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Amorebieta eta Koikili gogotsu dabilz
hilaren 13ko final handia prestatzen.

Hainbat herritan finala ikusteko
pantaila erraldoiak jarriko ditue.
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Durangaldeko jokalariak
Kopako protagonista

Amorebieta eta Koikilik Lezaman prestatu eben atzo finala; Boveda, Ustaritz eta Etxeitak, San Mamesen. Judit Fernandez

Gerediaga auzokoak
desjabetze-agiriak
sinatzera deituta 
AAbbaaddiiññoo  ••  Gerediagako auzokideek
A-8ko hirugarren erreia eraikitzeko
nahitaezko desjabetze-agiriak sina-
tzeko hitzordua izan eben joan zen
astean. Agiriak sinatzeko orduan,
Udaletxean proiektua ikusteko auke-
rarik ez dabela izan salatu dabe
Gerediagako auzokideek. 

Mallabia-Abadiño,
igoera balio leiken
garaipenaren bila
KKIIRROOLLAAKK  •• Liga amaitzeko hiru
partidu falta dira, puntuetara ber-
dinduta dagoz –bigarren eta hiru-
garren postuetan– eta etzi elkarren
kontra jokatuko dabe. Irabazten
dauenak hanka eta erdi Goren 
Mailan izango dau.

••ZZaallddiibbaarr
Etxebizitza tasatuen ordenantza
alegatu dau Jaurlaritzak

••MMaaññaarriiaa
Mugikortasun jasangarriari
buruzko foroak eratuko ditue

••AAbbaaddiiññoo
San Trokaz jaiak abian
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Blues kanten egile
Xabier Elias: Mongo 
KKUULLTTUURRAA•• Jazz eta blues doinu eta
erritmoak oinarri, Mongoko talde-
kideekin jotzeko pianoagaz konpo-
satzen dituen kantez berba egin
deusku, besteak beste, Durangon
bizi den Xabier Eliasek. 13

24

Trafiko-araudiari
buruzko batzarra
EMEk eta Udalak
EElloorrrriioo  •• Apirilaren hasieran Alde
Zaharrean indarrean jarritako tra-
fiko-araudiak “kalte” egin deutso
merkatari batzuen negozioari.
Horren gainean berba egiteko dato-
rren eguenean udal ordezkarien eta
Elorrioko Merkatarien Elkartearen
arteko batzarra deitu dabe.
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HERRIRIK HERRI
ABADIÑO

Proiektuaren gaineko informazino
falta salatu dabe gerediagatarrek
Garaiko bideko lurren desjabetze-agiriak sinatzeko Udalean proiekturik ez dela egon kritikatu dabe

Errepidea konpontzerakoan bideak sei metro izango ditu, eta espaloiak bi eta erdi. I.E.

Joan zen astean sinatu zitueen
Gerediagako 40 auzotar ingu-
ruk Garairako bidean egin-

go ditueen lanetarako eta A-8ko
hirugarren erreia eraikitzeko nahi-
taezko desjabetzen agiriak. 

Deituta zegozen auzotarrek
gogor salatu dabe, asteon, “proiek-
tua Udalean egon barik informa-
zino barik sinatu behar” izan dabe-
la: “Joan zen astean proiektua
izango genduela ziurtatu euskuen,
eta oraindino ez dabe Udaletxera
bialdu”. Auzokideek informazino
falta honi “onartezina” deritzoe.

Administrazinoaren jarrera-
gaz “gogaituta” eta “burokraziaren

amarruegaz nekatuta” dagozela
azaldu dabe auzotarrek asteon.
“Gure lurrak zertara bideratuko
ditueen jakin barik, administrazi-
noaren nahitaezko  mailegu-emai-
le” bilakatu direla dinoe. 

Esterripatik Garaiko sarrera-
raino errepidearen aldamenean
metro biko zabalerako oinezkoen-
dako bidea egiteko, Gerediagako
hainbat jaberen lur eta eraikinak
hartuko ditu administrazinoak.
Hain zuzen be, auzotarrek hasie-
rako proiektuari egindako alega-
zinoetan jasotzen eben eskarieta-
ko bat da oinezkoendako bidea egi-
tea. “Halan be, proiektu barik ez

dakigu bide gorria egingo daben
edo zer motatako espaloia izango
ete den”, kexatu dira. 

Auzokideek gogorarazo dabe-
nez, A-8a zabaltzeko lanek iraun
bitartean errepide honetatik Garai-
ko hondakindegira egunean 300
kamioi igaroko dira.

Daukien informazinoaren
arabera, Gerediagatik Garaira bitar-
tean sei zebra-bide aurreisten dire-
la azaldu dabe auzkokideek.

Orue pareko iturriagaz eta
haritzagaz be arduratuta dagoze-
la gaineratu dabe gerediagatarrek:
“Alegazinoak jarri doguz zeozelan
mantendu daitezen”. I.E.

Esterripatik Garaiko sarrerara
bitartean bi metro eta erdiko
espaloia egingo dabela dinoe
gerediagako auzotarrek

Proiektuaren barri ez, baina
Orueko iturria eta haritza bota
eta sei zebra-bide eraikiko
ditueela azaldu ei deutsee 

Egitarau oparoa
maiatzaren 
9tik 17a arteko
San Trokazetan

Maiatzak 12an, martitzenean,
21:00etan izango da herriko jaien
protagonistetako bat den  Ger-
basen kalejira. Ohikoa denez,
txistulariekin kalejira egingo dau,
eta ezpatadantzari abadiñarren
emanaldia izango da  jarraian San
Trokaz plazan.

Jaietako pertsonaia protago-
nistetako bati jagokona da hori,
baina aurtego San Trokazetan,
asteburu honetan bertan hasi-
ta, hainbat herritar eta herriko
talde izango dira: maiatzaren
10ean, esaterako, Astola igerike-
ta taldeak antolatutako III. San
Trokaz lehiaketa izango da,
12:30ean hasita.

Kirol jarduerei jagokenez,
bestalde, jaietako lehenengo
egunean, maiatzaren 9an,
16:00etan izango da Jose Angel
Urien Gogoratuz txirrindulari
lasterketa, eta xake txapelketa be
egingo dabe jaietan. 

Jai proposamenen artean,
musikagaz lotutakoa izango
dogu datorren maiatzaren
15ekoa: Gatibu taldea eta Anje
Duhalde kantaria arituko dira
22:30ean Txanporta plazan.
Maiatzaren 16an, bestetik,  Dis-
torsion eta S.A. taldeak arituko
dira Zelaietako txosnagunean.

Maiatzaren 17an, 20:30ean
Gerbasi agur egin eta jaien
amaiera egin aurretik, gusto guz-
tietarako moduko ekitaldiak
doguz San Trokazetan. I.E.

Maiatzaren 15ean dira
Gatibu taldearen eta Anje
Duhalderen kontzertuak

Maiatzaren 17an Gerbasi
agurra egin aurretik, jai
egitarau zabala gozagarri
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San Pio X-en taxien geralekua eta zabor ontziak egokitu ditue, aparkalekuak kenduta.

OTXANDIO ELORRIO

Jubilatu elkarteak
zuzendaritza
batzorde barria
aukeratu dau

Jubilatu elkarteak zuzendaritza
batzordea barriztu dau asteon.
Bigarren urtez, Pili Azkorbebeitia
izango da elkarteko lehendakari.
Pepita Bengoak eta Marcos Unza-
luk zuzendaritza itzi egin dabe.
Lehendakariorde Irune Urigoitiak
jardungo dau. Marino Soloeta izan-
go da idazkari, eta Karmen Soloe-
ta eta Marisa Artazar bokalak izan-
go dira. 

Jubilatuek jakitera emon
dabenez, Udalaren laguntza jaso-
tzen daben arren tabernaren ardu-
ra eroan behar izaten dabe, taldeak
dituen 200 bazkideei urteroko
ekintzak eskaini ahal izateko dirua
batzeko. Jubilatuen berbetan,
tabernari lana lehenago bolunta-
rioek egiten eben; orain zuzenda-
ritzakoak dira behar hori egin
behar izaten dabenak. J.G.

MAÑARIA

Foro bi izango dira
mugikortasun
jasangarriari buruz 
Durangaldeko Mugikortasun
Jasangarriaren Plana osatzen dabil
Durangaldeko Amankomunazgoa,
eta Mañariari jagokonez, batzar ire-
ki bi deitu ditu herritarrek plana-
ren diseinuan parte hartzeko auke-
ra izan daien; hil honetarako lehe-
n e n g o a  e t a  d a t o r re n e r a k o
bigarrena. Udaleko batzar aretoan
dira batzarrok, maiatzaren 11n eta
ekainaren 15ean,19:00etan. 

Norbere autoa gitxiago erabil-
tzeari buruzko herritarren eritziak
ezagutzeko eta orokorrean mugi-
kortasun jasangarriari buruzko
usteak batzeko deitu ditue batza-
rrak. “Garraio publiko jasangarria
bultzatzea” helburu lez zehaztu-
ta, jomuga  horretara zelan ailega-
tu eztabaidatu eta mañariarren
proposamenak jasotzeko antola-
tu ditue foro biak. I.E.

Pili Azkorbebeitia da
jubilatuen elkarteko
lehendakaria; Irune Urigoitia,
barriz, lehendakariordea

GARAI

Mendien barri
emongo dauen
mahaia ipiniko
dabe begiratokian

Garaiko Udalak orientazino-
mahaia ipiniko dau begiratoki
barrian, bertatik ikusten diren
mendien inguruko informazi-
noagaz. 1.500 euro inguruko
inbertsinoa izango dau.

Egitasmo horretarako diru-
laguntza eskatu jako Bizkaiko
Foru Aldundiari, Urkiola landa
garapenerako elkartearen bitar-
tez. Mahai horretan, Durangal-
deko mendien izena eta altuera
ezagutzeko aukera emongo dabe,
besteak beste.

Bestalde, beste informazino
panel bat kokatzea be aurreiku-
si dabe aurrekontuan: Etxeitako
Artearen panela, hain zuzen be;
lehengoa jausi egin zen, eta
ordezkoa ipiniko dabe. M.O.

IZURTZA

Saneamendu
lanen bigarren
faseko baldintzak
Urtero, bakotxean herriko zonal-
de baten saneamenduko sarea
hobetzeko lanak egitea helburu
ipini eban Gobernu Taldeak, eta
bigarren faseko lanei ekiteko bal-
dintza-agiria aurkeztu dabe gaur-
ko udalbatzarrean. Guztira, 5-6
fasetan, herrian beharrezko den
gune guztietan konponduko
dabe saneamendu sarea.

Igaz, Mañaria aldeko tartea
burutu ebela lehenengo fasean
dinoe udal arduradunek, eta
Etxanoko industriaguneko
saneamendu-hodiak aldatzea
dela bigarren faseko asmoa. I.E.

Saneamendu-sarea
hobetzeko lanen bigarren
faseko lanak burutzeko
baldintzak, udalbatzarrera

1.500 euro inguruko 
diru-laguntza eskatu deutsie
Bizkaiko Foru Aldundiari

Merkatariak eta Udala,
trafiko-araudiari buruz 
Eguenean batzartuko dira eta trafiko ordenazinoa izango dabe hizpide

Apirilaren 1ean Alde Zaha-
rreko trafiko-ordenazino
barria indarrean ipini

eben. Hilabete joan da eta Elorrio-
ko Merkatarien Elkarteak (EME)
baditu zenbait eskakizun Udala-
ri egiteko, merkatari batzuei sor-
tutako zailtasunak konpontzeko.
Eguenean batuko dira Udalagaz.

Alde Zaharra oinezkoenda-
ko bihurtzeagaz nahiko ados
dagoz, baina komertzio txiki
batzuen negozioari eragin deu-
tso, esaterako, San Pio X kalean
taxiak egokitu izanak. Gainera,
toki berean piboteak atzeratu
egin ditue, zabor kontainerrak
ipintzeko; lehenago 20 kotxetik
gora sartzen ziren, eta orain ezin
da aparkatu. EMEko kideen esa-

netan, “arropak erostera doana-
ri ez deutso ardura pisu gitxi dau-
kielako, baina janaria edo fruituak
erosi behar dituenak pentsau lei-
ke pisuagaz bide luzeagoa egin
baino zentro komertzialera joa-
tea erosoagoa dela”. 

Horrez gainera, gertatzen da
urteko sasoi batzuetan komer-
tzioetara arratsaldez joan beha-
rra. Piboteak bajatuta dagoze-
nez, udaltzainari deitu behar jako;
beraz, sarritan joateko beharra
daukienei piboteak irekitzeko gil-
tza emotea egoki ikusiko leukie.

Niko Moreno alkateak dino
“iradokizun denak entzuteko
prest” dagozela eta erabakiak
“herritar denen interesari”  begi-
ra hartuko ditueela. J.D.

Niko Moreno alkateak 
azaldu dauenez, herritar 
denen interesari begirako
erabakiak hartuko ditue

San Pion aparkalekuak kendu
izanak jentea komertzio txikitik
urrundu eta zentro handietara
eroan leikela uste dabe
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BERRIZ

‘Euskal Harley’
nazinoarteko
topaketa eratu dabe

Euskal Harley nazinoarteko
motor elkarretaratzea anto-
latu dabe uztailaren 3tik 5a

bitartean, Landako Gunean. Lehe-
nengo edizinoa den honetan 300
Harley Davidson batzea da erron-
ka, erreza ez dela onartu arren.
Halan be, motorzale guztiak
ondoetorriak izango direla nabar-
mendu dabe. “Ekimen iraunko-
rra eta Europan erreferentea” izan

gura dau, +Dendak Durango eta
Iurretako merkatari eta ostalari
elkarteak Mas Curvas motorzale
elkartearen eta Udalaren zein
Turismo Bulegoaren laguntzagaz
eratutako topaketak. Izena emo-
teko: www.euskalharley.com

Harley Davidson motor kla-
sikoen erakusketa izango da Lan-
dako Gunean, markaren azken
nobedadeak eta hiru gurpilez
osatutako ‘trikes’ motorren gunea
ez eze. Landako eskolan akanpa-
tzeko lekua atonduko dabe eta
Turismo Bulegoak ostatu hartze-
ko paketea eskainiko dau. 

“Maila sozial zein ekonomi-
koan gertakari garrantzitsua” izan
gura dauen topaketak 48.000 euro
eskatuko ditu, eta Udalak “apos-
tu gogorra” egin dau 18.000 euro-
gaz lagunduz, “interesgarria” eta
“onuragarria” delakoan. Euskal
Harley “ostatu hartzeko leku ona”
dela erakutsi gura dabe. A. B.

Uztailaren 3tik 5a bitartean ospatuko da eta 
300 Harley Davidson batzea dabe erronka

Europan “erreferente” izan
gura dau +Dendak-ek, Más
Curvas eta Udala lagun,
antolatutako ekimenak

DURANGO

Aralarrek A-8aren
ordainsariari
buruzko eztabaida
berrartu gura dau

A-8aren ordainsaria dela-eta “ile-
galitate batean oinarritutako dis-
kriminazinoa konpontzeko” 
Aralarren eskaera ez dabe onartu:
Aldundiari araudi forala berrikus-
tea (elkartasun eta ekologia eriz-
pideekin) eta Durangaldetik Bilbo
ingurura doanari edo alderantziz
Erletxe-Basauri zatia ez kobratzea.  

EAJ, PP eta Talde Mistokoek
kontra egin dabe. Lehenengo biak
BBNNetan ei dabilz gaia lantzen:
PPk doakotasunaren aldeko jarre-
ra berretsi eban; jeltzaleek behin
ponentzia aurkeztuta izan leiteke-
zen alegazinoak lantzeko batzor-
dea sortzea proposatu dau. TMk,
bestalde, A-8ko Durangadeko zatia
aspaldi amortizatu zela dino, eta
doakoa izan beharko litzakela. EB-
Berdeak ados dagoz Udalak esku-
hartzeagaz; PSE-EEk eztabaida
BBNNetan zabalik dela eta esku-
duntza harena dela dino. A.B.

EAJ, PP eta Talde Mistokoek
egin dabe kontra, eta
mozinoak ez dau aurrera egin

Izena emoteko epea 
zabaldu dabe dagoeneko:
www.euskalharley.com

ONA txartela tramitatzera
deitu ditue herritarrak
Astelehenetik egin ahal izango dabe tramitea
3. adinekoek; 18an, gainerako durangar denek

Osasun Nortasun Agiria (ONA)
tramitatzera deitu ditu herritarrak
Udalak, Jaurlaritzagaz elkarla-
nean. Osasun-txartel indibidua-
la eta sinadura elektronikoa
batzen ditu ONA txartelak —Nor-
tasun Agiria be jasoz— eta, orain-
goz, udal kirol azpiegituretan sar-
tzeko eta Udal Liburutegian libu-
ruak maileguan hartzeko baimena
be emongo dau, Aitziber Irigoras
alkateak argitu dauenez. 

Durangoko 16 urtetik gora-
ko herritar guztiek daukie auke-
ra ONA txartela eskuratzeko, eta
osasun-txartel indibiduala eta
Nortasun Agiria baino ez dira
behar. Doan emongo da boron-

datezkoa den ONA. Zabalkundea
fase bitan egingo dabe. 

Astelehenetik aurrera daukie
adinekoek aukera ONA tramita-
tzeko, Astarloan bertan. Azalpe-
nak emoteko, gainera, berbaldia
be izango dabe astelehenan.
Hedapen orokorra 18an abiatu-
ko da. Herritarren Arretarako Zer-
bitzuan egin ahal izango da tra-
mitea ohiko ordutegian. A.B.

Osasun-txartela eta sinadura
elektronikoa batzen ditu
ONAk, hainbat zerbitzurako
baimena be emonez

Landako Gunean elkartuko dira Harley Davidsonak. A.B.

Preminen gaineko
diagnosia egingo
dabe merkatariek
Merkatarien formazino eta ikaske-
ta preminak aztertzeko diagnosia
egingo dabe datorren astean hasi-
ta. Horretarako, Formabask bule-
go espezializatua kontratatu dau
+Dendak Durango eta Iurretako
merkatari elkarteak, eta emaitzak
uztaila inguruan ezagutzea aurrei-
kusi dabe Formabask-eko ardura-
dunek. Indargune eta ahuleziak
aztertuko ditue, eta horreek bide-
ratzeko bitartekoak eskaini. 

+Dendak-ekoen berbetan,
“formazinoak sektorearen kuali-
fikazino preminekin lotura izatea
da helburua”. Datozen ikasturtee-
tako for mazino ikastaroen 
—iraunkorra zein lanbiderakoa—
abiapuntua izango da diagnosia.
Hobetuz-en bitartez egin deutsie
aurre diagnosia egiteko kontrata-
zinoaren %80ri. A.B.

Bidezko epaiketa
baten aldeko
sinadura batzea
Biolentzia matxistaren kontra
deitutako elkarretaratzean Nago-
re Laffagen kasuak “bidezko”
epaiketa izan daian eta ustezko
hiltzaileak delituagaz bat dato-
rren zigorra jaso daian eskatze-
ko sinadurak batu ditue. “Gizar-
te moderno honetako gaitza den
genero biolentziaren kontra” egin
gura dabe protesta. Durangoko
Plataforma Feministak eguene-
ro egiten dau elkarretaratzea,
20:00etan Andra Marin. Iruñean
hil eban, ustez, Jose Diego Ylla-
nes psikiatrak Nagore Laffage, 20
urteko erizaintza ikaslea. A.B.

Gymkana birtuala
teknologia berriak
sustatu asmoz
Urkiola landa garapenerako
elkarteak Internet bidezko galde-
ra-erantzun lehiaketa eratu dau
Durangaldean teknologia barrien
erabilera sustatzeko eta eskual-
dea bera ezagutarazteko. 

Izena emoteko epea maia-
tzaren 5etik 12a artekoa da; izen-
abizenak, NANa, helbidea eta
telefonoa bidali behar dira 
gymkanavirtual109@gmail.com
helbidera. Gymkana maiatzak
13an hasi eta 19an amaituko da;
lehiaketak Durangaldeko herriei
buruzko 13 galdera ditu. Eran-
tzunak aurkitzeko Interneteko
bilatzaileak erabili beharko dira.
Erantzunak lehenengo bidaltzen
dituenak Apple etxeko sei iPode-
tako bat irabaziko dau. J.D.

Nagore Laffagen kasuak
“bidezko” epaiketa izateko
eskatuz batu ditue sinadurak
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Denera, 200 nitxo inguru gehiago jarriko ditue. J.D.
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IURRETA ATXONDO

Asteon dira
haurreskolan
zerbitzua emoten
hastekoak
Hiru umegaz zabalduko ditu
haurreskolak ateak maiatzaren
11ko astean. Aste honetan umeak
hartzeko azkenengo prestake-
tak egiten izan da Haurreskolen
Partzuergoak kontratatutako
hezitzailea, eta astelehen hone-
tan hartzekoa da umeak.

