
Anboto Kilometro Bertikala lasterketa
Arrazolatik abiatuko da domekan.

3,2 km-tan 1.100 m-ko desnibela igo
beharko dabe parte-hartzaileek. 
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Antzinako ogibideak
ezagutzeko aukera,
bihar San Agustinen 
EElloorrrriioo  •• Antzinako ogibideen era-
kusleiho izango da bihar, maiatza-
ren 20an, Etxebarriko San Agustin.
Ogibideen erakustaldiez gainera,
artisauen erakusketa, umeendako
jolasak, tailerrak eta ehiza-hegaz-
tien erakusketa be antolatuko ditu
Olazar auzo elkarteak.  

Kluben arteko finalak
gaur erabakiko dira
KKIIRROOLLAAKK  •• Mallabiak eta Oizpek
Euskal Herriko Kluben Arteko fina-
lerdiak jokatuko ditue gaur, Torno-
solo trinketean. Berrizko klubak igaz
irabazitako txapela defendatuko dau,
Usurbilen kontra; hain zuzen be,
usurbildarrak menderatu zitueen
igaz finalean. Azkenik, Mañariak
bihar jokatuko dau Lekeition.

••DDuurraannggoo
Mugarrietan zehar bost orduko
ibilbidea prestatu dau Alpinok

••AAbbaaddiiññoo
Erdi Aroko Azoka eta haur parkea
asteburuan Traña-Matienan

••OOttxxaannddiioo
Jolas Eguna antolatuko dabe
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Joseba Azkarraga
liburu barriaz berbaz
KKUULLTTUURRAA  •• Argitaratu barri dauen
‘Berandu baino lehen’ liburuaren
eta berau idaztera bultzatu daben
gogoeten inguruan egin deusku
asteon berba Joseba Azkarraga sozio-
logo eta irakasle abadiñarrak.
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Auzo elkarteek
durangarrei eritzia
eskatu deutsee  
DDuurraannggoo  •• Durangoko Alde Zaharra
(DAZ), Murueta Torre, Juan Itziarko
eta San Fausto Berria auzo elkarteek
herritarren eritzi azterketa egin dabe.
Atera ditueen ondorien arabera,
durangarrek gehien eskatzen dabe-
na disuasino aparkalekuak eta
eskualderako eguneko ospitalea dira.
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Kilometro Bertikala
korrikalarien helburu 

250 parte-hartzaile itxaroten ditue antolatzaileek; horreetatik 20 inguru emakumeak dira. Brinean

San Joan bezperako suak isiotuko
ditue Durangalde osoan

Herririk Herri 2
Laguardiako upategi barriak 
etorkizunera begira jarri dau Launa

Erreportajea 16-17
Katua, etxeko txikienen laguntasuna
bereganatzen dauen animalia

Lauhanka 26

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636
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HERRIRIK HERRI
DURANGALDEA GARAI

ELORRIO

San Joan bezpera,
suak argituko
dauen gau berezia
Suari zer txarrak erretzeko eskatzeko gaua

Suak piztuko ditue Durangaldean be San Joan bezperan.

Durangaldeko hainbat baz-
terretan isiotuko dabe sua
ekainaren 23an. San Joan

bezpera badator, suari espiritu
txarrak erre eta gurariak betetzea
eskatzeko gaua. Aro barriari ondoe-
torria emoteko be bada ospakizun
kristaura igarotako jai paganoa.

Durangon, 22:30ean isiotuko
dau sua Herria elkarteak; aurten,
hiltegiaren atzealdean (Pagasarri
kalearen alboan). Gaua girotzeko
kontzertua hasiko da 21:00etan,
eta gero txokolatea banatzea. Suz-
ko zezenak irtengo dau 22:15ean.

Elorriarrek 16:30ean hasiko dabe
San Joanera igoera plazatik; aska-
ria eta umeentzat dantzaldia izan-
go dira han. Suzko zezena eta txa-
laparta izango dira, suaz gainera,
Kiroldegiaren alboan, 22:00etan.

San Joanen, meza eta luntxa be
izango dira hilaren 24an.

Garain, etxean isiotu ohi dabe
sua, eta Otxandion auzoetako sue-
tatik kalejira egingo dabe txistu-
lariekin, 22:00etan. Berrizen, ohi
dabenez, Berrizburun batuko dira.
Aita San Migel plazan, 20:00etan,
lotu dau sua isiotzeko ordua Mikel
Deuna elkarteak Iurretan. Herri-
afaria izango da eta Luhartzekin
erromeria; Gazte Asanbladak be
antzezlana eskainiko dau. Txistu-
lari eta dantzariekin isiotuko dabe
sua Mañarian, 20:30ean. Aurretik,
17:30ean, umeentzako jolasak eta
ogitartekoak izango dira. San Joa-
nen, meza ez eze, dantzariak eta
luntxa izango dira biharamunean. 

Abadiñon, Kriskitin dantza
taldeak Akelarrea antzeztuko dau,
gaueko 22:30ean, Gerediagako
Salbadore ermitaren inguruan,
Hamabi Harri auzo elkarteak anto-
latuta. Muntsaratzen  TSTZ elkar-
teak eratu dau San Joan sua, jola-
sak, askaria eta txokolatea. 

Axpen (Atxondo) su artifizia-
lekin isiotuko dabe sua ilunkeran
eta txokolatea be banatuko dabe
bertaratzen direnen artean. Biha-
ramunean, meza eta nagusien-
dako luntxa be izango dira. A.B.

Ilunkera hurreratu ahala
ikusiko dira San Joan suak
batean eta bestean

Sanjoan jaietan
murgilduko dira
herritarrak
datorren astean
Martitzenean, ekainaren 23an,
emongo deutsie hasiera Sanjoa-
netako ospakizunari Garain.
Egun seinalatuak astean zehar
izan arren, hurrengo asteburuan
be jarraipena izango dau jai-
giroak, lehiaketa eta kultur eki-
taldiekin. Trumoitte Jai Batzor-
deak antolatu ditu Sanjoan ingu-
ruko ekitaldiok.

Martitzenean, bezperan,
altxatuko dabe donien-atxa,
iluntzeko 20:30ean. Jaiei hasie-
ra emongo jake, horrenbestez,
ofizialki. San Joan egunean meza
izango da 12:00etan. Ondoren,
berreskuratu barri daben Erdi
Aroko hilerriaren aurkezpena
egingo dabe.

Jaiari segida emanez, hila-
ren 27an ipuin kontalari saioa
izango dabe arratsaldean eta
afaria gero. Domekarako dantza-
riak, igel txapelketa eta asto-
probak prestatu ditue. M.O.

Olioa batzeko 
lau gune finko
ipiniko ditue
uztailetik aurrera

Olioa batzeko eta birziklatzeko
zerbitzua hobetzeko asmoz, Uda-
lak lau gune finko ipiniko ditu.
Orain arte, asteko egun jakine-
tan bakarrik birziklatu zeitekeen
etxeetan batutako olioa. Uztai-
lean ipiniko ditueen gune finkoe-
kin, herritarrek gura dabenean
hutsitu ahalko dabe olio potoa.
Oraindino ez dabe erabaki
guneak non ipiniko ditueen. 

Zerbitzua enpresa berak
kudeatuko dau: Rafrinor-ek, hain
zuzen be. Udal arduradunen
esanetan, “zerbitzu hobea
eskaintzeaz gainera, merkeagoa
be izango da”. Aurreratu dabe-
nez, lau guneetako bat ezin-
duendako egokituko dabe.

Mankomunitatea zerbitzu
bera zelan eskaini aztertzen
dabil, baina Udalak asmoa ez
atzeratzea erabaki dau. J.D.

Lau guneetako bat ezinduen-
dako egokituko dabela dinoe
udal arduradunek

Artisautzaren gaineko zortzi stand ipiniko ditue. 

Antzinako ogibideen
erakusketa ikusgai
bihar San Agustinen 
Zaldi gainean ibiltzeko aukera be eskainiko dabe

Etxebarriako San Agustinen Ain-
tzinako Ogibideen IV. Erakusketa
antolatuko dabe bihar, 11:00etan
hasi eta egun osoan zehar. Olazar
auzo elkartearen ekimenari esker,
besteak beste, antzinako okinek
edo buztinlariek zelan lan egiten
eben ikusteko aukera egongo da.
Horrez gainera, antzerkia eta
umeendako jolasak be prestatu
ditue.

12:00etatik 13:00etara, sasoi
bateko ardi ile-moztaileek, gazta-
gileek eta harri-zulatzaileek zelan
jarduten eben erakutsiko dabe
arlo horreetako adituek. 

Arratsaldeko 16:30ean arti-
sauen erakusketa hasiko da; zor-
tzi stand beste hainbeste ogibide-
ren erakusleiho bihurtuko dira:
errementaria, hargina, zorroztai-
lea, gorularia, buztinlaria eta  oki-
na, esaterako. Txerri bat be erre-
ko dabe, eta pintxoak salgai ipini-
ko ditue.

Zaldi dotoreak be ekarriko
ditue, eta horreen gainean ibiltze-
ko aukera eskainiko dabe. Taile-
rretan     gaztetxoek kolore eta disei-
nu askotako papera egiten eta
antzinako eskriben moduan luma-
gaz idazten ikasiko dabe.

Azkenik, 18:30ean ehiza-
hegaztien erakusketa (zetreria)
hasiko da. Belatza, arranoa eta
mozoloa lakoen hegaldiak ikuste-
ko aukera be eskainiko dabe. J.D.

18:30etik aurrera mozoloen,
arranoen edo belatzen
hegaldiak ikusi ahalko dira 

2003. urtean antolatu eben
lehenengoz, eta harrezkero bi
urterik behin eratzen dabe

Martitzenean, San Joan
bezperan, altxatuko dabe
donien-atxa, iluntzeko
20:30ean, txapligo artean

Kriskitinek akelarrea
antzeztuko dau Gerediagako
Salbadore ermita inguruan
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Huntingtonaren sindrome
psikiatrikoak berbagai

Elkarrizketaren
aldeko Ahotsaken
jesarraldia
Elkarrizketa politikoaren aldeko
jesarrialdian Durangaldeko 60
emakume inguru batu ziren joan
zen zapatuan. Durangoko Aho-
tsak taldeak deitutako ekimena-
gaz bat egin eben guztiek, Andra
Mariko elizpean. Eskualdeko 200
andraren argazkiekin osatutako
murala be jarri eban Ahotsakek,
hori be elkarrizketaren alde. Jesa-
rrialdia “oso ondo” joan zela jakin
eragin dabe, eta “aurrera egite-
ko gogotsu” jarraitzen dabela.

Huntington gatxaren inguruko
alde psikiatrikoak hartuko ditu
berbagai, bihar, 10:00etan, Galda-
kaoko ospitaleko psikiatra Angel
Padierna Acerok. Akats genetiko
neurologiko batek eragindako gai-
xotasuna dogu Huntingtona.
Heriotza dakarren endekapenez-

ko gaixotasuna da, eta herentziaz-
koa: oinordekoek hartzeko auke-
ra %50ekoa da. Sindrome psikia-
trikoak, horretarako tratamenduak
eta gaixoagan zein bere familiagan
Huntingtonak daukan eragina har-
tuko ditu aztergai Padiernak.

Huntington Norte Elkarteak
eratuta elkartuko dira gatx hori
daukien familiak Durangon, Lan-
dakon. EAEn 50 lagun inguru
dagoz elkartean, eta 10 urte dira
bai hartu-emona mantentzeko
bai gaixotasunaren gaineko azken
ikerketen barri izateko elkartzen
direla. A.B.

Huntington Norte elkarteak berbaldia eratu dau

Sindrome psikiatrikoaz, tra-
tamenduaz eta gaixoagan zein
familiagan daukan eraginaz
jardungo dau Angel Padiernak

Uriko mugarriak
ezagutzeko mendi
ibilaldia zapatuan
Alpino Tabira mendizale taldeak Mugarri Eguna 
antolatu dau zapaturako, Udalak lagunduta

Durangok inguruko herriekin
dituen mugarriak ezagutarazo
guran sortu zen Mugarri Egunak
hamarkada bete dau aurten. Alpi-
no Tabira mendizale taldearen
ekimenez –Udalak lagunduta–
sortutako mendi ibilaldiak ez dau
hutsik egin aurten be, eta Duran-
gok Zornotza, Dima, Mañaria eta
Izurtzagaz batera dituen 21 muga-
rriak ezagutzeko gonbita luzatu
dabe. Ekainaren 20an, zapatuan,
jarri dabe ordua: 08:00etan, Andra
Mariko elizpean. Lehenengo
mugarrira hurreratzeko San
Andres, Santa Luzia eta marmol
harrobian zehar abiatuko dira
mendizaleak.

Bost orduko ibilaldia
Bost orduko mendi ibilaldia anto-
latu dabe, jakin eragin dabenez,
Axmokil, Arantzadun, Gibela,
Basobaltz eta Iturriondon zehar.

Dena dela, mokadua hartzeko
denpora be hartuko dabe. Gogo-
rarazo dabe komenigarria dela
bota egokiak eta ura eroatea.

Mugarri Egunean parte har-
tu gura dabenek gaur daukie ize-
na emoteko azken eguna. Gazte
Informazinorako Bulegora hurre-
ratu leiteke, 94 603 00 30 telefo-
no zenbakira deitu edo honako
helbide elektroniko hau erabili:
i n f o r m a z i o a @ d u r a n g o -
udala.net. A.B.

Gaur, ekainaren 19a da
Mugarri Egunerako izena
emoteko azken eguna

Andra Maritik irtengo dabe,
08:00etan, mugarrietan zehar
bost orduko ibilbidea egiteko

DURANGO

Bizikleta-bidea erabiltzeko asmoa ei dauka %39k. A.B.

Disuasino
aparkalekuak eta
ospitalea, eskari
nagusien artean
Durangoko hainbat elkartek apirilean egindako 
eritzi azterketaren emaitzak emon ditue jakitera

Bizikleta-bidea, trenbidea-
ren etorkizuneko erabilera
eta Durangoren etorkizuna:

hiru mutzo nagusiotan banatuta,
eritzi zundaketa egin dau uriko
hainbat elkartek. Horren baitan
jaso dabenez, autopistaren doako-
bidesaria, disuasino-aparkalekuak
eta eskualderako eguneko ospita-
lea dira etorkizunari begirako herri-
tarren eskari nagusiak; baita bisi-
tariak erakartzeko asteburuetan
ekitaldiak antolatzea eta urigune-
tik telefonia antenak kentzea be. 

Aldiz, Durango eta Elorrio
arteko bibidertutako errepideak,
TAOa zabaltzeak eta Durangoko
ingurubide eraztuna amaitzeak
daukie babesik txikiena, Duran-
goko Alde Zaharra (DAZ), Murue-
ta Torre, Juan Itziarko zein San
Fausto Berria auzo elkarteek eta
Durango Bai zerbitzu elkarteak
egindako zundaketaren arabera.
Apirilean egin zitueen galderak
kalean—bost adin tartetan—, mer-
katari, ostalari eta autonomoen
artean ez eze. Balorazinoa “posi-
tiboa” dela dinoe, “kaleko eritzia
jakiteko bidea emonez”.

Bizikleta-bidea
Bizikleta-bideaz galdetuta, %39k
agertu dau erabiltzaile izateko
asmoa; %42k, aldiz, ez dauela era-
biliko aurreratu dau. Kendu diren
aparkalekuak “arazo garrantzitsu-
tzat” jo ditu %46k — “oso garran-
tzitsutzat” %44k— , eta txirrindu-
lariei bide hori bakarrik erabiltze-
ko aukera emotearen kontra dira
galdetutakoen %40; aldekoak %19.

Etorkizunari begira, trenbidea
oinezko zein bizikletendako
egokitzeari deritzoe egokiena
galdetutako gehienek

Durango-Elorrio bibidertutako
errepideak, TAOa zabaltzeak
eta uriko ingurubide eraztuna
ixteak daukie babes txikiena

Dena dela, aitatzekoa da %41ek ez
dauela erantzuten jakin.

Trenbideak etorkizunean izan
leiken erabileraren haritik, oinez-
ko eta bizikletendako egokitzea jo
dabe egoki galdetutako gehienek;
Santa Apoloniatik (Iurreta) Traña-

Ekainaren 26 eta
27an zeharkatuko
dau Durangaldea
Txirringaz-ek

Zaldibartik abiatuko da Txirrin-
gaz, euskal presoei elkartasuna
adierazteko bizikleta martxa,
ekainaren 26an 19:00etan. Berriz-
tik igarota Elorriora helduko da
iluntzean, Etxerat-ek deitutako
hileko azken barikuko elkarreta-
ratzerako. Elorriotik 11:30ean
irtengo dabe 27an, eta Atxondo
eta Abadiñon zehar, Durangora
18:00etan heltzea aurreikusi
dabe. Durangon, 19:30ean anto-
latutako manifestazinoan parte
hartuko dabe, eta elkartasun ber-
tso afarian, 21:00etan.

Orain arteko konpromisoa
berretsi gura dau Durangaldeko
Amnistiaren Aldeko Mugimen-
duak 8. aldia daukan Txirringaz
martxagaz: “Euskal Herriak bizi
dauen gatazka konpontze alde-
ra, euskal presoei elkartasuna
erakustea eta kolektiboaren kon-
trako eskubide urraketak sala-

tzea”. Parte hartzera deitu dabe.
“Salbuespen egoera” eta eskubi-
de urraketa salatu dabe: “Presoe-
kiko elkartasuna deusezteko hel-
burua agerikoa da. Azken pau-
s o a ,  p re s o e n  a r g a z k i a k
desagertzeko emondako agin-
dua”. Azken 30 urteotako euskal
preso gehien dagoz: 783. A.B.

“Salbuespen egoera” eta
euskal presoen eskubideen
urraketa salatuko ditue

Matienaraino (Abadiño) oinez-
koendako “ibilbide zabala” aton-
tzearen aldekoak dira. Kalean eri-
tzi nagusia ei da “lanagaitik edo
aisialdi lez, oinez edo bizikletan,
beste herri batzuetara joateko ibil-
bide handi bat falta” dela. A.B.

K. Aginako
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ZALDIBAR

Erdi Aroko Azoka eta haur
parkea asteburuan Matienan 

Nazinoarteko quad gidarien
txapelketa hartuko dau
asteburuan Traña-Matie-

nak. Txapelketaren harira, eta Uda-
laren 16.000 euroko laguntzagaz,
“familia guztiarendako aproposak
diren” hainbat ekintza antolatu
ditue astebururako, Marisa Vaz-
quez zinegotziak azaldu dauenez. 

Lau gurpileko quad motorren
inguruko ikuskizuna gazteei
zuzenduta ei dago, batez be, eta
asteburuko eskaintza familia guz-
tiarentzako modukoa egin gura
izan dau antolakuntzan jardun
dauen Enduquad elkarteak. 

Haur zein helduendako, egun-
pasarako apropos izan leitekezen
Erdi Aroko Azoka eta haurrenda-
ko parkea izango dira zapatu eta
domeka goiz eta arratsaldean.
Matienako eskolen inguruan ipi-
niko ditue postuak, eta Galizia
plazan izango da haurren gunea.

Artisautza produktuak zein
elikagaiak erosteko aukera izan-
go da azokan, eta salgaiak zelan
egiten diren ikusteko aukera be
izango da erakustaldietan. Ogia,
gozoak, zura, metala eta larrua lan-
duko ditue, besteak beste, astebu-
ruko Erdi Aroko Azokan.  I.E.

Enduquad taldeak antolatu dauen Nazinoarteko Quad Open-aren harira
hainbat ikuskizun eta ekintza izango dira zapatu eta domekan Matienan

Traña-Matienako eskola
inguruan ipiniko ditue Erdi
Aroko lanbide, artisautza eta
elikagaien erakus-mahaiak

ABADIÑO

Adin guztietako
bisitariak hartu
zituen zapatuan
Urkiolako harriak

Eguraldia lagun izan eben, joan zen
zapatu sargorian, Urkiolarako
bidea hartu eben inguruko herrie-
tako biztanle zein Bizkaiko beste
hainbat herritako bisitariek. 

Adin guztietako herritarrak
batu ziren Urkiolako Santutegiko
harriaren bueltan aurten be. Ekai-
naren 13a, San Antonio Eguna
izan zen joan zapatuan, egun
osoan zehar Urkiolako Santutegia-
ren inguruan ospatu ebena.

Tradizinoak agintzen daue-
nez, santutegiko harriaren buel-
tan San Antoniori bikotekidea
eskatzeko ez eze, egunpasarako be
hurreratu ziren asko: goizeko
mezak, nekazal eta artisautza pro-
duktuen azoka, trikitilariak eta
Peñagarikano eta Azpillaga  ber-
tsolariak zitueen gozagai.  I.E.

