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Irakurketa guneak bultzatuko ditue
herriko hainbat taberna eta dendatan
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U. Viscarret: “Indar txikiak batu eta
zubi lana egin gura dogu elkarteagaz”

‘Urrijena’-ren antolatzaileek martitzenean egin eben prentsaurrean ospakizunaren aurkezpena, Udaletxean. Iban Gorriti

Hainbat belaunalditako
dantzariak Urrijenean
‘Urrijena’ Iurretako dantzarien jaiak hiru
hamarkada beteko ditu domekan.

Aurtengo jaialdian 60 urtetik gora
daukiezen dantzariak omenduko ditue.
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Belaunaldi
askotako 17
talde batuko
ditu Urrijenak
Urriaren 11n ospatuko dabe bosgarrenez, eta 60
urtetik gorako 70 bat dantzari omenduko ditue

B

elaunaldi askotako 17 dantza talde batuko ditu, urriaren 11n, aurten bosgarrenez
ospatuko den Urrijenak. Sasoi
bateko dantzarien egunean plazan dihardueen —edo ikasten
dabilzen— 15-16 urteko gaztetxoek zein 76-77 urteko dantzariek
eskainiko dabe saioa. Jesarrita
egongo dira nagusienak: horreen
artean, nagusiena, 91 urteko Gregorio Gorroño. Gogoratu dabe,
ohi dabenez, 60 urtetik gorako
dantzariak omenduko ditueela
oraingoan be; denera, 70 inguru.
Montoian elkartuko dira
10:00etan, Goiuriko taldea, Oromiñoko bi, Arriandiko hiru eta
Iurretako gainerako 11 taldeak
Aita San Migel plazara kalejiran
abiatzeko. Domingo Zuloaga buru

dela, meza ospatuko da 11:00etan.
Ibarrangelukoa 1940an hasi zen
abade Iurretan, eta Dantzari Dantza bertan ikasi eban, gero Ibarrangelun erakutsiz: “Argitaratu barri
dauen liburuan bertako abesti eta
pasadizoak be batu ditu, eta meza
emoten etorriko da. Oparia be
emongo deutsagu”.

Bost urterik behin ospatzen dabe Iurretan Urrijena, herriko dantzarien eguna zena. Kepa Aginako

Montoitik kalejiran abiatuko
dira, 10:00etan, Aita San
Migel plazara. Meza ostean,
dantza saioa eskainiko dabe

‘Urrijena’-n elkartuko diren
dantzarietan zaharrenak 91
urte daukaz; gazteenek 15-16

Dantzarien arteko
bazkarirako txartelak
salgai dagoz
Urriaren 24an herriko dantzariak elkartuko dira;
omenaldia be egingo dabe egitarauaren barruan

Udaletxean dagoz txartelak
salgai, eta eskuratzeko
azkeneko eguna hilaren 14a
izango da, eguaztena

Ekimen honen helburua 60
urtetik gora daukiezen
dantzariak omentzea da

Agintariena eta Ezpata txikiak
dantzatuko ditue guztiek; 76-77
urteko dantzariek be bai. Gazteagoek jarraituko dabe, Zortzinangoa, Banangoa eta Txotxongiloagaz. Saioa 12:00etan hasiko da.
Familia argazkia eta garaikurren
banaketa egingo dabe, Goiurira
bazkaltzera joan aurretik.

Goiurian elkartuko dira
bazkaltzeko Goiuria, Oromiño,
Arriandi eta Iurretan
jardundako dantzariak

1979an batu ziren dantzariak
lehenengoz bazkaltzeko; 1989an,
bazkaltzeko ez eze, dantzarako be
bai. Hori izan zen lehenengo Urrijena; 14 talde batu ziren orduan.
Udalaren eta Bizkaiko Dantzarien
Biltzarraren, sei kofradien, Jai
Batzordearen eta Gerediagaren
laguntza eskertu dabe Mikel Deuna dantza taldekoek. A.B.

BERRIZ

GARAI

Garaiko Udalak herriko dantzariak
omentzeko jaia antolatzea erabaki dau urriaren 24rako, eta bertan
ospatuko daben bazkarirako txartelak eskuratzeko aukera dago
dagoeneko.
Egun horretako egitaraua guztiz zehaztu barik egon arren, bazkariaren prestaketa aurrera doa,
denporaz ibili ahal izateko. Hain
zuzen be, bazkarirako leku legez

Dantza ikuskizuna

frontoia aukeratu dabe, eta eguerdiko 14:30ean hasiko dira. Umeek
10 euro ordaindu beharko ditue
parte hartzeko, eta nagusiek,
barriz, 20. Udaletxean bertan
dagoz txartelak salgai, eta eskuratzeko azkeneko eguna hilaren 14a
izango da, eguaztena.

Omenaldia eta erromeria
Bazkaltzera animatzen direnek,
tripa ederto bete ondoren dantzatzeko aukera izango dabe, erromeria talde batek joko dau-eta arratsalde partean.
Dena dela, zita nagusia eguna zabaltzeagaz batera etorriko da:
dantza saioa. Gontzal Sarrigoitia
alkateak adierazo deuskunez,
“oraindino ez dago argi zenbat
taldek hartuko daben parte; egitaraua be ixteko dago”. Helburua
60 urtetik gora daukiezen dantzariak omentzea ei da. M.O.

Parte-hartzaile asko batu ziren
baselizen arteko ibilaldian
Aurten be Okangoko San Migel jaien antolatzaileek herriko 11
baselizen martxa antolatu eben egitarauaren barruan, joan zen
domekan. Aurten Jose Luis Luzarren omenez egindako ibilaldia izan da. Hain zuzen be, orain 14 urte, martxa hori lehenengoz antolatu ebenean, Luzar bera izan zen antolatzaileetako bat.
Aurtengo aldian, jendearen parte-hartzea nabarmendu dabe
antolatzaileek. 74 lagunek parte hartu eben ibilaldian, eta bost
orduan 23,5 kilometro egin zitueen.

Lan eskaintza
publikoan izena
emoteko aukera
hilaren 16ra arte
Berrizko Udalak argitaratu dauen
lan eskaintza publiko barrian izena emoteko epea urriaren 16an
amaituko da. Guztira, 11 lanpostu betetzeko deialdia egin dabe.
Gizonen eta emakumeen
arteko berdintasun, lan eta gazteri teknikari izateko lanpostu bat
daukie; behargin bana behar
dabe administrari laguntzaile,
peoi eta begirale-sorosle postuetarako be. Eginkizun askotako lanak egiteko lanpostu bi
dagoz, eta garbiketa langile
moduan ibiltzeko, barriz, bost
lanpostu.
Bestalde, Udalak urriaren
16ra arte luzatu dau begirale
ikastaroa egiteko deialdia. Ikastaro horren ondoren jasotzen
den moduko ziurtagiria eskatzen dau Udalak udan antolatzen
dituen kanpamenduetan monitore izateko. J.D.

Guztira, 11 lanpostu
aurreikusi ditue lan
eskaintza publikoan
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Euskara
zerbitzuak batuz,
gida sortu dau
Mankomunitateak
Herriz herri eskaintzen ditueen
euskara zerbitzuak edo ikastaro
motak batzen dituen Emon pausoa gida kaleratu dau Durango
Merindadeko Amankomunazgoaren Euskara Zerbitzuak.
Horren baitan dagoz Durango,
Elorrio, Zaldibar, Atxondo, Iurreta, Abadiño, Izurtza eta Mañaria.
Azaldu dabenez, Amankomunazgoko herrietan euskara ikasteko bidea aukeratzen lagunduko dau gida hoeeek.

Industriguanearen Zati Planari buruzko informazino
faltsua zabaltzea egotzi deutso EAJk Gobernuari

O

O. Zarrabeitia: “Sententzian ez
da inondik be Zati Planaren
baliobakotasunaren
inguruko ezer esaten”

Udal Gobernuaren asmoa Zati
Plana bertan behera iztea ete
den argitzeko eskatu dabe

Alkatetzan dagoen ezker abertzaleak egin eban EAEko Auzitegi
Nagusiaren sententziaren irakurketaren kontra jeltzaleek dinoenez,
“sententzian ez da inondik be Zati
Planaren balibakotasunaren inguruan berba egiten”. “Adierazten
dena da, egitasmo horregaz bate-

ra, planak ingurunean izango
dauen eraginari buruzko azterlana egin behar dela da”, nabarmendu dau Zarrabeitia bozeroale jeltzaleak. Etor Mendia zinegotziak, bestalde, AR2 deituriko Zati
Plana “administratiboki dagoeneko oso garatua dago” dino, eta galdetu: “Plana bertan behera iztea
al da Udal Gobernuaren asmoa?”

‘Emon pausoa’ gidaren
19.000 ale banatu ditue,
euskara ikasteko
matrikulazinoa sustatzeko

“Zalantza eragin dabe”
Sententziaren barri emoterakoan
Lorea Muñoz alkateak industriaguneari buruz adierazitakoak,
“herritar askogan zalantza eragin”
dauelako, industriaguneari jagokonez emongo dituen pausuen
barri emoteko eskatu deutsie zinegotzi jeltzaleek Gobernu Taldeari.
Martitzenean Udaletxean egin
eben agerraldian jeltzaleek nabarmendu ebenez, “1996an herriko
hirigintzaren oinarriak zehazten
ditueen arau subsidirioak onartu
zirenean, eta, ondoren, 2005ean
udalbatzarrean aurkeztu zen AR2
egitasmoaren hasierako onarpena aurkeztu zenean, ezker abertzaleak ez eban kontrakotasunik

Konponbideak eskatu deutsiez jeltzaleek Udal Gobernuari. I.E.
agertu”. Jeltzaleek dinoe orain
gehiegizko ikusten daben instrigunearen alde egin ebela orduan
ezker abertzaleko ordezkariek:
“orain 13 urte industriarako zehaztutako 54.000 metro koadroen eta
ondoren 90.000 metrora zabaltzearen barri bazeukan sasoiko
ezker abertzaleak”. I.E.

MAÑARIA

Orain neurriz kanpoko ikusten
daben industriagunearen alde
egin ebala ezker abertzaleak
dinoe zinegotzi jeltzaleek

Amankomunazgoak “euskaraz bizitzeko baldintzak sortzearen garrantziaz jabetuta”
dihardu lanean. Bide horretan
aurrerapausoak emon dira, “baina bidea falta da eta ezagutza eta
erabilera zabaltzeko aukera
barriak sortzen jarraitu behar
da”. Horretan, eskualdean
AEKren, Durangoko Udal Euskaltegiaren eta Hizkuntza Eskolaren lanari eta udalen inplikazinoari “preminazkoa” deritzoe.
Euskara ikasteko matrikulazino epea zabalduta, hori bultzatzeko Amankomunazgoak eta
udaletako euskara zerbitzuek
euskara ikasteko bideak batzen
dituen gida banatu dabe; denera, 19.000 ale. A.B.

MALLABIA

Eskola zabaltzea aztertuko
dabe Hezkuntza Sailagaz
Gurasoen eskariari erantzuteko, urtea amaitu
orduko batzartuko da Udala Hezkuntza Sailagaz
Herrian eskola txikia martxan ipintzeko herriko zenbait gurasok egin
eben eskariari erantzuteko zer
aukera egon leiteken aztertzeko
bidean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailagaz batzarra egingo

H

DURANGALDEA

“Industriaguneko
AR2 egitasmoa
geldiarazo egingo
dau Gobernuak?”
rain aste bi, Udalaren eta
industriagunea zabaltzeko AR2 egitasmoaren bultzatzaileen arteko auziaren barri
emoteko ezker abertzaleko gobernuak egindako prentsaurrekoan,
“egiazkoa ez den informazinoa
zabaldu” ebala salatu dau EAJk.

3

Beste herri batzuetako eskola
txikietako esperientziak
ezagutuz hasi ziren igaz

dau datozen asteetan Udalak. Igaz,
beste herri batzuetako eskola txikietako esperientziak ezagutu
zitueen, bai gurasoek bai Udaleko
ordezkariek, eta Hezkuntza Sailaren mahai gainean zer aukera dagozen aztertzea da hurrengo pausoa,
Udal Gobernuko ordezkariek azaldu deuskuenez.
Igazko udaberrian haurtzaindegi zerbitzua estreinatu eta gero,
sei urte arteko eskola txikia zabaltzeko zer zailtasun eta aukera
dagozen aztertzen dabilzela azaldu deuskue Udalean. I.E.

Ikastaro barrietan
izena emoteko
aukera daukie
mallabitarrek
Ikasturte honetan hainbat ikastaro antolatuko ditue eskoletan.
Yoga ikastaroan astelehen eta
eguaztenetan parte hartzeko
aukera izango da Yolanda Napalegaz, irailaren 28tik aurrera. Soinu eta panderoa gogoko daukienek martitzenetan izango dabe

hitzordua, Adolfo Jainagagaz. Gazte eta helduek abesbatzan parte
hartu leikie, Iratxe Uribelarreagaz.
Informatika arloan, KZguneak
askotariko ikastaroak eskainiko
ditu. Interesa daukanak arratsaldez KZgunearen egoitzara joan
leiteke tutoreagaz berba egitera.

Yoga, soinu eta pandero zein
abesbatza ikastaroak emongo
ditue eskolan. KZgunean be
eskiniko ditue ikastaroak

H
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DURANGO

Barriztutako Ezkurdiko
EAJk zerga eta
tasak dagozenean kioskoa zabaldu dabe, asteon
mantendu gura ditu Tabira Musika Bandaren doinuekin inauguratu dabe 1905eko kioskoa
Hobariak be lehengoan mantentzea proposatu
deutse Gobernu Taldeak gainerako udal taldeei

A

aurten hasitako bideagaz
“koherentzia” gordetzeko,
lehengoan mantendu gura
ditu zerga eta tasak Gobernu Taldeak. Gainerako udal taldeei egindako proposamenak hobariak be
dagozen legez mantentzea jasotzen
dau. Egoera ekonomikoak “bereziki gogor jo dau eskualdea; bistako errealitatea da: gizarte laguntzak eskatzera datorren herritarretan ikusi leiteke”, arrazoitu dau
Aitziber Irigoras alkateak.

2009an hasitako bideagaz
“koherentzia” mantentzeko
hartu dau erabakia EAJk

Udalkutxa aparte itzita,
Udalak ohiko sarreretan
2,59 milioi euro gitxiago
batzea aurreikusi dabe
Udalkutxa albo batera itzita —
Aldunditik datorren laguntza—,
2,59 milioi euro gitxiago aurreikusi dabe, Udalaren ohiko diru sarreretan bakarrik: %18 gitxiago,
“aurreikusi ezin leitekezenak, ez
ordaintzeak, adibidez, albo batera itzita”, dino alkateak. Batez besteko horretan, gehien plusbaliek

(-%67), eraikuntzen, instalazioen
eta obren gaineko zergak (-%78,95)
eta irekitze baimenek (-%63) eragiten dabe. Ondasun Higiezinen
Gaineko (%6) edo Ibilgailuen Gaineko zerga (%2) bitartez dirusarrera gehitzea aurreikusi dabe.

Eguzkitza
Enplegua sustatzeko, bazterketa
arriskuan dagozenei laguntzeko
edo gizarte laguntzak indartzeko
2009an hasitako bidea aitatu dabe.
“Horretan jarraituko dogu, ahal
den neurrian beste erakundeekin
lanean”. Eguzkitzako industriagunea be “berpiztu” gura dabe, “egoera horretatik irtetzerako prest egon
daiten, eta askotariko industria
jarduera bultzatzeko”.
Dinoenez, “egongo da gitxiagoren aldekorik, baina, itzi ezin
doguzen zerbitzuak eta indartu
behar direnak be —Gizarte Ekintza—, hor dagoz. Gure obligazinoei
aurre egiteko baliabiderik ez geunke zero azpitik jardunez gero”. Taldeekin akordioetara heltzeko ahalegina egingo dau EAJk. A.B.

Proposamena talde guztiei
planteatu eta “ahal izanez
gero” guztiekin akordioetara
heldu gura dau EAJk

Santa Anako indusketa
lanek 840 bisitari izan ditue

Hainbat durangar hurreratu zen eguaztenean egindako inaugurazino ekitaldira. Iban Gorriti
Guztiz barriztuta eta Tabira musika bandaren doinuek lagunduta
aurkeztu dabe Ezkurdiko kioskoa
jendaurrean; baita garbiketa sakona izan dauen Ezkurdi parkea
bera be, urmaelaren ordez jarritako lorategi japoniarragaz. Uda
aurretik hasi ziren barrizten, eta
220.000 eurotik gorako inbertsinoa izango da. Espainiako Gobernuaren Tokiko Inbertsinoen Estatu Fondoen bitartez aurre egin
deutse Udalak beharroi.
Ur-kanal zein urmaela harriz
estaldu ditue, Aitziber Irogoras
alkateak azaldu dauenez: “Ura
mugitzeko sistema apurtu zela 20
urtetik gora dira, eta ura geldirik

egon da. Hori kendu eta harriak
ipini doguz”. Kioskoa be guztiz
barriztu dabe. Eskailerako barandak aldatzea falta den arren, estalkirako tratatutako zura erabili dabe

Uda aurretik hasi ziren
barrizten; 220.000 eurotik
gora inbertitu ditue horretan

2008ko udatik kioskora
sartzea galarazota egon da,
“estalkia oso txarto, jausteko
arriskuan zegoelako”

“Bete-beteko arrakasta” izan dabe bisita
gidatuek, Turismo Bulegoak jakin eragin dauenez
Santa Ana plazako indusketa lanetara eratutako bisita gidatuetan 840
lagunek —durangarrak 787 izan
dira eta EAEkoak 44— parte hartu dabe; 40 bisita gidatu egin dira.
“Bete-beteko arrakasta” izan dabela nabarmendu dabe. Izan be, 24
talde antolatzen zen helburua (360
lagun batuz). Horixe izan da Turismo Bulegoaren iraileko eskaintza

Santa Anako indusketetara
bisitak izan dira iraileko
eskaintza turistiko nagusia

turistiko aipagarriena. Santa Anan
aurkitutako XV. eta XVIII.eko aztarnekin egin leitekena erabakitzeko herritarrek iradokizunak be
emon ahal izan ditue, teknikari eta
politikoek balorazinoa egin ondoren erabagi bat hartzeko.
Iraileko datuak “oso positiboki” baloratu ditue: 2.494 kontsulta izan ditue; Santa Anakoak eta
bestelako bisitak barne, 985 zerbitzu turistiko kudeatu ditue eta Master Dur&Go eta Auto Klasikoen
Rallyagaz lotuta 259. Bestalde, Lariz
Torrera aldatzeari turismo zerbitzurako “erabakiorra” deritzoe. A.B.

AHTaren kontrako

protesta, Ezkurdin
Abiadura Handiko Trenaren (AHT)
kontra protesta egin guran Ezkurdiko
arbola batera igon ziren gazte bi asteburuan. Aldi berean, azpiegitura
horren kontrako esku-paperak banatu zitueen kalean. Ordu laurdenera heldu ziren Ertzaintzaren patruila-autoak,
eta arbolatik jaisteko esan arren eurenari eutsi eutsien. Azkenean su-hiltzaileak bertaratu ziren. Behin behera jaitsi eta gero, identifikatu egin zitueen
protesta egin eben gazte biak. J.D.

—hezetasunetik babestu dabe—,
eta Ezkurdi osoko argiteria ordezkatu dabe: “Argi-kutsadura baxuko farolak jarri dira, gehiago argitzen dabenak”, dino alkateak.

Sinbolo berreskuratua
1905ean jarri ei eben Ezkurdiko iturria, baita kioskoa be. Azken horretara sartzea, baina, 2008ko udatik
galarazota egon da, “estalkia oso
txarto, jausteko arriskuan zegoelako. Orain, hainbat durangarren
bizipenen sinboloa berreskuratu
dogu”, alkatearen berbetan. Ezkurdiko plazaren proiektuak 1970ean
Espainiako Arkitektura Sari Nazionala jaso eban. A.B.

Publizitatea
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ABADIÑO

ZALDIBAR

Babeseko etxebizitzak zozkatu
ditue, lehenengoz herrian
Joan zen bariku eguerdian burutu eben etxebizitzen zozketa publikoa

Antzinako argazki sorta da
Lasuenen azken liburuxka
Balendin Lasuenek herriko historiari buruz kaleratu
dauen azken liburuxka: aintzinako argazki bilduma
Orain bederatzi urte, 2000. urtean,
ekin eutsan Balendin Lasuenek
herriko historiaren hainbat alderdi liburuxka monografikoetan biltzeari. Uztailean kaleratu eta etxez
etxe banatu dau zazpigarren liburuxka hau, eta, aurreratu deuskunez, argazkiak biltzen dituen azkena izango da berau.

dokumentazinoa jasotzen dauen
liburuxka kaleratuko dau, herriko 10 soinujoleri buruzko informazinoagaz. Bilduma osoa 30
liburuxkagaz borobiltzeko asmoa
dauka Lasuenek. I.E.

Soinujole zaldibartarrei
buruzko dokumentazinoa
bilduko dau hurrengoan: 10
soinujoleri buruzko historia
Ezkontzetako argazkiak eta
lagun taldeenak jaso ditu; herritarrek itzitakoak dira batzuk eta
Lasuenen etxean gordetakoak
beste zenbait. Gabonetarako, soinujole zaldibartarrei buruzko

Bertarik bertara jarraitu eban babeseko etxebizitzen zozketa herritar askok. Iban Gorriti

B

abeseko etxebizitza barrien
zozketa ekitaldia izan zen
joan zen barikuan, Zelaietako probalekuan. 154 etxebizitzaren esleipendunak izan diren
beste horrenbeste herritarren
zerrenda publiko egina da beraz,
joan zen barikuaz geroztik. Zozketan parte hartzeko izena emon
ebenak hirurehundik gora izan
ziren, baina erdia baino gitxiago
ziren zotz egin zitueen etxebizitzak.

Etxebide erakundeko
ordezkariak eta alkatea izan
ziren ekitaldia gidatzen

Muntsaratz auzoan eraikiko
ditueen 154 babeseko
etxebizitzek badaukie jabea

Eusko Jaurlaritzako Babespeko Etxebizitza Esleitzeko Etxebide zerbitzu publikoaren ordezkariak, eta Talde Independienteko
Jose Luis Navarro alkatea izan
ziren probalekura batutakoen
begiradapean zozketa egiten.
Herrian lehenengoz egingo
dituen babeseko etxebizitza
horreetariko baten jabeek, eraikitzen hasiak diren etxeak bi urtean
amaitzea itxarongo dabe. I.E.

Geredixa elkartearen
perretxiko bilduma
Joan zen asteburuan, Traña-Matienan Geredixa mikologia elkarteak
antolatutako perretxiko erakusketa
egon da ikusgai. Errota kultur etxean
ipini zitueen askotariko lurreko fruituak, eta Izadi natur zientzien elkarteak aztertu eta sailkatu zituen ondoren. Bisitariendako domekan zabaldu
eben erakusketa. Sasoia be horretarakoxea izanik, kolore, tamaina eta forma askotako perretxikoak ikusgai izan
ziren XVIII. erakustaldian bilduak.

Ibur Erreka
industriagunearen
eremua egokitu
beharraz

Elkarte bitan eta
PSE-EEren
egoitzan sartu
dira lapurretan

Eibar eta Elgeta artean Zaldibarko Udalaren jabetzakoak diren
Ibur errekaren inguruko lurrak
bisitatzen izan ziren, joan zen
barikuan, Udaleko ordezkariak.
Izan be, beharrezko ikusten dabe,
batetik, Ibur Erreka industriagunea zeharkatzen dauen “errekabideratzea”, eta, bestetik, berrogeita hamarren bat enpresa dagozen eremua egokitzea. Gaia landu
eta lanak zelan finantzatu aztertzeko Eusko Jaurlaritzagaz batzarra egitea dabe helburu.