Aurrefabrikatutako eraiki-
na erosi eta atondu dau aurten-
go urtearen hasieran Udalak,
aurrerantzean haurreskola izan-
go dena egokituz. Haurreskolen
Partzuergoak kudeatu eta zuzen-
duko dauen zerbitzua estreina-
ko hilabete honeetan baliatuko
dabenez gainera, beste ume
batzuek be izena emotea aurrei-
kusten dabela azaldu deuskue
asteon arduradunek. I.E.

Hiru ume dira eskola ondoan
atondu daben haurreskola
estreinatuko dabenak

Haurreskolen Partzuergoak
kudeatzen dau zerbitzua, eta
Udalak atondu dau lokala

Hilerria handitzeko
azken lanak hile
honetan hasiko dira
Zaldai bidearen ondoko zatian egingo ditue 
handitze-lanok, lurraren mailatik behera

Hilerria handituko daben
bigarren faseko lanak Ola-
barri enpresak eroango ditu

aurrera. Halan onartu dau udal-
batzarrak. Behar horreek 680.000
euroko inbertsinoa eskatuko deu-
tso Udalari. Hil honetan bertan dira
hastekoak hobekuntza beharrok.
Orain 10 urte inguru erosi eban
2.500 metro koadro inguruko lur-
saila Udalak. Lehenengo fasean
goialdetik handitu eben, eta orain
Zaldai bidearen ondoko zatian
egingo ditue lanak.

Hilerri barria lurraren maila-
tik behera egingo dabe; denera, 200
nitxo inguru hartuta. Holan, luza-
ro barik sortuko litzakezen arazoak
konponduko ditue, udal ardura-
dunek azaldu dabenez.

Osasun Zentroa
Bestalde, Osakidetzak Osasun Zen-
troak hartutako lekua eta alboko
lokala jabetzan iztea onartu dau
udalbatzarrak. Holan, zerbitzua
hobetzeko helburuagaz aurten
hasi gura ei ditueen handitze-
lanak egiteko aukera izango dau
Osakidetzak, Iñaki Totorikague-
na alkateak argitu dauenez.

“Asmoen deklarazinoan”
geratu da orain urtebete erabile-
ra-lagapenerako hasitako trami-
tea. Orain arte “irregularki” era-
bili dabe lokala, edozein esku-
hartze Udalaren esku geratuz.
Egoera hori zuzendu da orain,
Osasun Zentro den bitartean; alda-
tuz gero, jabetza Udalaren eskue-
tara bueltatuko da. A.B.

Hilerrian luzaro barik sortuko
litzakezen problemak
konpondu gura ditu Udalak

Olabarri enpresak eroango
ditu 680.000 euro eskatuko
daben hilerriko lanok



ZALDIBAR

MALLABIA

Lehengo eguenean egin eben batzarra. Manuela Diaz

Etxebizitza tasatuen ordenantza
alegatu egin dau Jaurlaritzak
Ordenantza barriko baldintzetariko batek araudia urratzen dauela dinoe

Apirilaren 8ko udalbatza-
rrean aho batez onartu eben
prezio tasatuko etxebizi-

tzen salerosketa arautzen dauen
ordenantzan aldaketa egitea. Esko-
la inguruko etxebizitzetako baten
jabe egiteko zerrendan izena emon
eben 40 lagun gehienek ordaindu
beharreko prezioa garestiegia dela-
ko atzera egin izanari aurre egite-
ko modu egokiena ha zela uste ebe-
la azaldu dau alkateak. 

Alegazino epean dagoen orde-
nantzak jasotzen dauen aldakete-
tariko bat, prezio tasatuko etxe-
bitza baten jabe egin ahal izate-
ko, aurretik beste etxerik jabetzan
ez izateko baldintza kentzea da.
Maiatzaren amaierara arte luza-
tuko den alegazino epe horretan,
baldintza horrek Eusko Jaurlari-
tzaren legedia urratzen dauela
alegatu dau Eusko Jaurlaritzak;
ordenantzan aldaketa hori egite-
ko eskumenik ez ei dauka Udalak.

Idoia Mendiolagarai alkateak,
Jaurlaritzaren alegazinoa aintzat
hartu eta ordenantzaren puntu
hori lehengora bueltatuko dabe-

la azaldu deusku, hain zuzen be,
ordenantza barriaren gaineko
informazinoa emoteko batzarra
egin eta astebetera. Herritar asko
batu ziren beheko argazkian jaso
dogun batzarrera, eta gaiagazko
euren kexak helarazo eutsiezen
Idoia Mendiolagarai alkateari zein
gainerako alderdiei. I.E.

Etxebizitza baten jabe ez
izateko baldintza barriro jaso
beharko dau ordenantzak

Areitio auzoko Marixelen jaiek
makina bat lagun batu zitueen 

Mallabiko trikitilarien soinu eta panderoek Marixelen jaiak alaitu
zitueen, joan zen asteburuan Areition. Asto-probak, bertso saioa,
herri-kirolak, musika emanaldiak, umeendako jolasak eta beste
hainbat ekitaldi antolatu zitueen auzoan . Bildotsaren zozketa Pedro
Mari Areitiourtenak irabazi eban.

K.A.
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Learreta-Markina
herri eskolan
logo bila dabilz
2009ko Maiatza Kulturalaren
barruan Mallabiko Learreta-Mar-
kina herri eskolagaz batera logo
lehiaketa egitea erabaki dau Uda-
lak. Lehiaketa horretan eskola-
ko ikasleek zein  ikasle izanda-
koek parte hartu ahal izango
dabe. Lanak aurkezteko epea
maiatzaren 26an amaituko da,
eta 250 euroko saria jasoko dau
irabazleak. Lehiaketaren oina-
rriak Kultur Etxean, Udalean eta
www.mallabia.org webgunean
ezagutu leitekez.

Hitzaldia
Jubilatuen elkarteak Ongizate
Sailagaz antolatutako hitzaldien
barruan, maiatzaren 13an, arra-
tsaldeko 16:00etan, Elena Irao-
lagoitia psikologoak Zorionta-
sunahartuko dau berbagai, Jubi-
latuen Etxean. P.M.

Argazkian jaso dogun batzar
irekia egin eben prezio
tasatuko etxebizitzen
ordenantzari buruz aritzeko

Abadiñoko probalekuak seigarren aldiz batu dau Hiru Eguna.
Garraiolarien sindikatuak antolatutako jaiak hainbat lagun batu
zituen aurten be, eta makina bat ekitalditan parte hartzeko
aukera izan eben. Paella prestaketagaz hasi eben eguna, eta
ekitaldi sindikala amaitzean txistu-poteoa eta herri-bazkaria
izan zitueen zapatuan bertaratu zirenek. Haurrentzako jokoak
eta Ohiergi taldeagaz erromeria be izan eben.

Jai giroan ospatu da seigarren
Hiru Eguna, probalekuan

K.Aginako

ABADIÑO

Apirileko Feria ospatuko
dabe Landako Gunean
Apirileko Feria ospatuko dabe, asteburuan, Landako Gunean.
Zapatuan zabalduko dabe feria ohiko argi-pizteagaz, 11:00etan,
eta domeka bitartean  makina bat ekitaldik Andaluziako kolo-
rez jantziko dau erakustazoka.  Abesbatzen saioa, herri-bazka-
ria, dantza ikuskizunak eta soineko flamenko onenaren auke-
raketa izango dira bihar; osagarri flamenkoen desfilea eta sevi-
llana lehiaketa be bai, Luna y Arena Fina talde flamenkoaren
saioa ez eze. Domekan, andaluziar gosaria, Ermua eta Sestao-
ko abesbatzen saioa eta dantza ikuskizuna izango dira.

Durangok bere lekua dauka, aurten be, Bilbao Exhibition Cen-
tre-en (BEC) zabaldu barri den ‘Expovacaciones’ Turismo eta
Aisialdi Azokan; oraingoan, eskualde ikuspegiaren eskutik iru-
dia indartzeko bai Durangaldea bai eskualdeburu lez Durango
sustatzeko. Domeka arte iraungo dau azokak. 

Herritarrei eskualdeko baliabide turistikoei buruzko infor-
mazinoa zabaltzea da helburua, balioan jarri, eta, uria eta Duran-
galdea norako turistiko lez saltzeko. Bertako eta eskualdeko sus-
tapen bateratua bideratuko dau Turismo Bulegoak, Durangal-
deko Landa Garapenerako elkartearen laguntzagaz eta Bizkaiko
Aldundiak itzitako erakustokian. Eskualdeko informazinoa eta
uriko produktu turistikoak zabalduko ditue.

DURANGO

Turismo eta Aisialdi Azokan
lekua hartuta oraingoan be 

Film laburren zikloa antolatu dau Udalak. Saio bitan banatuta
10 film labur eskainiko ditue, gehienak Kimuak egitamoaren
baitan sortutakoak. Maiatzaren 10ean izango da lehenengo ema-
naldia: Zuritik beltzerako bitakora, Itsaso urdin bertikala, Ilun-
tzean  argitzen eta Azken trena emongo ditue. Bigarren saioan
Asämara, Berbaoc, Cotton Candy, Midori eta Kantatzen ez duen
herria herri hila da film laburrak eskainiko ditue, maiatzaren
24an.Durangoko bonbardaketa jasan ebenen testigantzak jaso-
tzen dituen azken lan hori nabarmendu dabe antolatzaileek.
Emanaldi biak Kultur Etxean izango dira, 19:30ean.

Film laburren zikloa prest
BERRIZ
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MAIATZAK 9, ZAPATUA
- 16:00etan. “Jose Angel Urien gogoratuz” txirrin-

dulari lasterketa.
- 19:00etan. 2009ko Bizkaiko haur kantari txa-

pelketako kanporaketa probalekuan.

MAIATZAK 10, DOMEKA
- 09:30ean. Eskola arteko xake txapelketa.

Probalekuan.
- 11:30ean. Abadiñoko neskato-mutikoen igeri-

keta jolasak, udal igerilekuetan, Astola
Igeriketa Kirol Taldeak antolatuta.

- 12:30ean. III. San Trokaz Igeriketa Txapelketa
udal igerilekuetan: Astola Igeriketa Kirol
Taldea, Lauaxeta, Tabira eta Etxebarri.

MAIATZAK 12, MARTITZENA
- 21:00etan. GERBASen kalejira txistulariekin

eta Abadiñoko ezpatadantzarien ekitaldia San
Trokaz plazan (azken entsegua). Jarraian, kar-
tel lehiaketako sari banaketa.

MAIATZAK 15, BARIKUA 
(SAN TROKAZ)
- 12:00etan. Meza Nagusia. Ondoren,

Abadiñoko ezpatadantzari eta irlanderen dan-
tzaldia, San Trokaz plazan.

- 16:00etatik 20:00etara. Puzgarriak eta “gogo
tramankuluak” jolasak Ferialeku plazan (euria
bada probalekuan).

- 18:00etan. Eskuz binakako pilota partidua:
ANTXIA-MITXELENA / AMANTEGI-
GORRITIren aurka frontoian.

- Ondoren San Trokaz txapelketako eskuz bina-
kako pelotako finala. Abadiñoko Gazte
Asanbladak eta Atxarte pilota eskolak antola-
tuta.

- 22:30ean. ANJE DUHALDE eta GATIBU txoz-
na gunean, Txanporta plazan.

MAIATZAK 16, ZAPATUA
- 11:00etatik 13:00etara. Puzgarriak, Crazy bike,

aerografoa, txapa tailerra eta ludoteka puzga-
rria, Ferialeku plazan (euria bada frontoian).

- 12:00etan. Mendiolako obretara martxa.
Elkarlanak antolatuta.

- 13:00etan. Talde Batuak dantza taldeko gazte-
txoenen kalejira, probalekuan hasita.

- 14:00etan. Herri bazkaria, Ferialeku plazan.
Ondoren bertsolariak: (euria bada trinketean)

- Xabier Silveira
- Eneko Abasolo (Abarkas)
- Amets Arzallus

- Sustrai Colina

- 16:30etik 19:30era. Puzgarriak, Crazy bike,
aerografoa, txapa tailerra eta ludoteka puzga-
rria, Ferialeku plazan (euria bada frontoian).

- 18:00etan. Sokatira herrikoia probalekuan.
- 19:00etan. Kalejira errebindikatiboa, txozna

gunean hasita, Txanporta plazan. Ondoren, tri-
kipoteoa Gaztetxean hasita.

- 21:00etan. Parrillada txozna gunean,
Txanporta plazan.

- 23:00etan. DISTORSION eta S.A. txozna
gunean, Txanporta plazan.

MAIATZAK 17, DOMEKA
- 08:00etan. VI. Txori Kantarien San Trokaz

Txapelketa Zelaietako eskoletan.
- 10:30ean. Binakako San Trokaz Txapelketaren

finala trinketean (Abadiñoko Tornosolo).
- 11:00etan. Txistularien kalejira (Abadiñoko

Txanbolin).
- 12:30ean. Paella txapelketarako izen ematea

Ferialeku plazan. 14:30ean paellak entregatu
behar dira (euria bada probalekuan).

- 17:00etan. Txorromorro haurrentzako antzer-
kia Ferialeku plazan (euria bada probalekuan).

- 19:30ean. “Zaparrada” batukada, Txanporta
plazan.

- 20:00etan. Txokolatada Txanporta plazan.
- 20:30ean. GERBASi agurra eta jaien amaiera.

San  Trokazetako jai batzordea

Txanporta kultur etxean:
Maiatzaren 13tik 17ra bitartean, kartel lehiake-
tara aurkeztutako lanen erakusketa.

SSAANN  TTRROOKKAAZZ  ‘‘0099
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BERBAZ
“Zinegotzi batek herritarren kezkak
bertatik bertara ezagutu behar ditu”
Iñurri eskaut taldean hainbat urtez dihardu, eta orain politikagintzan jardutea erabaki dau

go emotea baino. Lokal falta
handia dago. Merkatu plaza-
ko lokalen egoera ez da ego-
kia. Udaleko instalazinoekin
zer egin behar den berregitu-
ratu beharko litzake. 

Aralarrekook kultur etxe barria
proposatu dozue.
Bai. Pinondo Etxea zaharki-
tua gelditu da, eta kultur etxe
baten beharra ikusten dogu.
Merkatu plaza leku egokia dela
deritzogu; kokapen aldetik eta
baita instalazino aldetik be.
Halako baliabide barik, eki-
menen bat martxan jarri gura
dauenik egonda be bide gatxa-
goa izango dau. Kultur etxe
bat izateak aukera gehiago
e s k a i n i k o  l e u s k i e  h e r r i k o
elkarteei. 

Legegintzaldia erdialdera heldu
da.Zer erronka ezarriko zeunkez
hemendik aurrera?
Babeseko etxebizitzak bultza-
tzea da ezarri dogun helburue-
tako bat; batez be, alokairu
sozialekoak. Lan eta formazi-
no polit ikak bultzatzea be
bai.Gizarte ekintzako ekime-
nak batzeko  ospitale zaha-
rrean zentro bat sortu gura
geunke. Jone Guenetxea

Legegintzaldi erdian har-
tu dau Iker Urkizak zine-
gotzi kargua Durangon,

Esti Zurikararen testigua har-
tuta, eta ardura hori “ilusinoz”
hartu dauela aitortu deusku.
Informatikaria den arren, uni-
bertsitatean Lan Harremanak
amaitzeko ikasgai batzuk bai-
no ez jakoz falta. Iñurri eskaut
taldean aspalditik dihardu
lanean, bolondres. 

Zer aldartegaz hartu dozu ardu-
ra barria?
Ilusino handiagaz. Bolunta-
riotzatik nator, eta herriaren
alde lan egiteko beste pausu
bat emon gura neban. Herria-
ren garapenean parte-hartze-
ko modu bat da. Politikagin-
tzan jakina da gura dozun hori
lortzea beti ez dela erraza iza-
ten, baina horretan ahalegin-
duko naz.

Parte-hartze hori zer ikuspuntu-
tik bultzatzeko asmoa dozu? 
Herritarren kezkak bertatik
bertara ezagutu behar dira ara-
zoei irtenbideak emoteko. Esa-
te baterako, auzo elkarteek
esateko daukiena entzutea
garrantzitsua dela deritzot.

Udal batek orokorrean elkar-
tegintzagaz hartu-emon estua
izan behar dau.

Joan zen astean hartu zenduen
parte lehenengoz udalbatzarrean.
Zer moduz?
Ez nintzen urduri jarri. Entzu-
le moduan aurretik be joan
izan nazenez, banekien zelan
funtzionatzen eban.

Durangoko Udala zer egoeratan
dagoela deritzozu?
Kudeaketaren aldetik, garai
gatxak bizitzen gabilz. Gober-
nu Taldeak gehiengor ik  ez
daukanez, akordioetara hel-
tzea beste aukerarik ez dauka;
aurrekontuen kasua hortxe
daukagu.  Beste gai  batzuk
a p u r k a - a p u r k a  e z a g u t u k o
ditut. Aurrera begira, EAJ urte
amaieran beste aurrekontu

batzuk proposatu eta akor-
dioetara heldu beharko da.
Aurrekontuak onartu barik
gatxa da aurrera egitea. 

Esti Zurikaraik aholkurik emon
deutsu?
Euskararen erabilera bultza-
tzeko lanean jarraitzea eska-
tu deust.

Zuk zeuk be gai horri ekingo 
deutsazu.
Bai, nire euskara maila hobe-
tzea betidanik egin gura izan
dodan zeozer da, eta orain
buru-belarri jarriko naz zere-
gin horretan. 

Zelan ekin deutsazu zinegotzi
lanari?
Apirilean zehar aurreko hila-
beteetako aktak irakurri ditut,
zein gai landu diren jakiteko;
batzordeetara entzule moduan
joan naz. Oraintxe hasiko naz
benetan lanean. 

Gai gehienak azaldu deutsuez?
Udaleko teknikariekin elkartu
naz,  bakotxak  bere  ar loko
gaiak azaldu eta nire zalantzak
argitzeko. 

Egun erdiko lanaldia izango dozu
Udalean.
Ekonomikoki lanegun erdiko
liberazinoa den arren, lanaldi
osoa egingo dot.

Aisialdi talde baten diharduzu.
Zeintzuk dira gazteen preminak?
Eskaintza gehiago behar da.
Kontua ez da Udalak bere alde-
tik eskaintza zabaltzea, tal-
deak sortzeko baliabide gehia-

Iban Gorriti

Iker 
Urkiza •

Durangoko 
zinegotzia
(Aralar)

Informatikaria

29 urte

“Gazteei ekimenak martxan jartzeko 
baiabideak emon behar jakez. Durangon lokal

falta handia daukagu. Merkatu plazako 
instalazinoak egoera txarrean dagoz ” 

“Kultur etxe barri bat
beharrezkoa dela
deritzot; merkatu

plazan, esaterako”

“Babeseko 
etxebizitzak eta batez

be alokairu soziala 
bultzatu gura dogu” 
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Mauricio Garc�a
UGT sindikatua

Grebari ezetz esateko
arrazoiak

Sindikalgintza abertzaleak
greba orokorra deitu du
Euskadin maiatzaren 21erako.
Lerrootara grebari ezetza
emateko nire eta langile
askoren iritzia ekarri nahi dut:

1. Greba ez da sindikatu
guztiena, ezta langile guztien-
tzako ere, ez du helburu
laboral eta sozialik bilatzen.

2. Zer bilatzen du grebak?
Zeren aurka eta zertarako?
Gobernuaren zer neurriren
kontrakoa da? Lanpostuak
sortuko ditu? Lan-baldintzak
hobetuko ditu?

3. Sindikatuen banaketa
inposatzen du deialdi horrek.
Ez da bilatu hausnarketa
bateraturik. Ez du etorkizune-
rako proposamenik.

4. UGTk ordezkagarritasu-
na duten sindikatu guztiei
bidali zien gutun bat egoera
aztertzeko, inoren erantzunik
jaso gabe; 2009ko urtarrilaren
24an bakarkako mobilizazioak
hasi behar izan genituen. Hara
zer kasualitatea, orduan hasi
ziren mugitzen gainerako
sindikatuak. UGTk guztiak
hartzen ditu aintzat; UGT
aintzat ez hartzea euskal
langileen multzo garrantzitsu
bat aintzat ez hartzea da.
Batasun sindikalik gabeko
greba deialdiak ELA eta lagun
dituen sindikatuen interes
politiko eta pertsonalei
erantzuten die, eta ez ditu
hobetzen lan-harremanak.

5. UGTkook beti proposa-
tu dugu elkarrizketa soziala.
Euskadin ez da posible izan
Ibarretxerekin. Jaurlaritza
berriari elkarrizketa sozial
bateratuari (sindikatuak,
patronala eta gobernua)
ekiteko eskatuko diogu,
egoerari aurre egin eta krisitik
ahalik eta azkarren irtetzeko.