Udalak 16.000 euroko
diru-laguntzagaz kolaboratu
dau asteburuko ekitaldiak
antolatu dituen elkarteagaz

Emakume eta gizonen
arteko bardintasun plana
Lehenengo Aukera Berdintasun Plana gidatuko 
dau datozen lau urtean Murgibe aholkularitzak 

Berdintasun zerbitzua martxan
jartzeko laguntza teknikoa jaso-
ko dau aurrerantzean Udalak, eta
zeregin hori burutuko dauen
enpresa hautatua dau dagoene-
ko. Zerbitzua martxan ipini eta
Emakume eta Gizonen I. Berdin-
tasun Plana garatzea izango dau
enpresak eginkizun nagusi. 

Udalak deitutako lehiaketa-
ra aurkeztu diren hiru aholkula-
ritza-etxeen artean, Murgibe S.L
enpresa hautatu dabe zerbitzua
eskaini daian. Datozen hilebetee-
tan aholkularitza-etxe horrexek
gidatuko dau I. Aukera Berdinta-
sun Plana gidatzeko ardura. 

Horrela, 2009-2012 lehenen-
go berdintasun plana osatzea
azken helburu dauen prozesua-
ren oinarria izango den herrita-
rren parte-hartzea sustatzeko
pausuak emongo ditue abiatze-
ko. Urte hau amaitzerako ber-
dintasun zerbitzua martxan iza-
tea da aurreikusi dabena.  I.E.

Helburu nagusi Aukera
Berdintasun Plana garatzea
dauen prozesuaren oinarria
parte-hartzea izango da

Sexualitatea bizitzeko era
desbardinak aldarrikatuz
Ekainaren 28a; lesbiana, gay, bisexual eta 
transexualen eskubideen nazinoarteko eguna

Herritarrak sexualitatea bizitzeko
modu desbardinen inguruan jabe-
tzeko helburuz, ekitaldi bi anto-
latu ditu datozen egunetarako
Emakume eta Berdintasun Arloak.
Ekainaren 28a da-eta Lesbiana,
Gay, Bisexual eta Transexualen
Eskubideen Nazioarteko Eguna. 

Ekainaren 28ko aldarrikape-
nekin bat egiteko, 25ean 18:00etan
izango den emakumezkoen
sexualitateari buruzko tailerra
antolatu dabe Errotan: Sexuali-
tatea lehenengo pertsonangoibu-
rua daroa tailerrak, eta parte-
hartzaile kopurua mugatu daben
arren, egun berera arte emon
ahalko da izena. Emakumeen

desira eta fantasien aniztasuna
naturaltasunez lantzea da Miriam
Herbon eta Inma Merinok gida-
tuko daben tailerraren helburua.

Bestalde, EHGAM elkarteak
itzita, Gay, lesbiana, bisexual eta
transexualak atzo eta gaur izene-
ko erakusketa izango da ekaina-
ren 22tik 30a arte kultur etxean.
Astelehenean 19:00etan izango da
Errotan inaugurazinoa. I.E.

Emakumeak sexualitatea
bizitzeko modu ugariei buruz
naturaltasunez berba egitea
dau tailerrak jomuga

Egunpasa egin eben askok zapatuan Urkiolan. Iban Gorriti
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BERRIZ

Maroko da
aurtengo kultur
topaketetako
protagonista
Aurreko urteetako bideari eutsiz,
Udaleko inmigrazio kontseiluak
kulturen arteko topaketaren
bigarren aldia antolatu dau,
domekan. Aurtengo egitaraua
osatzeko orduan, batez be, Maro-
ko hartu dabe kontutan.

Berrizburu kiroldegia leku-
ko dabela, Henna eta perkusino

tailerrak egingo ditue, 11:30etik
aurrera. Tailerrekin batera, aurre-
ko aldietako argazkiekin eta bes-
te herrialdeetatik batutako objek-
tuekin osatutako erakusketa ikus-
gai egongo da.

12:30ean dantzak eskaini-
ko ditue, eta segidan herri-baz-
kari egingo dabe, Marokon ohi-
koa dan cus-cusagaz. Azkenik,
16:00etan errumaniar musikaren
erritmora euskal dantzak dantza-
tuko ditue.

Ekimen honek, besteak bes-
te, berriztarren eta etorkinen
arteko hartu-emonak sustatzea 
dau helburu. J.D.

Henna eta perkusino
tailerrak egingo ditue
11:30etik aurrera

Errumaniar musikak eta
euskal dantzak bat egingo
dabe arratsaldean

Rokodromoa zelan
kudeatu aztertzen
dabil Amaraune
Kirol arloan ohi dauen legez, Udalak eskalada  
taldeari itziko deutso boulderraren kudeaketa

Berriz futbol taldeagaz eta
Oizpe pilota eskolagaz dara-
bilen eredu bera aplikatu-

ko dabe urte amaierarako prest
egongo den rokodromoaren
kudeaketarako. Jabetza Udalarena
izango da, baina barne kudeake-
ta Amaraune eskalada taldearen
esku itziko dabe. Oraindino ez
dabe akordiorik sinatu, baina alde
biak konforme dagoz jardunbide
horregaz.

Ondorioz, Amaraune roko-
dromoaren erabilera arautuko leu-
ken txostena prestatzeko lehe-
nengo pausuak emoten dabil:
“Lokala zelan gestionatu erabaki
behar dogu. Alderdi asko hartu
behar dira kontuan; ordutegia,
garbiketa, mantenimendua…
horrek araudi bat eskatzen dau, eta
horri ekingo deutsagu”, dino Ama-
rauneko kide Iban Estebezek.

Horregaz batera, badakie tal-
dearen finantziazinoa handitu

behar dabena. Horregaitik, Berriz-
ko jaietarako 155 kamiseta atera
ditue, eta asmoa txosnan salgai
ipintzea da.

Amaruneko kideek etorkizu-
neko rokodromoko azpiegiturak
bisitatu ditue oraintsu, eta oso
gustura agertu dira han ikusitakoa-
gaz. Gela zabala da eta aldagelak
be bertan izango ditu. Dagoene-
ko, lanak aurreratuta dagoz, eta
luze barik Udalak boulderra ipin-
tzea itxaroten dabe.

Eraikin berean skate pista be
eraikiko dabe. Arlo horren kudea-
keta herriko skate zaleek eroatea
gura dabe, baina  Udalean ez dagoz
elkarte moduan izena emonda
eta beharrezkoa da hori kudeake-
ta eurei itzi ahal izateko. J.D.

Herriko jaietarako 155
kamiseta atera ditue
finantziazinoa handitzeko

Amaraune eskalada taldearen esku itziko dabe kudeaketa. 

ATXONDO IZURTZA

Datorren urtean
Apatan babeseko
etxebizitza blokea
eraikitzeko asmoa

Tatiana Carreras
Moronatti-ren
argazkia irabazle
Mañariako Tatiana Carreras
Moronatti argazkilari gazteak
hartutako irudi bat izan da Izur-
tzako argazki lehiaketako epai-
mahaiak irabazle hautatu daue-
na. Carreras Moronatti eta akze-
sita jaso dauen Alazne Ibarra
zaldibartarra izan ziren joan zen
zapatuan Udaletxean egin eben
ekitaldian sariak batu zitueenak.

Baldintza bakarra argazkie-
tan Izurtzako motiboak ager-
tzea eban lehiaketan, lamia bat
presan agertzen dauen argazkia
izan da irabazle: epaimahaiak
nabarmendu dauenez, paisaia-
gaz konposizino ederra eta kolo-
rearen eta argiaren erabilera
berezia lortu dau egileak.

Akzesita, Ibarra zaldibarta-
rraren Bitaño auzoaren ikuspe-
gi barritzaileak jaso dau: ohikoa
ez den perspektibatik erakusten
dau auzoa akzesita jaso dauen
irudiak, argazkilariek osatutako
epaimahaiaren ustez. I.E.

Lamia bat eta Bitaño auzoa
era berezian agertzen ditue
aukeraturiko argazkiek

Eusko Jaurlaritzaren babespeko
etxebizitzak esleitzeko Etxebide
zerbitzu publikoak bere garaian
Udalari jakinarazo eutsanez,  ez
zegoen mota horretako etxebi-
zitzak eraiki ahal izateko diru-
laguntza jasotzeko besteko eska-
ririk. Herrian, aurten Arrazolan
atontzen hasiko direnaz gaine-
ra, babeseko etxebizitzarik seku-
la ez denez egin, atxondar askok
beste herri batzuetan emon izan
dau izena, ezker abertzaleko alka-
teak nabarmendu dauenez. 

Egon, babeseko etxebizi-
tzak errentan hartu zein eroste-
ko beharra badagoela uste dau
Gobernu Taldeak. Arrazolako
apartamentuak aurten egokitu
eta datorren urtean babeseko
eskaintza izango dauen etxe blo-
ke bat Apatan eraikitzeko asmoa
daukiela dino Cobosek. I.E.

Arrazolako babeseko
apartamentuak amaitu eta
Apatan babeseko etxebizitza
bloke bat eraikitzea helburu 

Eguaztenera arte
jai giroa nagusi
izango da Axpeko
plaza inguruan

San Joan Eguneko, ekainaren
24ko arratsaldeko briska txapel-
ketagaz amaitu arte, bost egune-
tan jairako hainbat proposamen
izango dira Axpe auzoan. Gaur,
iluntzean altxatuko dabe jaien
iragarle txopoa, eta txapligu eta
kanpai hotsek zabalduko dabe
jairako deia. Mus txapelketa
21:00etan hasiko da, eta, ohitu-
ra denez, berakatz-zopa eta txo-
kolatea dastatzeko aukera izan-
go da triki-festaren aurretik. 

Zapatuan, makailau eta tor-
tilla txapelketak arratsaldean eta
herri- afaria izango dira, eta txa-
lapartari, abesbatza eta dantza-
riak batuko dituen jaialdia
22:30ean hasita. I.E.

Bost egunetan txapelketa,
afari, kontzertu eta partiduak
izango dira, besteak beste

Txopoa jaso eta txapligu eta
kanpai hotsagaz deituko
ditue auzotarrak jaira gaur

Oraindino ez dabe akordiorik
sinatu, baina alde biak
konforme agertu dira
jardunbide horregaz

Skate pista arlo horretako
elkarte baten esku itzi gura
dabe, baina ez dago
horrelako elkarterik herrian



IURRETA

MAÑARIA

Aparkaleku handiak ibilgailuak abandonatzeko leku egokiak izan ohi dira. A.B.

Udalak bertan behera itzitako 40
auto erretiratu ditu lau urtean
Denera, ibilgailua erretiratzeko 82 espediente abiatu ditue 2006tik hona

Udala herrian abandonatuta itzi-
tako ibilgailuak erretiratzen hasi
zela badira lau urte, eta denpora
horretan 40 ibilgailu erretiratu
ditue. Gruak eroan eta desmunta-
tu egin ditue. Halan be, denera, 82
espediente dira Udalak abiatu
ditueenak: beste 42 espedientee-
tatik bik jarraitzen dabe oraindi-
no tramitean. Gainerako 40ak uga-
zabek eurek erretiratu ditue, halan
eskatu ondoren. 

Erdiak Maspe kaleko aparka-
lekuan itzi izan ditue, udal ardu-
radunen berbetan; beste 20 bat
industriaguneetan. Izan dira, bai-
na, Tellitun, kaleetan, A-8 autopis-
tarako sarreran edo nekazaritza
guneetan itzitakoak. Urtez urte
jaitsi egin da abandonatutako ibil-
gailu kopurua. 2006an 33 espe-
diente hasi zitueen; 16 erretiratu
zituen Udalak eta 17 jabeek eurek. 

2007an espedientea abiatuta-
ko 13 ibilgailu kendu zituen Uda-
lak, eta 15 jabeek. Igaz, Udalak

eroandakoak 10 izan ziren —zaz-
pi jabeek—, eta aurten, oraingoz,
hasitako lau espedienteetatik bik
tramitean darraie. Bana eroan
ditue Udalak eta jabeak berak. 

Hile bi
Hile bi inguruan leku berean mogi-
tu barik ikusita emoten da aban-
donatutzat ibilgailu bat, eta jago-
kon prozesua jartzen da martxan:
“Halan be, egia da askotan bista-
koa izaten dela ibilgailua abando-
natuta dagoela; bere egoeragaitik,
batez be”, azaldu dau Iñaki Toto-
rikaguena alkateak. A.B.

Maspe kaleko aparkalekuan
agertu dira erdiak; beste 20
bat industriguneetan
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2006an 33 espediente abiatu
zitueen, 2007an 28, eta 17
igaz. Tramitean dagoz 2009an
hasi ditueen lauretatik bi

Igogailua ipintzeko
eskaerak erantzun
ahalko ditue laster
Igogailuak jartzeko ez eze, fatxada eta estalkiak
zaharbarritzeko laguntzak be arautu ditue

Laster izango da indarrean
egoitzako eraikinetan igogai-
luak ipintzeko baldintzak

arautzen dituen ordenantza; bai-
ta igogailuak jartzeko ez eze, bizi-
toki kolektiboko erabilerako erai-
kinetan fatxadak eta estalkiak
zaharbarritzeko diru-laguntzak
batzen dituen udal-ordenantza
be. Biak ala biak Bizkaiko Aldizka-
ri Ofizialean argitaratu ditue, eta
jagoken epea amaituta, iurretarren
eskura izango dira. Alegazinorik ez
da egon, eta behin betiko onartu
ditu udalbatzarrak araudi biak. 

Irisgarritasuna ahalbideratu
gura deutsee eraikin zaharretan
bizi direlako kalera heltzeko bal-
dintza egokirik ez daukien edo
zailtasunak ditueen herritarrei,
igogailuak jartzeko baldintzak
arautuz. Udalak jaso izan dau
hainbat eskaera –Dantzari eta
Zubiaurre inguruan, adibidez–,
eta orain erantzuna emoteko
moduan izango dira.

Bideratuko diren laguntzak
azpimarratu ditu Iñaki Totorika-
guena alkateak. Udal aurrekon-
tuan 50.000 euro gorde ditue bizi-
lagun  komunitateari –edo eraiki-
n a re n  u g a z a b a  b a k a r r a r i –
bideratutako laguntza horreetara-
ko, eta aurkezten den aurrekon-
tuaren %20rainoko laguntza jaso
ahal izango da; gehienez 10.000
euro. Jaurlaritzak Etxebideren
bitartez emondako laguntza be
gogoratu dau alkateak –Udalare-
nagaz bateragarria– , eta Udalak
Ordenantza Fiskaletan jasotako
hobariak be bai: “Ez gagoz egoe-
rarik onenean, baina laguntza
eskatzeko aukera hor dago”. A.B.

Igogailuak ipintzeko araudia
onartu dau behin betiko
udalbatzarrak; baita hainbat
laguntza batzen dituena be

Kantera Bako Eguna
antolatu dabe zapaturako
Gazte Asanbladaren ekimenez sortutako eguna 
da bihar aldarrikapena eta jaia uztartuko dituena

Ekainaren 20an, bihar, goizeko
09:00etan egin dabe Mañariako
gazte asanbladak antolatu dauen
Kanterarik Bako Eguna hasteko
mendi martxarako hitzordua.

Menditik bueltan datozene-
rako, bazkaltzeko mahaiaren buel-
tan batu aurretik, ekitaldia izan-
go dabe; txalapartariak eta dan-
tzariak bilduko ditue emanaldian.

Horren ondoren, 14:30erako
egin dabe elkarrekin bazkaltzeko
hitzordua, eta antzerki emanaldia
izango da bazkalostean.

Bazkalosteko giro horretan
mahaigaineratuko ditue gazteek
elkarrizketa eta eztabaidarako
gaiak. Egun osorako egitaraua da
Kantera Bako Egunak dakarrena,
eta 19:00etan kalejira eta 21:00etan
kontzertuak izango ditue hurre-
ratzen direnek aukeran. I.E.

Goizean goiz hasiko den 
jai-egitaraua antolatu dabe
gazteek kontzertuekin
amaituko den egunerako 
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OTXANDIO

MALLABIA

Guraso elkarteak maiatzean eta ekainean jolas tradizionalen inguruko ikastaroa antolatu dau. 

Jolas Eguna antolatuko dabe
ikasturtearen amaieragaz batera
Jolas tradizionalak berreskuratuz, euskara bultzatzea dabe helburu nagusi

Mainondo guraso elkarteak
eta Udaleko euskara
batzordeak Jolas Eguna

antolatuko dabe, datorren maia-
tzaren 23rako. Ekimenaren hel-
buru nagusia hainbat belaunaldi-
tako herritarrak jolasen atxakian
batu eta euskararen erabilera bul-
tzatzea da. Parte-hartzaileak arra-
tsaldeko 18:00etan elkartuko dira

plazan. Martitzenean, musika eta
jan-edana be ez da faltako.

Guraso elkarteak aspadi zeu-
kan jolas tradizionalak berresku-
ratzeko asmoa. Sasoi bateko jola-
sak galtzen zebilzela ikusita, tra-
dizino horreek ezagutzera emotea
erabaki eben.  Ikastaroa antolatu
dabe lehenago, eta orain bilduta-
koa plazara aterako dabe. J.G.

Vulcano Egunaren arrakasta ikusita,
datorren urtean be antolatuko dabe 
Vulcano taldeak  antolatutako ekimenetan jente askok parte har-
tu eban, joan zen asteburuan. Lehenengo Vulcano, Lemoa, Area-
tza eta Dimako futbol taldeen arteko txapelketa jokatu zen; sei-
tik bederatzi urterakoen artean. Frontoian antolatutako bazkari-
ra 230 lagun batu ziren gero. Vulcanoko ordezkarien esanetan,
datorren urtean be Vulcano Eguna antolatzeko asmoa daukie.

Jaiak ospatuko
ditue asteburuan
Gerea auzoan
Ekainaren 16an emon eutseen
hasiera gerearrek auzoko jaiei,
mezagaz eta txopo-jasotzeagaz.
Datorren astebururako be ekital-
di sorta antolatu dabe.  Bihar,
ekainaren 20an, 17:00etan txo-
kolatada izango da auzoko hau-
rrentzat. Briska txapelketari,
barriz, arratsaldeko 19:30ean
ekingo deutsie.

Domekan, 11:00etan, meza
izango da, eta 12:00etan aizko-
ran, harrijasotzen, trontzan eta
arineketan jardungo dabe Malle-
goi – Zelai eta Aitor Elordi –  eta
Zelai III gaztetxoek. 12:30ean
Miren eta Idoiaren harri-jasotze
erakustaldia eta umeen jolasak
egingo ditue.  Bittorio Zelaia,
Goizeder, Artabeitti eta Malora
asto-probetan arituko dira. Jaien
amaieran jeneroz betetako karre-
tila zotz egingo dabe. P.M.

Datorren martitzenean,
arratsaldeko 18:00etan,
herriko plazan jolas tradizio-
nalak ezagutzeko aukera

Gimnasia erakustaldia eskaini
dabe adinekoek frontoian

IURRETA

Ona-ko Karmel Onaindia saridun
Ona Electroerosioneko bazki-
de-sortzaile eta presidente Kar-
mel Onaindiak jaso dau ‘La cita
de la Empresa Vasca’-ko bizi
oso bategaitiko aurtengo saria.
Aurrezki Kutxak eta Euskal Irra-
ti Telebistak (EITB) emondako
sariotako sari berezia El Igua-
latorio Médico Quirúrgico-k
lortu dau (IMQ). Enpresen berri-
kuntzaren sailean Progenikak
lortu dau saria, eta ‘Euskal
Manager’ saria Norbega enpre-
sako José Miguel Lanzagortak.

DURANGO

Aitziber Irigoras Durangoko alkateak jasangarritasunari buruz-
ko jardunaldietan parte hartu dau, Granadan (Andaluzia), dipu-
tazinoak “ingurumenaren egoeraz arduratuta eta etorkizun
hobea lortzeko pausoak emoteko” eratutako TEMA y ECEMED
egitasmoaren baitan. Ekintza planak. Ikuspuntua eta propo-
samenak mahai-inguruan parte hartu dau, Salobreña (Grana-
da) eta E’Elianako (Valentzia) alkateekin, besteak beste. 2002an
abiatutako Tokiko Agenda 21en esperientzia azaldu dau. Orain,
2007-2010 ekintza plana garatzen dihardue.

Jasangarritasunari buruz, Granadan

Iurrerako Gazte Asanbladak ekitaldi sorta antolatu dau, gaur,
Aita San Migel plazan botatzeko zen azken eraikinetik irtete-
ra behartu ondoren, “orain arteko bideari eutsiko” deutsiela
gogorarazoteko. Horretara, elkarretaratzea deitu dabe, gaur,
19:30ean; Askondo eta herrigunetik plazaraino kalejira egin-
go dabe, 20:00etan. Afaria be antolatu dabe, plazan, 21:00etan
—Gau Argi tabernan dagoz txartelak salgai bost euroan— eta,
ondoren, bideo emanaldia ez eze, erromeria be izango dabe.
Petite & Konpani taldeak 22:30ean joko dau. Gaztetxekoek azal-
du dabenez, txosna eta musika be egongo dira.