Errekabarrena eta Artia elkartean eta sozialisten tabernan sartu dira asteon lapurrak, gauez.
Esku-dirurik lortu ez, eta elkarteko ateak hondatu ditue lapurrek Artia elkartean. Sozialisten
egoitzatik telebista bi eta txanpon-makinako dirua lapurtu
ditue. Lapurreta jasan dabenek
nabarmendu dabenez, azkenaldian lapurreta kopurua asko hasi
den sentsazinoa daukie. Angel
Martin PSE-EEko zinegotziak,
“badirudi lapurreta gune bilakatu dela herria”, nabarmendu dau.

Hasi dabe epaiketa

K.Aginako

Udala konponketa eta egokitzelanak zelan finantzatu aztertzen
dabilela, orain hiru urte hasitako ikerketaren ondoren, sexu
esplotazinoa egozten deutseen
eta Ibur Errekan clubak zeukiezen hiru gizonen kontrako epaiketa hasi da, asteon, Bilbon. I.E.

Erreka bideratu eta ingurua
egokitzeko beharra dagoela
nabarmendu dau alkateak

Industriaguneko gau-cluben
jabeen kontrako epaiketa
be hasi da aste honetan

Ertzaintzari zaintzarako
erronda sarriago egin daiala
eskatzea dela hartu leiken
neurri bakarra dino Udalak

Sozialisten egoitzatik
txanpon-makinako dirua eta
telebista bi eroan ditue

Elkarte, taberna eta autoetan lapurreta asko gertatzen ari
dela onartu dau Idoia Mendiolagarai alkateak. Udalak hartu leiken neurri bakarra, baina,
Ertzaintzari, zaintzarako erronda sarriago egin daian eskatzea
dela azpimarratu dau. I.E.

Herririk herri
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ELORRIO

136.000 euroko
kreditu aldaketa
aurreikusi bako
ur-hornidurarako
Zenitatik herrigunerako ur-hornidura barriztatzen dabilz azken
hileotan. Herrigunetik gora doan
espaloia amaitzen den tokian etxebizitzak dagoz, eta Udalak uste
eban ehun metroko tramu horretan hodien azpiegitura eginda
zegoela. Lurra altxatu dabenean,
baina, uralitazko hodieria dagoela konturatu dira orain.
Beraz, tramu horretan be
barriztatze-lanak burutu behar
ditue, eta ez daukie hodieria zaharra kendu eta barria ipintzea beste erremediorik. Horretarako, joan
zen astean egindako azken udalbatzarrean 136.000 euroko kreditu transferentzia onartu eban
udalbatzarrak.
Datozen hileetan eguraldia
lagun badabe, eta aurreikusi bako
beste ezustekorik gertatzen ez
bada, lanak urte hau joan aurretik amaituko ditue. J.D.

Udalbatzarrak 136.000 euroko
kreditu transferentzia onartu
dau, eginda zegoela uste eben
tramuan ur-hodieria aldatzeko

San Agustingo
erretaula nagusia
barriztuko dabe
Sinatutako akordioaren arabera Udalak 5.000 euro

emongo deutsaz parrokiari, lanak burutzeko

U

dalak hitzarmen bana sinatu dau San Agustingo
parrokiagaz eta Sortzez
Garbiaren Basilikagaz. Lehenengoan parrokiako erretaula eraberrituko dabe. Bigarrenean, bere
eskumenean dagoen Santa Katalina ermitako teilatua da eraberrituko dabena.

Erretaula barriztatzeko lanak
denporaz egin beharreko
lanak dira, eta ez daukie
amaitzeko epe finkorik
San Agustingo erretaula eraberritzeko 5.000 euroko laguntza
emongo dau Udalak. Batez be,
umedadeak eragin deutso kalterik handiena, eta ildo horretako
ereberritze-lana izango da garatuko dabena. Horreek astiro eta

Taberna Ibiltariak jai giroa sortu
eban Errebonbillo Egunean

denporagaz egin beharreko lanak
dira, beraz, ez dabe lanak amaitzeko eperik ipini.

Santa Katalinan teilatua
Sortzez Garbiaren Basilikak hainbat ermita daukaz bere eskumenean. Horreetako bat Iguria
auzoan dagoen Santa Katalinakoa
da. Ermita horretako teilatua
barriztu egingo dabe. Udalak 8.000
euroko laguntza bideratu dau lan
horreetara.
Lanak laster hasiko ditue.
Izan be, azaroaren amaiera aldera Santa Katalina eguna ospatuko dabe, eta ordurako ermita
prest eduki gura dabe. J.D.

Santa Katalina ermitako
teilatua konponduko dabe
azaro amaierarako
San Agustingo parrokiagaz sinatu dabe hitzarmenetako bat.

Udaltzainen asteburuko ordutegia
luzatzea aztertzen dabil Udala
Herriko ikastetxeek gauetan jasan ditueen erasoak ekidin gura ditue

K.Aginako

Elorriarrek Errebonbillo Eguna ospatu eben joan zen domekan.
Ohiko prozesinoaz gainera, ekitaldi barri bi zegozen. Bata Taberna Ibiltaria, herriko kaleak kantuz herrikoiz girotu zituena. Bestea, Durangaldeko txistulariek, Elorrioko metal taldeak eta
Berrio-Otxoa abesbatzak elkarregaz eskaini eben kontzertua.

Azken aspaldian herriko eskola
publikoan zein Lourdesko Ama
ikastetxean leihoetako kristalak
apurtuta agertu izan dira. Sortzez
Garbiaren Basilikako arkupeak be
jasan dau erasoren bat edo beste.
Jazoerak gauez gertatu dira, eta jakinarazo dabenez Udaletxean modu
horretako zazpi bat erasoren barri
jaso dabe.
Erasoak, batez be, abuztuan
eta uztailean egin zitueen eta
horreek konpontzeak eskatu
dauen gitxi gorabeherako kostua
9.000 euro ingurukoa izan dela kalkulatu dabe. Udala egoera zelan
konpondu aztertzen dabil. Udal-

Eskola publikoan zein
Lourdesko Ama ikastetxean
leihoetako kristalak apurtuta
agertu izan dira

Asteburuko ordutegia
luzatuta, udaltzaingoa gauez
be ibiliko litzateke herriko
kaleetan zaintza lanean

tzaingoagaz laster batzartzekotan
dira, gai horri buruz berba egiteko: “Edozein erabaki hartu aurretik eurekin egon gura dogu. Halan
be, segurutik udaltzainen asteburuko ordutegia luzatzea izango da
hartuko dogun irtenbidea”, dino
Niko Moreno alkateak.
Horrela, udaltzainen ordutegia gauera luzatuko leukie, eta
herrian zehar ibiliko litzatekez
zaintza lanean. Oraindino ez dabe
zehaztu ordutegia zenbat orduz
luzatuko daben, eta zelan gauzatuko den. Erabaki definitiboa laster hartzea itxaroten dabe udal
arduradunek. J.D.

H
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ABADIÑO

OTXANDIO

Lau umegaz zabaldu dau
atea haurtzaindegi barriak
Tokia badagoenez, urte osoan zehar egongo da izena emoteko aukera

A

stelehenean zabaldu eben
lehenengoz haurtzaindegi
barria. Lau ume dagoz
oraingoz: urtea bete bako bi, eta
1-2 urte arteko beste bi. 21 umerendako tokia daukienez, interesatuta dagoen gurasoak behar
dauenean emon leike izena.
Haurtzaindegia 07:30etik
16:00etara dago zabalik. Gurasoen
eskakizunak kontuan hartuta erabaki dabe ordutegi hori.
Umeak adin tarteen arabera,
gela bitan banatuko ditue. Halan
be, oraingoz lau ume dagozenez,

denak gela bakarrean batzea erabaki dabe. Horreek zaintzeko
monitore bi dagoz. Ana Aranzabal monitore eta koordinatzaileak
azaldu deuskunez, “gurasoei asko
gustatu jake haurtzaindegia zelan
geratu den atonduta”.
Umeendako gela bakotxak
logela bana dauka. Horrez gainera, haurtzaindegiak psikomotrizitate gela, sukalde-jangela, bulegoa
eta komunak daukaz; gela bien
artean beste sukalde txiki bat be
badauka, esaterako, esnea berotzeko erabiltzen dabena. J.D.

Umeak gela bitan banatuko
ditue, adinaren arabera; halan
be, oraingoz lau dagozenez,
gela bakarrean batu ditue

Gela biek logela bana daukie;
horrez gainera, haurtzaindegiak
psikomotrizitate gela eta
sukalde-jangela be badaukaz

“Mesedeak eskertzeko” batuko
dira, Urrijenean, Urkiolan
Uda amaituta, udagoienean, belarra, hiria eta egurra batu ohi
ziren sasoi batean, neguari begira. Gero, Jaunari “mesedeak”
eskertzeko elkartu ohi ziren. Usadio hori gogoan hartuta elkartuko dira, urriaren bigarren domeka honetan, Urkiolako Santutegian, eskerrak emoteko. Urrijena ospatzeko meza nagusia
12:00etan hasiko da.
Bestalde, Artzain Eguna bertan behera geratu da aurten
Santutegiko arduradunek jakin eragin dabenez. Ardi, gaztai
zein artzai-txakur erakustaldiak antolatu ohi dira.

DURANGO

Gizon bat atxilotuta, bikotekide
ohiari ustez lapurtzeagaitik
Ertzain Etxera atxikitako agenteek 41 urteko gizon bat atxilotu
dabe, asteon, ustez bikotekide ohiari eta beragaz zegoen lagunari labana handi bategaz mehatxu egin eta diru-zorroa zein
bestelako ondasunak lapurtzeagaitik. Ertzaintzak jakinarazi
dauenez, jazoera martitzen goizaldean gertatu zen, herriguneko etxebizitza batean. Gizon bat bere bikotekide ohiaren etxean
sartu zen, sukaldeko labana handi bat hartu, eta logelan sartu
zen. Hantxe ei zegoen emakumearen oraingo bikotekidea be.
Ustez eskuan zeukan labanagaz mehatxatu eta logelan
zegoen gizonari etxea itziarazo eutsan, bestela hilko ebala
oihukatuz. Ondoren, diru-zorroa eta mugikorrak hartu eta alde
egin ebala azaldu dau Ertzaintzak. Diru-zorroan 500 euro zegozen. Ibilgailuan atzeman eban lapurra Ertzaintzak, lapurtutako zorroagaz eta mugikorragaz.

Kobikako pintxoa finalista
Durangoko Kobika jatetxeak Euskal Herriko IX. Pintxo Txapelketako finalean parte hartzeko txartela lortu dau. Denera, Bizkaiko 37 ostalaritza establezimenduk emon dabe izena Hondarrabiko Ostalari Elkarteak (Gipuzkoa) eratutako txapelketan,
eta hamarrek lortu dabe finalera heltzea. Gipuzkoako zortzi (27k
emon dabe izena), Nafarroako bost (16k emon dabe izena) eta
Araba eta Iparraldeko hiruna pintxo (hurrenez hurren, zazpik
eta zortzik emon dabe izena) lehiatuko dira finalean.

Astelehen honetan zabaldu eben, lehenengoz, Otxandioko haurtzaindegi barria.

ATXONDO

Prest daukie Urkuzu kultur etxe
bilakatzeko lanen baldintza-orria

Urriaren amaiera arte izena
emoteko aukera Ludotekan

Datorren urtean lanak hasiko dituen enpresa hautatzeko prozesua hastear
Urkuzu eraikina kultur etxe bilakatzeko Udalak zehazten dituen
oinarriak batzen dituen baldintza
orria prest daukie dagoeneko.
Lanak burutuko dituen enpresa
negu honetan hautatzea dabe helburu, Udalean dinoenez, eta,
horrela, lanak datorren urtean hastea lizateke hurrengo pausoa. Izan
be, legegintzaldia amaitu aurretik
kultur etxea prest izatea gura dabela azpimarratu dau Cobos alkateak.
Eraikinaren egitura, hormak eta
teilatua egoera onean dagozenez,
batez be, barrukaldean egingo ei
ditue obrak: eraikinaren banaketa barrituko dabe gehienbat.

Joan zen astean alkateak
sinatu eban epe luzerako
maileguagaz erosiko dau
Udalak eraikina

Udalak zehaztutako proiektua
gauzatuko dauen enpresa
hautatzeko lehiaketa publikoa
hasiko dabe laster

Igazko ekainean erosi eban
Udalak Urkuzu eraikina, eta hasikeran erosketa ha Udalaren jabetzakoa zen lursail baten salmentatik lortutako diruagaz finantzatzea zen Gobernuaren asmoa.
Lursaila erosteko prest, baina, ez
da inor agertu, eta beraz, eraikinagaitiko 300.000 zorra epe luzerako maileguan ordaintzea onartu eben udalbatzarrean.
Kultur etxearen diseinuari
jagokonez, Udalak daukan asmoa
lehiaketa publikoan ipiniko dabe
hurrengo pausoan, lanak egingo
dituen enpresa hautatu eta lanak
datorren urtean abiatzeko. I.E.

I.G.

Pablo Pedro Astarloa kalean egokitutako Ludotekan izena
emoteko epea urriaren 30a arte luzatu dabe. Astelehenetik barikura arte jo leiteke bertara, 16:30etik 20:00ak arte. Hiru urtetik 14 urtera bitarteko gazteei zuzendutako zerbitzua da —adinkako taldeetan— eta izena emoteko ordenaren arabera banatuko da lekua (94 4 669 154 / ludoteka@durango-udala.net).
Bestalde, Bartolome Ertzilla musika eskolak eratutako udagoieneko ikastaroetan izena emon leiteke urriaren 15a arte. Opera munduan sartu gura dabenentzat berbaldi-emanaldiak eta
batuka tailerra eratu ditue (94 603 00 35).
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BERBAZ
“Informazinoa emon eta familien arteko
esperientziak partekatu gura doguz”
AUPI elkarteko hamar euskal familia batu ziren joan zen domekan urteroko batzarra egiteko, Durangaldean

Unai Viscarret •
34 urte daukaz eta Iurretan
bizi da
AUPI, haur-protesi erabiltzaileen elkarteko kidea da

Kepa Aginako

iscarret-Fernandez familia AUPIko (haur-protesi erabiltzaileen elkartea) kidea da. Haurdunaldian konturatu ziren Maialenek besoan agenesia zeukala.
Berehala, informazinoa bildu eta gaia aztertzeari ekin
eutsien. Bartzelonako ospitale batean punterengo medikuekin bat egin dabe. Halako kasu gitxi egon arren, elkartearen barri emotea garrantzitsua dela deritzoe, baten bat
euren lekuan balego, nora joan leiken jakin daian.

V

Zelan ezagutu zenduen AUPI
elkartea?
Haurdunaldian ekografia egiterakoan konturatu ginen
Maialenek agenesia zeukala
besoan. Gurutzetako ospitalean ekografiak egiten zebilen
neskak esan euskun egun bi
lehenago beste emakume bat
arazo bera zeukan ume bategaz pasatu zela handik, eta gai
horren inguruan eskuorri
batzuk itzi zituela. Elkarteko
kide horregaz hartu-emonetan jarri ginen. Asteburu horretan bertan gelditu ginen informazinoa jasotzeko.

Halantxe ezagutu dozue Maialen
joaten den ospitalea.
Bartzelonan dagoen ospitale
baten barri izan genduen: Sant
Joan de Déu. Estatu mailan
umeekin hainbat espezialitatetan lan egiten dauen ospitale onenetakoa da. Ortopedia
eta agenesiako gaietan oso
a u r re ra t u t a d a b i l z . Ma r i s a
Cabrera doktorea erreferentzia da arlo horretan. Unitate
integrala daukie. Traumatologoen ekipoagaz koordinatuta
ortopedak lan egiten dau. Ez
dira medikoak, protesiak egiten ditueen teknikoak baino.

Elkarteak zelan lagundu eutsuen?
Informazino asko emon euskuen. Agenesia zergaitik gertatzen den jakiteko hainbat
teoria dagozela azaldu euskuen. Halan be, medikuak be
ez dira ados jartzen.

Instituzinoen laguntza jaso
dozue?
Bartzelonara lehenengo bisita gure kontura egin genduen.
Espezialitate hori hemen ez
dagoenez, gure espedientea
eroan genduen hara, eta gure

ospitalea da orain. Hiru hilab e t e ze u k a ze l a j o a n g i n e n
Maialenegaz hara, lehenengo
protesia jartzera.
Txikitatik ikastea garrantzitsua
da?
Bai. Hiru hilabetegaz lehenengoa jarri eutsien katamar egiten ikasi zeian. Bi eskuen kontzeptua txikitatik barneratzea
oso garrantzitsua izaten da.
Bikiek hiru urte ditue, eta gauza asko Eneko nebak baino
lehenago ikasi ditu.
Mediku batzuek geroago jartzea
gomendatzen dabe.
Mediku batzuek dinoe sei urtera arte ez dagoela umeari zertan protesia jarri. Nagusitan
protesi horretara ohitzea, baina, askoz gatxagoa da. Hainbat lagun ez dira moldatzen,
esku bategaz konpontzen ikasi dabelako.
Hurrengo protesi mioelektrikoagaz aldaketa handia emon eban.
Protesi horregaz pintza mugimendua egin leiteke. Ipini eta
kendu egin leiteke. Ez da ebakuntzarik behar. Hori bai, funtzionamendua ikasi beharra
dago. Bere mugak daukazen

“Euskal Herrian
agenesia daukien
haurren hamabost
kasu ezagutzen
doguz elkartean”

“Nagusitan protesi
horretara ohitzea
askoz gatxagoa da
umetatik erabiliz
gero baino”
“Elkartean indar
txikiak batu
gura doguz
instituzinoekin zubi
lana egiteko”

arren, boligrafo bat hartu leike, bizikletan ibili...
Zenbat kasu ezagutzen dozue?
Hemen Euskal Herrian hamabost familia gara AUPI elkarteko kide.
Zer helburu daukaz elkarteak?
Hasieran gogorra izaten da,
eta orientazinoak asko lagunt z e n d a u . Fa m i l i e n a r t e a n
esperientziak partekatzen
doguz. Gai psikologikoak be
lantzen doguz.
Indar txikiak batu gura dozuez.
Instituzinoen aurrean eskaeraren bat egin gura badogu,
elkarte moduan errazagoa da,
a d i b i d e z . Zu b i l a n a e g i t e a
banaka joatea baino errazagoa
da beti.
Laguntzen dekretuagaz ez zagoze ados.
Protesi mioelektrikorako
laguntza jaiotzetik arazo bat
daukienei bakarrik emoten
deutsie. Istripu batean gertatuz gero, bi besoak galdu ezik
ez deutsue laguntzarik emoten. Neurri horregaz ez gagoz
ados. Oso injustua dela deritzogu. Jone Guenetxea

Ek
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EKONOMIA
DURANGO

kolaborazinoa
• Anboto taberna
• Atxo Fun Fun
• Katazka taberna
• Leku Berri taberna
• Maite taberna
• Pol-Pol taberna
• Rugby taberna
• Gaztelu jatetxea
• Zahartzu-Karreto taberna
• Alzaa ostatua
• Misarbe kafetegia
• Murgoitio oinetakoak
• Maybel oinetakoak
• Goien oinetakoak
• Tabira oinetakoak
• Lurbi garagardotegia
• Cien Pies
• Instituto Óptico
• Ilargi argi-denda
• Qukoa
• Plateruena kafe antzokia
• Taket
• Pizeli
barne-dekorazinoa

Durangoko 23 establezimenduk egin dabe bat merkatari elkartearen ekimenagaz. J. Derteano

Irakurketa guneak bultzatu
gura ditu +Dendak elkarteak
Urian ‘Slow City’ kontzeptua bertakotzeko aurrerapena izan gura dau

K

omertzioa, aisialdia eta kultura hartu-emonean jarri
guran, uriko establezimenduetan irakurketa guneak bultzatu gura ditu +Dendak elkarteak.
‘Slow City’ (uri lasaia) kontzeptua
bertakotzeko aurrerapen bat izan
gura dau ekimenak, eta establezimenduotan egindako egonaldia laguntzeko, bai bezeroaren
bai horregaz doanaren eskura irakurketa eskaintza jarri gura dabe.
Oraingoz, Durangoko 23 establezimenduk egin dabe bat ekimen
horregaz.
Establezimendu guztietan 25
liburu egongo dira eskura; bardinak leku guztietan. Horretara,
establezimendu horreetako baten
liburu bat irakurtzen hasten denak
orri-markagailua izango dau eskura, zer liburu irakurtzen dihar-

Komertzioa, aisia eta kultura
hartu-emonean jarriz,
erosketa “une atsegin eta
lasai” bihurtu gura dabe

Establezimendu guztietan 25
liburu egongo dira eskura;
jakin eragin dabenez,
bardinak leku guztietan

Bixente Kapanaga 19, behea
48215 IURRETA (Bizkaia)
Tel.: 946 816 673
Faxa: 946 817 636
construcciones@zarateyelexpe.biz

duen eta zer orrialdetan itzi dauen
zehazteko eta liburuok dituen beste edozein establezimendutan
jarraitu ahal izateko. Erosketak
luzatu leitekezen komertzioei eta
egonaldia irakurketekin “arindu”
leiteken ostalaritza establezimenduei dago zuzenduta. Halan azaldu dabe +Dendakeko ordezkariek, eta identifikatzeko txartela
edukiko dabe erakusgai.

1. 200 euro
+Dendak merkatari elkarteak egin
deutso aurre 1.200 euroko gastuari. Komertzioa, aisialdia eta kultura uztartuz kontsumitzaileari
“eskaintza aberatsa” eskaini gura
deutsie: erosketa “une atsegin eta
lasaia” egitea ‘Slow City’-k aditzera emon gura dauen legez, argitu
dabenez. A.B.

IURRETA

Galdatzeari itzi
deutso Fundigel
enpresak
Galdaketari itzi deutso, dagoeneko, Fundigel enpresak. Iñaki Totorikaguena alkateak argitu dauenez, “lantoki barria martxan jarri
arte moldeatze beharrekin jarraituko dau, baina, azken batean,
isurketarik gehien eragiten dauen
galdatzeari joan zen barikuan
itzi eutsan”.
Urrian, hondakinen garbiketa egingo dau enpresak, alkateak
esan dauenez, eta ondoren eraitsiko dabe eraikina. Egitasmoa
lantzen dihardu orube horretan
etxebizitzak eraikiko dituen promotorak. “Dena ondo badoa,
izan leiteke 2010erako botata
egotea”. Orain 2-3 urte hasi zen
jarduera-aldaketa gauzatu egingo dela-eta “pozik” dago alkatea:
“Enpresa jarduera mantenduko
da, eta barri garrantzitsua da
herriaren hirigintza eta ingurumen kalitaterako be”. A.B.

Mauricio García
UGT sindikatua

Lan merkatua
Enpresarien, multinazionalen
eta Espainiako Bankuaren gosea,
kapitalismoaren gosea, aseezina
da. Eurek sortu duten krisi hau
langileok ordaindu dezagun gura
dute. Ez dira nekatzen egunero
lelo bera errepikatzeaz: lan merkatuaren erreforma, kontratu
mota bakarra, kaleratze merkeagoa, sindikatuek eta administrazioak ez dezatela espedienteetan
esku hartu... Eskatu eta eskatu ari
dira.