6. Enplegu-erregulazioko
espedienteen gaineko kontrol
zorrotza exijituko dugu,
enpresek horretarako argudia-
turiko arrazoiak frogatuz.

7. Herri-erakundeei
berrikuntza, formazioa eta
politika teknologikoaren
aldeko konpromisoa hartzeko
deia egiten diegu.

Langileok eta sindikatuok
batuta egotea beharrezko dugu
garaiotan, batuta baino ez
baitugu lortuko gure eskubide-
rik ez murriztea.

Durangoko Maide okindegira helerazo ditue birziklatu leitekezen paper-poltsak. Iban Gorriti

Ogiaren paper-poltsa
publizitaterako euskarri

Kontsumitzaileagaz “hartu-
emon zuzena” sortzeko gai
den publizitate euskarria

zabaldu gura dau Publipan enpre-
sak Durangaldean: urtea amai-
tzerako, 700.000 plastikozko pol-
tsa kentzea bideratuko dauen ogia
eroateko paper-poltsa. 

Folder papergintza enpresa-
ren bitartez kaleratuko diren
paper-poltsa birziklagarriak publi-
zitaterako euskarri izango dira,
eta doan banatuko ditue okinde-

gietan; hasteko, 25 puntu salmen-
ta-gune lotu ditue. Publizitatea
edo intereseko informazinoa
moduloka salduko da, eta horrek
egingo deutso aurre gastuari.
“Energia aurreztearen eta ekolo-
giaren aldeko apustua” dela dinoe
arduradunek, eta erakunde, udal
eta instituzino publikoak bat egi-
tera gonbidatu ditue; Europako
araudiak 2010erako plastikozko
poltsa guztiak kentzera behartu-
ko dauela gogoratu dabe. A.B.

Durangaldean, hasteko, 25 okindegitan jarriko ditu paper-poltsak Publipan-ek

DURANGALDEA

DURANGALDEA

Launa upategiak sari garrantzi-
tsuak eskuratu ditu azken asteo-
tan. Denetan nabarmentzekoa
Bruselako nazinoarteko lehiake-
tan jasotakoa izan da. 54 herrial-
detako 6.000 ardaok parte hartu

daben txapelketan, Launa Plus
2004ko kriantzak  urrezko domi-
na bereganatu dau, eta Teos 2006
ardaoak, barriz, zilarrezkoa. Bere
egoitza Berrizen daukan upategi-
ko arduradunek sari horreen
garrantzia azpimarratu dabe:
“Nazinoarteko lehiaketetan hone-
lako errekonozimenduak jaso-
tzeak indarra eta poz handia emo-
ten dau”. 

Bruselako saria gitxi balitz,
Monacoko  Femmes et vins du
monde lehiaketan Launa Plus
ardaoak urrea  eskuratu dau. Erre-
konozimendu hori jaso dauen
Errioxako bodega bakarra izan da.
Valladolideko nazinoarteko Zar-
cillo lehiaketan zilarrezko domi-
na eskuratu dabe. J.G.

Bruselako lehiaketan urrea
Launa Plus ardaoarentzat
Nazinoarteko lehiaketa garrantzitsuena da

Bruselan Launa Plusek
urrezko domina jaso dau;
Teos ardaoak zilarra

Launak upategi barria eraiki dau Laguardian.

Urtea amaitzerako
700.000 plastikozko
poltsa kenduko ditue
ogiaren paper-poltsekin

Monacoko lehiaketan
Launa Plus kriantzak sari
nagusia eskuratu dau

Krisiari aurre
egiteko batzarra
deitu dau UGT
sindikatuak
Krisiari aurre egiteko Durangal-
deko delegatuen asanblada egin
dau UGT sindikatuak, Durangon
daukan egoitzan, gaur. UGT-Eus-
kadik Euskal Autonomia Erki-
degoan (EAE) egiten diharduen
batzar errondaren barruan egin
dabe batzar hori. Halantxe emon
dabe jakitera sindikatuko ardu-
radunek. Bertara gonbidatu dabe
hizlari Damaso Casado UGT-
Euskadiko idazkari nagusia; bai-
ta Durangaldeko UGT-ko Mau-
ricio García be.

Bestalde, Enplegu Ministe-
rioak jakitera emondako apiri-
leko langabezia datuen aurrean,
industria eta aurretiko enplegu
bako kolektiboen gizarteratzea
lako sektoreetan “esku-hartze
berezia” eskatu dau UGT-Euska-
dik. Martxotik apirilera, 1.021
langabe gehiago dago EAEn;
horreetatik %27k jardun ei dau
industria sektorean eta %51 da
aurretik enplegua izan ez dabe-
nen artean agertzen direnak,
adierazo dabenez. A.B.

UGT-Euskadiko idazkari
nagusi Damaso Casado
gonbidatu dabe 

EAEko eskualdeetan
batzar erronda egiten
dihardu sindikatuak
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Durangoko Arte eta Histora Museoan aurkeztu
dituzte ‘Pentsamenduaren poesia’ jardunaldiak.
Atzo eta gaur izan dira Museoan errezitaldiak.

Pianoa jotzen du Bilbon jaio zen eta Durangon
bizi den Xabier Elias musikariak. Mongo izeneko
taldean jotzen ditu blues oinarria duten kantak. 

13 Xabier Elias edo “Mongo”12 Pentsamenduaren poesia

KULTURA

MUSIKA KONTZERTUA

SSaaxxooffooiiaakk
udaberriko
lehenengo
emanaldian

E guaztenean izan da Duran-
goko Bartolome Ertzilla
musika eskolak urtero

antolatzen dituen Udaberriko
emanaldien lehen emanaldia.

Musika eskolan saxofoia
jotzen ikasten duten gazteak izan
dira musika eskolako oholtzara
igotzen lehenengoak, Udaberriko
Kontzertuen aurtengo edizioan.
Maiatzean zehar, Udaberriko Kon-
tzertuen egitarauak barne hartu-
ta, Bartolome Ertzilla eskolan ira-
kasten dituzten beste instrumen-
tu eta musika mota batzuk izango
dira entzungai.

Maiatzaren 18an, 18:00etatik
aurrera izango da piano ikasleen
eskutik musika emanaldia musi-
ka eskolako eszenatokian. 

Ikasleen emanaldiak entzute-
ra joan eta ikasteko gogoa dute-
nentzako, musika eskola ezagutze-
ko eta bertako ikasketen eskain-
tza ezagutzeko, ate irekien eguna
egingo dute maiatzaren 22an Bar-
tolome Ertzillan.

Maiatza bukatzeko, bestalde,
harizko instrumentu ikasleen kon-
tzertua izango da maiatzaren
25ean, 18:00etan. Eta egun bi
geroago,  maiatzaren 27an,
18:00etan eta 19:00etan emanal-
dia eskaintzeko gonbidatu dituz-
te Donostiko Musikenen ikasten
duten piano-jotzaileak. 

Maiatzaren 28an, 21:30ean
izango da Plateruenean, Bartolo-
me Ertzillako musikarien Jam Ses-
sion emanaldia. I.E.

Saxo Oke izeneko

emanaldiak zabaldu

du aurtengo edizioa

Judit Fernandez
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ANTZERKIA JAIALDIA

POESIA JARDUNALDIA

Poesia errezitaldiak eta
mintzaldiak Museoan

Bigarren edizioa da maiatzaren 7
eta 8rako, Durangoko Udalaren
laguntzarekin, Juan Ramon Maku-
so eta Felipe Juaristi poetek anto-
latu eta asteon aurkeztu dutena. 

Poesiak eta poetak idaztera-
koan bilatzen duen edertasunaz
gainera (forma hutsetik haratago),
gogoetarako gaia ere ematen duen
poesia oinarri duen jardunaldia-
ren bigarren aldi honetan, iazko
estreinaldian bezala, Francisco
Herroren bibolin doinuek lagun-
du dute errezitaldia. 

Aurtengo berritasunak pen-
tsamenduari eta poesiari buruz-
ko mintzaldi bi dira: Jorge Riech-
mann madrildar pentsalaria da Los
tullidos de la interrogación (sobre
poesía y filosofia) berbaldia eskain-
tzera etorri dena, poesiaren eta filo-
sofiaren arteko “zubigintza”  egi-
tera; ondoren izan dira, Amaia
Iturbide, Igor Estankona eta Kar-
melo Iribarren poeten irakurtal-
diak: euren azken olerkietariko
hiruren irakurtaldiak egin dituz-
te, adi zituzten entzuleen aurrean.

Bigarren egunerako, maiatza-
ren 8rako, Victor Gómez Pin uni-
bertsitateko irakaslea da orain lan-
tzen diharduen gaiari buruzko
hitzaldia ematera etorri dena:
Redención y palabra:la mirada de
Proust. Ondoren, Miguel Anxo
Fernán-Vello poeta galiziarra,
Miren Agur Meabe eta Harkaitz
Cano poetak daude Durangoko
Museoko errezitaldira deituak.

“Hitza garela pentsatu”
“Gero eta beharrezkoagoa da poe-
sia, hitza garen neurrian pentsa-
tzen dugulako”, nabarmendu du
jardunaldien aurkezpenean Feli-
pe Juaristi idazleak. Poesiaren alo-
rrean, Durangoko maiatzeko Pen-
tsamenduaren poesia hitzordu
honetakoa lako kartelik Euskal
Herrian besterik ez dagoela azpi-
marratu du Juan Ramon Makuso
antolatzaileak ere.   I.E.

A ste honetan, gazteak izan
dira III. Kalez Kale jaialdia-
ren abiapuntua izan den

emanaldia eskaini dutenak: eguaz-
tenean, Ibarretxe kultur etxean
izan da ‘Zugan Ni’ ekimenean par-
te hartu dutenek ikasturte hone-
tan prestatu duten lana.

Hain zuzen ere, martitzen
honetan egin dute Udaleko eta
Mikel Deuna kultur taldeko ordez-
kariek Iurretako kale antzerki jaial-
diaren aurkezpena. Bertan nabar-
mendu dituzte maiatzean bi ema-
naldi eta ekainean zehar sei
ikuskizun ekarriko dituen jaialdia-
ren nondik norako nagusiak. Hiru-
garren aldiz Iurretako Udalak eta
Mikel Deuna kultur taldeak anto-

latutako jaialdiaren hurrengo
hitzordua umorearekin izango da:
Biko Teatroaren (Patxo Telleria eta
Mikel Martinez) emanaldia izan-
go da Kalez Kaleren barnean; Eus-
karazetamol antzezlana izango
da Ibarretxe kultur etxean, maia-
tzaren 22an, 19:00etan. 

Kalez Kale jaialdiko ikuskizu-
nak, ekainaren 18, 19 eta 20an
izango dira Iurretako Tellitun, Dan-
tzarin, Askondon, Amilburun eta
Aita San Migel plazan. Antzerkiak
beteko ditu kale eta plazak: alda-
meneko argazkian dugun Hortz-
muga taldearen Zirko iluna ema-
naldia, El farolero, El Pisito, Gan-
so Renato, Panta-Rhei eta Les
Tambours de feu izango dira.  I.E.

‘Kalez Kale’-ren III.
edizioa ekainean 
Iurretan kaleko antzerki topaketa egiten
duten hirugarren aldia izango da aurten

Sei ikuskizun izango

dira kalez kale, ekain 

osoan zehar Iurretan

Maiatzaren 22an izango

da hurrengo antzezlana:

Euskarazetamol 

‘II. Pentsamenduaren Poesia’ jardunaldia
izan da Durangoko Museoan atzo eta gaur

Ziortza Onaindia
Bibliotekaria

GEURE
DURANGALDEA

Apirilean zehar nazioarteko egun
bi ospatzen dira. Baina zer dela
eta ospatzen dira?   

1965az geroztik IBBY-k
(International Board on Books for
Young People) sustatu du Apiri-
laren 2a Nazioarteko Haur eta
Gazte Liburuaren Egun izatea;
Hans Christian Andersen idazle
danimarkarraren jaioteguna,
“haur literaturaren aita” izenda-
tua. Euskal Herrian, berriz, haur
eta gazteen euskal literatura sus-
tatzeaz arduratzen den  Galtza-
gorri elkartearen bitartez, herri
bibliotekok ekitaldi bateratuak
proposatzen ditugu. Lan hau
urtean herrialde jakin bati egitea
tokatzen zaiolarik.

Apirilaren 23a, Liburuaren
Eguna: Miguel de Cervantes eta
William Shakespearen idazle
espainiar eta ingelesa zendu ziren
eguna izanik, 1996tik UNESCOk
Liburu eta Egile Eskubideen
Nazioarteko Egun izendatu du. 

Hainbat ekitaldi antolatu
dira egun hauetarako gure ingu-
ruetan, beste hainbeste kultur
eragileren eskutik. Durango eta
Iurretako herri biblioteketan egun
honetatik uztailaren 26a arte
Topagunea euskara elkartearen
Irakurri,gozatu eta oparitu kan-
paina da abian. Helburua euska-
razko irakurzaletasuna sustatzea
da, euskaraz irakurtzea sarituz. 

Bibliotekon lana ez da egun
hauek ospatzera murrizten,
urtean zehar  irakurzaletasuna
sustatzeko etengabeko lana buru-
tzen baitugu. Gure apustua eta
erronka irakurzaletasuna  ohiko
egunerokotasunean  txertatzea
da. Ondo dago horrelako egunak
ospatzea, baina bibliotekontzat
irakurzaletasuna sustatzeko plan-
teamendua  iraupen luzeko las-
terketa da: ez da egun bateko
sprinta, garrantzitsuena urte oso-
ko entrenamendua da.

Liburuaren
egunak

Iaz abiatu zuten poesia

jardunaldiaren bigarren

edizioa izan da asteon

Egun bakoitzean, hizlari

bana eta hiruna poeta

aritu dira Museoan

Edertasunaz gainera,

gogoeta bideratzea

bilatzen duen poesia

Hortzmugaren Zirko iluna izango da ekainaren 18an.
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“Musikarien  eta  entzuleen  artean
egoten  den  muga  apurtu  gura  dot”

Noiz grabatu eta kaleratuta-
ko diskoa da kontzertuetan
erakusten zabilzena?
Rock Izar eskolan kantu eta pia-
no ikasle nenbilela, bertara eroa-
ten nituen nire kanten partitu-
rak, eta han erabaki genduen
horregaz diskoa grabatu behar
genduela. Diskoa grabatzea pro-
posatu eusten, eta eurak pro-
mozinoaz be arduratuko zirela
adostu genduen.

Aspaldikoa dozu,baina,musi-
kagazko hartu-emona.
Bai. 17 urtegaz hasi nintzen pia-
noa jotzen. Familiaren heren-
tzia lez piano bat ailegatu zen
etxera, eta neure kabuz hasi
nintzen jotzen. Gitarra jotzen
neban lehenago, eta pianoa
asko gustatu jatan: kantak kon-
posatzen hasi nintzen.

Konposatzen 30 urte daroazu?
Azken hamar urteetan hasi naz
gehiago kalera begira kontzer-
tuak jotzen. Lehenengo urtee-
tan, neuretzako eta ingurukoen-
tzako jotzen neban, batez be:
ezkontzaren bat zegoenean kan-
tak sortzen nituen, norbaiten
urtebetzea zenean be gitarra
edo pianoagaz kantatu... Orain
10 urte hasi nintzen Durango-
ko musika eskolan Ander Ertzi-
llagaz musika modernoa ikas-
ten eta harmonia lantzen.

Zer taldetan jo izan dozu urte
honeetan guztietan?
Bartolome Ertzilla musika esko-
lan bertan sortu genduzen ikas-
leek hainbat talde; Confusion
eta Kinnick taldeak, esaterako.
Azken bi urte honeetan hasi da
istorio barri hau: hainbat kan-
ta nituen sortuta, eta Rock Izar
eskolan jenteari partiturak era-
kusten hasi nintzen. Hortik sor-
tu zen Mongo proiektua. 

Kanta mordoa izango zendu-
zen ordurako konposatuta…
Diskoan dagozen kanta batzuk
barriak dira, baina 30 kanta bai-
no gehiago neukazen konposa-
tuta. Diskoa osatzeko aukera-
keta bat egin dot: hainbat esti-
lo erakusten ditueen 10 kanta
aukeratu ditut: gauza latinoak
dagoz, bluesa, jazza, bossa…

Beti estilo horreetan zabilz?
Bai. Iturri edo estilo nagusia
bluesa izan dot beti, baina urtee-
kin beste estilo batzuk probatu
ditut: jazz erraza esaten doda-

na be egiten dot (melodiak
garrantzia handia daukana),
tango bat be badago diskoan…

Diskoa kontzertuetan aurkez-
teko aukerarik izan dozue?
Durangoko San Fausto jaietan
Andra Mariko elizpean jo gen-
duen, urtarrilean Plateruena
antzokian be bai, eta gero
Donostiako FNAC-en be aur-
keztu genduen diskoa. Dato-
rren udan Durangaldean hain-
bat kontzertu eskaintzea da hel-
burua. Laster zehaztuko doguz
myspace-eko orrialdean ekaine-
tik aurrerako kontzertuak.

Gatxa da kontzertuak lortzea?
Nik esperientzia falta dot hone-
tan, baina Rock Izar da kontzer-
tuak lotzeaz arduratzen dena.
Emon doguzen kontzertuetan
ikusi doguna da adin guztieta-
ko jenteak daukala gure musi-
ka gogoko: bai umeak bai agu-
reak be pozik egon dira entzu-
t e n .  I n p re s i n o a  d a  a d i n
guztiendako musika dela: kutsu
propio eta berezia dauka; nire

Urtarrilean kaleratu eban diskoa Bilbon jaio eta azken urteetan Durangon bizi den
Mongok. Xabier Elias kazetaria da Mongo taldearen proiektua proposatu ebana,
eta beste bost taldekiderekin bluesa, jazza eta erritmo latinoak sortu eta lantzen ditu.

auzoko umeak entzun ditut nire
melodiak kantatzen. Melodia
batzuk nahiko gogoraerrazak
dira. Ez dot uste minoriendako
musika denik egiten doguna.

Jendaurreko kontzertuak emo-
tea gogoko dozu?
Bai. Oso gogoko dot, gainera,
jenteagaz hurbiltasuna izatea,
eta saiatzen naz kontzertuetan
jentea inplikatzen. Musikarien
eta publikoaren artean egoten
den muga apurtzea gura izaten
dot. Jentea zirikatzen saiatzen
naz, adibidez, nik egiten doda-
na errepikatzea eskatuz, koroak
eginaraziz. Beti  izaten da urte-
betzeren bat, eta horretarako
prestatutako kanta bat daukat.
Halakoekin gozatzen dot.

Taldean nortzuk batu zarie?
Sei lagun gara taldean. Proiek-
tua proposatu neutsen, eta pozik
gabilz. Durangoko Raul Gomez
gitarrista, Matienako Dabid
Vallejo bateria-jotzailea, Zaldi-
barko Carlos Sanchez tronpetis-
ta, Charli Gomez Elorrioko kon-
trabaxu-jotzailea, eta saxoa eta
klarinetea jotzen dituen Berga-
rako Zigor Martinez.

Eta hitzak?
Gehienak olerkiak dira. Letra
gehienak ironikoak dira, beste
batzuek mina islatzen dabe, eta
itxaropena bilatzen dabe beste

“Jentea inplikatzen
saiatzen naz

kontzertuetan parte-
hartzea butzatuz”

batzuek. Zehatza da esanahia
batzuetan, eta anbiguagoa bes-
teetan, norberak interpreta
daian. Orokorrean helburu bigaz
idazten dot: pertsona moduan
hobetzeko eta bizi garen siste-
ma insolidario hau aldatzeko.
Letra kritikoak osatzen ditut.

Kazetaria izateak letrak idaz-
teko prozesua errazten dau?
Normalean kanta baten musi-
ka inspirazinoaren araberakoa
izaten da: sortzea behar dozun
momentuan musika egin, eta
gero letrak etortzen dira.
Momentu bakotxa ezbardina
izaten da. Letraren eta musika-
ren momentua ez dira bardinak,
baina azken batean ni bat eta
bera naz, eta tristura zein poza
neure baitan dagoz.

Zure kontura ikasi dozu dena?
20 urtean izan naz autodidak-
ta. Orain 10 urte iragarki bat iku-
si neban: musika klaseak emo-
ten zitueen musika ikasketarik
beharrezko izan barik, eta han
hasi nintzen. Oso ondo etorri jat,
harmoniari buruz asko ikasi
dodalako, Conboak sortzen zire-
lako ikasleen artean. Beste
batzuekin praktikan jartzen gen-
duen ikasitakoa. Maiatzaren
28an izango da musika eskola-
ko talde baten Jam Sessiona Pla-
teruenean, eta segurutik nik be
hartuko dot parte. I.E.