XIII. Gimnasia Erakustaldia antolatu dau, asteon, Durango-
ko Merinaldearen Amankomunazgoko Adinekoen Sailak. Atzo
izan eben topaketa, Iurretako Olaburu frontoian. Abadiño,
Durango, Elorrio, Iurreta, Mañaria, Markina, Zaldibar eta Zor-
notzako 13 taldek jardun eben, 11:15ean hasita: Abadiñoko
kiroldegiko Zelaieta eta Traña-Matienako taldeak; Durango-
ko Joxemiel Barandiaran eta Tabira egoitzak, eta Izar-gaztea
elkartea; Elorrioko kiroldegia eta egoitza, eta Txintxirri; Maña-
riko taldea; Markinako San Roke egoitzako Eguneko Zentroa;
Iurretako taldea, Zaldibarkoa, eta Zornotzako Orue egoitza-
ko taldea. Erakustaldia eta gero, Goiurian bazkaldu eben.

Gazte Asanbladakoek “euren
bideari eutsiko” deutsiela dinoe

AFM
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BERBAZ
“Formazinoa bultzatu gura dogu,
Chorrilloko gazteei irtenbidea emoteko ”
Maristak ikastetxearen laguntzagaz Panamako Chorrillo auzoan Lanbide Heziketa zentroa zabalduko dabe 

ditu behar dabela-eta,  lan
eskaintza handia izango dogu,
eta kanpotik datozenak kon-
tratatu beharrean bertakoak
kualifikatu gura doguz.

Proiektu garrantzitsua da hori.
L a t i n o a m e r i k a n  d a t o r r e n
hamarkadan azpiegitura alde-
tik egingo den proiektu garran-
tzitsuenetakoa izango da, eze-
lango dudarik barik. Behar
horreetarako langile kualifi-
katuak beharko dira. Egoera
horren aurrean, Gobernuak
INADEH erakundea indartu
gura izan dau. 

Kanalaren zabalkunderako erre-
ferenduma egin zendueen.
Erreferendum horretan herri-
tarren %70ek baiezkoa emon
eutson kanala zabaltzearen
proiektuari. J.G.

Lía Méndezek erronka han-
dia hartu dau Panama
hirian Arrupe proiektua-

ren arduradun legez. Maristak
ikastetxearen laguntasuna-
gaz, Chorrillo auzoan Lanbi-
de Heziketa irakasten hasiko
dira. Zentroko zuzendariak
auzo horretako errealitatea
ondotxo ezagutzen dauen
arren, gazteei lan arloan irten-
bideak bilatzen laguntzeko
prest dago. 

Zelan sortu da Maristen eta INA-
DEHren arteko hartu-emona?.
Karmelo Gorritxategi abadeak
urteak emon ditu Panaman,
eta bere bitartez sortu zen har-
tu-emona. Maristetatik hara
bisitan etorri zenean, Julen
Elgeta hemengo zuzendaria
ezagutu neban. Sasoi haretan
gazteekin Panama eskola-tai-
lerrean nenbilen lanean. 

Zentroko zuzendari izatea ardu-
ra handia izango da zuretzat.
Erronka handia da. Auzo gatxa
eta arriskutsua den arren, gaz-
t e e i  b i z i m o d u a  a l d a t z e k o
a u k e r a  e s k a i n t z e n  j a k e l a  
deritzot. 

Chorrillo historia handiko auzoa
da, ezta?
22.000 bizilagun batzen dituen
auzo behartsua da. Hasieran,
kolonia sasoian hiriko arraba-
la zen. Panama hiriko zentro
historikotik oso gertu dago.
Urbanistikoki gune oso garran-
tzitsua da, handik gertu inte-
reseko leku ugari dagoz-eta.
Kanala eraiki ebenean, langi-
le asko hara joan zen bizitze-
ra. 1989an AEBen inbasinoan,
bonbardatu egin eben, auzo-

ko zentroan Noriegaren koar-
tel zentrala zegoen-eta. Berre-
raiki egin eben gero. Delikuen-
tzia da auzoko arazo nagusia.

Zer egoeratan bizi dira gazteak?
Delinkuentziak gazteei eragi-
ten deutse gehien. Bandetan
antolatzen dira lurraldea kon-
trolatzeko. Ohikoa da bandak
lapurretan edo droga kontue-
t a n  i b i l t ze a .  Eu re n  a r t e a n

gerrak egiten ditue. Tiroketa
ugari izaten da. 

Zer helburu daukaz zuen proiek-
tu honek?
Lanbide Heziketa barri bat
eskaintzea. Orain arte INA-
DEHk antolatutako formazino
ikastaroak oso laburrak izan
dira. Gure asmoa hango beha-
rretara moldatuta, hemengo
Lanbide Heziketaren eredua
eskaintzea da. Espezialitate
bakotxeko gaiak lantzeagaz

batera, beste arlo batzuk jorra-
tzea gura dogu. Aldundiak eta
M a r i s t e k  l a g u n t z a  h a n d i a
emon deuskue hemen,  eta
Panaman INADEHk eta La Ciu-
dad del Saber-ek. 

Zelan emongo dozuez lehengo
pausuak?
Bigarren Hezkuntzako ikaske-
tetako eraikina erabiliko dogu.
Hasteko elektrizitate ikasketak

eskainiko doguz. Materiala
bidean da, Euskal Herritik bial-
duta. Irakasleak kontratatu
behar doguz, eta ikasleekin
elkarrizketak egin. Lehenengo
urtean 25 plaza izango dira, eta
bigarrenean beste hainbeste. 

Zer etorkizun izan leikie?
Danek ezin dabe unibertsita-
tera joan, baina horrek ez dau
esan gura beste aukera batzuk
ezin direnik sortu. Tailer bate-
ra ikastera joateak ez deutso
inori bizitzarik aldatzen. Gaz-
teei beste irtenbide bat emo-
t e k o  i k a s t a r o  i r a u n k o r r a k
eskaintzea beharrezkoa da, eta
horixe da lortu gura doguna.

Ikastaroa amaituta lana topatze-
ko aukerarik izango dabe?
For mazinodun beharginen
eskaera handia da. Kanala han-

Judit Fernandez

Lía 
Méndez •

Arrupe proiektuko
zuzendaria

Panamarra

45 urte

“Panamako kanala zabaldu dabela-eta,
langile kualifikatuen eskaria dago. 

Gazteek lan horreek egin ahal izateko 
formazino gehiago behar dabe” 

“Gazteak bandetan
antolatzen dira.
Kaleetan zoazela
tiroketak ohikoak
izaten dira”

“Maristen Lanbide
Heziketa eredua
hango egoerara
moldatzen 
ahaleginduko gara” 
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Ainhoa Iturbe
EHNE sindikatua

Abiadura Handiko Tontoak
Abiadura Handiko Listoak

Abiadura Handiko Trenaren
lizitazioak eta obrak arindu
nahi dituztela azaldu dute
Gasteizko Gobernuko inkilino
berriek. Hauek, lehengoak
bezala, Euskadiren alde, hain
zuzen espainiarrak bezala,
hauek ere Euskadiren mesede-
rako eraiki nahi baitute
Abiadura Handiko Trena;
historian beti gertatu izan den
bezala, espainiarrak beti gure
etorkizun hobearen aldeko
pentsamenduaz lanean.

Baina, hara non, frantziar
Estatuko nork eta barne
ministroak Lapurdi zauritu
behar zuen LGVa –hau da,
beraien AHTa– bertan behera
uzteko agindu duen. Orain arte
eginda dauden trenbideen
gaitasunak agortu arte berririk
ez egiteko. Beraz, Abiadura
Handiko Trena arin batean
helduko da Iruneraino, bertan
abiadura normalean igaro
beharko du Hendaia eta
Baiona arteko tartea, eta
abiadura handian jarraituko
du Frantzian barrena.

“Gaizki pentsatu eta
asmatuko duzu” dio atsotitzak,
eta gaizki pentsatzera noa.
Hain zuzen ere, Iparraldean eta
Frantzian euskaldunak
atxilotzeko ardura duenak,
espainiarrek estrategikotzat
jotzen duten lotura ez egiteko
agindua eman du. Gaizki
pentsatzen jarrita, beste
batzuetan gertatutakoa
gertatuko dela berriz ere uste
dut; hau da, Hendaia eta
Baiona arteko tarte hori egin
egingo dela, baina frantziarrek
atxilotu batzuekin ordainduko
dute beraien partea eta obrak,
diruz, espainiarrek (guk,
espainiarren artean) ordaindu-
ko dituzte isilik eta buztana
hankartean sartuta. Hogei edo
hogeitamar urte barru hala
esango digute, azpiko negozia-
keta honetan dabiltzanek.

Azken finean jakina da,
batzuk Abiadura Handiko
Listoak dira, eta beste batzuk
Abiadura Handiko Tontoak
dira. Eta guk erdian egon
behar...

Inguruko nekazaritza eta abelburu feriek hainbat buru batu ohi ditue. Judit Fernandez

Barriro “dumping”-a hasi
izana salatu dau EHNEk

Gureokela taldeak barriro
“dumping” praktikak hasi
dituela salatu dau EHNEk,

“okela ekoizten daben baserrita-
rrengan ondorio latzak eraginez”.
Kritikatu dabenez, Gureokelak
“harakinei labeldun okela produk-
zino kosteetatik beherako pre-
zioan dihardu eskaintzen”. Holan,
“okela ekoizpenagaz lotutako base-
rritarrek kobratzen daben prezioa
aldapan behera botatzea” lortzen
da. Gainera, komertzializazino ara-
zo handienak dagozen urteko sasoi
batean gertatu ei da hori. EHNEk
galdetu dau zelan den posible Eus-
ko Labelak “bertan ekoiztutako
okelaren prestigioa suntsitzen

dauen” holako praktika bat onar-
tu izana.

EHNEren ustez, “beharrezkoa”
da Administrazinoak Prezioen
Behatokia albait arinen martxan
jartzea. “Produkzinotik salmenta-
ra, kate osoan, prezioa zelan sor-
tzen den kontrolatu behar da horre-
gaz”. Era berean, “gehiegizko diru
etekinak eta, kasu honetan lez,
‘dumping’ praktikak kontrolatu
eta horreen eragileak zigortu behar
ditu”. EHNEk Eusko Jaurlaritza eta
diputazinoei dei egin deutse prak-
tika “maltzur horreetan” dihar-
dueen enpresei diru publikorik ez
emoteko. A.B.

Gureokelaren jarrerak “baserritar haragi-ekoizleengan” daukaz ondorioak

DURANGALDEA

Udalak eskainitako zerbitzua iza-
nik, Nafarroa Zentroko langileek
euren soldatak Udaleko lan-tal-
dearenagaz parekatzea aldarri-
katzen dabe. Urgatzi enpresak
azpikontratatuta dihardue ber-
ton 34 langilek, eta ekainaren
25ean elkarretaratzea egingo
dabe zentroaren aurrean,
11:30ean. Halaxe azaldu dau ELA
sindikatuko Amaia Gonzalezek. 

Jubilatuen Egoitza, Nagu-
sien Egoitza eta Adimen Urriko
Pertsonendako Eguneko Zen-
troa dagoz Nafarroa Zentroan.
Denera, 60 erabiltzaile inguru
ditu horrek, eta horreetatik 10
dira Durangaldekoak. Urgatzi
enpresak azpikontratatutako lan-
gileak zuzendaritzagaz eta Uda-
lagaz jarri dira hartu-emonetan.
Udalak, baina, ez deutse eran-
tzun, eta enpresak ez dau onar-
tu egindako proposamena.
Udalhitz hitzarmenean jasotako
zenbait baldintza parekatzea lor-
tzeko negoziazinoa zabaltzea
gura dabe langileek: “Prozesu
luzea izango da, baina, negozia-
tzeko prest gagoz. Garbitasune-
ko langileek be lortu dabe”. A.B.

Administrazinoak Prezioen
Behatokia martxan jartzeari
“preminazko” deritzo EHNEk

Urgatzi enpresak
kontratatutako 34
beharginek dihardue
Nafarroa Zentroan

Mobilizazinoak
hasiko ditue
Nafarroa
Zentroan

‘Dumping’ praktikak
kontrolatzeko eskatu dau
nekazarien sindikatuak

Lapurdi zaurituko luken
LGVa bertan behera 
uzteko agindu dute Elkarretaratzea deitu dabe

hilaren 25ean, 11:30ean,
zentroaren aurrean

Prozesu “luzea” izango
dela aitortu dabe, baina
negoziatzeko prest dagoz
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Durangoko Andragunean daude ekainaren 30a
arte Noemi Perez artista gazteak emakumearen
inguruan sortutako koadro eta testuak.

Kaleratu berri duen liburuari buruz aritu zaigu
Joseba Azkarraga abadiñarra asteon. Egungo
gizarteari buruzko gogoeta da idatzi duena.

13 ’Berandu baino lehen’ liburuaz12 Emakumeak motibo nagusi

KULTURA

MUSIKA EMANALDIA

LLoorraatteeggiikkoo
KKoonnttzzeerrttuuaakk
udaren 
iragarle 

J atorri askotakoak diren
musikariek osatzen duten
Damba taldea izan zen,

joan zen barikuan, Berrizko Uda-
letxeko eskaileren goikaldea ohol-
tzatzat izan zuen lehena. Sustraiak
Euskal Herria, Venezuela, Espai-
nia eta Kuban dituzten erritmo
berrituak jo zituzten Berrizen.

Munduko musiketatik, eta
tradizioa eta modernitatea uztar-
tzetik sortutako rumba, blues eta
reggae doinuak lantzen dituzte,
saxo, baxu, perkusio, trikiti, kan-
tari biren ahots eta gitarrekin. 

Dantzarako eta festarako gon-
bita egiten duten doinuei, jesarri-
ta eta txaloka erantzun zieten
hasieran Berrizko Udaletxeko lora-
tegian batu ziren entzuleek. Azken

kantan, txaloak emateko eskuak
ez ezik hankak eta gerriak ere
mugitu zituzten lorategian.

Uztailaren 11n Urruñan eta
irailean Getxoko Folk jaialdian
ditu Dambak hurrengo emanal-
diak, eta Berrizen bezala, Y si rom-
po mi camino aurkeztuko dute.

Hurrengo, UNHE hirukoa
Gaur da Lorategiko Kontzertuen
bigarren emanaldia, 2008an
Berrizko Kultur Etxea inauguratu
zuen UNHE hirukotearen eskutik.
Aiartzaguena berriztarraren tron-
peta, pianoa eta bibrafonoak osa-
tzen dute taldea. “Euskal bossa-
nova” deitzen dutena deskubritze-
ko, edo, kasua bada, errepikatzeko
aukera da gaurkoa. I.E.

Josu Aiartzaguena

tronpeta jotzaile

berriztarraren UNHE

taldearen emanaldia

Argazkia: Kepa Aginako
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PINTURA ERAKUSKETA

Koadroak, testuak eta musika
erakusketa intimo bat osatzen

Azken bolada honetan euskal udal ugarik dihardue euren
herrietako mapak egiten. Ezagutzen doguzen asko txukun eta
zehatz argitaratu ditue, jagoken hizkuntza aholkularitza ber-
matuz. Azkenetarikoak Otxandio, Urduña  eta Basauri. Duran-
galdean, ez bakarrik mapa onak, ikerketa toponimikoak be bide-
ratu  eta argitaratu ditue Ermua, Zaldibar eta Elorrioko udalek
eta, une honetan,  Durangok eta Berrizek aginduta daukiez topo-
nimia ikerketa eta normalizatze lanak, gero, besteak beste, beha-
rrezko bermez, mapak argitaratzeko.

Tartean, oraintsu, Garaiko Udalak hogeitaka hutsekin argi-
taratu dau mapa polit bat. Lehentxoago, Izurtzakoa ikusi gen-
duen, oraindik askoz errakuntza gehiagoz eta, hori, aditzera emon
geuntsan alkate andreari. Iurretakoa be, orain lau-bost urte argi-
taratua, akatsez josita zegoen. Hirurok,  zoritxarrez,  Eusko Jaur-
laritzak  diru-laguntza emonda, baina kalitate bermerik  exiji-
tu barik. Abadiño eta Atxondok, guk dakigula, oraintsu ez dabe
udal maparik argitaratu, nahiz eta aspaldikoak nahiko eskasak
izan. Mallabiko eta Mañarikorik ez dogu ezagutzen.

Badira urteak, ERAZ aldizkarian eskatu geuntsala
Amankomunazgoari Merinaldeko mapa ganorazko bat argita-
ratzeko, euskal filologian edo historian lizentziatu bati presta-
keta aginduz eta babestuz, prest ginelarik aholkularitza emo-
teko. Gaur arte.

Orain pare bat aste aldizkari honetan irakurri genduen:
“GARAI. Mendien barri emongo dauen mahaia ipiniko dabe
begiratokian”. Lehen be egon zela uste dot eta, bertan ageri ziren
izen batzuk ez zegozen zuzen jarrita. Euskal Herriko Mendi Fede-
rakuntzak, gure mendion katalogo oso ona argitaratua dauka,
baita, beste bat, Bizkaiko mendiena be, Foru Aldundiaren babe-
saz, oraindino zehatzagoa. Poztuko nintzateke udaletxeko nor-
bait “Begiratokiko” izenen kalitateaz kargutuko balitz.

GEURE DURANGALDEA

Jose Luis Lizundia
Euskaltzaina

Udal 
mapa
eskasak

D urangoko Pinondo etxeko
beheko solairuan dagoen
Andragunearen sakone-

ko gela batean dago ikusgai Duran-
gon bizi den Noemi Perez “Mimi”
artista gazteak osatutako Momen-
tuak pintura erakusketa. 

Sartzerakoan, hormetako koa-
droak ez ezik, kasuan kasurako
artistak hautatutako musika sar-
tuko zaio bisitariari barrura: Anto-
nio Vegaren El sitio de mi recreo
entzungo du, esaterako, atea zabal-
tzean. Koadroetan azaltzen dena
indartzen duten musikak aukera-
tu ditu erakusketarako.

Emakumeak dira beti
Gela txikian, koadro koloretsuak
daude eskegita: guztietan emaku-
meak dira motibo nagusi. Pinto-
reak berak azaldu digunez, egiten
dituen koadro guztietan agertzen
dira emakumeak: “koadro bakoi-
tza momentu baten isla, autoerre-
tratu bat bezalakoa delako”. 

Artistak berak bizitako espe-
rientzia ugariek eraginda sortuta-
koak dira koadroak, artista gazteak
azaldu digunez: koadroetan mar-
gotutako egunerokoa. 

Martitzen honetan lehenen-
goz egin du bere lanen erakuske-
ta batean gidari lana, eta Andra-
gunean erakusgai ipini dituen bere
Momentuak azaldu ditu.

bezalako espazioetan eta taberne-
tan erakutsi izan du batez ere Noe-
mik bere lana. Uztailetik irailera
arte, Collins tabernan izango du
erakusketa. Ikasketak bukatuta,
diseinu arloan egin izan du lan.
Orain pintatzeko denbora gehia-
go duela azaldu digu.  

Une bakoitzean pinturarekin
adierazi nahi duenera moldatzen
du Perezek koadroaren euskarria:
formatu handi zein txikia baliatzen
ditu bere sentsazio eta sentipenak
margotzeko. Kolorea jartzerakoan,
ematen duen kontrastea gogoko
duelako, pintura akrilikoa erabil-
tzen du asko, eta esan digunez, noi-
zean behin baliatzen ditu ikatza
edo kolore pastelak. 

Koadro bakoitza egiterakoan
sortutako gogoeta eta sentsazioak
idatzita jaso ohi ditu Noemi Pere-
zek, eta Durangoko Andragunean
ekaina bukatu arte ikusgai duen
erakusketarako, koadro bakoitza-
ren aldamenean erakusten du ida-
tzitako hori lehenengoz. Espazio
nahiko “intimo eta aproposa” iku-
si duelako erabaki du koadroen
ondoan bakoitza egiterakoan sor-
tutako idatzizko sentsazioak ere
ikusleekin konpartitzea.

Arte Ederretako ikasketak
bukatu zituenetik, Andragunea

Uztailean Collins taber-

nan ipiniko duen era-

kusketa lantzen dabil

“Koadro bakoitza nire

bizitzako momentu

baten isla da”

Artistak idatzitako

gogoetak daude koadro

bakoitzaren aldamenean

“Egiten ditudan koadro

guztietan agertzen da

zelanbait emakumea”

Durangon, Pinondoko Andragunean, ipini ditu Noemi Perezek koadroak

Judit Fernandez

I.E.
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Soziologiaren  eta
psikologiaren
bidegurutzean,
nortzuk  garen
ulertzeko  bidean  

Noiz idatzitako testuak dira
‘Berandu baino lehen’-ekoak?
Azken lau bat urteotan, gitxi
gorabehera. Lanari lapurtutako
orduetan idatzi ditut, astebu-
ruetan edo zeozer esateko beha-
rra sentitu izan dodanetan.

