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Traña-Matienako Osasun Zentroa zabaltzeko
ez daukala dirurik dio Osakidetzak

Abadiñoko alkateak azaldu duenez,
Jaurlaritzan diru-laguntza eskatu dute
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••DDuurraannggoo
Tabira auzorako proposamena
aurkeztu du ezker abertzaleak

••OOttxxaannddiioo
Gaztetxo eta helduendako ipuin
kontaketa plazan

••MMaallllaabbiiaa
Jasokundeko abesbatza 
‘Oh Happy Day’-ko finalean

••MMaaññaarriiaa
Herriko lapurretez ohartarazi du
Udalak Ertzaintza
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Mallabia eta
Izurtzarako
proposamenak
atzera bota dituzte
Batzar Nagusiek
DDuurraannggaallddeeaa  •• Talde Mistoak
Mallabirako eta IzurtzarakoAz-
piegitura, Garraio eta Hirigintza
Batzordean aurkeztutako legez
besteko bi proposamenak ez zituz-
ten onartu. Mallabian Trabakuko
pasabidea eraikitzea proposatu
dute. Izurtzan, berriz, biribilgunea
eraikitzeko datak jartzea, N-623
errepidea herrigunetik ateratzeko
proiektua bultzatzea eta ibilgai-
luen abiadura moteltzeko neu-
rriak hartzea eskatu dute. Bi herrie-
tako udalek, hala ere, aldarrika-
pen hauei eusten jarraituko dutela
azaldu dute. 
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HERRIRIK HERRI
ABADIÑO

Osasun Zentroan mediku bat gehiagok dihardu lanean. Judit Fernandez

Diru-laguntza eskatu
diote Jaurlaritzari
Matienako Osasun
Zentroa handitzeko

Atzo eguerdian komunikabi-
deak deitu zituen Jose Luis
Navarro alkateak, Traña-

Matienako Osasun Zentroa “zabal-
tzeko proiektuak aurrera darraie-
la” eta gaia Osakidetzagaz lantzen
jarraitzen dutela esateko. Matie-
nako anbulategia handitzea 2010
urte honetan egitea Osakidetzaren
lehentasunen artean ez egoteko
arriskuaz jabetuta, Osasun Zen-
troak zabaltzeko Eusko Jaurlaritzak
aukeran ipini duen diru-laguntza
eskatu duela Udalak azaldu du
alkateak. “Normalena Eusko Jaur-
laritzak lanak burutzeko behar
dugun 52.000 euroko aurrekontua
bere osotasunean finantzatzea
litzateke”, dio Navarrok. 

bestekoa” bazen gaia, orain zelan
ez dagoen “lehentasunen” artean.
Alkatea gai honegaz “itsututa”
egon dela eta ematen zuena bai-
no “zerbitzu gutxiago” ipiniko
dituztela dio zinegotziak. Beste
aukera batzuk ez baloratu izana
kritikatu du Basaurik. J.G./I.E.

Osasun Zentroa zabaldu ahal iza-
teko asmoak eragin du Jubilatuen
Egoitza lekuz aldatzea”. Batzor-
dean Osakidetzak ez duela diru-
rik inbertituko ezagutzean “engai-
natuta” sentitu direla diote. 

Araitz Basauri zinegotziak gal-
detu du Osakidetzarendako “ezin-

Oposizinoa
Jeltzaleek eguaztenean komunika-
bideetara bidalitako prentsa oha-
rrak ipini zuen osasun etxearen
obren finantziazioaren gaia mahai
gainean. 

EAJk kritikatzen duenez,
“350.000 euroko kostua izan duen

Proiektua arriskuan dagoela esanez, oharra kaleratu
du EAJ-k asteon; gezurtatu egin du Gobernuak

Osasun Zentroaren aldame-
nean dagoen Jubilatuen Egoitza-
ren erdia hartuko duela Osasun
Zentroak dio, eta proiektuaren
planoak eskuan hartuta azpima-
rratu du “benetan larria” dela gaur

egungo zentroan dagoen leku fal-
ta”. Espazio berrian kontsulta pasa-
tzeko eta gaixoen harrerarako gune
berriak egingo dituzte. Jeltzaleei
“herritarrak informazio faltsue-
kin nahastea” egotzi die alkateak.