“Lehenengo
urteetan etxean
eta lagunendako

kantatzen neban”

“17 urte neukazela
hasi nintzen etxean

zegoen pianoa
neure kabuz jotzen”

Iban Gorriti

“Ekainetik aurrera
Durangaldean

kontzertuak emotea
da gure helburua”

“Ez dot uste egiten
doguna

minoriendako
musika denik”

ELKARRIZKETA MUSIKA

“Iturri nagusia edo
musika estilo

nagusia bluesa
izan dot beti”
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MUSIKA DISKOA

Disko berria
aurkezteari ekingo
dio laster Seiurtek 

H il honetan aurkeztuko
duten diskoan bildutako
kanten sorkuntzan eta gra-

bazio-lanetan aritu da azken hila-
beteotan Berrizko Seiurte musika
taldea. Taldeak 2006tik manager
moduan izan duen Mungiako
Baga-Biga diskoetxearekin kalera-
tuko dute hilabete honetan ‘4’
izenburua eta hamaika kanta izan-
go duen disko berria.  

Taldeak bere Interneteko
gunean jakitera eman duenez,
aurreko diskoak bezala, Berrizko
Estoldetan estudioetan grabatu,
baina oraingoan Madrilgo Maste-
ring Mansion estudioetan maste-
rizatu dute disko berria. 

Taldeak  Interneten duen mys-
pace-gunean eta irratietan dagoe-
neko entzungai da taldeak disko
berria ezagutzera emateko ordez-
kari lez aukeratu duen Agur,adios,
good-bye abestia.

Taldekideek diotenez, 2002
urtean euren lehenengo singlea
kaleratu zutenetik bere soinua eta
lekua bilatzen aritu da Seiurte, eta
disko hau orain arte lortutakoak
ematen duen lasaitasunarekin
egin omen dute. Lehenengo kan-
ta Hemen gaude izenekoa duen

disko honekin bere “bidean sakon-
du du” taldeak, eta euren lanik
"seiurtekoena" dela aipatzen dute. 

Disko berri honetan jaso
dituzten hamaika kantetariko bes-
te batzuen izenburuak aurreratu
dituzte: Karmasutra, Non zaude,
Hamaiketan, Esku artean, eta
Basamortuan besteak beste.

Maiatzaren 29an Zamudioko
txosnetan eskainiko dute diskoa-
ren lehenengo aurkezpen kon-
tzertua, eta ekainean izango ditu-
gu Durangaldean: Durangoko Pla-
teruenean lehenengo eta Berrizko
jaietan ondoren. Lau berriztarren
‘4’ diskoa hil honetatik aurrera
eskuratu ahal izango da. I.E. 

Hamaika pop-rock kanta bildu dituzte ‘4’
deitu duten disko berrian lau berriztarrek 

Taldearen diskorik

“seiurtekoena” dela

azpimarratu dute 

Dagoeneko entzungai da

‘Agur, adios, goodbye’

diskoko singlea

Maiatz bukaeran hasiko

dira disko berria

zuzenean aurkezten

DANTZA EMANALDIA

Sortaldean sortutako
dantzak Durangaldean

Durangaldeko hiru antzokitan
zehar egingo du ibilera ekialdeko
herrialdetako dantza eta doinuak
gurera ekarriko dituen ikuskizu-
na: gaur gaueko 22:00etan Elorrio-
ko Arriolan, zapatuan Zornotza
aretoan 20:00etan eta domekan

Durangoko San Agustin aretoan
izango da ikusgai Orient Connec-
tion emanaldi berezia.

Dantza ez ezik, “misterioa,
magia, poztasuna eta kolorea” ere
adierazten dituen ikuskizuna da,
antzokietako programazioetan
azaltzen denez. Dantza, musika eta
antzerkia batzen dira Orient Con-
nection honetan, eta mendebal-
dearen eta ekialdearen arteko har-
tu-emanaren alde egiten du.

Artearen historia ikasketak
burutu zituen Lubna Shakti zuzen-
dari duen ikuskizuna da astebu-
ru honetan Durangaldean hiru
emanalditan izango duguna.

Esperientzia eta jatorri des-
berdinak uztartzeaz gainera, Luna
de Oriente taldea berezi egiten
duena  dantzariei doinua ematen
zuzeneko musika izatea da: Siria,
Maroko, Egipto eta Espainiako
musikariek ipiniko dute Orient
connection dantzaldia gidatzen
duen erritmoa. I.E.

‘Orient connection’ izeneko lana da Luna
de Oriente taldeak eskualdera dakarrena

Arriolan, Zornotza

aretoan eta San Agustin

kulturgunean ikusgai

ERAKUSKETA

Kurutziaga
margo eskolako
erakusketa
Apirila arte Kurutziaga margo
akademian ikasten duten gazte-
txoenek egin zuten bezala, orain-
goan akademian ikasle diren
marrazkilari helduen lanen era-
kusketa izango da Durangoko
Jai Berri tabernan. Ekaina arte
iraungo du erakusketa honek.

Olioarekin landutako koa-
droak dira erakusketarako batu
dituzten gehienak, eta guztira
16 lan dira bildu dituztenak. Aka-
demiako13 lagunek egin dituz-
te erakusketako koadroak.

Denetariko gaiei buruzko
marrazkiak dira; batzuk argazkie-
tatik abiatuta osatutakoak, bes-
te zenbait koadro famatuak oina-
rri hartuta egindakoak. Akade-
mian burutzen dituzten lanak
ezagutzera emateko bide dituz-
te erakusketok. I.E.

Ekaina arte Jai Berri

tabernan izango dira

koadroak ikusgai
Ekialdeko musika eta

dantzak ekarriko ditu

Luna de Orientek

MUSIKA

Tabira Musika
Bandaren
udaberrikoa
Zapatuan, maiatzaren 9an, 20:00
etan izango du  Tabira Durango-
ko Musika Bandak udaberriro
eskaintzen duen kontzertua.
Andra Mariko elizpean izango da
udaberriko emanaldi berezia.

Miguel Arbelaiz San Roman
arituko da Bandaren zuzendari
lanetan, eta Carlos Sánchez
musikariak konposatu duen Ciu-
dad de Eibar pasodoblea estrei-
natuko du Tabira Musika Bandak.
Bartolome Ertzilla musika esko-
lan jazz ikaslea eta Musika Ban-
dako kide den Carlos Sánchezek
sortutako lana da Durangon
izango dena eta Eibarren lehia-
keta irabazi duena. I.E.

Carlos Sánchez banda-

ko musikariaren lan

bat estreinatuko dute 

Bihar, maiatzaren 9an,

izango da Andra Maria

elizpeko emanaldia
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Bide gogorra izan dabe
lehoiek Kopa txapelketan honai-
no ailegatu arte. Finalerdietan
bota eben azken pareta, San
Mamesen ospatutako partidu
hunkigarri batean Sevilla gaindi-
tuta. Koikilik dinon moduan,
“garaipena jadanik eskuratuta
dago”, hein handi batean. Bere
ustez, futbola maitatzen hasten
diren gaztetxoak “Athletickekoak
izango dira”, azkenaldian “denak
Bartzelona edo Real Madrilera
batzen dira-eta”.

Bartzelona aurrean

Asko egin dau Athleticek, baina
oraindino gehiago egin leike.
Bartzelona ahalguztiduna izan-
go dabe aurrez aurre finalean
Caparrosen mutilek, eta argi
dago partidu gatxa izango dela.
Otxandiarraren berbetan,
“badakigu Bartzelona mundu-
ko talde onenetarikoa dela, bai-
na berari baino geure buruari
begiratu behar deutsagu”. Etxei-
taren eritziz, “partiduak 90
minutu daukaz eta edozer ger-
tatu leiteke”.  “Intentsitatez”
jokatu behar dabela azpimarra-
tu deusku zornotzarrak. 

Finala jokatzea gauza handia
da taldearentzat, baina baita joka-
larientzat be, pertsonalki. Etxei-
tarentzat aukera hau “amets bat
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Hatzaparrak zorroztuta, gure
lehoiak historia egiteko prest

Errege Kopako finala jokatuko dau Athleticek datorren eguaz-
tenean Valentziako Mestalla futbol zelaian, Bartzelonaren aur-
ka. Egun historikoa izango da Bilboko taldearentzat, baita
zaleentzat be. Zuri-gorriek ahal daben guztia emongo dabe
kopa desiratua etxera ekartzeko. Athleticen lehen taldean
Durangaldeko 5 gazte dagoz, eta eurek be ahal daben dena
egingo dabe futbolaren historian sartzeko. 

V
alentziara begira dagoz
Athleticen zale guztiak.
Bandera zuri-gorriak bal-
koietan, kamisetak baz-

ter guztietan, kartelak, koadrila-
ko berbaldiak... sekulako zurrun-
biloa sortu dau egunotan Kopako
final handirako paseak; ez dago
giro hori baretuko dauen krisi
edo aldaketa politikorik. Bost
egun barru ospatuko den finalean
Durangaldeko jente asko izango
da ikusle, baina beste batzuk pro-
tagonista be bai: Fernando Amo-
rebieta, Ustaritz Aldekoa-Otalo-
ra, Koikili Lertxundi, Xabier Etxei-
ta eta Eneko Boveda.

Gure eskualdeko futbol
zelaietan emon eutsezen baloia-
ri lehenengo ostikadak. Bertan
hasi ziren futbolari lez; hazi eta
hezi, ostera, Lezamako harrobian
eta inguruko taldeetan. Fernan-
do Amorebieta iurretarra eta Usta-

riz Aldekoa-Otalora abadiñarra
dira beteranoenak denen artean,
2005-2006 denboraldian egin
eben-eta debuta. Koikili Lertxun-
di otxandiarrak bigarren urtea
dau taldean, nahiz eta esperien-
tzia nahikoa izan. Xabier Etxeita
zornotzarrak eta Eneko Boveda
durangarrak, barriz, debutatzea
baino ez dabe egin. Bestalde,
Ander Iturraspe abadiñarraren
kasua be aitatzekoa da. Joan zen
urtean lehen taldeagaz debuta-
tu eban, eta aurten be aukeraren
bat izan dauen arren, orain biga-
rren taldeagaz ari da.

Ez dago argi oraindino zer
jokalari izango diren Mestallako
zelaian, baina badirudi Amore-
bieta eta Koikilik badaukiela auke-
ra. Dena dela, talde osoak egini-
ko lanari esker heldu da Athletic
Valentziako finalera, eta irabaz-
tekotan be bardin izango da. 

zen orain dela gitxi arte”. Lehe-
nengo taldean egotea bera “itze-
la” da berarentzat.

Amorebietaren esperientzia
eta indarrak paper garrantzitsua
jokatu leike finalean. Giroa bero
dago aspaldi, baina eurak  orain-
dino “lasai” dagozela azaldu deus-
ku Lezamako instalazinoetan.
Enekok harmailetatik edo aulki-
tik ikusiko dau, segurutik, nor-
gehiagoka. Normala da, hilabete
da-eta debuta egin ebala. Atzean
jokatzen dau durangarrak, eta
bere arabera “jente ona dago pos-
tu horretan, baina gogor entre-
natzen saiatuko naz”; debuta egin
ebanean “pozik” agertu zen pren-
tsaren aurrean.

Emozino handia

Athletic sentimenduek mogi-
tzen dabe askotan, eta eguazte-

Bartzelona
ahalguztiduna
izango dabe aurrez
aurre Caparrosen
mutilek

Talde osoak
eginiko lanari esker
heldu da Athletic
Valentziako
finalera, eta
irabaztekotan be
bardin izango da

Judit Fernandez



Koikili Lertxundi:
“Bartzelonari
beharrean geure
buruari begiratu
behar deutsagu”

Aste honetan bete
dira 25 urte
Bilboko taldeak
azken Kopa irabazi
ebanetik
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Partiduko giroaz gozatzeko aukera
eskualdetik irten beharrik barik

nean be horixe gertatuko da.
Izan be, egindakoa “handia” da
jokalarien ustez, baina jenteak
be ilusino handia ipini dau par-
tidu horretan. Ustaritzek azaldu
dauenez, “emozinoa sortzen
dau balkoietan Athleticen hain-
beste bandera ikusteak”.  25
urte eta gero, “hau lortzea itzela
da”, abadiñarraren berbatan.
Xabier Etxeitak gaineratu daue-
nez, “motibazino eta ilusino
handia emoten dau”.

Athleticen zaleek hain sutsu-
ki bizi badabe finalaren etorrera,
zer esanik ez gure protagonisten
ingurukoek. Etxeitak kontatu
deuskunez, “25 urte finalik joka-
tu barik egon ondoren, ni bertan
egoteak ilusionatu egin ditu fami-
liakoak zein lagunak”. Aholkuak
emoten deutsezela be azaldu dau
zornotzako atzelariak. Koikiliren
berbatan, ingurukoek ez dabe
“sinesten” eguna heltzear dagoe-
nik: “Ametsa errealitate bihur-

tzen dabilela ulertzen hasi dira”.
Valentziara joan, giroaz gozatu eta
finala ikusteko irrikitan ei dagoz
senitartekoak. 

25 urte eta gero

Aste honetan -maiatzaren
5ean- bete dira 25 urte Bilboko
taldeak azken Kopa irabazi eba-
netik. Urte asko igaro dira, eta
azken boladan ezinezkoa emo-
ten eban horrelako lorpen bat
eskuratzeak. Athleticek bere
filosofiari eusten deutso, etxeko
gazteekin taldea eraikiz.

Ligako azken edizinoetan
une larriak bizi izan ditu, eta
baleiteke hurrengoak be hobeak
ez izatea, lehiakortasuna gero eta
handiagoa da-eta. Baina aurten,
behintzat, ligan salbazinoa esku-
ra daukie, eta Errege Kopako fina-
lera iristea balentria izan da. Zer
esanik ez, kopa preziatua etxera
ekartzea lortzen badabe. Gaine-
ra, galdu zein irabazi segurtatu-
ta daukie europarako txartela.

Gazte honeek, tartean gure
eskualdekoek, badaukie ahala
aurrerantzean urte emankorrak
izateko. Zorterik onena izan daie-
la Valentzian. M.O.

Valentziako finalera joateko
gogoz gelditu diren Athleticza-
leek hamaika aukera izango
dabe Durangaldean partiduko
giroaz gozatzeko, eskualdetik
irten barik. 

Plateruena kafe antzokiak
Athleticak irabazten badau gara-
gardoa doan banatuko dauela
aurreratu deusku, beraz, garaipe-
na helduz gero ospakizunerako
leku ezin hobea izan leiteke.
22:00etan Platerueneko pantaila
erraldoian partidua emongo
dabe, baina aurretik, 20:00etan
Nerbioi Ibaian Gora DVDa izan-
go da ikusgai talde zurigorriaren
1983ko garaipenaren eta gabarra-
ren jaitsieraren irudiekin, prota-
gonisten testigantza eta guzti.
Tartean, saiheskia laban patata fri-
jituekin banatuko dabe eta, gai-
nera, Athleticeko 8 kamiseta ofi-
zial zotz egingo ditue bertaratu-
ko diren zaleen artean.

Traña-Matienan, barriz, arra-
tsaldeko 18:00etan Trañabarren
kale nagusia itxiko dabe Athleti-
caren partidua pantaila erral-
doian ikusi ahal izateko. 19:00etan
parrillada, pintxo-jana eta poteoa
izango dira nagusi. 21:30ean Mes-

tallako futbol-zelaiagaz bat egin-
go dabe.

Iurretan, pantaila erraldoia
frontoian jarriko dabe. 20:00etan
Dantzari jarri dabe topagune
moduan. 21:00etan kalejira egin-
go dabe frontoiraino. Atsedenal-
dian sinatutako kamiseta, bufan-
da eta baloiak zotz egingo ditue.

Erralde Valentzian

Erralde hiltegiak, EHNE
sindikatuak eta Bizkaiko
Artzainek Errege Kopako
finalean Bizkaiko 200 Bildots
banatzea erabaki dabe. Athleti-
ceko Peñen Elkarteak ekimen
honegaz bat egin dau. Finalau-
rrekoan Bizkaiko Bildotsak
izandako arrakastaren aurrean,
finalera joatea erabaki dabe.
Erraldetik jakitera emon
dabenez, finalaurrekoan San
Mames inguruan bildotsa
erretzen Guiness errekorra
hautsi eben. 

Erraldegaz batera, hainbat
jatetxek behi bi eta idi bat hilko
ditue partiduko egunean batzo-
kietan banatzeko. Tartean da
Durangoko batzokia.

J. Fernandez

Hau bai Athleticzale koa-
d r i l a  e d e r ra .  Iu r re t a k o
lagun talde hau 1977an
Athletic-Betis finala ikus-
tera joan zen, Madrilera.
Itzuleran egin eben argaz-
ki hau. Egun haretan zuri-
g o r r i e k  e z i n  i z a n  e b e n
garaipena eskuratu. 

Maiatzaren 13an zaleek
indar guztia emongo deu-
tsee lehoiei  Mestal lako
zelaian. Fernando García
Macua Athleticeko presi-
d e n t e a k  j a k i t e r a  e m o n
dauenez, 25.000 zale sarre-
ra g a z  g e r t u ra t u k o  d i ra
finalera. Mestallako ingu-
ruetan hainbat  ekitaldi
antolatuko ditueela aurre-
ratu dau Athleticek. 

“Semeari emon
deutsat sarrera”

Barca-Madrid.Bartzelonak
beldurra emoten dau?
Finalak diferenteak dira.
Egun bat eta partidu baka-
rra. Athletic beti arriskutsua
da finaletan. Bartzelonak
guk baino kalitate handia-
goa dauka, baina  nor izan-
go den hobea ezin da esan.
Konfidantza daukat.

Kontaktu askoko partidua
egin beharko dau Athleticek.
Ezin jake baloia hartzen itzi.

Epaileak itzi behar leuke
kontaktuko partidua izaten.
Bestela, ikusi daiezela
Inglaterrako partiduak.
Hemen dena da txartela eta
abarra. Epaileak kontaktu-
ko partidua jokatzen izten
badau, kontuz.

Durangaldeko bost jokalari
dagoz lehenengo taldean.
Athletic sekula ez da txapel-
duna izan Durangaldeko
jokalari bat barik. 

Dani entzun dot oso kriti-
ko, jokalari ohiek ez dau-
kielako sarrerarik.
Ez dago eskubiderik! Txa-

peldunak izan gara, Athleti-
cari txapelketak emon deu-
tsaguz, eta ez deuskue
sarrera bat be emon. Niri
ohorezko sozio nazelako
emon deuste bat; besteei ez
deutsie emon. Guk egin
genduen Athletic handi.
Zenbat gara, ba, guztira: 155
bat? Zer da 155! Nik uste
txarto egin dabela. Denok
oso disgustatuta gagoz.

Valentziara joango zara?
Ez. Etxean ikusiko dot.

Eta zure sarrera?
Semeari emon deutsat.
Ondo pasatuko dau.Karmelo Cedrun.
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Idoia Agorria

Airearen kalitatea 
gure eskuetan dago

kolaborazinoa

ERITZIA
Gutunak @

✑

Maiatzaren 9an denok
Iruñera
AHT Gelditu! Elkarlanak manifestazioa deitu du maiatzaren
9rako. Mila dira manifestazioa deitzeko ditugun arrazoiak,
eta mila arrazoi horiek beste mila aldiz errepikatu ditugu. 

Gaurkoan, nahikoa izango litzateke “AHTrik ez, denok Iru-
ñera!” bakarrik esatearekin, baina herri txiki honetan inoiz ez
da nahikoa, hemen inoiz ez da kalera irtetzeko arrazoirik falta.

AHTa eraikiko balute, Durangaldeko paisaia ederrak
suntsituko dituztela jakina da; Elorrioko Iguria auzoko bake-
ari agur, Atxondoko bidegorriko paisaiari agur, Abadiñoko
Mendiolako lasaitasunari agur, Durangoko Tabirako igerile-
kuetako eguzkiari agur eta Iurretako Orozketako isiltasuna-
ri agur!

AHTa eraikitzen utziko bagenie, ez hori bakarrik, Uda-
latx, Anboto, Astxiki, Mugarra eta Eskubaratzi ere agur; por-
lanerako harria gure mendietatik ateratzea aurrikusi baitu-
te. Ez al da Mugarrako sarraskia gelditzeko ordua heldu?

• AHTa eraikitzeko, errepresioa dute bidea. Urbinan argi
utzi ziguten AHTaren aurkako mugimenduari errepresio
bidez erantzungo diotela.

• AHTa eraikitzeko, inposizioa dute bidea. Euskal Herrian
egin diren 13 herri galdeketei entzungor egin eta makroproiek-
tu arrotz hau inposatu nahi digute.

