adierazi du.

Taldeak gaur bertan hasi du 
denboraldia eta Rodriguez as-
telehenean batuko da taldera. 
Lehenengo kontaktua izango da 
bere jokalariekin, oraindino ez 
ditu aurrez aurre ezagutzen eta. 
Ondoren, entrenamenduak eta 
lagunartekoak etorriko dira. 

"Haztea" helburu
Aurtengo liga denboraldirako 
helburua "talde lez haztea" dela 
adierazi du. "Talde gaztea dugu. 
Playoffetara sailkatzea itzela 
litzateke, baina, oraingoz, iazko 
postua hobetzea da nire helbu-
rua. Nire jokamoldea txertatu 
badezaket eta jokalariek zelaian 
gozatzen badute, ni horretxek 
asebeteko ninduke. Horrez gai-
nera, kirol emaitzak oso onak 
badira, bada, oraindino hobeto", 
azaldu du entrenatzaile getxoz-
tarrak. 

Astelehenean izango du lehenengo laneguna talde berriagaz.

"Ikasteko gogoz eta urte hauetan ikasitakoa 
irakasteko gogoz nator Durango Rugby Taldera"
Getxo Rugby Taldearen 90eko hamarkadako etapa loriatsuko azken txanpan bertako jokalari izandako Dani Rodriguez 
izango da aurten DRTko gizonen entrenatzailea. Iaz, Gernikako emakumeen talde nagusia gidatu zuen

Getxo Rugby Taldeagaz 
Errege Kopa irabazi eta 
ligako azpitxapeldun 
geratu zen 1997an
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Garai.Garai.

Mallabia.Garai.

Mallabia. Mallabia.
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Jairik jai!
Udako jaiak

Mañaria. Mañaria.

Mañaria.Mañaria.

Argazkiak: UNAI OLASO
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XIBERU 
Zezilia Gallartzagoitia, 9 
Tel.: 946181758 
Gosari bereziak egunero, pintxopotea 
ostegunero eta afariak astebururo. Giro 
alaia eta atsegina. Ongi etorri Xiberura.

Zornotza

Ostalaritza 
gida

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 4 behea, IURRETA 
Tel.:  944 356 674 
Eramateko tortilla bereziak. Barikuetan 
mollete eta errazioak. Domeketan 
rabak eta askotariko errazioak.

Durango

IBAIZABAL 
Ibaizabal taldea, 2B - DURANGO 
Tel.: 946 550 185 
 
Plater konbinatuak, hanburgesak, 
ogitartekoak eta kazolatxoak.
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ZAPATUA   24º / 16º