Jaurlaritzaren diru-laguntza
lortu gura dute Matienako
Osasun Zentroa handitzeko

Orlan Isoird
Berrizko EAJren
alkategai
Orlan Isoird ipini du EAJk dato-
rren udal hauteskundeetako
Berrizko zerrendaburu, gaur
egungo alkate Jabier Azpitarte
beharrean. Jose Miguel Apraiz
Berrizko Juntako presidenteak
azaldu duenez, joan zen apirila-
ren 15ean egindako batzarrean
"gehiengoak" babestu zuen Orlan
Isoirden hautagaitza, "batzarre-
ra heldu zen hautagaitza baka-
rra". Durangaldeko gainerako
herri gehienetan, berriz, aho
batez aukeratu dira herrian herri-
ko hautagaitzak.

Orlan Isoird gaur egungo
alkateordea da, eta Gobernazio
eta Kontuen Komisioko presi-
dentea. Joan zen legintzaldian
Kultura arloko zinegotzi izan
zen. G.A.

Ur emari
gehiago herrian
auzoak kaltetu
barik
Berrizko Udalak auzoetako ur
hornidura eta herrirako behar
denerako ur emari handiagoa
bermatuko duen lanak hasiko
ditu apirilaren amaieran. Murgoi-
tiko depositutik Zelaieta baserri-
raino urarentzat sekzio handiko
hodia sartuko dute, orain dagoen
sekzio txikiko hodiaren paralelo;
kilometro bateko distantzia da
bide ertzetik zein landatik doa-
na. Diametro txikiko hodia San
Juan auzoa urez hornitzeko era-
biliko dute, eta diametro handi-
ko hodi berria herrira doan ura-
rentzako bidea izango da. Izan ere,
Zelaieta baserritik herrira doan
hodia diametro handikoa da, lan
hauekin bide osoan egongo da
diametro handiko ur-hodia.

Alkateak azaldu duenez,
"lanak apirilaren amaieran edo
maiatzaren hasieran hasi eta hile
eta erdian amaituko dira".  Gai-
nera lanak bi onura dituela aipa-
tu du ; "San Juan auzoak bere ur-
hodia izango du, eta herrian ur
emari handiagoa behar bada
ziurtatuta egongo da auzoei kal-
terik eragin gabe". Lanak 25.000
euroko kostua izango du mate-
rialetan; langileak udal kontra-
tazioak izango dira G.A.

BERRIZ

300 ume inguru batu ziren, joan zen domekan,
Traña-Matiena izan zen Umeen Dantzari Egunean

Matiena Durangalde osoko
dantzari txikienen bilgune

Lagunen emanaldiak adi-adi jarraitu zituzten umeek. 

Auzoko Iluntze dantza taldeak
antolatuta Durangaldeko ume
dantzarien elkargune eta oholtza
izan zen, joan zen domekan, Traña-
Matiena. Eskualdeko herrietako
300 neska-mutil dantzari batu
ziren Umeen Dantzari Egunaren
2010eko edizioan.

Eskualdeko bederatzi dantza
taldetan euskal dantzak ikasten
diharduten umeek astero-astero
euren herrietan ikasten dutena
guraso zein lagunei erakusteko
aukera izan zuten bertan. Zorno-
tzako Udabarri, Durangoko Tron-
perri eta Txoritxu-Alai, Berrizko
Iremiñe, Elorrioko Betsaide, Atxon-
doko Andasto, Ermuko Txindurri,
eta Abadiñoko Talde Batuak eta
aurtengo hitzordua antolatu duen
Iluntze taldeetako dantzariak batu
ziren domekan. I.E.

meak eta gizonak ez daude ber-
dintasun-egoeran oraindik, zori-
txarrez: alargunak, ezkondu bako
amak eta beste emakume talde
batzuk egoera ahulean daude
gizartean, eta litekeena da zerga-
ordenantzak kalte egitea eurei,
zerga-ordenantza prestatu zenean
euren egoera ez zelako aintzat
hartu”.Genero politika gaietan adi-
tuak diren Yolanda Jubeto eta Mer-
txe Larrañaga irakasleek burutu-
ko dute azterketa. I.E.