• AHTa eraikitzeko, euskal herritarrok 4.000€-tik gora
ordaindu beharko genituzke: EAEn 4.859 eta Nafarroan 4.790. 

Hau da, uzten badiegu Durangaldeko 18 urtetik gorako
biztanle guztion poltsikotik 4.859 € AHT a eraikitzeko erabi-
liko lirateke.

Azken egun hauetan, datu ekonomiko hau zabaldu duten
kideak iraindu besterik ez dituzte egin, “mentes enfermas”
deituz eta gutunen faltsutasuna azpimarratuz. Baina, inork
ez du gutunaren edukiaz hitzegin, inork ez du 4.859 euroko
kostua zuzena ez dela esan. Zergatik ote? Gutariko bakoi-
tzari AHTa eraikiko balitz 4.859 € kostatuko litzaiokeelako.

Durangaldeko pasaia eta mendi ederrak maite dituzu-
lako, harrobirik ez duzulako nahi, ez dituzulako errepresioa
eta inposaketa onartzen, eta 4.859 € beste arlo batzutarako
behar dituzulako, ez ezaiezu AHTa eraikitzen utzi.

Mila arrazoi dituzulako, zuk ere maiatzaren 9an Iruñe-
an AHTa geldituko duzu!

AHT Gelditu! Elkarlana 

Zure eritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak: 
Santa Ana Plaza 6, 48200 Durango - astekaria@anboto.org

Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN
zenbakiagaz batera bialdu behar dira. 
Alderdi, elkarte edo taldeko eritziak kide 

baten izenean sinatuta eta ANBOTOren erizpideak
jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 

DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Abandonatutako kotxeak
Traña Matienako San Blas hotelaren ondoan hilabete askoan ber-
tan behera itzitako kotxe hau ez dela leku horretatik mugitu azal-
du deusku irakurle batek. “Geroago eta leku gitxiago dago apar-
katzeko, eta abandonatutako auto horrek plaza bat alperrik bete-
tzen dihardu”, kritikatu dau Matienako bizilagunak. “Beste leku
batzuetan be itzitako kotxeekin ez dabe ezer egiten. Udaletxeko
arduradunak zeren zain dagoz?”, galdetu dau.

Klik batean @

Kaleko zuloak
Durangoko Intxaurrondo kalea egoera honetan dago azken asteo-
tan. Zaborra botatzeko kontenedoreen ondoan zuloa sortu da,
eta oraindino ez dabe konpondu. Inguruetatik kotxean pasatzen
direnek azaldu deuskuenez, “Durangon hainbat lekutan dagoz
zuloak, baina bete baino ez ditue egiten eta arazoa berriro sor-
tzen da”. Zumar kaleko zebra-bidearen ondoan be bardin egiten
dabe”, gaineratu dau beste gidari batek.

Klik batean @

Atmosferaren kutsadura gure
gizartearen ingurugiro arazorik
larrienetakoa da. Murriztea eta
kontrolatzea ez da erraza, hain-
bat arrazoirengatik. Horietako
bat haizeak emisioak sorgune-
tik urrutira eramaten dituela
da. Horregatik garrantzitsua da
Durangaldeko gainerako herriei
ingurunearekiko konpromiso
handiagoa eskatzea.

Trafikoak eragiten duen
kutsadura murriztuko duen
eskualde mailako errepide pla-
nak diseinatzeko garaia da, eta
kutsatzen duten enpresak fis-
kalizatzeko garaia ere bai,
arauak bete ditzaten. Duran-
gon, airearen kalitatearen
kudeaketa errealitate da udal
politikan. Agenda 21en bitar-
tez, hainbat ekintza egiten dira
kutsadura ezagutu, aztertu,
argibideak izan eta neurriak
hartzeko.

Baina ez genuke horretan
geratu behar. Zinegotzi naizen
aldetik, baina baita hiritar
moduan ere, sentsibilizazio
kanpaina gehiagoren beha-
rrean sinesten dut, ingurunea-
rekin errespetu handiagoz joka-
tzeko ohiturak hartu ditzagun.
Eta hasteko, Durangoko lehe-
nengo bizikleta-bidea estreina-
tu dugunez, ez legoke txarto
kanpaina horietako batek bizi-
kleta erabiltzera bultzatuko
bagintu. 

Herrigunean autoak apar-
katzeko lekuak nabarmen
gutxitu direlako egon diren
kexekin bat egiten dut, baina
uste dut ez legokeela arazorik
Udalak erdiguneko orube gal-
duak – Amilibiakoa, adibidez–
parking alternatiboak egiteko
erabiliko balitu.

Garaia da trafikoak sortzen
duen kutsadura murriztu
dadin Durangalde mailako
errepide plana egiteko
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jardungo dabe, maiatzaren 14an,
12:00etan, Anaitasuna ikastolan
(DBH-4ko ikasleentzat). Euskal
Birusak, Kaltxango-AEK euskalte-
giak, Udal Euskaltegiak, Anaitasuna
ikastolak eta Eskolaberrik eratuta.

MALLABIA
›› ‘Zoriontasuna’ (Elena Iraolagoitia

psikologoa-Adindu), maiatzaren
13an, 16:00etan, Jubilatuen
Etxean.

ZALDIBAR
›› Pentsino-osagarriaren legeari

buruzko informazinoa eskainiko
dabe, maiatzaren 14an, 17:00etatik
18:00etara, Jubilatuen Egoitzan.
Durangaldeko Mankomunitateak
eratuta, Etxebizitza eta Gizarte
Gaien sailak lagunduta.

DANTZA
DURANGO
›› Dantzaldi erromeria: Dantzaldi

Ibiltaria 2009 (Aiko taldea),
maiatzaren 9an, 19:00etan,
Plateruenean.

›› ‘Orient Connection’ (Luna de
Oriente-Madrid), maiatzaren
10ean, 20:00etan, San Agustin
kulturgunean.

ELORRIO
›› ‘Orient Connection’ (Luna de

Oriente-Madrid), maiatzaren 8an,
22:00etan, Arriola antzokian.

ZORNOTZA
›› ‘Orient connection’ (Luna de

Oriente-Madrid), maiatzaren 9an,
20:00etan, Zornotza Aretoan.

›› ‘Lodikroko’ (Elirale), maiatzaren
11 eta 12an, 18:00etan, Ludotekan.
3-6 urteko umeendako dantzak.

DEIAK
DURANGO
›› Genero biolentziaren kontrako

elkarretaratzea. Eguenero,
20:00etan, Andra Mariko elizpean.
Bilgune Feministak eta Andereak
elkarteak deituta. 

›› Julene Azpeitia haurreskolarako
izena emoteko epea zabalik,
maiatzaren 15a bitartean.

ERMUA
›› Udalekuetarako izena emoteko

epea zabalduko dabe, maiatzaren
11tik 22a bitartean. Udaletxean,
08:30etik 14:30era.

IURRETA
›› Udaleku finkoa eta ibiltaria eratu

ditu Kimuak elkarteak. Uztailean.
Izena emoteko Ibarretxe kultur
etxean (www.kimuak-elkartea.com
/ kimuak@kimuak-elkartea.com).

›› Hezkuntzagaitiko diru-laguntzak
jasotzeko eskari-orriak
aurkezteko, maiatzaren 8a
bitartean, Udaletxean edo Ibarretxe
kultur etxean (94 620 03 42 /
www.iurreta.net).

›› Herri Urrats, Ipar Euskal Herriko
Ikastolen jaira (Senpere) joateko
autobusa. Maiatzaren 10ean,
08:00etan, Andaparapen. Txartelak
Ibai-Ondo kafetegian (herrikoentzat
5 euroan; gainerakoentzat 10).

›› Udako tailerretetan izena emoteko
epea zabalik, maiatzaren 14a
bitartean: erroldatutako umeendako
prezioa 190 euro; gainerakoendako
285 euro. Uztailaren 1etik 30a
bitartean iraungo dabe tailerrek,
09:00etatik 14:30era (bazkaria
barne). Ibarretxe kultur etxean edo
Udaletxean emon leiteke izena. 

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› Santrokazak iragartzeko kartel

lehiaketara aurkeztutako lanak,
maiatzaren 13tik 17a bitartean,
Txanporta kultur etxean.

BERRIZ
›› X. Kaleko Pintura Lehiaketako

margoak, maiatzaren 15a bitar-

tean, Kultur Etxean.

DURANGO
›› ‘Ez dira pasako’, ‘Lost In Durango’

proiektu bekadunaren atala.
Carlos Martinez. Maiatzean, Arte
eta Historia Museoan. 2007an,
Udalak Arte Sorkuntza bultzatzeko
bekak babestutako proiektua.

IURRETA
›› ‘Animaliek hizketan zekiten

garaian’ areto literarioa. Maiatza-
ren 15a arte, erakusketa. Bisita

gidatuak egingo ditue Lehen
Hezkuntzako 1.-6. maila artekoekin. 

ZORNOTZA
›› ‘Josturak’ (Fernando de Vicente).

Margoak. Maiatzaren 31a bitar-
tean, Zelaieta zentroan.

IKASTAROAK
BERRIZ
›› Sexualitatea heldutasunean.

Ekainaren 17a bitartean, Kultur
Etxean. Eguaztenetan, 17:00etatik
19:00etara. Hezitzailea Miriam
Herbón feminista, barreterapeuta
eta soziologoa (94 682 40 36 /
berdintasuna@berriz.org).

DURANGO
›› DF BertsoZale Eskola: ‘Bertsolari-

tzaren historia: ibilbide bat
historian zehar bertsolariak eta
bertsoak bidelagun’ (Xabier
Amurizak gidatuta). Maiatzaren
12an, 19:30etik 21:00etara.

ELORRIO
›› Emakume eskolaren baitan

barreterapia ikastaroa, maiatzaren
12, 19 eta 26an eta ekainaren 2an,
18:00etatik 20:00etara. Irakaslea,
Ana Brea. Aurrez eskatuz gero
haurtzaindegia izango da. Izena
Udaletxean emon behar da.

›› Emakume eskolaren baitan
sexualitate tailerra, maiatzaren
8an, 9an eta 16an. Barikuan,
17:30etik 20:30era, eta zapatuan
10:00etatik 14:00etara. Irakaslea
Saioa Hernández. Aurrez eskatuz
gero, haurtzaindegia izango da.
Izena Udaletxean emon behar da.

IPUINAK
ERMUA
›› ‘Elefante maitemindua’ ipuin

kontaketa Txabi Arnal idazle
ermuarraren eskutik. Maiatzaren
14an, Udal Liburutegian. HH eta
LHko umeendako saioa.

JAIAK
ABADIÑO

Santrokazak
›› ‘Jose Angel Urien gogoratuz’

txirrindulari lasterketa, maiatzaren
9an, 16:00etan eta 19:00etan,
probalekuan, 2009ko Bizkaiko haur
kantari txapelketako kanporaketa.

›› Eskola arteko xake txapelketa,

sinatutako kamiseta, bufanda eta
baloiak zotz egingo ditue).
Kontzentrazinoa, 20:00etan,
Dantzarin eta ondoren poteoa;
21:00etan, kalejira frontoira. Kirol
elkarteak eta Udalak eratuta.

ZALDIBAR
›› Gaztelekua 12-16 urte arteko

gazteendako: Gazte Olinpiadak,
maiatzaren 8an, 9an eta 10ean,
16:00etatik 20:00etara.

›› Eskualdeko II. Pilota Txapelketa,
maiatzaren 8an, 19:00etan, Olazar
pilotalekuan; hilaren 9an, 16:30ean.

›› Zapatublai, maiatzaren 9an,
16:00etatk 19:00etara, ikastetxean.

ZORNOTZA
›› Gazte diskoteka (11-17 urte),

maiatzaren 9an, 20:00etatik
23:00etara, Zelaieta zentroan

BERBALDIA
ELORRIO
›› Pentsino-osagarriaren legeari

buruzko informazinoa eskainiko
dabe, maiatzaren 12an, 16:30etik
17:30era, Iturri kultur etxean.
Durangaldeko Mankomunitateak
eratuta, Etxebizitza eta Gizarte
Gaien sailak lagunduta.

›› ‘Zor ekologikoa’ (Iñaki Barcena
EHUko irakaslea eta Ekologistak
Martxaneko kidea), maiatzaren
14an, 19:30ean, Iturri kultur etxeko
areto nagusian. Kainaberak eratuta. 

ERMUA
›› Berbetan: ‘Habitat’ liburuaren

aurkezpena (Katixa Agirre),
maiatzaren 12an, 19:00etan,
Lobiano kulturgunean. Haurtzainde-
gi zerbitzua eskainiko dabe.
‘Riomundo’ (Jon Maia) liburuaz

BESTEAK
ABADIÑO
›› Futbola zuzenean: Athletic Club-

FC Barcelona Kopako finala
pantaila erraldoian, maiatzaren
13an. Partidua hasi arte Trañaba-
rren kalea
itxiko dabe
18:00etan,
eta, tarte
horretan
bideoak
eskainiko
dira (tartean, Athletic-en historiari
buruzkoak). Parrillada, pintxo jana
eta poteoaren jarraipena,
19:00etan, eta 21:30ean, partidua
zuzenean.

DURANGO
›› Futbola zuzenean: Athletic Club-

FC Barcelona Kopako finala
pantaila erraldoian, maiatzaren
13an, 20:00etan, Plateruenean.

ERMUA
›› XVII. Euskal Liburu eta Disko

Azoka, maiatzaren 14tik 17a
bitartean, 11:00etatik 14:00etara
eta 17:00etatik 21:00etara, Orbe
Kardinala plazan. Irakurketa gunea
egokituko dau bertan Liburutegiak.
Ezekiel Etxebarria saria emongo
deutsie herrian gehien irakurri izan
den euskarazko liburuaren egileari,
14an, 13:30ean, Udaletxean. 

IURRETA
›› VI. Literatur Lehiaketaren sari

banaketa, maiatzaren 8an:
13:45ean, DBH, BTX eta helduen
artean irabazleak sarituko ditue,
eta, 15:00etan, LHko irabazleak. 

›› Athletic Club-FC Barcelona
Kopako finala pantaila erraldoian.
Maiatzaren 13an, 21:15ean,
pilotalekuan (atsedenaldian,

ANBOTOko agendan ezer iragarri gura
badozu, agenda@anboto.org helbidera
idatzi edo 94 623 25 23 telefonora deitu
egiguzu, eguazten eguerdi aurretik.
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Maiatzaren 12an, 21:00etan

SANTROKAZEI BEGIRA
Txistulariek lagunduta, Gerbasekin
kalejiran emongo deutsie ondoetorria
abadiñarrek Santrokazei, herriko
zaindariaren jaiei. Santo Domingo
egunez, maiatzaren 12an, jarri dabe
hitzordua, eta usadioari hutsik egin
barik Abadiñoko ezpatadantzariek be
eskainiko dabe saioa; azken entsegua.
Bezperako asteburuak motorrak
berotzeko aukera emongo dau, baina,
San Trokaz egunak hasitako astebu-
ruak batuko ditu ekitaldi gehienak.

AGENDA



TELEFONO INTERESGARRIAK

SOS Deiak............................112
DYA ......................94 620 28 00
Gurutze Gorria ....94 681 09 49
Osakidetza ............94 600 72 00
Ertzaintza ............94 466 93 00
Suhiltzaileak ........................112

GARRAIOAK

Euskotren ..............902 54 32 10
Durango ..............94 681 02 32 
Bizkaibus ............94 448 40 80
Pesa ....................902 10 12 10
Continental Auto ....945 286 466

TAXIAK

Abadiño ................946 814 470
Matiena ..................606 459 988 
Durango Geltokia ....946 811 001
Goco Tour ..............946 202 860
Tele Taxi ................944 102 121
Radio Taxi Bizkaia ..944 269 026
Elorrio Geltokia ......946 820 040 

J.L. Uriarte ..670 402 002
I. Estebez ....670 678 273

M Galeano..............946 582 854
Iurreta ..................946 201 565

UDALAK

Abadiño ..............94 621 55 30
Atxondo ..............94 682 10 09
Berriz ....................94 682 45 84
Durango ..............94 603 00 00
Elorrio ..................94 658 27 12
Garai ....................94 681 63 93
Iurreta .................. 94 620 12 00
Izurtza ..................94 681 35 48
Mallabia ................943 17 14 61
Mañaria ................94 681 89 98
Otxandio .............. 945 45 00 20
Zaldibar ................94 682 70 16

UDALTZAINGOA

Abadiño ..............94 621 55 33
Berriz ....................94 682 40 36
Durango ..............94 603 00 10
Elorrio ..................94 682 02 18
Iurreta ..................94 620 08 88

BESTELAKOAK

Arriola ..................94 658 31 92 

San Agustin ..........94 603 00 21
Zornotza Aretoa .....94 630 01 68
Gazte informazioa 94 603 00 30

Txanporta KE ......94 620 36 47
Errota KE ..............94 466 94 16
Gorabide ..............94 681 24 35
Alkoholiko Anonim. 94 415 07 51
Nekazal bulegoa ....94 681 15 20
Uren Partzuergoa ..94 681 74 86
Butanoa (UME)......94 681 08 77
Araztegia ..............94 620 28 00
Foru Ogasuna........94 681 07 42
INEM Durango .......94 681 12 96
Gizarte Segurantza 94 681 49 58
Epaitegiak..............94 603 00 51

KIROLDEGIAK

Igerilekua
Astola ..................94 620 29 29
Igerilekua
Atxondo ..............94 623 14 38
Berriz ..................94 682 43 74
Durango
(Landako)..............94 621 51 30
Durango 
(Tabira) ................94 621 51 50
Elorrio ..................94 682 10 27
Zaldibar ................94 682 73 74 13o

9

EGURALDIA

14o

11

16o DOMEKA

4

11o ASTELEHENA

13

21o ZAPATUA

14

19o BARIKUA

MARTITZENA

BOTIKAK
Barikua, 8
09:00-09:00
• De Diego 
(Intxaurrondo 22 - Durango) 
Zapatua, 9
09:00-09:00
• Etxebarria 
(Montebideo 2 - Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Campillo / De Diego / Unamunzaga
/ Sagastizabal / San Roma / Balenzia-
ga (Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)  
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 -
Iurreta)*
• Balenciaga 
(Berrio Otxoa 12 - Elorrio)*
Domeka, 10
09:00-09:00
• Campillo 
(Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Cristina 
(Trañabarren 15 - Matiena)
Astelehena, 11
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
Martitzena, 12
09:00-09:00
• Etxebarria 
(Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Torresolo 4 - Abadiño)
Eguaztena, 13
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 
Eguena, 14
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)

Zerua estalita egongo da eta
euria egingo dau. Orokorrean
zaparradak izango dira, eta
arratsalde partean espero dogu
euri gehien egitea. Tenperatura
jaitsi eta maximoak 19-20 ºC-ren
bueltan kokatuko dira.

Bardintsu jarraituko dogu.
Zeruan hodeiak izango dira
nagusi, eguerdian urdingune
txiki batzuk zabaldu arren. Goiz
eta arratsaldez zaparradak
botako ditu eta tenperaturak
behera egingo dau apur bat.

Mendizabal +
Iker Orozko,
maiatzaren
8an,
22:00etan,
Kultur Etxean.

DURANGO
›› Trash&Burn Fes +Hellfest jaia:

Darkest Hour + Bleeding Trough
+ Beneath The Massacre +
Carnifes + War From A Harlots
Mouth + Arsonist Get All The
Girls + Success Will Write
Apocalypse Across The Sky,
maiatzaren 8an, 21:00etan,
Plateruenean.

›› Udabarriko kontzertuak: 
Lehenengo mailako ikasturte
amaierako kontzertua, 
maiatzaren 11n eta 12an,
17:30ean. Bartolome Ertzilla
musika eskolako aretoan eskainiko
dabe kontzertua ikasleek.

ZORNOTZA
›› Eleizatan: Ensemble Durendal,

maiatzaren 10ean, 12:00etan,
Bernagoitiko San Miguel eleizan.

ZINE-KLUBA 
BERRIZ
›› Umeendako zinea, maiatzaren

10ean, 17:00etan, Kultur Etxean.

›› Film laburren emanaldia,
maiatzaren 10ean, 19:30ean, Kultur
Etxean. Honako film honeek
emongo ditue: ‘Zuritik beltzerako
bitakora’, ‘Itsaso urdin bertikala’,
‘Iluntzean argitzen’ eta ‘Azken
trena’.

DURANGO
›› ‘Paris, Paris’, maiatzaren 14an,

20:30ean, Zugaza Zineman. 

maiatzaren 10ean, 09:30ean,
probalekuan. Abadiñoko neskato-
mutikoen igeriketa jolasak,
11:30ean, Udal Igerilekuetan,
Astola igeriketa kirol taldeak
eratuta, eta 12:30ean III. San
Trokaz Igeriketa Txapelketa:
Astola Igeriketa Kirol Taldea,
Lauaxeta, Tabira eta Etxebarri.