Zerk bultzatzen zaitu gai bati
heldu eta idaztera?
Estimuluak askotarikoak izan
dira. Kapituluetako batean,
Atxagaren elkarrizketa batean
zerbaitek deitu eustan atentzi-
noa, eta horren inguruan idaz-
teko beharrizana sentitu dot.
Beste kasu batean, lagun batek
esan eustan antidepresiboak
hartzen hasi zela, bere esperien-
tzia kontatu eustan eta, anek-
dota hori abiapuntu hartuta,
depresinoari buruzko gogoeta
idatzi neban. Hurrengo batean,
Kuban gertatu jakun kontu bati
buruz. Beste batean, Bilboko
La Vieja auzoan bizi izandako
pasarte bati buruz…

Historia beste anekdota.
Bai. Entzundako edo neuk bizi-
tako anekdotak erabili ditut bizi
dogun gizarteari buruz gogoe-
ta egiteko. Argazkilari baten
moduan ibili naz: XXI. mende-
ko bizitzari erretratuak atera
deutsadaz eta, argazkiak atara
ondoren, argazki bakotxaren
esangurari buruz idatzi dot.

Ardura berezia sortzen deu-
tsuen gaiak dira?
Bai. Oro har, gizartean ardura
berezia sortzen daben gaiak
dira: krisi ekologikoa; depresi-
noa eta bere kausa sozialak;
euskal gatazka; gure garapen
eredu produktibista; maitasu-
na eta gaurko harreman afekti-
boak; gorputz perfektua eduki-
tzeko daukagun obsesinoa non-
dik datorren; pobrezia; euskal
subiranismoa; identitate kon-

tsumistak; gaurko arazo psiki-
ko barriak; krisi energetikoa eta
horren ondorio posibleak… Gai
asko aztertzen dira liburuan.
Baina, aldi berean, badago bata-
sun bat, badago gizartearen gai-
neko ikuspegi kritiko bat.

Norberarendako be onuraga-
rria da errealitateari begiratu
eta gogoeta egitea?
Niri balio deust, eta uste dot edo-
norentzat lagungarria izan lei-
tekela. Orain ehun urte jaio izan
bagina, geure bizitza, geure
esperientziak, geure bizipenak,
ezberdinak litzatekez. Euskal
Herrian barik, munduko beste
puntan jaio izan bagina, zere-
sanik ez. Garai eta geografia
konkretu batek emoten deusku
izana: garai jakin baten taupa-
dak eta leku baten ezaugarriak
gure parte dira. Gure garaia eta
lekua ezagutzeak aukera emo-
ten deusku geure burua hobe-
to ezagutzeko: norbanako
modura sortutakoa edo gizar-
tearen antolamendu kaskarren
ondorioz sortutako sufrimen-
dua nondik datorren ikusteko.

Zein da pentsatutakoa idatzi
eta liburua egiteko prozesua?
Konplikatua. Erditze luze bat
da. Liburu bat argitaratzea luzea
da. Puntu perfekzionista bat
edukiz gero, are gehiago; batzue-
tan lagungarria da, baina infer-
nu txiki batera eroan ahal zaitu
perfekzionismoak. Alberdania
argitaletxeko liburuei Antton
Olariagak egiten deutsez azalak,
oso lan ederrak gehienetan, eta,
euskara zuzentzaileak Euskal-
tzaindiaren azken arauak sartu
behar ditu. Beraz, ez da baka-
rrik norbere lana. Liburu hone-
takoa, baina, epiduralagaz egi-
niko erditzea izan da: ez da hain
luze eta konplikatua izan.

‘Berandu baino lehen’ liburua plazaratu
dau Joseba Azkarraga soziologo eta
irakasle abadiñarrak. Gaur egungo gizar-
tearen zein berau osatzen dogun norbana-
koen inguruko gogoetak jaso ditu bertan 

Soziologia eta psikologia.
Nortzuk garen azaltzeko, sozio-
logia eta psikologiaren arteko
bidegurutzea oso da emanko-
rra. Soziologiak paisaia jartzen
dau. Psikologiak, barriz, bidaia
pertsonala esplikatzen dau.
Bidaia pertsonalak ezin dira pai-
saia barik ulertu. Eta kontrara,
paisaia zelakoa den kontatzeko,
kontuan izan behar dozuz nor-
banako errealak eta euren espe-
rientzia errealak. Paisaia sozial
eta historiko bako biografia,
zuringo bako arrautza da.

Politika eta esparru pribatua.
Batzuetan, kontu potoloei hel-
du deutset: globalizazinoa, kri-
si energetikoa, krisi ekologi-
koa… Bestetan, bizitza txikiari:
gaurko euskal umeak, gaurko
ego indibidualak zer puztuta
dagozen, zergaitik kontsumi-
tzen dogun horrenbeste…
Argazkilariaren antzera, zooma
erabili dot: zooma orain zabal-
du eta orain estutu egin dot, pai-
saia edo pertsonen aurpegiak,
zimur eta guzti ateratzeko. Sarri
pertsonaren barruari begiratu
deutsat eta, gero, barru hori
esplikatzeko pauso bat atzera
emon eta gizarteari atera deu-
tsat argazki orokorra.

“Gizarte moduan be,
hazkunde ekonomiko
etenik bakoak ezin
gaitu inora eroan”

Zer da berandu baino lehen
aldatu behar geunkena?
Gauza asko, baina hiru aitatu-
ko ditut. Bat: gitxiagogaz hobe-
to bizi leiteke. Oporretan plane-
taren bestaldera joateak edo
plasma pantailak ez gaitu
zoriontsuago egingo. Jente asko
berandu konturatzen da aspek-
tu ez materialak izan direla bizi-
poz gehien emon deutsienak
(krisi garaian, kontuan hartu
beharrekoa da). Bi: gizarte
moduan be, hazkunde ekono-
miko etenik bakoak ez gaitu
inora eroango. Eroatekotan,
zulora eroango gaitu. Hiru: eus-
kal suberanismoak esnatu beha-
rra dauka, berandu baino lehen.

Etorkizuna zelan ikusten dozu?
Dilema potoloak daukaguz, bai-
na ez gabilz sakoneko arazoei
aurre egiten. Gaixo dagoen gizar-
teari botikak emoten gabilz, sin-
tomak desagertarazteko, baina
ez gabiz gaixotasuna osatzeko
politikak martxan jartzen. Kez-
kaz bizi dot etorkizuna, bai eus-
kaldunona, bai munduarena.
Baina, ez da kezka desmobili-
zatzailea: bizi dogun mundua
ulertzea inportantea da, baina
berau hobetzeko inplikazinora-
ko balio behar dau kezkak. I.E.

“Gizartean ardura
berezia sortzen
daben gaiak lantzen
ditut liburuan”

“Entzundako edo
neuk bizi izandako
anekdotak erabili
ditut gogoetarako”

Judit Fernandez

“Paisaia sozial eta
historiko bako
biografia, zuringo
bako arrautza da”

“Soziologia eta
psikologiaren arteko
bidegurutzea oso
da emankorra”

LITERATURA ELKARRIZKETA



KulturaK 2009ko ekainaren 19a, barikua anboto14

ANTZERKIA JAIALDIA MUSIKA LEHIAKETA

ANTZERKIA EMANALDIA

D eabru Beltzak taldearen
Les Tambours de Feuekai-
naren 20an izango da

Iurretako Kalez Kale jaialdiaren
baitan ikusgai: Aita San Migel pla-
zan, 22:00etan, da hitzordua. 

Kale antzerkia egiten 1996
urtetik diharduen Deabru Beltzak,
lau kontinente eta 30 herrialde bai-
no gehiagotan 2.000 emanaldi bai-
no gehiago egin ondoren dator
Iurretara, Durangaldeko herrita-
rrei euren lana erakustera. Perku-
sioa, zuzeneko musika, piroteknia
eta efektu bereziak dakartzate. 

Trapu Zaharra gaur
Trapu Zaharra antzerki taldearen
urteetako esperientziak emanda-
ko ezaugarri guztiak biltzen dituen
El pisito antzezlana da ekainaren
19ko Iurretako Kalez Kaleko pro-
posamena: jolas asko, parte-har-
tzea eta harridura eragiten duen
lana da gaur 20:00etan Askondon
luzatuko digutena.

Javier Barandiaran, Txubio F.
de Jauregi eta Santi Ugalde dira 25
urtean kale antzerkia egiten dihar-
duen talde honetako kideak, eta
gaur Kalez Kalen izango direnak.

Banandutako gizon bi, bizi
duten egoera prekarioak behartu-
ta, kanpinean karabana konpar-
titzera behartuta aurkituko dira. 

Zapaturako apropos
Iurretako Udalak eta Mikel Deu-
na kultur elkarteak antolatzen
duten Kalez Kaleren hirugarren
edizioa itxiko du, aipatu bezala, Les
Tambours des Feus ikuskizunak.
Baina ekainaren 20an, eguerditik
aurrera bada antzerkia, musika
eta bestelako ikuskizunak kalean
eta doan gozatzeko aukerarik
Iurretan: bihar, 12:30ean, Askon-
don izan denaGanso Renato izan-
go da. Amilburun, berriz, Pantha-
Rhei izango da, 17:30ean. I.E.

Fanfarre, banda eta kaleko musi-
karen laugarren lehiaketa izango
da asteburu honetan Amorebie-
ta-Etxanon. Sei herrialdetatik dato-
zen bederatzi banda izango dira
Zornotzako kaleak eszenatoki
izango dituztenak.

Frantziako La Fanfare en
Petard eta D’Ixie Et D’Ailleurs,
Belgikako Fanfare Du Belgistan,
Portugalgo Desbundixie, Madrile-
ko La Brassa Band, Gasteizko Turu-
kutupá, Alemaniako Express Brass
Band, Galiziako Festicultores Trou-
pe eta Herbeheretako Brasta tal-
deak aukeratu dituzte aurten Zor-
notzako sariketan lehiatzeko.

Banda gonbidatu moduan,
berriz, Irmaos Esferovite portugal-
darrak datoz aurten Haizetarara.

Irabazle hautatzen duten tal-
deak 10.000 euroko saria jasoko du,
eta Natxo de Felipek zuzenduko
du epaimahaia.  Jaialdiko entzu-
leen arabera banatuko duten 4.000
euroko saria ere izango da.

Musika tresnen azoka
Bigarren eskuko musika-tresnen
salerosketarako azoka eta  luthie-
rren erakusketa ere izango da aste-
buruan Amorebieta-Etxanon:
hari-instrumentuak, erdi arokoak,
kutxa flamenkoak, txirulak eta
abar izango dira ikusgai. Gainera,
perkusio eta musikoterapia taile-
rrak ere izango dira asteburu hone-
tako Haizetara jaialdian. I.E.

Eguerdi, arratsalde zein gau,
antzerkia kalean dugu Iurretan

Haizetara lehiaketaren
emanaldiak Zornotzan

Askondon, 12:30ean, izango da Ganso Renato; Deabru Beltzak
taldearen ‘Les Tambours des Feu’ ikuskizunak itxiko du jaialdia

Belgika, Portugal, Madril, Gasteiz, Galizia,
Alemania eta Herbeheretako taldeak
arituko dira, asteburu honetan, Zornotzan

Deabru Beltzak-en ‘Les

Tambours des Feu’

ikuskizuna amaitzeko

Trapu Zaharra antzerki

taldearen ‘El pisito’ lana

ikusgai gaur Askondon

Durangon, ekain amaieran hasi-
ko den Uda Kalean Bizi progra-
ma abiatu orduko, San Agustin
antzoki barruko azken emanal-
dia izan zen joan zen domekan.
San Agustingo sarreran izan zen
aldameneko irudian jaso dugun
Verónica Gonzálezen haurren-
tzako ikuskizun berezia.

Argentinako Buenos Airesen
sortua den Verónica Gonzálezek,
marionetekin egiten du lan:
eskuekin barik, baina, oin eta
hankekin mugitzen ditu panpi-
nak Italian lan egiten duen Tea-
trino di Piedi-ko sortzaileak.

Aurretik antzerkiaren ingu-
ruan hainbat lan egindakoa den
Gonzálezek, Italian ezagutu zuen
titereen bitartez baina oinekin
eta gorputzeko beste atal batzue-
kin istorioak kontatzea ahalbide-
tzen duen teknika berezia.

Umeentzako oso apropos,
baina helduak ere liluratzeko
moduko ikuskizunarekin eman
dituzte bukatutzat Durangoko
San Agustingo 2009ko bigarren
hiruhilekorako prestatutako ema-
naldiak. Uda Kalean Bizi da las-
ter aukeran duguna. I.E.

Hanka eta oinekin,
baina imajinazioari
hegan egiten utzita
sortutako antzerkia

Kepa Aginako

Bigarren eskuko musika

tresnen azoka ere

izango da aukeran

Bederatzi talde arituko

dira Zornotzako IV.

Haizetara jaialdian
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nikoan, eta 1995etik dihardu
ardaoagaz lanean. Gurasoekin
batera hasi zen Eskuernagan;
esperientzia hartu eta gero, pro-
duktua hobetzeko erronkari hel-
du eutsan 2005ean.

A i p a t ze k o a  d a  u p a t e g i
barrian ikerketa eta garapenera-
ko gunea be badaukiela, ardaoa-
gaz aprobak egin eta etorkizune-
rako aukerak aztertzeko.

Ardaoaren kultura

Laguardiako eraikina ez da, bai-
na, upategi soila. Ardaoa sortu
eta zaintzeko behar diren tres-
neria eta instalazinoetaz gaine-
ra, beste hainbat zerbitzu be
eskaintzen ditue bertan. Hain
zuzen be, Unaxen arabera,
“bertaratzen direnek ardaoaren
kultura ezagutzea” da euren
helburua, elaborazino prozesua
hurretik jarraituz. Horretarako,
bisitak, dastaketak eta jatetxea
be barneratzen ditu eraikineko
eskaintzak.

Bisiten funtzinoa, ardaoa ela-
boratzean jarraitzen den proze-
suaren sekretuak erakustea da.
Familiako kide batek upategiko
instalazinoetan zehar gidatuta
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Launa upategiak: tradizinoa,
ilusinoa eta barrikuntza

Nazinoarteko sari ugari jaso dabe aurten Launa upategikoek.
Hain ondo baloratua izan den ardao horrek Laguardiako
lurraren indarra dauka, baina sentimendua Mañaritik eta
Berriztik jatorko. Familiaren ibilbidea eta eraberritzeko gaita-
suna elkartzen dira ardaoaren inguruko proiektu honetan.

H
iru urteko ibilbidea dau-
ka Laguardiako Launa
Upategiak. Familiako
zazpi belaunaldi ardaoa-

ren munduari lotuta egon ondo-
ren, orain dela 30 urte apustu
garrantzitsua egin eben Teodoro
Unzalu eta Maria Felisa Gaztelu-
rrutiak: upategia eraikitzea. Ara-
bar Errioxako Eskuernaga herrian
izan zen hori. Urteak joan urteak
etorri, orain hiru urte beste apus-
tu bat egiteko ordua heldu jakon
familiari: upategi barria eraikitzea.

Teodoro eta Maria Felisaren
seme-alaba Iker, Unax eta Usuri
dira orain upategi barria kudea-
tzen dabenak. Unzalu Gaztelurru-
tia neba-arrebek gidatu dabe
azken urteotako aldaketa, eta
badirudi ez jakela txarto irten.
Unaxek azaldu deuskunez,urteak

pasatu ahala “produktua egiteko
eta kontsumitzeko modua alda-
tu egiten da”, eta eurek zitueen
beharretarako “zaharkituta” gera-
tu zen Eskuernagako bodega.
Hori dela-eta, proiektu barri eta
zabalagoa ipini eben martxan,
ardaoaren kalitatea hobetzeko
ilusinoz eta lanerako gogoz.

Upategia eta mahastiak Kan-
tabriako Mendilerroaren azpian
dagoz, itsas mailatik 650 metro-
ra, kokapen apart batean. Men-
dikate hori hesi naturala da: Kan-
tauritik datozen haize heze eta
hotzak gordetzen ditu eta maha-
tsondoaren garapen egokirako
beharrezko den hezetasun justua
izten dau pasatzen. Iker, anai
zaharrena, da upategiko enolo-
goa. Enologia ikasketak burutu
zituen Logroñoko Eskola Politek-

Bisitak, dastaketak
eta jatetxea be
barneratzen ditu
eraikineko
eskaintzak

2005ean proiektu
barri eta zabalagoa
ipini eben martxan,
ardaoaren kalitatea
hobetzeko ilusinoz
eta lanerako gogoz

Upategia eta
mahastiak
Kantabriako
Mendilerroaren
azpian dagoz



Bista ikusgarriak
dituen ingurunean,
Arabar Errioxako
menu tipikoaz
gozatzeko aukera
dago bertan

Aurten aurkeztu
dira lehenengo
aldiz lehiaketetara
eta, guztira, 
11 sari jaso ditue
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“Gure gurasoek hasi eben lana, eta sariak
bide luze baten emaitza dira”

ardaoa egiteko jarraitzen diren
pausu guztiak ulertzen laguntzen
dabe: mahatsa upategian jasotzen
den unetik hasi, ardoaren elabo-
razino eta ontzeagaz jarraitu, eta
botilaratzeagaz amaituz. “Bisita-
riek mahatsa eta ardaoa bertatik
bertara ikusi, ikutu eta sentitzea”
gura dabe Durangaldeko ardao-
gile honeek.

Bis i ta ldiaren ondoren,
ardaoa dastatzeko aukera emo-
ten dabe, aperitiboak lagunduta.
Horrez gainera, dastaketarako
aholku batzuk partekatzen dira. 

Upategia eta bere sekretuak
ezagutu eta gero, bertako jatetxe
pribatuan bazkaldu leiteke. Bis-
ta ikusgarriak dituen ingurunea-
gaz, Arabar Errioxako menu tipi-
koa gozatzeko aukera dago ber-
tan. Jaki gozo ugari eta, zelan ez,
etxeko ardao interesgarrienak
mahai gainean. 70 lagunentzako
lekua dauka Launa jatetxeak.

Saritutako ardaoak

Familiak ardaogintzan eginda-
ko bidea oso luzea izan arren,
oraingo proiektua barri-barria
dela esan leiteke. Urte gitxi
pasatu dira Laguardiako eraiki-
na altxatu eta apustu barria
egin ebenetik; dena dela, horrek
ez ditu kikildu. Aurten, lehe-
nengo aldiz aurkeztu dira lehia-
ketetara, eta hasiera bikaina
izan dabe. Guztira 11 sari jaso
ditue: 3 sari Bruselako Mundu-
ko Txapelketan, beste 3 Zarci-
lloko Nazinoartekoan, 2 Mona-
coko Nazinoartekoan, 2 Vino y
Mujer sarietan eta bat Estocol-
moko Tempranillos al Mundo
sariketan.

Proiektu bizia da Launa, bai-
na tradizinoa beti gogoan dauka-
na. Dastatu eta bisitatzeko modu-
koa. Ilusinoa eta hobetzeko
gogoak aurrerantzean be albisteak
ekarriko ditu, seguru.

Hainbat sari jaso dozue urte honetan,
mundu osoko lehiaketatan.
Bai. Aurkeztutako ardao gehienak
upategi barrikoak izan dira, eta bes-
teak upategi zaharrean elaboratu
arren barrian ondutakoak izan dira.
Sariketetara aurkezteko une egokia
zela uste genduen.

Aurten parte hartu dozue lehenengo
biderrez sariketetan.
Bai, eta oso pozik hartu doguz sariok.
Nazinoarteko adituek osaturiko epai-
mahai batek zure ardaoa baloratzen
dau, eta horrek gauzak ondo egiten
zabilzela esan gura dau. Urte askota-
ko lana dago horren atzean; gure gura-
soek hasi eben, eta upategi barrikoa
errematea izan da sariak lortzeko.

Zein izan leiteke sari horreetatik
garrantzitsuena?
Guztiek daukie euren esangura bere-
zia, baina, agian, Bruselakoa izan lei-
teke garrantzitsuena. Mundu mailan
izen handia daukan lehiaketa da. 54
herrialdetatik etorritako 6.000 ardao-
tik gora aurkeztu ziren, eta epai-
mahaia jatorri askotako 254 adituk
osatu eben. Bruselan urrea eta zilarra

jasotzeak badauka bere garrantzia.
Monacon be urrea jaso dogun Errio-
xako bakarrak izan ginen, eta, gaine-
ra, epaile guztiak emakumeak ziren.
Bestalde, Madrilgo Zarcillo lehiaketa
lehenengoa izan zen guretzat, eta
oso oroitzapen ona daukagu.

Zer dauka,bada,zuen ardaoak horren-
beste sari jasotzeko?
Besteengandik bereizten dauena
daukan fruitu-karga da. Hau da,
nahiz eta gehienak ardao onduak
izan, 4-5 urtekoak, oraindino be kar-
ga hori mantentzen dabe. Batzuek
alkohol graduazino esanguratsua
izan arren, Teo’s-ak adibidez, oso
ondo orekatuta dagoz. Zurezko
kupelak arrastatu izan dituen ezau-
garri aromatiko guztiak oso ondo
integratuta dagoz ardaoan.