Zergen bilketa arautzen duen orde-
nantzak emakume taldeei kalte
eragiten ote dien aztertuko dute
Euskal Herriko Unibertsitateko
irakasle bik. Ekimena bultzatu
duen Berdintasun Arloko udal-
zinegotziaren berbetan, "emaku-

Durangaldeko bederatzi
dantza taldetako dantzarien
emanaldiak izan ziren

Zergen ordenantzaren
gaineko EHUren azterketa

Genero politika gaietan
adituak diren Yolanda Jubeto
eta Mertxe Larrañagak
burutuko dute azterketa
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“Maratoi gozoa”
antolatuko dute
Haitiren alde
Zubiguneak Durangoko elkarteen
tailer parte-hartzaileak “elkarta-
sunezko mokadutxoak” eskainiko
ditu bihar, apirilaren 24an,
18:00etan Ezkurdiko plazan.  Anto-
latzaileek ekimenari Haitirentza-
ko 100 tarta izena jarri diote.  Herri-
ko elkarteetako kideek pastelak
prestatuko dituzte, eta zati bakoi-
tza euro baten truke salduko dute.
Batutako diru guztia Haiti berre-
raikitzeko proiektuetara bidera-
tzea dute helburu. Herritarrei zapa-
tuko ekitaldian parte hartzeko
deia egin diete. 

Durangok Haiti gogoan eki-
menak herrialde hartara laguntza
bidaltzeko beste hainbat ekintza
antolatu ditu Durangon.  Duran-
goko Udala, Zabaltzen-Sartu,
Andereak, Appedur, Asociación
Ghana, Bateginez, Caritas, Geu
Be, Gure San Fausto Berria, Herria
auzo elkartea, Irrikiclown, Jesui-
ten Etxea, M´lomp eta +Dendak
dira antolatzaileak. J.G.

Zubiguneak Durangoko
elkarteen tailer parte-
hartzaileak antolatu du 

Tabiran gune berdea eta
Kiroleneren eraikin berria
egokitzea proposatu dute

Durango maite dugulakoeki-
menagaz bat eginda, Duran-
goko ezker abertzaleak Tabi-

ra auzoak etorkizunean izan behar-
ko lukeen garapen ereduaren
gaineko hausnarketa egin du. Gaur
egun Fundifesek hartzen duen
lur-zatian eta handik Tabirako fut-
bol zelairaino doan zatian gune
berdea, haurrentzako txintxau-
nak eta Kirolene kirol irakaskun-
tzen eskolaren eraikin berria
aurreikusi dituzte.

Kirolene kirol irakaskuntzen
eskola hara eramatea proposatu
dute. EAEn dagoen horrelako esko-
la bakarra da eta Kiroleneren era-
gina eta entzutea nazioartean
zabaltzen da; Durangok "ezin du
erreferentzialtasun hori galtzea
arriskuan ipini". Dagoeneko
badauden azpiegiturak ere balia-
tu daitezkeenez, ez ei luke “hain-
besteko inbertsiorik eskatuko”, eta
“gainera, ikasle gehiago hartuta
komertzioei mesede egingo lioke”.

Durangon gune berdeko par-
keen beharrizana dagoela esan
zuten. Parkearen ezaugarri nagu-
sietakoa erabilgarritasuna litzate-
ke: "Ez dugu postal baterako argaz-
kia izan dadin gura",azaldu zuen
Oier Perez zinegotziak. 

Txintxaun estaliak
Txintxaunen arloan ere gabezia ei
dago Durangon.Estalitako gunea
izango litzateke, urteko sasoi guz-
tietan erabilera bermatuz. J.D.

Fundifesetik Tabirako futbol zelaira doan lur-zatian kokatu dute proposamena.

‘Euskal Harley’ herrira
zabaltzen saiatuko dira
aurtengo ekitaldian

Iaz hasitako bideari jarraituz, aur-
ten Euskal Harley jaiaren bigarren
aldia antolatzen dabiltza +Den-
dak eta Más Curvas elkarteak
elkarlanean. Uztailaren 2an, 3an
eta 4an izango da.

