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Antena kentzeko
agindua betearazi
daien eskatuz
MMaaññaarriiaa••  Arrueta auzoan daukan
telefonia  antena   kentzeko agindu
eutson Udalak Vodafoni. Epea gain-
dituta, konpainiak agindua bete
daian neurriak hartzeko eskatuko
deutsie auzotarrek Udalari.
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Herriko euskarari buruzko
ikerketa egingo dau Udalak
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A. Intxaurraga: “Liga
hasi daiten desiatzen
gagoz denok”
KKIIRROOLLAA  ••  Axier Intxaurragak entre-
natuko dau aurten Durangoko Kul-
turala. Rikardo Txintxurreta kirol
zuzendariagaz, zortzi fitxaketa egin
ditu; inguruko jokalari  gazteak ekar-
tzen ahalegindu dira. 25

Udan Chiapasera
bidaiatzea sari 
KKUULLTTUURRAA  ••  Euskadiko Gobernuz
Kanpoko Erakundeen Koordina-
kundeak antolatzen dauen kazeta-
ritza erreportajeen lehiaketa iraba-
zi dau Julen Orbegozo kazetari gaz-
teak. Udan Chiapasera bidaiatu eta
Promedios proiektua ezagutzea da
jaso dauen saria. 13

Obrari hobeto eusteko jarritako egiturak
lanak atzeratu eta garestitu ditu

ETSren arabera, 2010aren bukaeran
egongo dira amaituta lanak 3
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HERRIRIK HERRI
MAÑARIA

Antenaren auziagazko Udalaren asmoak ezagutzeko batzarra eskatuko dabe auzotarrek. J.F.

Amaitu da antena
lekuz aldatzeko
emon eben epea

Alboan dagozen terrenoeki-
ko herriko arau subsidia-
rioek zehazten daben

gitxieneko 3 metroko distantzia
errespetatzen ez dabelako, Arrue-
ta auzoan daukan telefono mugi-
korren antena lekualdatzeko agin-
du eutsan Udalak Vodafone enpre-
sari: telekomunikazinoetarako
gainerako antenak batzen dituen
egituran kokatu daiala bere ante-
na agindu eutseen azaroan kale-
ratu eta apirilean berretsitako
alkatetza dekretuetan. 

Epea bukatu eta bi hilabete-
ra, antenak betiko lekuan jarrai-
tzen dauela-eta, Udalak emonda-
ko agindua betearazi daian eska-
tzeko batzartu egin gura dabe
Arruetako auzotarrek udal ordez-

kariekin: emondako agindua eta
herriko legedia betearazteko eska-
tuko deutsie Udalari. 

Antenek euren osasunean era-
giten dauen kalteari buruzko auzo-
tarren ardura ez dabela antena
orain dagoen lekutik 10 metrora
lekualdatzeak konponduko dinoe,
baina era berean garrantzitsua
deritzoe Udalak emondako agin-
dua betearazteari. Telekomuni-
kazino torrea kokatzeko leku apro-
sagoak dagozela dinoe. I.E.

Dekretu bitartez emondako agindua betearazi
daian eskatzen deutsie auzotarrek Udalari

Herriko arau subsidiarioek
zehazten daben legedia eta
emondako agindua betetzeko
eskatzen dabe arruetarrek



DURANGO
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Trenaren lurperatzea Durango Operazioaren barruan ipini dabe martxan. Kepa Aginako

Udal aldizkaria
“autopropaganda”
dela salatu dabe
PSE-EEk eta PPk

Bai PSE-EEk bai PPk gogor salatu
dabe kaleratutako azken udal aldiz-
karia. Biek ala biek “autopropagan-
da hutsa” dela salatu dabe, eta
eskatu Juan Jose Ziarrusta alkate
zenean kaleratzen zen aldizka-
rian legez “udal alderdi guztien eri-
tziak jasotzeko aukera emotea”. 

Sozialisten berbetan, “EAJk
bera lausengatzeko politikagaz
darrai, eta diru publikoagaz zeo-
zertan diharduen itxurak egiten”.
Informazino “partzialeko” aldiz-
karia editatzea “alde bakarreko”
erabakia izan dela dinoe, eta fak-
tura EAJko uri batzarrak bere gain
hartzea eskatu dabe. PPk “oso
larria” deritzo “autobonboa” egi-
teko erabiltzea eta “eurenak bali-
ra legez publizitatea emotea PPren
proposamenak izan diren egitas-
moei (karkabak atontzea, JAEDi
eta Caritasi laguntza...)”. A.B.

Udalak karkabak
gai biltegi legez
erabiltzea salatu
dau PSE-EEk

Udagoienean Alde Zaharreko
karkabak atontzen hasi ahal iza-
teko auzokide eta ostalariei kar-
kabak husteko eskaera egin arren,
Gobernu Taldearen “muturreko
itzikeria” salatu dau PSE-EEk. 

Administrazinoak “eredu”
behar dauela eritzita eta Tokiko
Agenda 21ekoekin bisita egitean
Udalak karkabak gai-biltegi legez
erabiltzen zituela ikusita, “tras-
teleku” moduan erabiltzeari izte-
ko eskatu eben; ez ei deutsee jara-
monik egin. Garbitasun faltak ez
eze segurtasun arazoak ardura-
tzen ei dau PSE-EE. A.B.

Udala “eredu izatea” eta
karkabak “trasteleku” legez
ez erabiltzea eskatu dabe

Lariz Dorreko egoitzan
dihardu uda hasieratik
Turismo Bulegoak

Udaldia amaitu arte itxarongo
dabe inaugurazinorako. Halan be,
etxe barrian dago jadanik Turis-
mo Bulegoa, Lariz Dorrean. Ber-
tan hasi dau abuztua, azken bost
urteak Askatasun Etorbidean egin
ondoren. Hor egindako azken
egunetan jakin eragin zitueen urte
hasieratik uztailaren 18a bitar-

tean jasotako kontsulten datuak be.
Denera, 5.626 kontsulta jaso
zitueen —1.583 bulegoan, 1.989
berezko ordezkaritzadun azoketan
eta 2.054 zerbitzu eta produktu
turistikoen bitartez—, 2008an epe
berean baino %10,30 gehiago, hain
zuzen be.

XIX. mendea aurretiko ikuz-
tegi publikoak be berreskuratuz,
950.000 euro erabili ditu Udalak
Lariz Dorrea zaharbarritzen. Gogo-
ratu daigun Durango Eraikitzen
enpresa publikoa be etxe bereko
1. solairuan dela. Azken pisuan,
erabilera askotarako gunea sortzea
aurreikusi dabe. Behin-behineko
izaeraz bada be, bulego-altzari eta
errotulazino guztia egoitza barri-
ra bideratzen hasteko aprobetxa-
tuko ditue hileok, udal arduradu-
nek azaldu dabenez. A.B

Beheko solairuan egokituko da Turismo Bulegoa;
Durango Eraikitzen enpresa publikoa 1. solairuan

Urte hasieratik uztailaren 18a
arte, 5.626 kontsulta jaso
zitueen Turismo Bulegoan,
2008an baino %10,30 gehiago

Lariz Dorrea zaharbarritzeko
beharretan 950.000 euro
erabili ditu Udalak

Trena lurperatzeko lanak
2010 arte atzeratuko dira
2009ko udazkenerako lanak amaituta egongo zirela aurreikusi arren, 
ETSk 2010eko amaierara atzeratu dau Durangoko trenaren lurperatzea

Urtebeteko atzerapena izan
dabe trena lurperatzeko
lanek Durangon. Eusko

Trenbide Sareak-ek azaldu daue-
nez, aurreikusi baino obra han-
diagoa egin behar izan dabe:
“Obrari hobeto eusteko mikro-
pilotedun pantaila bat jarri behar
izan dogu , hatxean ainguratu-
ta”. Aldaketa horrek, denboran
eragiteaz gainera, inbertsinoa
garestitu egin dauela gaineratu
dabe.

Obra hori guztia inguruko
etxebizitzen “segurtasuna eta
egonkortasuna arriskuan ez jar-
tzeko” egin dabela azaldu dau
ETSk, Aralar alderdiari trenaren

lurperatzearen inguruan eginda-
ko galderei erantzunez. 

Durango Operazioa
Trenaren lurperatzea Durango
Operazioadeitutako proiektuaren
barruan jarri dabe martxan. Gel-
toki intermodala, zentro komer-
tziala, arkitektu ezagunek disei-
natutako eraikinak eta 360 ibilgai-
lurentzako aparkalekua egitea
aurreikusi dabe. Gainera, Duran-
goko kotxerak Lebariora eroango
ditue, eta Traña-Lebario tartea
bibidertzeko lanei ekitear dagoz.
Datorren urtean Euba-Iurreta tar-
tea bibidertzen jarraitzeko asmoa
daukie. J.G.

Obrari hobeto eusteko
mikropilotedun pantaila bat
jarri behar izan dabela azaldu
dabe ETSko arduradunek 

Aurreikusita zegozen epeen
atzerapena eta inbertsinoa
garestitzea eragin dau
proiektuaren aldaketak
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IURRETA

Itur-burun lotu dabe lurra ortu
ludiko eta ekologikoendako 

arren araudia; bestetik, lurzoru
urbanizagarrian —industriakoa,
3. sektorekoa zein erabilera oro-
korrekoa— edo hiri-lurzoruan,
erabilera sozialerako zein atsegin
hartzekorako dagoen hutsunea
betetzea izan dabe helburu.

Erizpideak “bateratzeko”
Azken horregaz lotuta, jardune-
ko alkatearen berbetan, “batez
be, industria poligono guztietako
erizpideak erraztu eta bateratu”
gura izan ditue. Gaur egun, bako-
txak bere araudia dauka, sortu
zireneko sasoiko legediaren ara-
bera: “Esaterako, hainbatek kan-
pora jo behar dau bazkaltzeko
aukerarik ez dagoelako”. A.B.

Azalera erabilgarria 150 metro koadrotik
750 metro koadrora zabaldu dabe, behin betiko

Merkataritza erabilerarako
azalera handitu dabe

Merkataritza erabilerarako azale-
ra haunditu, eta industria eta 3.
sektoreko jardun-uneetako erabi-
lera osagarriak egokitzeko arau
subsidiarioen aldaketa onartu
dau, behin betiko, udalbatzarrak.
Horrela, azalera erabilgarria 150
metro koadrotik 750 metro koa-
drora aldatu da. “Legeak egokitu
ahala betebehar barriak sortu dira
—esaterako, irisgarritasunari jago-
konez—, horren eraginez zehaz-
tutako azalera txiki geratuz”, azal-
du dau Ainhoa Albizuri jardune-
ko alkateak. Horren aurrean,
arauak egokitu gura izan ditue,
lokal barria jarri edo dagoena
handitzeko aukera emonez. 

Helburu nagusi bi izan ditu
Udalak: batetik, bizitegi-lurzo-
ruan, etxabe-komertzialetan eta
lokaletan azalera txikiko merka-
taritza guneak jartzea edo handi-
tzea bultzatzea, Albizurik gogora-
tu dauenez komertzio eraikin
independenteetan be egokitu den

Halan jakin eragin dau Udalak.
Amilburu plazara heldu baino apur
bat aurrerago eta Askondo biribil-
guneraino egongo da itxita kalea. 

Herritarren 300 sinadura
Joan zen udabarrian 300 sinadu-
ra inguru aurkeztu zitueen Uda-
lean, barriztutako Bixente Kapa-
naga kalea oinezkoei mugatzeko
eskatuz. Herri ekimenez sortuta-
ko eskaera izan zen hori. Zapatu
eguerditik domeka arratsaldera
bitartean proposatu eben kalea
trafikoari ixtea.

Azkenean, neurria egun baka-
rrera mugatzea erabaki dau; dome-
ka eta jai egunetara, hain zuzen
be. A.Basauri

Domeka eta jai egunetan trafikoari itxita dago 
Bixente Kapanaga, joan zen abuztuaren 9tik

Trafikoa mugatu dabe
Bixente Kapanagan

Bixente Kapanaga kalea trafikoa-
ri itxita egongo da domeka eta jai
egunetan. Joan zen abuztuaren
9tik aurrera dago indarrean neu-
rri barria. Horretara, oinezkoenda-
ko mugatuta egongo da kalea,
10:00etatik 20:00etara bitartean.

Udalak kalea egun bakarrean ixtea erabaki dau: domeka eta jai egunetan . A.Basauri

Udalbatzarrak 15.000 metro koadroko lursaila alokatzeko 10 urteko 
kontratua onartu dau; EAJk eta EB-Berdeek bakarrik egin dabe alde

euro gordetzeari larregi deritzoe,
“beste batzuk 12.000 eurogaz hasi
dira”; lursaila arrendatzeko “pre-
sa” edo “preminarik” ez dabe ikus-
ten. PPk be ez deritzo “preminaz-
ko” eta “desordukoa” dela uste
dau “hobetzetik urrin, txarrera
doan egoera ekonomiko hone-
tan” diru hori bideratzea. Proiek-
tua “interesgarria” izan arren, dirua
beste gai “pisuzkoagoetarako” gor-
detzea eskatzen ei dau egoerak. 

“Onura soziala”
Egitasmoaren helburuen barri
denek daukiela dino EAJk, eta pau-
soak emoteari garrantzitsua deri-
tzoe: “Egitasmoa eztabaidatuko
dogu datorrenean, ohi denez”.
Lurra eskuratu gura izan ei dabe,
gero preminen arabera egitasmoa
lantzeko. Proiektuaren “onura
soziala” eta hainbat herritarren
interesa nabarmendu ditue. A.B.

Itur-buru inguruan 15.000 metro
koadro inguruko lursaila aloka-
tzeko 10 urteko kontratua onar-

tu barri dau udalbatzarrak; Uda-
lak gura dauenean eten ahal izan-
go dau. Bertan, aisialdirako ortuak
jarriko ditue, eta egitasmo hori
aurrera eroateko 150.000 euro gor-
de ditue udal aurrekontuan. Urkio-
la landa garapenerako elkarteak
sustatutako ortu ludiko eta ekolo-
gikoak sortzeko proiektuan Iurre-
tak ez eze beste bost herrik be
badihardue: Abadiñok, Atxondok,
Berrizek, Elorriok eta Zaldibarrek.

Hasieran, 5.000 metro koadro
erabiltzea aurreikusi dabe, premi-
nen arabera zabaltzeko. EAJ eta EB-
Berdeek bakarrik egin dabe alde.
Egitasmoaren kontra ez dagoela
argitu ondoren, PSE-EEk “proze-
dimendu akatsa” egon dela sala-
tu dau: “Idatziz ez dogu egitasmoa-
ren inongo barririk”. Eta 150.000

Egitasmoa preminen arabera
lantzeko, lurra eskuratu gura
izan dabela esan dau EAJk

Lokal barria jarri edo
dagoena handitzeko 
aukera emon guran, arauak
egokitu ditu Udalak

Egitasmoaren kontra egon ez
arren, “prozedimendu akatsa”
salatu dau PSE-EEk

PPren eritziz, egitasmo hori ez
da “preminazkoa” eta
“desordukoa” be baderitzoe 

Trafikoak ez dauka sartzerik,
10:00etatik 20:00etara
bitartean, Bixente Kapanagan

Udabarrian 300 bat sinadura
aurkeztu ziren Udalean, kalea
oinezkoei mugatzea eskatuz
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Mª JESUS LUQUE

EDERTASUN GIDA
Ileapaindegiak

• Pilar Ruiz

• Ileapaindegia 

dauka Sabecon

Estetika Zentroak

Kurutziaga 
9 behea
94 681 43 89

48200 Durango

•ileapaindegi unixesa•

Udaren 
ondorioak 

Zer arazo nagusitzen da sasoi

honetan?
Gehien agertzen den arazoa tinda-
tutako ilea hondatzea da. Batez be,
emakumeetan emoten da arazo
hori, eta konpontzera etortzen dira.
Gaztaina koloreko tintea emon
ebana hilehori etortzen da. Ilea
beste sasoi batzuetan baino gehia-
go erortzen dela be aipagarria da.

Zerk eragiten dau?
Eguzkitan denpora asko emoten
badogu gertatu leiteke hori, baita
itsasoan sartzen bagara be.
Eguzkiak, ilean daukagun produktu
kimikoaren bitartez, ilearen ezka-
tak asko zabaltzen ditu. Kresalak,
eguzkiagaz kontaktuan jartzen
denean, tintean eragiten dau.
Distira galtzea be ekartzen dau
horrek. Luzeak diren ileetan emo-
ten den kasua da honakoa, laburra
denean gatxagoa da. Gainera,
soluzinoa errazagoa da: ebaki eta
kitto; hori egiten dabe gizonezkoek.

Baina badauka konponbidea,

ezta? 
Hainbat produktuk egiten deutsie
aurre arazo horri, eta horreetan
oinarritutako tratamentuak eskain-
tzen doguz; hidratazinoa, adibidez.



Herririk herriH 2009ko abuztuaren 28a, barikua anboto6

ELORRIO IZURTZAGARAI

Elorrioko euskarari buruzko
ikerketa egingo dau Udalak

jasoko dabe. Segidan trikitilariek
girotuta trikipoteoa egingo dabe
auzoko taberna bietatik. Azkenik,
21:30 inguruan auzo-afarian batu-
ko dira elizpean. Bakotxak bere
janaria eroango dau. J.D.

Udalaren finantziazino moduagaz ez dagoz ados
eta Olazarrek bere kabuz antolatu ditu jaiak

Gaur San Agustin
auzoan jaietan dira

Ekitaldiei jagokonez, aurreko
urteetakoak baino xumeagoak
izango dira aurten Etxebarriko San
Agustin auzoko jaiak. Izan be, Ola-
zar Auzo Elkarteak bere kabuz
antolatu ditu jaiak; Udalak propo-
satu deutsien laguntza sistemagaz
ez dagoz ados, eta gurago izan
dabe aurten eurek euretara anto-
latu. Udalaren proposamenagaz
jaiak antolatzea ezinezkoa zela
azaldu dabe elkarteko kideek; dato-
rren urterako ezadostasuna kon-
pontzea itxaroten ei dabe.

Jai-giroa diruak barik gogoak
eta ilusinoak sortzen dauenez, fes-
tarik ez da faltako gaur. Eguerdian
meza izan dabe. Arratsaldez, barriz,
19:00etan, umetxoek txopo txiki bat Aurten auzoko umeek altxatuko jabe jaiei hasiera emongo deutsen txopoa. Olazar  

12.000 euroko laguntza nori emon puntukako sistemaren bitartez 
erabakiko dabe; irailaren 28a artekoa da proposamenak aurkezteko epea

bere curriculum vitaea eta zor
obligazinoak egunera dituela fro-
gatzen dauen egiaztagiria aurkez-
tuko ditu, besteak beste. Lagun-
tza nori emon puntutako sistema
bitartez erabakiko dabe; puntuak
banatzeko esparruen artean dagoz
eskatzaileak aurkeztutako aurre-
proiektua, curriculuma eta gaia-
ri lotutako ikasketak zein ikerla-
nak... Laguntza urtebeterako da,
baina luzagarria jarraipen batzor-
deak halan erabakiz gero.

Taldeak be bai
Norbanakoez gainera, taldeak be
aurkeztu leitekez lehiaketara. Biga-
rren kasu horretan, taldeak iker-
lanaren arduraduna izendatu
beharko dau. Dena dela, taldean
aurkeztuz gero, arduradunak ez eze
gainerako kideek be gitxieneko
baldintzak bete beharko ditue.
Parte hartzeko ezinbesteko baldin-

tza da arduraduna goi mailako
tituluduna izatea eta euskara
arloan gitxienez EGA maila izatea.
Taldeen kasuan, erdi mailako titu-
lazinoa eta EGA eskatuko jakez
gainerako partaide guztiei.

Lehiaketan parte hartzeko
eskakizunak eta berau lantzeko
oinarriak  Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean eta Elorrioko webgunean
eskuragarri dagoz. J.D. 

Udalak Elorrioko euskarari
buruzko ikerketa-lana egi-
teko lehiaketa deitu dau.

12.000 euroko diru-laguntza lor-
tu gura dauenak irailaren 28a arte
dauka dokumentazinoa aurkez-
teko aukera. Ikerketak herri hizke-
ren ahozko ondarea jasotzea dau
helburu, gero herritarren artean
zabaltzeko.