Mimoa behar dau ardaoak?
Bai! Gauza guztiek legez. Ardaoa
materia bizia da, eta eboluzionatu
egiten dau. Elaborazinoko fase guz-
tietan baldintza onetan zainduta
egon behar dau. Guk, esaterako,
haritzezko kupel barrien aldeko
apustua egin dogu.

Launa upategiaren enologo eta zuzendari
teknikoa da Iker Unzalu Gaztelurrutia.
Jasotako sarien gainean egin dogu berba.

Mahatsondotik
botilarainoko prozesua

Elaborazinoa

Instalazino barriei esker,
teknika tradizionalak azken
aurrerapen teknologikoe-
kin uztartu leitekez. Altzai-
ru herdoilgaitzezko ande-
len geometria enbor-erdi
koniko itxurakoa da. 

Tenperatura-kontrola
eta erremontatze-sistema
automatikoak daukiez,
momentu oro ardaogintza
prozesua kontrolpean izate-
ko eta mahatsari propietate
onenak ateratzeko.

Kriantza

Ardaoak haritz amerika-
rrezko eta frantsesezko
barriketan ontzen dira, eta
prozesua botila barruko
zahartzeagaz amaitzen da.
Ardaoak ontzeko erabiltzen
diren barriken batez beste-
ko adina bi urtekoa da.

Barrika eta botilategiek
lurpeko nabe batean atseden
hartzen dabe. Ardaoak ten-
peratura eta hezetasun bal-
dintza natural onenetan
garatzen dira.

Ardao eskaintza ugaria,
gustu guztietarako

Launa

• Launa Ondua:
Bolumen handikoa

• Launa Plus Ondua:
Ahaltsua eta zaporetsua

• Erreserba:
Ahaltsua eta freskoa aldi 
berean

• Teo’s:
Freskoa eta bizia, gorputz
handikoa eta iraunkorra

Oiz

• Beltz Gaztea:
Beratze karbonikoz egina
eta fruitu ikutu handikoa

• Gorria:
Tonu zitrikoak dituen 
ardao freskagarria

Informazino gehiago:
www.bodegaslauna.com



Kimuak
Ez naiz oroitzen noiz izan zen, ez naiz oroitzen non izan zen,
baina oraindik ere mantentzen dut arrautzatik irten ginen
egun hartako sentipen pozgarrien irudi lauso bat, maitasun
handiz, miresmen handiz bihotzean gordeta.

Garai hartako kimu haiek ez zituen goseak behartu lan
egitera, ez zituen pobreziak, diru-goseak behartu zama hura
lepoan hartzera, garai hartako kimu haiek beharrak behartu
zituen etorkizunari ateak zabaltzera, beharrak behartu zituen
etorkizunari ilusioa piztera. Horregatik, egin zenutena egi-
teagatik, egiten ari zaretena egiten irauteagatik, lan zama hura
lepo gainean hartzeagatik... hasteko eta behin, eskerrik asko!

Kimu berdeak izaten dira, ordea, bele beltz eta txorima-
loen bazkarik gogokoena, eta sarraskijale askoren moko
zorrotzak aspaldi eten zuen gure habiarekin lotzen gintuen
zilbor hestea.

Are malkarragoa egin zaigu bidea ordutik, kontrako hai-
ze ufadek etengabe astintzen gintuztela, hegan ikasi nahian,
begiratu gabe, itxaropenez, mendi tontorretik salto egin
genuenetik... Eroriz gindoazen... Baina ikasi dugu hegan.

Oroitzapenen usainari jarraituz abiatu ginen, izar gorrien
argiari jarraituz abiatu ginen, eta haritz handi baten ingu-
ruan hasitako sasi zikin artean aurkitu genuen azkenik, den-
boran galduta, kimuen habia.

Elkarlanean jaso dugu berriro, izerdiz eta nekez, ilusioz
temoso jaso dugu berriro, izerdiz eta nekez, beharrak behar-
tuta jaso dugu berriro, izerdiz eta nekez. Konpondu orduko
aurkitu dugu gainera habia, berriz arrautzaz beterik, eta
horregatik txalo bero bat eta besarkada bana zuei.

Baina esan beharra dizuet, garai honetako kimu berrioi,
ez zaituztela goseak behartu lan egitera, ez zaituztela pobre-
ziak, diru-goseak behartu lan egitera, garai honetako kimu
berriok beharrak behartu zaituzte etorkizunari ateak zabal-
tzera, beharrak behartu zaituzte etorkizunari ilusioa piztera.
Horregatik, egin duzuena egiteagatik, egiten ari zaretena egi-
ten irauteagatik, aisialdi talde hau aurrera ateratzeagatik, gugan
konfiantza izan eta udalekuetan apuntatzeagatik, begirale gisa
musutruk aritzeagatik, lan zama hau lepoan hartu eta aurre-
ra jarraitzeagatik... bukatzeko, eskerrik asko eta musu handi
bana!

Eñaut Aiartzaguena Bravo, Kimuak aisialdi elkartea

Liberazioak
Pasa den astean, astekari honetan, Talde Mistoko kideek Duran-
goko Udaleko talde politikoek liberatu bat edukitzeko dauka-
ten aukerarekin demagogia egin zutela deritzogu. Aralarri
dagokionez, behintzat, zehaztasun batzuk aintzat hartu behar
direla uste dugu.

Aralarrek, udal talde guztiak liberatu bat edukitzearen alde
bozkatu zuen. Hasteko, Durangok ia 30.000  biztanle dauzka-
la kontutan hartu behar dugu. Gainera, arau subsidiarioak eta
hirigintza tresna guztiak (plan partzialak, bereziak, egikaritze
unitateak) zuzenean onartzeko erantzukizuna du gure Uda-
lak, eta 29.000.000 euroko aurrekontua kudeatzen du. Horre-
taz gain, ordenantza fiskalak, inmigrazioa, gazteria, berdinta-
suna, kultura, euskara eta hainbat arlotako politikak diseina-
tzeko ardura ere badu. Beraz, herritarrek emandako

konfidantzari erantzuteko, nahi izanez gero, behintzat, lan uga-
ri egiteko aukera dago udaletxean.

Aralar, udal honetan ordezkaritza izan duen 6 urteetan,
lanean buru belarri ibili da. Adibide bat aipatzearren, azken
aurrekontuen eztabaidan, proposamen gehien aurkeztu zuen
alderdia izan zen; 27 hain zuzen ere. Gu kritikatu gaituen Tal-
de Mistoak, ordea, 3 besterik ez. Zentzu horretan, bizi dugun
legealdian, laster plenoan eztabaidatuko den telefonia mugi-
korreko ordenantza Aralarrek aurkeztutako mozio batetik
dator. TAOa berraztertzea ere gure alderdiak proposatu zuen,
eta baita Erralde hiltegian sartzea ala ez eztabaidatzea. Gai
horiek lantzeko eta ekarpenak egiteko arituko gara lanean.
Adibide gutxi batzuk baino ez dira, baina adierazgarriak, gure
ustez. 

Lan hori guztia aurrera eramateak dedikazioa behar du.
Ondo legoke bakoitzak duen lanpostuarekin bateragarria iza-
tea. Baina batzuetan, ez da posible. Horregatik, legealdi erdian,
2009ko apirilean, pertsona bat lan horretarako liberatzea era-
baki dugu. Dedikazio osoz, lan jardunaldi osoa betetzen du
eta horren truke soldata ia erdia kobratzen du. Izan ere, libe-
razioen erabakia hartu genuenean, beste taldeek proposatu-
tako urteko 57.000 euroko soldata gordina ezartzea gehiegiz-
koa iruditu zitzaigun. Haatik, nahiz eta dedikazio osoa izan,
zinegotziak 31.000 euroko soldata gordina kobratuko du (1.700
euro hilean).

Azkenik esan, liberazioen aurka Talde Mistoan duzuen jarre-
ra errespetatzen dugula. Hori bai, eskertuko genuke batzor-
deetako eztabaidetan gehiago parte hartuko bazenute. Adi-
bide bat jartzeagatik, Tokiko Inbertsioen Fondoa eztabaida-
tu zenean (4 ,5 milioiko inbertsio onuragarriak Durangorako),
zuek, Talde Mistoko ordezkariak, batzar batera bakarrik eto-
rri zineten. Are gehiago, Hirigintza Batzordeko azken 10 bile-
retatik bitara etorri zarete. Beraz, iritziak iritzi, gure aukera
ere errespetatu dezazuen eskatzen dizuegu; alegia, herrita-
rrekin hartu genuen konpromisoa ahalik eta ondoen betetzen
saiatzea.

Hiritarren ordezkariak garen heinean, Aralarrek Udalean
parte-hartze zuzena eta etengabea dauka. Batzordeetako ezta-
baidak proposamenekin eta iritziekin aberasten ditugu, herri-
tarren onurarako. Hori da guretzat herriaren alde lan egitea,
eta aurrekontuetako diru kopuru jakina herriaren alde lan egi-
ten duenarentzat bideratzea ere beharrezkoa dela deritzogu.
Gero hiritarrek, lau urtetik behin, esango digute liberaziotan
inbertitutako diru kopurua garestia edo merkea iruditzen zaien,
egindako lana eta ekarpenak kontutan hartuta.

Dani Maeztu, Aralarreko zinegotzia Durangon

Zuzendaria: 
Jone Guenetxea. 
Erredakzio burua:
Joseba Derteano.
Administrazioa: 
Itziar Belar eta Miren Abasolo. 
Publizitatea: Itziar Azula, Goretti
Alonso eta Amaia Huarte. 
Erredakzioa: 
Aitziber Basauri, Pello Mugarza,
Itsaso Esteban, Markel Onaindia 
Testu zuzentzailea: Igor Elortza.
Maketazioa: 
Ainhoa Arizmendiarrieta. 
Argazkilariak: Iban Gorriti, Judit
Fernandez eta Kepa Aginako. 
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Anbotok ez dau bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, eritzi artikuluetan edo gutunetan adierazotako esanen eta eritzien erantzukizunik.
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Endika Blanco

Ikusi ezinak ikusezin

kolaborazinoa

Lagun baten proposamenaren
harira, egia esan, neuk ere pisu
handiko gaiak alderatu eta “kan-
tu leunak nahi nituzke jarri”,
idazki barreragileak egin, ez bai-
tago niretzat ondokoaren aur-
pegian irribarre bat sortzea bai-
no plazer handiagorik. 

Baina une eta egoera jakin
honetan, jauntxoek eta euren
menpeko komunikabideek iku-
sezin bilakatu nahi duten herri-
tar taldearen bozgorailu izan
nahi dut, 1.450 karakteredun
bozgorailu xumea.

Arrazoi pertsonalak tarte-
ko, norbanako orok gorroto
dugu zerbait edo norbait. 

Hala ere, ikusi ezin horri
aurre egiteko era oso ezberdi-
nak ditugu: norbera aldendu,
pixkanaka gorroto hori bare-
tzen saiatu, bestea desagerra-
razi… Herritar guztion lehen-
dakariaren izenean hitz egiten
duen Francisco Javier Lopezen
alderdiak azken bide hori bar-
nebildu du bere estrategia poli-
tikoan.      

Ikusi ezinak ikusezin bila-
katu zituen ehunka herritar ira-
gan Europako hauteskundee-
tan. Ikusi ezinak ikusezin bila-
katu du, ziur asko, Jon Antza
errefuxiatu eta preso politiko
ohia. Ikusi ezinak ikusezin bila-
katu nahi ditu 740 euskal pre-
so politikoak, euren argazkiak
herrietako gune guztietatik ken-
duz.

Honekin guztiarekin, Eus-
kal Herriko errealitatea main-
dire gorri-hori batez estali eta
gatazka politikoa islatzen duten
zantzu oro desagerraraztea dute
jomuga. 

Gatazka politikoa ezkuta-
tu eta herritar talde handi bat
baztertuz, baina, ez da inoiz
horrenbeste desio dugun justi-
zian oinarritutako bakerik izan-
go. Orain arte legez, negarra eta
samina gailenduko zaizkio irri-
barreari. 

Gutunak @

✑

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
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(iurretarrentzat zazpi euroan;
gainerakoentzat 12 euroan).

OTXANDIO
›› Mendi irteera: Candachú-Pico de

los Monjes-Peña Oroel 
(Pirinioak), uztailaren 4 eta 5ean.
Irteera, 06:00etan, Anton Bentan
(nagusiak 25 euro; gazteak eta
umeak 10 euro). Afaria, armozua
eta bazkaria egiteko aukera. Izen-
emotea ekainaren 25a artekoa da.

ZALDIBAR
›› Gaztelekua (12-16 urte): herri

kirolak, ekainaren 19, 20 eta
21ean, 16:00etatik 20:00etara.
Baita ekainaren 24, 25eta 26an.
Orioko Txurrukako aterpetxera
irteera antolatu dabe. Zapatublai,
ekainaren 13an, 16:00etatik
19:00etara, herri ikastetxean.

›› Mendi irteera, ekainaren 21ean,
08:00ean, Udaletxeko plazan.

ZORNOTZA
›› ‘Zex’ sexu aholkularitza, eta ‘Zuk

Zeuk’ drogomenpekotasun
aholkularitza, ekainaren 19an,
08:00etatik 22:00etara, Zelaieta
zentroan. Ekainaren 20an, gazte
txokoa, Zelaieta zentroan.

DANTZA
DURANGO
›› Dantzari Ibiltari Eguna, ekainaren

20an, 10:00etan hasita, 
Plateruenean eta Landako 
erakustazokan: dantza tailerrak,
10:00etatik 13:00etara. 
Arrimetakoak 10:00etan, jotak
11:00etan eta jauziak 12:00etan.
Erregela erakustaldia, 13:00etan.
Sokadantza eta bazkaria,
14:00etan, eta, gero, dantzaldia
eta kantaldia. Iluntzean, 19:00etan,
dantzaldi erromeria, Plateruenean.
Bazkaria eta ikastaroa: 30 euro.
(646 336 147 /
www.aikotaldea.com). 

›› L’atelier Ballet
Gaztea, ekainaren
20an eta 21ean,
18:30ean, San
Agustin 
kulturgunean.

DEIAK
DURANGO
›› Genero biolentziaren kontrako

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

›› Mugarri Eguna, ekainaren 20an,
08:00etan, Andra Mariko elizpean.
Izena emoteko azken eguna
ekainaren 19a (94 603 00 30 /
informazioa@durango-udala.net).
Alpino Tabira mendizale taldeak
eratutakoa Udalaren laguntzagaz.

IURRETA
›› Udako tailerren egitasmoa

aurkeztuko dabe, ekainaren 25ean,
18:30ean, Ibarretxe kultur etxean. 

ERAKUSKETA
ABADIÑO
›› ‘Lesbiana, gay, bisexual eta

transexualak atzo eta gaur’,
ekainaren 22tik 30a artean, Errota
kultur etxean. Inaugurazinoa, 22an,
19:00etan, EHGAM-eko kideekin.

DURANGO
›› ‘Hitzaren Itzalak’. Imanol

Larrinagaren margoak eta Juan
Ramon Makuso, Aritz Gorrotxategi
eta Pello Otxotekoren olerkiak.
Ekainaren 28a bitartean, Arte eta
Historia Museoan.

›› ‘Momentuak’ (margoak). Noemi
Perez. Ekainaren 30a arte,
Andragunean. Egileak gidatutako
bisita, hilaren 16an, 17:30ean.
Andraguneak eta Aukera 
Berdintasun Sailak eratuta.

›› ‘Parroki orriak. 1942.etik sarera’.
Ekainaren 30a arte, Uribarriko
Andra Maria Basilikan, Bateo
kaperan: 10:00etatik 12:00etara eta
17:00etatik 19:00etara.

ERMUA
›› Margoak. Udal Margo Eskola.

Ekainaren 28a bitartean, Lobianon.

ZALDIBAR
›› Zaldibarko argazki zaharrak.

Ekainaren 20an eta 21ean,
Udaletxeko plazan.

IKASTAROAK
ABADIÑO
›› ‘Sexualitatea lehen pertsonan’

emakumeen erotismo eta
sexualitatearen inguruko tailerra.
Ekainaren 25ean, 18:00etatik
21:00etara, Errota kultur etxean.
Izen-emotea doan (leku mugatua).
Aurretik eskatuz gero, haurtzaindegi
zerbitzua egongo da.

DURANGALDEA
›› Internet eta informatika. Urkiola

Landa Garapenerako Elkarteak
eratuta, Dinamizatic Rural 
egitasmoaren eskutik eta Kzgunea
zerbitzuaren laguntzagaz 
(688 613 537 / 94 620 36 11).

›› Udako Euskara Ikastaroak:
trinkoak, udako zein familiendako
barnetegiak eta Xiberera.
Durangaldeko AEK euskaltegiek
eratuta: Durango (94 681 73 49 /
abarrak@aek.org), Elorrio 
(94 658 21 11 / abizari@aek.org),
Zornotza (zornotza@aek.org / 
946 673 43 70/), Berriz, Abadiño
eta Zaldibar.

BERRIZ
›› Berrizburun ikastaro barriak. Izena

emoteko ekainaren 24a arte.

›› Euskara ikastaroak DBHko 4.
mailako ikasleentzat, uztailaren
6tik 24ra, Anbulategi Zaharrean;
astelehenetik barikura, 09:00etatik
13:30era. Izen-emotea ekainaren
22a arte, AEKan (94 681 73 49)
edo Udaletxean (94 682 40 36).

DURANGO
›› ‘Txinatar bola’ tailerra, ekainaren

25ean, 18:00etatik 21:00etara,
Andragunean. Haurtzaindegia dago.

›› Autoikasketa udan. Ekainaren 29tik
uztailaren 30a arte, eta irailaren
1etik 30a arte; 60 ordu. Udal
Euskaltegiak eratuta. Izen-emotea,
ekainaren 24a arte (94 603 00 40 /
euskaltegia@durango-udala.net).

›› Euskara ikastaro trinkoak AEK-k
eratuta, 1., 2. eta 3. mailei begira,
ekainaren 22tik uztailaren 17a arte,
(denera, 100 ordu). Izena emoteko
AEK-Abarrak euskaltegian.

›› 2009/10 ikasturterako matrikula
epea zabalik, Bartolome Ertzilla
musika eskolan, ekainaren 25a
arte (94 603 00 35 /
bertzilla@durango-udala.net).

ELORRIO
›› Autodefentsa tailerra. Ekainaren

20an: 10:00etatik 14:00etara eta
15:30etik 19:30era, Kiroldegian.
Irakaslea: Maitena Monroy. Aurrez
eskatuz gero, haurtzaindegia izango
da. Izena emoteko Udaletxean.

JAIAK
ATXONDO

Sanjuanak-Axpe
›› Jaien hasiera txapligu eta 

kanpai hotsez, ekainaren 19an.

ANTZERKIA
IURRETA
›› Iurretako III. Kalez Kale: 

‘Filamento El Farolero’ (Xabi
Larrea), ekainaren 19an,
17:30ean, Dantzarin.‘El Pisito’
(Trapuzaharra), 20:00etan,
Askondo.

›› Iurretako III. Kalez Kale: 
‘Ganso Renato’ (Trapuzaharra),
ekainaren 20an, 12:30ean,
Askondon. Panta Rhei antzerki
taldea, 17:30ean. Amilburun. ‘Les
Tambours De Feu’ (Deabru
Beltzak), 22:00etan, Aita San Migel
plazan.

BERBALDIAK
DURANGO
›› ‘Lactancia: las preguntas de la

madre’, ekainaren 22an,
18:00etan, Andragunean. Euskadi-
ko Esnearen Ligak antolatuta.

ZORNOTZA
›› ‘AHTrik ez, eskerrik asko.

Las razones del No’ 
liburuaren aurkezpena (Iñaki
Barcena EHUko irakaslea eta Josu
Larrinaga soziologoa), ekainaren
25ean, 19:00etan, Zelaieta
zentroan.

BESTEAK
BERRIZ
›› Berriz Bizikletari Elkarteak

Frantziako Tourrera irteera
antolatu dau: Montélimar-Mont
Ventoux (20. etapa). Uztailaren 24
irtengo dira eta 26an itzuli 
(berrizbizikletarielkartea@gmail.com
/ 660 712 138 ).

›› Hipika, uztailaren 8an, Dukiena

elkartean (Berriz). DBHko ikasleei
zuzenduta. Era berean, Arabako
Sobron Abenturara ir teera,
uztailaren 22an, eta, 25ean,
Sopelako hondartzan, surfa,
skatea eta snorkela egiteko
aukera (berriztarrentzat 10 euro;
gainerakoentzat 20. Hiru irteetarako
bonoa, 25 euro eta 55 euro,
hurrenez hurren). Izena emoteko
azken eguna ekainaren 19a da.

›› 4. Topaketa Interkulturala,
ekainaren 21ean, 11:00etan hasita.