Iazko lehenengo aldia arra-
kastatsua izan zen, Iñigo Carre-
to +Dendakeko kidearen esane-
tan, baina "eguraldi txarrak gura
baino gehiago baldintzatu zuen
ekimena". Hala ere, iaz 300 bat
harley batu ziren, eta aurten ere
hainbatek Euskal Harleyrako inte-
resa erakutsi dute: "Madril, Kata-
lunia, Leon eta beste hainbat toki-
tatik deitu digute Euskal Harleya-
ren inguruan galdetuz".

Harleyari eta motorzaleei
zuzendutako aurtengo aldian jai
giroa herrira gehiago zabaltzen
ahaleginduko direla adierazi dute:
"Iaz Landako Erakustazokara
mugatu ginen gehienbat. Aurten
Alde Zaharrera eta Madalena
ingurura zabaltzen saiatuko gara.

Izan ere, denda eta komertzio
askok eskatu digute jaia eremu
horietara ere eramateko".

Natxo Martínez Udaleko
ordezkariaren esanetan, "aurrea-
kordio bat itxita daukagu +Den-
dakegaz; 12.000 euro jasoko lituz-
kete eta azpiegituretan ahal dugun
neurrian lagunduko genieke".

+Dendak-ek iazko aldia posi-
ble egin zutenei oroigarri bana
eman zien joan zen asteko pren-
tsaurrekoan: Eusko Label, Deia,
Metalbide, Hirumet, Neumáti-
cos Etxebarria, Cafés Baqué, Txa-
koli Arrizola eta Electricidad Biok,
Mas Curvas eta Durangoko Uda-
lak jaso zituzten oroigarriak. J.D.

Datorren martitzenean
inauguratuko dituzte
igerileku berriak 
David Meca igerilariak eta hainbat igeriketa klubek 
parte hartuko dute inaugurazio ekitaldian

hartuko du. Horietan ospetsue-
na David Meca igerilaria da.
Durango eta Abadiñoko igerike-
ta klubak, Mugarra triatloi taldea
eta beste hainbat talde ere joan-
go dira. Bertan izango da Javier
Berasategi ere,  1967an Tabirako
igerilekuak inauguratu zituena. 

Helburu berriak dituzte
kudeatzaileek, "orain arte heldu
ez garen jendearengana ailegatu
gura dugu"; langabetuak eta 23
urtez azpikoak aipatu dituzte,
adibide legez. 

Hiru igerileku egin dituzte: bi
nagusientzako dira bat umeen-
tzakoa, erlaxatzeko ere badena.
Bestalde, kirol-guneak makinekin
hornituriko gimnasioa eta aero-
bica, spinning-a… praktikatzeko
aukera eskaintzen du. J.D.

Amaitu dituzte Landakoko igeri-
lekuetako lanak eta apirilaren
27an, 19:00etan, inaugurazioa eki-
taldia egingo dute; besteak bes-
te, David Meca igerilaria etorriko
da. Maiatzaren 3tik aurrera zaba-
lik egongo da herritarrentzako.

Durangoko Gobernu Taldeak
azaldu duenez, hilaren 27ko eki-
taldian gonbidatu ugarik parte

1967an Tabirakoak inauguratu
zituen Javier Berasategi ere
joango da ekitaldira

Ezker abertzalearen proposamenak txintxaun parkea ere jasotzen du

Anbulatorio ondoan daude igerileku berriak.

Durango eta Abadiñoko
klubak eta Mugarra triatloi
taldea bertan izango dira

Denda eta komertzio askok eskatu ei du bigarren
aldi hau ez mugatzeko Landako Erakustazokara

+Dendak eta Más Curvas
elkarteek Udalaren eta
Turismo Bulegoaren 
laguntza jaso dute aurten

DURANGO
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DURANGALDEA

Ibilgailuak Izurtzan zehar astiroago joatea gura dute. 

Mallabia eta Izurtzako
proposamenak, atzera
Batzar Nagusietan

Trabakuko errepideko pasagunea
egiteari eta Izurtzan saihesbidea
eta biribilgunea eraikitzeari lehen-
tasuna ematea ez dute onartu Biz-
kaiko Batzar Nagusiek. Azpiegitu-
ra, Garraio eta Hirigintzako Batzor-
dean Talde Mistoak egindako arauz
besteko bi proposamenak bertan
behera gelditu dira, EAJ, PP eta PSE-
EEren kontrako botoekin. Talde
Mistoa alde agertu zen.