Elorrioko Udalaren erregis-
tro orokorrean aurkeztu beharko
dira eskabideak. Lanari buruzko
txosten zehatzaz gainera (lana-
ren ikerketa esparrua, metodolo-
gia, kronograma…), eskatzaileak

Lehiaketan parte hartzeko
oinarriak Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean eskuragarri dagoz

Norbanakoez gainera, taldeak
be aurkeztu daitekez,
gitxieneko baldintzak beteta

Lanari buruzko txosten
zehatzaz gainera, eskatzaileak
curriculuma be aurkeztu
beharko dau proposamenean

Gaur 19:00etan txopoa jasoko
dabe umetxoek, eta ondoren
auzo-afarian batuko dira

Udalaren proposamenagaz
jaien gastuei ezin deutseela
aurre egin azaldu dabe

Kultur etxea
egiteko lanen atal
bat adjudikatu
dau Udalak

Garaiko Udalak kultur etxea izan-
go den eraikinean lanak egiteko
esleipena egin barri dau. Otea-
Loran elkartearen gaineko loka-
lek hartuko dabe zerbitzu barria.

Teilatua konpontzea, aurre-
kaldea margotzea eta igogailua
ipintzea sartzen dira lanen
barruan, Gontzal Sarrigoitia alka-
teak azaldu dauenez. 145.000
euroko aurrekontua dauka
proiektuak, eta Construcciones
Zamakoa enpresak lortu dau
esleipena, 126.276 euroko
eskaintzagaz. Irailean bertan
itxaroten dabe lanokin hastea.

“KZgunea eta ludoteka ego-
kituko dira bertan”, besteak bes-
te, alkatearen berbetan. Lan
horreek beste fase batean gara-
tuko dira, aurrerago. M.O.

Barruko egokitzapena,
KZgunea eta ludotekarena,
aurrerago garatuko ditue

Elizbarrutiagaz
hartu-emonetan,
eliza inguruko
lanak burutzeko 

Irailean dira hastekoak elizaren
aurrealde eta atzealdea egoki-
tzeko lanak, besteak beste, BI-623
errepiderako sarbidea hobetu
asmoz. Elizaren inguruko lurre-
tan lanak egiteko, baina, Bilbo-
ko elizbarrutiak bere jabetza-
koak diren lurrak lagatzea behar
dau Udalak, eta lagatzeko eska-
ria egin deutsie. 

Lorea Muñoz alkateak dino-
nez, lurrak lagatzeari ezezkoa
erantzun deutso Bilboko Eliz-
barrutiak, eta negoziazinoetan
jarraitu arren, Udalak lanen egu-
tegiagaz aurrera jarraituko dau,
lanak finantzatzeko baliatu
daben diru-laguntza jasotzeko
baldintzetako bat lanak otsaile-
rako bukatzea da-eta. I.E.

Elizbarrutiagaz adostasun
batera ailegatu gura dauela
baina lanak irailean hasiko
ditueela dino Udalak



OTXANDIO MALLABIA

ZALDIBAR

Ermitan bertan ez dabe lanik burutuko, oraintsu erabarritu dabe-eta. 
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Arratsalderako be hainbat
ekitaldi aurreikusi ditue.  17:30ean
bolo txapelketa nagusia jokatu-
ko dabe, eta iluntzeko 20:00etan
Irati, Olatz eta Alazne trikitilarie-
kin erromerian dantza egiteko
aukera izan go da.

Aste lehenean,  goizeko
12:00etan, meza izango da eta
13:00ean bolo txapelketa. Arra-
tsaldeko 19:00etan, asto-probak
antolatuko ditue Zengotita
auzoan.  Narbaiza, Aterpe, Satsi-
bar eta Arberen astoak neurtuko
dira. Jaiei amaiera emoteko karre-
tila zotz egingo dabe.  P.M.

Zapatuan hasi eta astelehena arte, hainbat 
ekitaldi antolatuko ditue Zengotitako auzotarrek

Jaiak ospatuko ditue
asteburuan Zengotitan

Asteburu honetan San Roman
Nonatoren omenezko jaiak ospa-
tuko ditue Zengotita auzoko bizi-
lagunek. Urtero legez, ohiturari
eutsiz, jaiei abuztuaren 29an
emongo deutsee hasiera, donien-
atxa  jasozeagaz batera. 

Domekan, goizeko 11:30ean,
meza nagusia izango da. Ondo-
ren, Berrizko San Lorentzo dan-
tzari taldeak erakustaldia eskai-
niko dau. Dantzarien saioa amai-
tzerakoan Dariola Txapelketa
antolatuko dabe. Eguerdiko
13:00etan herri-kirolen tartea
izango da: Jon  Lapazaran, Zelai
II. eta Zelai III. arituko dira.

Domekan, mezaren ondoren,
Berrizko San Lorentzo dantza
taldeak erakustaldia
eskainiko dau Zengotitan

San Martin ermita inguruko
pagadia handituko dabe
Era berean, ermitarako sarrera hobetu eta bolatokia konponduko dabe

ditue: landare inbaditzaileak moz-
tu, ingurua garbitu… Horretara-
ko, Aldundian diru-laguntza
eskaera egin dabe.

Sarrera eta bolatokia
Bestalde, orain ermitara dagoen
sarrerak pagadia erditik mozten
dauenez, atzeko aldetik sarrera
barria egingo deutsie. Inguru natu-
rala da eta, beraz, ez dabe asfalta-
tuko, baina baleiteke hartxintxa-
rra botatzea. Horregaz batera,
ermita ondoko bolatokia be kon-
ponduko dabe. Egurra ustelduta
dauka eta beharrezkoa da ordez-
katzea. Ermita bera ez dabe iku-
tuko, orain ez denpora asko era-
barritu dabe-eta.  J.D.

San Martin ermita inguruan
hainbat lan burutuko dau
Udalak. Batetik, inguru ha

dotoretzen dauen pagadia handi-
tuko dabe. Bestetik, ermitarako
sarrera hobetu eta bolatokia kon-
ponduko dabe. Lanak irailean
zehar esleituko ditue eta urte
amaierarako amaituta egotea itxa-
roten dabe. Obra zibilak 86.000
euroko aurrekontua dauka.

Santamañetan herri-bazka-
ria egiten dabe San Martingo paga-
dian. Pasealarien ohiko jomuga be
badira inguru horreek. Horregai-
tik, lurjabe bategaz permuta egin
eta pagoak landatuko ditue. Horre-
gaz batera, pagadiko biodibertsi-
tatea hobetzeko lanak be egingo

Bolatokiko egurra aldatu
egingo dabe eta ermitari
sarrera barria egin, atzetik

Pago-landarak ipintzeagaz
batera, gune haretako
biodibertsitatea  hobetzeko
lanak burutuko ditue

Ikasturte hasiera honetan hasiko dira Solobarria 
futbol-zelai barriko lanen bigarren fasea burutzen

Jesarlekuak eta aterpea
ipiniko ditue futbol-zelaian 

Ikasturte barriagaz dira ekitekoak
igazko urrian inauguratu eben
belar artifizialeko futbol-zelaiko
lanen bigarren faseari. Eibarren
kontrako lagunarteko partida bate-
gaz inauguratu eben zelaian, udaz-
kenetik aurrera batuko diren ikus-

leendako gunea egokitzea da irai-
lean garatuko dituen lanen helbu-
ru nagusia: Zaldua futbol taldea-
ren zaleak haize eta euriagandik
babestuko dituen aterpea eta jesar-
lekuak dira datozen asteetan Solo-
barrian egokitu ditueenak. 

Lanok amaituta, Idoia Men-
diolagarai alkateak aurreratu daue-
nez, zelaian beste zenbait egite-
kori ekingo deutsie: asmoetariko
bat, futbol-zelaiaren behekaldean
gimnasio bat egitea dela azaldu
dau alkate jeltzaleak. Bestetik,
bulegoentzako espazioa be ego-
kituko ei dabe aurrerago. I.E.

Zalduako taldeek liga hasten
dabenerako amaitu gura 
ditue bigarren faseko lanak

Astelehenean 19:00etan
asto-probak izango dira,
eta ondoren karretila 
zotz egingo dabe

ABADIÑO

Monica Quintas
izango da Talde
Independienteko
zinegotzi barria

Uda aurreko azken udalbatza-
rrean emon dau jakitera Aba-
diñoko Independienteak  tal-
deak, aurrerantzean Udalean
ordezkari izango dauen bosga-
rren zinegotziaren izena. Irai-
lean hartuko dau udalbatzarrean
jagokon jesarlekua Canalaeche-
varriaren ordezko izango den
Monica Quintasek. 

Orain urte biko udal hautes-
kundeetako emaitzetatik erato-
rritako Udalaren osaketagaz
independienteei jagokozen bost
zinegotzietako batek,  Luis Migel
Canalaechevarriak, kargua itzi
eban ekainean. Herritar talde
batek Eneko Zarrabeitia preso
politikoaren herriratzea eska-
tzen eban mozinoaren aldeko
botoa emon eta gero, bere ber-
betan “taldeari egindako min
handia” kontuan izanda, dimi-
sinoa aurkeztu eta kargua iztea
erabaki eban. I.E.

Iraileko udalbatzarretik
aurrera hartuko dau
Quintasek bere jesarlekua

Muntsaraztik
Urkiolara igoera
dogu aukeran,
Errogatiba Egunez 

Abuztuko azken zapatuan, bihar,
da Urkiolarako bidean hainbat
lagun batzen dituen Errogatiba
Eguna. Ohiturak agintzen daue-
nez, goizeko 09:30ean abiatuko
dabe Abadiñoko auzoetatik iga-
roko den ibilbidea. Ordu horre-
tan aterako dabe San Rokeren iru-
dia Andra Maria baselizatik, eta
Urkiolarainoko prozesinoa hasi.
Muntsaratz, Zelaieta, Mendiola
eta Atxarterainoko ibilbidea osa-
tuta, hamarretakoa egingo dabe
Txakurzulon, eta Urkiola tonto-
rrerainoko bidea jarraituko dabe.

Urkiolako Santutegian,
11:30ean, izango dabe Meza
nagusia, eta, ohiko eran, Talde
Batuaren dantza saioa eta ardao
banaketa izango dira Urkiolan
eguerdia arte. Bazkaria eta dan-
tzaldia eta gero, 18:00etan abia-
tuko dabe Abadiñorako buelta-
ko bidea, eta Lotxo Taldeagaz
borobilduko dabe eguna. I.E.

Abuztuko azken zapatuan,
bihar, Urkiolara joango dira
Errogatiba Egunean parte
hartuko daben auzotarrak



Herririk HerriH 2009ko abuztuaren 28a, barikua anboto8

ATXONDO

Martxoan onartu eben sinbolo frankistak kentzearen aldeko mozinoa. Judit Fernandez

Ur Partzuergoaren esku itzi dabe sei
iturbururen ustiapena eta jabetza
Bizkaiko Ur Partzuergoak eskatu deutso Udalari iturburuen kudeaketa lagatzeko

Orain arte Udalaren jabe-
tzakoak ziren Axpe eta Arra-
zola auzoetako mendigu-

neetako sei iturburu Bizkaiko Ur
Partzuergoa erakunde publikoak
kudeatu eta ustiatu daizen onar-
tu dau zinegotzien gehiengoak
uztaileko udalbatzarrean. 

Jabetza Ur Partzuergoari itzi
arren, aurrerantzean be iturburu
horreetako ura errekara bideratzen
jarraituko dabela nabarmendu
dau alkateak, baina “Atxondoko
Udala Ur Partzuergoko kide iza-
nik, iturburuen kudeaketa eta
mantenimendua Partzuergoak
egitea zentzuzkoa” dela uste dau

Cobos alkateak. Ezker abertzale-
ko alkatearen esanetan, orain arte
legez mantenduko dira iturbu-
ruak, eta Udalak inoiz bertako
uraren beharrik baleuka orain
arteko moduan baliatu ahalko leu-
kiez. Iturburuak Ur Partzuergoa-
ren kudeaketarako lagatzea pro-
posatu eta onartu eban Gobernu
Taldeak; kontra bozkatu eta era-
bakia kritikatu egin eben jeltzaleek. 

Lehen auzolanean zaindu
izan ditueen iturburuak egoera
onean izateko modua dela euren
jabetza Ur Partzuergoari lagatzea:
horixe azpimarratu gura izan dau
Dabid Cobosek. I.E.

Axpe eta Arrazolako mendi
aldean dagozen sei iturburu
dira Bizkaiko Ur Partzuergoak
kudeatuko dituenak

BERRIZ

Gobernu Taldearen
proposamenagaz kritiko
agertu ziren udalbatzarrean
zinegotzi jeltzaleak

Sinbolo frankisten inbentarioa
eginda, irailean hasi leitekez kentzen
Frankismoko Etxebizitza Ministerioaren 45 plaka inguru identifikatu ditue

Herriko sinbolo frankista guztiak
kentzearen alde martxoan  aho
batez onartu eben mozinoaren
haritik,  ekainean eta uztailean
zehar sinbolo horreen inbetarioa
egin eben udal langileek. Guztira,
atari gaineetan frankismoko Etxe-
bizitza Ministerioak ipinitako 45
bat plaka identifikatu ditue. 

Aurkitu diren eraikin bakotxe-
ko bizilagunei baimena eskatu
jake plaka kentzeko. Askok emon

dabe aldeko erantzuna. Falta dire-
nena luze baino lehenago jasotzea
itxaroten dabe, komunitateko
lehenengo batzarra eginda. Beraz,
irailean bertan kendu leikiez pla-
kak. Era berean, herrian dagozen
graffitien inbentarioa be egin dabe,
eta plakak kentzen ditueen sasoi
berean garbituko ditue. Azkenik,
panel informatiboetatik kanpora
ipinitako kartelak be kendu egin-
go ditue. J.D.

Hormetako graffitiak eta
panel informatiboetatik
kanpora ipinitako kartelak 
be kenduko ditue

Desjabetze-aktak altxatzen,
Abadiñon eta Atxondon

DURANGALDEA

Plazatxo barria, herrigunean
Udagoienean hasi gura ditu
Udalak txapa-lantegia bota eta
geratuko den orubean plazatxoa
egokitzeko beharrak. 2009ko
udal aurrekontuaren soberaki-
na erabilita egin gura deutsie
aurre 286.000 euro inguruko
inbertsinoa eskatuko daben
obrei. Erdian  iturria izango dau
egin gura daben plazatxoak.
Denera, 315 metro koadro ingu-
ru daukaz txapa-lantegia bota-
ta geratuko den orubeak.

IURRETA

Ikasturte barria hasteagaz batera aurkeztu dau Berrizburu kirol-
degiak ikastaro sorta. Horretara, igeriketa ikastaroak ez eze,
cycling klaseak be eskainiko ditue, beste hainbat jardueragaz
batera: aerobica, batuka, mantenu gimnasia edo pilatesa prak-
tikatzeko aukera izango dabe holan gura daben berriztar zein
ingurukoek. Ikastaroak irailaren 21ean hasiko dira, Berrizbu-
ruko arduradunek azaldu dabenez. Izena emoteko epea, barriz,
irailaren 14a bitartekoa izango da;  kiroldegian bertan egin behar
da. Lekuen zotz egitea hilaren 16an izango da.

Ikastaro ugari aukeran Berrizburun

Otxandiori aurten egokitu jako argiteria publikoaren inspek-
zinoa egitea. Proposatutako hobekuntzak egiteak 33.000 euro-
ko gastua dauka eta ez dabe horretarako diru-atalik aurreiku-
si.  Uztail amaieran Bizkaiko Foru Aldundiari diru-laguntza eska-
ria egin eutsien, aurreikusi bako gastuak estaltzea helburu dauen
dekretu bat onartuta daukalako. Oraindino, ez dabe ezelako
erantzunik jaso Aldundiaren aldetik.

Abiadura Handiko Trenaren (AHT) aurkako protestak deitu ditue
datorren astean bai Abadiñon bai Atxondon. Azpiegitura
horretarako lanak aurrera eroateko desjabetze-akten altxamen-
dua egiteko hitzordua jarri dabe herri biotan, AHT Gelditu!
Elkarlaneko kideek jakin eragin dabenez, eta horren aurrean
kotzentrazinoak deitu ditue: irailaren 2an eguaztenean, egin-
go dabe protesta Abadiñon, eta hilaren 3an Atxondon. Gogo-
ratu daigun herri bietan bertan behera itzi zitueela uztailean
desjabetze akten sinadura deialdiak “desjabetzeen argitara-
tzean akatsak izan zirela eta”. AHTaren aurkako jarrera ager-
tu eta egun biotan 08:30ean udaletxeotara bertaratzera deitu
ditue herritarrak. 

Argiteria publikoa hobetzeko
diru-laguntza eskaria egin dabe

OTXANDIO

BERRIZ

I. Gorriti
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BERBAZ

“Urteotan, hirigintzan ez dabe
hobekuntzarik egin auzoan“

Gure San Fausto Berria
e l ka r teko  k ideek
auzoaren alde gogotsu

dihardue lanean. Berrehun
lagun inguru batzen dituen
taldeak, auzoko arazoei irten-
bideak bilatzeaz gainera, kul-
tur arloko ekitaldiak antolatzen
ditu. 

Zelan sortu da elkartea?
2006an sortu genduen elkar-
tea, auzoko gabeziei erantzu-
na emon eta ekitaldi kultura-
lak antolatu guran. Auzora jen-
te barria etorri da, eta kultur
ekitaldiekin auzokide barriak
ezagutzea gura dogu, batetik.
Bestetik,  hir igintza mailan
ditugun arazoak konpontzea.

Zeintzuk dira gabezia horreek?
Ud a l a r i  t x o s t e n  b a t  e m o n
geuntsan auzoko arazoen barri
emonez, baina batek daki non
egongo den. Hainbat arazo
daukagun arren, arratoiena
nabarmenduko neuke. Katue-
k i n  k o n p o n d u  g u r a  e b e n

b a t z u e k ,  b a i n a  a z k e n e a n
katuak arratoiak baino arazo
larriagoa  bihurtu dira. Debe-
katuta dagoen arren, jenteak
katuak elikatzen ditu. 

Irtenbidea bilatzeko neurririk
jarri dabe?
Auzoa hondakindegi baten gai-
nean eraikita dago, eta, terre-
noan hutsuneak dagozenez,
arratoiak zirrikituetatik sar-
tzen dira eta arazoa konpon-
tzea gatxa da. Alde guztietatik
irtetzen dira eta irtenbidea
bilatu behar da, halan be.

Parkea eta eraikin zibikoa egite-
ko proiektuari zer deritzozue?
Ideia ona dela deritzogu. Halan
be, frontoia be konpondu eben
eta orain erabiltzeko ordain-
du egin behar dogu. Konpon-
tzen dabenean ez dakigu zer-
bitzu barri horregaz zer gerta-
t u k o  d e n .  U d a  p a r t e a n
kiroldegira joaten dira guraso
eta umeak. Hasierako proiek-
tuan esan ebenaren arabera,
lur azpiko parkina egitekotan

ziren, eta auzokideek plaza
bana izango leukie kostu pre-
zioaren arabera. 

Auzoan aparkatzea ez da erraza.
Parkin bakar bat be ez dauka-
gu. Lehenago etxepean apar-
katzen genduen, baina orain
ezin da. Jente gazte asko eto-
rri da auzora, eta gazteek kotxe
bana daukie. TAOa irtenbide
legez proposatu euskuen, bai-
na horrek ez leuke ezer kon-
ponduko. Egunean zehar erra-
zago aparkatu leiteke. Gauetan
izaten da arazorik gehien. Erai-
ki barik dagozen lurretan par-
kina egitea litzateke egokiena. 

Auzoan antolatutako ekitaldiekin
pozik zagozie ?
Jentearen artean harrera ona
izan dabe.  Txitxiburduntzi
Eguna, San Joan suak, Futbi-
to Txapelketa eta San Fausto
Festival antolatu doguz. Kon-
tzertuetan eguraldia ez gen-
duen lagun izan. Inguruko tal-
deendako erakusleiho bat sor-
tu gura izan dogu.

Lokalik badaukazue?
Jubilatuekin partekatzen dogu
lokala. Eraikin barria egiten
badabe, lokala bertan egotea
gurako geunke. Materiala gor-
detzeko ez daukagunez leku-
rik, bakotxak bere etxera eroan
behar izaten ditu gauzak.

Auzoak zer garapen izan dau?
Sabeco eta Abadiñogaz lotuta,
oinezkoen joan-etorri handia-
goa dago,  baina hir igintza
aldetik azken 15 urteotan bar-
din jarraitzen dogu. Gazte eta
etorkin asko etorri da auzora
bizitzera, pisuak merkeago
dagozelako. Auzoko bizimo-
dua egiten jarraitzen dogu.

Beste auzo elkarte batzuekin har-
tu-emonik badaukazue?
Inoiz herriko beste auzo elkar-
te batzuekin batu gara Duran-
goko auzo elkarteen bilgune
bat sortzeko.  Indar txikiak
batuta, denok arduratzen gai-
t u e e n  g a i a k  k o n p o n t z e k o
modua izan leitekela pentsa-
tzen dogu. Jone Guenetxea

“Aldaketak izan
diren arren, auzoko
bizimodua egiten
jarraitzen dogu”

Juan Jesús
Díez •
27 urte

Gure San Fausto Berria
elkarteko kidea

“Auzo elkarteen
bilgune bat sortu

gura geunke
Durangon”

Arratoiak eta aparkaleku falta dira San Faustoko auzokideek bizi ditueen arazoetako batzuk. 