Gehiago daukanak ordaindu dezala gehiago. Aberastasuna banatu dadila. UGTren egotzatik langile bat baino gehiago atera da negarrez langabezia
amaitu zaiolako eta 421,79 euroko subsidioa besterik ez zuelako. Zer gertatuko litzaieke
enpresariei diru horrekin bizi
beharko balute?
Langileok gaur egun egoera
prekarioan bizi bagara, egin kontu zelan geundekeen enpresariak
gobernuei eskatzen ari direna gauzatuz gero: okerrago geundeke;
babes judizialik gabe, botere osoa
enpresariena litzatekelarik.
Gaur egun 3,5 milioi langabetu badaude, zenbat ote lirateke
neurri horiek hartuz gero? Lanpostuak sortuko lituzketela diote,
gainera! Hau lotsagabekeria! Zelan
sinestuko diegu, kaleratzen, zigortzen, presioa egiten eta prekarizatzen besterik ez dakite-eta? Ez ote
lukete hobe enplegu-planak egitea,
kaleratu dituztenak birkolokatzea,
langileek plan horietan parte hartzea eta langileak enpresan gehiago inplikatzea? Enpresa langilearen bigarren etxea bada –edo lehenengoa, etxean baino ordu gehiago
ematen baitu bertan– langile horrek
nahi izango ez duena ontzia hondoratzea da, eta, beraz, bide bera
da guztiek egin beharrekoa; langilea jubilatu arte behintzat, enpresak hortik aurrera ere jarraitzea
baita seguruena.
Elkarrizketa iraunkorra existitu egin behar da, eta jarraitua izan.
Enpresariek, sindikatuek eta gobernuek eseri egin behar dute, adostu; eta elkarrizketa sozialak arina
eta erraza izan behar du, benetakoa, zintzoa, inposiziorik bakoa,
guztien parte-hartzea ziurtatuko
duena. Hortik abiatuta hartu behar
dira neurriak ontziak bidea ondo
egin dezan, eta inor geratu ez dadin
babesik barik eta noraezean.
*Erredakzioan itzulia
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Argazkia: Ana Dominguez

ANTZERKIA ESTREINALDIA

Babiloniako
U
Loreak
Euskal Herriko
amamentzat

daberr ian aurreratu
zigun Antzerkiola Imaginarioa taldeko kide den
Ander Lipus antzezleak lan berria
prestatzen zebilela. Zornotza Aretoan dute Babiloniako Loreak lanaren estreinaldia, gaur, 22:00etan.
Zuberoako Luhuso herrian
egin duten egonaldi artistikoan
eman dizkiote lanari azken ukituak, udan, baina bost urte eman
dituzte Jon Gerediagak idatziriko
testua oinarri duen zahartzaroari buruzko antzezlana prestatzen.
Amamarena egiten du lan
honetan Lipusek, tristeziaz hil zen
amamarena. Aktore markinarraren berbatan, “tabuz betetako herri
batean, amama batek bizi duen
egoera eta bere heriotza kontatzen

12 ‘Bularretik mintzora‘ ekimena
Iurretako Herri Bibliotekan martxan ipini duten
‘Bularretik mintzora’ egitasmoa aurkeztu dute
martitzenean, guraso eta hezitzaileei zuzenduta.

dugu: tradizioari eta abangoardiari buruz dihardugu”.
Antzezlana sortzeko, gogoan
izan ei du amamak hil eta gero bere
logelan utzitakoa: “Jesukristoren
gurutze bat, Sabino Aranaren
argazki bat eta bere arropa, ez
besterik... eta guk, aldiz, gure
mp3a, kotxea etabar utziko ditugu”. Ikuspuntu horixe garatu gura
zuela azaldu zigun Lipusek: pertsona batek dagoeneko berea ez
den mundu batean utzi duen logela hutsa, metafora legez. Tragikoa, baina absurdotik.
Musika Xabi Erkiziak sortu
du, eta Espe Lopez, Miren Gaztañaga, Alex Gerediaga eta Mirian
K. Martxante izango dira Lipusekin oholtza konpartitzen. I.E.

13

Istorio tragikoa, baina
egoera absurdoz
inguratutakoa da
‘Babiloniako Loreak’

Mikel Urdangarinen ‘Zubiak‘
Bilboko Arriagako prentsaurrekoan aurkeztu du
‘Zubiak’ disko berria Mikel Urdangarin musikariak.
Bertan egingo du aurkezpen kontzertua ere.

K
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ataluniako eta Kolonbiako pareko ekimen aitzindarien lana aintzat hartuta, orain urte bi abiatu zuen
Bularretik Mintzora kanpaina
Tolosako Galtzagorri elkarteak.
Aurten EAEko zortzi herrietako
liburutegiek egin dute bat ekimenagaz, tartean Iurretakoak.
Jaiotzen direnetik “haurren
irakurzaletasuna modu integralean sustatzea helburu” du ekimenak, Iurretako Herri Bibliotekako
Ziortza Onaindia arduradunak
azaldu duenez.
Tolosako Galtzagorri elkartearen ordezkaritzan aurkezpenean egon zen Itziar Zubizarretaren berbatan, “jaiotzen denetik
jaten ematen diegun moduan,
haurrei irakurtzen ematea da bultzatu gura duguna”. Horretarako,
doako ikastarootan izena ematen
duten gurasoei eta hezitzaileei
baliabide materialak (CD-liburu
bat kaleratu dute, besteak beste)
eskaintzeaz gainera gomendioak
ere emango dizkiete.

Bularretik Mintzora: eskola,
etxea eta liburutegia lotuz
Iazko saiakerak izandako arrakastaren ondoren, hil honetan ipiniko dute
‘Bularretik Mintzora’ ekimena Iurretako Herri Bibliotekan berriro martxan

Jon Irazabal
Gerediagako kidea

Udazken
oparoa

Etorkizuna haur eskolak
eta Maiztegi eskolak ere
hartu dute parte
Gurasoei zuzenduriko ikastaroa Yolanda Arrieta idazleak dinamizatuko du hilean behingo saioetan, eta etxean irakurzaletasuna
zelan sustatu proposatuko die
aita-amei, bost saiotan. Hezitzaleentzako ikastaroa, berriz, Itziar
Zubizarretak zuzenduko du hilean
behingo hitzorduan. Parte hartzeko, telefonoz (946812726) edo
biblioteka@iurreta.net helbidean
eman daiteke izena.

GEURE
DURANGALDEA

Gatzagorri elkarteko Itziar Zubizarreta, Ziortza Onaindia eta Iñaki Totorika alkatea. I.E.
Kanpaina osoan zehar “aliatu bezala” izango dituztelako
eskertuta agertu dira kanpainaren
bultzatzaileak Iurretako Etorkizuna haur eskola eta Maiztegi eskolagaz. Izan ere, eskola, liburutegia
eta etxea lotuko dituen sare indartsu bat sortzeko hiru esparru

Irakurzaletasuna modu
integralean garatzea da
helburu nagusia

horien konpromezua eta koordinazioa dira gakoak, haurraren eguneroko inguru naturaletan irakurzaletasuna garatzeko.
Iaz Durangaldeko eta Iurretako 65 lagunek eman zuten ikastaroetan izena, eta oso balorazio
positiboa egin zuten. I.E.

ANTZERKIA ESTREINALDIA

Aitarekin bidaian antzezlanaren
estreinaldia San Agustinen
Durangoko San Agustinen estreinatuko dute Hika Teatroaren zahartzaroari
eta inkomunikazioari buruzko lana, urriaren 15ean 20:30ean
Jabier Muguruza musikaria eta
Joseba Apaolaza eta Jose Ramon
Soroiz aktoreak elkartzea lortu
dute, Aitarekin bidaian istorio
gordin baina emotiboa idatzi
duten Agurtzane Intxaurraga eta
Arantxa Iturbe egileek. Intxaurragak azaldu duenez, elkarrekin
orain urte batzuk amatasunari
buruzko antzezlana idatzi zuten,
esperientzia horixe bizi zutelako,
eta biok bizi duten beste momentu batek elkartu ei ditu orain:
zahartzaroari buruz idatzi dute
elkarrekin. Elkarlan horren emaitza den lana estreinakoz Durangoko San Agustinen emango du
urriaren 15ean Hika Teatroak.

Arantxa Iturbe
eta Agurtzane
Intxaurraga egile
Estreinaldirako gonbita luzatu zuten San Agustinen atzo.

Atzo egin zuten, San Agustinen bertan, zahartzaroa eta belaunaldien arteko inkomunikazioa
lantzen dituen antzezlanaren aurkezpena. Intxaurragak eta Iturbek idatzitako laneko protagonistetako bi izan ziren Durangon,
aitarena egiten duen Jose Ramon
Soroiz eta semearen paperean arituko den Joseba Apaolaza. “Bidaia
hau abiatzen duten arte, elkarren
ezezagun diren aita-semeek elkar
zelan ezagutzen duten biziko du
ikusleak”, azaldu du Joseba Apaolaza aktore urretxuarrak.

“Espektakulu gogorra
da, baina oso momentu
ederrak dituena”
Antzezlanean zehar bere
“eskusoinuarekin hitzegiten” ikusi ahalko dugun Jabier Muguruzaren lana goraipatu du agerraldian Intxaurraga zuzendariak.
Eduki emozional oso indartsua
duen lana ei da Aitarekin bidaian,
zuzendari eta idazleak nabarmendu duenez; “espektakulu gogorra,
baina momentu oso ederrak dituena”, dio Hika Teatroren azkenari
buruz. Zahartzaroari buruzko
emakume biren gogoeta. I.E.

Udazken honetan, folklore
arloan, esan ahal dugu garai
oparoa dugula eta izango dugula. Herri eta auzo gehienetako
jaiak joan dira. Iurretakoak ere
bukatu dira. Dantza arloan elizate honetako jaiak oso interesgarriak dira, gure ohiturak ikertzen eta dastatzen dituztenentzat. Gutxitan da posible
hainbeste dantza ezberdin dastatzea astebeteko epean; Dantzari dantza, gizon eta andren
Soka-dantza, Estanpa, Domingilloa, Arku-dantza... Folklore
altxor preziatua mantendu dute
iurretarrek.
Elorrion ere berretsi dute
Errebonbilloen alardea. Aurten, gainera, Udalaren eta
Gerediagaren elkarlanaren
ondorioz, ohitura honi buruzko lehen liburua kaleratu da.
Iñaki Irigoienen azterketa
honekin, alarde honi buruzko
berriak betirako idatziz gelditzea lortu dugu.
Irailaren hasieran Ezpatadantzar i Eguna ospatu
genuen Izurtzan. Urteetan ikusi ez duguna ikustea posible
izan genuen: herri horretako
Udaletxe aurreko plazan
Durangaldeko hainbat herritatik etorritako 19 talde. Benetan pozgarria izan zen.
San Fausto egunean berriz
ikusiko ditugu Durangon Platillu Soinua dantzatzen, eta
aurreko igandean ehunka
umek uri horretako kale eta
plazak beteko dituzte euren
dantzekin. Antzera ibiliko dira
Iurretan eta Garain datozen
asteburuetan euren Urrijenak
ospatzerakoan. Nola ez gogoratu urriaren azken larunbateko zita: Durangon bilduko
dira eskualdeko taldeak, oraingoan neskak eta mutilak,
Durangaldeko dantzak egiteko asmoarekin.
Baina beste alde batetik ez
dira hain garai oparoak. Puntualki dantzatzen dute gure taldeek, baina ez behar den neurrian. Entseguetan saiatu ondoren gero ez dago plazarik. Eta
dantzariak plaza behar du, plaza amesten du. Plazarik gabe
ez da lortzen gazteak erakartzea.
Ikusgarriagoa eta errazagoa da
Euskal Herri guztiko dantzak
jaso, muntai bat prestatu eta
plazarik plaza ibiltzea. Honela, talde autoktonoek ez dute
“merkaturik”; desagertzeko
arriskuan daude. Azken bandera tolestu orduko ez legoke txarto norbaitek zerbait egitea...
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MUSIKA ELKARRIZKETA
Bakarkako zortzigarren diskoa. Atzera begirada bat egitea eskatuko deutsugu. Lehenengo kanten zer oroitzapen?
Lehenengo diskoa orain hamabi urte kaleratu neban: Haitzetan. Nire bizitzako beste garai
bat zen, 23 urte neukazen, eta
gitarra jotzen ikasi barri neban;
gitarra jotzen ikasiaz batera sortzen ziren lehenengo kantak.
Nahiko sasoi eferbeszentea zen,
eromen puntu handia zeukana.
Bakarrik sortzen nituen kantak, eta letra gehienak be neuk
idazten nituen. Dena soilagoa
zen. Zuzenean, Eñaut Elorrieta eta Igor Arzuagagaz ibili nintzen abesti horreek jotzen.

“Elkarrengandik banatzen gaituen

zubiaren irudi horrek inspiratu nau“
Bilboko Arriagan aurkeztu dau Mikel Urdangarin musikari zornotzarrak
‘Zubia’ disko berria. “Elkar ikusi eta sentitu eta zubiaren alde banatan egon
barik, zubi hori gurutzatzearen aldekoa da disko honen arima”, azaldu deusku
idatzitako kanta da. Giza hartuemonetan mina ez da maitasunean bakarrik sortzen. Halan be,
badago intentzino bat diskoan
zehar, minean hondoratu barik,
egoera mingarriei aurre egitekoa: min hutsean geratu barik,
itxaropena marraztekoa.

Eta ‘Zubiak’-ekoak?
Azkeneko grabaketa hau hamabi urte geroagokoa da, eta talde bategaz grabatutako diskoa
da. Konposatzeko prozesua bai
lehenago bai orain oso antzekoa da; normalean beti doinua
ateratzen da lehenago, ez bada
letra bat aurrez jaso dodala.
Musika egiten dot, melodia eta
kanta osatu, eta gero ipintzen
deutsat letra. Batzuetan, letra
jartzerakoan be, kantaren egitura aldatzen joaten zara. Musikak gidatzen deust nondik nora
idatzi behar dodan.

Zer kanta esango zeunke izan
leitekela diskoaren sintesi?
Nahiko eskari gatxa da hori...
Adibidez, hor dago Zubia kanta; disko osoan zehar inspiratu
nauen irudia jasotzen da kanta
horretan: zubi bat dago, eta albo
bakotxean elkar ikusi eta ezagutzen daben pertsona bana.
Elkar sentitu leikie, baina bakotxa zubiaren alde batean dago.
Antza, ez dira zubi hori gurutzatzeko gai. Elkar ikusi eta elkar
sentitu arren, elkar ezagutu eta
ukitzeko pausu hori ez dabe
emoten. Geure bizitzetan sarriegi gertatzen den gauza bat da
hori: gurutzatu bako hainbeste
zubi dago gure bizitzetan. Disko honen arima zubia gurutzatzearen aldekoa da.

“Sentsazinoak
deskribatzen
ditueen irudi asko
dago disko honetan”

Letra eta musika uztartze hori
errazagoa da biak zeuk sortutakoak direnean?
Normalean, letra bat jaso dodanean ez dot ohikotik aparteko
zailtasunik izan. Baina diferentea da, bai: letra bat jasotzen
dozunean distantzia batetik heltzen deutsazu, eta norberak
idazten dauenean, ideia eduki
arren, batzuetan, gatx izaten da
ideiari heltzea. Edozein modutara, uste dot ideia lortzea dela
gauzarik gatxena. Hori topatuz
gero errazago dator dena.
Zer ideia dagoz disko honen
oinarrian?
Azken urtean idatzi ditudan
letrak dira, azken zortzi hilabeteetan idatzitakoak. Anek idatzi dit zutaz aurreko diskoagaz
konparatuta, Zubia ez da hain
narratiboa. Uste dot mundu
apur bat intimoagoan sartu
nazela: ‘zu eta ni’ arteko horretan. Sentsazinoak deskribatzen
ditueen irudi asko dago, eta keinuetan oinarritzen da. Plano
intimo batean eta ez hain zehatzean dago idatzita disko hau.
Maitasun mina be presente
dago hainbat abestitan.
Min hori da sarri musikaria
sortzera bideratzen dauena?
Hartu-emon askotarikoez
dihardut, denetariko hartuemonez, ez bakarrik bikoteaz.

“23 urtegaz hasi
nintzen gitarra
jotzen ikasten eta
kantak sortzen”
Ez neuke esango dena oso plano pertsonaletik idatzita dagoenik, baina egia da urte batzuk
badaukaguzela, eta bizipenak be
metatzen goazela. Baina norberak ez dau berari buruz bakarrik idazten, ingurutik be jasotzen dau. Gertuan gertatutako
istorioetatik edan egiten dozu,
eta batzuetan zure abestietara
ekarri. Unai Iturriaga, Karmele
Jaio eta Kirmen Uriberen kolaborazinoak be hortik doaz.
Bakotxa bere moduan, denak
sartu dira mundu horretan.

Kolaboratzaileekin izan dozun
elkarlana zelakoa izan da?
Lehenengo eta behin, nire kantuak nondik nora doazen azaldu neutsen; batez be, diskoa
nondik joan zeiteken jakin zeien.
Unairi, adibidez, esan neutsan,
bikote hartu-emonaren eta norberak bere herriagaz izan leikenaren inguruko paralelismoa
egingo eban kanta sortu gura
nebala. Lehen aipatutako ‘zu
eta ni’ hori izan leiteke bikote
bat, baina baita ‘herria eta ni’.

Kirmenek eta biok, bestalde,
elkarregaz jardun genduen Itzartu ez banitz kanta osatzen.

“Zaindu egin gura
dot lortu dodan
musikari talde
sendoa”

“Bikote
hartu-emonez
bakarrik ez,
askotariko hartuemonez dihardut”

Zelan joan zara kolaboratzaile sare hori sortzen?
Gura barik eta nahita. Joan-etorrian zabilz, jentea ezagutzen
dozu, lagunak egiten dozuz;
bizitzan gertatzen den legez,
musikan be bai. Oso inportantea da hori: uste dot taula gainean emoten den hartu-emonak oso berezia izan behar dauela. Taula gainean laguntzen
zaituen jentea be sinestuta egon
behar da. Hori badaukadala uste
dot: musikari onak eta konplizeak. Oso gatxa da hori lortzea.
Zaindu gura dot, luzaro jarraitzeko. Rafa eta Bingen Zaharregia, txikiegia agian proiektuan
batu jakuzen, eta ordutik dabilz
neugaz. Musikari talde egonkorra, sendoa lortu dogu.
Gai barriak jorratzen dozuz.
Bai, diskoko lehenengo kanta,
esaterako, gerraostean fusilatutako lagun bati, anonimo bati

‘Zubia’ da kanta, diskoa eta
azaleko irudia be bai...
Diskoaren azala Mikel Alberdi
lagunak eginikoa da, eta aitatutako ideia horretarantz egiten
dau. Bukatu bako zubi bat da diskoaren azaleko irudia, osatzeke dagoen zubia. Zubi hori kantu bat izatea da gura neukena,
‘zu eta ni’ arteko lokarria: nik hasi
eta zeuk bukatuko dozuna.
Lagunekin elkarlanean beste
proiekturen bat badaukazu?
Gabonetan amaituko dogu Kirmen Uribe, Nika Bitchiasvili eta
hirurok Internet Cafe ikuskizuna, eta datorren udazkenerako
Traspasos dantza taldeagaz ikuskizuna prestatzen nabil. Kantak
eta dantza uztartuz.
Diskoaren aurkezpen kontzertuak lotutak daukazuz?
Azaroaren 30ean Bilboko Arriagan aurkeztuko dogu. Plateruenean, abenduaren 6an egongo
gara. Azaroaren hasikeran, bestalde, Platuerueneko ‘Kantuaren
Kantoian’ izango naz. I.E.
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JARDUNALDIA ONDAREA

ANTZERKIA EMANALDIA

Bide zaharretan barrena
Ondarearen Jardunaldietan

Lau negozio gizonen
pena eta loria, astea
irribarretsu hasteko

Eskualdeko hainbat udalek eta Gerediaga eta Urkiola Landa Garapena
elkarteek antolatu dituzte Ondarearen Europako Jardunaldiko ekimenak

O

ndarearen Europako Jardunaldiagaz bat eginez,
Urkiola landa garapenerako elkarteak eta Gerediaga elkarteak antolatzen dituzte ondarearen gaineko Durangaldeko ekitaldiak. Horrebesteaz, Jon Irazabal eta
Juan Mari Totorika izan dira ekimenaren berri eman dutenak.
Aipatutakoekin batera, programazioa osatzen jardun duten
Mañaria, Abadiño, Elorrio, Otxandio, Durango, Iurreta eta Garaiko
Udaletako ordezkariak ere izan
ziren aurkezpenean.
Bizkaiaren “historiaren arteriak diren bideak” hautatu dituzte aurtengo jardunaldien oinarri
izateko: salerosketarako, elkartrukerako eta bideen aldamenetako
herrien loturarako eta garapenerako moduak izan diren bideak.

Asteburu honetan
izango da bigarren
ibilbidea: Merinoarena

Europako ondare natural
eta kulturala gordetzea
helburu nagusi duen
ekimena Durangaldean

Joan den asteburuko zapatu
eta domekan, Iurretatik abiatu
ziren Urkiolako Bidearen lau etapak. Bizkaiko ekialdea eta Arabako hiriburua lotzen zituen bidean
zeharreko ibilaldia izan zen.

Merinoaren Ibilbidea
Lurraldean garatzen joan diren
landa eta uri ezarkuntza mota
ezberdinak erakusteko antolatu
dute, bestalde, Garain hasi eta
Elorrioko San Agustinen amaituko den Merinoaren Ibilbidea.
Geldialdiak Gerediaga, Astola eta Muntsaratze auzoetan egingo dituzte. Bihar eta etzi, goizez
zein arratsaldez, Abadiñotik abiatuko dira txangoak. Erreserbak
egiteko edo informazioa eskatzeko 688632284 telefono zenbakia
deitu behar da. I.E.

Astelehenean, urriaren 12an, 20:00etan da San
Agustinen ‘Brokers’ antzezlanaren emanaldia
Finantzen, burtsaren munduari buruz, baina 1991n Madrilen
sortutako Yllana taldearen estiloan –hau da, modu lotsagabe
batean– jarduten du Brokers
antzezlanak. Astelehen baterako, urriaren 12rako, astea indartsu eta irribarre bategaz hasteko proposamena da 20:00etatik
aurrera San Agustinen duguna.
Lau enpresa-gizon dira Brokers lanean protagonista: luxuagaz, ospeagaz eta botereagaz lau
lagunok duten hartu-emana da
antzezlanaren ardatza.
Brokers lanean lau negoziogizonen paperean arituko diren
aktoreak bestalde, Fidel Fernandez, Antonio Pagudo, Toni de la
Fuente eta Luis Cao dira.

Gizarte kontsumistan erroetaraino sartuta bizi diren lau negozio-gizon itxuraz arrakastatsuak
gizartearen antolamendua bera
ere zalantzan uzten duen egoeretan ipintzen dituzte antzezlanean. Umore absurdoa, soinu
banda oso landua eta eszenaratze akatsik bakoa dira Brokersen
gainerako osagaiak. Madrileko
Alfil antzokiaren kudeaketaren
ardura ere baduen Yllana taldearen ekoizpena da. I.E.

Madrileko Alfil antzokia
kudeatzen duen Yllana
taldearen ekoizpena

MUSIKA EMANALDIA

Perkusiorako
musika tresna
berrien sortzaile
Lurrezko loreontzi bat parean izan arren,
ez dabiltza, ez, haziak landatzen. Durangoko Musika Hamabostaldiaren programazioaren parte izan da Valentziako hiruko honen emanaldia. Joan zen domekan
izan zen irudiko Amores perkusio taldea
Durangoko San Agustin kulturgunean.
Bigarren hamarkada ospatzeko,
Durangoko Bartolome Ertzilla musika
eskolak eta Udalak antolatu duten Musika Hamabostaldiaren programazioan jasotako bigarren hitzordua izan zen domekakoa, familiengan pentsatuta ekarritakoa.
Irailean Euskadiko Orkestra Sinfonikoak abiatu zuen Durangoko Musika
Hamabostaldiaren XX. edizioko hurrengo hiru emanaldiak; urriaren 31ko Ellipsox Sax Quartet haizezko laukote gaztea,
Sasibil taldearen La leyenda del beso zarzuela eta Leioa Kantika kolaralaren eta Gazte Orkestraren emanaldia.