DURANGO
›› Lariz Torrera bisita gidatua,

ekainaren 20an eta 27an. Turismo
Bulegoan izen emon behar da 
(94 603 39 38).

ERMUA
›› Rozioaren erromeria, ekainaren

21ean, 11:00etan hasita, Ongarai
plazan. Andaluziako kultur zentroa.

IURRETA
›› Araba Euskaraz-era joateko

autobusa. Ekainaren 21ean,
09:00etan, Andaparapen. Itzulera,
19:00etan. Txartelak Ibai-Ondon

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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Ekainaren 19an, 17:30ean

XABI LARREA
‘Filamento El Farolero’ zirku ikuskizu-
nagaz parte hartuko dau, gaur, Xabi
Larreak Iurretako III. Kalez Kale
antzerki jardunaldietan. Filamento, 
(klown eta mimo arteko pertsonaia)
farolari umil eta atseginak bere
lanagaz lotutako konponduezinei egin
beharko deutse aurre. Antzinako
farolari hareen lana ekarri gura dau
gogora ikuskizun mutu honek, jai ukitu
komikoa emonda: mimoa, antzerkia,
malabareak, akrobazia… batzen ditu.

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

14

EGURALDIA

28o

12

24o DOMEKA

14

26o ASTELEHENA

9

22o ZAPATUA

8

23o BARIKUA

MARTITZENA

BOTIKAK
Barikua, 19
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
Zapatua, 20
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
09:00-13:30 (*14:00)
• Navarro / De Diego / Campillo /
Unamunzaga / Sagastizabal / San Roma /
(Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)  
• Irigoien (Bixente Kapanaga 3 -
Iurreta)*
• Balenciaga 
(Berrio Otxoa 12 - Elorrio)*
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Domeka, 21
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 
Astelehena, 22
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Martitzena, 23
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Eguaztena, 24
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
Eguena, 25
09:00-09:00
• Navarro (Artekale 6 - Durango)
09:00-22:00
• Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio) 

Goizaldean iparraldeko haizeak
hodeiak bultzatuko ditu gurera,
eta euri arina itziko dabe.
Arratsaldean apurka-apurka
jasotzera egingo dau.
Tenperatura beroenek nekez
gaindituko dabe 20 ºC-ko muga. 

Asteburua eguzki ederragaz eta
tenperatura gozoekin hasiko
dogu. Goizean zehar giroa
argituz eta eguzkia sabaian
nagusituz joango da.
Termometroak 21-23 ºC-ren
inguruan geldituko dira.

ZINEMA

Saria: 500 euro. Informazino
gehiagorako Iturri kultur etxera jo
leiteke: (94 603 20 32).

IURRETA
›› Aita San Migel jaiak iragartzeko

kartel lehiaketa. Azken eguna
abuztuaren 28a, Udaletxean edo
Ibarretxe kultur etxean, 14:00ak
arte. Saria: 480 euro.

MUSIKA 
BERRIZ
›› UNHE (Juanan Aizpurua, Iñigo

Peña eta Josu Ayarzaguena),
ekainaren 19an, 22:00etan,
Markesaren Jauregiko Lorategian.

DURANGO
›› Dj Patt (Txitxarro) + Plateruena

Resident DJak: Ruben Kostas,
Iker Undersound eta Alain

Medina, ekainaren 19an,
22:00etan, Plateruenean.

›› Rock Izar eskolaren jaia, ekaina-
ren 25ean, 21:00etan, 
Plateruenean: eskolako ikasleek,
irakasleek eta Solo taldeak 
jardungo dabe.

ERMUA
›› Alboka Eguna. Alboka musika

eskolako ikasleak, ekainaren 19an,
22:00etan, Orbe Kardinala plazan.

IURRETA
›› Musikaren Nazinoarteko Eguna:

Umeen tanborrada Durangoko
Musika Bandak lagunduta,

Mus txapelketa, 21:00etan eta,
ilunkeran, txopoa jasotzea.
Ondoren, berakatz zopa eta
txokolatea. Jarraian, triki-festa. 

›› Makailaua pil-pil eran eta tortilla
txapelketa, ekainaren 20an,
arratsaldean (aurkezpen ordua,
21:00etan). Ondoren, parte hartu
dabenen artean herri-afaria.
Jaialdia, 22:30ean: txalapartariak,
bertsolariak, Axpeko abesbatza,
bideo emonaldia, Atxondoko
Andasto dantza taldea… ondoren,
Luhartz taldeagaz erromeria.

›› Meza nagusia, ekainaren 21ean,
11:30ean. Ondoren, Atxondoko
Andasto dantza taldearen
ekitaldia. Jarraian, txikien pilota
partiduak eta 13:00etan, mus
txapelketaren finala. Zaki Magoa,
17:00etan,
eta,
ondoren,
txokolatea.
Nagusien
pilota
partiduak,
19:00etan.

›› San Juan suak, ekainaren 23an,
ilunkeran. Gero, txokolatada.

›› Meza nagusia, ekainaren 24an,
11:30ean. Gero, Herriko 
jubilatuendako luntxa. Ondoren,
12:30ean, igel txapelketa;
16:00etan, briska txapelketa.

GARAI

Sanjuanak
›› Jaiei hasiera emoteko txopoa

altxatzea, ekainaren 23an,
20:30ean. Meza, ekainaren 24an,
11:00etan. Ondoren, luntxa.

JARDUNALDIA
ERMUA
›› Gastronomia jardunaldiak,

ekainaren 21a arte, Orbe Kardinala
plazan: berbaldiak, dastaketak eta
pintxo eta makailau txapelketa,
Lobiano gastronomia elkarteak
eratuta. Hilaren 20an, X. Azoka
Gastronomikoa, 11:00etatik

14:30era. Txistorra pintxoak 1,50
euroan, 19:00etan (edaria barne).

LEHIAKETA
DURANGO
›› 44. Durangoko Euskal Liburu eta

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

›› San Fausto jaiak iragartzeko
kartel lehiaketa. Azken eguna
irailaren 5a, Herritarren Arreta
Zerbitzuan (HAZ) 12:00ak artean.
Saria: 1.000 euro.

ELORRIO
›› Ferixa Nausikoak iragartzeko

kartel lehiaketa. Azken eguna
ekainaren 30a, 14:00ak artean.
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DURANGO

Zugaza
Corazón de tinta
Zuzendaria: 
Iain Softley

barikua 19:
19:00 / 22:00 
zapatua 20:
17:00 / 19:30 /
22:30
domeka 21:
17:00 / 19:30 / 22:30
astelehena 22: 19:00 /
22:00
martitzena 23: 20:00

Ekainaren 19an, 22:00etan

UNHE HIRUKOTEA,
MARKESAREN
LORATEGIAN

Jazz doinuz jantzitako proposamena ekarriko dau, gaur, UNHE hirukoteak.
Agertoki berezia izango dabe Iñigo Peñak (piano), Juanan Aizpuruak
(bibrafonoa) eta Josu Ayarzaguenak (tronpeta), Markesaren Jauregiko
lorategian. Euskal Herriko jazz panoraman proposamen orijinala da eurena.
Izan be, soinu propioa sortzea lortu dabe, bai jazz zaleen bai oro har
musika zaleen gustukoa. Ayarzaguenarentzat berezia izango da herrian
eskainiko dauen kontzertu hau. Taldeak ‘Solasaldi’ lana dauka kalean.

ekainaren 21ean, 12:00etan. Gero,
Durangoko Bandaren eta 
Elgoibarko Dultzaineroen
kontzertua. Dantzarin, 18:30ean,
Mongo taldea.

ZORNOTZA
›› ‘Haizetara’ kale musikaren

nazinoarteko lehiaketa, ekainaren
19an, 20an eta 21ean: Brasta
(Holanda), Irmaos Esferovite
(Portugal), Turukutupá (Araba), 
La Fanfare en Petard (Frantzia),

Fanfare du Belgistan (Belgika),
Express
Brass Band
(Alemania)
eta D’ixie et
D’ Ailleurs
(Frantzia)
fanfarreek
jardungo
dabe
herriko kale eta auzoetan zehar.
Baita La Brassa Band (Madrid), 
Desbundixie (Portugal), 
Festicultores Troupé (Galizia)
fanfarreek be. Ekainaren 21ean,
13:00etan jakinarazoko ditue
irabazleak eta sari banaketa
egingo dabe.
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Irabazi behar zuen partidua irabazita, Kurutziagak etxeko
lanak egin ditu. Orain zain egon beharko du. Talderen
batek ez igotzea erabakitzen badu, Kurutziaga igoko da.

Abadiñoko Atxartek Trinketeko Euskal Herriko Kluben
Arteko finalean jokatuko du gazte mailan. Nagusien
artean, Oizpek eta Mallabiak jokatuko dituzte finalerdiak.

25 Finalerdiak Tornosolo trinketean24 Kurutziagak etxeko lanak egin ditu

KIROLAK

Erronken
erregea

Etzi Anboto Kilometro Berti-
kala jokatuko da Arrazolan.
Parte-hartzaileek 1.100

metroko desnibel positiboa igo
beharko dute 3,2 kilometrotan.
Oso igoera gogorra da eta gorpu-
tzari mekanika berezia exijitzen dio,
tontorrera iritsi nahi bada: besoek
hankei laguntzen diete pausu bakoi-
tzean, eta bizkarrak aurrerantz oker-
tuta, alperreko pisua ekidin asmo
du. Froga ikusgarria da zaleentzat
eta erronka handia parte-hartzai-
leentzat. Horregatik izan zuen hala-
ko arrakasta iaz eta horregatik eto-
rriko dira espezialitateko korrikala-
ri onenak aurtengo bigarren aldira.

Gizonezkoetan hiru bider
munduko txapeldun izan den
Agustí Roc eta egungo Espainia-
ko txapeldun den Raul García
dira izar nagusiak. Badira aipa-

emakumeen parte-hartzea handi-
tzea izan da. Horregatik, Alicia
Romeroren eskuetan dagoen
errekorra (54:38) apurtzen due-
nak 300 euroko aparteko saria
izango du (600, guztira).

Anbotoko igoerak Euskal
Herriko Igoera Bertikalen Zirkui-
tuari hasiera emango dio. Zirkui-
tua Azpeitiko igoerak uztailaren
26an eta Uharte-Arakilgoak irai-
laren 20an osatzen dute. J.D.

tzeko moduko beste izen batzuk
ere: Jessed Hernández, Zago
Didier, Miguel Caballero eta Javi
Olabarria, esaterako. Emakume-
etan, Stephanie Jiménez –hiru-
garrena aurtengo Zegama-Aizko-
rri lasterketan– eta Oihana Korta-
zar –Espainiako txapelduna– dira
faborito nagusiak. Halan be, ez
da guztiz segurua Jiménez etorri-
ko den; gaur jakinaraziko diete.
Irteera puntuan egongo dira
Nerea Amilibia, Oihana Azkorbe-
beitia eta Alicia Olazabal ere. 

Etzi 08:00etatik 09:30era
dortsalak, eta kamisetak banatu-
ko dituzte. 10:00etan irtengo dira
lehenengo korrikalariak, eta sari
banaketa 14:00etan izango da.

Anboto Kilometro Bertikala
antolatzen duen Brinean elkarte-
aren aurtengo helburetako bat

Agustí Roc hiru
bider munduko
txapeldun izan
denak parte 
hartuko du
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Azpeitiaren kontrako partiduan uste baino gutxiago sufritu zuen Kurutziagak. Kepa Aginako

Kantxan bideratu dutena
bulegoan konfirmatzeko zain

Ia amaitu da denboraldia eta udaren atarian
gagoz. Futbol munduan zurrumurruen sasoia
heldu da, gero fitxajeetan gauzatuko diren zurru-
murruena: diru-mugimendua handik hona,
hurrengo denboraldiko helburuak lortzeko.

Eta denen gainetik aspaldiko pertsonaia bat
agertu da, Florentino Pérez, eta, merkatua apur-
tu dau barriro be: 161 milloi euro gastatu ditu
Kaka eta Cristiano Ronaldogaitik. 161 milloi!
Sinestezina! Heldu da laugarren errege magoa.

Batzuetan neure buruari galdetzen deutsat
ia egiazko diru kopuruak diren ala denoi adarra
jotzen baino ez dabilen. Taldeen artean horrelako
diferentziak egotea ona da konpetizinorako? 

Kamiseten salmenta, irudi eskubideak, birak
munduan zehar… pertsonaia horrek uste dau
errentagarritasuna aterako deutsela fitxaje horre-
ei, baina, ez badeutso ondo irtetzen? Horrelako
negozio gizona bada, zergaitik ez da politikara
aurkezten? Jentearen miseriak desagertuko
litzatekez, ezta?

Guretzako ondo ze, hurbiletik jarraituko
doguz izarren aktuazinoak, baina orokorrean…
futbolak eta negozioak elkarren beharra daukie,
eta geroago eta nabariagoa da. Talde askoren-
tzako kontrato majo bat sinatzea edo dirutzak
batutakoren bat agertzea ia mailaz igotzea beste-
ko lorpena da. Eta hori gertatzen ez den bitarte-
an, aurtengo kasuei (Reala, Valentzia, Alaves,
Celta, Levante,…) beste hiru-lau taldek jarraitu-
ko deutse hurrengo denboraldian. Seguru.A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

AgustinAlkorta
•Futbol entrenatzailea

Laugarren errege magoa

Altamirak mailaz igotzeari eginda-
ko ukoak Kurutziagari zirrikitu txi-
ki bat ireki zion, eta orduan urruti
ikusten zen ametsa errealitate
bihurtzeko zorian dago orain. Igo-
era ligaxkan lehenengo tokian
geratu ondoren, Euskadiko
Federazioak Euskal Ligan tokirik
badagoen jakinaraziko die aste
honetan edo hurrengoan. Segu-
ruenik, talderen bat desagertuko
dela aurreratu diete, baina, orain-
goz, ezer konfirmatu gabe. Kuru-
tziagako jokalariak itxaropentsu
daude, normalean eman izan

Kurutziaga lehenengo geratu da bigarren sailkatuen ligaxkan;
talderen bat desagertzen bada, Euskal Ligara igoko dira.

direlako tankera horretako 
mugimenduak.

Altamiraren tokia Santurtzik
hartu du –zuzenean igo da–, eta
Santurtzirena Kurutziagak. Ara-
bako Ubagarekin eta Gipuzkoako

Azpeitiarekin batera osatutako
ligaxkan lehenengo geratu dira
durangarrak, eta, ondorioz, Eus-
kal Ligan tokirik baldin badago
eurentzako izango da. 

Mailaz igotzeko aukerarik
sortzen bada, aprobetxatu egingo
dute, nahiz eta horrek ahalegin
berezia eskatuko dion taldeari:
babesletza handitzea, joan-etorri
luzeagoak… Kurutziagak biga-
rren talde bat ere badu, eta han-
dik jokalari batzuk batzea da
asmoa. Horretarako, B talderako
jokalari bila dabiltza. J.D.

Chambaok irabazi du
Berrizko futbito lehiaAste honetan edo

hurrengoan esango
diete Euskal Ligan
tokirik badaukaten 

Berr izko futbito maratoian
Durangoko Chambao taldea izan
da onena. Finalean Rayo Atalallo
taldea menderatu zuen (4-1).
Lehenengo zatian erabaki zuten
partidua eta bigarrenean erren-
tari eutsi zioten.

Paulaner eta Lisenciados
hirugarren eta laugarren geratu

ziren. Golik gutxien Chambao
taldeko Ander Gallego atezainak
jaso zuen. Jokalaririk golegilee-
na, berriz, Rayo Atalallo taldeko
Jose Manuel Rueda izan zen.

Aurtengoa 25. aldia zuen
maratoiak, eta inoiz baino jende
gehiago batu zen finalean: 600
lagun inguru.

Urkiolako bosgarren igoera
jokatuko dute domekan

Grande Bouclen
lehian ari da
Eneritz Iturriagak

Bidezabalek  antolatuta, Serafin
Amezua “Txaraka”-ren omenez-
ko V. Urkiolako Igoera jokatuko
dute etzi, 10:00etatik aurrera.
Parte-hartzaileak Zelaietako San
Trokaz elizatik irten, Atxartetik
igaro eta Urkiolako San Antonio
elizan helmugaratuko dira, 7,6
kilometroko ibilbidea osatuta.
Egunean bertan eman daiteke

Safi-Pasta Zara taldeko Eneritz
Iturriagaetxebarria txirrindulari
abadiñarra Grande Boucle itzu-
lian lehian ari da; txirrinduzale
askok Tourreko oinordeko lez
hartzen duena. Horixe izango da
Durangaldeko ordezkaritza baka-
rra, Bizkaia-Durango-Champion
System taldea ez baitago parte-
hartzaileen artean.

Itzulia atzo hasi zen eta etzi
amaituko da, Irundik abiatuko
den etaparekin. Besteak beste,
Jaizkibel eta Erlaitz gainak pasa-
ko dituzte txirrindulariek, Angelun
helmugaratu aurretik.

izena, edo honako helbidean:
inscripciones@bidezabal.com.

Gizonen zein emakumeen
mailetan, lehenengoak 150
euro, bigarrenak 100 eta hiru-
garrenak 75 jasoko ditu. Abadi-
ñoko lehen korrikalariari 100
euroko saria emango diote. 

Iaz Peio Agirrebeitiak irabazi
zuen gizonen artean (28.27ko
denbora) eta Alizia Romerok
emakumeen artean (46.27).
Agirrebeitiak goitik behera agin-
du zuen, eta bakarrik helmuga-
ratu zen, Jose Lagarderaren
aurretik. Romerok ere ia minutu
biko aldea atera zion Inma Ruizi.

Peio Agirrebeitiak eta
Alizia Romerok
irabazi zuten iaz

Garaikur galanta jaso zuen talde irabazleak. Kepa Aginako
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Gazte mailan, Abadiñoko Atxarte finalean dago jadanik, multzoko buru geratu ondoren 

Martitzenean Tornosolon entrenatu zuten Ismael Larrazabaekl, Oier Elorriagak, Ander Martinek eta Unai Martinek. Judit Fernandez

Oizpe, Mallabia eta Mañaria kluben
arteko finalerako txartel bila gaur PILOTA

EH KLUBEN ARTEKOA
(finalerdiak)
EEsskkuuzz  bbiinnaakkaa::
--  OOiizzppee  --  UUssuurrbbiill
--  MMaallllaabbiiaa  --  HHeerrnnaannii
Barikuan, 18:30ean, 
Tornosolo trinketean
GGoommaazz  nnaagguussiieenn  mmaaiillaa  
((ggiizzoonnaakk))::
--   RRaammuunnttxxoo  11--

RRaammuunnttxxoo  22
--  AAkkaarrrreeggii  --  

RRaammuunnttxxoo  33
GGoommaazz  ggaazzttee  mmaaiillaa
((eemmaakkuummeeaakk))::
--  AAdduurrttzzaa  AA  --  AAdduurrttzzaa  BB
LLaarrrruuzzkkoo  ppaalleettaa  
nnaagguussii  mmaaiillaa::
--  UUPPNNAA  --  GGeettxxoo
Zapatuan, 10:30ean hasita,
Tornosolo trinketean
CAFES BAQUE (aurrefasea)
KKaaddeetteeaakk::
--  PPuujjaannaa  --  GGaarrccííaa
--  VVaarreellaa  --  EEllgguueezzaabbaall
--  AArrrriizzaabbaallaaggaa  --  

JJiimméénneezz
--  JJiimméénneezz  --  EEttxxeebbaarrrriiaa
Astelehenean, 19:00etan, 
Iurretako pilotalekuan

XAKEA
PARTIDA AZKARREN
LEHIAKETA
EElloorrrriioo,,  AAbbaaddiiññoo,,  LLaarrrraa--
ssoollooeettaa  eettaa  ZZoorrnnoottzzaakkoo
ttaallddeeaakk,,  eettaa,,  GGiippuuzzkkooaa,,
AArraabbaa,,  NNaaffaarrrrooaa,,  
EErrrriiooxxaa,,  KKaannttaabbrriiaa,,
AAssttuurriiaass  eettaa  MMaaddrriillggooaakk
Zapatuan, 16:00etan, Elorrioko
Gernikako arbola plazan. 
Zaldi Baltza xake taldeak
antolatuta.

Agenda

Euskal Herriko Trinketeko Klu-
ben Arteko Liga finalerdietara iri-
tsi da. Ligaxkak galbahe lana
egin du, eta asteburuan maila
bakoitzeko lau onenak elkarren
artean lehiatuko dira, finalerako
pasearen bila. Eskuz binaka,
nagusien artean, Oizpek eta
Mallabiak Usurbil eta Hernaniren
kontra jokatuko dute, hurrenez
hurren. Mañariak, banaka, Joko
Alai izango du arerio. Aldiz, fina-
lerdietako trantzetik libre dago
Atxarte; multzoko buru geratuta,
zuzenean sailkatu da finalerako.