Iban Gorriti
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Jose Petite
CCOO sindikatua

Gizarte elkarrizketa
Euskadin

Jakina denez, uztailean hasi
dugu Eusko Jaurlaritza,
Patronala eta CCOO eta UGT
sindikatuen arteko Gizarte
Elkarrizketa Euskadin.
Sindikatu abertzaleek ez dute
parte hartuko, eurek hala
erabaki dutelako, eta
mahaiak Patronalaren
interesen babeserako daudela
argudiatu dute horretarako.

Euskadiko CCOOk
aspalditik aldarrikatu du
elkarrizketa soziala, gure
ustez, lan harremanak era
demokratikoan eraikitzeko
oinarrizko tresna baita.
Gizarte elkarrizketan ez parte
hartzea zilegi da, baina
horrek ez du inongo indarrik
erakusten. Ordezkaritza
handia duten klase sindika-
tuak baliagarri egiten dituen
funtzioari uko egin diote
sindikatu abertzaleek.

Gobernuek onartzen
dituzten eta langileen
eskubideak arautzen dituzten
politika publikoetan eragin
nahi dugu, eta horretarako
parte hartuko dugu elkarriz-
keta mahaietan. Guk egin
ezean ere, politika hauek
aurrera eramango dira, baina
alde bakarreko erabakiekin
eta botere ekonomikoaren
presiopean. Gizarte Elkarriz-
keta gobernu on baten
kulturaren parte da, gizarte
eragile eta eragile ekonomi-
koen parte-hartzearekin
gizarteko arazoak, ekonomi-
koak eta lan esparrukoak
lantzeko; are gehiago gaurkoa
bezalako krisi egoera batean. 

Bertan parte hartzeko,
beharrezkoa da langileen
interesak defendatzeko
helburu eta proposamenekin
joatea, eta horretarako
CCOOk hainbat proposamen
eraman du mahaietara.
Lehenik, babes gutxien duten
pertsona eta langileentzat
gizarte babesa handitzea;
bigarrenik, enpleguaren
politika aktiboen transferen-
tziak kontuan hartzea; eta
hirugarrenik, enplegu ziurra
eta eskubideak izango
dituena lortzeko neurriak
garatzea. CCOOk langileei
eragiten dieten gaiak erabaki-
tzen diren esparruetan
presente egon nahi du, euren
interesak ordezkatzeko
legitimaturik dagoelako.

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Rothenberger enpresak Abadiñon daukan lantokian batu ziren beharginak uztailean. Iban Gorriti

Aldi baterako 13 lanpostu
barri beteko ditu Udalak

Udalak aldi baterako 13 lan-
postu barri sortu ditu INEM-
Tokiko Gorporazinoak egi-

tasmoaren baitan, eta datozen
hileotan beteko dira gehientsue-
nak. Erreka garbiketa eta kontro-
lerako ekintza zuzeneko brigadan
jarduteko hiru peoi eta ofiziala
uztail amaieran hasi ziren lanean,
eta irailean lau hiri-agente hasi-
ko dira. Ondotik, hiriko lokalen
azterketagaz amaitzeko hiru lagun
—koordinatzailea, administraria
eta deliniantea—, sustapen eko-
nomiko, enplegu eta formazino
teknikaria eta komertzio teknika-
ria kontratatuko ditue. Apurka

beteko ditue postuok, batzuek for-
mazinoa be beharko dabe-eta. 

INEMek %100ean lagunduta-
ko sei hileko kontratuok —276.000
euro — krisi egoerari aurre egite-
ko Udalak landutako lan ildoeta-
ko bat dira. Aurrerago sakonduko
daben ituna be adostu dabe Aldun-
diagaz, 50 lanpostu sortzeko, eta
gizarte eta laneratze enpresekin be
lan egingo dabe. “Urteetako itzi-
keriaren ondoren eta guk behar-
tuta bada be”egitasmoagaz bat
egin dauela-eta, PSE-EEk “zorion-
du” egin dau EAJ. “Ez dakigu, bai-
na, enplegu eta ekonomia susta-
penean zein estrategia daroen”.

INEMek %100ean egingo deutse aurre lanpostuei, 276.000 euro bideratuz. 
Krisi egoerari aurre egiteko Udalak landutako lan ildoetako bat da hori.

DURANGO

ABADIÑO

“Urteetako itzikeria eta
gero” egitasmoagaz bat
egiteagaitik zoriondu dabe
EAJ sozialistek

Sei hileko lanpostuak dira
eta apurka-apurka bete
gura ditu Udalak

Bost lankideren
kaleratzea salatu
dabe beharginek
Rothenbergerren

Rothenberger enpresako komi-
teek –baita Abadiño zein Gasteiz-
ko lantokietako beharginek– “era-
bat gaitzetsi” dabe enpresak bost
langile kaleratu izana. Joan zen
uztailean Abadiñoko lantokiaren
aurrean batu ziren hainbat behar-
gin enpresako zuzendaritzak ber-
tatik irten zeian trabatu guran,
eta Ertzaintza be bertaratu zen.

Langileon kaleratzeak agin-
tzeko datak eta moduak salatu
ditue beharginek, helerazotako
ohar baten bitartez. Era berean,
Rothenberger enpresako zuzenda-
ritzari kaleratze horreek atzera
botatzeko “exijitu” deutsie, “egoe-
ra normaltzeko”. Halantxe jakin
eragin dabe enpresa komiteek eta
beharginek. 

Landako Guneak
erabilera-egun
kopurua igon
dauela dinoe 
Urteko lehenengo seihilekoan
%33ko okupazino-maila lortu
dau Landako Guneak, erabilera-
egun kopurua %27 hazita (198
egun). Igazko epealdi berean lor-
tutakoa baino %7,2 handiagoa
izan ei da okupazinoa. 24 ekin-
tza antolatu dira bertan: susta-
tzaile pribatuek antolatu ditue
bederatzi, uriko elkarteek zortzi
eta Durangoko Udalak zazpi.

Udala izan ei da eremua
sarrien erabili dauena (%20,67);
gero sustatzaile pribatuak
(%6,83) eta elkarteak (%5,50).
Baina, elkarteek nabarmen igon
ei dabe erabilera maila. Bestal-
de, Ekitaldi Aretoak 69 jarduera
batu ditu; igaz baino %46 gehia-
go. Otsailean gehien (19); gero
martxoan (17) eta ekainean (12).
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KULTURA
PINTURA ERAKUSKETA

Xabier
Ega�aren
erakusketa:
Bizitzaz 

D urangoko Museoan eta
Uribarriko Andra Maria
Elizan dugu ikusgai

Xabier Egaña artista getxoztarra-
ren pintura lanak biltzen dituen
Bizitzaz margo erakusketa.

Eskultura eta pinturatik ere
baduten formatu handiko lanak
dira, Egaña artista espresionis-
tak askotariko materialak balia-
tuta azken urteotan osatutakoak. 

Javier Alvarez de Eulate mar-
golariaren eskutik abiatu zuen
bere artista ibilbidea Xabier
Egañak, eta 1965ean Gasteizen
egin zuen lehenengo erakuske-
ta. Ondoren, 1968 eta 1969 urtee-
tan, Arantzazuko Basilikako
Apostoluak lantzen zebilen Jor-
ge Oteiza eskulturgile gipuzkoa-
rraren tailerrean lanean arituta-

Lehenengo aldia izango du Berrizko Udalak antolatu
duen lehiaketak. Irabazle hautatutako eskultura,
egileak proposatutako lekuan kokatuko dute. 

Chiapasera bidaiatzeko aukera izan zuen sari
Julen Orbegozo kazetariak GKEen erreportaje
lehiaketan. Hango esperientziak kontatu dizkigu.

koa da Xabier Egaña. Aurrerago
ere, Oteizarekin elkarlanean ari-
tzeko aukera izan zuen Egañak
Andra Mariaren Basilikako mura-
len zirriborroak egiteko. Bizitzaz
erakusketa da artistak oraingoan
Durangon ikusgai ipini duena.

Arrigorriagan, Sopelan,
Zarautzen eta, besteak beste,
Alemaniako hainbat hiritan ere
ikusgai dago Egañaren lana. Hain
zuzen, Alemanian burutu du
Egañak azken urteetan lan
gehien, eta zelanbait han izan du
bere lanak onarpenik handiena. 

Batzuetan errealista eta bes-
teetan abstraktuago, erlijiosoa
bezain kritikoa ere bada Xabier
Egañaren lana, eta kontsumo
gizartearekiko kritiko izaten da
sarritan bere lana. I.E.

13  Julen Orbegozo kazetariarekin12 Eskultura lehiaketa Berrizen
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ESKULTURA LEHIAKETA

Eskultura Lehiaketa egingo
dute lehenengoz Berrizen

Beste uda bat gehiago. Eta aurten be hainbat jai pasatu
dira. Eta jaietan, zelan ez, kontzertu ugari. Inguruko herri
askotan aukera zabala eduki dogu. Lehenengo poteotxoa,
gero txosnetako bokata, eta azkenik garagardo katxi bat
hartu eta kontzertuak ikusi. Hori bai plan ederra. Baina
udako ederrena Bruce Springsteen ikustea. Artisten artean
handiena. Izugarria Bilbon emondako kontzertua. Hiru
orduko emanaldia!

Oraindino gelditzen dira jai batzuk, eta horreetan be
kontzertu asko ikusteko aukera edukiko dogu. Baina hasi
gara jadanik neguko denboraldiari begira. Oporrak amai-
tu eta asteburuetako errutina heltzear dago. Eta horregaz
batera, Plateruena Kafe Antzokiko kontzertuak eta aste-
buruetako poteoak.

Irratietan be hasi gara musika talde batzuen nobeda-
deak entzuten, eta, bitartean, beste batzuek estudioan
jarraitzen dogu lanean, diskoak prestatzen. Hiru hilabe-
te falta dira oraindino, baina musikari eta musikazale asko
Durangoko Liburu eta Disko Azokari begira gagoz dagoe-
neko. Aurten be ez delako nobedaderik faltako, ezta kon-
tzertu ederrik be.

Zoritxarrez, badago, ordea, disko gehiago grabatuko
ez dauen musikaririk be. Uda hasi eta jarraian hil zen popa-
ren erregea. Bere kontzertuetarako sarrerak itzuli beha-
rrean aurkitu dira zale ugari. Baina badirudi bere bizitza
osoa laburbilduko dauen erakusketa bat prestatzekotan
dabilela Donostiako enpresa bat. Beraz, horregaz konfor-
matu beharko dogu. Bitartean bere musikagaz gozatzen
jarraituko dogu. Beti izango zaitugu gogoan, Michael.  

GEURE DURANGALDEA

Iñaki Etxezarraga, ‘Etxe’
Abeslaria

Ez dago etenik!
I kasturte berriari begira, urtea

nobedadeekin hastekotan,
lehenengoz antolatu dute

Eskultura Lehiaketa Berrizen.
Euren lanen maketak aurkeztuko
dituzte artistek, eta herritarrek eta
epaimahaiak erabakiko dute zein
eskultura saritu, eta  aukeratuta-
ko hori Berrizko zein gunetan
kokatu. Lehiaketako parte-har-
tzaileek, euren eskultura propo-
samena Berrizko guneren batean
jartzea da I. Eskultura Lehiaketa
honen sari nagusia; diru-saria
18.000 eurokoa izango da.

Talde moduan edo bakarka
aurkeztu ahalko dituzte artistek
euren lanak Berrizko Udalean edo
Kultur Etxean, eta datorren aza-
roaren 2 eta 27 bitarteko epea
izango dute horretarako. Aurkez-
tu beharrekoa, gehienez 50x50x50
zentimetro duen eskulturaren
maketa izango da. Bestalde, eta
horrekin batera, artelanaren azal-
pen teorikoa eta memoria aurkez-
tu beharko dituzte parte-hartzai-
leek; eskultura egiteko baliatu
beharreko materialari buruzko
zehaztasunak, azalpen teknikoak
eta egiteko behar lukeen denbo-
raren estimazioa eginez. 

Maketarekin batera, bestalde,
eskultura Berrizko zer lekutan
kokatzea gura luketen adierazi

beharko dute artistek; lekuaren
plano, zirriborro edo errepresen-
tazio baten bitartez, esaterako.
Izan ere, lehiaketaren sari nagu-
sia, artisten artelan maketa edo
proposamen horiek herrian jarri
ahal izatea izango baita: artisten
proiektuak burutzea. 2010 urtean
zehar lana burutzea izango da
artistaren saria eta konpromisoa.

Lehiaketaren oinarrietan jaso-
tzen denez, irabazle hautatzen
duten eskultura Berrizko zer leku-
tan ipini erabakitzerakoan artis-
taren gogoa izango du besteren
gainetik Udalak aintzat. 

Lanen erakusketa
Artelanak jaso eta aurkezteko epea
amaitu bezain laster, epaimahaiak
onartutako artelanen zerrenda
egingo du, eta erakusketa bat egin-
go dute aukeratutako lanekin;
2009ko abenduaren 7tik 2010eko
urtarrilaren 8a arte. 

Bitartean, Berrizko herrita-
rren botoen bitartez, lehiaketa ira-
bazi dezaketenak aukeratuko
dituzte. Boto gehien dituzten hiru
artelanen artean, epaimahai espe-
zializatu batek erabakiko du zein
den irabazle izatea merezi duena.

Urtarrilaren 17an jakingo
dugu Berrizko I. Eskultura Lehia-
ketaren irabazlearen izena. I.E.

Azaroan zehar Berrizko Udalean aurkeztu beharko dituzte parte hartu gura
duten artistek eskulturen maketak; 50x50x50 zentimetrokoak, gehienez 

MUSIKA EMANALDIA

Elektronikak zabalduko du
ikasturte berria Plateruenean
Lau DJ-k eskainiko dute emanaldia irailaren 4ko V. Gau Elektronikoan

Lehiaketa irabazten

duen eskultura Berrizen

kokatzea sari nagusi

Azaroaren 2tik 27a

arteko epea ezarri dute

maketak aurkezteko

Abuztuan zehar taberna eta jate-
txea itxita ez ezik, zuzeneko kul-
tur emanaldi barik ere izan da
Durangoko Plateruena kafe antzo-
kia. Ikasturte berria abiatzearekin,
baina, irailaren 4tik aurrera ohi-
ko martxa hartuko du aretoak, eta
zuzeneko emanaldiz bete.

Musika elektronikoa eskaini-
ko duten lau disko jartzaile dira
ikasturte hasiera honetan Plate-
ruenean izango direnak: Jor-G eta
Stan arituko dira batetik, eta Pla-
teruenean ohikoak diren disko
jartzaileak; Gau Elektronikoetan
lehenago ere aritutako Ruben Cos-
tas eta Iker Undersound duranga-
rra ere arituko dira beste behin.

Irailaren 4an, barikuan izan-
go da Plateruena kafe antzokiko

musika elektronikoaren  bosgarren
gaua, 22:00etan hasita. Behin ikas-
turtea abiatuta, berriro kultur eki-
taldien eskaintzaren ohiko jardu-
na berreskuratuko du irailaren
1ean ateak zabalduko dituen Lan-
dako etorbideko antzokiak.

Udazkenean datozenak
Oraindik egutegia guztiz osatu
gabe egon arren, abendura arte
askotariko kultur eskaintza jaso-
ko duen programazioa  prestatu
Plateruenea kafe antzokiak. 

Dagoeneko iragarriak daude-
nen artean, nabarmentzekoak
dira, besteak beste, irailaren 17an
ikusgai izango dugun Bikoteatro-
ren Euskarazetamol antzezlan
berria eta Terry Lee Hale kantari
Estatu Batuarraren eta Petti nafa-
rraren irailaren 18ko kantaldia. 

Azaro amaieran, berriz, Anni
B Sweet abeslari madrildar gazteak
Plateruenean aurkeztuko du
Start,Restart,undo izena daraman
diskoa. Udazken eta negu oparoa
datorkigu Plateruenean. I.E.

Lau disko jartzaile

izango dira ikasturteko

lehenengo emanaldian

Abendura arteko

programazioa dute

Plateruenean lotuta

Iker Undersound eta

Ruben Costas etxeko

DJ-ak ere arituko dira

Musika elektronikoaren

V. gaua da irailaren

4rako prestatu dutena

Herritarrek ere euren

botoa emango dute

irabazlea hautatzeko

Iker Undersound DJ-a ere arituko da Plateruenean. I.Gorriti
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“Bidaiatzean  be  kazetaria  naz,  eta
kontatzeko  gauzak  bilatzen  ditut”

Zer ekarri dozu bidaiatik?
Lortu dot beste ikuspuntu bate-
tik ezagutzea Chiapas. Igaz be
leku berean egon nintzen, San
Cristobalen, eta hango gizarte-
ra eta Zapatismora gerturatzea
izan dot helburu nagusi.

Bigarren bidaia honek zer alde
dauka lehenengoagaz?
Orain konturatu naz igazko
bidaia lehenengo hurbilketa
baino ez zela izan. Beste modu
batera ikusi ditut gauzak orain,
beste begirada bategaz. Bigarre-
nez joanda be, badakit ezin lei-
tekela egun edo aste gitxian
herrialde bat sakon ezagutu. 

Igazko bidaia zeure kontura
egin zenduen. Aurtengoa aldiz,
lehiaketa irabazi izanagaiti-
ko saria izan dozu...
Bai, igazko bidaia nire kontura,
turista legez, egin neban. Chia-
paseko komunitate batean gara-
tzen zebilzen proiektu bat eza-
gutu neban orduan, eta hona
bueltatu nintzenean proiektu
hori martxan ipini ebenak eta
adituak elkarrizketatu eta euren
ahotsak jasota osatu neban irra-
tirako Hornos ahorradores de
leña erreportaje saritua. 

Zer berezitasun dauka zure
erreportajea saritu dauen
kazetaritza lehiaketak?
Baldintza nagusiak ziren, bate-
tik, GKE baten edo proiektu
zehatz baten inguruko kazeta-
ritza artikulua edo erreportajea
egitea, eta Euskadiko GKE Koor-
dinakundeak zehazten dituen
hamar pauta etikoak jarraituz
egitea; klitxe eta estereotipoak
alboratuta zelan komunikatu
behar geunken azaltzen daben
kode etikoa jarraitzea, beraz.

Aurten ezagutu ahal izan
dozun proiektua zein izan da?
Euskadiko GKE Koordinakun-
dearen barruan dagoen Paz y
Solidaridad taldeak Chiapasen
egiten dauen lanaren alderdi bat
ezaugutu ahal izan dot uda
honetan: Promedios. Kanpoko
komunikabideen bertsinoaren
aurrean, euren ikuspuntuak
komunikatzeko indigenek
baliabide propioak garatzea da
proiektuaren helburu nagusia:
Gobernuak kontrolatzen dituen
komunikabideen aurrean, indi-
genek euren pentsamoldea
komunikatu ahal izatea.

Zer lan egiten ditue?
Adibidez, etxe inguruan para-
militarrak dabilzela-eta, komu-
nitateko “komunikatzailea” abi-
satzen dabe auzotarrek, eta
berak grabatzen dau gertaera.
Zapatisten salaketak mundua-
ri helarazteko baliatu leitekez
gero irudiak. Nazioarteari, euren
komunitateetan zelan helikop-

tero edo tankeak sartzen diren
erakusteko modua dira gero
grabazino horreek.

Zeure begiz ikusi ahal izan
dozu aitatzen dozuna?
Ni San Cristobalen daukien
bulegoan egon naz. Artxiboko
irudiak eta argazkiak ikusi eta
aukeratzen ibili naz, nire erre-
portajea osatzeko. Erreportaje
horretan, baina, zoritxarrez ez
da Zapatisten ordezkarien hitzik
izango, pairatzen daben errepre-
sino egoeran eurekin elkartu
ahal izateko baimenak atzera-
tzen joan direlako, eta eurak
elkarrizketatu barik bueltatu
behar izan dodalako azkenean.

Chiapaseko errealitatean
sakondu ahal izan dozu.
Bai, baina Chiapasekoa lako
egoeretan, zalantza bat argitu
bezain laster beste hamaika
duda sortzen jatzuz. Hango
errealitatea sinplifikatzea ezi-
nezkoa da, eta hemendik joan
eta hilabetean ezin dozu han-
go errealitatea guztiz ulertu. 