Kepa Aginako

URRIAK 10, 11, 12
13 ETA 17

ON EGIN!

anboto
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EGITARAUA
URRIAK 10, ZAPATUA
11:30: Erraldoi eta buruhandiekin kalejira,
Ezkurditik Alde Zaharrera.
12:00: Broken Brothers Brass Band,Alde
Zaharrean. Baita 19:00etan be.
12:30: Koadrilen kontzentrazinoa, Andra Marian, eta
Patxikotxuren igoera kalejiran
Udaletxeko plazaraino.
13:00: Txupinazoa eta pregoia, Tabirako
saskibaloi taldearen eskutik.
15:30: Motorren ibilbidea Durangaldean zehar,
Motorretan hasita (7. pabiloian).
16:00/20:00:
Haur Parkea,Ezkurdin.
18:00: Motor akrobatikoa eta trial bizikleta
erakustaldia,Ros Anaien eskutik,San Fausto
auzoan. Baita motor klasikoen erakustaldia be.
20:00: ‘Nostrasladamus’ (Vagalume) kale
antzerkia,Andra Marian.
22:00: Kontzertua:Mahaster River,
Goienkalen. Landako Gunean,
Musika Elektroniko Jaialdia: Tony Verdi, Julio
Navas&David Amo, Dario Nuñez, David
Medina, PG2, Trampas, Ivan eta Ima Txilaut djekin.
23:00: Passarela orkestra,Ezkurdin.
URRIAK 11, DOMEKA
07:00: Diana, txistulariekin.
07:30: Zezenak Dira, dultzaineroekin.
10:00/14:00:
Haur Parkea, Ezkurdin.
10:00: XXXV. San Fausto Marrazki Lehiaketa
11:00: X. Mikologia Erakusketa, Argazki
Mikologikoen IX. Lehiaketa, eta 16 urtetik
beherakoentzat IX. Sailkapen Lehiaketa.
12:00: Ponyak, Landako Parkean. Baita arku-tiro
gunea be.
12:30: Animazinoa: Txiri Txiri, Alde Zaharrean.
13:00: Bilbainadak: Los Txikis, Andra Marian.
18:00: Kalejira: Pasai fanfarrea,Alde
Zaharrean. Ezkurdin, Koadrilen Arteko I.
Lehiaketa.
19:30: ‘Ellas bailan solas’ (Pikor Teatro) kale antzerkia,
Andra Marian.
21:00: Areto dantzen jaialdia Tahuma
orkestragaz, Ezkurdin.
22:30: The Bon Scott Band, Andra Marian.
URRIAK 12, ASTELEHENA
(Txikien Eguna)
07:00: Diana, txistulariekin.
07:30: Zezenak Dira, dultzaineroekin.
10:00/13:00:
Trebetasun jokoak (Jugimobil),
Ezkurdin. Baita 17:00etatik
20:00etara be.
10:30: Marmitako Txapelketa, Merkatu
Plazan.
11:00/13:30:
Txu-txu trena, Landako
Gunean. Baita 16:30etik
19:00etara be.
11:30: ‘San Fausto Jaiak’ mural erraldoia, Andra
Marian.

12:00:
12:30:
13:00:
13:30:
16:30:
17:30:
18:30:
20:30:
21:30:

Erraldoi eta buruhandiak, Alde
Zaharrean. Baita txikiendako
entzierroa be, Ezkurdin hasita.
Umeendako tailerrak, Udaletxeko plazan.
Hankapaluekin animazinoa (Kilimixka) Alde
ZaharretikUdaletxeko plazara.
Txupinazo txikia eta pregoia,
Udaletxeko balkoitik. Ohorezko aurreskua.
Abesti herrikoiak: Bentazaharreko Mutiko
Alaiak, MerkatuPlazatik.
Moltó motorren kontzentrazinoa, Andra Maritik
Ezkurdira (2-5 urte).
Herri-txokolatada eta ‘Atxikistan’
umeendako erromeria,Ezkurdin.
‘Brokers’ (Yllana) antzezlana, San Agustin
kulturgunean.
Bizardunak (Euskal Radikal Folk),
Andra Marian.

URRIAK 13, MARTITZENA
(San Fausto Eguna)
07:00: Diana, txistulariekin.
07:30: Zezenak Dira, dultzaineroekin.
10:00/14:00:
Haur Parkea, Ezkurdin.
11:00: Meza nagusia, San Faustoko elizan.
12:00: Paella Txapelketa,San Fauston (izena emotea,
12:00etatik aurrera).
12:30: Txalaparta, Udaletxeko plazan.
Ohorezko aurreskua eta artopil banaketa.
Ondoren, DantzariDantza (Platillu Soinua) eta
Larraindantza
14:00: Bazkaria 3. adinekoentzat, Landako Gunean,
Rex taldeak girotuta.
16:30 Umeentzat pony eta bigantxak, San Fauston.
Incansables fanfarrea.
17:00/20:00:
Zirku tailerra (Azukillas), Landako
Parkean.
17:30 Txokolatada eta umeendako jolasak, San
Fauston.
18:30: ‘Caidos del cielo’ (Ganso&Cia) kale antzerkia,
Udaletxeko plazan.
19:00: ‘Balkoitik balkoira’: U. Iturriaga, X. Paya eta I.
Elortza, Udaletxeko plazan.
20:00: Txarango Trio (Mocedades zena),Andra
Marian.
URRIAK 14, EGUAZTENA
18:30: ‘La producción de acero en Altos Hornos de
Vizcaya’ erakusketaren irekiera, Azterlan
Metalurgia Ikerketa ZentroanURRIAK 16, BARIKUA
17:00: DYAren ate irekien jardunaldia,
Ezkurdin.
18:30: ‘On egin mon amour’ (Teatro Salitre-Teatro
Mutante), Andra Marian.
19:00: ‘Kapzuloa’ performance-a (Koyame), San
Agustin kulturgunean (20:00etan, 22:00etan
eta 23:00etan be bai).
19:30: ‘Balzac y la pequeña costurera’ pelikula, San
Agustin kulturgunean.
20:30: Nesken fanfarrea, Alde Zaharrean.

22:00:
22:30:

Erromeria: AIKO dantza taldea,
Ezkurdin.
Bertso Jazz,Andra Marian.

URRIAK 17, ZAPATUA
(Mozorroen Eguna)
07:00: Diana, txistulariekin.
07:30: Zezenak Dira, dultzaineroekin.
10:00: Kalejira: Tabira musika banda, San Faustotik;
Alde ZaharretikEzkurdira, 11:00etan. Musika
saioa, 11:45ean, Josemiel Barandiaran
egoitzan.
11:00: Nekazaritza Azoka, Merkatu Plazan.
Baita Artzain GaztaTxapelketa be.
12:00: VI.San Fausto Graffiti Lehiaketa (sariak,
19:00etan),Ezkurdin.
12:30: Batukada: Zo Zongó, Alde Zaharrean.
13:00: Haurren mozorro desfilea eta sari
banaketa,Andra Marian.
18:00: ‘Mugi-mugi’ haurrendako dantzaldia, Andra
Marian.
18:30: II. Patata Tortilla Txapelketa, Merkatu Plazan.
20:00: ‘Doctor Ficante’ (Los Kikolas) zirko
ikuskizuna, Ezkurdin.
21:00: Sugarri fanfarrea, Alde Zaharrean.
23:00: Geiser orkestra, Ezkurdin.
23:00: El sueño de Morfeo, Landako Gunean.
00:00/03:00:
Alkoholemia kontrolaren stand
informatiboa, Goienkalen.
URRIAK 18, DOMEKA
(Ingurumenaren Eguna)
07:00: Diana, txistulariekin.
07:30: Zezenak Dira, dultzaineroekin.
10:00/14:00:
Haur Parkea, Ezkurdin.
11:30/14:00:
Ecojuga: Hondakinekin gauza
erabilgarriak eginez, Udaletxeko
plazan; 16:00etatik 19:30era be.
12:00: Ponyak, Landako Gunean.
17:30: ‘Superplast’ (Hortzmuga),Ezkurdin.
18:30: Alma Navarra (Nafarroako jotak), Andra
Marian.
19:30: Jaien amaiera, Patxikotxu agurtuz:
Biznietos de Celedon fanfarrea eta Acrovisión.
Udaletxeko plazatik
Landakora.
URRIAK 23, BARIKUA
19:30: ‘El Mirador’ obra (Gora ta Gora), San Agustin
kulturgunean.
URRIAK 24, ZAPATUA
20:00: XV. Txistu Kontzertua, Landako
Gunean.
URRIAK 25, DOMEKA
(XLIII. Umeen Euskal Jaia)
12:00: Dantza taldeen elkartzea Jesuitetan. Gero,
desfilea.
17:00: Alarde orokorra,Ezkurdin.
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Zapatu eguerdian hasi
eta Landakon bukatu
Bihar hasiko dira jaiak, txupin jaurtiketa eta pregoiagaz

Udaletxeko balkoitik ikusiko ditu
jaiak Patxikotxuk aurten.
Jaien amaierarako, Udaletxeko
plazatik Landako erakustazokako
plazarainoko bidea egingo dau
Patxikotxuk jaiak agurtzeko.
Biznietos de Celedón fanfarreak
girotuko dau bidea, eta Acrovisión
talde kataluniarraren piroteknia
eta akrobazia ikuskizunagaz
amaituko dira San Fausto jaiak:
urriaren 18an 19:30etik aurrera
izango da ikuskizuna.

Landako parkean
izango da jaien
amaierarako antolatu
daben Acrovisión taldearen piroteknia eta
akrobazia ikuskizuna

Koadrilen arteko lehia

L

ehenegoz, koloretan
inprimatutako eskuliburua argitaratu dau Udalak
jaien egitaraua etxez etxe
zabaltzeko. Orain arte
zuri-beltzezkoa izan ohi da.
Orokorrean, baina, eta jaien programazioari begiratuta, luxu handirik bako programazinoa antolatu dabe aurtengo Sanfausto jaie-

Sokatiran, igelean,
gurdian eta txokor
zein txinga batzen
jardungo dabe
Koadrilen Arteko I.
Lehiaketan

tarako, Jai Batzordearen ordezkariek eurek nabarmentzen dabenez: bizi dogun krisi egoeraren
eraginez, igaz baino 30.000 euro
gitxiago izan ditue 2009ko jaiak
prestatzeko.

moldatu egin behar izan dabe:
plazara ailegatu barik, kale artean
ibiliko da zezena. Santa Ana plazan egiten dabilzen lanen ondorioz, gainera, arkutik barik

Hasi eta amaitu
Orain arte ohitura zen legez bariku iluntzean barik, zapatu eguerdian emongo jake 2009 honetan
Durangoko San Fausto jaiei hasiera: aurten 50. urteurrena ospatzen diharduen Tabirako saskibaloi taldeak jaurtiko dau txupina
eta irakurri pregoia.
Santa Ana plazan egin ditueen indusketa lanen ondorioz,
jaietako egunak hasi ohi dituen
7:30etako Zezenak dira ikuskizuna

Zurekin • ABADIÑO

Ondo pasau jaietan!

Bigarren urtez, Cesar
Nuñezen kartela garaile
Leongo Astorgako Cesar Nuñez
da aurtengo Sanfausto jaietako
kartel lehiaketaren irabazlea.
Igaz be, dantzaria protagonista
eban kartelagaitik jaso eban
lehenengo saria. Bigarren urtez
jarraian irabazi dau, beraz,
1.000 euroko lehenengo saria.
Apoak eta Santa Anako arkuak
osatzen dabe 2009rako irudia.

Adin guztietako herritarrek jaietan aktiboki parte hartu daien eta
koadrila giroa gailendu daiten
antolatu dau Jai Batzordeak,
lehenengoz, aurten Koadrilen
Arteko Lehiaketa. Talde bakotxeko
gitxieneko partaide kopurua bost
lagunekoa izatea ezarri dabe, eta
bost dira gainditu beharreko frogak be: sokatira, txokor-batzea,
igela, gurdia, txinga-batzea.
Urriaren 11n, 18:00etan, Ezkurdin
izango da lehiaketa.

Durangoko jaiak 2009
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Urriaren 9an emongo deutsie hasiera jaiari, txupinazoagaz

Txosnagunea, herriko
elkarteen bilgune

D

urangon makina bat
elkarte dabilz eguneroko lanean, eta jaietan be euren ekarpena
egingo dabe. Txosna
batzordeak Zumar Kalean hartuko
dau lekua aurten, eta bertan egitarau propioa eskainiko dabe.
Behetik goraino, 13 txosna eta
karpa bat ipiniko ditue, amaieran
eskenatokiarentzako lekua eginez.

Kontzertuak
Urriaren 9an jaurtiko dabe txupinazoa Txosnagunean, iluntzeko
21:00etan. Horren ostean, egitarauko lehen kontzertua ospatuko
da, Gose taldea tartean delarik.
Trikia eta dancearen arteko
nahasketa plazaratuko dabe arra-

Gaur txosnen
egitarauko lehen
kontzertua ospatuko
da, Gose taldea
tartean delarik

San Fausto egunean
txosnen arteko
bazkaria egingo
dabe, eta hilaren
12an Gazte Eguna

satearrek. Beste kontzertu aipagarri bat Lor elorriarrena izan leiteke, hilaren 16an. 17an, ostera,
KOP kataluniarrek beteko dabe
oholtza. Durangaldeko talde ugari
be ikusiko doguz Txosnagunean.

Egunekoak
Kontzertuek garrantzia izan arren,
eguneko eskaintza be badago
gune honetan. Esaterako, San
Fausto Egunean txosnen arteko
bazkaria egingo dabe, eta hilaren
12an Gazte Eguna.
Umeendako ikuskizun dezente
be antolatuko ditue, herrian
zehar. Urriaren 17an, adibidez,
ipuin kontalaria eta Kiki, Koko eta
Moko pailazoekin dibertituko dira
Pinondon.
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Musika eta
lehiaketak
Gaztetxean
Ohi denez, Gaztetxean be egitarau propioa prestatu dabe jaietarako. Batez be, kontzertuak eta
hitzaldiak hartuko ditu Sapuetxek,
baina lehiaketa eta antzekoak be
ez dira faltako.
Jaiak ondo hasteko, tortilla
txapelketa ipini dabe gaur arratsaldeko, 17:00etan. Tortillak egin
eta dastatu ostean, txupinazoa
botako dabe, 19:00etan. Handik
ordubetera luntxean elkartuko
dira, eta 02:00etan karaokean
abestuko dabe. Txiste txapelketarako deia be egin dabe ordu
horretan. Lehiaketek domekan
jarraituko dabe, musagaz; arratsaldeko 17:00etan izango da
txapelketa hori.

Jaiak ondo hasteko
tortilla txapelketa
egingo dabe gaur
arratsaldean
Bestalde, hitzaldia antolatu
dabe hilaren 16ko arratsalderako,
eta Txosnagueko hainbat ekintzagaz bat egingo dabe gaztetxekoek: erreka jaitsieran eta Gazte
Egunean, esate baterako.

Kontzertuak
Musika talde gazteek aukera ederra edukiko dabe Sapuetxeko
eskenatokian. Talde gehienak
eskualdekoak izango dira, baina
aipagarria da DIY portugaldarren
kontzertua. Urriaren 16an jarri
dabe zita, iluntzeko 20:00etan.

Aipagarria da DIY
portugaldarren
kontzertua; 16an jarri
dabe zita, 20:00etan

J
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San Fausto Egunez artopilak banatzen ditue

Tradizino handia
daukien jaiak

I.Gorriti

J

aietako egitarauan urtero ekitaldi barriren bat antolatzen daben
arren, tradizinoak bere lekua izaten dau. Urteen joan-etorriagaz
hainbat ekintza ohitura bilakatu
diren arren, badagoz herrian errotuta
dagozen beste usadio batzuk be. San
Fausto Eguneko eguerdian, txalapartarien saioaren ondoren dantzariek ohorezko aurreskua eskaintzen deutsee
alkate eta zinegotziei. Ondoren, udal
arduradunek artopilak eta edaria banatzen deutseez bertaratzen direnei.

‘Platillu Soinua’ orain
hamar urte berreskuratu
eban Kriskitinek.
Humbolten idatzietan
oinarritu ziren

Platillu Soinua
Ohiturari eutsiz, opilak banatu ondoren
Kriskitin dantza taldeak Durangoko
Dantzari Dantza eskainiko dau. Besteak
beste, Platillu Soinua dantzatuko dabe.
Dantza hori orain hamar urte
berreskuratu eban Kriskitinek. Platillu
Soinuaren ikerketa egiteko Humbolten
idatzietan oinarritu ziren. Idazleak bere
idatzi batean deskribatzen eban
Durangora egin eban bisita batean ikusi
eban dantza.
Musika sortzeko partiturak topatu
zitueen. Platilluen materiala zein izan
zeitekeen jakiteko, Udaleko faktura bat
topatu eben, “bertan agertzen zelako
zein materialez eginak zegozen”.
Jasotako informazino hori guztia interpretatu eta Joan Mari Irigoienek dantzari forma emon eutsan. Berreskuratu
eta hamarkada bat geroago, herriko
dantza gaur egungo dantzariek eskaini-

Durangoko jaiak 2009
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ko dabe. Emanaldiagaz amaitzeko,
Larraindantza eskainiko dabe.
Durangoko Udalak jaietan eta bereziki San Fausto Egunean “Durangoko
jantzi tradizionala janzteko” gonbita
egin deutse herritar guztiei. Alkandora
zuriagaz eta gona edo praka urdinez
jantzita ikusiko doguz aurten be makina
bat durangar herriko jaietan.

Marmitako Txapelketa
Durangon antolatzen diren txapelketen
artean baten batek arrakasta badauka,
Merkatu Plazako Marmitako Lehiaketa
da hori. Harrera hain ona izanda, ez da
harritzekoa lehiaketaren parte-hartzea
zozketa bitartez erabakitzea. Joan zen
martitzenean erabaki eben parte hartuko daben 55 lagunak nortzuk izango
diren. Aurten 123 lagunen artean zotz
egin dabe.
Lehiaketa baino gehiago, koadrilan
bazkari ederra prestatu eta jateko aukera izaten da. Antolatzaileek atuna, olioa,
patatak, ura eta butanoa jarriko ditue
parte-hartzaileen eskura. Osagai horreez
gainera, piper txorizero sikua, piper berdeak, kipula, ardao zuria, berakatza eta
gatza erabili leitekez.
Talde bakotxak bi partaide izango
ditu, eta hamar lagunendako marmitakoa prestatu beharko dabe. Beraz, urriaren 12an lapiko horreetatik jatera gonbidatutakoek indarrak berritzeko marmitako gozoa emotea eskertuko dabe.

Martitzenean erabaki eben
Marmitako Txapelketan
nortzuk parte hartuko
daben. Guztira,
55 bikote izango dira
Merkatu Plazan

‘Zezenak dira’-k
Andra Maria dau
topagune aurten
Goizeko 07:00etako txistularien dianak
parrandazale askori gogorarazten deutso
eguna laster argituko dauela. Ordu erdi
geroago, Alde Zaharrean sokamuturra martxan jarriko dabe. Lehenengo sokamuturra
urriaren 11n izango da.
Aurtengo nobedadea ibilbide barria
izango da. Orain arte, Santa Ana plaza izaten zen sokamuturra ikusteko topaleku
nagusia. Plazan obretan dabilzenez, Andra
Marian izango da aurten topagunea.
Gainerako ibilbidean ez da aldaketarik
izango. Goienkalen izan ezik, Alde

Harmailarik ez dabe ipiniko.
16 urtetik beherakoek eszenatokian egon beharko dabe.
Zaharreko beste kale guztietan ibiliko dira
bigantxak. “Sokamuturra ikusteko leku
gitxiago izango dogu aurten Andra
Marian”, azaldu deusku Natxo Martinez
zinegotziak. Harmailarik jartzeko lekurik ez
dagoenez, eszenatokian 16 urtetik beherakoendako lekua segurtasun neurriekin egokituko dabela gaineratu dau Martinezek.
“Aurten 16 urtetik beherakoek sokamuturrean parte hartu ez daien zorrotzagoak”
izango direla azpimarratu dau.
Zinegotziaren berbatan, Joko eta Ikuskizun
Sailak gazteak sokamuturrean ikusten
baditu “ekitaldia bertan behera iztea” erabaki leike. Udaltzainak izango dira gazteen
segurtasunaz arduratuko direnak.

Antolatzaileek
atuna, olioa, patatak, ura
eta butanoa jarriko ditue
parte-hartzaileen eskura.
Gainerako osagaiak,
bakotxaren kontu
I.G.
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Umeak be
protagonista
izango dira
Ederto baten pasatzeko aukera
izango dabe ume durangarrek.
Eguneroko tarteaz gainera, urriaren 12rako Txikien Eguna prestatu
deutsee. Hilaren 25era artekoa da
eskaintza; egun horretan, XLIII.
Umeen Euskal Jaia ospatuko dabe.

2009ko urriaren 9a, barikua anboto

Bertsoez gozatzeko
hainbat bide aukeran
‘Bertsoa&Jazz’ zein ‘Balkoitik Balkoira’, Sanfaustoen eskutik
eta lagun izango ditue Bixente
Martinez, Haritz Oleaga, Asier
Ituarte, Jon Piris eta Julen Izarra
musikariak.

Txikien Eguna
Goizeko 10:00etan hasiko da
umeentzako egun berezia.
Trebetasun jokoetan parte hartuko dabe Ezkurdin, eta Umeen
Xake Txapelketa be jokatuko da
11:00etan Andra Marian. Horrez
gainera, erraldoi eta buruhandiak
ibiliko dira alde zaharrean, giroa
berotzen. Entzierro txikiagaz
korrikaldiak biziko ditue alde
zaharrean, eta gero, 13:30ean,
txupinazo txikia eta pregoia botako ditue.

‘Lau oinak emonda.
Bertsolaritzari lau
begirada’ erakusketa
ikusgai, San Agustinen
Munduan inprobisazinoan
oinarritutako bi kultur adierazpen
garrantzitsuenak elkartuko ditue:
jazzaren musika inprobisatua eta
bertsolarien berba inprobisatuak.
Musikariek bertsolariekin eta bertsolariek musikariekin, batera
inprobisatuko dabe benetako
elkarrizketa sortuz: musika izango
da bertsolarientzako gaia eta bertsoak musikarien gaia, protagonisten euren berbetan.

Urriaren 12an,
13:30ean, txupinazo
txikia eta pregoia
botako ditue

Argazkiz eskainitako
begirada

Arratsaldean jarraituko dau
jaiak, besteak beste, Moltó
Motorren kontzentrazinoagaz.

Polemika zezenketekin
Gainerako egunetan pailazoak,
dantzaldiak eta animalia arteko
jolasak izango ditue umeek.
Animalien aldeko eta zezenketan
kontrako Bizkaiko elkarteak salaketa jarri eban horregaitik, baina
Natxo Martinez zinegotziaren
ustez, “hobeto informatu beharko
leukie”. Bere esanetan, entzierro
txikia zezen faltsuekin egiten da,
eta sokamuturran legea ondo
betetzen da. Poniak eta bigantxak
benetakoak izango dira, baina 70
kilotik beherakoak; “legearen
barruan”, Martinezen arabera.

B

ertsoa eta jazza, biak
uztartzen dituen ikuskizuna izango da ikusgai San Agustin kulturgunean, Sanfaustoak
atxaki. Goi-mailako bertsolari eta
musikariak batuko dira oholtzan,
bertsoaz gozatzeko era barria
eskainiz: Bertsoa & Jazz.
Andoni Egaña, Maialen
Lujanbio, Amets Arzallus eta Jon
Maiak jardungo dabe bertsotan,

Musikari eta
bertsolarien arteko
elkarrizketa eratuko
dabe Bertsoa & Jazz
ikuskizunean

Dena dela, ez da hori bertsozaleendako hitzordu bakarra. Lau
oinak emanda. Bertsolaritzari lau
begirada argazki erakusketa
zabaldu dabe San Agustin kulturgunean. Lau argazkilarik bertsolaritzari botatako begiradak izango
dira, urriaren 18a arte: Galder
Izagirre, Gari Garaialde, Alberto
Elosegi eta Raul Bogajoren begiradak. Eta ezin ahaztu, urtero
jaietan bertsolariekin ohiko
hitzordu bihurtu dena: ‘Balkoitik
Balkoira’ jardungo dabe Igor
Elortza eta Unai Iturriaga durangarrek eta Xabi Paya algortarrak,
San Fausto Egunez, 19:00etan,
Udaletxeko plazan.