›› Gerbasen kalejira txistulariekin,
maiatzaren 12an, 21:00etan.
Abadiñoko ezpatadantzariek be
eskainiko dabe saioa, San Trokaz
plazan (azken entsegua). Jarraian,
Santrokazak iragartzeko kartel
lehiaketako sari banaketa.

IKUS-ENTZUN
IURRETA
›› ‘Iurreta-Hiru Erregeen Mahaia’,

maiatzaren 12an, 19:30ean,
Ibarretxe kultur etxean. Gazte
Asanbladak eratuta. 

LEHIAKETA
BERRIZ
›› San Pedro eta Santa Isabel jaiak

iragartzeko kartel lehiaketa. Lanak
Udal Liburutegian aurkezteko azken
eguna maiatzaren 22a da. Sariak:
irabazleak 300 euro lortuko ditu;
herriko onenak, 100 euro.

DURANGO
›› 44. Durangoko Euskal Liburu eta

Disko Azoka iragarriko dauen
kartel lehiaketa. Lanak Gerediaga
elkarteko egoitzara helarazo behar
dira (Larrasoloeta 3, 48200-
Durango). Azken eguna uztailaren
1a. Saria: 1.300 euro.

ERMUA
›› XV. Ermua Hiria literatur saria.

Ohiko narratiban edo olerkien
sailean lanak aurkezteko maiatzaren
8a arte. Informazinoa, Liburutegian.

›› Santiagoak iragartzeko kartel
lehiaketa. Lanak aurkezteko azken
eguna ekainaren 11 da. Sari
bakarra emongo da: 600 euro.

LITERATURA
ERMUA
›› Literatur emanaldi musikatua:

‘Hamar mezu eta dei bat’ (Patxi
Zubizarreta), maiatzaren 14an,
19:30ean, Lobiano kulturgunean.
Euskal Birusa elkarteak eratuta.

IURRETA
›› Munduko emakumeen literatur

tailerra: ‘Txina’, maiatzaren 11, 18
eta 25ean, 18:15etik 20:15era,
Udal Liburutegian. Aurretik, eskatuz
gero, haurtzaindegi zerbitzua be
eskainiko dabe (94 681 27 26 /
biblioteka@iurreta.net).

MUSIKA 
BERRIZ
›› Juan Carlos Irizar + Karmelo
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ZINEMA

DURANGO

Zugaza
Hannah Montana:
La pelicula
Zuzendaria:
Peter
Chelsom
barikua 8:
19:00 / 22:00
zapatua 9:
17:00 /19:30 /
22:30
domeka 10:
17:00 / 19:30
/ 22:30
astelehena 11: 19:00 /
22:00
martitzena 12: 20:00

ELORRIO

Arriola antzokia
En el séptimo 
cielo
Zuzendaria: 
Andreas
Dresen 
zapatua 9:
22:30
domeka 10:
20:00
astelehena
11: 20:00

Umeendako zinema

Un Chihuahua en
Beverly Hills
domeka 10: 17:00

ZORNOTZA

Zornotza Aretoa
Los abrazos 
rotos 
Zuzendaria:
Pedro
Almodóvar
domeka 10:
20:00
astelehena
11: 20:00

Maiatzaren 10ean, 12:00etan

ENSEMBLE DURENDAL,
BERNAGOITIKO 
SAN MIGEL ELIZAN

Erdi aroko kanta eta dantzez gozatzeko aukera izango dabe, domekan,
Zornotzako Bernagoiti auzoko San Migel eleizara hurreratuko direnek.
‘Eleizetan’ egitarauaren eskutik Ensemble Durendal taldeak emongo
dau kontzertua bertan. Europako hainbat herrialdetako musikariek
osatzen dabe taldea (Italia, Frantzia, Espainia eta Ingalaterra tartean).
DançaAmorosa eskainiko dabe Iñigo Casalí, Lixsania Fernández, Sergio
Barcellona eta Juan Manuel Rubiok, hainbat musika tresna lagun.
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Ligako azken hiru jardunaldietara parean iritsi dira. Derbia
irabazten duenak igoera eskura izango du. Berdinketa
batek Presion Breaki aukerak emango lizkioke.

Berriz B, Ezkurdi eta Extremeño Hirugarren Erregionalean
ariko dira datorren denboraldian. Zazpigarren postu 
desiratua lortzeko aukerarik gabe geratu ziren asteburuan

25 Hiru talde hirugarren mailara24 Mallabia-Abadiño hil ala bizi

KIROLAK

Aldapa gora jarri
zaie kanporaketa
Herri arteko lehen kanpora-

ketan aise ibili ziren gure
ordezkariak. Berriz kanpo-

an geratu zen, baina gainerako guz-
tiak erraz sailkatu ziren. Bigarren
kanporaketan egoera erabat alda-
tu da. Pilotan, herri guztiek galdu
dute joanekoan. Gainera, Duran-
go ez beste guztiek hiru partiduak
galdu dituzte. Asteburuan itzuliko-
ak jokatuko dira. Kanporaketak oso
aldapa gora daude.

Atxondok gaur jokatuko du
Usansoloren kontra. Joaneko
emaitzek ez dute esperantzarako
tarterik uzten. Hiru partiduetan
11 tanto bakarrik egin zituzten.
Itxura guztien arabera, Abadiño
ere kanpoan geratuko da. Zara-
tamoren aurkako hiru partiduak
alde handiz galdu zituzten. Nagu-
siek egin zituzten tanto gehien,
eta hauek ere zazpi besterik ez.
Kanporaketako bigarren parti-

duak bihar jokatuko dituzte Zara-
tamon. Iurreta ere Barakaldo bai-
no gutxiago izan zen. Kadeteak
eta gazteak ez ziren hamar tanto-
ra iritsi, eta nagusiek 13 egin
zituzten. Itzuliko neurketak atzo
gauean jokatu ziren (emaitzak
www.anboto.org webgunean).

Gainerako norgehiagoken
artean, aipatzekoa da Zornotzak
oso ondo bideratu duela kanpo-
raketa. Joanekoan Lekeitiori par-

tidu guztiak irabazita egingo die
aurre gaur, 18:45ean hasita,
itzuliko partiduei.

Zestan, Markinaren kontra
Pilotan aurreikuspen guztiak
ezkorrak badira, zestan ez dira
askoz baikorragoak. Orain arte,
Durangok lan bikaina osatu du
eta finalerdietara iritsi da. Getxo-
ren kontrako kanporaketa nagu-
sitasunez gainditu zuten, oso
itxura ona emanda. Finalera iris-
teko gainditu beharreko azken
koska, ordea, denetan zailena
da: Markina. Txapelketa irabazte-
ko faborito nagusienen kontra
jokatuko dute. 

Beste finalerdian Berriatua
arerioaren zain dago. Bere aur-
karia Lekeitiok eta Gernikak
bihar jokatuko duten kanporake-
tatik irtengo da. Gernikak 2-1
irabazi zuen joanekoan eta aurre-
ra egiteko faboritoa da. J.D.

Zestan Durangok
Markinaren aurka
jokatuko du 
finalerdietan

Kepa Aginako



Lehen itzulian Abadiñoko Lagunek 3-1 irabazi zion Mallabia Bastidari. Kepa Aginako
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Igoera jokoan, Mallabia eta
Abadiñoren arteko derbian 

Durango Rugby tabernan kafetxoa hartzen gen-
gozela, hango argazki batek gogoratu eustan
zelan 1987. urtean  Durangoko gazte batzuk
errugbian hasi ginen, klubaren lehen kadete tal-
dea osatuz. Hasieran ‘Montequemado’ delakoan
entrenatzen genduen. Barrene, Suma, Llorens
eta beste batzuk saiatzen ziren guri irakasten. 

Urte haretako Bizkaiko Kopan izena emonda,
pausoz pauso eta ia arauak ezagutu barik, parti-
duak irabazten joan ginen. Ez genkien jokatzen,
baina gosea geunkan: irabazteko eta ondo pasa-
tzeko gosea. Talde lanak –30 bat  gazte– finalera
eroan ginduzen. Finala, Durangon ezin eta, Iurre-
tako Larrakozelain  jokatu genduen, Getxo han-
diaren aurka; urte haretan, Espainiako Txapelketa
irabazi eben, besteak beste.

Gu hantxe ginen jendetzaren aurrean, harro
eta pozik, eta oso urduri. Partidua polita eta
gogorra izan zen, eta getxoztarrek irabazi eben.
Amaitzean, neuri egokitu jatan, kapitain moduan,
gure klubaren lehen garaikur ofiziala jasotzea.

Kafearen hondarrean gogoratu neban, zelan
familia osoa elkartzen ginen egun seinalatuetan.
Bazkalondoan, gure osaba batek aititari esaten
eutsan: “Aitte, kontaiezu honeei Tabira Kolaren
istorioa”; eta iloba denok, gerra osteko istorio ha
ezagutu arren, adi egoten ginen aitita Romanen
istorioa eta osabaren barreak entzuten.

22 urte joan dira Kopako finala jokatu gen-
duenetik, eta gaurko kadeteentzat gertaerok
antzinako kontuak bilakatu dira; halan be, han
izandako guztientzat, besarkada handi bat.A

di
tu
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en
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ok
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Gotzon Gomez
•Errugbi entrenatzailea

Antzinako istorioak

Etzi Mallabia Bastidaren eta Aba-
diñoko Lagunen arteko derbian
jokoan izango diren hiru puntuek
igoera balio dezakete. Talde bi
igotzen diren ligan bigarren eta
hirugarren daude, puntuetara
berdinduta. Bi partiduren faltan,
hiru puntuko aldea hartzen due-
nak hanka eta erdi Goren Mailan
izan dezake.

Mallabiak partidua irabazteaz
gainera, badu beste helburu bat:
averagea alde jartzea. Izan ere,
Abadiñon 3-1 galdu zuten.

Kantxan jokamolde ezberdin
bi ikusiko direla uste du Juan
Carlos Perez Mallabiko jokala-
riak: “Esperientzia handiagoa
dute, eta baloiaren jabetza eure-
na izango da. Gu aukera dugune-
an erritmo bizia jartzen saiatuko

Puntuetara berdinduta daude sailkapenean, hiru partiduren faltan;
berdinketak Presion Breaki igotzeko aukera bat emango lioke

gara”. Abadiñarrak, euren alde-
tik, ez daude itsu-itsuan erasora
irteteko asmotan: “Berdinketa
emaitza ona da guretzat. Igoerak
gure esku jarraituko luke, beste
emaitzen menpe egon beharre-
an”, azaldu du Gorka Moreno
jokalariak.

Abadiñok Derio eta Arabella-
ren kontra ditu azken bi parti-
duak. Ez batak ez besteak ez
dute ezer jokoan. Mallabitarrek
Egartsuak –azken sailkatua– eta
Freunde taldeen aurka jokatuko
du. Horiek ere liga honetan egin
beharrekoak egin dituzte.

Hiru puntu atzetik, aurrekoek
noiz huts egingo dago Presion
Break. Euren partidua irabazi eta
derbian berdinketa ematen bada,
igoera hur geratuko zaie. J.D.

Gipuzkoarrak nagusi
Matienako finaletan

G.Moreno: “Abadiñok
ontzat ematen du
berdinketa. Ez gara
itsu-itsuan irtengo”

San Prudentzio Txapelketako
hiru txapelak Gipuzkoara joan
dira. Nagusietan Renobales
(Alegia) eta Loiola (Elgoibar)
erraz nagusitu zitzaizkien Baez
I I .a eta Landir ibarr i .  Azken
hauek, bezperan partidua joka-
tzetik zetozen, eta igarri zen fisi-
koki ez zeudela bete-betean.
Gazteetan, Asier Aspuru abadi-

narrak ezin izan zuen txapela
jantzi; Olaetxeagaz bikotea osa-
tuz 14-22 galdu zuen Iriondo eta
Murgiondo azpeitiarren kontra.

Azkenik, kadeteetan, Gallu-
rralde eta Jakak (Amezketa) 22-
14 irabazi zuten Elezkano eta
Larunberen aurka. Jakak ezker
zein eskuin –baita ezker boleaz
ere– gogor astindu zuen pilota.

Bizkaiko Kopako
finalaren atarian
dago Kulturala
Areto-futbolean Durangoko Kul-
turalak finalerdietako joaneko
partidua jokatuko du etzi Zamu-
dion, Beti Arinen aurka. Ligaxka-
ko neurketa guztiak irabazi dituz-
te biek. Bigarren finalerdia Stilo
Berrio eta Getxo Kantxaren arte-
koa da. Kanporaketa honetan,
Getxo faborito argia da. 

Futbolean Iurretako Bizkaiko
Kopako final laurdenetan dago,
La Merced kanporatuta. Finaler-
dietarako bidean, bihar Barakal-
do jasoko du etxean.

Renobales eta Loiolak irabazi zuten nagusietan. Kepa Aginako

Zamudion Beti Arinen
kontra jokatuko dute
joaneko partidua, etzi

J.C.Perez: “Mallabia
partiduan erritmo bizia
jartzen saiatuko da”

Iban Rivadok iazko garaipena berritu
du IV. Plateruena skate txapelketan

Landako Erakustazokako Mini Rampean Iban Rivado izan zen abi-
lena. Bigarren urtez segidan irabazi du bilbotarrak. Alain Goikoe-
txea algortarra bigarren geratu zen, eta Ibon Mariño gasteiztarra
hirugarren. Best Trick saria Guillen Mocquin frantziarrak irabazi
zuen. Jende asko batu zen txapelketa ikustera.

Peio Agirre



Berrizek etxeko lanak egin
zituen Ermua 5-1 menderatuta,
baina Sondikak Durangon batu-
tako puntuak aukerarik gabe utzi
ditu. Berrizek ere denboraldi txu-
kuna osatu du, eta ligaren azken
hondarreraino mailari eusteko
borrokan egon da.

Ezkurdik, aldiz, aspaldi esan
zion agur borrokari. Azken zazpi
part iduak galdu dituzte, eta
horrela zai la da ezer egitea.
Azken garaipena orain hile bi lor-
tu zuten, martxo hasieran. J.D.
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Datorren urtean sortuko den Hirugarren
Erregionala ezin izan dute saihestu

Extremeñok gutxi falta izan du mailari eusteko. Kepa Aginako

Berriz, Ezkurdi
eta Extremeño
jaitsi egin dira

FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
Berriz  -  Getxo
Domekan, 11:30ean, 
Berrizburun
LEHEN ERREGIONALA
(gizonak)
Zaldua  -  Bakio
Zapatuan, 18:00etan, 
Solobarrian
BIGARREN ERREGIONALA
(gizonak) 
Ezkurdi  -  Abadiño  
Zapatuan, 18:00etan, 
Arripausuetan
BIZKAIKO KOPA 
(emakumeak) 
Iurretako  -  Barakaldo
Zapatuan, 18:00etan, 
Larrakozelain 
(final laurdenetako partidua)

ARETO-FUTBOLA
OHOREZKO B MAILA
Sasikoa  -  Ancla  
Dosanpor
Zapatuan, 19:00etan, 
Landako kiroldegian
GOREN MAILA
Kurutziaga-  
Zuentzat  Apolo  XII
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian
LEHEN ERREGIONALA
Presion  Break  -  
Joko  Alai
Zapatuan, 17:00etan, 
Berrizburu kiroldegian
Mallabia  Bastida  -  
Abadiñoko  Lagun
Domekan, 17:00etan, 
Zaldibarko kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
Dantxari  -  Sumi  Muguru
Domekan, 17:00etan, 
Lanbide Heziketako 
Institutuan
Mendibeltz  -  
Lagun Onak  B
Zapatuan, 16:00etan, 
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHENENGO MAILA
(emakumeak)
Tabirako  Baqué  -  
Getxo  Artea
Zapatuan, 18:00etan, 
Landako kiroldegian
LEHEN ERREGIONALA
(gizonak-igoera fasea)
Julza-Zaldua  -  
Leioa
Zapatuan, 18:30ean, 
Zaldibarko kiroldegian
Tabirako  Baqué  -
Muskiz
Zapatuan, 16:00etan, 
Landako kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA
(emakumeak)
Anbotopeko  -  
New  Team
Zapatuan, 18:00etan, 
Tabiran

Agenda

Futboleko beherengo mailaren
egitura aldatu egingo da datorren
denboraldian. Gaur egungo bos-
tek beharrean, multzo bik osatu-
ko dute Bigarren Erregionala.
Aldiz, Hirugarren Erregionala sor-
tuko da hiru multzorekin. Zoritxa-
rrez, gureek ez dute ezer jokoan
asteburuko azken jardunaldian.
Berriz B, Ezkurdi eta Extremeñok
Hirugarren Erregionalean jokatu-
ko dute.

Extremeñok hil ala biziko
partidua jokatu zuen Sondikaren
aurka. Sondika zen jaitsiera zuze-
na ekiditeko mugarria, baina bina
berdindu zuten. Partidu amaieran
ez zen giro: jokalar iak buru
makur, negar malkoren bat ere
bai… Hala ere, “aspaldiko den-
boraldirik onena egin dugu, eta
alde horretatik pozik gaude” dio
Kepa Uriarte Extremeñoko 
entrenatzaileak. 

SAILKAPENAK

Durangoko Kulturalak 44 gol sartu 
eta 46 jaso ditu orain arte

Saskibaloia / 1.maila /
Jaitsiera Fasea/ gizonak

1- Urdaneta...............11 (+105)
2- Bide Bide................10 (+68)
3- Tabirako...............10 (+65)
4- Bidegintza.............10 (+49)
5- Pamplona UPNA....9 (+61)
6- Mikeldi....................9 (-15)
7- Mondragon Uni.....8 (-13)
8- La Peña..................7 (-27)
9- Goierri....................3 (-193)
10- Getxo....................3 (-100)

Futbola /3. maila /
4.taldea / gizonak

1- Amurrio .................69
2- Portugalete ...........69
3- Elgoibar.................67
4- Lagun Onak...........67
5- Beasain..................64
6- Basconia................53
7- Gernika...................52
8- Zamudio.................48
9- Leioa ......................47
10- Zalla......................46
11- Arenas Getxo.......45
12- Amorebieta..........44
13- Laudio..................44
14- Kulturala .............43

15- Santurtzi ..............43
16- Zarautz.................39
17- Eibar B .................38
18- Ordizia.................36
19- Alaves B...............32
20- San Ignacio..........19

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ emakumeak

1- Bera Bera..........24 (+508)
2- Ardoi.....................23 (+270)
3- Abaroa.............23 (+302)
4- Gernika............22 (+369)
5- Getxo...............19 (+111)
6- Tabirako..........18 (+219)
7- Atletico SN.......18 (+39)
8- Obenasa...........17 (+64)
9- Arabako EHU...15 (+23)
10- Irlandesas........11 (-240)
11- Uni. Navarra...10 (-71)
12- Las Gaunas......9 (-263)
13- Easo....................8 (-271)
14- Artieda..................8  (-191)
15- Astigarraga.........4 (-453)
16- Deusto-Loiola...3 (-416)

Aramotz mendi
lasterketarako
izen-ematea
III. Aramotz Mendi Lasterketan
parte hartzeko izena-ematea
hasita dago. Brinean Mendi Las-
terketa elkarteak antolatzen duen
froga hau maiatzaren 17an ospa-
tuko da, Aramotz mendilerroan
(Bizkaia). Frogan antolatzaileek
euskal espezialista onenen parte-
hartzea espero dute; 27 kilome-
tro eta 1.600 metroko desnibel
positiboa duen proba Amorebie-
ta-Etxanon hasi eta amaituko da.
Izena eman nahi izanez gero:
www.brinean.com.

Xakelari gazteak Abadiñon
lehiatuko dira domekan
Bizkaiko Eskolarteko Txapelketa
jokatuko da etzi Abadiñoko pro-
balekuan. 10:00etan hasiko dira
partiduak, eta 19:00ak inguruan
amaituko da lehiaketa. 

Gure taldeek joan zen aste-
ko emaitzak berritzea dute helbu-
ru. Izan ere, Arrigorriagan Esko-
larteko Banakako Txapelketa
jokatu zen, eta Elorrioko Zaldi
Baltza zein Durangoko Larrasolo-
eta xake taldeetako xakelariak

ederto ibili ziren.  Denetan ondo-
en, baina, Jon Lagos durangarra,
benjamin mailan txapeldun gera-
tu zelako. Diego Ayuso, Alvaro
Mintegi eta Xabier Díaz ere lehen
hamarretan sartu ziren; Alberto
Garcia 11.a izan zen.

Kadete mailan, Lorien Bar-
bero elorriarrak laugarren amaitu
zuen; azkenik, infantil mailan
Paul Gallastegi elorriarra bosga-
rren izan zen.