DOMEKA   31º / 15º

ASTELEHENA   31º / 16º

MARTITZENA   28º / 16º

EGUAZTENA   27º / 16º 

EGUENA   27º / 16º 

Zorion agurrak

Botikak

BARIKUA, 2 · 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

SARASKETA, DIEGO LUIS 
URRENGOETXEA 5 - ZORNOTZA

IRUARRIZAGA, KARMELE SAN 
MIGUEL 15 - ZORNOTZA

ZAPATUA, 3 · 09:00-09:00

UNAMUNZAGA MURUETATORRE 
2C - DURANGO

GOIRIA, MARI CARMEN SABINO 
ARANA 6 - ZORNOTZA

09:00-13:30

CAMPILLO MONTEVIDEO 
ETORB. 24 - DURANGO

SARRIA SASIKOA 17, DURANGO

GAZTELUMENDI J.A. 
ABASOLO 2 - DURANGO

BAZAN DIAZ URIBARRI 5 - DURANGO

DE DIEGO INTXAURRONDO 
22. - DURANGO

BALENCIAGA EZKURDI 
PLAZA 8 - DURANGO

NAVARRO  ARTEKALEA 6 - DURANGO

JAIO-ABENDIBAR ERREKAKALE 
6. - ELORRIO

FARMAZIA MATIENA 
TRAÑABARREN 15. - ABADIÑO

RUIZ, JUAN EL ALTO-BIDE 
ZAHAR 14 - ZORNOTZA

MELERO, ROSA MARI SAN 
PEDRO 31 - ZORNOTZA

IRUARRIZAGA, KARMELE SAN 
MIGUEL 15 - ZORNOTZA

GUTIERREZ, IBAN TXIKI 
OTAEGI 3 - ZORNOTZA

09:00-14:00

IRIGOIEN BIXENTE 
KAPANAGA 3 - IURRETA

09:00-22:00

SANCHEZ, MIREN ITZIAR URBITARTE 
POLIGONOA, 4 P8 - ABADIÑO

SARASKETA, DIEGO LUIS 
URRENGOETXEA 5 - ZORNOTZA

DOMEKA, 4 · 09:00-09:00

CAMPILLO MONTEVIDEO 
ETORB. 24 - DURANGO

GOIRIA, MARI CARMEN SABINO 
ARANA 6 - ZORNOTZA

09:00-22:00

SARASKETA, DIEGO LUIS 
URRENGOETXEA 5 - ZORNOTZA

ASTELEHENA, 5 · 09:00-09:00

NAVARRO  ARTEKALEA 6 - DURANGO

GOIRIA, MARI CARMEN SABINO 
ARANA 6 - ZORNOTZA

09:00-22:00

SANCHEZ, MIREN ITZIAR URBITARTE 
POLIGONOA, 4 P8 - ABADIÑO

IRUARRIZAGA, KARMELE SAN 
MIGUEL 15 - ZORNOTZA

SARASKETA, DIEGO LUIS 
URRENGOETXEA 5 - ZORNOTZA

MARTITZENA, 6 · 09:00-09:00

ETXEBARRIA MONTEVIDEO 
ETORB. 2. - DURANGO

GOIRIA, MARI CARMEN SABINO 
ARANA 6 - ZORNOTZA

09:00-22:00

SARASKETA, DIEGO LUIS 
URRENGOETXEA 5 - ZORNOTZA

EGUAZTENA, 7 09:00-09:00

UNAMUNZAGA MURUETATORRE 
2C - DURANGO

GOIRIA, MARI CARMEN SABINO 
ARANA 6 - ZORNOTZA

09:00-22:00

SANCHEZ, MIREN ITZIAR URBITARTE 
POLIGONOA, 4 P8 - ABADIÑO

SARASKETA, DIEGO LUIS 
URRENGOETXEA 5 - ZORNOTZA

IRUARRIZAGA, KARMELE SAN 
MIGUEL 15 - ZORNOTZA

EGUENA, 8 · 09:00-09:00

DE DIEGO INTXAURRONDO 
22. - DURANGO

GOIRIA, MARI CARMEN SABINO 
ARANA 6 - ZORNOTZA

09:00-22:00

SANCHEZ, MIREN ITZIAR URBITARTE 
POLIGONOA, 4 P8 - ABADIÑO

IRUARRIZAGA, KARMELE SAN 
MIGUEL 15 - ZORNOTZA

SARASKETA, DIEGO LUIS 
URRENGOETXEA 5 - ZORNOTZA

Zorion Agurrak ZORIONAK@ANBOTO.ORG   •  EGUAZTENEKO 14:00AK ARTEKO EPEA

Zorixonak, amuma, etxeko danon 
partez! Urte askotarako! Egun eder 
bat pasau!

Ederrek 5 urte egin ditu. Zorionak 
aita Unai, ama Izaskun, arreba 
Luzia, Endika eta Irati lehengusu-
lehengusinen, aitteitte Karlos eta 
Jose Ramonen, eta amama Enkarna 
eta Begoñaren partez.

Asier Echevarriak 42 urte egin 
ditu abuztuaren 31n. Zorionak eta zuk 
dakizun moduan ospatu.

Irailaren 4an 11 urte egingo dituzu. 
Zorionak etxekoen partez, Etxahun! 
Mosu handi bat!

Ermodo, 11  DURANGO 
Tel.: 946 201 663 

gozatudurango@gmail.com 
facebook: Gozatu Gozotegia

Zorionak, Oier! Besarkada handi bat 
Iratiren, aitaren, amaren eta etxeko 
guztion partez. Asko maite zaitugu!