Durangoko jaiak 2009
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El Sueño de Morfeok zuzenean joko dau jaietan

Esna gozatzeko
ametsa Landakon

D

enen gustuak asetuko dituen
musika egitaraua osatzea
lan gatxa da. Bakotxak bere
erara entzuten eta gozatzen
dau musika, eta gero horixe
ikusi gura izaten dogu zuzenean. Eta
denen musika gosea ezin leiteke asetu.
Sanfaustoetan menu tentagarria osatu
dabe, probatu gura daunarendako. El
Sueño de Morfeok pop-rock zaleak
batuko ditu. The Bon Scott Band-en
zuzenekoak txima luzeen eta kamiseta
beltzen kontzentrazinoa ekarriko dau.
DJ jaialdia be antolatu dabe technoaren
jarraitzaileendako. Horri guztiari askotariko orkestrak eta kaleetako giroa alaitzen ibiliko diren trikitilariak zein
Bilbainada saioak gehitu behar jakoz.
Beharbada Morfeorena ez, baina
Asturiasko taldeak zale askoren ametsa
errealitate bilakatuko dau, seguru.
Maiatzean kaleratu eben Cosas que nos
hacen sentir bien lana aurkeztuko dabe
urriaren 17an, 23:00etan, Landako
Gunean. 2002an sortu eben taldea, eta
harrezkero lau lan argitaratu ditue.
Asturiarren aurretik, Nahixa taldeak
joko dau; Mutrikuko eta Ondarroako
lagunek osatzen daben taldeak estreinako lana aurkeztuko dau.
Bihar musika elektronikoa oinarri
dauen jaialdia antolatu dau
Idabamusik-ek Landako Gunean.
Honako dj-ak ibiliko dira jentea mugiarazten: Tony Verdi, Julio Navas eta
David Amo, Dario Nuñez, David Medina,

Biharko musika elektroniko
jaialdia antolatu dabe
Landako Gunean; zortzi
dj-k jardungo dabe

PG2, Trampas, Ivan eta Ima Txilaut.
Sarrera 10 euro da. Guztiz musika
ezberdina poposatuko dau The Bon
Scott Bandek; AC/DCren abesti ezagunenak joko ditue rocka eta umore ona
uztartuz. Sarritan jo dabe Durangaldean,
eta zuzenean ikusi dituenak badaki
ikuskizuna emongo dabela.
Durangoko kaleak eszenatoki mugikor bihurtuko dira jaietan. Hilaren
10ean, Broken Brothers Brass Bandek

El Sueño de Morfeok hilaren 17an joko dau

The Bon Scott Band,
Bizardunak eta Txaranga
Trioren kontzertuek be
ikusmina sortu dabe

Ezkurdiko plazak Passarela
eta Geiser orkestren
emonaldiak hartuko ditu
Sanfaustoetan
eta Mahaster River blues taldeak
Goienkale musikaz jantziko dabe.
Domeka eguerdian, Txiri Txiriren trikitixa
doinuek eta Los Txikis taldearen
Bilbainadek hartuko dabe lekukoa.
Ezkurdiko plazak Passarela eta
Geiser orkestren kontzertuak hartuko
ditu. Andra Marian, barriz, Bizardunaken eta Txaranga Trioren (Mocedades taldeko kide ohiak) zuzenekoak izango
dira. Kantu herrikoien zaleak
Bentazaharreko Mutiko Alaiak taldeagaz
hitzordua dauka, Merkatu Plazan, hilaren 12ko astelehenean.
Musika egitarau oparoagaz amaitzeko, urriaren 24ko zapatuan, Silboberri
txistu elkarteak XV. Txistu Kontzertua
eskainiko dau Landako Gunean,
20:00etatik aurrera.

Kataluniarrek AC/DCren bertsinoak joko ditue

Bizardunak taldeak Andra Marian joko dau

J
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Hamaika modu
kirolaz gozateko
Sanfaustoetan erabakiko ditue Zesta Txapelketako irabazleak

K.Aginako

Z

esta, pilota, saskibaloia,
futbola, skatea, xakea…
Gustuetarako dagoz
koloreak eta
Sanfaustoetan kirol
eskaintza zabala antolatu dabe
beste behin. Kulturalak eta
Tabirakok partiduak ditue, eta San
Fausto Zesta Txapelketa azken
txanpan sartuta dago.
Ezkurdi Jai-Alai zesta-punta
eskolak eta Peña Ezkurdik antolatzen daben txapelketako finalerdiak etzi jokatuko ditue, 11:30etik
aurrera. Inciarte eta Alain gasteiztarrek Lizasoain eta Maikol
andoiandarren kontra jokatuko
dabe lehenengo partiduan; finaleko bigarren txartela Gernikako
Bidaburu-Mancisidor eta

San Fausto Zesta
Txapelketako finala
nortzuk jokatuko daben
domekan erabakiko da;
finala hilaren 18an
jokatuko dabe Jai-Alain

Durangoko Kulturalak
eta Tabirakok ligako
jardunaldiak ditue,
Elgoibarren eta
Bidegintzaren kontra,
hurrenez hurren

Zumaiako Susino-Barrenetxea
bikoteen artean dago. Durangoko
talde biak txapelketatik kanpora
geratu dira. Finala urriaren 18an
jokatuko dabe, 11:30ean hasita.
Eskupilotari jagokonez, martitzenean Durango Pilotazale Klubak
elkarteko gaztetxoen arteko pilota
txapelketa antolatu dau; San
Fausto frontoian jokatuko ditue
partiduak.
Bihar Tabirako Baquék
Bidegintza taldea hartuko dau
Landako Kiroldegian. Datorren
eguaztenean, barriz, Durangoko
Kulturalak Elgoibarren kontra
jokatuko dau Tabiran.
Jaiak atxakia aproposa dira
hain zabalduak ez diren kirolak
herritarrei hurreratzeko. Bihar,
18:00etan, Ros anaiek trialeko
bizikletagaz eta motorragaz akrobaziak egingo ditue San Fausto
auzoan. Etzi, eguerdian, arkujaurtiketa praktikatu ahalko da
Landako Parkean. Euria egiten
badau, Landako Gunera tokialda-

tuko dabe ekitaldia. Datorren
martitzenean eta zapatuan,
barriz, herri kirol misto eta skate
erakustaldiak egingo ditue
Ezkurdin, hurrenez hurren.
Azkenik, hilaren 18an, Durangoko
Txirrindularitza Elkarteak 8-14
urte arteko gaztetxoei zuzendutako Bizikleta Festa antolatu dau
Fray Juan de Zumarragan.
Bizkaiko txirrundularitza eskolak
batuko dira bertan.
Larrasoloeta xake taldeak ekitaldi bi antolatu ditu; gaztetxoendako txapelketa astelehenean
eta ez federatuendako torneoa
hilaren 17an.

Trialeko bizikletagaz
eta motorragaz
akrobaziak eskainiko
ditue Ros anaiek,
bihar, 18:00etan, San
Fausto auzoan

Durangoko
Txirrindularitza
Elkarteak Bizikleta
Festa antolatu dau
8 eta 14 urte arteko
gaztetxoendako
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“Lan handiko
urtea da, baina
oso polita”
Tabirakoko lehendakari legez Hilario
Perezek botako dau txupinazoa Udaletxeko
balkoitik, eta berak irakurriko dau jaiei
hasiera emongo deutsen pregoia
Prestatu dozu pregoia?
Bai. Gehienbat eskerrak emoteko
pregoia izango da, 50 urte honeetan kluba orain dagoen tokira
ailegatzen lagundu daben denei
zuzendutakoa.
Urteurrena dela-eta, hamaika
ekitalditan agertzea egokitu
jatzu. Zelan daroazu denean
egon behar hori?
50 urte ez dira urtero betetzen,
data inportantea da eta erantzukizunez jokatu beharra dago. Lan
handia eskatzen dau, baina karguagaz batera dator. Asteburuan,
esaterako, Bilbao Basketeko partidua ikustera gonbidatu nindueen.

“Guri jagoku urteurrena gidatzea, baina
aurretik jente askok
egindako lanaren
fruitua da orain
jasotzen gabilzena”
Jose Luis Bilbao Bizkaiko ahaldun
nagusiak zoriondu ninduen gure
urteurrenean, eta egunen batean
partiduren bat ikustera etorriko
zela esan eustan. Egia esanda,
pozgarria da Tabirakoren urteurrenak Durangotik kanpora be
zeresana emon dauela ikustea.

Egindako lanaren emaitza jasotzen zabilze.
Baina ez gure lanarena bakarrik.
Hori argi itzi gura dot.
Zuzendaritza honi tokatu jako
urteurrena gidatzea, baina aurretik jente askok egindako lanaren
fruituak jasotzen gabilz.
Urteurreneko ekitaldiek ia datorren urteko Sanfaustoetararte
iraungo dabe.
Ekainera arte iraungo dabe: denboraldia amaitu arte. Hamaika
ekitaldi dagoz. Lan askoko urtea
da, baina polita aldi berean.
Ekitaldi batzuk burutu dozuez
dagoeneko. Zer balorazino egingo zeunke orain artekoaz?
Mailarik goreneko taldeek bisitatu
dabe Durango, eta jente asko erakarri dabe. Horrez gainera, ekitaldiak antolatzeko eduki dogun
bolondres kopuru handia azpimarratu gura dogu. Bazkide denen
artean laguntza eskatu genduen,
eta ia 70 lagun batu ginen. Hori
da Tabirakok daukan ondarerik
baliotsuena.
Asteburuan Saskibaloi Jaia
ospatu dabe Landakon, eta
1.300 gaztetxo batu dira.
Epe luzera begira, oso datu pozgarria da. Orain zortzi urte dau-

“Lagunekin egoteko
aprobetxatuko ditut
jaiak. ‘Zezenak dira’
ekitaldian urtero egoten naz, eta aurten be
ez dot hutsik egingo”

“Jaiak egun bat geroago hasita aurreztuko
daben dirua gizarte
gaietarako erabiliko
dabe; hori da jaietako
ekintza nagusia”

kiezen gaztetxoei ibilbide luzea
geratzen jake aurretik. Poza emoten dau Tabirakoko lehendakari
zein saskibaloi zaletu moduan.
Zelan biziko ditu Hilario Perezek
Sanfaustoak?
Jai giroagaz gozatzeko eta lagunekin egoteko aprobetxatuko dot.
Horrez gainera, Zezenak dira ekitaldian urtero egoten naz, korrika
zein ikusle legez, eta aurten be ez
dot hutsik egingo. Jaien antolaketa dela-eta, gauza bat azpimarratu gura dot: krisiagaitik txupinazoaren eguna aldatzeko erabakiari
zuzena deritzot. Hor aurrezten
daben dirua gizarte gaietarako da.
Nire ustez, hori da jaietako ekintza nagusia.

Eritzia
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Urriaren 12an guztiak klasera, guztiak lanera!

Presoekiko elkartasunaren adierazpenak eta
debekuak
Gure senide preso politikoen argazkiak erakusteko jasotzen ari
garen debekuen aurrean, gure iritzia kaleratu nahi dugu, baita
presoekiko erabiltzen ari den politika kriminalaren salaketa egin
ere; izan ere, gure senide preso politikoak soilik hiltzeko etxeratu nahi dituzte. Hala esan digute espaniar eta frantziar agintariek: beraien ideiez eta bizitzaz damutzen ez diren bitartean, kartzelan izango dituztela, eta horren adibide ditugu gaixotasun larriak
dituzten presoak eta espetxe zigorra bere osotasunean bete dutenak. Gure senide preso politikoak bizi baldintzarik gogorrenetan,
urruntasunean eta bakartasunean dituzte, gaixotasun fisiko nahiz
psikiko larriak izatera, gaixorik direnen osasun egoera okertzera
nahiz bere buruaz beste egitera bultzatuz.
Geroz eta gehiago gara bi estatuen espetxe politika jasaten ari
garen senideak ere. Haur, gazte, heldu nahiz adindu izan, behartutako ehunka eta ehunka kilometro egin behar ditugu, astero, gure
senide preso politikoak ikusteko.
Estatuek kilometro horiek guztiak egitera behartzearekin istripuak izatera bultzatzen gaituzte. Errepideetan hiltzera edo zauri larriak
jasatera, alegia.
Non daude inpunitate espazioak?
Gure elkarretaratzeekin gauza horiek guztiak salatzea nahi
dugu. Gure helburua ez da izan eta ez da izango inor mehatxatzea
edo/eta iraintzea. Gezurretan dabiltza halakorik esaten dutenak
Eta haien aurrean eta gizartearen aurrean publikoki gure senideen egoeraren testigantza ematen jarraituko dugula adierazi nahi dugu.

Durangoko euskal preso politikoen senideak

Zatoz Abadiñoko gazte topaketetara

Mendeak daramatza gure herriak, Euskal Herriak, zapaldurik. Ez
dugu urrutira begiratu beharrik horretaz konturatzeko; egutegietan agerikoa da zapalkuntza hori, gorriz agertzeagatik ospatzera derrigortzen dizkiguten egun horietan. Zapalkuntzaren sinbolismo huts horrek, hitza esanahiz betetzen du, ordea.
Bada, goazen argi hitz egitera. Urriaren hamabigarren eguna
Espainiar Inperioaren eguna da; “Hispaniar arrazaren” eguna ospatzen da. Amabirjina, santu, apezpiku, errege eta mota guztietako
militarren artean, Guardia Zibila ere goraipatzen da Pilaricaren egun
horretan. Inposatzen diguten egutegi horretako urriaren 12a Guardia Zibilaren eskuetatik igarotako ehunka euskal militanteek isuritako odolak gorritu du, ez beste ezerk. Hori dela-eta, ez dugu onartzen urriaren 12a jai egun izatea. Ondorioz, urriaren 11n Ezker Abertzaleak ez ditu txosnak irekiko.
Herriko gazte eragileek, bestalde, Gazte Eguna antolatu dute
urriaren 12rako. Egun horretan Guardia Zibila omendu ordez, gazteek borroka grinaren eguna ospatuko dute; askatasun gosez kalean, ikastetxean, unibertsitatean, espetxean, sasian zein gaztetxean
borrokan dabiltzanen eguna. Ekimen desberdinen bidez borroka
eta festa uztartuko dituzte: goizean herri eskolen txanda izango da;
arratsaldetik aurrera, ostera, parranda nagusituko da Durangon, herriko jaien harira.
Horrenbestez, dei egiten diegu herritarrei (durangarrei zein kanpotarrei) urriaren 11n Durangora ez etortzeko; ezer ospatzen ez dugulako, ez ditugu txosnak irekiko. Bestalde, urriaren 12an durangarrak
lanera edo herri-eskoletara joatera animatzen zaituztegu.
Jai egun inposatuei intsumisioa!

Durangoko Ezker Abertzalea

Iurretako dantzariak lokal barik

Azken urteotan, euskal gazteria etengabeko talkan bizi da, bai
estatuekin bai honeek bultzatutako sistema kapitalistarekin. Eredu inposatu horreek eragin zuzena daukie gure baliabide ekonomikoetan, aisialdian, pentsamoldean, harreman kolektibo zein
pertsonaletan, lan baldintzetan eta, laburbilduz, egunerokotasunean izatera bultzatzen gaitueen jarreretan.
Hauetan guztietan, kapitalismoak eta berak darabilen logikak negatiboki eragiten dauela ulertzen dogu. Diru irabazien logikak agintzen
dau; pertsona, gazte eta herri legez kaltetu eta zapaltzen gaituelarik.
Baina ez gagoz konforme! Espazio askeak sortu eta bestelako
ereduak eraikitzeko antolatzen gabilz Euskal Herri osoan.
Durangaldean be (nahiz eta batzuek kontrakoa ikustarazi gura
daben), gazteriaren sektore zabal batek gure aurreko belaunaldiek
ereindakoa lantzen jarraitzeko asmoa dauka; nork bere esparruan
ekarpenak eginez, eredu alternatiboak eraikitzera bidean.
Ibilbide horretan aurrera egiteko, ezinbestekoa da herririk herri
eremurik hurbilenak lantzen hastea; horreexek izango doguz-eta
etorkizuneko oinarri.
Norabidea guztion artean zehaztu ahal izateko, eskualdeko Gazte Mugimenduko eragileok datorren urriaren 30etik azaroaren 1era
Abadiñon burutuko diren Topaketetan parte hartzeko deialdia luzatzen deutsuegu.
Bertan hitzaldi, eztabaida eta tailerren bitartez aisialdi ereduak,
sorkuntza proiektuak, sexualitatea, ikasleen eskubideak, AHTaren
eraginak edo feminismoa jorratuko doguz, besteak beste. Gaur egungo sistemari buruz hausnartu eta ordagoa botatzeko aukera paregabea! Zatoze Abadiñora eta ekin daiogun batera!

Idatzi honen bitartez asteartean, irailaren 29an, mezara berandu
heldu izanaren arrazoia zein izan zen azaldu nahi dugu:
-IMIko lokala guri ezer esan gabe zatitu eta gure erremintak, arropa eta gainontzeko trasto guztiak horietako gela batean giltzapetu zituzten, gure gauzak ezin hartu genitzakeelarik.
Ondorioz, udal ordezkarien atzetik ibili behar izan genuen giltzak eskuratzeko.
-Horregatik, kalejira agintariekin ez egitea erabaki genuen,
dantzariak lokalik gabe geundela adierazteko eta beraien inplikazio falta salatzeko.
-Goiz horretan alkatearekin hitz egin ostean, kalejira egiteko eta biharamunean alkatearekin batzar bat egiteko akordiora
heldu ginen. Bertan gure kezka eta proposamenen berri emateko asmoz, argi utzirik dantzariok plazan lokala behar dugula.
-Batzarrean, agintariek ez zituzten dantzarien beharrizanak kontuan hartu, eta beraien proposamen bakarrak Goiuria kulturgunea
eta IMIko lokala izan ziren.
Lehengoa ordutegi, espazio eta kokapen ezegokiagatik, eta
bigarrena egin duten zatiketa horren ondorioz erabiltezin bihurtu
dutelako, baztertuta ditugu.
Hala ere, frontoiko bolatokia ere aipatu zuten eta denen artean aukerarik onena azken hau iruditu zaigu, frontoi barruan entsaiatu dezakegulako eta plazatik gertu dagoelako.
Momentu honetan Udaletxearen erantzunaren zain gaude, eta
hauek bolatokiaren proposamena atzera botaz gero, dantzariok eta
gure ondorengoak ensaiatzeko toki aproposik gabe geldituko gara.
Iurretako dantzen etorkizuna jokoan dago! Dantzariok lokala
plazan!

Durangaldeko Gazte Mugimendua

Mikel Deuna dantza taldea

anboto

durangaldeko astekaria

Anboto komunikabideak Elkartea
2009ko urriaren 9a - 8. urtea - 346 zk.

Laguntzailea:

Eta honako Udal guztiak:

Abadiño
Atxondo
Berriz
Durango

Elorrio
Garai
Iurreta
Izurtza

Mallabia
Mañaria
Otxandio
Zaldibar

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

Marisa Barrena

Haize freskoa
Asteon hasi da Durangoko Plateruena antzokian Aiko taldearen eskutik plazako dantza ikastaroa. Irakasle lanetan dabiltzan Sabin eta
Larraitzek ederto azaltzen
duten moduan, dantzan/dantzaz gozatzea da haien helburua.
Egia esan, aikotarrek dantza irakasteko metodologia
motibatzailea erabiltzeaz gain,
azalpen oso interesgarriak
ematen dituzte, betiko mitoetatik eta tradizioaren purismo
zurrunetik aldenduz. Bazen
gure dantza munduan haize
freskoa ar nasteko ordua.
Bazen betiko topikoak alde
batera utzi eta dantzaren unibertsaltasunaz zerbait entzun
eta ikasteko sasoia.
Nire iritziz, nekez aurki
daiteke dantzan ikasteko eta
egiteko aukera hoberik. Euskara ederrean, gainera. Oraingoz, hirurogei bat ikasle dira
aurtengo bezeroak. Gizonezkoak ehuneko hamar bat izango dira. Argi dago Durangaldeko emakumeen dantza zaletasuna.
Baliteke emakumeen partaidetza hau beste gune
batzuetan gizonek baino aukera gutxiago dutelako izatea
ere. Hortxe ditugu, esaterako,
Gerediagak urtero antolatzen
duen Ezpatadantzari Eguna,
emakumeek ez arterik ez parterik izaten ez duten eguna,
edo berriagoa den Urrijena
izeneko Iurretako dantzarien
eguna; gizonezkoen eguna.
Ingurumari honetan behinola lagun batek esandakoa
datorkit burura: talibanak
Afganistanen ez eze gure inguruan ere, egon, badaude. Ez
nuke inor mindu nahi, baina,
osterantzean zelan ulertzen
da betiko dantzariak diren
andrazkoek euren herriko plazan lekurik ez izatea?
Eskerrak plateruek eta
aikotarrek ez gaituzten diskriminatzen.
Zuzendaria:
Jone Guenetxea.
Erredakzio burua:
Joseba Derteano.
Administrazioa:
Itziar Belar eta Miren Abasolo.
Publizitatea: Itziar Azula, Goretti
Alonso eta Amaia Huarte.
Erredakzioa:
Aitziber Basauri, Pello Mugarza,
Itsaso Esteban, Markel Onaindia
Testu zuzentzailea: Igor Elortza.
Maketazioa:
Ainhoa Arizmendiarrieta.
Argazkilariak: Iban Gorriti, Judit
Fernandez eta Kepa Aginako.
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Urriaren 9an, 22:00etan

AGENDA

KABARET DOINUAK
Parisen (Frantzia) 40ko hamarkadan
girotutako antzezlana ekarriko dau El
Gato Negro antzerki konpainiak
Elorriora. Umorea erabilita orduko urte
hareetan zehar ibilbidea eskainiko
dabe Arriola antzokian. Horretarako,
Frantzian kultuzko artista den Boris
Vianen abestiak izango ditue
bidelagun. Antzezlanaren ardatz diren
batutako hamar abestion tematika zein
estiloa zabala da: tangoa, cha-chacha, rock&rolla, jazza…

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

ANTZERKIA
BERRIZ
›› ‘Mejor tarde que nunca’
(La Tarde). Urriaren 9an,
22:00etan, Kultur Etxean.

Urkiola Durangaldeko Landa
Garapena elkarteek antolatuta.
(688 632 284)

ZALDIBAR

DURANGO

›› Gaztelekua (12-16 urte). Urriaren
9, 10 eta 11n, 16:30etik 20:30era.

›› Zaindu egitasmoa:
Mendekotasuna daukien adinekoen zaintzaileei zuzendutako
prestakuntza ikastaroa: Norbere
burua zaintzea + Erlaxazino
tailerra. Urriaren 16a arte emon
leiteke izena, Udaleko Adinekoen
Egoitzan (94 603 00 46).

DURANGO

ZORNOTZA

›› ‘Aitarekin bidaian’ (Hika TeatroaDonostia). Urriaren 15ean,
20:30ean, San Agustin
kulturgunean.

›› ‘Mangamore’
manga-anime
jardunaldiak,
urriaren 10,
11, eta 12an,
10:00etatik
22.00etara,
Zelaieta Zentroan.

ELORRIO
›› ‘Cabaré de caricia y puntapié’
(Cia. De Teatro El Gato Negro),
urriaren 9an, 22:00etan, Arriolan.

ERMUA
›› ‘¡ A Gussssssto!’
(Gorka Aginalde
eta Gurutze
Beitia), urriaren
9an, 22:15ean,
Lobiano
kulturgunean.
›› Umeendako antzerkia: ‘Karmela,
bizitza osoa’ (El Retablo-Madrid),
urriaren 10ean, 17:00etan, Lobiano
kulturgunean.