Martxa zikloturista bihar,
hiru herrialdeetan zehar
Ziklotur Hirurak Bat I. Zikloturis-
ta Topaketa antolatu du larunba-
terako Iurretako Emakumeen
Bira Ziklismo Kirol Elkarteak.
Martxa 9:00etan abiatuko da.

Ibilbidean zehar hornidura
puntu bi egongo dira. Hasiera
puntuan, lehentxoago joanda,
hornidurarako txartelak erosi
daitezke. Honeek laguntza txar-
telak dira, Emakumeen XXII.
Bira antolatzen laguntzeko. Ibil-

bideak 92 kilometro ditu; Zorno-
tzan Lemoarantz hartuko dute.
Dimatik eta Otxandiotik Krutzeta
gaina pasatu eta Arrasatetik
itzuliko dira Iurretara. 

92 kilometro dituen
ibilbidea osatuko dute
parte-hartzaileek

Extremeño eta Berriz
azkeneraino ibili dira
borrokan; Ezkurdik
lehenago etsi zuen



Zalantzarik barik, pentzua emotea gomendatzen deutsut.
Horrela bakarrik bermatuko dozu elikadura orekatua iza-
tea, eta oraindino gehiago kumea denean, hazteko dau-
kiezen beharrizanengaitik. Arazo digestiboak ekidingo
dozuz, ilaje hobea izango dau eta, gainera, denpora eta
dirua aurreztuko dozuz. Kumeentzako pentzu bereiztua
emon beharko zeunskio, uragaz batera.
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Txerri vietnamdarra:
etorkizuneko maskota?
AEBetan modan ipini ondoren, Europako etxeetara dator txerri berezi hau

Txakurren antzera, arauak eta
aginduak zehaztuko dituen per-
tsona behar dau alboan, eta gau-
zak ondo egitean zoriontzea
behar izaten dau. 

Zaintzeko erizpideak

Txerri vietnamdarraren elikadura
ez da oso apartekoa: zaldientza-
ko pentzua emonda oinarria jar-
tzen dogu; ez da loditzen eta
indartu egiten da. Horretaz gai-
nera, fruituak, barazkiak, arraina
edo okela be jan leike. Ur fres-
koa beharrezko dau, eta ariketa
fisiko apur bat egitea be bai.
Bere arrazako animaliekin batzea
be garrantzitsua izango da.

Txertatu eta parasitoak ken-
du behar jakoz, eta usain txarrik
ez daukan arren ondo etorriko
jako lantzean behin bainu bat
hartzea. Pilotaren bat jostatzeko
emotea be egokia izan leiteke.

zurigune batzuk be izan leikezen
arren. 

Laguna eta maitakorra

Gatxa egin leiteke sinestea, bai-
na txerri vietnamdarra animalia
maitakorra da; etxekoen laguna,
hain zuzen be. Dena dela, kome-
nigarria da txikitatik ondo hezi-
tzea, bestela, bere jarrera batzuk
okerrekoak izan leitekez. Izan be,
sarritan tematia izan leiteke, eta
ondo hezi ezean arazoren bat
sortu leike: esate baterako, ez
dau asko behar izaten hozkailua
edo armairuak zabaltzeko, jate-
koaren bila.

Jolastea ikaragarri gustatzen
jako txerri honi, eta kalean ibil-
tzea be gogoko dau; etxeko txa-
kurrekin ibiltzea ez da arazo bere-
tzat. Laztanak jasotzea atsegin
dau, eta etxean trankil-trankil
egon leiteke sofaren inguruan.

Pasiatzea gogoko
dau; etxeko
txakurrekin ibiltzea
ez da arazo beretzat

Zaldientzako
pentzuak ez dau
loditzen eta indartu
egiten dau

Aditu askorentzat
etorkizuneko
maskota da txerri
vietnamdarra

Azken asteetan albiste txa-
rrengaitik doguz berbagai
txerriak, baina gaurkoan albo

batera itziko dogu gai hori. Orain
arte, gu elikatzeko erabili izan doguz
animalia honeek; funtzino horregaz
ezagutzen genduzen. Munduaren
beste aldetik, baina, bestelako
ezaugarriak biltzen dituen txerria
dator: txerri vietnamdarra.

George Clooney aktore eza-
gunak ipini eban modan animalia
hau AEBetan; 18 urtean eduki
eban txerri vietnamdarra masko-
tatzat. Azkenaldian Europan be
agertzen hasi da, eta aditu asko-
rentzat etorkizuneko maskota da
txerri vietnamdarra.

Bizitza nahiko luzekoa da
txerri berezi hau, 15 eta 25 urte
arte bete leikez-eta. Pisuari jago-
konez, 45 eta 55 kiloren bueltan
ibiltzen da, gitxi gorabehera,
tamaina ertaineko txakur baten
antzera. Kolore beltzekoa da,

LAUHANKA

astekaria@anboto.org

Bidali zuen galderak
helbide honetara (izena
eta herria ipinita):

Txakurkume bat erosi dot eta jatekoaren inguruan
zalantza daukat: Zein da hobea, etxean prestaturiko
jana edo pentzua? (Amaia, Elorrio)

Alberto Cimarro
Etorbide Albaitari klinika 
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IRAGARKIAK

Osteguneko 12:00ak arte
jasotako iragarkiak ostiral
horretako alean argitaratuko
ditugu. Beranduago jasotako-
ak hurrengo alean.

DOAKO IRAGARKIAK (par-
tikularrak):
• Bidali ANB (tartea) eta zure 

iragarkia 7789 zenbakira.
Mezu bakoitza:
1,2 euro + BEZ

• Deitu 94 621 79 02 
telefonora

ORDAINDUTAKO IRAGAR-
KIAK (ez profesionalak):
Iragarki laburretatik bereiztu-
ta eta lauki batean nabar-
menduta. Hainbat prezio eta
neurri aukeran. Kontsultatu
94 621 79 02 telefonoan.

Berriz. Esperientziadun estetizista
behar da  lan egiteko. Curriculumak
aurkeztu. Tel.: 94 682 68 83

Durango. Abokatua behar da gai zibil
eta penalak eramateko. Derrigorra da 

Zuzenbidean lizentziatua izatea,
esperientzia izatea eta Durangaldean
bizitzea. Erreferentzia: 2.765. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emanda egon behar du.

Durangaldea. Mungiako eraikuntza
enpresa batek eraikuntza-obrako
arduraduna behar du Durango eta
Zornotzako obretarako. Derrigorra da
esperientzia izatea enkargatu moduan,
segurtasuna eta lan-osasunean hezia
izatea eta Durangaldean bizitzea.
Erreferentzia: 2.766. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emanda egon behar du.

Durango. Zerbitzaria behar da jatetxe
batean mahaiak zerbitzatzeko.
derrigorra da esperientzia izatea, kotxe
karneta eta kotxe propioa izatea, eta
Durangaldean bizitzea. Erreferentzia:
2.823. SARTU. Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emanda egon behar du.

Iurreta. Administrari laguntzailea
behar da. Derrigorra da alemaniera
menperatzea (idatziz eta hitzez),
kotxeko karneta eta kotxe propioa
izatea, informatikako eta kontabilitate-
ko ezagutzak izatea eta Durangaldean
bizitzea. Erreferentzia: 2.871. SARTU.
Tel.: 94-620 04 49. 
Lanbiden alta emanda egon behar du.

Durangaldea. Gasteizko enpresa
batek gaztelera, ingelesa eta hindua-
ren interpretea behar du eskualdean 

aritzeko, Durangaldeko enpresa
bateko langile eta indiar talde baten
artean interprete-lanak eginez.
Derrigorra da hindua menperatzea edo
han jaioa izatea, ingelesa eta gaztelera
jakitea be bai. Komenigarria litzateke
esperientzia izatea antzeko lanetan.
Erreferentzia: 3.092. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da. 

Berriz. Informatika-aplikazioen
programatzailea behar da, gestio
aplikazioen inguruko ardura hartzeko.
Derrigorra da arcgis eta .net-en
esperientzia izatea. Lanaldi osoan eta
froga epean, luzatzeko aukerarekin.
Berehala hasteko. Erreferentzia:
3.117. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da. 

Durango. Ileapaintzailea behar da,
ohiko funtzioetarako. Derrigorra da
formazioa eta esperientzia izatea
arloan, baita Durangaldean bizitzea
be. Asteartetik larunbatera egun erdiz
lan egiteko. Erreferentzia: 3.160.
SARTU. Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden
alta emonda egon behar da. 

Durango. Ileapaintzailea behar da,
ohiko funtzioetarako. Derrigorra da
arloan formazioa izatea eta Durangal-
dean bizitzea. Erreferentzia: 3.293.
SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da. 

Durango. Aseguru-merkataria behar
da. Derrigorra da ordutegi malgua
izatea eta Durangaldean bizitzea. LH
edo diplomatura eginda izatea
beharrezkoa da, baita esperientzia
izatea ere. Erreferentzia: 14.113.
SARTU. Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden
alta emonda egon behar da. 

ESKAINTZAK

Neska umeak zaintzeko, tabernan lan
egiteko edo etxeak garbitzeko
prest.Tel.: 639 847 627.

Astean zehar arratsaldez portalak
garbitzeko prest nago, baita gauez
tabernak garbitzeko ere. 
Tel.: 637 055 978 (Esti).

Emakumea etxeko lanak egiteko,
umeak zaintzeko edo nagusiak
zaintzeko prest. Esperientziaduna.
Tel.: 607 086 090

Durangoko neska umeak, etxeko
lanak egiteko eta dendari lanetarako
prest. Tel.: 639 036 653

Goizean lanaldi erdiz lan egiteko prest
nago, nagusiak eta umeak zaintzeko
edo garbiketan aritzeko. Erreferentzie-
kin. Tel.: 650 610 194

Autonomo eta enpresa txikientzako
aholkularitza: zergak, kontabilitatea,
fakturazioa...Tel.: 655 725 252

Eraikuntzan, margolari laguntzaile
moduan, lorezaintzan edo arotz
moduan lan egiteko prest nago. 
Tel.: 696 356 551

Nagusiak zaintzeko prest nago,
interina moduan edo kanpotik etorrita.
Erreferentziekin. Tel.: 650 102 636

Interina lez edo kanpotik etorrita lan
egiteko prest nago: nagusiak eta
umeak zaintzeko edo tabernen
garbiketarako. Orduka ere lan egingo
nuke. Tel.: 680 302 861

Argazkilari esperientziaduna ezkontza
eta bestelako ekitaldietan argazkiak
egiteko prest dago. Prezio onean. 
Tel.: 680 592 903

Neska euskalduna edozein lan mota
egiteko prest, edozein ordutegitan.
Esperentzia lantegietan, zerbitzari
bezala, umeekin... Tel.: 647 008 625

Emakumea geriatriako laguntzaile lan
egiteko prest. Sukaldaritza eta
informatika ikastaroak egindakoa. 
Tel.: 690 201 367

Emakumea etxeko lanak egiteko prest
dago, orduka. Tel.: 627 468 002

Neska euskalduna, kotxearekin,
edozein lan mota egiteko prest.
Goizeko 9:00etatik aurrera astelehena
eta asteazkena izan ezik. Arratsaldetan
7:30etatik aurrera. Tel.: 692 709 384

SALGAI

Elorrio. Pisua salgai. 3 logela,
egongela, sukaldea, estudioa eta
trastelekua. Guztiz berriztua, oso
eguzkitsua eta polita. 
Tel.: 617 787 165

Durango. Pisua salgai. Berriztatutako
etxebizitza, estreinatzeko prest.
Kanpora ematen du eta berogailua du.
Ikuspegi ederrak. 60 m2, 2 logela,
bainugela eta egongela altzariz
hornitutako sukalde amerikarrarekin. 2
balkoi. Aparkaleku partikularra.
246.000 euro. Tel.: 635 727 937

Torrevieja erdialdean, logela bateko
apartamentua salgai. Sukalde
frantsesa eta klimatizadorea. Los
Naufragos hondartzatik 10 minutura.
63.000 euro. Tel.: 675 710 536

ETXEBIZITZAK

LANA

-Eskaerak

-Eskaintzak

ETXEBIZITZAK

-Salgai

-Errentan eman

-Errentan hartu

-Pisua konpartitu

IRAKASKUNTZA

-Klaseak hartu

-Klaseak eman

MOTORRA

-Salgai

-Erosi

LOKALAK

-Errentan eman

-Errentan hartu

ANIMALIAK

-Salgai

-Erosi

BESTEAK

-Berba egin

-Salgai

Elorrio. Baserria salgai, bi etxebizitza
eta txokoa ditu. Etxebizitza bat guztiz
berriztuta, bestea erdizka. Txabola eta
6.000 m2-ko lursaila ere baditu. 
Tel.: 677 502 803 edo 
699 846 219

ERRENTAN EMAN

Otxandio. Lagun bat edo birentzako
etxebizitza alokagai. Apartamentu
berria da. Tel.: 605 773 721

Conilen etxebizitza bat alokagai. 3
logela, 2 komun, garajea eta
igogailua. Tel.: 653 733 457

Conilen etxe berria alokagai. 2 logela,
komuna, sukaldea, jardina eta
barbakoa. Zonalde oso lasaia. 
Tel.: 600 596 538

Pisua alokagai Errioxan, San Vicente
de la Sonsierran. Bi gela, egongela,
sukaldea, bainugela eta terraza ditu.
Bista onak ere baditu.
Tel.: 657 734 019

Otxandio. Pisu berria alokagai,
trastelekua barne. 3 logela, komun bi,
egongela, balkoia eta sukalde guztiz
hornitua. Tel.: 655 726 760

Durango. Logela bat dut alokagai.
Tel.: 659 749 084

ERRENTAN HARTU

Elorrio. Garaje bat behar dut
alokairuan. Tel.: 658 739 583

Abadiño. Alokatzeko pisu bila gabiltza
Zelaietan.
Tel.: 699 295 914

EMAN

Autodefentsa klaseak ematen ditut.
Norbere segurtasuna eta konfidantza
lantzeko. Bakarka edo taldeka. Adin
guztietako jendearentzat, ordutegi
irekian. Tel.: 610 697 412. (Belen).

Fisika ikaslea DBH edo batxilergoko
ikasleei eskola partikularrak emateko
prest: fisika, matematika, kimika...
Tel.: 615 711 225

SALGAI

Fiat Tipo salgai. 100.000 km ditu eta
600 euroan saltzen dut. Tel.: 665 738
563. (Joseba).

Renault Megane salgai. 2007ko
abendukoa. Beltza da eta bost ate
ditu. 2009ko abendua arte berme
ofizialarekin. Diesela. 15.000 euro.
Tel.: 655 712 105

Ford Galaxy 1900 tdi salgai. 130 zp,
2004ko maiatzekoa. 95.000 km. 7
jesarleku,17-ko llantak, gurpil eta
amortiguadore barriak. Margotu
berria. 
Tel.: 636 339 971

Fiat Punto 1.200 salgai. Gasolinakoa.
1995 urtekoa da. 750 euro. 
Tel.: 667 746 645

Volkswagen California salgai.
2001eko abenduan matrikulatua.
140.000 km. Oso ondo ekipatua.
25.800 euro. 
Tel.: 656 785 827

MOTORRA

IRAKASKUNTZA
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OHARRA
Eroski Movilek ez du
zenbaki laburretara
mezuak bidaltzeko

zerbitzua eskaintzen.
ANBOTOk, kasu horretan,

ez dauka inongo
erantzukizunik.

ANAIDI taldekoen
alkartze eguna
Maiatzaren 16an.

Hitzordua:13:00etan
Oruen, eta bazkaria San
Antonion. Izena emateko
epea: Maiatzaren 10a.
Marisa: 699 872 395

ESKAERAK

ASEBI erakundeak bolondresak behar
ditu. Parte hartzea eta laguntzea
gustuko duenak izena emon dezala.
Tel.: 94 447 33 97 / 685 782 365. 
E-mail: asebi@telefonica.net. Sancho
Azpeitia kalea, 2 behea, 48015 Bilbo.

Pertsona bat behar da umeak
zaintzeko, goizeko 07:30etik
11:30era. Umeak eskolara eramateko
eta etxeko lanak egiteko. Kotxea
derrigorra da. Tel.: 660 723 602

Durango. Etxetresna elektrikoen
denda berrian lan egiteko pertsona
bat behar da. Tel.: 943 77 13 52

Emakumea behar da, goizetan umeak
eskolara eramateko eta etxeko lanak
egiteko. Tel.: 618 896 591

LANA



INMOBILIARIAK
Askatasun etorbidea, 10                   48200 DURANGO
Tel./Faxa:94 681 66 66            inmobisd@euskalnet.net

www.inmoduranguesado.com

Poltsikoko egutegiak badituzu, edo
bildumak egiten badituzu deitu
zenbaki honetara. Tel.: 665 718 061

Atxondo. Karabanak gordetzeko
zerbitzua. 900 m2-ko lokala.
Tel.: 618 608 908

Dantzariak ezkontza eta ospakizunetan
aritzeko prest daude. Txalapartariak
eta trikitilariak ere gehitu daitezke. 
Tel.: 617 084 902

Autoa konpartitzen dut Gasteiztik
Otxandiora joateko, astelehenetik
ostegunera. 09:30etik aurrera. 
Tel.: 945 46 14 67 edo 
615 723 077

Eskuko desbrozadorarekin garbiketak
egiten ditut. Orduko kobratzen dut.
Tel.: 619 552 202

Txistularia eta dantzaria eskaintzen
dira ospakizunetan Agurra egiteko.
Tel.: 605 732 108 edo 
657 776 469

Desbrozadorarekin garbiketak egiten
ditut.Orduko kobratzen dut. 
Tel.: 650 181 443
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ERRENTAN EMAN

Durango. Tastelekua alokagai. 15 m2
ditu eta merkea da. Tel.: 629 415 416

SALGAI

Akordeoia. Paolo Soprani 96 baxua.
Tel.: 665 738 563. (Joseba).

Karro denda salgai. Oso ondo
hornitua eta zaindua. 
Tel.: 658 759 264. Ima.

Soinu mahaia salgai. ECLER MAC 2-
4 markakoa. 100 euro. 
Tel.: 94 682 08 30

Bilbao BBK Live-erako 3 egunetako
4 bono salgai. 120 euro bakoitza. 
Tel.: 660 085 720

Lur-saila. 42.000 m2-ko basoa
salgai. Oriol mendiaren azpian. 
Tel.: 600 313 200

BESTEAK

LOKALAK
Lur-saila. 13.500 m2ko lur-saila
salgai Zaldibarren. Eraikitzeko
aukerarekin. Prezio onean. 
Tel.: 629 419 411

Sutarako pago eta haritz egurra.
Edozein neurritan salgai. Etxerako
bidalketa. Tel.: 644 194 722

Oilagorretarako eskopeta. H Zabala-
Vencedor modeloko paralela. 60 zm-
ko kainoia. Eskuma estriatua eta
ezkerra lisua. Berri-berria. 
Tel.: 622 266 911

Lur-saila. Zornotzako Larrean lur-saila
salgai. Laua, uragaz eta bideagaz.
Argindarra bertan. Oso polita,
errekagaz. 
Tel.: 94 622 51 75

Mendiko bizikleta. 2008ko dirt
jumpeko scott voltage yz. 0so egoera
onean (behin erabilia), 475 eurotan.
Tel.: 655 706 713

Mendiko bizikleta. 2008ko scott
gambler fr10 (DH/free ride). Oso
egoera onean (goitik behera berriku-
sia). 2.375 eurotan. 
Tel.: 655 706 713

Trikitixa. 1.000 eurotan. 
Tel.: 687 281 981 (Iñaki)

EROSI

Basoa. Lur zati bat erosiko nuke
Durangon edo Durango aldean. Ez zait
axola txikia izatea edota leku ez oso
erosoan egotea. 
Tel.: 676 685 052 eta 660 369 973

Egoera oneko CD erreproduzitzailea
erosiko nuke.Tel.: 625 92 10 57

BEREZIAK

‘Bertoko’ garagardoaren txapa erosi
edo aldatzeko prest nago. Norbaitek
izanez gero deitu. Tel.: 695 452 194

CD erreproduktore baten bila nabil.
Egoera onean. Tel.: 625 921 057

Biolin eta biolontxelo taldea ezkontze-
tan jotzeko prest. Errepertorioa
aukeran eta prezio onean! 
Tel.: 635 746 176

Munduko garagardo ezberdinen
botilen txapa bilduma osotzeko 
txapak aldatzen ditut. 
Tel.: 695 452 194

Peugeot 306 salgai. 160.000 km.
Egoera onean. 1998 urtekoa. 2.200
euro. 
Tel.: 679 389 783. Maxi.

Mini Cuper berdea salgai. 1991
urtekoa. 40.000 km. Extra asko.
6.500 euro. 
Tel.: 618 881 272. Javi.