Abuz tuaren 28a  Pedrotxuren 
urteguna izan zen. Bera sasoi betean 
dago, bere animal iek segagaz 
moztutako belarra jaten dutelako. 
Eta bere lagunok ikurrina honekin 
gogoratzen dugu. Zorionak.

Eguraldia

GOZATU GOZOTEGI-OKINDEGIA

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

Zozketan parte hartzeko bidali kontaturako datuak zorion-
agurrekin batera.
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ABADIÑO • AITZIBER BASAURI

Jon Martínez Mendiolan (Abadiño) 
bizi da azken 12 urtean. Hargina da 25 
urte zituenetik, eta bizi den baserria 
berak egindakoa da, berak landuriko 
harriagaz. Azken urteetan kedar-garbi-
tzaile lanetan ere badabil, bazkide ba-
tegaz Surarte enpresa sortu eta gero. 
 
Zein lan egiten duzu hargin lez?
Baserrietan edo eraikuntzetan 
ipintzeko harria lantzen dut. Ho-
rrez gainera, beheko suak edo 
sutondoak, familia armarriak, 
estelak… egiten ditut. Azken 22 
urtean horretan nabil; baina, orain, 
harria lantzen baino ez dut lan egin 
gura, benetan gustatzen zaidan 
horretan. 

Kedar-garbitzailea ere bazara. 
Hala da, bai. Gainera, lan horrek 
aukera eta denbora ematen dizkit 
harria lantzeko, lan asko dugun 
arren. Baserrietako suteen atzean, 
gehienetan, zuhurtziagabekeria 
txikiak daude. Tximiniak ez dira 
garbitzen urteetan, eta, ondorioz, 
suteak sortzen dira. 
Eta kedar-garbitzaileak ez zarete asko. 
Hala da, eta aurkitu zitekeen lanik 
zikinena ere bada, harginarena 
lez (barrez). Baina asko gustatzen 
zaizkit biak, eta, nire kasuan, har-
tu-eman estua dute. Beheko su 
asko ipini dut eta askotan galdetu 
didate ea tximiniak garbitzeko inor 
ezagutzen nuen. Ezagutzen nuen 
kedar-garbitzaileari lana pilatzen 

hasi zitzaion eta, azkenean, ni ere 
lan horretan hasi nintzen. Bazki-
de bategaz Surarte enpresa sortu 
nuen. Ni Arratian eta Durangal-
dean nabil, batez ere.
Zelan hasi zinen hargin?
Delineazio ikasketak amaituta, ka-
sualitatez hargintza eta hormagin-
tza ikastaro baten inguruko kartel 
bat ikusi ondoren. Arteako Ekomu-
seoan oinarrizkoa ikasi nuen, eta, 

gero, Manuel Mateoren harrobira 
etorri nintzen, harria lantzeko ha-
rrobira, Orozketara. Han ikasi nuen 
harria lantzeko teknika.
Non ikasi zenuen harria zizelkatzen?
Autodidakta naiz. Igorreko Jose 
Benito eskultorearengana ere joa-
ten nintzen, baina egundo ez nuen 
harri bat landu beragaz. Abilidadea 
dut marrazten, eta horrek asko 
lagundu dit, zizelkatzeko ezinbes-
tekoa da eta. Buztina lantzeko ikas-
taro batzuk ere egin ditut.
Pazientzia eta denbora behar dira?
Pazientzia handia, bai, batez ere 
akaberak eskuz egiteko. Nik aka-
bera guztiak eskuz egiten ditut. 
Badaude, gutxi diren arren, lanak 
duen benetako balioa ordaintzeko 
prest daudenak. Horrelakoetan 
benetan gozatzeko aukera dut, me-
rezi duen arreta eskaintzeko.