Kazetari moduan oso aberas-
garria izango da esperientzia...
Hasteko, GKEen Koordinakun-
deak proposatutako hamar pau-
ta horreek ezagutzea bera oso
aberasgarria izan da, oso inpor-
tantea da-eta burutzen doguzen
akatsetaz kontziente izanda lan
egitea kazetariok. 

Euskadiko Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundeak urtero antolatzen dauen
kazetaritza artikulu edo erreportajeen lehiaketa irabazita saritzat jaso dauen Chiapaseko
bidaian ezagutu eta ikasi dauenari buruz aritu jaku Julen Orbegozo kazetari gaztea

Bidaian bildutako irudi guz-
tiak begiratu,ordenatu eta lan-
tzeko denpora hartu beharko
dozu orain...
Bai, eta horretaz gainera, beste
irudi batzuekin laburmetraia
egitea be badarabilt buruan:
San Cristobalen zagozenean
etenik bako mugimendua dago
kalean; aberastasun itzela dau-
ka kaleak. Kalean jesarri eta gau-
zak etenik barik gertatzen dira
zure aurrean. Aspertzen baza-
ra, zeurea  da errua. Ideia horre-
gaz gura dot laburmetraia egin,
eta halantxik grabatu nituen
han zenbait irudi: egunsentia eta

ilunabarra bitartean San Cris-
tobalen kalean dagozen saltzai-
leak, turistak, indigenak... denak
igarotzen dira grabatzen jarri-
tako kameraren aurretik.

Bidaiari eta kazetari, beraz.
Oso aberasgarria da. Nik uste
desberdina dela bidaiazale edo
kazetaria izan. Ni kazetaria naz,
eta bidaian be kazetari naz; kon-
tatzeko gauzak bilatzera joaten
naz bidaia guztietan, gugaz alde-
ratuta desbardinak diren gau-
za horreek kontatzen saiatzen
naz. Kazetari izateko modu bat
da bidaiatzea. I.E.

“Chiapasera egin dodan

bigarren bidaian batu

ditudan irudiekin    

egingo dot erreportajea”

“Hemendik joan eta

hilabetean hango

errealitatea ulertzea

ezinezkoa da”

“San Cristobalen etenik

bako mugimendua dago

kalean. Aspertzen

bazara, zeurea da errua”

I.E.

KAZETARITZA ELKARRIZKETA

Chiapaseko Zapatistei euren ahotsa zelan
munduari helarazi erakutsi guran dihar-
due hamar urtez Paz y Solidaridad Gober-
nuz Kanpoko Erakundearen baitako Pro-
medios proiektuaren bultzatzaileek. 

Munduari euren ikuspuntua erakus-
teko baliabide teknikoak eskaini (bideo
kamera, ordenagailuak...) eta berauek
erabiltzeko jarraibideak emon ondoren,
komunitateek eurek kudeatzen ditue
bitartekoak. Komunitateko ekitaldi bat
zuzenean grabatu eta Interneten strea-
ming bitartez zelan emon ikasten dabilz
orain, adibidez. Proiektuaren inguruko
erreportajea osatuko dau Orbegozok. 

Zapatisten
ikuspuntu eta
begiradak mundura
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FILM LABURRA GRABAZIOA

ARGAZKIGINTZA LEHIAKETA

Abadiñoko udal egutegiko
argazkiak aukeratzeko lehia
Irailaren 30a bitartean aurkeztu ahalko dituzte argazkilariek euren irudiak

Abadiño eta bere ingurunea gai
dituzten argazkiak izatea da Uda-
lak antolatutako lehiaketan parte
hartu ahal izateko baldintza nagu-
sia, batetik, eta 16 urtetik gorakoak
behar dute izan argazkilariek, bes-
tetik. Datorren urteko egutegira-
ko argazkiak dira modu horretan
hautatuko dituztenak.

Formatu digitaleko argazkiak
aurkeztu beharko dira lehiaketa-
ra, eta irailaren 30a arteko epea
zehaztu dute Abadiñoko Udalean,
bakoitzak, gehienez, lau argazki
aurkezteko. Udalaren web orria-
ren bidez bidaliko dira argazkiak,
eta bertan errejistratutako erabil-
tzaileek emango dute epaia. I.E.

Udalaren webgunearen

bidez bidali ditzake

argazkiak nahi duenak

Krisi ekonomikoa
gaitzat duen film
laburra osatzen
aritu da Banarte

I azko apirilean Abadiñon sor-
tutako Banarte antzerki tal-
dearen inguruan biltzen diren

zenbait aktore eta sortzaile dira
abuztu honetan El Prestamo gra-
batzen aritu direnak. Izan ere,
taldekideek eurek nabarmentzen
dutenez, askorentzako opor
sasoia dena aprobetxatzen baitu-
te zenbaitek ogibide ez baina

zaletasun eta gozagarri duten hori
aurrera eraman eta taldekideen
elkarlanean oinarrituta buruan
duten ideia edo proiektuari hel-
tzeko: antzerkia da Banarteko tal-
dekideak lotzen dituena, eta film
labur baten grabazioa da orain
elkarlanean egin dituena.

Film laburretara salto
Iazko apirilean sortu zenetik Aba-
diñon, batez ere, antzerkigintza tai-
ler eta emanaldiak eskaintzen jar-
dun dute euren burua El desfloro
de Banarte   bakarrizketa sortare-
kin aurkeztu zuten Banarte talde-
ko antzezleek.

Uda honetan hasi dutena bes-
telako lana da: taldeko kideetako
batek, Ekaitz Elgezuak, zuzendu-
tako film laburra da banartetarrak
lanean buru-belarri ipini dituena,
uda sasoi bete-betean. Ikasketak
Madrilen burutzen diharduen gaz-
tea da film laburraren zuzendari
eta gidogilea, eta El Prestamo du
Abadiñoko antzerki taldeko kidee

Ekaitz Elgezua Banarte antzerki taldeko kideak
idatzi eta zuzendu du ‘El Prestamo’ film laburra

Krisi ekonomikoaz,

baina ikuspuntu ironiko

batetik dihardu filmak

Madrilen ikasten du

Ekaitz Elgezua gidoigile

eta zuzendariak

GALIPOTX

Rafa Herce, Banarte taldea-
ren sortzaileetako bat, da film
laburraren protagonista nagusia,
eta Antonio izeneko pertsonaia
da El Prestamo lan honetan inter-
pretatzen duena. "Bizitzan aurre-
ra egiteko jokoak ematen dion ilu-
sioa baino ez duen gizon abera-
tsa da protagonista", aktorearen
beraren hitzetan. 

Ikus-entzuneko lanean bai-
no antzerkian ohituagoa dagoen
taldea izanagatik, ondo moldatu
omen dira filma grabatzen. 

Orain arte aipatutakoez gai-
nera, Txema Ormaetxea, Erlantz
Borges eta Javier Fernández
Banarteko kideak ere badira film
labur hau sortu duen taldearen
parte. Durangoko Landako taber-
nan egin zuten grabaketa, eta tal-
dearen beste hainbat lagun ere
ondoan izan zituzten. I.E.

eta lagunen kolaborazioarekin
osatuko duen sorkuntza.

Azkenaldian denon ahotan
dabilen krisi ekonomikoa gaitzat
duen ikus-entzunezkoa da abuz-
tuan bututzen aritu direna, euren
berbetan, egoera ekonomikoari
buruzko “ikuspegi ironiko eta
umoretsua eskaintzen duena”. 

Banarte taldeko sor-

tzaileetako bat, Rafa

Herce, da protagonista

Abuztuan, Durangoko

Landako tabernan egin

dute grabaketa lana

Gisa honetako bigarren

esperientzia izan dute

antzerki taldekoek

Jokoarekiko menpeko-

tasuna duen gizon

baten istorioa da
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B
adatoz aurten be, konturatu orduko,
Elorrioko Ferixa Nausikoak. Irailaren 4an
hasi eta 14a arte festa giroa izango da
nagusi herriko kale eta plazetan, urteroko
hitzorduari eutsiz. Ofizialki hilaren 5ean

hasiko dira jaiak, egun horretan botako dabe-eta txu-
pinazoa. Danborradako kideek izango dabe jaiei hasiera
emoteko ardura.

Azoka da Elorrioko jaien oinarria. 1752an egin eben
lehenengoz feria, herritarrek salgune baten beharra
ikusten ebelako. Aste osokoa izaten zen orduan azoka,
eta egun horreek jai egun izatea adostu eben. XIX.
mendean arazoak izan zitueen, eta urte luzez etenda
egon zen ospakizuna. 1983an ekin eutsien berriro elo-
rriarrek zita garrantzitsu hau antolatzeari, kasu hone-
tan egun batez soilik, iraileko lehenengo domekan.
Egun berezi horren inguruko egunetan herritarrek dis-
frutatzeko moduko bestelako ekitaldiak be prestatzea
erabaki eben.

Azokaren garrantzia jaiak iragartzen dituen kartele-
an islatuko da aurten. Asto bat da irudiko protagonis-
ta; bere begia ageri da betileak koloreztatuta dituela-
rik. Tradizinoa eta modernitatea uztartu nahi izan ditu
Karlos Erizek, kartel lehiaketaren irabazleak.

Irailaren 6an, Aldatzekuan ez da faltako abelburu

eta barazkirik. Nekazariek euren produkturik onenak
ekarriko ditue Elorriora, eta bertara hurreratzen direnek
eskaintza zabal hori ikusi ahal izango dabe, erosteko
aukera izateaz gainera.

Idi-proba lehiaketa
XLVI. edizinoa beteko dau aurten Idi-proba txapel-

ketak. Usadio zaharrak bizirik dirau oraindino, eta gure
eskualdean herri askotan ikusi leitekez idiak harriari
tiraka. Elorrion hainbat egunetan izango dira saioak,
eta irailaren 14an ospatuko da azken eta erabakiorra.

Ikuskizuna
Batez be, kalean ospatzen dira Ferixa Nausikoak;

eguraldia lagun bada, behintzat. Herriko makina bat
kaletan izango da giroa, jaia alaitzeko betebeharra
daukien taldeen laguntzaz.

Era guztietako doinu eta ikuskizunek hartuko ditue
Elorrioko kaleak, eta horixe gertatuko da, adibidez,
hilaren 6an. Munduko dantza eta musikei eskainitako
tartean, Afrikako kultura ekarriko dau Ballet Jammu
taldeak. Arratsaldeko 18:00etan hasiko da ikuskizun
berezi hori.

162.000 euroko aurrekontua dauka Udalak jaien
prestaketarako. Guztia prest dago. Danbor hotsak
entzun leitekez, arranak eta musika doinuak be bai.

Badatoz Ferixa Nausikoak!
Jg

Danborradako kideek
izango dabe 
jaiei hasiera 

emoteko ardura

Tradizinoa eta 
modernitatea uztartu
gura izan ditu Karlos

Erizek kartelean
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Danbor hotsez
hasiko dira jaiak 

T
radizino handiko ekitaldia da Elorrion
Danborrada. 41 urte pasatu dira, dago-
eneko, lehenengo aldiz kaleak zehar-
katu zitueenetik euren danborrak
astintzen. Aurten, Danborradako kide-

ak izango dira txupinazoa botatzeko ardura
izango dabenak. Pozik agertu da Mila Arroyo
antolatzailea.

Zelan hartu dozue albistea?
Ez dogu sorpresarik hartu. Izan be, aurreko
urtean be gure izena aukeren artean egon zen,
baina azkenean Erdella mendi taldekoek bota
eben txupinazoa, 50 urte betetzen zitueen-eta. 

Zer esan gura dau, zuentzat, txupina-
zoa botatzeak?
Urte honeetan denetan egindako lana herrian
baloratzen dabela erakusten dau. Gure lanak
balio dauela ikusi geinke; jenteari asko guste-
tan jako Danborrada.

Pregoia be zuen esku itziko dabe
orduan...
Bai. Jente guztia, gazte zein heldu, ondo pasa-
tzera animatuko dogu. Horretaz gainera, gaz-
teriari inplikatzeko deia egingo deutsagu. Ondo
dago laguntza emotea, baina horregaz bakarrik
ez da nahikoa. Gehiago inplikatu behar dabe
gazteek.

Ez dabe parte hartzen ala?
Gitxi. Iturrizoro kultur elkarteen batzordean be
banabil ekitaldiak eta abar prestatzen, eta
elkarte gastronomikoetako gazteengan ikusten
da hori, adibidez. Jaietan be, lehengo gauza

IRA ILAK 4 , Bar ikua

•18.00• Plazako frontoian: Pilota

Partiduak. Elorrioko pilotariak

•22.30• Txosnagunean: kontzertua

LOR + KOP

•00.00• Ateneoan: disko festa. DJ

Gaizka. Reggae, dub, Hip Hop.

IRA ILAK 5 , Zapatua

•11.00• Hirigunean: Txirrindulari

Lasterketa: Emakumezkoen

Espainiako Kopa. Elorrioko

Txirrindulari Taldea  

•11.30/17:00• Plazan: Haur Parkea

•19.00• Plazan: Txaranga. La Calle

Es Nuestra

•19.30• Aldatzekuan: Txupinazora

jaitsiera + Kale animazioa. Los

pompers

•22.00• Plazan:Haur Parkea

•19.00• Aldatzekuan: Txupinazoa

eta Entzierro txikia

•22.30• Plazan: Danborrada

•23.00• Gaztetxean: kontzertua.

•23.30• Urarkan: berbena.

PERSUASIÓN

•00.00• Hirigunean: kalejira

•00.00• Ateneoan: disko festa.

KOGOLLO CREW. Elektronika

•00.45• Plaza: Akrobaziak eta Sua.

ACROVISION

“Egindako lana herriaren 
aurrean baloratzen dabela 

erakusten dau txupinazorako 
gu aukeratu izanak” 
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batzuk berreskuratzen saiatu izan gara,
baina horretarako lan asko egin behar da.

Zelan igongo zarie jaiei hasiera
emotera? Danborrak eroango
dozuez? 
Ni baserritar jantzita joango naz. Azken
urteetan halantxik joan izan naz txupinazo-
ra, eta aurten be bardin irtengo naz.

Zer paper betetzen dau
Danborradak Ferixa Nausikoetan?
Ekitaldi garrantzitsua da. 41 urte daroaguz
kontu honegaz. Ni Elgetan hazitakoa naz,
eta bertan ikusita ekarri genduen ohitura
hau.

Zelan prestatzen dozue ikuskizu-
na?
Elorrioko jaiek gauza txar bat daukie: abuz-
tua pasatu eta segituan direla. Horregaitik,
beti larri-larri ibiltzen gara entseguekin.
Jentea oporretan egoten da abuztuan, eta
uztailean be gatxa izaten da jentea batzea.

Zenbatek parte hartzen dozue?
100 inguru izaten gara, batzuetan gehiago
besteetan gitxiago. Deialdia ahoz aho egi-
ten dogu, baina jenteak badaki noiz den
sasoia.

Helduen eta umeen danborradak
ospatzen dira...
Bai. Helduena jaiak zabaltzeko izaten da,
eta umeena bukaera emoteko.

Aurten material barria be izango
ei dozue...
Bai. Kupel barriak izango doguz. Besteek 30
urte inguru zeukiezen, eta dagoeneko ez
zegozen egoera onean; benetako kupelak
ziren. Orain danbor estilokoak izango dira,
baina gainean zuragaz.

Plazan bakarrik ez zarie ibiltzen,
halan be.
Ez. Plazan hasi eta elkarterik elkarte joaten
gara, giro onean. Azkenekoan, Pakito txoko-

latero, Athleticen ereserkia eta abar irtetzen
dira.

Kanpoko jenteak be parte hartzen
dau?
Kanpoko jente batek interes handia erakus-
ten dau. Katalunia, Granada... meritu handia
daukie. Lagun batek, kamioian doala ikasten
ditu abestiak.

Errepertorioan sartuko dozue aur-
ten kanta barririk?
Hor gabilz duda-mudan. Mutrikuko martxa
sartzeko asmoa daukagu. Gainera, kanta
barriekin jentea motibatzen ete den be
jakin gura dogu. Bestalde, igaz Debako mar-
txa estreinatu genduen, eta jenteari asko
gustatu jakon. Dantza edo mogimendurako
aukera emoten eban. Aurten be mantendu-
ko dogu.

Zelako jaiak dira Ferixa Nausikoak
orokorrean?
Giro aparta egoten da, eta nekatu arte ego-
ten gara kalean, ekitaldiz ekitaldi.
Beharbada inplikazino eta parte-hartze
handiagoa izan beharko leukie; Elgeta
moduko herri txiki batekoa izanda, hori fal-
tan botatzen dot. 

Zer ekitaldi nabarmenduko zeun-
ke? Nora ez dozu inoiz huts egi-
ten?
Danborradaz aparte, Sukalki Egunean beti
egoten naz. 1.000 lagun inguruk parte har-
tzen dau, eta itzelezko “saltsa” egoten da.
Bestela, Koadrilen Eguna, Gazte Eguna...
gauza ugari egoten dira Elorrioko jaietan.

IRA ILAK 6 , Domeka

Fer i xa  Eguna

•10.00• Feriagunean: XXVI. Abere

eta Nekazaritza Azoka

•17.30• H.Azkarate frontoian:

Afizionatu mailako esku pilota 

partiduak 

•18.00• Plazan: Munduko dantzak

eta musikak. BALLET JAMMU

•19.00• Aldatzekuan: Erromeria.

REX taldea

•19.30• Plazan: Bertso saioa.

MIREN AMURIZA, ETXAHUN

LEKUE, ARKAITZ ESTIBALLES,

FREDI PAIA

•23.00• Plazan: suzko zezenak

•20.30• Txosnagunean:

Kontzertua. ANJE DUHALDE

•22.30• Plazan: Suzko zezena.

Errugbi taldea

MARIATXIEN GAUA:

•23.00/23.30/24.00•

Plazan/Portalekuan/Pipon: VIVA

MÉXICO

•23.00/23.30/24.00• Urarka pla-

zan/Beheko tabernetan/Urarka kale-

an: MARIACHI GUADALUPANO

•23.00/23.30/24.00•

Tangerren/Gurian/Alkartun:

MARIACHI GARIBALDI

“Gazteei ekitaldietan 
gehiago inplikatzeko deia

egingo deutsegu”

“Kanpoko jenteak be 
interesa erakusten dau;
meritu handia daukie” 

“Ferixa Nausikoetan 
nekatu arte egoten gara

kalean, ekitaldiz ekitaldi”  
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Kirolak be izango
dau lekua jaietan
Herriko kirol taldeek egitarauan zeresana eduki dabe

K
irola osasuntsua da praktikatzen
denean, eta askotan espektakulua
be bai kanpotik ikustean. Bada, bie-
tarako aukera izango da, aurten be,
Ferixa Nausikoetan.

Pilotalekutik hasita, partidu erakargarriak
ikusteko aukera izango da irailaren 6an, azoka
egunez. Elorrioko afizionatu mailako pilotariek
euren dohaiak erakutsiko ditue; ikuskizuna
emoteko gai direla be bai.

Herriko taldeak
Hainbat talde dagoz Elorrion kirol munduan
mogitzen direnak, eta guztiek antolatu dabe
ekintzaren bat jaietarako. Ekintza horreetako
batzuk txapelketen barruan kokatzen dira,
baina aipagarria da herritarrek parte hartzeko
ekitaldiak be prestatzen ditueela. Esaterako,
Txirrindulari Elkarteak Emakumeen Espainiako
Kopako lasterketa bat eroango dau aurrera
irailaren 5ean, eta, horregaz batera, Ginkana
proposatu dau hilaren 9rako. 

Futbola maite dabenek Eleizalden izango
dabe aukera. Martitzenean futbol partiduak
jokatuko dira arratsaldeko 18:30etik aurrera.
Kiroldegian, aldiz, futbito norgehiagokak izan-
go dira irailaren 12an, 16:30ean hasita.

Errugbi taldeak, bestalde, suzko zezena
antolatzeko ardura hartu dau bere gain.

Herri-kirolak
Zelan ez, ezin falta Idi-proba Txapelketa.
Aurtengoa XLVI. edizinoa izango da, eta hila-
ren 14an egingo da azkeneko saioa. Aurreko
egunean be herri-kirol erakustaldia izango da
plazan, eguerdiko 13:00etan.

Txirrindulari Elkarteak
Emakumeen Espeiniako Kopako

proba antolatu dau 5erako;
Ginkana proposatuko dau 9an

Idi-proba Txapelketaz gainera,
irailaren 13an herri-kirol 

erakustaldia izango da plazan,
eguerdiko 13:00etan hasita

IRA ILAK 7 , As te lehena

Koadr i l en  Eguna

(Ez ahaztu koadrilaren kamiseta)

•11.30/17.00• Urarkan: Haur

Parkea

•14.00• Aldatzekuan: Kuadrilen

arteko bazkaria 

•14.00-17:30• Aldatzekuan:

Animazioa. SIENTA LA CABEZA

•18.00• Aldatzekuan: Koadrilen 

jaitsiera. LA BOHEME CAN-CAN

•18.30• Urarkan: Umeendako 

berbena. ATXIKISTAN 

•19.00• Plazan: Koadrilen arteko 

jokoak

•22:00-23.00• Txosnagunean:

erromeria. AMAIUR

•22.45• Plazan: Suzko zezena.