Binakako lehen finalerdiak
ikusmin berezia du. Iazko finalis-
tak aurrez aurre izango dira: Oiz-
pe eta Usurbil. Berrizko klubak
irabazi zuen txapela, Mikel Gon-
zalezek eta Ismael Larrazabalek
osatutako bikotearekin, eta aur-

ten ere eurei egokitu zaie txapela
defendatzea. Iazko finaletik hona
beste behin jokatu dute elkarren
kontra -GRAVN txapelketan-, eta
orduko hartan Usurbilek irabazi
zuen. Beraz, pronostikoak zabalik
daude. Mallabiak Hernaniren

kontra jokatuko du. Oier Elorria-
gak eta Unai Martinek osatzen
dute Mallabiko klubeko bikotea.
Elorriaga ligaxkako lehen parti-
duan lesionatu egin zen, eta
Ander Martinek hartu zuen bere
tokia. Finalerdietarako errekupe-
ratu da Elorriaga, eta bera izango

da atzelari. Hernaniren indarra
aurrean dago. Alvárezek bizi
darabil pilota, eta oso arriskutsua
da. Partidu biak Abadiñoko  Tor-
nosolo trinketean jokatuko dira.

Banaka, Mañariko pi lota
eskolako Oier Azkarragak partidu
zaila du Iker Etxebarriaren aurka.
Zeanuriztarra faborito argia da.
Hala ere, Azkarragak maila ona
erakutsi du ligaxkan, eta parti-
duak jokatu egin behar izaten
dira. Lehia hori Lekeitioko trinke-
tean jokatuko da bihar, 10:30etik
aurrera.

Gazte mai lan, Atxarteko
Aitor Arabiourrutiak eta Asier
Aspuruk lan bikaina egin dute,
eta zuzenean sailkatu dira finale-
rako. Euren finaleko arerioa Txu-
mulutxueta eta Akarregiren arte-
ko partidutik irtengo da. J.D.

Lesiotik osatuta, 
Unai Martinek berriz
ere Oier Elorriaga
izango du atzelari

Oier Azkarraga
sorpresa ematen
saiatuko da buruz
buruko lehian

Oizpek eta Usurbilek
iazko finala berrituko
dute finalerdietan

Bizkaiko Pilota
Openak 37 herri
bisitatuko ditu
Asteon aurkeztu dute Binakako
Bizkaiko Pilota Opena. Ekaine-
an hasi eta urrian amaituko den
txapelketa kadete, gazte eta
nagusien mailan jokatuko da.
Jaialdiak Bizkaiko 37 herritan
jokatuko dira; tartean Durangal-
deko lau herritan: Abadiñon,
Berrizen, Elorrion eta Mallabian.

Aurtengoa zazpigarren aldia
duen txapelketan 48 pilotarik
parte hartuko dute: sei bikotek
kadete mailan, beste seik gaz-
teetan eta hamabik nagusietan.
Bikoteak ligaxkatan banatuko
dira, eta joan-etorriko partiduak
jokatuko dituzte euren artean.

Mañariko txapelketa
Mañariko Andra Mari Txapelke-
ta ere hastear dago. Mañariko
Pilota Eskolak antolatzen duen
txapelketa lau t’erdian jokatuko
da, eta maila bi izango ditu:
kadeteak eta gazteak. Maila
bakoitzean Bizkaiko lau pilotari,
eta Arabako, Nafarroako,
Gipuzkoako eta Errioxako bana
lehiatuko dira.

Eguenean jokatuko dituzte
lehen partiduak, 19:00etan
hasita. Finalak abuztuaren
15ean jokatuko dira.

Judith Arndt
alemaniarrak
irabazi du Bira
Columbia taldeko Judith Arndt
alemaniarrak irabazi du aurtengo
Emakumeen Bira. Bost etapatik
hiru berak irabazi ditu, indartsue-
na izan dela argi utziz.

Claudia Hausler izan da
bigarren –17 segundora– eta
Mara Abbott hirugarren -28
segundora-. Nicole Cooke gale-
sa laugarren geratu da, eta etapa
bi irabazi ditu. Euskaldunen arte-
an, Eneritz Iturriagaetxebarria
izan da onena, 32. postuan. Tal-
dekako sailkapena, berriz, Judith
Arndten Columbia Highroad tal-
deak irabazi du.

Puntako quad
jaialdia ikusgai
Traña-Matienan
Enduquad Abadiño Motor Clu-
bak quada oinarri duen jaialdia
antolatu du bihar eta etzirako
Traña-Matienan. Iaz Euskadiko
Txapelketa antolatu zuten, eta
aurten Nazioarteko Opena
egingo dute, erakustaldi modu-
ra. Munduko talderik onenak
etorriko dira; tartean, Euskadiko
Txapeldunak. I ldo beret ik,
Quad-cross Opena ere jokatu-
ko da. Modalitate horretan jauzi
ikusgarriak egiten dituzte pilo-
tuek. Txapelketarako puntuaga-
rria ez den arren, goi mailako
gidariek parte hartuko dute. Urduñako azken etapan erakustaldia eman zuen Arndtek.



Arkakusoak odoletik elikatzen diren parasitoak dira, eta
gaixotasunak transmititu leikiez. Eurei aurre egiteko
modu onena kanpoko intsektizida erabiltzea da, spray
bitartez edo kolko inguruan husten diren pipetekin.
Lepokoak eta xanpuak ez dira hain eraginkorrak.
Bestalde, komeni da Program izeneko pastilla bategaz
uztartzea, ardiak antzutzeko. Izan be, ardi bakotxak 50
arrautza ipintzen ditu egunero zure etxean.

la 2009ko ekainaren 19a, barikua anboto26

Katua, etxeko txikienen
zaindaria eta laguna
Katua umea babesten saiatzen da; animaliak interesa pizten dau txikiengan

mogimenduak ezagutu eta azter-
tu gurako ditu, buztan eta hanke-
tatik ebatzen ahaleginduko da.

Biek hezi behar dabe

Etxean katu bat izateko ezinbes-
tekoa da heziketan pentsatzea.
Euren jarreren mugak non dago-
zen ulertu behar dabe bi protago-
nistek.

Haurrak katuagaz jolasteko
eta berau ezagutzeko intentzinoa
agertzen dauenean, sarritan min
emoten deutso animaliari, tiraka-
da eta antzekoen bitartez.
Katuak, hasieran aguantatu egin
leikez halakoak, baina ezin da
fidatu. Horregaitik, eskuekin
kontuz ibili behar dauela adierazo
behar jako haurrari. Bestalde,
katuak gizakiekin elkarbizitzera
ohitu behar dau. Umea gainean
izatean hatzaparrak ez erabiltzen
ikasi behar dau, esate baterako.

bere inguruan pasatuz. Halan be,
batzuetan ez daki kontrolatzen,
eta sehaskara sartzeko saiakerak
egingo ditu, edo sofara igotzen
ausartuko da, horrek dakarrena-
gaz. Horregaitik, komenigarria da
haurra lehenengo hileetan dago-
enean ateak ixtea.

Jokoa trukatuz

Esandako moduan, umea jaiobe-
rria denean katua da beti gogai-
karriaren papera hartzen dauena,
baina denporagaz jokoa aldatu
egiten da. Umeak 18 hilabete
inguru betetzen dituenean, inte-
res handiagoa izango dau katua-
rekiko. Animaliaren azkartasunak
eta bizitasunak erakarri egingo
dau haurra, eta katua harrapa-
tzen saiatuko da, baita beragaz
jolasten be. Lehen ikertua eta
zaindua zena, orain harrapari
bihurtuko da: umeak katuaren

Katuaren
azkartasunak
erakarri egingo 
dau haurra

Mugak non dagozen
ulertu behar dabe bai
haurrak bai katuak

Umeak bereganatzen
dau nagusiki
katuaren arreta

Beti esan izan da txakurra dela
gizakiaren lagunik onena,
baina beste maskota batzuk

be ez dira atzean geratzen. Katuak,
adibidez, hartu-emon berezia izan
ohi dau bere ingurukoekin, eta,
batez be, umeekin. Fidakaitza,
gaiztoa eta urrunekoa izatearen eti-
keta ipini izan jako animalia honi,
baina, kasu batzuetan egia izan
arren, beti ez da horrela gertatzen.

Giza talde batengandik apar-
te dagoenean, katua hotz ager-
tzen da normalean. Etxean hezi-
tzen dogunean, aldiz, familiako
beste kide bat bilakatzen da, iza-
era maitagarria eta atsegina era-
kutsiz. Etxekoen artean, umeak
eskuratzen dau nagusiki katua-
ren arreta, eta hartu-emon bitxia
izan ohi dabe sarritan.

Hain zuzen be, umeak hila-
bete batzuk baino ez dituenean,
katua etxeko txikiaren zaindari
bihurtzen da, momentu asko

LAUHANKA

astekaria@anboto.org

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

Nire txakurrak ardiak daukazela ikusi dot; orain arte
ez jako gertatu. Zer gomendatzen deustazu?
Andoni (Berriz).

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.

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. 

Iurreta. Automozioko elektrizitateko
teknikaria behar da, ibilgailuen
konponketa eta mantenurako. Ordezko
moduan lan egiteko kontratua.
Derrigorra da elektromekanikan edo
automozioan titulua izatea, eta
Durangaldean bizitzea. Erreferentzia:
3.744. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da. 

Durango. Aseguru-merkataria behar
da. Derrigorra da esperientzia izatea
eta Durangaldean bizitzea. Lan egun
erdia edo osoa. Erreferentzia: 3.988.
SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da. 

Iurreta. Merkataritzako agentea behar
da, nazioarteko harremanak manten-
du eta eskarien jarraipena egiteko.
Derrigorra da esperientzia izatea,
ingelesa menperatzea eta frantsesa
ezagutzea, baita Durangaldean
bizitzea ere. Erreferentzia: 4.167.
SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.

ESKAINTZAK

Neska gazte euskalduna udan umeak
zaintzeko prest. Tel.: 695 706 227

Igeltsero moduan, tabernan eta
garbiketan lan egiteko prest nago.
Tel.: 679 070 337

Arotz edo pintore laguntzaile moduan
lan egingo nuke. Garbiketan zein
tabernan be aritu naiteke, eta igeltsero
lanetarako ere prest nago. 
Tel.: 696 356 551

Neska euskalduna umeak zein
nagusiak zaintzeko, garbiketarako,
tabernan zein dendan lan egiteko
prest dago. Kotxearekin. Edozein egun
eta ordutan. 
Tel.: 665 725 262

Irailetik hasita eta arratsaldez,
16.00etatik aurrera, Elorrion ume
txikiren bat zaintzeko prest nago.
Esperientzia daukat. 
Tel.: 635 704 512.

Neska etxe garbiketarako eta ume zein
nagusiak zaintzeko prest dago.
Orduka edota kanpotik etorrita lan
egingo nuke. Tel.: 669 609 829

Garbiketarako eta umeak nahiz
nagusiak zaintzeko prest nago. Egun
erdiz edo osoz egingo nuke lan, 24
orduz zein kanpotik etorrita. 
Tel.: 638 885 209

Neska arduratsua nagusiak edo
umeak zaintzeko prest. Esperientzia-
duna. Italieraz ere badakit. 
Tel.: 676 196 608

Neska abadiñarra garbitzaile edo ume
zaintzaile lan egiteko prest. Goizez
zein arratsaldez. Tel.: 689 024 647

Mutil euskalduna edozein lan egiteko
prest, gura denean inkorporatzeko
aukeragaz. Tel.: 663 109 744

Edozein lan egiteko prest nago,
nagusiak zaintzeko, adibidez. 
Tel.: 660 024 885 (Victor)

Umeak edo nagusiak zaintzeko prest
nago, 16:00etatik 21:00etara. 
Tel.: 616 232 975 (Elena)

Umeak zaintzen lan egin nahi dut, 24
orduz edo kanpotik etorrita. 
Erreferentziekin. 
Tel.: 610 376 582 (Mari)

Etxeak garbitzen edo nagusiak
zaintzen lan egingo nuke. Egun osoz
edo erdiz, eta asteburuetan ere bai.
Tel.: 648 669 478

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

SALGAI

Elorrio.50m2-ko apartamentu-atiko
berria salgai. Logela ,sukalde-
egongela eta igogailua. Oso polita.
Tel.: 606 043 835

Pisua salgai Errioxan, Casalareinan.
20 m2-ko txokoarekin. 
Tel.: 615 789 859

Abadiño. Etxebizitza salgai Muntsaratz
auzoan. 3 logela, egongela handia, 2
komun, sukaldea, trasteleku txiki bi
etxean eta ganbara. Berriztatua.
Altzariekin, nahi izanez gero. Lokal
komertziala aukeran (kotxe birentzako
lekua). Tel.: 667 882 338

ERRENTAN EMAN

Durango. Pisua alokagai da Ermodo
kalean. 3 logela eta terraza ditu. 
Tel.: 94 681 05 97

Durango. Etxebizitza alokagai. Hiru
logela, berogailua eta igogailua. Oso
eguzkitsua da eta ikuspegi ederrak
ditu. Tel.: 638 125 838

Landak. Vieux Boucau.Le Boucanier.
Apartamentua alokagai udarako.
Igerilekua, hondartza, lasaitasuna..
Tel.: 656 759 537 (Joseba)

Zaldibar. Logela alokagai. 
Tel.: 665 732 787

Pisua alokagai udarako Torreviejan. Bi
gela, sukaldea eta egongela, terraza
handia eta garajea ditu. Hondartzatik
oso gertu. Tel.: 645 716 847. (Rosi)

ERRENTAN HARTU

Durangaldea. Alokatzeko baserri txiki
baten bila nabil eskualdean. 
Tel.: 656 791 027 / 638 098 671

KONPARTITU

Durango. Pisukide bila gabiltza.
Uztailetik aurrera, Komentukale
15ean. Alokairua, 200 euro hilean.
Tel.: 695 745 195.

Elorrio. Neska bat behar da pisua
konpartitzeko. Tel.: 634 462 503

SALGAI

Ford Galaxy Trend 1.9 tdi salgai. 130
zaldi, amortiguadore berriak, 17ko
llantak, margotu berria, gris metaliza-
tua. Oso egoera onean. 14.000 euro.
Tel.: 655 712 105

Suzuki Marauder 250 salgai.11.000
km. 1.800 euro (2 kasko opari
moduan). Tel.: 628 890 707

Autokarabana salgai. 6 pertsonentza-
ko lekua dauka. 
Tel.: 615 724 876

MOTORRA

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

ERRENTAN EMAN

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

SALGAI

Txakurkumeak salgai. Espanier
Breton arrazakoak. Ekainaren 1ean
jaiotakoak. 
Tel.: 94 658 33 53

Behor beltza salgai. Izaera onekoa da
aulkirako. Iurretan. Prezio merkea.
Tel.: 686 915 282

Alemaniar artzai-txakur kumeak
salgai. Pedigreedunak, ikusgarriak.
350 euro. Tel.: 655 749 239

Border Collie txakurkumak salgai.
Tel.: 627 417 822

SALGAI
Neopreno (SAILFISH VIBRANT) berri
bat salgai, gizonezkoen "S" neurrikoa.
Gama altukoa. Prezioa: 325 euro 
Tel.: 665 714 783

Trikitixa salgai. Urte bat baino ez
dauka.1.400 euro. 
Tel.: 686 321 060 (Itxaso)

Bosch silver edition aire girotua
salgai. Aire hotza, beroa eta hezeta-
sun aukerak. Informazioa eskatu
uptheball@hotmail.com helbidean.

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

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

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

BESTEAK

ANIMALIAK

LOKALAK

OHARRA
Eroski Movilek ez du
zenbaki laburretara
mezuak bidaltzeko

zerbitzua eskaintzen.
ANBOTOk, kasu horretan,

ez dauka inongo
erantzukizunik.

ESKAERAK

Durango. Etxe garbiketarako eta
umeak zaintzeko emakume bat behar
da. Tel.: 657 772 050

Durangaldea. Banaketa enpresa
batek banatzaileak behar ditu
Durangaldean. Astean sei egunetan
lan egiteko, asteartetik igandera. Bi
aste lan eta bat jai. Goizeko 05:00eta-
tik 08:00etara. Derrigorra da autoa
izatea. Tel.: 943 30 43 41
E-mail: lanpoltsa@etxeraino.net

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.

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. 

LANA



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

www.inmoduranguesado.com

anboto 2009ko ekainaren 19a, barikua Iragarki taula 29 I
hainbat urte egin eta gero, erreperto-
rio zabala dugu aukeran ezkontza 

erlijioso zein zibil, inaugurazio eta
ekitaldiak girotzeko. Durangarrak izan
arren, Euskadi osoan zehar mugitu
gaitezke.e-posta:biotxe@hotmail.com
Tel.: 635 746 176 (Maialen)

45-50 adin tarteko lagun bila nabil,
arratsaldero ibilaldiak egiteko
txakurrarekin eta abar. 
Tel.: 636 847 262

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

Tintinen “urre beltzaren lurraldean”
komikia erosiko nuke euskaraz. 
Tel.: 625 92 10 57

Garagardo txapen bilduma egiten
dut.Norbait trukerako interesatuta
baldin badago deitu zenbaki honetara. 
Tel.: 695 452 194

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

Denetariko margogintza artistikoa
egiten dugu. Altzarien eraldatzea,
margolanen erreprodukzioa eta
marrazkiak zurezko zoruetan, besteak
beste. Tel.: 678 704 197

Ezkontza edo antzeko ospakizunak
musikatzea nahi badozu deitu zenbaki
honetara: Tel.: 605 744 945

Fardoak. Fardoak egiten ditugu.
Interesatuak deitu dezala ondoko
telefono honetara: 
Tel.: 615 782 247

Gortinak, koltxak, etxeko osaga-
rriak... josten dira. Etxeko arropen
konponketak ere egiten dira. Partikula-
rrentzat .
Tel.: 675 707 275

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

BEREZIAK

Ekitaldi ahaztezin bat izan nahi baduzu
girotu ezazu zeure gustuko musikare-
kin. Biotxe Durangoko biolontxelo eta
biolin bikotea da. Orkestretan jotzen 

• Andra-Mari: Apartamento berriak salgai.
• Zaldibar: Eraikitzen dauden etxebizitzak salgai. 
• Abadiño: Txalet bifamiliarra lur eremuarekin salgai.
• Atxondo: Adosatua lursailarekin salgai.
• Atxondo: Baserria salgai.
• Erretentxu: Adosatuak eraikitzen.
• Erretentxu: Txalet bifamiliarra eraikitzen.
• Otxandion: Adosatuak. Eraikuntza berriak.

• Anbrosio Meabe: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 2 logela eta komuna. Ganbara.
• Andra Mari: Estudioak guztiz berriztuta.
• Andra Mari: Halla, sukaldea, jangela, egongela, 4
logela, 2 komun, egongelatxoa. ( 135 m2 ).
• Antso Eztegiz: Halla, egongela, sukaldea, 4 logela,
komuna, bainugela, balkoia eta ganbara.
• Aramotz: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela,
komuna eta balkoia. 
• Arriluzea: Halla, egongela, sukaldea, 2 logela eta
komuna. Balkoia eta atikoa.
• Artzetagan: Halla, egongela, sukaldea, logela eta
komuna.
• Astarloa: Halla, egongela, sukaldea, 4 logela eta
komuna. Terraza.
• Barrenkale: Halla, egongela, sukaldea, logela eta
komuna.
• Montebideo: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 5
logela eta 3 komun. Terraza eta ganbara. ( 150 m2 )
• Ermodo: Halla, egongela, sukalde-jantokia, 2 logela,
2 komun.
• Erretentxu: Halla, egongela, sukaldea, 2 logela eta 2
komun. Balkoia. 
• Ezkurdi: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 3
logela eta 2 komun.
• Juan Antonio Abasolo: Halla, sukaldea, 3 logela,
egongela eta komuna. Balkoia.
• Gasteiz bidean: Halla, egongela, 3 logela, sukaldea
eta komuna. Despentsa eta balkoia. Garajea aukeran.
• Goienkalen: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia,
3 logela, komuna eta ganbara.
• Herriko Gudari kalean: Halla, egongela-jangela,
sukalde jantzia, 3 logela, 2 komun, balkoia. Garajea eta
ganbara.
• Iparragirre: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentzako
garajea eta trastelekua.
• Juan de Itziar: Halla, egongela, sukaldea, 2/3 logela
eta komuna. 2 despentsa/trasteleku eta sotoa. 
• Kalebarria: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia.
• Kalebarria: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 2
logela eta komuna. ( Guztiz barriztuta ).
• Kirikiño: Halla, 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. 
• Komentu kalean: Halla, egongela-jangela, sukaldea,
2 logela horma-armairuekin eta komuna. Ganbara. 
( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

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. Lehen mailako
materialak. %100eko finantzaketa.
• Durango: Eraiki berria. 2 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin, egongela eta garaje itxia. Lehen
mailako materialak.
• San Inazio Auzunea: Berriztatu berria. 3 logela,
( logela printzipala komuna eta jantzigelarekin ), 2
komun, sukaldea eta egongela balkoiarekin. Aire
girotua. Ganbara eta garajea.
• Pedro Pablo Astarloa: 3 logela, komuna, egongela
eta sukaldea.
• Bolivar: 2 eta 3 logelako etxebizitza berrien
eraikuntza. Garaje itxiak.Durangotik 15 minutura.
174.000 -tik hasita. ORDAINKETA MODUAK
NEGOZIATZEN DIRA.
• Barrenkale: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak. 
• Herriko Gudarien kalea: 3 logela, 2 komun, egongela
eta sukaldea. 2 terraza eta garaje itxia.
• 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.
• 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.