Mallabiko alkate Aitor Loio-
lak azaldu duenez, Osma, Gerea
eta  Zengotitako  auzokideek egoe-
rari irtenbide bat bilatzeko eska-
tzen duen sinadura bilketan 644
sinadura jaso dituzte. Oinezkoek
Trabakuan lau errei zeharkatu
behar dituzte bidea gurutzatzeko.
“Herri txiki batean kopuru handia
da, eta oraindio elkarrizketa bate-
rako ere ez dituzte deitu”. Kotxeen-
dako N-633 errepidea konpon-
tzen dabiltzanez “oinezkoendako
eta animaliendako pasabidea erai-
kitzeko unea oraintxe” dela dio
alkateak. Aldundiak herrian arris-
kutsuak diren puntuak konpon-

tzen dihardu, bidegurutzeak mol-
datuz. Sarrerak eraikitzen dabil-
tza Trabakuan, Goitan eta Osman.
Pasabidea eraikitzeko data  jartzea-
ri garrantzitsua deritzo, eta ezta-
baida guztia “autoen arazoa kon-
pontzera mugatzea” kritikatu du. 

Izurtzarako proposamenak
saihesbidea eta biribilgunea erai-
kitzea planteatzen zituen. herri-
gunetik pasatzen den N-623 erre-
pideko trafikoa moteltzeko neu-
rriak ere eskatzen zituzten.
“Biribilguneko proiektuagaz hain-
bat aldaketa egitea eskatu digute,

eta lan horretan urteak darama-
tzagu”, salatu du Iker Ballarin alka-
te-ordeak. Saihesbidea LZPan ibil-
bide alternatibo moduan aurrei-
k u s i  d u t e l a  g o g o r a t u  d u .
Herriarendako trafikoa moteltze-
ko neurriak hartzea garrantzitsua
dela azaldu du Ballarinek. J.G.

Ezker abertzaleak Mallabirako eta Izurtzarako
aurkeztutako proposamenek ez dute aurrera irten 

IZURTZA

Mallabiko auzokideek 644
herritarren sinadurak 
bildu dituzte

Ballarin: “LZPan saihesbidea
ibilbide alternatibo moduan
aurreikusi dute”

ELORRIO

Parke bati Agirre izena
jartzea eztabaidagai

Azken udalbatzarrean EAJk Nize-
to Urkizu kalean dagoen parkeari
Jose Antonio Agirre Eusko Jaurla-
ritzako lehenengo lehendakaria
izandakoaren izena ipintzeko eska-
tu zuen, mozio batean. Mozioak
ez zuen aurrera irten, ezker aber-
tzalearen aurkako botoekin.

Ana Otadui EAJko zinegotziak
aurten Agirre hil zeneko 50. urteu-
rrena dela gogoratu eta "merezi-
tako omenaldia egiteko aukera

eta une egokia" dela esan zuen.
PSE-EEko zinegotzi Mari Carmen
Muñozek mozioaren alde egin
zuen, Agirre "demokrata batera-
tzailea" izan zela gogoratuz.

Niko Moreno alkateak bat
egin zuen gainerako zinegotzien
iritziekin, eta Agirreren "joera
ezberdinak bateratzeko ahalme-
na" azpimarratu zuen, bere izena
zein garrantzia aldarrikatuz. Bere
eta Gobernu Taldearen ezezko

botoa prozesua aurrera eramate-
ko moduan kokatu zuen. Izan ere,
udalbatzar berean Elorrioko
kaleen izendegi berritua onartu
zuten, eta EAJren proposamena
dagokion batzordera eramateko
eta han lasaitasunez eta irizpide
guztiak kontuan hartuta hausnar-
tzeko eskatu zuen.

“Borondate falta”
Otaduik horiek "arrazoi ahulak"
direla erantzun zion, eta "boron-
date falta" ikusi zuen ezker aber-
tzalearen jarreran.  Era berean,
EHAko zinegotzi Jose Antonio
Alkorta udalbatzarrera ez etorri
izana salatu zuen. Azaldu zuenez
"batzordean mozioaren alde" ager-
tu zen "baina udabatzarrera eto-
rri ezik , horrek ez du balio". J.D.