Errugbi taldea

•23.30• Plazan: Disko festa. ABIBA

DISKOJAIA

IRA ILAK 8 , Mar t i t zena

•11.30/17:00• Plazan: Haur Parkea 

•18.00• Plazan: Perkusio tailerra.

TAMSNA. Gazteak eta helduak

•18.30• Eleizalden: Futbol 

partiduak 

•19.30• Aldatzekuan: Erromeria.

ZURRUZT TALDEA

Kepa Aginako
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E
lorrioko jaien egitarauaren barruan
era guztietako ekitaldiak antolatu
ditue, eta horreen artean bertsolari-
tzak be lekua izango dau. Irailaren
6an, Ferixa Egunean, izango da ber-

tsoagaz zita, arratsaldeko 19:30ean. Maite
Berriozabal berriztarrak gidatuko dau plazan
eskainiko daben saio hori.

Ohiturazkoa bihurtu den ekitaldia dogu
Ferixa Nausikoetako bertso saioa. Bertso esko-
lak antolatu ohi dau, eta jentearen arreta jaso-
tzen dauen saioa da. Aurten be parte-hartze
polita izango da bertan, plaza asko egiten
dabilzen lau bertsolarigaz: Fredi Paya, Arkaitz
Estiballes, Miren Amuriza eta Etxahun Lekue.
Ondo jositako bertsoak ez eze, seguru gatza eta
piperra be ekarriko dabela Elorriora. Eskualdeko
ordezkaria be izango dogu: Amuriza gazte
berriztarra.

Txapelketatik gertu
Ferixa Nausikoetako bertso saioa data esangu-
ratsuan izango da. Izan be, Euskal Herriko
Bertsolari Txapelketa udazkenean hasiko da, eta
lau bertsolariek bertan hartuko dabe parte.
Euren mailarik onenean izango dira, beraz.

Lau bertsolari
gazte bizkaitar IRA ILAK 9 , Eguaz tena

•10.30• Plazan: ZALDIA LAGUN.

Ume eta gaztetxoentzat

•15.30• GINKANA.

Elorrioko Txirrindulari Taldea

•16.45• Plazan(*): Umeentzako tai-

lerrak. Txintxirri ikastola

•18.15• Plazan: Txokolatada.

Txintxirri ikastola

* Euria bada, kiroldegian

IRA ILAK 10 , Eguena

Gazte  Eguna

•12.00• Aldatzekuan: Igel txapelke-
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Parte hartzean
murgilduta

9

G
aueko giroa aparta izan ohi da
Elorrioko jaietan, baina egunez be
eskaintza zabala izaten da.
Herritarrek egunez be bizi dabe
jaia, eta askorentzat tarte horretan

antolatzen diren ekitaldiak dira gustukoenak.
Parte-hartze handia daukan ekitaldietako bat
sukalkia da.

Ferixa Nausikoetako bigarren zapatua,
Sukalki Eguna da Elorrion. Aurten hilaren 12an
ospatzea tokatzen da, eta seguru lagun talde
ugari elkartuko direla goizean goizetik lapiko
eta kazuelen bueltan. Taldeek izena emon
behar izaten dabe goizean, eta eguerdirako
prest eduki behar dabe euren jakia. Joxe
Ramon Lazkano antolatzaileak azaldu dauenez,
lehiaketara aurkezteko baldintzak ez dira alda-
tu, aurreko edizinoetara begiratuz gero.

Parte-hartzea hizpide izanda, ezin ahaztu
koadrilen papera. Irailaren 7an ospatuko dabe
euren eguna, bazkari, jaitsiera eta jokoekin.
Egun polita, zalantzarik barik.

Sukalkian parte hartzen 
dabenek izena emon behar dabe
goizean, eta eguerdirako prest

eduki behar dabe jakia

ta. Jubilatuen artean

•Gaztetxean: GAZTE EGUNA.

Bazkaria, rokodromoa eta abar.

•22.00• Probalekuan: XLVI. Idi-

proba Txapelketa 

•22.30• Gaztetxean: ‘Chavalillo del

Rock’, Elorrixoko taldeak 

IRA ILAK 11 , Bar ikua

Jubi latuen  Eguna

•11.30/17.00• Urarkan: Haur

Parkea 

•11.00•Sortzez Garbiaren basili-

kan, meza hildako jubilatuen oroi-

menez

•13.00• Aldatzekuan: Elorrioko

jubilatuentzat luntxa 

•18.30• Urarkan: Umeentzat ani-

mazioa. MUSIKA TRESNEN

FABRIKA
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Musika 
bazter 
guztietan
Herrian zehar, hainbat gune-
tan banatu ditue ekitaldiak

U
rtero legez, Ferixa Nausikoak musikaz
blai datoz aurten be. Herriko hainbat
puntutan banatuta, deneriko musika
eskaintza izango dabe elorriarrek.
Adin guztietako jenteak izango dau

bere gustuko estiloez gozatzeko aukera.

Txosnagunea
Jarraitzaile aldetik kontzertu handienak
Txosnaguneak hartuko dituenak izan leitekez.
Batez be, gazteei begira antolatu dira bertako
ikuskizunak, baina rocka ez da izango estilo
bakarra: erromeriak eta euskal musikak be lekua
izango dabe eskenatokian.

Barikuan, irailaren 4an, Lor eta Kop taldeek
emongo deutsie hasiera musika egitarauari.

Elorrioko talde gazteak bere hirugarren
lana aurkeztuko dau herritarren aurrean:
Rock Terapia. Balada eta abesti lasaiak egi-
ten trebeak izan arren, rockagazko konpro-
misoa erakutsiko dabe Lander, Kimetz eta
Ramirok. Eurentzako terapia edo ihesbide
dena ikusleei azaltzen saiatuko dira, Zure
doinua lako arrakastak ahaztu barik.

Kop taldeak doinu gogorragoak ekarriko
ditu Kataluniatik. Euskal Herrian jarraitzaile
asko dituen banda dogu Kop; Durangaldean
be sarri izan dira, eta gazte ugari batu izan
ditue. Gatazka sozialak, okupazinoa edo
elkartasun internazionalista hizpide izango
ditue kataluniarrek, beti be gitarra sendo
eta bateria erritmo biziz lagundurik.
Juanrraren ahots urratuak egingo dau hor-
tik aurrerakoa.

Baina, beharbada, Txosnaguneko egita-
rauan Su Ta Gar taldea nabarmentzen da.
Disko eta kontzertu mordoa bizkarrean,
baina oraindino gazte. Eibartarrek ebolu-
zionatu egin dabe euren karrera musikale-
an, baina hasierako esentzia mantentzen
dabe oraindino. Lehenengo diskoetako
abesti esanguratsuenak berreskuratu ditue
euren kontzertuetan, euren musikaren fan
sutsuenen zorionerako. Su Ta Garren telo-
nero lanak Namek Planet taldeak egingo
ditu; elorriar gaztez osatuta dago talde
hori.

Elorrioko Lor taldeak bere 
hirugarren lana aurkeztuko dau
irailaren 4an herritarren aurre-

an: ‘Rock Terapia’

Txosnaguneko egitarauan 
Su Ta Gar nabarmentzen da;

kontzertu mordoa bizkarrean,
baina oraindino gazte

•19.00• Aldatzekuan: Erromeria

eta dantza txapelketa jubilatuen-

tzat OIHERGI taldea

•20.00• Plazan: Euskal erromeria.

ZEINA 

•22.00• Probalekuan: XLVI. Idi-

proba Txapelketa 

•23.00• Urarkan: Berbena.

ORQUESTA DE MUJERES

•23.00• Gaztetxean: Kontzertua

•00.00• Ateneoan: Disko Festa. DJ

BUDIN. Musika beltza

IRA ILAK 12 , Zapatua

Suka lk i  Eguna
•08:00• Aldatzekuan: Sukalki

Eguna. Izen-ematea eta erreser-

bak.

•11:30/17:00• Plazan: Haur Parkea

•16.30• Kiroldegian: futbito parti-

duak 

•17.30• Aldatzekuan: Euskal kanta

eta erromeria.

BENTAZAHARREKO MUTILAK

•18.00• Plazan: Txokolatada 

•18.30• Plazan: Zezentxoak 

•20.00• Hirigunean: Kale anima-

zioa. LA RUSTIC ARLAND BAND 

•22.00• Probalekuan: XLVI. Idi-
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Bestalde, Feria Egunean, irailaren 6an, Anje
Duhaldek emanaldi lasaiagoa eskainiko dau,
iluntzeko 20:30etik aurrera. Gazte eta ez hain
gazteak elkartuko dira Anjeren kontzertuan.
Hurrengo egunean, ordea, erromeria doinuak
nagusituko dira Amaiur talde bizkaitarraren
eskutik.

Kalez kale
Elorrioko beste kale eta plaza batzuetan be ez
da faltako musika eta dantzarik. Urarkan,
Aldatzekuan eta plazan berbena dezente ospa-
tuko dira datozen egunetan. Kasu gehienetan,
beste ekimen batzuen lagungarri lez antolatu-
ko dira berbena horreek. Horixe gertatuko da,
adibidez, Sukalki Egunean: Bentazaharreko
mutilak taldeak girotuko dau bazkalostea
Aldatzekuan.

Urarkako oholtzatik talde asko pasatuko
dira. Txikienendako Atxikistan izango da hila-

ren 7an, jubilatuentzako Ohiergik jarriko dau
musika 11n, eta Joselu Anaiak talde beteranoa
12an ariko da.

Horretaz gainera, aipatzekoa da irailaren
6rako Mariatxien Gaua antolatu dela. Kale eta
taberna inguruak mexikar doinuekin berotuko
ditue Viva Mexico, Mariachi Guadalupano eta
Mariachi Garibaldi taldeen eskutik.

Gaztetxea
Kontzertu txikiagoen topaleku izango da
Elorrioko Gaztetxea. Gustuko taldeak ikusi zein
barriak ezagutzeko aukera eskainiko dabe ber-
tan; gainera, talde horreek hurretik jarraitu
ahal izango dira.

Aipatzekoa da Chavalillo del Rock ekimena.
Urterik urte antolatuz, ohitura bihurtu den eki-
taldia da Elorrioko musika taldeek egiten dabe-
na. Eguen gauean ospatuko da esangura bere-
zia daukan kontzertu hau.

Ateneoa
Musikaren espektroa ez da itxia Elorrion, eta
Ateneoko eskaintza da horren adibide. Musika
elektronikoa izango da bertako eskaintzaren
protagonista nagusia aurtengo jaietan, hainbat
Djren emanaldiekin.

Bentazaharreko mutilek girotu-
ko dabe Sukalki Eguneko 

bazkalostea; Joselu Anaiak 
taldeak be joko dau gauez

proba Txapelketa 

•22.30• Plazan: Kale animazioa.

TANDARICA ORQUESTA

•23.30• Txosnagunean:

Kontzertua. NAMEK PLANET +

SU TA GAR

•23.30• Urarkan: Berbena. JOSE-

LU ANAIAK

•00.00• Ateneon: Disko festa. DJ

TEO + ROJO. Elektronika

IRA ILAK 13 , Domeka
•Goizean• Plazan:

KAINABERAren elkartasun jaialdia

•13:00• Plazan: Herri-kirolak

•17.00• Plazan: Umeen danborra-

da 

•19.00• Hirigunean: Kale anima-

zioa. GICANI-CIA

•19.00• Aldatzekuan: Berbena jubi-

latuentzat. IRUSTA taldea 

•21.30• Plazan: Suzko zezena.

Errugbi taldea 

•22.00• Errugbi zelaian: Suzko

erruberak. Astondoa Piroteknia 

IRA ILAK 14 ,

As te lehena
•22.00• Probalekuan: XLVI. Idi-proba

Txapelketa 
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Umeek be handi
biziko ditue jaiak
Parkeak, berbenak eta tailerrak antolatu ditue etxeko
txikienentzat bereziki, eurek be jaietan disfrutatu daien

A
din guztietako herritarrek izango
dabe ederto pasatzeko aukera aur-
tengo Ferixa Nausikoetan. Hori bai,
jaiei itxaroten dagoenik badago,
horreek umeak dira. 

Ekitaldi ugari prestatu ditue aurten
Elorrioko umeendako. Haur Parkea izango da
hilaren 5, 7, 8, 11 eta 12an. Ordu luzez jolaste-
ko aukera izango dabe txikienek, puzgarri eta
enparauekin. Irailaren 7an, gainera, berbenagaz
dantzatuko dabe: Atxikistan taldeak joko dau
arratsaldeko 18:30ean Urarkan. 

Zaldiak eta tailerrak
Irailaren 9an, eguaztenean, zaldiak ezagutzeko
aukera izango dabe goizeko 10:30ean, plazan.
Arratsaldean, tailerretan eta txokolatadan
parte hartu ahalko dabe.

Irailaren 9an, eguaztenean, 
zaldiak ezagutzeko aukera 

edukiko dabe umeek goizeko
10:30ean, plazan

Animazinoa

E
lorrioko jaiak zeozergaitik bereizten
badira, kaleko animazino eta giroa-
gaitik da. Ekimen gehienak kalean
ospatuko dira, eta giroa alaitzeko
ekintzarik ez da faltako: entzierroak,

suak eta animazinoak. 
Irailaren 5ean, La Calle Es Nuestra txaran-

gak txupinazoaren aurreko minutuak girotuko
ditu plazan, eta Los Pompers-ek be erakustal-
dia egingo dabe Aldatzekuatik hasitako jaitsie-
ran. Hilaren 7an, Koadrilen Egunean, Sienta La
Cabeza eta La Boheme Can-can-en txanda
izango da, eta 12an La Rustic Arland Band eta
Tandarica Orquesta ariko dira, lehenengoa
arratsaldez eta bigarrena gauez. 13an, barriz,
Gicani-cia taldeak animatuko ditu elorriarrak,
19:00etan hirigunean.

Haur Parkea izango da hilaren 
5, 7, 8, 11 eta 12an; 

irailaren 7an, gainera, 
berbenagaz dantzatuko dabe
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Karlos Eriz eta
betiledun astoa

K
arlos Eriz elorriarrak irabazi dau aur-
tengo Ferixa Nausikoetako kartel
lehiaketa. Sistema berezia erabili
dabe aukeraketa egiteko: herritarrek
erabaki dabe zein den onena, euren

botoen bitartez. Iturri kultur etxean egon ziren
ikusgai lanak, eta bere astoak erakarri zituen
gehien boto-emaileak.

Karlos Erizekin batu gara, berari buruz
gehiago jakin guran. Kartel lehiaketa irabazi
dauen arren, bera bideo-sortzailea dela argitu
deusku. “15 urte daroadaz honezkero lan

horretan”. Eginbehar horretan be izan dau erre-
konozimendua: Lekeitioko Bideo Bileran, adibi-
dez, saria eskuratutakoa da.

Astoa da bere irudiko protagonista.
“Betilearen kontuagaz jai kutsua emon gura
izan deutsat”, dino elorriarrak. Noski, astoa
Ferixa Nausikoek animaliekin daukien “lotura-
gaitik” sartu dau kartelean. Bigarren aldia da
parte hartu dauena, eta “Elorrioko jaietan
parte hartzearren” egin dauela azaltzen dau. Ez
dauka asmorik beste inon aurkezteko.

Festazalea dela esan deusku Karlosek, eta
Ferixa Nausikoak “kalean” bizi ohi dituela.
Kaleko giroa dau gustukoen; batez be, koadri-
len artekoa. Lehen “koadrila gehiago” egoten
zirela gogoratu eta faltan botatzen dau jai ha.
Halan be, “jai onak” direla uste dau.

Azokan, haur parkean edo txosnetan ikusi-
ko dogu Karlos, festarako gogoz eta umoretsu.

“Betilearen kontuarekin 
jai kutsua emon gura izan 
deutsat”, dino Karlos Eriz 

elorriarrak

Jaietan be
elkartasuna,
Kainaberagaz

F
erixa Nausikoak amaierara heltzen ari
direnean, irailaren 13an, bestelako
ekitaldi bat izan ohi da Kainaberaren
eskutik. Arazo ugari daukagu gure
inguruan zein munduan, eta, jaiak

dibertimendurako tresna izan arren, ordu
batzuez laguntza behar dabenekiko elkartasu-
nak hartzen dau garrantzia.

Jarduera sinbolikoa da Elkartasunaren
Egunekoa. Batez be, Kainaberak egiten dauen
lana ezagutzera emoteko aprobetxatzen dabe.
Ekimenen bat aurrera eroateko dirua batzea
eta kultur aniztasunaren nahiz kooperazinoa-
ren inguruko sentsibilizazinoa zabaltzea dira
egun horren helburuak.

1996an jaio zen Kainabera. Gobernuz
Kanpoko Erakundea da eta Elorrion beste herri
batzuekiko elkartasuna, lankidetza eta garape-
na bultzatzeko asmoz sortu zen; kooperazino
arloko proiektuak aurkezteko bitartekari lana
be egiten dau, laguntza emoten daben erakun-
de publikoetan. Munduko hainbat herritako
egoera ezagutzeko aukera emotea be lan ildo-
tzat daukie: Kolonbia, Errusia, Nikaragua,
Tanzania eta beste zenbait herrirekin lan egi-
ten dabe. Horretaz gainera, larrialdi egoerak
dagozenean, kanpainen bitartez laguntza
emoteko saiakera egiten dau elorriar taldeak.

Ezagunak dira udan laguntza behar daben
umeak jasotzeko kanpainak eta informazinoa
hedatzeko erabiltzen daben Maiatzeko
Hitzaldiak ekimena.

Batez be, Kainaberak egiten
dauen lana ezagutzera emoteko

aprobetxatzen dabe
Elkartasunaren Eguna

Munduko hainbat herritako 
egoera ezagutzera  emoteko 

be lan egiten dabe, 
bitartekari lanaz gainera

Elorrioko bideogile honek kartel lehiaketa irabazi dau
parte hartzen dauen bigarren aldian
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Herritarrek aukeratutakoa

K
arlos Eriz elorriarrak irabazi dau
jaiak iragartzeko kartel lehiake-
ta, ‘Jaietarako prest’ izeneko
lanarekin. Irudiko astoaren begia
ezagun egingo da, segurutik,

aurtengo Ferixa Nausikoetan.
Kartela aukeratzeko lanean paper

garrantzitsua jokatu dabe herritarrek. Izan
be, Iturri kultur etxean ikusgai jarri zitueen
uztailean lehiaketara aurkeztutako lanak,
eta botoen bitartez erabaki eben noren
irudia izango den jaien aurkezle. Hemen
daukazuez sariketako finalistak.

IRABAZLEA:

Karlos Eriz
(JAIETARAKO PREST)
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GARAI

ARRAZOLA AUZOA

GEREDIAGA AUZOA 

Argazkiak: Hamabi Harri



AHTaren aurkako kanpaldia edo
kolektiboaren magia
Aurtengo AHTaren aurkako kanpaldia hasi baino lau egun
lehenago lagun talde bat elkartu ginen Izurtzako plazan mun-
taketari ekiteko. Aulki batzuk behar genituen eta bertako
tabernariari eskatu genizkion. Kontuz ibiltzeko, ez puska-
tzeko eta erabili ondoren bueltatzeko agindu zigun, aulkiak
uzten zizkigun bitartean. Normala da mesfidati egotea zure
herria ezezagunez gainezka ikusten duzunean.

Izurtzak bere herria utzi digu aurten akanpada burutze-
ko, eta horretaz gain oso harrera ona eta tratu bikaina eman
digu bildu garen ehunka lagunoi. Izurtzako herriari bihotz-
bihotzez eskertu nahi diogu hau guztia.

Erresistentzia eremu honetan bildu garenok AHTaren eta
egitasmo desarrollista guztien aurka egoteaz gain, bestelako
jendarte eredua ere aldarrikatzen dugu. Eta kanpaldiak iraun
bitartean praktikan jartzen dugu guk nahiko genukeen jen-
darte antolakuntza, utopia errealitate bilakatzen dugularik.

Guk geuk antolatzen dugu kanpaldia, era horizontalean,
inongo buru edo hierarkiarik gabe. Asanblada irekia dugu gure
jarduera guztiak kudeatzeko tresna, eta parte-hartzaile guz-
tiek eman dezakete bere iritzia bertan. Horren bitartez har-
tzen ditugu erabakiak, denon artean, era adostu batean.