ZORNOTZA
›› ‘Babiloniako loreak’ (FTIAntzerkiola Imaginarioa), urriaren
9an, 21:00etan, Zornotza Aretoan.

BERBALDIA
ELORRIO
›› ‘La cenicienta que no quería
comer’ liburuaren aurkezpena.
Urriaren 9an, 20:00etan, Iturri
kultur etxean. Ondoren, helduentzat
ipuin kontalaria.
›› ‘Ortuari ekologikoak baserritik
zuzenean etxera’. Urriaren 15ean,
19:00etan, Euskadiko Kutxaren
aretoan. EHNE sindikatuak eratuta.

BESTEAK
DURANGALDEA
›› Ondarearen Europako
Jardunaldiak: ‘Bizkaia a través de
los caminos’. Urriaren 10 eta 11n,
Merinoaren Ibilbidea. Durango,
Abadiño, Elorrio, Garai, Iurreta,
Izurtza, Mañaria eta Otxandioko
udalekin batera Gerediaga eta

barikuetan, 16:30etik 18:30era,
Kultur Etxean (94 682 40 36 /
94 682 45 84).

DEIAK
DURANGO
›› Genero biolentziaren aurkako
elkarretaratzea. Eguenero,
20:00etan, Andra Mariko elizpean.
Durangoko Plataforma Feministak
deituta (Bilgune Feminista eta
Andereak elkartea).
›› Odola emoteko aukera, eguenero,
16:30etik 21:00etara bitartean,
Anbulatorio Zaharrean. Mugarra
odol-emaile elkarteak deituta.

ERAKUSKETA
DURANGO
›› ‘Lau oinak emanda Bertsolaritzari
lau begirada’, urriaren 18a artean,
San Agustin kulturgunean. Euskara
zerbitzuak antolatuta.
›› ‘Durango Uria’ 9. Marrazki
Lehiaketara aurkeztutako lanak,
urriaren 18a arte, Ezkurdiko aretoan.
›› Marrazkiak eta margoak. Isusi
Renteria. Urriaren 25a arte, Arte
eta Historia Museoan. Baita
Sanfaustoetarako aurkeztutako
kartel iragarleen erakusketa be.

ZORNOTZA
›› ‘Urdaibai’ (Unesco Etxea), urriaren
16a bitartean, Zelaieta zentroan.

IKASTAROAK

›› Dantza tailerra, urriaren 6an
hasita, martitzenero, 19:30etik
21:00etara, Plateruenean. AIKO
taldeak emongo ditu eskolak.
›› Adinekoendako urte guztiko eta
ikastaro laburrak. Urrian hasita.
Adinekoen Udal Egoitzara jo leiteke
(94 620 03 21 / 94 603 00 00
luzapena: 1710). Tailer
psikosoziala, urriaren 20tik
ekainaren 29a arte, martitzen eta
eguenetan, 10:00etatik 12:00etara,
Adinekoen Udal Egoitzan. Izena
emotea urriaren 9a artean.

ELORRIO
›› Dantza ikastaroak: dantza
modernoa, sabel dantza, areto
dantzak eta Karibeko dantzak.
Urrian hasita, 10:00etatik
12:00etara, Iturri kultur etxean
(94 603 20 32).

IPUINAK
IURRETA
›› Alaitz Muro eta Agurtzane Villate
ipuin kontalariak, urriaren 9an,
17:30ean, Udal Liburutegian.

DURANGO
Sanfaustoak
›› Tortilla txapelketa, urriaren 9an,
17:00etan, Sapuetxe gaztetxean;
19:00etan, txupinazoa, eta luntxa
20:00etan. Txiste txapelketa eta
karaokea, 02:00etan.

BERRIZ
›› Feminismoari buruzko tailerra,
azaroaren 27a bitartean,

›› Erraldoi eta buruhandiekin
kalejira urriaren 10ean, 11:30ean,

›› ‘Sexuaz hitzegingo?’. Urriaren
23tik abenduaren 18ra, barikuetan,
18:00etatik 21:00etara. Izena
emoteko Errota edo Txanporta
kultur etxeetan.

›› Motor ibilbidea Durangaldean
zehar, urriaren 10ean, 15:00etan,
Montorreta industriagunetik.
Umeendako parkea, 16:00etatik
20:00etara, Ezkurdin. Motor
akrobatikoa eta trial bizikletaren
erakusketa Ros anaien eskutik,
18:00etan, San Fausto auzoan.
Motor klasikoen erakusketa be
egingo dabe.
›› ‘Gernikaren heriotza’ (Alproja)
kale antzerkia, urriaren 10ean,
18:00etan, Balbino Garitonandia
plazan. Manifestazinoa, 20:00etan,
Txosnaguneak eratuta.
›› ‘Nostrasladamus’ (Vagalume)

kale antzerkia, urriaren 10ean,
20:00etan, Andra Marian.
›› Mahaster River (blues-rock),
urriaren 10ean, 22:00etan,

JAIAK

›› Txosnagunearen txupinazoa eta
pregoia, urriaren 9an, 21:00etan.
Gero, luntxa; Sermonds + Tribute
to Rip +
Gose +
Delirium
Tren Ez
taldeen
kontzertua,
23:00etan.

ABADIÑO

Ezkurditik Alde Zaharrera. Broken
Brothers Brass Band, 12:00etan
(baita 19:00etan be), Alde
Zaharrean, eta 12:30ean
koadrilen topaketa, Andra Marian;
Patxikotxugaz
kalejira,
Udaletxe aurreko
plazara.
Txupinazoa eta
pregoia
Tabirako
saskibaloi
taldearen eskutik, 13:00ean.

Goienkalen. Aldi berean, Landako
Gunean, Global Electronica
jaialdia: Tony Verdi + Julio Navas
& David Amo + Dario Nuñez +
David Medina + PG2 + Trampas
+ Ivan + Ima Txilaut.
Txosnagunean, Xarma + SM-5
(Valentzia) + Emon.
›› Orquesta Passarela, urriaren
10ean, 23:00etan, Ezkurdin.
Sapuetxe gaztetxean, 21:00etan,
Iletargiburu + SilikoS.O.S. +
Desperdizio.
›› Diana txistulariekin, urriaren 11,
12 eta 13an, 07:00etan, eta
07:30ean Zezenak dira.
›› San Fausto XX. Calva Txapelketa,
urriaren 11n, 09:00etan, Murueta
Torren. Umeendako parkea,
10:00etatik 14:00etara, Ezkurdin.
San Fausto XXXV. Marrazki

Lehiaketa, 10:00etan, San
Faustoko frontoian, eta 11:00etan
Merkatu Plazan, X. Mikologia
Erakusketa eta IX. Mikologia
Argazki Lehiaketa; 16 urtetik
beherakoendako IX. sailkapen
lehiaketa.
›› Ponyak, urriaren 11n, 12:00etan,
Landako Parkean. Arku-tiro gunea
be bai. Txiri-Txiri taldea, 12:30ean,
Alde Zaharrean, eta, Andra Marian,
13:00etan, Los Txikis
(Bilbainadak). Sapuetxe
gaztetxean, 17:00etan, Mus
txapelketa.
›› Pasai fanfarrea, urriaren 11n,
18:00etan, Alde
Zaharrean.
Ezkurdin,
Kodrilen Arteko
I. Lehiaketa.
Andra Marian,
19:30ean, ‘Ellas
bailan solas’
antzezlana (Pikor Teatro).
›› Tahuma Orkestra, urriaren 11n,
22:00etan, Ezkurdin. Andra Marian,
22:30ean, The Bon Scott Band.
Sapuetxe gaztetxean, 20:00etan,
luntxa; 21:00etan, Humprey K.O..
›› Jugimobilen eskutik trebetasun
jokoak, urriaren 12an, 10:00etatik
13:00etara, Ezkurdin (baita
17:00etatik 20:00etara be);
10:30ean, marmitako lehiaketa,
Merkatu plazan, eta, 11:00etatik
13:00etara, umeen xake txapelketa, Andra Marian. Ordu berean,
Landako Gunetik Txu-txu trena
(16:30etik 19:00etara be bai).
›› ‘San Fausto Jaiak’ mural
erraldoia, urriaren 12an, 11:30ean,
Andra Marian, eta, 12:00etan,
erraldoi eta buruhandiak, Alde
Zaharrean. Aldi berean, txikiendako
entzierroa, Ezkurdin hasita, eta,
12:30ean, umeendako tailerrak,
udaletxeko plazan. Kilimixka
taldearen eskutik animazinoa
hankapaluekin, 13:00etan, Alde
Zaharretik udaletxeko plazara, eta,
13:30ean, txupinazo txikia eta
pregoia, Udaletxeko balkoitik.
Ondoren, ohorezko aurreskua.
›› Herri-bazkaria, urriaren 12an,
16:00etan, Andra Marian,
Txosnaguneak antolatuta;
14:00etan, kalejira eta poteoa.
Bingo herrikoia, 17:00etan, eta,
18:30ean, manifestazinoa;
19:30ean, kalejira eta poteoa.
Sapuetxe gaztetxean, 21:30ean,
kontzertua: Old Glories +
Daltondarrak.
›› Bentazaharreko Mutiko Alaiak,
urriaren 12an, 16:30ean, Merkatu
Plazan. Moltó motorren
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kontzentrazinoa (2-5 urte),
17:30ean, Andra Maritik Ezkurdira,
eta, 18:30ean, txokolatada. Baita
Atxikistan umeendako erromeria.
›› ‘Brokers’ (Yllana), urriaren 12an,
20:00etan, San Agustin
kulturgunean. Andra Marin,
21:00etan, kontzertua:
Bizardunak. Txosnagunean,

gauerdian, Gazte Olinpiadak, eta,
01:00ean, erromeria.
›› Umeendako parkea, urriaren 13an,
10:00etatik 14:00etara, Ezkurdin,
eta, 11:00etan, San Fauston, meza.
Paella txapelketa, 12:00etan, San
Fauston eta, 12:30ean, Udaletxeko
plazan, txalaparta, ohorezko
aurreskua eta artopil banatzea.
Kriskitinen eskutik, Dantzari Dantza
(Platillo Soinua) eta Larraindantza.

LEHIAKETA

Saria. Urriaren 23a arte. Euskal
Birusak eta Euskara Sailak eratuta.

Band (AEB), urriaren 15ean,
20:30ean, Zelaieta Zentroan.

BERRIZ
›› I. Eskultura Lehiaketa. Proiektua
aurkezteko azaroaren 2tik 27a arte,
Kultur Etxean. Saria: 18.000 euro
(94 682 40 36 / 94 682 45 84).

DURANGO
›› ‘Azaroak 25, emakumeenganako
indarkeriaren aurkako kontaketa
laburrak eta olerkia’ lehiaketa.
Urriaren 30a arte helerazo leitekez
Andragunera. Uriko eskoletako haur
eta gazteak eta kanpoko eskoletako
durangarrek parte hartu leikie
(13-18 urte); 18 urtetik gorako
sailean edonork. 100 eta 200 euro
arteko liburu sortak emongo ditue;
18 urtetik gorakoen sailean 600
euro (kontaketa laburretan) eta 300
euroko (olerkietan) sariak.
›› XVI. Juanita Ibaibarriaga Literatur

LITERATURA

ZINEKLUBA

IURRETA

BERRIZ

›› Munduko emakumeen literatur
tailerra. Urriaren 5etik, 18:15ean,
astelehenero, Udal Liburutegian.

›› Umeendako zinema: ‘Up’, urriaren
11n, 17:00etan, Kultur Etxean.

BOTIKAK
Barikua, 9
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
09:00-22:00
• Bengoa
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo)
Zapatua, 10
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Campillo / Sagastizabal / San Roma / De
Diego / Unamunzaga / Balenziaga
(Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)
• Irigoien
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)*
• Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)*
Domeka, 11
09:00-09:00
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
09:00-22:00
• Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio)
Astelehena, 12
09:00-09:00
• Sagastizabal
(Askatasun Et. 19 - Durango)
Martitzena, 13
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Eguaztena, 14
09:00-09:00
• Gaztelumendi
(F.J. Abasolo 2 -Durango)
09:00-22:00
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)
Eguena, 15
09:00-09:00
• Unamunzaga
(Murueta Torre 2C - Durango)

ZINEMA
DURANGO
Zugaza
Agora
(digital)

DURANGO

›› ‘Agallas’, urriaren 15ean,
20:30ean, Zugaza Zineman.

›› XI. Gau Elektronikoa: Dj Sergio
Vega (Txitxarro)+Etxeko Djak:
Ruben Kostas & Iker Undersound,
hilaren 9an, 22:00etan,
Plateruenean.

ERMUA

Umeendako zinema

›› ‘La teta asustada’, urriaren 15ean,
19:00etan eta 21:30ean, Lobianon.

Viki el vikingo (3D)

MUSIKA

ZORNOTZA
›› Jazz-blues zirkuitua: Bill Lyerly

DURANGO
›› ‘Walking on water’, urriaren
15ean, 20:00etan, Plateruenean.

ZORNOTZA
›› ‘Los limoneros’, urriaren 13an,
20:00etan, Zornotza Aretoan.

zapatua 10: 17:00
domeka 11: 17:00
astelehena 12: 17:00

ELORRIO
Arriola antzokia
Enemigos
públicos
Zuzendaria:
Michael
Mann
zapatua 10:
22:30
domeka 11:
20:00
astelehena 12: 20:00

›› Azukillas zirko
tailerra, urriaren
13an, 17:00etatik
20:00etara,
Landakon, eta, San
Fauston, 17:30ean,
umeentzat jolasak eta txokolatea.
Txosnaguneak eratuta Mañaria
errekaren jaitsiera, 17:30ean, eta,
18:00etan, Ezkurdin, herri-kirolak.

›› ‘La producción de acero en Altos
Hornos de Vizcaya’ erakusketa,
urriaren 14an, 18:30ean, Azterlan
Metalurgia Ikerketa Zentroan.

A

Zuzendaria:
Alejandro
Amenabar
barikua 9:
19:00 / 22:00
zapatua 10:
19:30 / 22:30
domeka 11: 19:30 / 22:30
astelehena 12: 19:30
martitzena 13: 20:00

›› Nagusien bazkaria, urriaren 13an,
14:00etan, Landako Gunean (Rex
taldeagaz); Pinondon, txosnen
bazkaria; eta trapezio ikuskizuna,
16:00etan. Umeentzat pony eta
bigantxak eta Incansables
fanfarrea16:30ean San Fauston.

›› ‘Caidos del cielo’ (Ganso&Cia)
kale antzerkia, urriaren 13an,
18:30ean, Udaletxeko plazan;
19:00etan, ‘Balkoitik Balkoira:
I. Elortza, U. Iturriaga eta X. Paia.
Andra Marian, 20:00etan, Txarango Trio. Txosnek eratuta poteoa
19:30ean (Alaiak orkestragaz).

17

Umeendako zinema

Up
domeka 11: 17:00

ZORNOTZA
Zornotza aretoa
Pagafantas

Urriaren 9an, 23:00etan

GOSE ARRASATEARREN
DOINUEK BEROTUTAKO
GAUA, TXOSNETAN

Trikitia eta elektronika batzen ditueen Gose arrasatearrak izango dira gaur,
Durangon, Saunfaustoak atxaki. Ohiko erritmo lasai, dotore eta malguak
joko ditue: elektro-jazzaren tankerako abestiak, tangoa, sehaska kanta, afrobraziliar perkusioak panderoagaz batuta batukada eginez, technoa, punka
eta hard corea, arin-arina… Baina edozeren gainetik trikiaren mundua eta
sekuentzia elektronikoen energia ahots gozo eta liluragarri batek lagunduta.
Sermonds, Tribute To Rip eta Delirium Tren Ez be izango dira txosnetan.

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
Taxi auzunea ......688 618 690

Zuzendaria:
Borja
Cobeaga
zapatua 10:
22:30
domeka 11:
20:00
astelehena
12: 20:00

Umeendako zinema

La montaña embrujada
domeka 11: 17:30

EGURALDIA
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
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22o BARIKUA
Zeruan hodeiak nagusituko dira
eta goiz partean, eta zaparrada
bat edo beste itzi leikie.
Arratsaldeko lehen orduetan
hodeitza arindu egingo da.
Mendebal/ipar-mendebaldeko
haizea tarteka zakar ibiliko da.
16

21o ZAPATUA
Hodeiak nagusituko dira eta
goizean zehar zirimiria egin
leike. Eguzkia tarteka bistan
izango dogu. Tenperaturak
antzera jarraituko dau; eguneko
beroenak 21-24 ºC-ren bueltan
geldituko dira.
15

22o DOMEKA
9

21o ASTELEHENA
13

13
26o MARTITZENA

P

18

Publizitatea

2009ko urriaren 9a, barikua anboto

anboto, durangaldeko astekaria

Egin
zaitez
harpidedun
Eginzaitezharpidedun
durangaldeko
n
bherriak
a
o
d
ezagutzeko
harpidedun egiteko, deitu
94 681 65 58 telefonora edo
harpidedun@anboto.org-ra
zure izen-abizen eta helbidea bidali
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Ki

KIROLAK

Argazkia: Iban Gorriti

Tatami berritzailea
judoa praktikatzeko
K

olpeak arintzen dituen sistema aitzindariagaz hornitutako tatamia estreinatu
du Durangoko Judo Taldeak. Tatamia Maristak ikastetxean dago eta
alde bietako arduradunek klubari tatamia bost urtez erabiltzea ahalbidetuko dion akordioa sinatu
zuten. Ekitaldian Victor Manuel
Gaspar Cortinak —1962an judoko maila guztietan Espainiako

txapeldun geratu zenak— parte
hartu zuen. Durangoko Udalagaz
ere lankidetza-hitzarmena sinatzeko borondatea erakutsi zuten.
Judo taldeko kideek Interneten aurkitu zuten tatami berezi honen berri. Denverreko judo
irakasle batek sortu zuen, Ameriketako Estatu Batuetako beste
ingeniari eta aditu batzuekin
elkarlanean. Ethafoam izeneko

material bategaz hornitua, hobeto eusten die kolpeei, eta erorketak leuntzen ditu. “Kolpeak
eragindako bibrazioak tatami
osoan zehar banatzen ditu”,
azaldu zuen Txema Carreto judo
taldeko kideak. Azaldu dutenez,
Getxoko Judo Taldeak ere sistema bereko tatamia jarri du,
Durangoko taldeak informazioa
eurekin banatu ondoren.

24 Lehen Erregionaleko taldeak indartsu
Elorriokok, Iurretakok eta Zalduak denboraldia txukun
hasi dute. Elorriok, esaterako, zazpi gol sartu ditu etxeko
partidu bietan, eta Iurretakok oraindino ez du golik jaso.

Estatu Batuetan
sortu zuten eta
kolpeak arintzen
dituen sistema
aitzindaria du

Tatamiaz gainera, koltxoneta eta altzari berriak ipini dituzte.
Bide pribatutik jasotako 20.000
euro inbertitu dituzte lan horietan. Aldaketa hauekin guztiekin
judo taldeak aro berri bati ekin
gura dio: “Orain sei urte desagertzeko zorian egon zen, eta
arduradun berriek emandako
bultzadari eskerrak errekuperatzea lortu genuen”, gogoratu du
Carretok. Gaur egun, 4 ta 14
urteko 75 gaztetxo daude.
Aurreratu dutenez, judoa
ezagutzera eman guran abenduaren 20an Nazioarteko Judo
Txapeketa antolatuko dute Landakon. 9 eta 14 urte arteko 300
bat gaztetxok parte hartuko
dute ekitaldi horretan. Oraingoz,
Bizkaiko, Gipuzkoako, Kantabriako eta Iparraldeko 12 taldek
baieztatu dute euren parte
hartzea. J.D.

25 Iazko martxan dabil Tabirako
Iaz legez emakumeek indartsu ekin diote ligari. Gizonek,
zoritxarrez, ez dute iazko joera apurtu. Lehenengo jardunaldian galdu egin zuten, defentsan ahul ibili zirelako.
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Sasoiko hasi dira Zaldua,
Elorrio eta Iurretako

Gotzon Gomez
•Errugbi entrenatzailea

Hiru jardunaldi joan dira eta sailkapeneko goiko postuetan daude

Denboraldiko erronkak

Futb olean azpimarratzeko
moduko liga hasiera egin dute
Lehen Erregionaleko Durangaldeko hiru ordezkariek. Iurretako
eta Elorrio hirugarren eta laugarren daude, eta Zaldua bederatzigarren.
Iurretakok errentagarritasun
itzela atera die sartutako hiru
golei. Joan zen asteburuan 0-1
irabazi zion Etxebarriri, etxetik
kanpora. Lekeitioren kontra husna berdindu eta Berriatuko 2-0
azpiratu zuen. Aipagarria da
defentsan erakutsi duten segurtasuna; oraindino ez dute gol
bakar bat jaso. Bihar Uritarra
taldeak bisitatuko du Iurretako
Larrakozelai.
Elorriok sekulako garaipena
lortu zuen Umore Onaren kontra: 4-0. Iurretakok defentsa
lanean oinarritzen baditu garaipenak, Elorriok golen bitartez
erabakitzen ditu. Errigoitiri ere
3-1 irabazi zioten Eleizalden.

Etxean jokatutako partidu bietan zazpi gol sartu dituzte, zaleen gozamenerako. Kanpoan
jokatutako bakarrean, berriz, 31 galdu zuen Urdulizen kontra.
Bihar arratsaldean Artibairen
kontra jokatuko dute.
Zalduak joan zen astebururuan galdu zuen lehenengoz
aurtengo denb oraldian; 2-1
Berriatukoren zelaian. Gainerako biak irabazi egin dituzte.
Iurretakoren antzera defentsa
gotorrean oinarritu dituzte garaipenak, eta gol bakarra nahikoa
izan dute hiru puntuak batzeko.

Berrizek arnasa hartu du
Berrizek garaipen baliotsua lortu
zuen joan zen asteburuan.
Lehen jardunaldi bietan galdu
ondoren, dudak baztertzeko
beharrezko zituzten hiru puntuak, eta 3-1 irabazi zioten
Gurutzetari. Etzi Ugeragaren
kontra jokatuko dute. J.D.

Tornosolo Kopa irabazi
du Rober Uriartek
Abadiñarrak 40-29 menderatu zuen
finalean Mikel Gonzalez berriztarra
Rober Uriartek Tornosolo Kopako buruz buruko txapela jantzi
du finalean, Mikel Gonzalez 4029 menderatuta.
Finalista biek erraz atera
zituzten aurrera finalerdietako
konpromisoak. Uriartek Iker
Etxebarria kanporatu zuen, eta
Gonzalezek Agirre urruñarra.
Finala azken emaitzak aditzera

Partidu erdian lehia ia
galduta zuen; 17 tanto
segituan eginda, hortxe
erabaki zuen finala

Iurretakok eta Zalduak
defentsa lan gotorrean
oinarritu dituzte ligako
euren garaipenak

Elorriok indartsu ekin
dio etxean; Eleizalden
jokatutako bietan
zazpi gol sartu ditu

ematen duena baino kitzikagarriagoa izan zen. Lan erdietan
Uriartek aldapa gora zuen norgehiagoka (14-24). Orduan hasi
zen abadiñarraren erreakzioa,
eta 17 tanto errenkadan egin
zituen: 31-24. Hortxe hautsi
zuen finala. Partiduko bigarren
zatian Uriarte jaun eta jabe izan
zen kantxan, eta eroso iritsi zen
40ra. Berriztarrak lanean fin
jarraitu arren, ez zuen tantoa
amaitzerako orduan asmatu.
Finalaren aurretik jokatutako partiduan ezustekoa eman
zuten irabazleek. Gordon eta
Etxebarria faborito ziren, baina
Arabiourrutiak eta Ugartek irabazi zieten (40-24). J.D.