Herriko parke bati Jose Antonio Agirreren izena
ipintzeko EAJren mozioak ez zuen aurrera irten

Aho batez onartu zituzten Auzo
Kontseilua sortzeko estatutuak

Udalbatzarrean aho batez  onar-
tu zituzten Auzo Kontseilua era-
tzea ahalbidetu duten estatu-
tuak. Udalbatzarrean izan ziren
auzoetako ordezkari  legez esta-
tutuak sortzeko batzarretan izan
diren ordezkariak ere.

Alderdiek Auzo Kontsei-
luaren balioa azpimarratu
zuten. Auzoetako ordezkariak
ere gustura ziren. Esaterako,
Leizeko ordezkari legez joanda-
ko Marcos Arroitak “auzoen
garapenerako tresna ona” izan-
go dela azpimarratu zuen: “Auzo
bideak, seinaleztapena… arlo
askotan lan egin daiteke Auzo
Kontseiluan”.

Pisu tutelatuan
bizitzea leporatu
diote alkateari
Atxondoko EAJk David Cobos
alkatea Udalak tutelatzen duen
pisu baten bizi dela salatu du
asteon. Premia bereziak dauzka-
ten atxondarrentzat  da pisu hori,
eta orain arte bertan emakume
bat bizi izan da. EAJk zabaldu
duen idatzi baten arabera, “mar-
txoaren hasieran pisua hutsik
geratu zen, eta geroztik alkatea
bizi da han”. Jeltzaleek pisu tute-
latu hori zelan kudeatu Ongiza-
te Batzordean lantzeko eskatu
dute. 

David Cobos  alkateak azal-
du du EAJk zabaldutako idatzian
“zentzuzko zer edo zer idatzita
egongo balitz” erantzungo lukee-
la. Akusazio pertsonal hori ezez-
tatu eta horren aurrean ezer esa-
tekorik ez daukala adierazi du;
“esatekotan nire abokatuak esan-
go du”.  Gaineratu duenez, “deli-
tua izan daiteke horrelako deli-
tu bat leporatzea”.  A.U.

EAJ: “Martxoaren hasieratik
hutsik dago pisua, eta
alkatea han bizi da”

Cobos: “Ez dauka zentzurik.
Zer edo zer esan behar bada,
nire abokatuak esango du”

ATXONDO

Auzobideetako
zirkulazioa
geldotzeko
Hasi ditu Udalak herriko auzo-
bideetatik igarotzen den trafi-
koaren abiadura moteltzeko hel-
burua duten sistema berriak ipin-
tzeko lanak. Azkeneko egunetan
ekin diete, besteak beste, oinez-
koendako bideak margoztu eta
seinaleztapen berriak ipintzeko
beharrei. Tokiko Inbertsioetara-
ko Espainiako Gobernuaren diru-
laguntzagaz finantzatuko dituz-
te beharrok, eta 22.000 euroko
aurrekontuagaz dihardute. 

Aldaketa puntuala
Gaur eguerdirako Udaletxean
deitu izan duten ohiko udalba-
tzarrean, bestalde, joan zen urte
amaieran onartu zuten 2010era-
ko aurrekontuaren gaineko zen-
bait aldaketa puntual egitea pro-
posatu du Udal Gobernuak. 

Azken hilabeteetan herrian
burutu dituzten hainbat obratan,
hasierako proiektuetan aurreiku-
si barik zeuden lanak barneratu
dituztela azaldu dute; zenbait
obren hasierako egitasmoetan
jasotzen ez ziren hobekuntzak
burutu dituztela. I.E.

Herriko auzobideetako
trafikoa moteltzeko neurriak
ezartzea helburu duten 
lanak egiten dihardute
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MAÑARIAZALDIBAR

Zaldibarko liburutegi
berria gaur zabalduko
dute, Liburuaren Egunean

la, mendia, bidaiak, emakumea...
topaketa errazteko asmoz. Eta
nobedadeak ere leku berezia izan-
go du, jendeak hobeto identifika-
tzeko. Gainera, "wifia daukagu
jendeak bere ordenagailuagaz
etortzeko, eta laster ordenado-
reak ipiniko ditugu". DVDak eta
CDak ere badaude alokagai.