Berrehun eta piko lagunen arteko komunikazioa ez da bate-
re erreza. Elkarren arteko errespeto handia eta dinamizazio
ona eskatzen ditu horrek. Estatuko eta Europako jende asko
etorri denez kanpaldira, asanbladaren berezko zailtasunari hiz-
kuntzen aniztasuna gehitu zitzaion. Urtero bezala nahi zue-
nari euskaraz hitz egiteko eskubidea bermatu zaio bat-bate-
ko itzulpen taldei esker. Nazioarteko akanpada euskalduna
izan dela esan dezakegu. Lan kolektiboaren bitartez prestatu
eta burutu ditugu otorduak, hitzaldiak, tailerrak, mendi- zein
txirrindu-martxak, antzerkiak, musika emanaldiak... Harriga-
rria da zenbat gauza egin dezakegun lagun askoren artean.
Indibidualismoarekin apurtzen dugunean lan amankomuna-
ren magia deskubritzen dugu. Ehunka lagun egiturarik gabe
jende multzo bat besterik ez da. Baina antolatzen eta egitu-
ratzen denean kolektibitatea ehunka inurriek osatutako iza-
ki biziduna bilakatzen da, eta bere kabuz funtzionatzen du.
Izugarrizko ahalmen eta potentziala dauka izaki kolektibo horrek
eta demokrazia ordezkatzailearen ezinbestekotasuna zalan-
tzan jartzen du.

Eta ekintzak ere era kolektiboan burutu ditugu. Duran-
galdean dagoen AHTaren lan eremura sartu ginen ehun lagun
inguru. Desobedientzian oinarritutako ekintza masiboa izan
zen. Lan eremuaren okupazio tenporala gauzatuz, guztiona
dena, lurra, berreskuratu genuen tarte batez.

Aldez aurretik markatutako helburua bete genuen, beraz.
Argi geratu zen errepresio poliziala jasotzen ez badugu era bake-
tsu, alai eta tinkoan aritzen garela. Urbinako lan eremuaren

okupazioaren helburua eta prozedura berbera izan zen gure alde-
tik, baina hamarnaka zauritu eta zortzi atxilotuko emaitzarekin
bukatu zen. Honek argi uzten du poliziaren interbentzio borti-
tza izan zela bi ekintzen arteko ezberdintasun nagusia. Urbinan
gertatu zenaren ondoren bildurtu baginen ere, gaur beldur hori
gainditu egin dugu. Indarberrituak atera gara. Aurten ere jende
askok hartu dugu parte kanpaldian eta izugarrizko giro polita egon
da parte-hartzaileon artean. Gure harremanak sendotu egin dira,
eta konfidantzazko sareak iruten jarraitu dugu. Eskerrik asko eto-
rri zareten guztioi.

Akanpada bukatu ondoren desmuntatzea hasi da. Izurtzako
tabernariarengana jo dugu berriro aulki eta mahaien eske. Nahi
adina hartzeko esan digu, irribarre zabal batekin. Oraingo hone-
tan bere ahotsean ez dago mesfidantza izpirik.

AHTaren aurkako asanblada

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. 

Abadiño
Atxondo
Berriz
Durango

Elorrio
Garai
Iurreta
Izurtza

Mallabia
Mañaria
Otxandio
Zaldibar

Eta honako Udal guztiak:Laguntzailea:

anboto
Anboto komunikabideak Elkartea
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durangaldeko astekaria

Anbotok ez dau bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, eritzi artikuluetan edo gutunetan adierazotako esanen eta eritzien erantzukizunik.

ERITZIA

EritziaEr
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Juanito Gallastegi

Mahai-inguruak

kolaborazinoa

Sekulako arnasa hartu genduen
orain hogeita hamalau urte
inguru, eritziak izateko eta,
edozein motatakoak izanda be,
emoteko eta zabaltzeko
askatasuna etorri jakunean.
Orduantxe gehitu ziren (edo
hasi ziren) irratietan eta
telebistetan mahai-inguruak be
izaten.

Era askotakoak izaten dira
mahai-inguruok. Gai baten
inguruan jarduten dabenak
batzuk, gai bati eta besteri buruz
dihardueenak beste batzuk.Zer
esanik be ez, zaborreria hutsa
izaten direnak be badagozela.
Zer da besterik norberenak
bakarrik diren hartu-emonei
buruzko trapuzahar eta
petralkeria guztiak entzule eta
ikusle guztien aurrean azaltzea?  

Hain ugaria den zaborreria
hori alde batera itzita, mahai-
ingurukideek erabiltzen daben
edozein gai menperatzen
badabe, zuzendu eta aberastu
egin geinkez geure iritziak.
Baina, zuhurtasunez hartu
behar, beti, entzuten doguna,
kaltegarri izan ez dakigun.

Nire ustez, gai garrantzitsu
eta sakon asko dago mahai-
inguruetan erabili behar ez
liratekenak. Eta ez gauzak
azaltzeko askatasunaren aurka
nagoelako, ezta antzik be!
Mugatuak izaten diren mahai-
inguruetan barik, minutu
gehiago eta patxada gehiago
behar daben gai horreek beste
esparru batzuetan eta beste era
batera erabili behar lirateke.

Mahai-inguruetako
eztabaidetan, zarata gehien
egiten dauena edo besteari
gauzak patxadaz azaltzen izten
ez deutsana edo berbetako
erraztasun eta dotoretasun
handia daukana edo aurpegi
gogorrena daukana agertzen da,
arrazoirik izan ezta be, arrazoia-
ren jabe. Ez ete da holan?
Horregaitik, zuhur egotea
jagoku!

Gai askori buruzko mahai-
inguruetan, harritzekoa da
mahaikide gehienak gai
guztietan hain jakitunak izatea.
Leonardo da Vinci bera dirudie.
Jakina, haren sakontasun barik.

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

Mendia garbi mantendu daigun 
Ekainak 21ean Anboto Kilometro Bertikala korritu zen,
eta antolakuntza bikainari esker, dena primeran irten
zen. Baina ia hilebete geroago mendira joan, eta
oraindino jaitsierako bidea markatzen eben
propagandako plastikoak batu barik zegozela ikusi
neban! Ahal izan nituenak batu egin nituen, baina ziur
nago asko median itzi nituela. Holako ekintzetako
antolatzaileak kapazak badira bidea markatzeko, gero
mendia zegoen moduan izten saiatu beharko litzatekez,
behintzat. (Ainhoa Atorrasagasti)

Klik batean @
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Lehenengo eta behin, Zistitisa lako gaixotasunak deskar-
tatu beharko litzatekez, nahiko ohikoak dira-eta. Dena
dela, altuera eta leku konkretu batean egiten badau, nor-
malena beretzako lekua markatzen dabilela pentsatzea
da. Kasu horretan, nire gomendioa katua zikiratzea da,
markatzeko joera hormonala delako. Bestalde, komeni-
garria da txiza amoniakoagaz ez garbitzea, hori eginez
gero zeuk markatuko zeunke artifizialki lekua.  

Txakurrek be lasaitasuna
behar dabelako
Lo leku finko eta erosoaz gainera, atentzinoa eta zainketa maitakorra behar ditue

estresatuak txakurrari be trans-
mititzen deutsaguz. Aditu batzuen
ikerketen ustez, txakurrak be
gatx hau sufritzen hasita dagoz.
Txakurrek lasaitasuna behar
dabe, une askotan jolasten eta
batetik bestera ibiliko diren arren.

Masajeak

Zainketa maitakorra izatea
garrantzitsua da txakurrarentzat.
Gustura hartzen ditu laztanak, eta
masajeak emotea be ez dago
lekuz kanpo. Masajeek giharrak
erlaxatzen lagunduko deutsie,
indarra eta koordinazinoa hobetu
eta flexibilitatea berreskuratzea-
gaz batera.

Txakurraren eremu espezifi-
koetan hasi eta kolkoan jarraitu
behar da masajea emoten, sabe-
lean laztanduz amaitzeko. Dena
dela, txakurra ezin da behartu
masajea hartzera.

aukeren artean dagoz. Behin ohe
espezial hori toki egokian jarrita,
komeni da bertan finko manten-
du daigun.

Bestetik, jabearen ondoan
egon gura dabe, epeletan. Gure
ohean sartzea ez da aukera one-
na, garbitasun aldetik begiratuta
ez da-eta egokia. Baina, esate
baterako, gela berean ipini leite-
ke txakurraren lo-lekua.

Txakurrak leku propioa
behar dau, eta horrela sentitu
behar dau, erretiratu eta atseden
hartzeko zein txarto portatzean
bertara bidaltzeko. Komenigarria
da leku hori aire korronteetatik
aparte egotea. 

Lasaitasuna

Gizartean zabaltzen dabilen gatxa
da estresa. Hara eta hona, geldi-
tu barik eta presaka. Ezetz uste
dogu, baina gure sentsazino

Behin behar dauen
moduko ohea toki
egokian jarrita,
komeni da bertan
finko mantentzea 

Masajeak emonda,
giharrak erlaxatzen
lagunduko deutsagu

Txakurrak beretzako
lekua behar dau,
lotarako zein txarto
jokatzen dauenean
bertara bidaltzeko

Gure bizitzaren ia herena
emoten dogu lotan. Bada-
kigu guztiok oso garrantzi-

tsua dela horretarako orduak har-
tzea eta ohea be egokia izatea. Txa-
kurren kasuan, sarritan uste dogu
edozein lekutan egin leikiela lo, eta
eurenganako atentzinoa be asko-
tan ahaztu egiten dogu. Baina,
horretaz berba egiten ez badabe
be, garrantzia handia dauka txa-
kurrengan ondo lo egiteak.

Txakurrek askotan jabearen
alboan topatzen dabe lotarako
leku egokia, sofaren alboan ipini-
ta edo ohe gainera salto eginda.
Hortik badago zer ikasia; hain
zuzen be, hor ikusten da eurek
zer gura daben lo egiteko. 

Alde batetik, leku erosoa:
zesta akoltxatu bat izan leiteke
soluzinoa. Horrelako zestak ani-
malien dendetan aurkitu leitekez,
kokoen edo algen fibra daukien
koltxoiekin eginak; alfonbrak be

LAUHANKA

astekaria@anboto.org

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

Urtebeteko katu arra daukat, eta bere kaxatik kan-
pora hasi da txiza egiten. Zergaitik da hori? 
Gaizka (Durango).

Alberto Cimarro
Etorbide Albaitari klinika 



JAIAK
ABADIÑO

Errogatiba Eguna 
›› Santuagaz batera Urkiolara San

Rokeren errogatiba, abuztuaren
29an, 09:30ean, Andra Maria
baselizatik irtengo dabe (Muntsa-
ratz-Zelaieta-Mendiola-Atxarte-
Txakurzulo-Urkiola). Hamarretakoa
eskainiko deutsee Txakurzulon.
Meza nagusia, 11:30ean,
Urkiolako santutegian. Ondoren,
Talde Batua dantza taldeak
eskainiko dau ikuskizuna eta
ardaoa bananduko dabe hurreratu-
ko diren
herritar
guztien
artean. San
Rokegaz
Andra

DEIAK
DURANGO
›› Odola emoteko aukera, Eguenero,

16:30etik 21:00etara bitartean,
Anbulatorio Zaharrean. Mugarra
odol-emole elkarteak deituta.

›› 2008-2009 ikasturtean zehar
euskara ikastaroak egiteagaitik
diru-laguntza eskatzeko aukera.
Urriaren 9a arte egin leiteke
eskaera, Udaleko erregistroan.
Eskarien artean banatzeko 12.400
euro gorde ditu Udalak.

›› 2009an zehar kanpoko errotuluak
eta webguneak euskaraz jartzea-
gaitik diru-laguntza eskatzeko
aukera. Urriaren 31a arte egin
leiteke eskaera, Udaleko 
erregistroan. Laguntza horreetarako
9.000 euro gorde ditu Udalak. 
Euskara Sailaren bitartez 

bideratuko ditue diru-laguntza
horreek.

ERAKUSKETA
DURANGO
›› ‘De la vida’.

Xabier Egaña.
Abuztuaren 31
bitartean, Arte
eta Historia
Museoan eta
Uribarriko
Andra Maria
basilikan.

ERMUA
›› ‘Sahara: loreak basamortua’.

Clemen Correderaren argazkiak.
Irailaren 1etik 6a bitartean, 
Lobiano kulturgunean. 
Komite Internazionalistak 
antolatuta.

Marira buelta egiteko hitzordua
18:00etan jarri dabe.

›› Herriko nagusien bazkaria,
abuztuaren 29an, 14:00etan,
Bizkarra eta Lagunetxe jatetxeetan.
Ondoren, dantzaldia izango dabe,
Bizkarran.

›› Herri-afaria, abuztuaren 29an,
20:00etan, Gaztañadin (euria bada
Probalekuan izango da). Lotxo
taldeagaz erromeria, 21:00etan.

ELORRIO

Etxebarriko San Agustin 
›› Meza, uztailaren 28an, 12:00etan

Etxebarriko San Agustinen. Txopo
txikia altxatuko dabe neska-

mutikoek, 19:00etan. Triki-poteoa
hasiko dabe jarraian, Olazar
elkarteak antolatuta.

›› Auzo-afaria, uztailaren 28an,
21:30ean, Etxebarriko San
Agustinen bertan. Olazar elkarteak
antolatuta. 

MALLABIA

Zengotita-S.Roman Nonato
›› Txopoa altxatuko dabe, abuztuaren

29an, iluntzean.

›› Meza nagusia, abuztuaren 30ean,
11:30ean, eta, ondoren, Berrizko
San Lorentzo dantzari taldeak
eskainiko dau ikuskizuna. Jarraian,
Dariola Txapelketa.

›› Herri-kirol saioa: Lapazaran +
Zelai II.a + Zelai III.a, abuztuaren
30ean, 13:00etan, eta Bolo
Txapelketa be izango da, 
17:30ean hasita. 

ANBOTOko agendan ezer iragarri gura
badozu, agenda@anboto.org helbidera
idatzi edo 94 623 25 23 telefonora deitu
egiguzu, eguazten eguerdi aurretik.

AgendaA 2009ko abuztuaren 28a, barikua anboto20

Abuztuaren 29an, Urkiolan

ERROGATIBARI EUTSIZ
Ohiturari eutsiz, San Roke lepoan
hartu eta Urkiolara errogatiba egingo
dabe, zapatuan, abadiñarrek. Meza
nagusia izango dabe Santutegian,
11:30ean, eta, ondoren, Talde Batua
dantza taldeak eskainiko dau 
ikuskizuna. Usadioak agintzen dauen
legez, ardaoa be bananduko dabe
bertaratuko direnen artean eta herriko
nagusiek eurendako bazkaria izango
dabe. Zelaietan amaituko dabe eguna;
afaria eta erromeria izango dira bertan.

AGENDA



Abuztuaren 30ean, 13:00ean

HERRI-KIROL
ERAKUSTALDIA
MALLABIAN

Jai giroa izango da nagusi datorren
asteburu honetan Mallabiko 
Zengotita auzoan. Hainbat ekitaldiz
hornitutako egitaraua osatu dabe
San Roman Nonatoaren omenez
ospatuko ditueen jaiotarako; tartean,
herri kirol erakustaldia. Lapazaran
gonbidatu dabe Zengotitara. Baita
Zelai II.a eta Zelai III.a be. Bertaratu-
ko diren mallabitar zein bisitarien
ikusmina asetzeko ardura izango
dabe hiru kirolari handiok. Bolo
txapelketak be ez dau hutsik egingo
zapatuan, eta gaueko jai giroa,
barriz, trikiti doinuek berotuko dabe
Zengotita auzoan.

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

19

EGURALDIA

32o

16

28o DOMEKA

19

33o ASTELEHENA

11

23o ZAPATUA

13

22o BARIKUA

MARTITZENA

BOTIKAK
Barikua, 28
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Torresolo 4 - Abadiño)
Zapatua, 29
09:00-09:00
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Balenciaga / Campillo / San Roma
(Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)  
• Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)*
Domeka, 30
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Astelehena, 31
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Martitzena, 1
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
Eguaztena, 2
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
Eguena, 3
09:00-09:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-22:00
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 

Eguna goibela eta umela espero
dogu, eta tenperaturak be
behera egingo dau. Zerua
estalita agertuko da eta tarteka
zertxobait bustiko dau. Ipar-
mendebaldeko haizea ibiliko da,
eta tenperatura jaitsi egingo da.

Egonkortasuna areagotu egingo
da. Goizaldean hodei oraindik,
baina egunak aurrera egin ahala
txukuntzera egingo dau.
Hodeiak desegiten joango dira
eta eguzkia gailenduko da. Ipar-
ekialdeko haizea ibiliko da.  

proiektuen erakusketa egingo dabe,
abenduaren 7tik urtarrilaren 8a
bitartean. Sari bakarra: 18.000
eurokoa. Udalak antolatuta
(94 682 40 36 / 94 682 45 84).

DURANGO
›› Sanfaustoak iragartzeko kartel

lehiaketa.
Azken eguna
irailaren 5a,
Herritarren
Arreta
Zerbitzuan
(HAZ) 12:00ak artean. Saria: 1.000
euro.

ERMUA
›› Postal lehiaketa. Polita izatea eta

lekuaren deskribapena hartuko dira
kontutan. Azken eguna irailaren
30a: ‘Postal Lehiaketa’ Euskal
Birusa kultur elkartea, 247
postakutxa Ermua (48260). Sariak:
1.a, Kanariar irletara bidaia; 2.a,

ZINEMA

lagun birendako asteburu pasa
landetxe batean; 3.a, lagun
birendako egun pasa spa baten.
Parte hartzaileen artean Mendiola
jatetxean lagun birendako afaria be
egingo dabe zotz. 
Beste alde batetik, 12 urte
bitartekoen artean irabazleak 50
euroko erosketa txartela lortuko
dau; 2.ak 40koa eta 3.ak, barriz,
30 eurokoa.

IURRETA
›› Aita San

Migel jaiak 
iragartzeko
kartel
lehiaketa.
Abuztuaren
28a
bitartean,
Udaletxean
edo Ibarretxe kultur etxean, 
14:00ak bitartean 
Saria: 480 euro.

Irati, Olatz
eta Alazne
trikitilariekin
erromeria,
20:00etan. 

›› Meza, abuztuaren 31n, 12:00etan;
13:00etan, Bolo Txapelketa.

›› Asto probak:
Narbaiza +
Aterpe +
Satsibar +
Arbe,
abuztuaren
31n,
19:00etan.
Ondoren, karretila zotz egingo
dabe, jaiak agurtzeko. 

IKASTAROAK
BERRIZ
›› Igeriketa ikastaroak, cycling eta

beste hainbat
jarduera
(aerobica,
batuka,
mantenu
gimnasia,
pilatesa…), irailaren 21ean hasita.
Izena emoteko epea zabalik dago,
irailaren 14a bitartean. Horretarako
Berrizburu kiroldegira jo leiteke.
Lekuen zotz egitea irailaren 16an.

DURANGO
›› Udal euskaltegia. Irailaren 1etik

18a bitartean egongo da aurrema-
trikulatzeko aukera. Horretarako
udal euskaltegira jo leiteke.

LEHIAKETA
ABADIÑO
›› 2010. urteko Argazki Lehiaketa.

Abadiño udalerria eta bere ingurua
gai hartuta aurkeztu leikez lanak
www.abadiano.org webgunean
erregistratutako 16 urtetik gorako
erabiltzaile orok. Gehienez lau
argazki helerazo behar dira,
webgunearen bitartez, irailaren 30a
bitartean. Urriaren 1ean argitaratu-
ko dira aukeratutako lanak, eta 31

bitartean egongo da bata edo
bestearen alde egiteko aukera. 
Boto gehien eskuratzen ditueen

argazkiei 12 sari emongo deutseez
eta 2010eko udal egutegian 
argitaratuko ditute. Gainera, boto
gehien eskuratzen dituen argazkiak
300 euroko sari berezia jasoko dau
(www.abadiano.org).

BERRIZ
›› I. Eskultura Lehiaketa. Lanen

proiektua aurkezteko epea
azaroaren 2tik 27a bitartean izango
da. Lanak norbanakoak edo talde
batek aurkeztu leikez (artelanaren
maketa eta kokapena zehaztu behar
da), Kultur Etxean. Ondoren,

DURANGO

Zugaza
Año Uno
Zuzendaria: Harold Ramis
barikua 28: 18:00 / 20:30 
zapatua 29:
17:00 / 19:30
/ 22:30
domeka 30:
17:00 / 20:00
astelehena
31: 18:00 /
20:30
martitzena 1:
20:00 

MUSIKA 
DURANGO
›› V. Gau

Elektronikoa: 
DJ Jor-G
(Habitual
Fresh
Sessions) +
DJ Stan
(Inox
Azpeitia) + etxeko 
DJ-ak (Ruben Kostas & Iker
Undersound). Irailaren 4an,
22:00etan, Plateruena kafe
antzokian.