TXALETAK SALGAI

ABADIÑO
• Mendiola. Bifamiliarra.Eraiki berria.
Estreinatzeko.Informazio pertsonalizatua. 
• Bifamiliarra. Leku onean kokatua.  Lorategiarekin.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

• Ermodo: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea.
• Montevideo: ( Jesuitas ). Erdi berria. 3 logela eta 2
komun. Ganbara eta garajea.
• Santa Ana: Atikoa. 2 logela eta 2 terraza. Ikuspegi
zoragarriak.
• Franzisko Ibarra: 100 m2. Eraikuntza berria. Pisu
altua. Terraza. Garaje itxia.
• Murueta Torre: Azkeneko solairua terrazarekin. 3
logela. Garajea eta trastelekua.
• Mendizabal: 2 logela eta 2 komun. Eguzkitsua.
Ganbara eta garajea.
• J. Olazaran kalean: 2 logela. Erdi berria. 
• Tronperrin: 115 m2. Guztiz kanpora ematen du.
Eguzkitsua. Ganbara eta garajea. Solariuma eta txokoa.
• Durango: Estreinatzeko. 2 logela. Guztiz kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Garajea eta ganbara.
• Tabira: 2 logela eta 2 komun. Berria. 
• Durangon: Eguzkitsua. 168.280 € .
• Andra Marin: Apartamentua. 162.000 € .
• San Ignazion: 3 logela eta 2 komun. Kanpora ematen
du. Eguzkitsua. Terraza. Garajea aukeran.
• Antso Eztegizen: 3 logela, komuna eta egongela.
Terraza. Eguzkitsua.
• Ezkurdin: 150 m2. 4 logela, 2 komun eta egongela.
Terraza. Aire girotua. Garajea.
• Ezkurdin: 70 m2. 1.go solairua.
• Mikeldin: 4 logela eta 2 komun. Ganbara.  
• Sasikoa: 2 logela. Erdi berria. Ganbara.
• Alde zaharra: 3 logela. Aukera. 
IURRETA
• Bidebarrietan: 3 logela. Igogailua. Terraza. Bizitzen
sartzeko prest. 
• Maspe kalean: 3 logela eta egongela. Igogailua.
Berogailua eta terraza. Bizitzen sartzeko prest.
• Zubiaurre: 3 logela. Bizitzen sartzeko prest. 
210.000 € .
ABADIÑO
• Estreinatzeko. 1 eta 2 logelako etxebizitzak.
Egongela, 2 komun eta sukalde jantzia. Ganbara eta
garajea. Guztiz kanpora ematen du. 
• A.Baesclin: 3 logela. 192.000 € .
• Trañaetxosten: 3 logela. 210.000 € . 
• Zeletabe: 100 m2. Bizitzen sartzeko prest. Garajea. 

• Ezkurdi: 109 m2.
• Iurreta: 109 m2.
• Iurreta: 255 m2. 1.380 € .
• Landako: 60 m2. Guztiz egokitua. 650 € .
• Oiz kalean: 60 m2. 125.000 € .
• F.J. de Zumarragan ( Madalena ): 75 m2. Salgai.

• Iurreta: 400 m2. Errepide orokorrean.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAAKK  SSAALLGGAAII

LLOOKKAALL  KKOOMMEERRTTZZIIAALLAAKK

PPAABBIILLIIOOIIAAKK  SSAALLGGAAII

• 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.
1.160 m2-ko lursaila.
• Berriz: 2, 3 eta 4 logelako etxebizitzak.
• Elorrio: 2 eta 3 logelako etxebizitzak. 
• Iurreta: 2 eta 3 logelako etxebizitzak.
• Matiena: 2 eta 3 logelako etxebizitzak.
• Durango: Ermodo kalean. 90 m2. 
• 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.
• Zaldibar: Etxebizitza tasatuak. Zozketa gabe.
• Ezkurdi: 130 m2. 4 logela, egongela, sukaldea eta 2
komun. 
• Askatasun Etorbidea: Duplexa. Izugarria. 
• Landako: 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2
komun. 2 terraza eta garajea. Ganbara. Bizitzen
sartzeko prest.
• Fray Juan de Zumarraga: Duplexa.Ezin-hobea.
• Fray Juan de Zumarraga: 4 logela. Ikuspegi
zoragarriak.
• Zabale: 90 m2-ko etxebizitza polita. Garajea eta
ganbara. Eguzkitsua. 
• San Inazio: Beheko solairua. Pertsona ezinduendako
aproposak.
• Ermodo: 90 m2.
• Madalena: 2 edo 3 logelako etxebizitzak. 
• 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 trastele-
kua. 
• 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.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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DENPORAPASAK

Zuri be ondo etorriko jatzu kirol
apur bat egitea. Uda sasoian,
gainera, aukera gehiago izango
dozu. Hartu gogoz!

Aries
martxoak 21 - apirilak 20

Hankasartze harengaitik adarra
jotzen deutsue. Norbere buruaz
barre egiten ikasi behar ei da.

Taurus
apirilak 21 - maiatzak 20

Nahiz eta indarra jartzen dozun,
ezin deutsazu aurre egin pertsona
horri. Mundu honetan bakotxak
bere bidea zabaldu behar dau...

Gemini
maiatzak 21 - ekainak 20

Bidaian joan behar badozu, hasi
zaitez gauza guztiak zehazten eta
lotzen. Azken momenturako itzita,
badakizu...

Cancer
ekainak 21 - uztailak 20

Egunkaria hartu eta egunero albiste
txarrak han eta hemen. Prentsa
arrosa erostea, baina, ez da
konponbiderik onena.

Leo
uztailak 21 - abuztuak 23

Gazte Txartela adinean luzatu
daben arren, ez pentsatu oraindino
umea zarenik. Zentratu zaitez eta
mogitu!

Virgo
abuztuak 24 - irailak 23

Zugaitik balitz, zu zeu izango zinake
lehendakari! Mundua zure inguruan
jira-biraka dabilela uste dozu.
Pentsatu besteengan.

Libra
irailak 24 - urriak 23

Zer uste dozu, pelikuletako izar
disdiratsu bat zarela zure albokoa-
rentzako? Maite zaitu, baina ez zara
bere idoloa.

Scorpius
urriak 24 - azaroak 23

Ez dozu larregi sinisten zure indar
eta gaitasunetan. Autoestimua oso
baju daukazu, eta zeuk batez be
egindakoaz altxatuko dozu.

Sagitarius
azaroak 24 - abenduak 23

Oraindino bizitzak aukera gehiago
emongo deutsuz. Izan be, inoiz ez
da berandu. Aprobetxatu egizuz
aukera horreek.

Capricornus
abenduak 24 - urtarrilak 20

Bagagoz dagoeneko udan murgil-
duta, eta hasi zara oporretarako
planak egiten. Galdetu al deutsazu
ondokoari zer gura dauen?

Aquarius
urtarrilak 21 - otsailak 18

Gidatzen zoazenean beste pertsona
bat emoten dozu. Genio hori
kontrolatu eta hobeto gidatzen ikasi!

Piscis
otsailak 19 - martxoak 20

HITZ GEZIDUNAK SUDOKU HOROSKOPOA

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

Ekainaren 22an Felik urteak
beteko ditu. Mosu potolo bat
familiaren partez, eta segitu
hain jator. Zorionak,
bergaresa!

Idoia Azkorbebeitiak
ekainaren 22an urteak
egingo ditu. Zorionak eta
mosu handi bat, familiakoen
eta koadrilakoen partez.

Ekainaren 22an Uxue
Berganza Ballesterosek 8
urte egingo ditu. Zorionak
eta mosu handi bat, ama,
aita, Izaro eta familia
osoaren partez.

Gure osaba Cesarrek eta izeko Carmenek urteak
egingo ditue, ekainaren 17an batak eta 21ean
besteak. Zorionak bioi eta mosu handi-handi bat, Peru
eta Juneren partez.

Miryam Elexpek ekainaren
18an urteak egingo ditu.
Zorion bero-bero bat eta
horrela jarraitu, Goienkale-
ko lagunen partez. 

SO
LU

ZI
O

AK

Toka, diot

Toka, diet

Norvegiako
hiriburu

Etzanda
zeuden

Motz

Nare

Fisikaren
adarra

Oinak
janzteko

Nauka

* Irudiko
hegaztia

Agindu,
manatu

Eraikuntza
maikina

Losintxatu

Pasta
mota

Gailur

Heuk

Gipuzkoak
o hiriburu

ohia

Guztiak

Erregai
mota

Zubiaren
azpia

Potasioa

Zurrumurru
ak

.500

Teilatuko
ohola

.Egile
atzizkia

Gure
planeta

Egitasmo

100 eta
1000

Marokoko
hiria

Röntgen

ZB

ZIEAT

OSLO

ZZAPAL

OINETAKO

NAUGAS

ZERTZETA

MEZUTU

GARABID

TINILE

HIKPLAN

KCEUTA

MARMARAK
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OSAGAIAK:
4 lagunentzako osagaiak: 
• 400 g hegaluze 
• 10 tomate heldu 
• Tipula gorri bat 
• Ogi zati bat 
• Baratxuria eta piper berdea
• 1 dl oliba-olio 
• Azukre apur bat

Plater hau prestatzeko zatirik
onenak 2 hatzeko lodiera dau-
kien xerrak dira, euren azal,
hezur eta guzti. 

Lehenengo tomatea egingo
dogu. Kazola bat sutan jarriko
dogu olio apur bategaz, eta tipu-
la botako dogu zati txiki bardine-
tan moztuta, arin egin daiten;
baita baratxuria be. Tipula
bigundu ondoren, tomatea, ogia
eta azukrea gehituko deutsaguz,
eta su motelean itziko dugu, 3
orduz. Birrindu eta txano batetik
iragaziko dogu. Piperra zati luze
eta estuetan moztuko dogu, beti
be, barruko aldetik moztuta, zar-
tagin batean olio apur bategaz
sueztituko dogu, gorritu edo kis-
kali barik, eta saltsari erantsiko
deutsagu. 

Hegaluzea egiteko, gatza
bota eta itsasten ez den zartagin
batean apur bat gorrituko dogu.
Saltsari gehituko deutsagu; su
motelean egin beharko dogu.

Hegaluzea egina dagoen
ikusteko, hezurra eta haragia
bereiziko doguz labain baten
laguntzagaz, eta gorri koloretik
mate kolorera igaro bada, egina
dagoen seinale da.

Mikel Garaizabal
Enologoa

Hegaluzea 
tomateagaz

Gaur egun sistema asko daukagu ardaoa ontziratzeko. Guretzat arruntena beirazko botila da, bai-
na badaukaguz, adibidez, kartoia edo brik sistemak. ‘Bag in box’-ak be badaukaguz; horreek
aluminiozko poltsa batzuk dira, kartoi batez inguratuta eta hutsa eragiten dauen iturri baten bitar-

tez zerbitzatzen da ardaoa. Gure inguruan oso erabiliak dira kalimotxoa egiteko makinetan, Errioxako
Jatorri Deitura Kalifikatuan sistema honegaz ardaoa merkaturatzea debekatuta egon arren. Beste sis-
tema bat plastikozko ontzia edo PET (polietilen tereftalato) izenez ezagutzen dena dogu. Gure inguruan
Heineken garagardoak erabiltzen du. Azkenik, “Tetra glax” sistema be badaukagu. Barrikuntza da, eta
oraindino ez dot ikusi. Esaten dabenez, beiraren onura batzuk daukaz eta ha baino merkeagoa da.

ARDAOAREN NEGARRA    “Ontziratze sistemak”

Hasi barri da Eusko Label-
dun hegaluze eta hegala-
burraren denboraldia, eta,

beraz, hemendik aurrera gure
arrandegietan eskuratu ahal izan-
go dogu gure sukaldeetan oso
aspalditik hain garrantzitsua eta esti-
matua den elikagai hau.  Orain hasi
eta iraila bukaera arte iraungo dau
kanpainak, horretarako behar diren
arrantza eta eguraldi baldintzek
laguntzen badabe behintzat. 

Eusko Labela daukien
hegaluze eta hegalaburra kalitate
maila handiko produktuak dira;
euskal arrantzaleek banan-
banan harrapatzen ditue, sarerik
barik, betiko arrantza-aparailuak
erabiliz: kainabera bidezko arran-
tza eta kazako edo xaxiango
arrantza. Horrela, arrainen kalita-
tea hobea izateaz gainera, arran-
tza-tokien jasangarritasuna eta
itsas-baliabideen etorkizuna be
bermatzen dira. 

Piezak hautatu egiten dira,
eta neurri eta freskotasun erizpi-
deak kontuan izanik, onenak
aukeratu eta horreei bakarrik jar-
tzen jake zigilua. Horrez gainera,
gitxieneko neurri bat errespeta-
tzen da, hegaluzearen kasuan 4
kg eta hegalaburrarenean 8 kg.

Arrainek Eusko Labela lortzeko
freskotasun maila eskatzen da:
“Aparteoa” eta “A”.

Eusko Labela daukien
hegaluzea eta hegalaburra erraz
bereiztu ahal dira, buztanari lotu-
ta segurtasunezko zigilu zuri bor-
txaezina daroelako, eta bertan
Eusko Labelen logotipoaz gaine-
ra, honako datuak be agertzen
dira: lehorreratua eta kontrolatua
izan den portuaren izena; zein
espezietakoa den, kontrol zen-
baki bat, zein untzik harrapatu
dauen, noiz lehorreratu den eta
hautaketan aritu den kontrol-tal-
dea zein den adierazten dauena.

Kontuan eduki behar da
kanpotik (beste hainbat lurralde-
tatik) hegaluze asko ari dela sar-
tzen azken urteetan, eta konpe-
tentzia gogorra dagoela. Horren
aurrean, ezinbestekotzat jotzen
dogu bertako arrantzaleen lana
babestea, eta hori merkatuan
Eusko Label bereizgarriagaz
behar den moduan bereiztu eta
nabarmentzea, kontsumitzaileak
benetan jakin daian zer ari den
erosten eta jaten.

EUSKO LABEL
Eusko Labeldun hegaluze eta
hegalaburraren kanpaina martxan 

Hasi barri den kanpaina irailaren bukaeran amaituko da.
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AKUILUAN Aitziber Basauri   LAUHORTZA

Jasone Agirre
Kazetaria

Paradoxak
Paradoxak. Lehengoan hon-
dartzarako bidean, halako
batean, automobil bat ziztu
bizian. Berde kolorekoa,
luzanga, redios! Funerariako
kotxea! Gure aurretik gurutza-
tu, maniobra arriskutsua egin
eta eskuineko irteerara doa.
Norako hainbesteko presa?

Heriotza aurrez aurre eta
ia egunero ikusten duen
batentzat biziarekiko atxiki-
mendu txikia iritzi nion. Para-
doxak. 

Gero, Urdaibaiko atee-
tan, han, bide bazter-bazte-
rrean, piknika egiten ari dira.
Jesarleku, mahai, mantel eta
guzti. Auto zarata eta motor
gustua patata tortillan. Zelan
leiteke paradisuaren atarian
egon, eta leku hori aukeratu
beharra bazkaltzeko? Para-
doxak.

Behin lagun artean edu-
ki genuen eztabaida etorri
zait akordura. Batek opor
alternatiboak bilatu behar
zirela zioen, gainontzekoak ez
doazen lekuetara joan, egiten
ez dituzten gauzak egin. Bes-
te batek erantzun zion agian
benetako opor alternatiboak
etxean geratuta egiten dire-
la, lasai, ordurik ez, estura
barik. Eta hori bai, inork gutxik
egiten du.   

Eta halan, gure semeak
txikitan andereñoari esan zio-
na gogoratu dut. Oporretan
erlojurik ez zegoen leku bate-
ra joango ginela esana niola
nik, hori berori esan ez banion
ere.

Eta horra, erloju bako
lekura joan gura dut aurten
ere, astirik badaukat behin-
tzat. Paradoxak.

Erloju bako leku batera
joan gura dut aurten ere
oporretan, astirik badaukat
behintzat. Paradoxak.

arabera baloratu behar da. Baina,
sektorea beti egon denez amilde-
gian eta hurrengo lana zein izango
den pentsatzean sortutako beldu-
rra iraunkorra denez, ez da barria.

Internet interferentzia ona dela
uste dozu…
Teknologia barriak oso gustuko
ditut, eta semeak asko laguntzen
deust. Interneten nabigatzea pla-
zerra da ni lako ikusnahientzat,
muga barik jardun zeinke. Zeozer
topatzean hartzen dodan plaze-
rrak partekatzera naroa.

Jente beragaz “kutsatzea”-ri ona
deritzozu.
Ona da aire barriak arnastea, mun-
duko zilbor-heste ez sentitzeko.
Sustrai onak, nongoa zaren jaki-
tea garrantzitsua da, baina, mun-
duko hiritar izateko. Umetan mun-
duan bidaiatzea neban amets.

Telebistan izan leiteke zaping egi-
nez topatzea, aukeratu barik. 

Zer behar da aktore izateko?
Ez dagoz bi bardinak. Bizipenek
markatzen zaitue. Disziplinatua,
sentikorra, behatzailea eta, batez
be, egoera gatxei aurre egiteko
oso indartsua naz ni. Profesional
eta ikusleek kritikatu ahal zaitue,
eta dena filtratzen jakin behar da,
gauzak neurrian jartzeko; onak
eta txarrak. Batean aktore nagusi
eta bestean bigarren edo errepar-
tokoa zarela asimilatzeko gai izan
behar dozu; aldagela ederrean edo
eskailerapean aldatzean… aktore
lez, bardin emon behar dozu.

Produkzinoa be egin dozu…
Erakusleihoan dago aktorea, eta
bere lana. Horrek asko ahultzen
dau, eta indarrak barritzeko dis-
tantzia hartu eta denpora behar
dot. Farandulan, baina banbalina
atzean, lanean jarraitzeko aukera
emoten deust produkzinoak.

K r i s i a k  i z a n  d a u  
eraginik?
Bakotxaren
bizipenen

tu interpretazinoan aritzea; kasua-
litatea izan da. Ez-ahozko adieraz-
pena neban gustuko. Magisteri-
tzan zeinuen hizkuntza interesa-
tzen jatan, eta Boluetako antzerki
ikastaroetan hasi nintzen. Cómi-
cos la Leguan, gainera, talde lan
handiko urteak izan ziren hareek;
lanean ikasi neban ofizioa.

Ohikeriak aspertzen ei zaitu…
Eta eskerrak; izan be, lanaldi oso
biziei eta, kontrara, lan bako sasoiei
aurre egiteko gertu egon behar
dogu. Oreka gorde ezean…

‘Mi querido Klikowsky’ -k euskal
etxeetan sartu zaitu…
Jentea errespetu handiz etortzen
jat, eta lotsa apur bategaz, oso
argi ez daukielako neu nazen. Inti-
mitatean izan dau eragin apur
bat, bai. Batzuk uste dabe kome-
dia egitean uneoro zarela diber-
tigarria, eta badagoz gogo bako
egunak. Ulergatxa jake batzuei.

Bestelakoa da antzerkia.
Gitxiagorengana heltzen gara.

Antzerkia aukeratu  egi-
ten da.

“Erakusleihoan dago aktorea, 
eta horrek asko ahultzen dau”

Bilboko kultur eskaintza
zabalak erakarrita itzi
e b a n  A b a d i ñ o  E s t h e r

Velascok. Bokazinoz baino,
kasualitatez dihardu aktore
lanetan ez eze produkzinoan
be, eta interneten nabiga-
tzeari “plazerra” deritzo.

Abadiño 80ko hamarkadan itzi
zenduen, Bilbora joateko…
Ez zen aurretik pentsatutakoa izan.
Ikasketengaitik joan eta Bilboko
kultur eskaintza zabalaz ohartu
nintzen. Oso bizigarria izan zen
unibertsitatetik zine-munduan
sartzea. Abadiñokoa izateaz harro
nago. Aukeratzeko zortea izan dot:
Abadiñon bizi, Durangon ikasi eta
koadrila Elorrion; apurka-apurka
Bilbon geratu naz, eta itzel!

Umetatik jatortzu bokazinoa?
I n o i z  e z
n e b a n
p e n -
t s a -

Izandako bizipenek markatzen dabe aktorea, Esther Velascoren ustez: “Ez dagoz bi bardinak”

‘Mi querido Klikowsky’
telesaileko ‘Maritxu’

Ohikeriak aspertzen dau 

Esther Velasco
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