Liburutegian 700 bazkide
daude, eta Vidal liburuzainak baz-
kide kopurua eta erabilera igo
egingo dela uste du, ordenagai-
luak ipintzen dituztenean. G.A.

Zaldibarko Udal Liburutegi berria
gaur, Liburuaren Nazioarteko Egu-
nean, zabalduko dute. Lehengo
liburutegia halako bi dela aipatu
du Jabier Vidal liburuzainak, eta
hainbat espazio sortzeko aukera
eskaini du, nagusiena eta umee-
na bereiziz; Txiki-txokoa, umeen-
tzat beste txoko bat, egunkariak
eta aldizkariak irakurtzeko txokoa,
eta ikasteko eta ordenagailuekin
ibiltzekoa. Horrez gainera, libu-
rutegian dauden 12.000 liburuak
gaika bereizi dituzte; guraso esko-

Liburutegi berrian ordenadoreekin ibiltzeko
aukera dago, eta horrek “jendea erakarriko du”

Liburutegian hainbat espazio daude, lekua aprobetxatuz.

Ekitaldi ugari antolatu
dute Zaldibarren Castet
Egunaren inguruan 

tet elkarteraino kalejira. Ondoren,
Castet elkartearen egoitza aurrean
ekitaldia eta luntxa. Asteburu
osoan 1937ko apirileko egun haiek
gogoratzeko erakusketa izango da
kalean; Santamañezarren izanda-
ko borrokan Iñaki Castet batailoi-
ko komandantea eta 40 gudari eta
miliziano hil ziren. G.A.

Castet eguna dela-eta Zaldi-
barko Castet, Durango
1936 eta Berriz Gogoratzen

elkarteetako ordezkariek hainbat
ekitaldi antolatu dute asteburura-
ko. Hamazortzigarren Castet Egu-
na izango da aurtengoa, eta egi-
tarau zabala antolatu dute. Larun-
bat goizean ikur faxisten ezabaketa
egingo dute. Biharamunean,
10:00etan Santamañezarrera igoe-
ra udaletxe aurretik irtenda. Gai-
lurrean ekitaldi txiki bat, eta
12:30ean San Martin plazatik Cas-

1937ko apirileko egunak gogoan Zaldibarren;
ekitaldien artean, Santamañezarrera igoera

Zaldibarren apirilaren 24 eta 25ean hainbat ekitaldi daude.

1993an antolatu zuten lehen
Castet Eguna Zaldibarren, izen
bereko elkarteak antolatuta

Ertzaintzari gutuna
idatzi dio Udalak,
lapurretei buruz
Auto barruko irratia edo kotxean
utzitako baliozko gauzak hartze-
ko egin zuten lapurreta, joan zen
astean, herriko aparkalekuan zeu-
den hiru autotan. Azkenaldian
herrian lapurreten kopurua hazi
egin den irudipena dauka herritar
askok, eta joan zen asteko lapurre-
taren ostean, Durangoko  Ertzain-
buruari gutuna bidali diola jakina-
razi du Udalak: gertatutakoa lako
lapurretak ekiditeko “segurtasuna
hobetzeko ahaleginak egin” ditza-
tela eskatu diotela poliziari eman
du Udalak jakitera. 

Lapurreten areagotzea era-
kusten duten datuak azaldu ditu
asteon Udal Gobernuak. Besteak
beste, azken aste eta hilabeteetan
txanpon makinetako diruaren bila
herriko tabernetan hainbat aldiz
sartu direla, eta herriko baserri
batean baliozko tresnak ere era-
man zituztela esan dute. Auto,
taberna eta baserrietan ez ezik,
herriko landetan bildotsak edo
txaboletatik tresnak lapurtzera ere
sartu direla nabarmendu du Udal
Gobernuak.  I.E.

“Segurtasuna hobetzeko
ahaleginak egin ditzala” eskatu
diote Ertzaintzari, Gobernuak
azpimarratu duenez
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MALLABIA

Mallabiko taldea burubelarri dabil zapatuko emanaldia prestatzen.