ZINE-KLUBA
ELORRIO
›› ‘Hilean behin.dok’: ‘Hold me tight,

let me go’ dokumentala, irailaren
3an, 19:30ean, Iturri kultur etxean.

ERMUA
›› Udako

Zinema: 
‘Ella es el
partido’
pelikula
eskainiko
dabe,
abuztuaren
26an, 22:00etan, Orbe Kardinala
plazan.

anboto 2009ko abuztuaren 28a, barikua AAgenda 21
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Irailaren 13an hirugarren aldia beteko duen Supermotard
Lehiaketa Astolara tokialdatu dute aurten. Txapelketa
ofizialetik kanpora hainbat erakustaldi egongo da.

Durangon bizi den berriztarrak Rikardo Txintxurretaren
tokia hartu du Kulturalean. Fitxaketa asko egin dituen
taldeari oreka bueltatzea izango du helburu nagusi.

25 Axier Intxaurragari elkarrizketa24 Supermotard Lehiaketa Astolan

KIROLAK

Lotura
lana, beste
behin

Cafés Baqué txirrindulari tal-
deak afizionatu eta profe-
sional mailen arteko lotura

izatea du helburu nagusi. Txirrin-
dulari gazteei gora iristeko bidea
erraztu nahi die. Taldea sortu zene-
tik, 80 txirrindulari inguruk eman
du Durangoko taldetik profesiona-
letarako urratsa. Zerrenda luze
horri Dani Domínguez gehitu behar
zaio orain. Cafés Baquén estrei-
nako denboraldia zuen granadarra,
Ukraniako ISD-Sport Donetsk tal-
de profesionaleko txirrindularia da
abuztuaz geroztik. 

Domínguezek 24 urte ditu
eta Cafés Baquén eman dituen
hileetan lan txukuna egin du.
Ruben Gorospe taldeko zuzenda-
riak Bizkaiko Biran egindako lana
azpimarratzen du: “Indartsu ibili
zen, eta azken etapan bosgarren

moduan erregulartasuna duela,
hirugarren postuan dago Fabrizio
Ferrari eta Mikel Filgueiraren
atzetik. Bera da lehen bost tokie-
tan Caja Rural taldearen hege-
monia hausten duen< bakarra.

Beste hainbeste esan daite-
ke Bizkaia-Durango taldeko Cris-
tina Alcaldegatik ere. Bigarren
dago Euskaldun Sarian, Ane
Santesteban liderrarengandik
puntu bira. J.D. 

egin zuen. Lehen hamarretan ere
sartu zen beste behin. Lan ona
egin du. Gero, gorako saltoa
emateko, zortea ere izan behar
da, jakina”.

Lehen garaipenaren bila
Durangoko taldea denboraldiko
lehen garaipena lortu ezinda
dabil, hala ere. Mañarian dome-
kan jokatu zen XXII. Andra Mari
Sarian Igor Romero sailkatu zen
ondoen, hamargarren postuan.
23 urteko mutrikuarrak helmuga-
ra iritsiko zen ihesaldian sartzea
lortu zuen, baina Caja Rural eta
Bidelan-Kirolgi taldeko txirrindu-
lariz inguratuta, ezin izan zuen
gehiagorik egin.

Bestalde, azpimarratzekoa
da Carlos Juez Euskaldun Sarian
egiten ari den lana. Dohai nagusi

Dani Domínguez
Baqué utzi eta
Ukraniara joan da
abuztuan
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Badator denboraldi barria. Aurredenboraldian
murgilduta dabilz, dagoeneko, talde guztiak. Goa-
zen nobedade guztiak aztertzera.

ACB ligatik hasita, barri askogaz datorren
Bizkaia Bilbao Basket daukagu. Kopa Txapelketa
BECen jokatuko dela-eta, plantilla ikusgarria osa-
tu dabe benetan: Javi Rodríguez antolatzailea,
Chris Warren eta Alex Munbrú hegalekoak eta
Jerome Moiso pivota. Fitxaketa horreek ilusino
handia ekarri dabe, eta ia aurreikusten den urte
oparoa betetzen den, ezin dogu-eta ahaztu Euro-
cup Txapelketan be jokatuko dabela.

Bestalde, gure eskualdean bi gertakari nagu-
sik markatuko dabe denboraldia: Tabirako eta
Zornotza Kluben 50. urteurrenek. 

Durangarren bi talde nagusietan aldaketa
gitxi dago. Akaso gizonen entrenatzailea Tomás
de Castro izango dela, honeentzat A-1ean sar-
tzea eta hortik aurrera igoera faserako borrokan
egotea izango da helburua. Andrek, ostera, lesi-
noek errespetatzen badabe igoera fasea jokatze-
ko aukera emoten daben lehen bi postuengaitik
borrokan ibiltzea izango dabe helburua.

Zornotzan, barriz, aldaketa nagusia entrena-
tzailea da. Aurten, ezaguna dozuen norbait izango
da: ni neu. Helburua A-1ean sartzea, eta, fitxake-
tak lortzen badoguz, igoera faserako borrokan
egotea izango da. Ilusino eta gogoz beterik har-
tzen dodan erronka da, dudarik barik.

Zorte on!A
di

tu
ar

en
tx

ok
oa

Unai Zamalloa
•Saskibaloi entrenatzailea

2009/10 denboraldi ataria

Berrizek prest du belar
artifizialeko zelai berria

Abuztuan zehar aldatu dute belar artifiziala.

Berrizburuko zelaia prest dago
ligari ekiteko. Abuztuan zehar,
hamabi urteren ondoren, nahiko
hondatuta zegoen belar artifiziala
aldatu egin diote. Orain itxura
dotorea eta eraberritua ageri du
Berrizko futbol-zelaiak. Zoruak
kautxozko oinarria dauka, eta
horrek jokalarien ibiliak malgutu-
ko ditu, lesio arriskua txikituz.

Udalak 144.400 euro erabi-
l i ditu lan horiek burutzeko.
Berrizko kluba gustura azaldu da
zelai barriagaz, izan ere, aspaldi-
ko eskakizuna errealitate eginda
probatu ahal izan dute. Azken
denboraldietan, klubak lesionatu
bat baino gehiago izan du zoru
irregularraren ondorioz. Orain,
zelaia ez da aitzakia izango.

Aitor Martínez supermotard gidari abadiñarra da lehiaketako interesguneetako bat.

Martínez eta Jaio, nor
baino nor arinago

Nobebadez beteta datorkigu irai-
laren 13an Asier Martinezen oroi-
menez ospatuko den III. Super-
motard Lehiaketa. Aurten lehe-
nengoz, Matienatik Astolako
industriagunera tokialdatu dute
zirkuitua. Antolatzaileen esanetan
Udalak kexak jaso izan ditu egun
osoz aparkalekua okupatuta edu-
kitzeagatik, eta horregatik izan
dute lekuz aldatu beharra. 

Aldaketak ez dio txapelketa-
ren mailari erasango. Alderantziz,
zirkuitu ikusgarriagoa eratuko
dute, mota guztietako bihurgune-
ekin. Txapelketa supermoto,
scooter eta quadetan korrituko
da, eta Euskadiko Txapelketara-
ko puntuagarria izango da.

Irailaren 13an III. Supermotard Txapelketa jokatuko da Astolan;
nobedadeetako bat Aitor Martínez eta Txus Jaioren desafioa da

Txapelketaz kanpora hainbat
ekitaldi daude, eta denetan bere-
zienak Txus Jaio auto gidari mar-
kinarra eta Aitor Martínez motor
gidari abadiñarra aurrez aurre
jarriko ditu. Kontrako noranzkoan
irtengo dira elkarri trabarik ez egi-
teko, eta oraindik zehaztuko
gabeko hainbat itzuli emango
dituzte, nor arinago helduko.
“Proba horrek kuriositatea eta
ikusmina eragingo duela espero
dugu”, dio Martínezek.

Horrez gainera, egun osoan
zehar motorren kontzentrazioa
egongo da. Azkenik, lasterketen
ondoren, motorren inguruko jai
handiari musika jaialdi batek
emango dio amaiera. J.D.

Musika emanaldiak ez
ezik, denetariko
erakustaldiak egongo
dira egun osoan zehar

Matienatik Astolako
industriagunera
tokialdatu dute
zirkuitua, lehenengoz

Gazteen txirrindulari
lasterketa Apatan zehar

Bigarren urteko kadeteen eta
lehen mailako gazteen arteko
harremana sendotu guran, proba
kuriosoa antolatu du Bizkaiko
Txirr indular i  Federakundeak
eguaztenean, San Antolin egu-
nean. Apatan hasi eta amaituko
den bederatzi kilometroko erloju-

pekoan, maila bakoitzeko txirrin-
dulari banak osatutako 40 bikote
inguru ibi l iko dira lehian,
16:00etan hasita.

Horrela, datorren urtean
maila berean egongo diren txi-
rrindulari gazteek elkar ezagutze-
ko eta batzuek besteen ezauga-

rriak ikasteko aukera izango
dute. Sistema honekin maila
batetik bestera saltoa erraztu
nahi diete txirrindulariei, aurretik
lehen kontaktu bat izan dezaten.

Bikoteak Apatan irten eta
Martzaatik  Axpera igoko dira.
Handik Arrazolara jaitsi eta San-
tiagorako bidea hartuko dute.

Erlojuz kontra eta binaka ariko dira gazte
eta kadete mailakoak, San Antolin egunean

Maila batetik
besterako saltoa
erraztea du helburu
lasterketa honek
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“Gazteen eta etxeko jokalarien
aldeko apustua egin dogu”

Axier Intxaurragak Eibar, Las Palmas, Malaga, Elx eta Algeciraseko taldeetan jokatu dau futbolean, besteak beste.

Aurredenboraldia aztertuz,
zelan baloratuko zeunke?
Jokalariak gogor entrenatzen eta
i lusino handiz ikusi ditut. 
Aurredenboraldiak sentsazino
onak itzi deustaz.

Rikardo Txintxurreta kirol
zuzendari legez ibiliko da aur-
ten. Zelakoa da bion arteko
hartu-emona?
Oso ona. Berak deitu eustan
proiektu barri horretarako. Nik ez
neban Euskal Herriko Hirugarren
Maila ezagutzen, ezta jokalariek
be. Txintxurretak biak ezagutzen
ditu, eta egoera barrira molda-
tzen lagundu deust. 

Zortzi fitxaketa egin dozuez
hainbat postutarako. Bion
oniritziaz egindakoak izan
dira guztiak?
Bai. Nahiz eta nik jokalariak ez
ezagutu, Txintxurretak emondako
informazinoagaz eta futbol arloko
hainbat jenderen eritziak aintzat
hartuta egin doguz fitxaketak.
Neuk emon deutsat bakotxari
azkeneko baietza.

Zer nortasun edukiko dau
aurtengo Kulturalak?
Fitxaketek erakusten dabe zer
bide jorratzen gabilzen. Alde
batetik, Durangoko eta Duran-
galdeko jokalariak ekartzen saia-
tu gara. Bestetik, gazteen aldeko
apustua egin dogu. Horreek dira
erabilitako erizpide biak: jokalari
gazteak eta ahal dela etxekoak
izan daitezela.

Jokamoldeari jagokonez, zer
eredu jarraituko dozu?
Garrantzitsuena  jokalariek kon-
tzeptuak argi izatea da, uneoro
zer egin behar daben jakitea.
Jokalariek egiten dabenaz disfru-
tatu daien saiatuko gara. Lana
gustura egiten bada, giro onean,
hobekuntzak arinago datoz.

Jokalari gazteen fitxaketak
zaleen aldetik pazientzia
eskatzen dau?
Futbolean ez dago pazientziarik,
hori garbi daukagu. Gazteak
izango dira, baina Hirugarren
Mailan jokatzeko maila daukie.
Gazteen abantaila hobekuntzara-
ko tarte handia daukiela da. Hori
lantzen saiatu behar dogu.

Azken urteak ez dira itxaroten
genduen besteko onak izan.
Zaleen ilusinoa berreskura-
tzea be badozue helburu?
Bai, jakina. Martxan ipinitako
proiektuan konfidantza osoa dau-
kagu. Fruituak emoten laster
hasiko den esperantza daukagu,
holan zaleak zelaira gustura eta
disfrutatzera etorri daitezen.

Liga etzi hasiko dozue, San-
turtziren zelaian.  
Liga hasteko desiatzen gagoz.
Aurredenboraldian hainbat partidu
jokatu dogu, baina ez da bardin.
Konpetizinoa beste kontu bat da.

Zer dakizue Santurtziri
buruz?
Talde gogorra da, Hirugarren
Mailan urte askoan dabilena.
Halan be, guk geure buruari
begiratu behar deutsagu. Arerio-
ari buruz hiru-lau klabe jakitea
interesgarria da, baina geurean
zentratu behar dogu. Garrantzi-
tsuena guk zer egin behar dogun
argi izatea da.

Zuk futbolari legez ibilbide
luzea daukazu. Esaterako,

Kulturalagaz Bigarren B Mai-
lara igo zinen.
1986an izan zen. 18 urte neuka-
zen eta Eibarrek itzita jokatu
neban. Txintxurreta be talde
haretako jokalaria zen eta orduan
be elkarregaz egon ginen. Den-
boraldi zoragarria egin genduen.
Orduan ez zegoen play-off-ik eta
zuzenean igo ginen. 

Las Palmasen, Malagan eta
Elxen jokatu dozu, besteak
beste. Futboleko nomada bat
izan zara.
16 urtean ibili naz kanpoko talde-
etan jokatzen. Asko disfrutatu
dot, eta horregaitik ibili naz hain-
beste urtean. Gustuko izan dot
hara eta hona ibiltze hori, oso
aberasgarria da. Gauzak ilusinoz
egitea funtsezkoa da. 

Entrenatzaile legez Castillo-
gaz Bigarren B Mailara igo-
tzekotan egon zinen.
Bai. Jokalari zein entrenatzaile
legez jarraitzeko aukera emon
eusten, eta 38 urte neukazenez,
entrenatzai le izateko urratsa
emoteko une aproposa zela eritzi
neutsan. Esperientzia polita izan
zen. Lehen denboraldian bosga-
rren geratu ginen; bigarren urte-
an play-off-a jokatu genduen eta
Guardiolaren Bartzelonak kanpo-
ratu gintuen.

Talde ona zeukien.
Oso ona. Talde haretan Busquets
eta Pedritok jokatzen eben, bes-
teak beste. Esan beharrik ez
dago futbolean oso ondo joka-
tzen ebela.  

Zelan definituko zeunke 
zuere burua entrenatzaile
moduan?
Beste guztien gainetik balore bat
azpimarratu behar baneu, erres-
petua litzateke. Lehenengo nor-
bere burua errespetatu behar da,
egiten dena sinesgarria izan dai-
ten. Gero errespetuzko erlazinoa
sortu behar da besteekin. Hori da
beti nire abiapuntua. J.D.

Martxan ipinitako
proiektu barri

honetan konfiantza
osoa daukagu  . .

Axier Intxaurraga (41 urte, Berriz) da Durangoko Kulturalaren entrenatzaile barria. Futbo-
lari legez ibilbide luzea eta oparoa izan dau. Orain hiru urte hasi zen entrenatzaile lane-
tan, Castillo taldeagaz, eta Bigarren B Mailarako igoera fasea jokatu eban. Errespetua

oinarri daukala, ilusinoa bueltatu gura deutso Durangoko klubari.

Fitxaketak
Txintxurreta eta

bion artean erabaki
doguz. Nik izan dot
azkeneko berba  .

Balore denen
gainetik bat

nabarmentzen dot:
errespetua .

16 urte egin
ditut kanpoan

jokatzen; gustatu
izan jat han eta

hemen ibiltze hori .
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AMALURRA

Bioetanolaren azufre eta
metal astunen edukia askoz
txikiagoa da, eta euri azidoa

delakoa gitxitzen dau.

Oro har, esan leiteke diesel
ibilgailu guztiak prestatuta

dagozela Biodieselaren
edozein nahaste erabiltzeko

Bioerregaien aukera, norbanakoen
ekarpena ingurumenagaz

Bioetanolak eta Biodieselak gai kutsagarrien isurketak 
txikitzen ditue; etorkizuneko erregai izan leitekez

Garraioa eguneroko behar
bilakatu da gure bizimo-
duan. Horrek, baina, ara-

zoak sortzen ditu trafikoan eta
ingurumenean. Durangaldean be
badogu horren barri. Izan be, eskual-
deko herrien artean ugariak dira
eguneroko joan-etorriak, eta hain-
bat azterketek frogatu dabe kutsa-
duran eragiten dabela. 

Kolektibo moduan ekarpen
garrantzitsua egin leiteke inguru-
mena zaindu eta errespetatzeari
begira, baina indibidualki be bai.
Ibilgailuentzako erabiltzen dogun
erregaia aldatzea da horren adibi-
de bat; Bioetanolak eta Biodiese-
lak paper esanguratsua jokatu
leikie etorkizunean. Bioerregaiek,
eta biodieselak bereziki, inguru-
men-inpaktu txikiagoa daukie
erregai fosilekin alderatuta, euri
azidoa eta berotegi efektua era-
giten ditueen emisinoak txikitzen

ditue-eta. Hona hemen erregai bi
honeen datu azpimarragarrienak.

Bioetanola

Landare-jatorria daukan alkohol
bat da Bioetanola. Erregai hori
azukre edo almidoi ugari daukien
landareetatik lortzen da; adibidez,
erremolatxa, azukre-kanabera
eta zerealetatik. Bioetanolaren
ezaugarri kimikoak direla-eta,
jatorri fosila daukien gasolinekin
nahastu leiteke, edo horreen
ordez erabili be bai.

Auto malgu legez izendatzen
direnak behar dira erregai hori
erabiltzeko; gasolinagaz nahastu-
ta kontsumitzen da, hainbat ehu-
nekotan. Bioetanolaren azufre
eta metal astunen edukia askoz
txikiagoa da, eta euri azidoa dela-
koa gitxitzen dau. Gainera, guztiz
biodegradagarria da eta isurketa-

ren bat gertatzen bada, ez da
hain larria izango. CO2 emisinoa
be txikiagoa da, nabarmen.

Biodiesela

Erregai hau be landare jatorrikoa
da. Olio birziklatuetatik be sortu
leiteke, eta, beraz, erabilitako
olioak erreka eta itsasoan eragin
leiken kutsadura ekiditea lortzen
dau Biodieselak.

Oro har, esan leike diesel
ibilgailu guztiak prestatuta dago-
zela Biodieselaren edozein
nahaste erabiltzeko, batez be,
b12, b15 eta b20 nahaste txikie-
tan. Bioetanolak legez, hainbat
gas isurketa murrizten dau bioe-
rregai mota honek be (CO2,
SO2, CO...). Bestalde, Biodiese-
lak ez dauka bentzenorik, ezta
minbizia eragin leikien bestelako
produkturik be. 
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IRAGARKIAK
Osteguneko 12:00ak arte

jasotako iragarkiak ostiral

horretako alean argitaratuko

ditugu. Beranduago jasotako-

ak hurrengo alean.

DOAKO IRAGARKIAK 

(partikularrak):

• 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.

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

Zornotza. Zerbitzaria behar da
menuak eta kartak zerbitzatzeko.
Astelehenetik igandera, asteartea
libratuz. Egun osoan lan egiteko.
Derrigorra da esperientzia izatea,
kotxea izatea eta zonaldean bizitzea.
Erreferentzia: 5.251. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.

Berriz. Zerbitzaria behar da jatetxe
batean mahaiak zerbitzatzen lan
egiteko. Derrigorra da gutxienez urte
bateko esperientzia izatea, kotxea
izatea eta Durangaldean bizitzea.
Erreferentzia: 5.303. SARTU. 
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.

Elorrio. Saltzailea behar da arropa
denda batean lan egiteko. Abuztuaren
1etik 11a bitartean. Derrigorra da
euskara jakitea, esperientzia izatea eta
Durangaldean bizitzea. Erreferentzia:
5.425. SARTU. Tel.: 94-620 04 49.
Lanbiden alta emonda egon behar da.

Durango. Atezaina behar da lorezain-
tzako eta garbiketako lanak egiteko,
Larrabetzun. Derrigorra da esperien-
tzia izatea eta kotxea izatea. Lanaldi
partziala (goizez ordu 2 astelehentik
barikura). Erreferentzia: 5.536.
SARTU. Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden
alta emanda egon behar da.

Elorrio. Garbitzailea behar da hotel
bateko sukalde eta geletarako.
Derrigorra da pertsona arduratsua eta
langilea izatea, inguruan bizitzea eta
kotxea izatea. Egun osoko lanaldia.
Erreferentzia: 5.606. SARTU. Tel.: 94-
620 04 49. Lanbiden alta emonda
egon behar da. 