SALGAI

Poney zuri-beltza eta behor beltza
salgai. Izaera onekoak zelairako.
Iurretan. Prezio merkea. 
Tel.: 686 915 282

Txakurkumak salgai, Mastin
arrazakoak. Tel.: 94 681 50 37

Asto arra salgai. Urte bi eta erdikoa
da. Paperak ditu. Prezio onean. 
Tel.: 656 772 994

OPARI
Pedigreedun katu bi oparitzen ditut.
Urte eta erdikoak. Bakunatuta. 
Tel.: 650 738 724

ANIMALIAK

DURANGO

• Apartamento berriak eraikitzen.700 € hilero.
• Andra Mari: 110 m2. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Leku onean.
• Erdialdea: Apartamentu berriak. Logela bat edo
bikoak. 172.000 € -tik hasita.
• San Inazio Auzunea: Berriztatu berria. 3 logela,
( logela printzipala komuna eta jantzigelarekin ), 2
komun, sukaldea eta egongela balkoiarekin. Aire
girotua. Ganbara eta garajea.
• Bolivar: 2 eta 3 logelako etxebizitza berrien
eraikuntza. Garaje itxiak.Durangotik 15 minutura.
174.000 € -tik hasita. ORDAINKETA MODUAK
NEGOZIATZEN DIRA.
• Barrenkale: Azkeneko apartamentuak eta duplexak.
Eraiki berriak.
• Franzisko Ibarra: Logela bakarreko apartamentua.
Garaje eta ganbara. Berriztatuta.
• Askatasun Etorbidea: 125 m2. 3 logela, 2 komun,
sukaldea eta egongela. Ganbara, garajea eta
trastelekua. Guztiz kanpora ematen du.
• Astarloa: 3 logela, egongela balkoiarekin, sukaldea,
eta komuna. Ganbara.
• Fray Juan de Zumarraga: 2 logela, sukalde-jantokia,
egongela txikia eta komuna. Despentsa.
• Juan Antonio Abasolo: 3 logela, komuna, egongela
eta sukaldea. Prezio interesgarria.
• Zubiaurre: 2 logela, 2 komun, egongela, sukaldea
eta garaje itxia.Guztiz berria.Estreinatzeko.

IURRETA

• 2 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiare-
kin. Igogailua. Gas naturaleko berogailua. Prezio
interesgarria.

MATIENA-ABADIÑO

• Txinurrisolo: 3 logela, 2 komun, sukaldea eta
egongela. Ganbara, garajea eta trastelekua. Guztiz
kanpora ematen du.

JAKA

• Apartamentua. 2 logela, sukaldea, egongela eta
komuna. Garaje aeta trastelekua. Ia berria. Estreinatze-
ko. 

ETXEBIZITZA  SALGAI
• Durango: 105 m2. 42 m2-ko terraza. Berrikuntza
askorekin. 16 m2-ko garaje itxia. Bizitzen sartzeko
prest.
• Askatasun Etorbidean: Promozio berriak. 1,2,3 eta 4
logelakoak.
- Logela bakarra garajea eta trastelekuarekin 
162.000+BEZ

- 2 logela garajea eta trastelekuarekin 224.000+BEZ
- 3 logela garajea eta trastelekuarekin 353.000+BEZ
- 4 logela garajea eta trastelekuarekin, kontsultatu.

• Tabira: Luxuxko etxebizitza berrien promozioa.
• Berriz: Familiabakarreko etxebizitzak eraikitzen.
1.000 m2-ko lursaila.
• Zornotza: Erdialdean. 2 logela berriztatzeko. 
• Elorrio: 2 eta 3 logelako etxebizitza ezberdinak.
• Iurreta: 2 eta 3 logelako etxebizitzak.
• Matiena: 2 eta 3 logelako etxebizitzak.
• Durangaldea: Baserri eta txalet ezberdinak, Abadiño,
Atxondo, Berriz, Durango, Elorrio, Iurreta…
• Durangaldea: Lokal komertzialak. Aukera zabala
• Durangaldea: Pabilioi ezberdinak salgai eta
alokairuan.
• Mañaria: Etxebizitza erdi berria bizitzen sartzeko
prest. 
• Mañaria: Etxebizitza berriak estreinatzeko. 
• Zaldibar: Lur saila salgai. Eraikitzeko aukera.
• Fray Juan de Zumarraga: Duplexa.Ezin-hobea.
• Zabale: 90 m2-ko etxebizitza polita. Garajea eta
ganbara. Eguzkitsua. 
• Madalena: 135 m2-ko etxebizitza. 4 logela,
egongela, jangela, sukaldea, despentsa, 2 komun eta
bainugela. Balkoia. 2 ganbara eta garaje bikoitza itxia. 
• Herriko Gudarien kalean: 135 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea eta 2 komun. Oso eguzkitsua.
TERRAZA handia. Garajea eta trastelekua.
• Tronperri: Ezin-hobea. 3 logela, egongela, sukalde
berria jantzia eta 2 komun. Garaje itxia eta ganbara.
Prezio onean.Bizitzen sartzeko prest.
• Murueta Torre:Leku-aldatzea dela eta etxebizitza
ezin-hobea saltzeko premia. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta
trastelekua. 
• Landako-Txibitena: 2 eta 3 logela. 
• Txibitenan: 3 logela, egongela, 3 komun, sukaldea
eskegitokiarekin. Balkoia. Garaje aeta trastelekua.
• Tabira: Beheko solairua. 2 logela, egongela, sukalde
jantzia eta komuna. 70 m2-ko lorategia. Garaje itxia.
• Andra Mari : Neurri ezberdinetako apartamentuak.
Bulego, kontsultentzako egokiak.

ETXEBIZITZA  SALGAI
• Andra-Mari: Apartamentu berriak eraikitzen.
• Zaldibar: Etxebizitzak eraikitzen. 
• Abadiño: Txalet bifamiliarra lur eremuarekin.
• Atxondo: Adosatua lursailarekin.
• Atxondo: Baserria salgai.
• Erretentxu: Adosatua eraikitzen.
• Erretentxu: Txalet bifamiliarra eraikitzen.
• Otxandion: Adosatuak. Eraikuntza berriak.
• Otxandion: Familia bakarreko etxea lursailarekin.

• Kalebarria: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia.
• Kalebarria: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 2
logela eta komuna. ( Guztiz berriztuta )
• Kirikiño: Halla, 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna.
• Komentu kalea: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 2
logela horma-armairuekin eta komuna. Ganbara. 
( Guztiz berriztuta eta erdi jantzia )
• Laubideta: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 2 logela
eta komuna. Terraza.
• Mikeldi: Halla, egongela, sukaldea, egongela eta
komuna.
• Herriko Gudari kalea: Halla, egongela-jangela,
sukalde-jantoki, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Garajea
eta ganbara.
• Iparraguirre: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela eta 2 komun. Terraza. Trastelekua eta
2 kotxerentzako garajea.
• Monago Torren: Halla, egongela-jangela, 3 logela eta
3 komun. Balkoia. Garajea eta trastelekua.
• Murueta Torre: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta
ganbara.
• Plateruen Plaza: Halla, egongela, sukaldea, sukalde
jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea eta trastelekua.
• San Frantzisko: Halla, sukaldea, egongela, 3 logela
eta komuna. 2 balkoi eta trastelekua.
• San Ignazio Auzunea: Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 3 logela eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• San Agustinalde: Apartamentu berriak salgai.
• San Fausto: Halla, sukalde-jantokia, 2 logela eta
komuna.
• Sasikoa: Halla, egongela, sukalde-jantokia jantzia, 2
logela eta komuna. Ganbara. Jantzia.
• Tronperri kalea: Halla, egongela-jangela, sukalde
janztia, 3/4 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea.
Jantzia.

ETXEBIZITZA  BERRIAK

ETXEBIZITZA  SALGAI

• Durango: ETXEBIZITZA BERRIAK SALGAI.
Terrazarekin.
• Zaldibarren: 2, 3 eta logela bakarreko etxebizitzak.
Etxebizitzak garajearekin eta trastelekuarekin.Guztiz
jantziak. 138.000 �-tik aurrera.
• Ermodo kalean: Eraikuntza berria. 105 m2. Guztiz
kanpora ematen du. Ganbara, garajea eta trastelekua.
• Tabiran: Promozio berria. Luxuzko etxebizitzak.

• Artzetagan kalean: Apartamentu berria, garaje eta
trastelekuarekin. Bizitzen sartzeko prest.
• Askatasun Etorbidea: 2 eta 3 logela. 2 komun eta
egongela. Garaje aeta trastelekua.
• Mendizabalen: 2 logela eta 2 komun. Garaje itxia eta
ganbara. Erdi berria.
• Mikeldi kalean: Apartamentu berria. 204.300 €.
• Antso Eztegiz: 3 logela eta 2 komun. Aukera ona.
• Trenbide kalean: Atikoa. 3 logela. Guztiz berria.
216.000 €.
• Urkiagatorre kalean: 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Trastelekua. 192.000 €.
• Andra Marin: Apartamentua. 162.000 €.
• Komentu Kalean: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garaje itxia.
• Murueta Torren: 90 m2. Berria. 3 logela. Terraza.
Ganbara eta garajea. Aukera ona.
• Plateruen Plazan: Pisu altua. Erdi berria. Egongela
beheko suarekin. Garajea eta trastelekua.
• Durangon: Txaleta. Estreinatzeko. 410 m2,4
solairutan banatuta. Lorategiarekin.
• Iurreta: 2 logela. Igogailuarekin. 198.300 €.
• Abadiño: Feria lekuan. 90 m2. 3 logela. 
• Iurreta: Baserria. Guztiz berria. 3 solairu. 2000 m2-
ko lursaila.
• Abadiño: Txaleta. Bifamiliarra. 300 m2-ko lorategia. 
• Matiena: Pabilioi berria. 400 m2. 10 m2-ko altuera.
( Eroski ondoan ).

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN 550 €-TIK HASITA.

ERAIKUNTZA  BERRIAK

ETXEBIZITZA  SALGAI

ETXEBIZITZA  ALOKAIRUAN
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DENPORAPASAK

Hamabostero, jasotako 
zorion-agur guztien artean
tarta bat zotz egingo dogu.
Horretarako beharrezkoa da
bialdutako mezuagaz batera
telefono zenbakia emotea.

Lotura antzeko bat dagoela somatu
dozu, baina oraindino ez zagoz
konbentzituta. Arriskatzeak merezi
dau batzuetan.

Aries
martxoak 21 - apirilak 20

Oroitzapenetan murgilduta
zagozela esan leiteke. Ondo dago
momentu onak gogoratzea, baina
aurrera be begiratu behar da.

Taurus
apirilak 21 - maiatzak 20

Suagaz jolasten dabilena sarritan
erre egiten da. Kontuz ibili zaitez
hurrengo egunetan, eta formal ibili!

Gemini
maiatzak 21 - ekainak 20

Beti berandu eta beti atxakiekin:
erlojua atzeratuta daukazula,
iratzargailua, lo hartu dozula... Ez
zara estresak jota hilko, ezta?

Cancer
ekainak 21 - uztailak 20

Bizimodu honetan hainbat gauza
erabili geinkez aingura lez. Heldu
gustuko dozun zeozeri, eta ia oreka
topatzen dozun.

Leo
uztailak 21 - abuztuak 23

Kirol apur bat egiteko aprobetxatu
egizuz hurrengo egunak. Gainera,
hemendik aurrera, eguraldia ez da
atxakia izango.

Virgo
abuztuak 24 - irailak 23

Lankideekin hartu-emona manten-
du eta ondo eroaten saiatu zaitez.
Bestela, gero gogaikarri egingo
jatzu lanera joatea.

Libra
irailak 24 - urriak 23

Esperientzia eta akatsetatik ikasi,
eta alaitasunari begiratu egiozu. Ez
dau merezi zeure burua hainbeste
kolpatzeak.

Scorpius
urriak 24 - azaroak 23

Kopako finalean, malkoak ez dozuz
urrun izango. Galdu ala irabazi,
Athleticek poztasuna emongo
deutsu eguaztenean.

Sagitarius
azaroak 24 - abenduak 23

Barriro be bere tranpa berean ez
zarela jausiko dinotsazu zeure
buruari behin eta barriro, baina
azkenean gailendu egiten zaitu.

Capricornus
abenduak 24 - urtarrilak 20

Noiz egin deutsazu azkenengoz
errebisinoa kotxeari? Hobeto tratatu
beharko zeunke...

Aquarius
urtarrilak 21 - otsailak 18

Gripe barriagaz larrituta? Datozen
egunotan zeuk be gripea harrapa-
tzeko aukera izango dozu, baina
betiko gripea. Zaindu zaitez!

Piscis
otsailak 19 - martxoak 20

HITZ GEZIDUNAK SUDOKU HOROSKOPOA

ZORION AGURRAK agurrak: zorionak@anboto.org-ra
Santa Ana 6,  48200 durango

Argazkiko neska polit honek
17 urte egin zituen maiatza-
ren 5ean. Zorionak Olatz,
Garaiko lagunen partez eta
beti besteko alai jarraitu.

Apirilaren 30ean Itsasok 12
urte egin zituen. Zorionak
eta mosu handi bat, Irati,
Irene, Bego, Ziortza eta
lagunen partez. 

Joseba Berriojalbizek eta Begoña Zarrabeitiak maiatzaren
4an 46 urte egin ditue ezkonduta. Geroago eta gitxiago falta
jatzue urrezko ezteguetarako. Zorionak eta besarkada haundi
bat, seme-alaben eta iloba guztien partez.

Maiatzaren 5ean Oihanek
26 urte egin zituen.
Zorionak!, eta ea noiz
grabetan dogun behingoz
bideoa... jajaja
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AKUILUAN Aitziber Basauri     Argazkia: Iban Gorriti LAUHORTZA

Iñaki Sánchez
IIrraakkaasslleeaa

Oxitozina
Dirudienez, gure burmuinak,
berez, oxitozina izeneko hor-
mona atsegingarria jariatzen
du. Oxitozinak, besteak bes-
te, maitasunean, giza- harre-
manetan, eskuzabaltasunean,
enpatian, fideltasunean eta
konfidantzan eragiten du era
positiboan (adituen artean,
baten batek “baloreen droga”
deitu  dio!). Itxura denez, lagu-
nekin ondo pasatu, bizitzan
gozatu, pentsamendu nega-
tiboak saihestu eta jokaera
positiboa izatea zorioneko
sustantzia lortzeko bide
arruntak dira. Halaber,  iker-
lanaren arabera, orgasmoan
oxitozina-jariatze atsegin eta
gozoa areagotzen da, oso
nabarmen. Are gehiago, guz-
tiz baieztatuta ez badago ere,
geure organismoa zahartu
ahala lortzen den plazerrak
gora egiten duela uste dute.
Hots, zenbat eta zaharrago
orduan eta atsegingarriagoa
omen da.

Eta geure gorputzak hor-
mona zirraragarri honen mai-
la urria duenean? Bada,esa-
terako, txokolatean dagoen
feniletilamina ordezko natu-
rala ei da. Era berean, arike-
ta fisikoa egitean sortzen diren
adrenalinak eta serotoninak
oxitozinaren gabezia disimu-
latzen laguntzen dute. Beste-
rik ezean, hirekin ohean!

Honenbestez, ba al du
azalpenik zenbait lagunek
duten txokolatea jateko gogo
neurrigabeak? Eta gimnasio-
ra joateko grina ero horrek?
Lagun, nola duzu oxitozina
maila? (Pentsatzeko denbora
hartu) Ene! Ez da izango!
Badakizu, txokolatea jaten
hasi, kirola egiteari ekin edo…
Zuk zeuk!!!

morfologiari begira. Atzetik bada-
toz inoiz ez da berandu, baina
batera jorratzearen aldeko izan
naz beti. 

Arranak gorde dozuz…
Urteko lau arotan

aldatu deutsiet
arrana beti-
danik; denei
bat,  soinu
bera eduki-
tzeko.

euskuezen. Baina ez daukat pena-
rik. Gustuko lana egin dot beti,
ernegu gehienak be emon arren!

Gaztaia eta esnea saltzen dozue.
Enkarguz, zenbat esne behar den
jakinda. Egindako apurra lehen-
go erara egiten dogu, gainera.
Holan ez da egiten gaur, baina,
horri inork ez deutso laguntzen!

Inseminazinoak be asko lagun-
du dau.
Hasi ginela badira 25 urte, eta
asko lagundu dau bildo-
tsekin diru apur bat
irabazteko edo
esnea batzeko;
genetika kon-
t u e t a n
be bai.
Halan
b e ,
a r d i
g u a -
parik ez
dozu iku-
siko!  Ezin
l e i t e k e
atara ardi
guapa eta
fina, ala?
Orain hasi
behar ei
d i r a

kun, Garaira ezkondu arte, orain
45 urte. Bi-hiru urte pare bategaz
egon ginen, artaldea erosi arte. 

Transumantzia sasoia be bada.
San Markoetatik maiatzera buel-
tan, mendira joan izan gara beti.
Etxekoekin hartu-emona izaten
genduen guk, baina, gure osabek-
eta hile bi inguru egiten zitueen
goian, eta beste artzainen bategaz
ez bazen… Orduan egiten zitueen
berbaldiak. Oinez barik kotxeagaz
joaten gara orain, eta “egunon” esa-
teagaz nahikoa dogu! Kontzesino-
tik erregenak arte negu-lekura joa-
ten zen; Larrabetzura joaten ginen.

Artzainik ez ei da geratzen…
Guztiz galduko da ofizioa. Bada
bokazinoagaz datorrenik, baina,
gastu eta exijentzi askori egin
behar jako aurre. Artaldea da mer-
keena! Ikastera Arantzazura joan
behar dabe, baina praktika falta
da, eta ardia oso animalia delika-
tua da. Urteetan ibilita be, laur-
dena baino ez dago jakitea. Gai-
nera, esplotazinoa eroateko ins-
tituzinoen laguntza behar dabe.
Artzain bizimodua behar den lez
eroateko lan asko egin behar da.
Ezin da nekatu, eta ardiari unero
emon behar jako kariñoa. Gatx
daukat nik, edadeak ez dau 
barkatzen.

Ameriketara joan zinen ia.
Bai :Ondarroan nenbilela, 17 urte-
gaz. Baina hobeto pentsatu neban,
etxekoandreak ardi kontuetan
banekiela eta ia zertara nindoan
esaterakoan. Argazkiak be atera

“Ardi-txakurraren lana egiten
neban osabekin hasi nintzenean”

Inoiz amaitzen ez den karre-
ra da pastoretza, barriz hasi
beharrean balego ofizio

bera aukeratuko leuken 65
urteko artzainarentzat. Ber-
nagoitian jaioak dino, inoiz
ez dauela ezer albora itzi
behar izan: “Ez juerga ez
batetik bestera joaterik…”.

Zelan hasi zinen artzai lanetan?
Zortzi urtegaz, osabekin. Orduan
ez zegoen ardi-txakurrik, eta
hareen lana egiten neban. Neguan
bost-sei hile egiten genduzen etxe-
tik kanpora, eta udan zati baten
eskolara joaten nintzen, gitxi.

Bakardade handiko ofizioa…
Lehen askoz be gehiago, bizimo-
du guztia ardiekin egiten zen-eta;
hartu-emona handiagoa zen: goi-
zeko ardi-lanak eginda, gauera
arte gindoazen ardiekin, eguerdi-
ko ogitartekoagaz. Eta ez oraingo
oinetako eta arropekin! Gauean,
eguerdiko babalapikoa jaten zen. 

Zelan eroaten da bakardade hori?
Maiatzean hasten ginen ardiekin
mendira joaten. Han batzen gen-
duzen, eta lo txabolan. Osabekin
egiten neban bizimodua: egunez
lanean, ardiak batzen iluntzean,
esnea egosten… Txokolatea edo
talo zein ogi-sortak egiten zitueen
jateko. Goizean, orduko eta gaue-
ko esneak lepoan hartuta bajatzen
ginen: armozatu, lanak egin eta
barriro gora. Horrek amaitu ziren.

Lan gogorra zela esango zeunke?
Oso gogorra, oraingoaren aldean.
Zapatilekin egiten da ardi-gober-
nua eta eguraldi txarragaz irten  be
ez. Jai-egunik ez zen. Etxean zeo-
zer, baina kanpoko etxea beti kan-
pokoa, familia onak suertatu arren. 

Non ibili izan zara?
Neguro Larrabetzun, zortzi urte-
gaz hasita 16 bete arte. Gero Mutri-

Ameriketara joateko izena emon eban 17 urtegaz, baina joan ez izanaren penarik ez dauka 

Orain 25 urte sortutako
aharitoen hazitarako etxean
Bizkaiko ordezkaria da 

Orain 132 ardi daukaz; 200
inguru eduki ditu beti

Krispin Arregi

Oxitozinak maitasunean 
eta eskuzabaltasunean 
eragiten du, besteak beste
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