Azoketan ere ibilitakoa zara.
Bai, baina badira hamar urte ez 
noala. Abadiñora baino ez naiz joa-
ten, San Blas egunez. Saskigilea, uz-
tarriak egiten zituena… denok tal-
de bat osatzen genuen, hartu-eman 
berezia genuen. Horren falta igar-
tzen dut. Gainera, trabak baino ez 
daude gure lana erakusteko. 
Gogoan duzun enkargu bereziren bat?
Askartza Claret eskolak eskaturiko 
pieza bat, metro bi eta erdiko altue-
rakoa: gurutze handi bat, ikastetxe-
ko armarria eta lauburu bat zituen. 
Istripuan hildako mutiko baten 
gurasoena ere gogoan dut. Dimatik 
Otxandiora bidean dago eta printze 
txikia du zizelkatuta, testu bategaz.
Eta gatxena egin zaizuna?
Dimako etxe baterako harrizko 
burkoa, eskuadra baten modukoa. 
Erronka handia izan zen harri 
hura apurtzea, pieza bakarrean. 
Etarteetako arkuak ipintzea ere 
erronka handia dira.  Esan beharra 
dut egindako sutondo bakoitza des-
berdin egiten ahalegindu naizela, 
sutondoa etxearen bihotza da eta.

"Harria lantzeko pazientzia behar da; 
akaberak eskuz egiteko, batez ere"
Jon Martinezek artisau-lanak egiten ditu harria zizelkatuta; hildakoen omenez ipintzeko 
oroitarriak, eta ezkontza eta jubilazioetarako opariak eskatzen dizkiote batez ere

Jon Martinez Zurinaga
Hargina eta kedar-garbitzailea
IGORRE | 1974

Badaude, gutxi 
diren arren, lanak 
duen benetako 
balioa ordaintzeko 
prest daudenak. 
Horrelakoetan, benetan 
gozatzeko aukera dut

Egindako sutondo 
bakoitza desberdin 
egiten ahalegindu naiz, 
sutondoa etxearen 
bihotza da eta

Estetika
gida
  anboto

Ile-apaindegia

Ile-apaindegia

Zutabe hau irakurtzen ari 
zara, postontzian Anbotoren 
uda osteko alea jaso duzula-
ko ezustean, zure maitalea-
ren gutuna espero zenuen 
lekuan; sentitzen dut, lagun. 
Edo, postontzitik ernegatuta 
hartu duzu, ondoan argin-
darraren azkeneko faktura 
agertu zaizulako, eta, erre-
materako, nire aurpegiare-
kin egin duzu topo; animo. 
Baliteke komunean dagoen 
irakurle hori izatea, eta ni-
re zutabear i usa in txarra 
hartu diozu; ez naiz ni izan. 
Esango nuke eskaratzeko lur 
bustian ipini duzula orrialde 
hau, eta nire letrak hezeta-
sunaren erruz desagertzen 
doazela astiro-astiro; pena 
da ba. Agian eguzkiari aurre 
egiteko paperezko sonbreiru 
bat egin duzu kontraportada 
honekin, hortik zehar airoso 
ibiltzeko; emaidazu eguz-
ki-krema apur bat gutxie -
nez. Kontxo! Nik uste orrial-
de berean Akuiluan dato -
rren elkarrizketatua zarela; 
urte askotarako, orrilagun! 
Beharbada datorren asteko 
zutabegilea izango zara, pis-
ta bila; ekipo, prestatu arka-
tzak. Igual astekaria egun 
batzuk geroago zeldan jaso 
duen presoa zara; eutsi. Aka-
so paradisu urrun batetik 
on-line irakurtzen zabiltza, 
gauzek etxean ondo jarrai-
tzen dutela ikusteko; zu bai 
ondo. Mmm... Anboto nire 
postontzitik lapurtzen duen 
bizilaguna izango al zara? 
Harrapatuko zaitut egunen 
batean, ikusiko duzu.

A... badakit! Etxeko egon-
gelaren lasaitasunean ira-
kurtzen dabilena zara, letra 
hauei i ra i l zaporea har tu 
diezun hori, uda zein arin 
pasatu den konturatzen za-
ren bitartean.

Lau- 
hortza

Zuri

Markel Onaindia
Txabarri 
Kazetaria
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