Adituarentxokoa

Zaldibarko Zalduak hasiera ona eman dio aurtengo 2009/10 liga denboraldiari. Judit Fernandez

Denboraldi berriaren hasieran talde edo klub bakotxak
bere helburuak markatzen ditu, normalean betetzeko
itxaropenez. Kontua izaten da jarritako erronkak bat
datozen errealitateagaz. Gure aldetik, hau da, Durango
Rugby Taldearen eskutik, hainbat helburu daukaguz.
Klub moduan, egitura sendotzea eta ahal den neurrian
herriko jendea partiduak ikustera hurreratzea.
Taldeetako erronkak ezberdinak dira; Ohorezko B
mailako taldeak mailan jarraitzea dau helburu eta
erronka nagusi, eta zorte apur bategaz goiko postuetan egoteko aukera izan beharko leuke. Bigarren taldea barritze prozesuan sartuta dago, jente gazte asko
daukagu eta hain gazteak ez garenok laguntzen saiatu beharko dogu. Neskek bat egin dabe Arrasateko
neskekin, eta, ikasteaz gainera, taldeak elkar hartzen
dauenean joko ona eskaini beharko leukie. Gazteen
taldeak justu samar dabilz jente aldetik, eta erronka
nagusitzat inguruko gazteak erakartzea eta talde
horreetako kide izatea leukie; sekulako barri pozgarria
hori gertatuko balitz.
Amaitzeko ez dot ahaztuko eskualdean badela
beste talde bat, Elorrio Rugby Taldea. Gauzak polito
dabilz egiten, eta, igaz jente aldetik justu samar ibili
baziren be, aurten badirudi jokalari nahikoa daukiela;
beraz, zorte ona elorriarrei.
Azkenik, errugbia ikustera animatu gura zaituet,
bai Arripausuetara bai San Rokera: noizean behin
hurbildu ikuskizunak merezi dozu eta!
Oharra: Aurten derbia izango dogu durangar eta
elorriaren artean, baina horren barri hurrengo batean
izango dozue.

Jardunaldi gazi-gozoa
Markinako pilotarientzat
Cafés Baqué Txapelketan partidu bina
irabazi eta galdu zituzten markinarrek
Eguaztenean Cafés Baqué
Txapelketari zegokion laugarren jardunaldia jokatu zuten
Abadiñoko pilotalekuan. Lau
partidu jokatu zituzten, eta
denetan egon zen Markinako
ordezkari bat. Kadeteetako biak
galdu egin zituzten eta gazteen
artekoak irabazi.
Kadeteetan faboritoek irabazi zuten; Atutxa galdakoztarrak 18-9 irabazi zion Gorosabeli, eta Etxebarria dimoztarrak

18-2 Pujanari. Gazteetan faborito biek galdu egin zuten markinako pilotarien kontra. Ansotegik 22-10 menderatu zuen
Díez errioxarra, eta Urionak 2218 Mendinueta arabarra. J.D.

Gazteetan faborito biek
galdu zuten Markinako
pilotarien aurka

Maider Undak
brontzea irabazi
du Danimarkan

72 pilota eskola
lehiatuko dira
kluben artekoan

Maider Undak (Oletan jaio eta
Otxandion bizi da) brontzezko
domina irabazi du b orroka
librean, oraintsu Danimarkan
jokatutako Munduko Txapelketan. Final laurdenetan Ochirbat
Burmaa-k kanporatu zuen, baina bigarren aukeran bere aurkari biak menderatu zituen.
Munduko Txapelketa batean
lortu duen emaitzarik onena
lortu du. Unda 11 bider izan da
Espainiako txapeldun eta bosgarren geratu zen Pekingo
Joko Olinpikoetan. J.D.

Hasi dute Kluben arteko Bizkaiko Txapelketaren XIX. aldia.
Aurten 72 pilota eskola eta
mila pilotaritik gora lehiatuko
dira honako modalitate hauetan: goma, pala laburra, pala,
zesta, eskupilota (banaka eta
binaka), frontenis eta gomazko
paletan. Antolatzaileek azpimarratu dutenez, erremintan
inoiz baino talde gehiagok
eman dute izena. Horrez gainera, klub berri bat ere sartuko
da lehian: Munitibarko Lea
Montorro kluba. J.D.
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Indartsu hasi du liga Tabirakok
jokatutako partidu biak irabazita
Gaur Gernikaren kontrako partiduan errenkadan hirugarren garaipena lortu dezakete
Iaz Tabirakok zorte txarra izan
zuen lesioekin, eta ligaren azken
txanpara arte ez zuten egonkortasunik aurkitu. Denak errekuperatu zirenean, ordea, liga
amaiera ederra osatu zuten, igoeratik gertu amaituz. Orain arte
ikusitakoaren arabera, lesioek
errespetatzen badute, Tabirakoko emakumeen talde nagusiak
sailkapenaren goialdean ibiltzeko aukera handiak ditu.

Lesioek errespetatzen
badute, emakumeen
taldea sailkapenaren
goialdean ibili daiteke

Gizonek galduz ekin
diote ligari; bihar,
Landakon jokatu dute
Bidegintzaren kontra

Iaz amaitu bezain ondo hasi dute liga emakumeek. Judit Fernandez

Ospatzeko gutxi
errugbian, lehen
jardunaldian

Gora begira
jartzeko partidua
du Kulturalak

Ligako lehen jardunaldian ospatzeko gutxi izan zuten gure
errugbi taldeek. Durango Ilarduyak maila gehienetan galdu
zuen, eta Elorrio Rugby Taldeak
ere galduz ekin zion ligari.
DRTko gizonen bigarren
taldeak 29-5 menderatu zuen,
etxean, Cantabria. Nagusiek,
berriz, 32-8 galdu zuten Hernaniren kontra. Oraindino nabarmenago galdu zuten emakumeek Getxoren zelaian: 62-5.
Dena dela, kontuan hartu behar
da mailako faborito nagusienen
kontra lehiatu zirela.
Gernikak merezita irabazi
zion Elorriori (24-22). Hala ere,
Jabik bere hanketan izan zuen
garaipena, baina zigor-kolpeak
kanpora aldegin zion. J.D.

Zamudioren zelaian jokatuko
dute asteburuan Axier Intxaurragaren mutilek. Orain arte,
etxean hiru lehiatik bi irabazi
dituzte, itxura ona emanda.
Azkena, Baskoniaren kontra:
2-0. Orain, liga hasiera txukuna konfirmatuko lukeen garaipena behar du etxetik kanpora.

Durango Ilarduyako
bigarren taldeak
bakarrik irabazi zuen,
Cantabriaren kontra

Zamudiok etxean
jokatudituen hiru
partiduetatik ez du bat
bera ere irabazi
Horretarako, asteburu
honetan dute lehenengo aukera. Zamudiok etxean jokatu
dituen hiru partiduetatik ezin
izan du bat bera ere irabazi;
denak berdindu ditu.
Baskoniaren kontra gozatu egin zute zaleek. Kulturala
lehenengo minutuan aurreratu
zen markagailuan. Hortik
aurrera, kontraerasora jokatu
zuten. Bigarrenean Aitor Zallok
itxi zuen markagailua. J.D.

Lehenengo jardunaldi bietan irabaztea lortu dute. Estreinako partiduan 73-55 menderatu zituzten Irlandesaseko emakumeak; joan zen asteburuan
etxetik kanporako lehenengo
garaipena lortu zuten Donostian,
Atletico San Sebastianen kontra
(56-67). Gaur Gernika jasoko
dute Tabiran. Gernikak partidu

bana irabazi eta galdu ditu. Irlandesas menderatu zuten joan zen
asteburuan, baina Obenasaren
kontra amore eman behar izan
zuten estreinakoan.

Gizonak ezin
Gizonen talde nagusiak porrot
egin zuen ligako lehenengo partiduan. 16 puntugatik galdu
zuten Easoren kantxan. Bihar
Bidegintza hartuko dute Tabiran.
Tomas de Castro entrenatzailea
itxaropentsu dago taldearen
etorkizunaz: “Lana ondo egiten
ari gara, gogotsu, eta goizago
edo beranduago emaitzak iritsi
diren konfiantza osoa dugu”.
Gainerakoan, beheragoko
mailetan Julza-Zalduak (gizonen
taldeak) bakarrik lortu du garaipena estreinakoan; 49-60 irabazi zioten Paules Skodari. Maila berean (Lehen Erregionala)
galdu egin zuten Tabirakok eta
Anbotopekok. Emakumeetan
ere ezin izan zuten irabazi, ez
Tabirakok Lehen Erregionalean
ez Julza-Zalduak bigarrenean.
Bihar durangarrek Trapagaran
hartuko dute etxean. J.D.
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Agenda
FUTBOLA
LEHEN ERREGIONALA
Zaldua - Etxebarri
Barikuan, 20:00etan,
Solobarrian
Iurretako - Uritarra
Zapatuan, 18:00etan,
Larrakozelain
BIGARREN ERREGIONALA
Abadiño - Gernika
Zapatuan, 17:00etan, Astolan
HIRUGARREN ERREGIONALA
Ezkurdi - Loiu B
Zapatuan, 16:00etan,
Arripausuetan
Berriz B - Amorebieta
Zapatuan, 16:30ean,
Berrizburun
Elorrio B - Ermua B
Zapatuan, 16:00etan,
Eleizalden

ARETO FUTBOLA
NAZIONAL A MAILA
Sasikoa - Atenea
Ikusnet
Domekan, 12:00etan,
Landako kiroldegian
EUSKAL LIGA
Kurutziaga - Meatzari
Zapatuan, 17:30ean,
Landakon
LEHEN ERREGIONALA
Abadiñoko Gaztetxie Saltzaileak
Zapatuan, 15:10ean, Elorrioko
kiroldegian
Elorrioko Buskantza BColegio Vizcaya
Zapatuan, 17:45ean, Elorrioko
kiroldegian

SASKIBALOIA

Beheragoko mailetan
gizonen Julza-Zaldua
taldeak bakarrik lortu
zuen garaipena

2010a Marokon hasteko
gonbita egin du Alpinok
Abenduaren 26tik urtarrilaren 5era
Marokorako bidaia antolatu du Alpinok
Alpino-Tabira mendizale taldeak
Marokorako bidaia antolatu du,
abenduaren 26tik urtarrilaren
5era. Han hainbat trekking ibilbide egingo dituzte, 4.000
metrotik gorako mendiak igoko
dituzte. Bazkideentzat 375 euro
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da bidaia; bazkide ez direnentzat 470 euro. Martitzen eta
eguenetan emon daiteke izena
(datorren eguena bazkideentzat bakarrik da), Alpinok
Goienkalen duen lokalean:
20:00etatik 21:00etara. J.D.

LEHEN MAILA (gizonak)
Tabirako - Bidegintza
Zapatuan, 17:00etan,
Landako kiroldegian
LEHEN MAILA (emakumeak)
Tabirako - Gernika
Barikuan, 20:00etan, Landako
kiroldegian
LEHEN ERREGIONALA
(gizonak)
Tabirako - Txurdinaga
Zapatuna, 16:00etan,
Jesuitetan
Julza Zaldua - Basauri
Zapatuan, 19:30ean,
Zaldibarko kiroldegian
LEHEN ERREGIONALA
(emakumeak)
Tabirako - Trapaga
Zapatuan, 19:00etan,
Landako kiroldegian

PILOTA
CAFÉS BAQUÉ TXAPELKETA
- Elezkano - Lerena
- Artabe - Obregón
- Iturriaga - González
- Irusta - Ezkurdia
Eguaztenean, 19:00etan,
Mañariko pilotalekuan

SAILKAPENAK
Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ gizonak

Futbola /3. maila /
4.taldea / gizonak
1- Real Sociedad B...16
2- Amorebieta...........16
3- Beasain.................15
4- Gernika..................14
5- Amurrio..................12
6- Arenas....................11
7- Aretxabaleta...........11
8- Zalla........................10
9- Baskonia................10
10- Elgoibar................10
11- Kulturala................9
12- Zamudio.................8
13- Leioa ......................8
14- Lagun Onak...........6

15- Laudio....................6
16- Salvatierra..............6
17- Santurtzi.................5
18- Portugalete ...........5
19- Retuerto.................5
20- Eibar B....................4

1- Easo......................1 (+16)
2- Legarzia................1 (+12)
3- Bidegintza.............1 (+10)
4- Baskonia Fund.....1 (+9)
5- Bide Bide..............1 (+6)
6- Zornotza................0 (-6)
7- Seky.es..................0 (-9)
8- San Ignacio...........0 (-10)
9- Padura...................0 (-12)
10- Tabirako ..............0 (-16)

Durangoko Kulturalak 8 gol sartu ditu
eta 8 egin dizkiote.

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ emakumeak
1- Ardoi . . . . . . . .2 (+72)
2- Bera Bera . . . .2 (+38)
3- Obenasa . . . . .2 (+36)
4- Deusto Loiola .2 (+33)
5- Tabirako . . . . .2 (+29)
6- Gernika . . . . . .1 (+11)
7- Cafes Aitona . .1 (+6)
8- Arabako EHU .1 (-3)
9- Abaroa . . . . . . .1 (-12)
10- Elexalde . . . . .1 (-16)
11- Las Gaunas 1 (-23)
12- Atletico SN 0 (-22)
13- Irlandesas 0 (-33)
14- Artieda
0 (-35)
15- San Ignacio 0 (-40)
16- Getxo
0 (-41)
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LAUHANKA
XIX. mendean,
zezenen kontrako
borroketan erabiltzen
zen Bulldoga; hortik
jatorko izena

Itxura erasokorra
eduki arren, animalia
lasaia eta sensiblea
da Bulldog frantsesa

Ez jako jateko lar
emon behar; 200300 gramogaz
nahikoa dauka

Saguzar belarriak
daukazen txakur txikia
Gure inguruan ospea hartzen dabilen txakurra da Bulldog frantsesa

B

atzuei grazia eragingo deutsee, beste batzuei agian
beldurra, baina kontua da
geroago eta Bulldog frantses
gehiago ikusten direla kalean.
Durangaldean be nabarmen hazi
da txakur honeen kopurua.

Historia
Bere izenak frantsesa dela esan
arren, txakur honek Ingalaterran
dau sorterria. XIX. mendean,
zezenen kontrako borroketan
erabiltzen zen Bulldoga, eta,
hain zuzen be, hortik jatorko izena. Gure protagonistak, ordea,
tamaina txikiagaitik lan hori galdu eban, eta arraza galtzear
egon zen. Gero, frantses
batzuei kuriositatea sortu jaken,
eta euren herrian hasi ziren
hezitzen. Denpora gitxiren
buruan, Frantziako aristokrazia
eta agintarien etxeetan sartu
zen Bulldog berezi hau.

Gaur egun, batez be gazteen artean dauk a arrak ast a
gehien saguzar belarriak daukazen animalia honek.

kaz, eta buztana laburra jaiotzatik. Ez ditu 15 kilo baino gehiago pisatzen.

Izaera

Txakur honek ez dau zainketa
berezirik behar. Dena dela,
aipatzekoa da beroagaz txarto
pas atzen dauela, et a asko
mugitzen bada be arnasa hartzeko arazoak izan leikezela.
Hori ekiditeko, ez jako jateko
asko emon behar; egunean
200-300 gramogaz nahikoa
izango dau.

Hasieran borrokarako hezia izan
arren eta itxura erasokorra eduki arren, animalia lasaia eta sensiblea da Bulldog frantsesa.
Hori bai, oso adoretsua da.
Ondo moldatzen da etxeko
bizitzan, et a mait akorra be
bada. Umeen jolasetara erraz
egokitzen da. Beraz, esan leiteke borrokarako txakurra izatetik
maskota izatera pasatu dela.

Itxura
Altuera txikikoa da Bulldog frantsesa. Gorputz muskulatua izan
ohi dau, eta sarritan potolo
dagoela be emon leike. Aurpegi
laburrekoa eta sudurmotza da.
Belarriak zuzen-zuzenak dau-

Zainketa

Nire 10 urteko txakurrak, emea bera, titietan koskor
txiki batzuk daukazela ikusi dot. Zergatik izan
leiteke? Arkaitz (Elorrio).
Lehenengo eta behin, albaitariarengana eroatea gomendatzen deutsut, bularretako tumorea dela ezeztatzeko.
Izan be, adin horretan ohikoa da txakur emeak egoera
honetan aurkitzea. Kasu horretan, tumorea onbera edo
gaiztoa izan leiteke; gitxi gorabehera %50eko baterako
edo besterako. Albaitariak ebakuntzen inguruan informatuko zaitu, eta tumorea gaiztoa izanez gero kimioterapiaren inguruan be bai.

Osasuna
Bulldog frantsesak izan leiken
arazo edo gatx handiena minbizia da. Dena dela, kasu gehiago
emoten dira arnasa hartzeko
arazoengaitik edo bihotzekoengaitik. Gehiegizko pisuaren
ondorio dira. Ondo zainduta,
12 urteko bizitza eduki leikie.

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

astekaria@anboto.org

Alberto Cimarro
Etorbide Albaitari klinika
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IRAGARKIAK
Durango. Filologoa behar da elkarte
bat dinamizatu eta kudeatzeko.
Derrigorra da lizentziatura edukitzea
Euskal Filologian edo Enpresaritzan,
eta Durangaldean bizitzea. Erreferentzia: 6.644. SARTU. Tel.: 94-620 04
49. Lanbiden alta emonda egon behar
da.

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

LANA
ESKAERAK
Ileapaintzailea behar da egun erdiz lan
egiteko, arratsaldez.
Tel.: 94 682 68 83
Durango. Neska gazte euskalduna
behar da arropa denda batean lan
egiteko. Bidali kurrikuluma argazkiarekin helbide honetara.
E-mail: dendadurango@gmail.com
Andre euskalduna behar da ume bat
zaindu eta etxeko lanak egiteko.
Tel.: 94 622 50 48
Abadiño. Ileapaindegi batean lan
egiteko neska bat behar da.
Tel: 94 681 78 80
Elorrio. Pertsona bat behar da
garbiketa orokorra egiteko enpresa
batean. Tel.: 94 658 44 15
Sukaldari laguntzailea behar da.
Asteburuetan jai. Tel.: 666 484 210
Zaldibar. Gazteleku (ostiraletik
igandera) eta Zapatublairako(zapatu
bat bai eta bestea ez) hezitzaile bila
gabiltza. Beharrezkoa da 18 urte edo
gehiago izatea, euskaraz ondo jakitea
eta haur nahiz gazteekin jarduteko
trebea izan eta gogoa edukitzea.
E-mail: haurrak@txatxilipurdi.com
Tel.: 943 79 54 46.

Osteguneko 12:00ak arte
jasotako iragarkiak ostiral
horretako alean argitaratuko
ditugu. Beranduago jasotakoak hurrengo alean.
DOAKO IRAGARKIAK
(partikularrak):
• Bidali mezua hurrengo
helbide elektronikora:
anboto@anboto.org edo
• Deitu 94 681 65 58
telefonora
ORDAINDUTAKO IRAGARKIAK (ez profesionalak):
Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat prezio eta
neurri aukeran. Kontsultatu
94 621 79 02 telefonoan.

Durango. Umeak zaintzeko emakume
euskalduna behar da. Irailean zehar 5
ordu goiz/arratsaldez eta urrian zehar
2 ordu arratsaldez.
Tel.: 616 748 109
Pertsona bat behar da umeak
eskolara eramateko eta etxeko lanak
egiteko. 07:30etik 11:00etara. Kotxea
izatea derrigorra da.
Tel.: 660 723 602
Durango. Merkataritzako agentea
behar da bezeroen bilketa eta
mantenurako. Derrigorra da esperientzia izatea eta Durangaldean bizitzea.
Erreferentzia: 6.449. SARTU.
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.
Durango. Merkataritza agentea behar
da aseguruen informazio eta
salmentarako. Derrigorra da heziketa
ertaina izatea, ordutegi malgua izatea
eta Durangaldean bizitzea. Erreferentzia: 6.455. SARTU.
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.
Durango. Enpresa batek kazetaria
behar du euskaraz lan egiteko.
Derrigorra da Kazetaritzan lizentziatua
izatea, EGA izatea, Quarkxpress eta
Photoshop programak menderatzea
eta Durangaldean bizitzea. 8 orduko
lanaldia, 2009ko urrian hasi eta
2010eko iraila arteko kontratuarekin.
Erreferentzia: 6.555. SARTU.
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.

Iurreta. Elektrikaria behar da tentsio
baxuko instalazioak egiteko. Egun
osoko lanaldia. Derrigorra da bi
urteko esperientzia izatea, kotxeko
karneta izatea eta Durangaldean
bizitzea. Erreferentzia: 7.027. SARTU.
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.
Durango. Merkataritza zuzendaria
behar da atzerrian sare komertzialen
kudeaketa eta zabalpena egiteko.
Talde komertziala gidatuko da.
Derrigorra da hizkuntzak jakitea
(ingelesa, eta alemaniera edo
frantsesa) eta marketing eta finantza
ezagutzak izatea. Lidertza gaitasuna
eskatzen da. Erreferentzia: 7.115.
SARTU. Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden
alta emonda egon behar da.
Durango. Estetizista behar da.
Derrigorra da esperientzia izatea eta
Durangaldean bizitzea. Lanaldi osoa
asteartetik larunbatera. Azaroan
hasteko. Erreferentzia: 7.117. SARTU.
Tel.: 94-620 04 49. Lanbiden alta
emonda egon behar da.

ESKAINTZAK
Elorrio. Haur Hezkuntzako teknikaria
arratsaldetan umeak zaintzeko prest,
astelehenetik ostiralera. Neska
euskalduna eta esperientziaduna.
Tel.: 688 640 604 (Lohitzune)
Neska euskalduna klase partikularrak
eman zein umeak zaintzeko prest.
Kotxea daukat eta Haur Hezkuntzako
titulua ere bai. Tel.: 680 274 327

Gizon heldua eta esperientziaduna
nagusiak edo gutxitu psikikoak
zaintzeko prest. Laguntzaile psikiatriko
teknikoa naiz.
Tel.: 636 025 493
Magisteritza ikasitako neska esperientziaduna klase partikularrak eman,
haurrak zaindu, eskolara eraman edo
etxeko lanak egiteko prest. Kotxea
daukat. Euskalduna.
Tel.: 615 735 385
Esperientziadun neska euskalduna
arratsaldetan umeak zaintzeko prest
dago. Baita beste edozein lan egiteko
be.
Tel.: 690 776 431

Neska euskalduna portalak eta
tabernak (gauez) garbitzeko prest.
Tel.: 664 142 904
Asteburuetan pertsona nagusiak
zaintzeko prest nago. Aste barruan
gauez. Tel.: 650 610 194

LOKALAK
ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje itxia alokagai Alde
Zaharretik gertu. Tel.: 665 729 936

ETXEBIZITZAK

Durango. Garaje itxia alokagai
Landako inguruan. Tel.: 652 865 780

Abadiño. Garajea alokagai Matienan,
Pinako plazaren azpian.
Tel.: 94 681 70 67

IRAKASKUNTZA

SALGAI

EMAN

Mallabian. Baserria salgai 20.000
metroko lur zatiarekin. Oso toki polita.
Tel.: 655 702 647.