ESKAINTZAK

Haur hezkuntzako ikasketak amaituta
dituen neska umeak zaindu eta etxeko
lanak egiteko prest. 
Tel.: 667 263 411

Pertsona nagusiak eta gaixo daude-
nak zaintzeko prest nago, baserrietan.
Euskalduna naiz eta neure kotxea
daukat. Esperientziaduna. 
Tel.: 696 139 822

Ostalaritzan lan egiteko prest nago.
Esperientziaduna naiz. Euskalduna
naiz eta neure kotxea daukat. 
Tel.: 696 139 822

Emakume arduratsu, serio eta
esperientziadunak lana bilatzen du
ume eta nagusien zaintzan, baita
tabernen garbiketan ere. Kanpotik
etorrita edo interina legez, gauetan
zein asteburutan. Tel.: 676 196 608

Emakume arduratsua eta esperientzia-
duna nagusiak zaintzeko edo etxeak
garbitzeko prest dago. Erreferentzia
onekin. Orduka, egun erdiz, gauez
zein asteburutan. Tel.: 606 193 675

Elorrioko neska euskalduna umeak
zaintzeko prest. Tel.: 653 728 165

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

SALGAI

Zaldibar. Pisua salgai. 75 m2 ditu, 3
logela, egongela eta ganbara ere
badu. Prezio ona. Tel.: 655 739 792

Elorrio. Etxebizitza salgai herri
barruan. Igogailuarekin. Logela eta
komun birekin. Trastelekua be
badauka. Tel.: 657 793 993

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

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

Elorrio. Baserria salgai, bi etxebizitza
eta txokoa ditu. Etxebizitza bat guztiz
berriztuta, bestea erdi berriztuta.
Txabola eta 6.000 m2-ko lursaila. 
Tel.: 677 502 803

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

ERRENTAN EMAN

Zaldibar. Pisua alokagai. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. 
Tel.: 655 739 792

Zaldibar. Logela bat dut alokagai. 
Tel.: 655 739 792

Pisua alokagai Peñiscolan. 
Tel.: 686 562 018

Bungalow bat alokagai Torreviejan.
Urbanizazio pribatuan. Igerilekua, 3
logela, egongela, sukaldea eta
solariuma. Hondartzatik 200 metrora.
Tel.: 615 779 622

Etxe berria alokagai Conilen. 2 logela,
komuna, sukaldea, jardina eta
barbakoa. Zonalde oso lasaia. 
Tel.: 600 596 538. 
Argazkiak ikusgai: 
www.flickr.com/photos/lacasitazul/show

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

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

ERRENTAN HARTU

Durango. Semeagaz konpartitzeko
alokairuko pisu baten bila nabil. 
Tel.: 605 749 443

Durangaldea. Baserri bat behar da
alokatzeko Elorrio edo Atxondon. 
Tel.: 699 846 123

SALGAI

Ford Mondeo 1.8 TD salgai.
1997koa. Egoera onean. 2.000 euro
inguruan. Tel.: 691 063 278

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

Opel Corsa1.7d salgai. 277.000km.
600 euro. Tel.: 656 721 810

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

EROSI

Erabilitako karabana erosiko nuke.
Txikia eta merkea. Tel.: 94 621 82 88
(Deitu gaueko 22:00etatik aurrera)

SALGAI

Elorrio. Pabilioiak salgai. 360 m2 eta
630 m2. Tel.: 657 793 993

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Garajea alokagai Labakuan.
Tel.: 680 597 379.

Abadiño. Muntsaratz auzoan
ileapaindegia traspasatzen da. 
Tel.: 662 554 077

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

ERRENTAN HARTU

Autokarabana gordetzeko garajea
erosi edo alokatu nahi dut. 3 metroko
altuera eta 6 metroko luzera behar du.
Tel.: 656 785 827

SALGAI

Oilo eta oilasko txikiak salgai. 
Tel.: 639 391 697

Kuiak salgai. Mota askotakoak eta
hainbat tamainatakoak. 10 eurotan.
Tel.: 663 482 791 (deitu 20:00etatik
22:00etara)

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

OPARI

Coker arrazako txakurkume
jaioberriak oparitzen ditut. 6 dauzkat.
Oso politak eta atseginak dira. 
Tel.: 615 972 746  

Bost katakume oparitzen ditut
Mallabian. oso politak. 
Tel.: 651 705 736

SALGAI

Karreratako bizikleta eta ziklo
kroseko bizikleta salgai. 
Tel.: 648 260 880 (Maite)

Erabilitako CDak salgai. 400 inguru
dira. Txollo ona da, benetan 
Tel.: 606 266 244

Bizikleta koadroa salgai. Berria da,
Goka Knife modeloa. 
Tel.: 686 651 382

BESTEAK

ANIMALIAK

LOKALAK

OHARRA
Eroski Movilek ez du
zenbaki laburretara
mezuak bidaltzeko

zerbitzua eskaintzen.
ANBOTOk, kasu horretan,

ez dauka inongo
erantzukizunik.

ESKAERAK

Durangaldeko enpresa batek

administraria behar du, 5 hilabeterako.

8 orduko dedikazioa. Epe mugatuko

kontratua. Euskalduna. 

E-mail: laneskaintzak@gmail.com

Durangaldeko enpresa batek bezeroen

kudeatzailea behar du. Frogarako

kontratua hasieran eta mugagabekoa

gero. 8 orduko dedikazioa. Euskaldu-

na. E-mail: laneskaintzak@gmail.com

Durangaldeko enpresa batek

itzultzailea behar du. 8 orduko

dedikazioa. Frogarako kontratua

hasieran, eta mugagabekoa gero.

Euskalduna. 

E-mail: laneskaintzak@gmail.com

Durango. Etxe garbiketarako eta

umeak zaintzeko emakume bat behar

da. Tel.: 657 772 050

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

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

ETXEBIZITZA  BERRIAK

ETXEBIZITZA  SALGAI

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

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
berrikusia). 2.375 eurotan. 
Tel.: 655 706 713

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

EROSI

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

BEREZIAK

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

Neopreno laburra salgai. Madmess
Titanium. Berria da, erabili gabekoa.
Etiketekin. Beltza eta gris iluna.
Neurria "S"~155cm. 
Tel.: 658 738 734

Umeak zaintzeko tresnak salgai.
biberoiak berotzekoa 20 eurotan.
Esnea ateratzekoa 35 eurotan. Quinny
Buzz aulki gorria neguko zakuarekin
150 eurotan. Aurrekoak erosiz gero,
hauxe oparitan: beste zaku bat,
aterkientzako gailua, aulkirako
erretilua eta plastikoa. 
Tel.: 627 012 192

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

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.
• Intxaurrondo: Apartamentua. Guztiz jantzia. Berria.
• 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.

ETXEBIZITZA  SALGAI

• 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.
• Alluitz: 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta
komuna. Prezio onean.
• 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.
• San Inazio: 90 m2. Garajea eta ganbara. Bizitzen
sartzeko prest.
• 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.

ETXEBIZITZA  SALGAI
• Durango: ETXEBIZITZA BERRIAK SALGAI.
Terrazarekin. 1, 2, 3 eta 4 logelako etxebizitzak.
• Zaldibarren: 2, 3 eta logela bakarreko etxebizitzak.
Etxebizitzak garajearekin eta trastelekuarekin.Guztiz
jantziak. 138.000 €-tik aurrera.
• Ermodo kalean: Eraikuntza berria. 105 m2. Guztiz
kanpora ematen du. Ganbara, garajea eta trastelekua.
• Tabiran: Promozio berria. Luxuzko etxebizitzak.

• Santa Ana: Atikoa. 2 terraza. Ikuspegi politak.
• Ermodo: 3 logela eta 2 komun. Bizitzen sartzeko
prest.
• Plateruen Plaza: Atikoa. Terrazarekin. 2 logela.
• Berriz: Berriztatua. 154.500 €. 
• Durango: Bizitzen sartzeko prest. 2 logela eta
egongela. 168.300 €.
• Andra Mari: Apartamentua. Guztiz jantzia. 
162.000 €.
• Urkiagatorre kalean: 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Trastelekua. 186.000 €.
• Artzetagan kalean: Apartamentu berria garajea eta
trastelekuarekin. Bizitzen sartzeko prest.
• Tronperri: 100 m2. Garaje aeta ganbara. Terraza eta
txokoa. 330.500 €.
• Mendizabalen: 2 logela eta 2 komun. Garaje itxia eta
ganbara. Erdi berria.
• Astxiki kalea: 2 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea.
• Antso Eztegiz: 3 logela eta 2 komun. Aukera ona.
• Komentu Kalean: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garaje itxia.
• Murueta Torren: 90 m2. Berria. 3 logela. Terraza.
Ganbara eta garajea. Aukera ona.
• Erretentxu: 75 m2. Garaje itxia. 266.000 €.
• Durango: Txaleta. Estreinatzeko. Lorategiarekin.
IURRETA
• Zubiaurre: 3 logela. Guztiz jantzia. 210.000 €. 
• Bidebarrieta: 70 m2. 3 logela. Terraza. 
• Bixente Kapanaga: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea. 
• Baserria: Guztiz berria. 3 solairu.
ABADIÑO
• Feria Leku: 90 m2. 3 logela.
• Zeletabe: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Garajea.
• Matiena: 3 logela. 210.000 €.
• Txaleta: Bifamiliarra. Lursailarekin.
ATXONDO
• Duplexa. 120 m2. 3 logela, egongela eta 2 komun.
ELORRIO
• 120 m2. Estreinatzeko. 336.000 €.

• Iurreta: Mallabiena. 400 m2. Berria.
• Matiena: Berria. 400 m2. 10 m2-ko altuera. ( Eroski
ondoan ).
• Matiena: 350 m2. Instalazio guztiekin. 1.150 �.

ERAIKUNTZA  BERRIAK

ETXEBIZITZA  SALGAI

PABILIOIAK  SALGAI
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HITZ GEZIDUNAK SUDOKU

DENPORAPASAK
ERANTZUNAK

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

Matxalen Fernandez
Berrojalbizek uztailaren 23an
sei urte egin zituen. Uda
aurreko zorionak uda ondoren
emon gura deutsuguz
Anboton! Zorionak, familia
osoaren partez.

Gaur, abuztuaren 28an, Olatzek
19 urte egin ditu. Zorionak eta
mosu handi bat! Urteak aurrera
joanda be, zu beti izango zara
etxeko txikiena. Bestaldekoak.

Unax Azkorbebeitia 
Larrañagak uztailaren 29an
hiru urte egin zituen. 
Zorionak Unax! 
Mosu handi-handi bat eta
besarkada bat, familia
osoaren partez.

Hamabostero, zorion-agurren
artean tarta bat zotz egingo
dogu. Beharrezkoa da
bialdutako mezuagaz batera
telefono zenbakia emotea.

Zuhaixka
mota

* IZENA

Hori
argi

Baldin-
tzetan

Zorrien
arrautza

Pl., etxeko
gela bat

* DEITURA

Hedatu

Hausnarkari
mota

Fisikaren
atala

... gabe,
atertu gabe

Hizki
grekoa

Trebe,
iaio

Aitortzaile

Mortu,
basamortu

Erabiltzen
ari da

Neurrira
ekarria

Txistu,
tu, listu

Birrindu,
desegin

Uranioa

Potasioa

Idi, hitz
elkarketan

Titanioa

Tu eginez

Xalota-
sunez

Hautatu

Sobera

Gizon
izena

Euria
egiteari

utzi

OZ
LIDIA
LARU

CBARTZ
KASARAZI
�UABIL

MEKANIKA
TAILAR

DELTATI
DOITUA

ATERTUK
XALOKI

AUKERATU

HOROSKOPOA

ANBOTO badator bueltan, eta zeuk
be lanera bueltatu beharko dozu.
Konturatu orduko pasatu dira
oporrak, ezta? Hartu indarrak!

Aries
martxoak 21 - apirilak 20

Udako beroak sentsazino barriak
ekartzen ditu askotan. Baina udako
kontutzat bakarrik geratuko dira?
Iraileko euriak baretuko ditu agian...

Taurus
apirilak 21 - maiatzak 20

Azken asteetan armarioan gorde
dogu askok krisiaren gaia, baina
bada berriro ateratzeko sasoia.
Eguneratu zure kontuak.

Gemini
maiatzak 21 - ekainak 20

Zergaitik izaten dozu hainbeste
zalantza, hainbat egoeratan aukera
egiteko? Zirt edo zart: ikasi
zehatzagoa izaten.

Cancer
ekainak 21 - uztailak 20

Aste honetan indar falta somatuko
dozu zure gorputzean, ahul
sentituko zara. Txokolateak
lagunduko deutsu.

Leo
uztailak 21 - abuztuak 23

Normala da dudak izatea. Pertso-
nak ez gara harrizkoak, eta etenik
barik aldatzen gabilz. Ez larritu
hainbeste.

Virgo
abuztuak 24 - irailak 23

Liburu on bat irakurtzeak zure
kezketan sakontzen lagunduko
deutsu. Asko ikasi leiteke besteek
kontatzen dabenetik.

Libra
irailak 24 - urriak 23

Lanari adarretatik heldu, zezenari
moduan. Berak harrapatzen
bazaitu, kostako jatzu onik atera-
tzea! Eutsi, lagun!

Scorpius
urriak 24 - azaroak 23

Herriko kanpaiak besteko hotsa
egiten dau zure bihotzak. Argi
ikusten da maiteminak jota
zagozela!

Sagitarius
azaroak 24 - abenduak 23

Ilusinoak izatea komenigarria da,
baina larregi emozionatu barik
bada, hobeto. Kolpea handia izan
leiteke ondoren...

Capricornus
abenduak 24 - urtarrilak 20

Harreman natural eta zintzoak
izatea gura badozu, zeuk be
konfidantza eskaini beharko
deutsezu ingurukoei.

Aquarius
urtarrilak 21 - otsailak 18

Aprobetxatu asteburua motorra
berotzeko, bestela, “kalatu” egingo
jatzu-eta datorren astean! Ondo
hasi iraila.

Piscis
otsailak 19 - martxoak 20
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Joxe Garaizabal
Irakaslea

Bideozaintza 
kamerak

Bakean bizitzeko eskubidea
daukagu baina gizartea kontra-
ko bidean ei doa, geroago eta
kamera gehiago dagoz bazterre-
tan.

Gure eskubideak honeek
dira: irudien barri izatea; eza-
batzea eskatzeko aukera eta
babesa eskatzeko aukera Datu
Babeserako Agentziari (DBA).

Jartzaileen betebeharrak
honeek: kameren barri emo-
tea, grabazinoak DBAri bidal-
tzea, fitxategien segurtasuna,
eta hilabete pasatu ostean eza-
batzea.

Araudia bete ezik, 600 eta
600 mila euro arteko isuna.

Kameren jarraipena ez da
erraza. 

Gaur egun leku honeetan
jartzen ditue: segurtasun inda-
rren egoitzetan, udal eraikun-
tzetan, dendetan, banketxee-
tan, eta ...

Bilboko San Franzisko
auzoan hemeretzi kamera jarri
ditue; Irunen be asmoa daukie;
Bartzelonako kaleetan be jarri
ditue.

Apartekoa Kukutzan egin
ebena: gaztetxea zaintzeko kotxe
baten barruan kamera jarri. Eta
neurriz kanpokoa, Ingalaterra-
ko Plimouth-eko Lipson esko-
lak egin ebana, geletan eta
komunetan kamerak jarri.

Politikoen esanetan, gaur-
ko gizartea segurtasunaren alde-
ra batzen da, horretarako aska-
tasun kolektiboa eta norbana-
koena aurretik eroan behar
baditu be.

Eta gizarteak herri guztie-
tako alkate, abade eta legegizo-
nen buru gainean kamera jar-
tzea eskatuko baleu, eta telebis-
taz kanal guztietan  emititzea,
zer gertatuko litzake?

Irakurle zaren hori, nori
gehiago edo non gehiago jarri-
ko zeunkez kamerak? Itzi dra-
ga barik irudimena, ia noraino
ailegatzen den.

sustapenean dihardue— be baga-
bilz lanean, batez be, zestan. Bes-
te kirol batzuei be zabalduta dago.

Modan dago kirola?
Baleiteke geroago eta familia-
publiko gehiago erakartzeko gai
den ikuskizuna izatea, eta target
edo publiko helburua zabaltzeak
ikusleen igoera kuantitaboa dakar.

Zer edo nori buruz gurako zeun-
kie halako proiektua lantzea?
Balio erantsia daukan hainbat era-
kunde eta kiroli buruz. Halako
ezaugarriko proiektuak funtziona-
tzeko benetan oinarrizkoa emo-
tibitate ‘plus’ hori da. Horregaitik
da arrakastatsua Athletic Kluba.

Toonsetarako prozesua zein da?
Dirudiena baino konplexuagoa
da. Lehenengo, ilustratzaileak
dimentsino bian egiten dau
marrazkia, pertsonaien hainbat
modelo sortuz. Gero, geometria
erabilita, bolumena emon eta ere-
du bakarra sortuko da, hiru dimen-
tsinotan. Edozein animazino fil-
men prozesuak dira gerokoak.

Pilota, saskibaloia, txirrindula-
ritza… zabaldu leitekez toonsak?
Noski! Kirol askotan funtzionatu
leikiela deritzogu, eta elkarri lotu-
ta be joan leitekezela. Markina-
Xemeingo frontoia be bisitatzen
dabe gure gazteek, Zesta-punta-
ren Unibertsitatea. Durangoko
Master Jai enpresagaz —telebista
ekoizpe-
n e a n
e t a
p i l o -
t a re n

peka be egin deuste-eta!’ Benetan
ikustekoa da erantzuna, eta esker-
tzekoa ikuspegi oneko arduradu-
nen babesa; Athleticeko marke-
ting zuzendari Etor Gorroñorena,
tartean. 

Pinpirinak dira jokalariak? Izan
dozue kexarik?
Kontrakoa! Panpin bihurtuta ikus-
tea dibertigarria gertatzen jake.
Norbere buruaz barre egiten jaki-
tea garrantzitsua da eta, oraingoz,
prest agertu dira denak.

Egongo dira karakterizatzeko
errazago diren jokalariak, eta
alderantziz…
Egia esan, bai. Aurpegiera naba-
riekin beti da errazagoa karikatu-
ra (aho handia, belarri aldenduak,
orrazkera oso berezia…). Aurpe-
gi simetrikoak
askoz konpli-
katuagoak
dira, eta
toons-ek
erretra-
tu joera
hartzen
dabe.

“Euren buruaren panpinak ikustea
dibertigarria jake futbol jokalariei”

Athletic Toons zein Barça
To o n s  p r o i e k t u e t a n
b u r u - b e l a r r i  s a r t u t a

dabilz Juan Karlos Gomez
elorriarra eta Paco Ochovo
k a t a l u n i a r r a . A t h l e t i c e k
hurrengo Errege Kopa iraba-
ziko dauen galdetuta, “one-
na” desio ei deutsie biek.

Ideia barritzailea da Sport Toons
ala ez da ezer asmatu?
Bada, bai. Kirol munduagaz lotu-
takoaren kustomizatutako proiek-
tuak aurrekaririk ez dauka.

Zelan abiatu zinien horretan?
Futbola den moduko pasino bate-
tik hasita lan egitea zen ideia, gaz-
teenekin komunikazino tresna lez.
Athletic moduko klub bat oso sus-
tartutako identitate batetik sortua
da; beraz, ingurua ezinbestekoa
da ulertzeko. Holan, Bilbo, Gerni-
ka edo Bermeoko bazter magikoe-
tan zehar euskal kulturaz jabetzen
dira gure protagonista txikiak, tre-
bezia guztiak erabiltzeko prest dira
koadrila laguntzeko, holako klub
historiko baten espirituari erantzu-
nez, eta helarazoten ditueen balo-
reekin.

Futbola, benetako pagotxa… 
Bistakoa da batzuentzat halan
dela! Jokalari batzuendako
benetako pagotxa. Baina,
beste batzuentzat sarrera
maila estandarra sortzen
dauen lana da. Pasinoan
da futbola benetan “oso
aberatsa”.

Zelan hartu ditue
toonsak jokalari
eta zaleek? 
Harrera benetan
ona izan dabe.
Aurkezpenean
Susaetarena lako
esamesa dibertiga-
rriak sortu ziren: ‘Hara,

Athletic Toons lako proiektuak bestelako kiroletan be harrera ona izan leikiela pentsatzen dabe

Athletic eta Barça Toons
proiektuetan dihardue

Harrera “oso ona” izan dabe

Juan Karlos Gomez
Paco Ochovo
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