Neska euskalduna arratsaldez klase
partikularrak emateko prest. Ingeles
maila ona. Tel.: 615 708 238

Berriz. Pisua salgai erdigunean. 3
logela. 70 m2. Oraintsu erreformatua.
Tel.: 653 709 695

DBHra arteko klase partikularrak
ematen ditut. Italiera eta ingelesa ere
bai. Tel.: 651 709 327

Durango. Pisua salgai Jesuiten
inguruan. 3 gela, 2 komun, eskatza
eta egongela. Balkoi bi ditu. Garajea
eta barbakoa ere bai.
Tel.: 618 555 452

Matematikako klase partituklarrak
ematen dira. Elorrion edo inguruetan.
Tel.: 636 025 493

Elorrio. Pisua alokagai.
Tel.: 637 022 444

Neska gaztea haurrak zaintzeko eta
arratsaldetan edozein lanetan orduka
aritzeko eskaintzen da.
Tel.: 615 716 232

BMW 318 IT salgai. 98. urtekoa.
Gasolina. 143 zaldi. Pack M. 171.000
Km. 4.500 euro, negoziagarria.
Tel.: 662 040 493

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

Durangoko jaietan tabernan lan
egingo nuke gauez, barran.
Tel.: 676 985 501

Elorrioko neska bat etxeetan ilea
apaintzeko prest dago, astelehenetik
ostiralera arratsaldez, eta zapatu
goizetan.
Tel.: 637 315 085 (Iraia)

Opel Astra 150c. Diesel salgai.
Familiarra. Gehigarri guztiekin.
2005ekoa. Egoera oso onean. Prezioa
negoziagarria. Tel.: 650 874 594

Iurreta. Garajea alokagai. Itxita.
Tel.: 94 681 60 27

Elorrio. Atiko berria salgai. 50 m2.
Logela, sukaldea, egongela, komuna
eta igogailuarekin. Oso polita.
Alokatzeko aukera.
Tel.: 606 043 835

Neska euskalduna arratsaldetan
umeak zaindu zein klase partikularrak
emateko prest. Tel.: 653 712 460

SALGAI

Elorrio. Irailetik aurrera, arratsaldez
ume txikiren bat zaintzeko prest nago.
Euskalduna, arduratsua eta esperiantziaduna naiz.
Tel.: 635 704 512

Esperientziadun neska euskaldunak
klase partikularrak ematen ditu
Berrizen, Haur Hezkuntza, DBH zein
Batxilergoko ikasleentzako. Goizez
umeak ikastolara eramateko ere prest.
Tel.: 605 763 942

Esperientziadun emakume euskalduna
umeak eta pertsona nagusiak
zaintzeko prest. Tel.: 680 509 532

MOTORRA

ERRENTAN EMAN

Txalet txikia urte osorako alokagai
Ramalesen, Kantabrian.
Tel.: 653 733 457
Durango. Pisua alokagai Kalebarrian.
Logela bi. Hirugarren solairua,
igogailuagaz. Eraikin berria. Urriaren
1etik aurrera.
Tel.: 686 989 963 edo
696 163 532

ERRENTAN HARTU
Abadiño. Pisua alokatuko nuke
Zelaietan.
Tel.: 699 295 914
Durango. Semeagaz konpartitzeko
alokairuko pisu baten bila nabil.
Tel.: 605 749 443

KONPARTITU
Durango. Logela alokagai Durango
erdialdean dagoen etxe berri batean.
E-mail: lagunok@gmail.com
Elorrio. Neska bat behar da pisua
konpartitzeko. Tel.: 634 462 503

Lizentziatua laguntza klaseak emateko
prest, bakarka. LH, DBH eta Batxilergoa. Tel.: 686 810 203

HARTU
Bakarkako ingeles klase partikularrak
jaso nahi ditut.Tel.: 690 776 431
Ingeles maisua behar da bakarkako
klase partikularrak emateko.
Tel.: 615 007 216
Italiera klase partikularrak jaso gura
ditut. Durangon edo Durangaldean.
Tel.: 620 218 271

ANIMALIAK
SALGAI
Akerra salgai. Azpizuri arrazakoa. 3
urte ditu eta adar gabekoa da.
Tel.: 94 621 82 57
Spaniar Breton arrazako txakurra
salgai. Hiru hilabete eta erdikoa.
Bakuna guztiak hartuta eta ehizarako
prest. Tel.: 94 658 33 53
Lau mozal angloarabe eta gurutzatu
bat salgai. Urte bat eta bi bitartean.
Papelekin.
Tel.: 677 602 160

OPARI
Artzain txakur emea oparitzen dut.
Hiru hilabetekoa.
Tel.: 616 936 351

Iragarki taula

anboto 2009ko urriaren 9a, barikua

BESTEAK

EROSI

ditut. 225 euro.
Tel.: 606 307 439

Bikiak paseatzeko aulkitxoa erosi
gura dut. Tel.: 650 573 607

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

SALGAI
Berogailu elektrikoa salgai. 30
litrokoa. Berria da, erabili gabekoa.
Tel.: 699 295 914
Arkoi izozkailua salgai. Ignis ICF 271.
Berria da, erabili gabekoa.
Tel.: 699 295 914
Etxeko kanpaia salgai. Isla estilokoa.
Ia-ia barria da. Pando markakoa.
Altzairu herdoilgaitzekoa.
Tel.: 94 622 56 73
Play Station 3 salgai. 80 GB. Ia erabili
barik. Jokoak eta mandoak oparitzen

BEREZIAK

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

Afrikar trentzak eta beste hainbat
orrazkera egiten ditut.
Tel.: 676 009 302. Dikson.

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

Txakur hezitzailea. Eusko Jaurlaritzan
erregistratua. Hainbat zerbitzu
eskaintzen ditut.
Galdetu arazo barik.
Tel.: 656 791 027

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

Athleticen bazkide txartela alokagai
denboraldi osorako.
Tel.: 679 058 167

45-50 adin tarteko lagun bila nabil,
arratsaldero ibilaldiak egiteko
txakurrarekin eta abar.
Tel.: 636 847 262
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Ekitaldi ahaztezin bat izan nahi baduzu
girotu ezazu zeure gustuko musikarekin. Biotxe Durangoko biolontxelo eta
biolin bikotea da. Orkestretan jotzen
hainbat urte egin eta gero, errepertorio zabala dugu aukeran ezkontza,
inaugurazio eta ekitaldiak girotzeko.
Euskadi osoan zehar mugitu gaitezke.e-posta:biotxe@hotmail.com
Tel.: 635 746 176 (Maialen)

Poltsikoko egutegiak badituzu, edo
bildumak egiten badituzu deitu
zenbaki honetara.
Tel.: 665 718 061
Atxondo. Karabanak gordetzeko
zerbitzua. 900 m2-ko lokala.
Tel.: 618 608 908

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

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

INMOBILIARIAK
Askatasun etorbidea, 10
Tel./Faxa:94 681 66 66

48200 DURANGO
inmoduranguesado@gmail.com

www.inmoduranguesado.com

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

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

ETXEBIZITZA SALGAI

ETXEBIZITZA SALGAI

• Askatasun Etorbidean: Promozio berriak. 1,2,3 eta 4
logelakoak.
- Logela bakarra garajea eta trastelekuarekin
200.000+BEZ
- 2 logela garajea eta trastelekuarekin 230.000+BEZ
- 3 logela garajea eta trastelekuarekin 350.000+BEZ
• Tabira: Luxuxko etxebizitza berrien promozioa.
Ganbararekin.
• Ezkurdi: 130 m2. 4 logela. Garajea. Handia.
• Askatasun Etorbidea: 123 m2. 4 logela. Garajea,
trastelekua eta ganbara. Altuera ona. Etxe osoak
kanpora ematen du. Eguzkitsua.
• Montebideo: 140 m2. 4 logela. Balkoi handia.
Ganbara.
• Fray Juan de Zumarraga: 108 m2. 4 logela. Altuera
ona.
• Komentu kalea: 88 m2. 4 logela. Ganbara. Garajea
aukeran.
• Herriko Gudarien kalea: 105 m2. 3 logela. Garaje
itxia. 42 m2-ko terraza.
• Askatasun Etorbidea: Erdi berria. 92 m2. 3 logela.
Garajea eta trastelekua.
• Monago Torre: 130 m2. 3 logela. Garajea,
trastelekua eta ganbara.
• Ermodo: Estreinatzeko. 105 m2. 3 logela. Garajea,
trastelekua eta ganbara.
• Ermodo: Erdi berria. 90 m2. 3 logela. Garajea eta
ganbara. Balkoia.
• Zabale: 90 m2. 3 logela. Garajea eta trastelekua. 2
balkoi. Etxe osoak kanpora ematen du.
• Askatasun kalea: Duplexa. 98 m2. 3 logela. Garajea
eta trastelekua. Erdi berria. Oso polita.
• Murueta Torre: 88 m2. 3 logela. Garajea eta
trastelekua.
• San Ignazio: 104 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara.
Erdi berria. Altuera ona. Kanpora ematen du.
Eguzkitsua.
• Juan Mari Altuna: 90 m2. 3 logela. Garajea eta
trastelekua. Berriztatua.
• Pagasarri kalea: 94 m2. 3 logela. Garajea eta
ganbara. Erdi berria. Kanpora ematen du.
• Txibitena: 103 m2. 3 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Garajea eta trastelekua.
• Iparraguirre: 80 m2. 3 logela. Guztiz berriztatua.
Altuera ona.
• Astarloa: 75 m2. 3 logela. Berriztatua. Igogailuarekin.
• Ezkurdi: 100 m2. 3 logela. Pisu handia, berriztatzeko.
• Aramotz: 70 m2. 3 logela. Berriztatua. Bizitzen
sartzeko prest.
• Laubideta: 70 m2. 2 logela. Garaje itxia. Beheko
solairua lur sailarekin.
• Mendizabal: 63 m2. 2 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Ganbara.
• Astxiki: 74 m2. 2 logela. Kanpora ematen du.
Garajea eta ganbara. Balkoi handia.
• Fray Juan de Zumarraga: 75 m2. 2 logela. Garajea
eta trastelekua.
• Matxinestarta: 72 m2. 2 logela. Garajea eta
ganbara.

• Durango: Aukera ona. Bizitzen sartzeko prest.
156.300 €.
• Plateruen Plaza: Atikoa. Estreinatzeko. 2 logela.
Terraza handia. Garajea.
• Durango: Estreinatzeko. Logela bakarra. Sukaldea
jantzita. 192.000 €.
• Tronperri: 115 m2. Guztiz kanpora ematen du.
Eguzkitsua. Ganbara eta garajea. Solarium-a eta
txokoa.
• Ermodo: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi berria. Bizitzen sartzeko prest.
• Pinondon: Duplexa. 126 m2. Guztiz kanpora ematen
du. Ikuspegi ikusgarriak.
• Montevideo: ( Jesuitas ). Erdi berria. 3 logela eta 2
komun. Ganbara eta garajea.
• Murueta Torre: Azkeneko solairua terrazarekin. 3
logela. Garajea eta trastelekua.
• Mendizabal: 2 logela eta 2 komun. Eguzkitsua.
Ganbara eta garajea.
• J. Olazaran kalean: 3 eta 2 logela. 2 komun. Garaje
itxia.
• Tabira: 2 logela eta 2 komun. Eguzkitsua.
• San Ignazion: 3 logela eta 2 komun. Kanpora ematen
du. Eguzkitsua. Terraza. Garajea aukeran.
• Antso Eztegizen: 3 logela, komuna eta egongela.
Terraza. Eguzkitsua.
• Ezkurdin: 150 m2. 4 logela, 2 komun eta egongela.
Terraza. Aire girotua. Garajea.
• Ezkurdin: 70 m2. 1.go solairua.
• Mikeldin: 4 logela eta 2 komun. Ganbara.
• Sasikoa: 2 logela. Erdi berria. Ganbara. Garaje itxia.
IURRETA
• Bidebarrietan: 3 logela. Igogailua. Terraza handia.
• Maspe kalean: 3 logela eta egongela. Igogailua.
Berogailua eta terraza. 200.000 €.
• Zubiaurre: 3 logela. Bizitzen sartzeko prest. Guztiz
jantzia. 210.000 €.
• Dantzari kalean: 2 logela. Aukeran. 190.550 €.
ABADIÑO
• A.Baesclin: 3 logela. 192.000 €.
• San Trokaz: Logela bakarra. Erdi jantzia.
• Iturritxu: Berria. 2 logela eta 2 komun. 2 Terraza.
Ganbara eta trastelekua. Garajea.
• Matiena: 3 logela. 180.000 €.
ZALDIBAR / BERRIZ
• Zaldibar: Berriztatua. Eguzkitsua. 3 logela, egongela
eta sukaldea. 201.188 €. ( 33,5 mill. ).
• Zaldibar: Zalduasolo. 90 m2. 3 logela, 2 komun eta
egongela. Terrazak. Garajea aukeran.
• Berriz: 2 logela. Berriztatua. 154.500 €.

LOKAL KOMERTZIALAK
• Madalena: ( Landako ) 80 m2. Instalazio guztiekin.
• Iurreta: 109 m2.
• Iurreta: 255 m2. 1.380 €.
• Landako: 60 m2. Guztiz egokitua. 650 €.
• Oiz kalean: 60 m2. 125.000 €.
• Montevideo: 22 m2. Alokairuan.

ETXEBIZITZA SALGAI
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.
• Tabira: Eraikuntza berria. Logela bakarreko
apartamentua. Sukalde jantokia, komuna eta
eskegitokia.
• 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.
• Barrenkale: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak.
• Herriko Gudarien kalea: 3 logela, 2 komun, egongela
eta sukaldea. 2 terraza eta garaje itxia.
• Astarloa: 3 logela, egongela balkoiarekin, sukaldea,
eta komuna. Ganbara.

IURRETA
• 2 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiarekin. 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. Estreinatzeko.

ATXONDO
• 2 logela, 2 komun, sukaldea, eskegitokia eta
egongela. Garajea. Berria estreinatzeko. Prezio
interesgarria.

TXALETAK SALGAI
ABADIÑO
• Mendiola. Bifamiliarra.Eraiki berria.
Estreinatzeko.Informazio pertsonalizatua.

ELORRIO
• Jaral de Bedoya. 240 m2-ko txaleta eta 200 m2-ko
lorategia. Garaje bikoitza, txokoa, sukalde eta egongela
handiak, 4 komun, 4 logela bikoitz eta terraza. Beheko
solairua, lehenengo solairua eta bigarren solairua.
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DENPORAPASAK
HITZ GEZIDUNAK

SUDOKU

HOROSKOPOA

Aries
martxoak 21 - apirilak 20

Karga
lanak

Puskak

Jaurtigaiak

Belar
landare

Harri
puska
txiki

Ai, ai, ai! Zer polita den bizitza,
ezta? Maiteminduta egotearen
ondorioak dira horreek. Mukizapiak
eskura izan, badaezpada!

Taurus
Alegiazko
istorio

apirilak 21 - maiatzak 20
Aspaldi txarto eroan arren, gaur
egun bestelakoa izan leiteke zuen
artekoa. Pertsona guztiak aldatzen
gara noiz edo noiz.

Afrikako
estatua
Pl., lore
mota

... eta,
... arren

Bakterioak

* Irudiko
perretxikoa

Gemini
maiatzak 21 - ekainak 20

Letoniako
hiriburua

Errep., fruitu mota

Azkenekoa

Baztango
herria

Hartu dozu aipatutako trena?
Nobedaderik? Ez pentsatu, gauzak
beti hain onak izango direnik...

Cancer
ekainak 21 - uztailak 20

Röntgen

Zuk maite dozu bera, eta berak be
zu maite zaitu. Ez izan horren
dudarik. Oraingoz, behintzat, hartuemon osasuntsua daukazue.

Ate
ingurua
Zaborra

Irrikak,
gurariak,
apetak

Aletu

Leo
uztailak 21 - abuztuak 23
Batzuetan ahaztu egiten dogu nor
garen eta nondik gatozen. Aste
honetan emon begiratu bat argazki
zaharrei.

Joan den
urtea

Begirada
Leku
horretan

Modua

Virgo

Zeruriko
ur

abuztuak 24 - irailak 23

Bizkaieraz,
bike

Osasuna ez da lelokerietan ibiltzeko
kontua. Zaindu zaitez, eta asteburuak aprobetxatu egizuz kirola
egiteko!

Izaera
Gauza,
gaia
Nor
deklinabidearen
atzizkia

Libra
irailak 24 - urriak 23
Urduritasunez gainezka bizitzea ez
da bape ona. Estresak jan egiten
zaitu. Hoba dozu ardiak hartu eta
mendira joatea.

Z
A
T
I
A
K

U
Z
I
A
K
K
O
Z
K
O
R

SOLUZIOAK

A
T
A
R
I
A

Urriaren 9an Izar Antxiak
bere lehenengo urtea
egingo dau. Zorionak gure
printzesari, etxekoen eta,
batez be, Eukeneren
partez.

Z
B A L
M I
N A H
I L O
G A
E N A
R A M
I K A
A
I
E U
U R R
I A

Aitziber eta Eneko. Urriaren 3an jai polita ospatu genduen
bikote jator honen kontura. Argazkian ikusten doguz
arineketan Kubara bidean. Pena, monitordo koadrila
fenomenoenak eurekin ezin dogula joan,hurrengoan izango
da. Zoriontsuak izan, bikote!

Scorpius
urriak 24 - azaroak 23

Z
I
Z
A
H
O
R
I
A

agurrak: zorionak@anboto.org-ra
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ZORION AGURRAK

Zure nagusia geroago eta gitxiago
aguantatzen dozu. Saiatu lasaitasunez hartzen, bestela, lehertu egin
behar dozu laster.

Sagitarius
azaroak 24 - abenduak 23
Bizimodu honetan gauzak ez dira
beti zuriak edo beltzak. Ulerkorragoa izatea komeni jatzu; lasaitasunez hartu.

Capricornus
abenduak 24 - urtarrilak 20
Kotxeagaz zabilz beti, alde batetik
bestera. Erabili gehiagotan garraio
publikoa, eta bizikletaren alde egin.

Aquarius
urtarrilak 21 - otsailak 18
Zergaitik arduratzen zaitu besteek
esango dabenak? Zergaitik
baldintzatu hainbeste zure jarrera?
Jokatu naturaltasunez.

Piscis
Urriaren 3an 50 urte bete ziren Ismael eta Maite ezkondu
zirela. Zorionak, bikote, eta mosu handi handi bat, familia
guztiaren partez.

Urriaren 4an Martxel Azkorbebeitiak sei urte egin zituen.
Zorionak, Martxel. Mosu handi
handi bat, familia guztiaren
partez.

otsailak 19 - martxoak 20
Txisteak barrea eragiteko erabiltzen
dira, eta zureek hori, behintzat, ez
dabe eragiten. Mr. Bean baino
pasatuago dagoz!
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AKUILUAN

Jone Guenetxea

Argazkia: Iban Gorriti

“Gizartean gertatzen dabilzen
aldaketek tabernan eragiten dabe”
Durangoko tabernariak jaietarako indarrak hartzen dabilz. Aste bitan ez dabe atsedenik izango
urangoko jaiak barraren barruko aldetik ikusiko ditu Pili Aranak. Azken asteotan taber narien txandak prestatzen eta kamarak betetzen dabilz Alpino tabernan,
jaietarako dena prest egon daiten.
Gizartearen aldaketek tabernetan eragiten dabela dino Pilik. Hain geurea
den txikiteoa galtzen dabilela azaldu
deusku.

nengo gizonak eta orain geuk.
Denon artean aurrera ateratzen
dogu.

Noiz ekin zeuntsan tabernako
lanari?
Guk 26 urte daroaguz Alpino tabern a n .
Lehe-

Zelan bururatu jatzuen tabernari izatea?
Orain bizi dogun moduko krisi
sasoi batean Jabi eta Joxi langabezian geratu ziren. Alpino mendizale taldeko bazkide nintzen, eta
urte beterako taberna hartzea pentsatu genduen bizimodua atera
ahal izateko.
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Lanean hasi zinenean zer iruditu jatzun?
Sekula ez jat tabernako lana gustatu. Beti esan izan dot azkena
taberna dela, baina, begira:
hementxe nabil beharrean.

Jaien aurreikuspena
zelan egiten dozue?
Musika barriztu,
lana antolatu...
Ordu askoko
lana denez,
jente asko
behar izaten
da txandak
beteahal
izateko.

Ordutegiekin ados?
Oraingo ordutegiagaz ados nago.
Oraindino ez dogu jakinarazpen
ofizialik jaso, baina ez dot uste
aldaketarik egongo denik.
Bezeroengan aldaketarik somatu dozue?
Aspaldion aldaketa sozial handiak gertatzen dabilz. Jente nagusia zahartzen dabil. Erdikoak gelditzen gara, eta gazteak astean
zehar ez dira irtetzen, gauza puntual baterako ez bada. Gidatzeko
kontuek be izango eben eraginik.
Dena dela, gidatu behar dauenak
ez edateari ondo erizten deutsat.
Alkohol bako edarien merkatua
hazten dabil, baina.
Geroago eta alkohol bako edari
gehiago saltzen dogu. Azkonizaga osabak ez leuke
pentsatu be egingo
hainbeste ur salduko
genduenik. Alkohol
bako zuritoa be
asko saltzen dogu.
Bezeroen jarrera
be aldatu da?
Ba i , o r o k o r re a n
hobera egin dauela
esango neuke. Jenteak dantza
edo gura

dauena egiten dau, eta ez dago
lehenago besteko bronkarik.
Txikiterorik badago?
Baten bat bai, baina geroago eta
gitxiago.
Jenteak zer edaten dau jaietan?
Zuritoak eta kalimotxitoak eskatzen deuskuez gehien. Ekonomiarendako eta sabelarendako onenak dira.
Edari arrarorik?
Batzuetan kanpoan oporretan
egon den jentea zeozer barria
eskatzera etortzen da. Astia badaukat, prestatzen dot.
Tabakoaren kontrako legeari zer
deritzozu?
Lokalak txikiegiak dira tabako bako
leku bat egokitu ahal izateko. Tranpa egiten dabilzelakoan nago.
Debekatuta badago, denontzako
debekatu daiela. Ni ez naz tabernako atean munizipal lana egiten
ipiniko.
Zer izaten da handiago, jaiak
hasteko edo amaitzeko gogoa?
Bai hasi bai amaitu, pozik beti.
Kaxa handiagoa egitea behar
dogunez, baxuagoak diren hileetan mantentzeko, jaiak ondo jatorkuz. Halan be, adin bat be badaukagu egunez eta gauez txandaka
ibiltzeko.
Jaietako ekitaldiren batean parte hartzen dozu?
Ez. Lanetik atseden hartzera joaten naz.

Pili Arana
Durangarra
Alpinoko tabernaria
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LAUHORTZA

Miren Amuriza
Bertsolaria

Ketan
Gure historiaren orrialdeei
hautsa kendu eta Erdi Arora
salto eginez gero, ketan ikusiko geunkez Nafarroa, Ipar
Euskal Herria zein Baskongadak; barkatu, gaur egun
Euskal Autonomia Erkidego
deitua.
Keari jarraituz, baleiteke Zugarramurdiko akelarrera iristea, edo Zeberioko
plazan emakume gazte bat
garretan aurkitzea. Izan be,
ez dira atzo goizeko kontua
sorginak edo Deabruaren
semeak izatea egotzita, herritarrak salatu, atxilotu eta
epaitzen zitueen polizia
antzeko indarrak.
Atxilotuei torturak jasan
eta gehienak errunduntzat jo
ondoren, aukera bi baino ez
eutseezen emoten: egindako pekatuez damutu eta
urkatuak izatea, edo damutu ezean sutan erretzea.
Eliza katolikoaren
defentsa atxakitzat harturik,
sistema hori hedatuz zihoan Europa zein Ameriketako kolonietan zehar. Euskal
Herrian be geroago eta ohikoagoak ziren mugetako jente edo liburu trafikoaren kontrola, odol garbitasunaren
aldarria eta, oro har, monarkiaren kontra zegoen guztiaren ezabaketa.
Mendeen joanean, gertakari horreetako asko ahaztu egin dira, beste zenbait
ipuin bihurtu. Badago, ordea,
izen modernoagoen azpian
bizirik geratu denik be.
Izenen harira, ia ahaztu
dot heretikoek atzeman eta
zigortzeko eliz-epaitegi horri
Inkisizino deitu eutsiela aipatzea. Ez, barkatu berriro: gaur
egun Audientzia Nazional
esaten jako.
Eskerrak Madrilen baten
batzuk Lancreri buruzko
apunteak nik baino hobeto
ikasita daukiezen.