‘Oh Happy Day’-ko
finalean lehiatuko da
Mallabia zapatuan

Jasokunde abesbatza Oh
Happy Day saioko finalera
heldu da. Mallabitar guztien

artean ikusmin handia sortu du
ETB1eko abesbatzen lehiaketak.
Mallabiko taldeak, urtarrilean tele-
bistako platoa lehenengoz zapal-
du zuenean, ez zuen itxaroten fina-
leko norgehiagokara heltzea. Asti-
garraga eta Eibar izango dituzte
aurrez aurre zuzenean, bihar gaue-
ko 22:00etan emitituko den fina-
lean.  Iratxe Uribelarrea abesba-
tzako zuzendariak azaldu duenez,
adin askotako kideak daude abes-

batzan eta esperientzia horrek har-
tu-emana estutzeko balio izan die.

Mallabian, baina, jaiari tri-
kipoteoagaz 20:00etan hasiera
emango diote. Herri-afarian
21:00etan elkartuko dira. Finala
zuzenean ikusteko pantaila erral-
doia jarriko dute 22:00etan fron-
toian. Saioan zuzeneko konexioak
egingo dituzte jaiko giroa plato-
tik ezagutzeko. Trikileku taldeak
00:00etatik 02:00etara tabernaz
taberna ibilbidea girotuko du, eta
abesbatzako kideei harrera egin-
go diete herrira heltzean. J.G.

Astigarraga eta Eibar izango dituzte mallabitarrek
aurkari ETB1eko abesbatzen lehiaketan

Aiartzako
auzobideko
lanak
hastekotan dira
Joan zen hilean adjudikatu zituz-
ten Aiartzako auzobidea konpon-
tzeko lanak. Momoitio auzoan
kokatuta dago bide hori, eta diru-
laguntza bitartez aterako dute egi-
tasmoa aurrera. 

Hain zuzen ere, Espainiako
Gobernuak Tokiko Inbertsioetara-
ko Estatu Fondotik ematen dituen
diru-laguntza da bidearen kon-
ponketa ahalbidetuko duena. Guz-
tira, 34.702 euro jaso ditu Udalak
Madriletik.

Egitasmo horretako lanak
Urre enpresari egokitu zaizkio,
adjudikazioz. Udaleko ordezka-
riek azaldu digutenez, apiril amaie-
rarako aurreikusten dute lanak
hasita egotea. 15 eguneko epean
auzobideak itxura berria izatea
itxaroten dute.

Joan zen urtean ere jaso zuen
Garaiko Udalak Tokiko Inbertsioe-
tarako Estatu Fondoaren dirua;
San Migel kalea urbanizatu zuten
orduan, espaloia eraikiz eta apar-
kalekuak atonduz. M.O.

OTXANDIOGARAI

Motxotegiko eolikoen eta
goi tentsioko linearen
proiektuak salatu zituzten

Lehengoari dagokionez,
Motxotegi gaina “erabat txikitu”
gura duten 12 aerogeneradore
ipiniko dituzte; bigarrenak, “Keri-
xara eta Anteparaluzetako bizila-
gunak zuzenean kaltetuko ditu”.

Ondoren, etorkizuneko alterna-
tibak aurkeztu zituzten. Alterna-
tiba horiek subiranotasun ener-
getikoaren bidea lantzen dute eta
landa-lurrak antolatzea eta babes-
tea ere badute helburu, besteak
beste. Asmo horiek Herritarren
Kontseiluan eztabaidatuko dituz-
te. Han herritarren iritziak jaso-
ko dituzte eta horiek praktikara
eramateko konpromisoa ere har-
tu dute. J.D.

Batia plataformak, Otxandio mai-
te dugulakoekimenaren barruan,
“garapen eredu autodestrukti-
boari” aurre egin eta Otxandio
“benetako iraunkortasunerantz”
bideratzeko alternatibak aurkez-
tu zituen joan zen zapatuan.

Mundua gidatzen duen “neo-
liberalismo basatia” salatuz,
Otxandiori eragiten dioten proiek-
tu bi salatu zituzten: Motxotegin
Iberdrolak eraiki nahi dauen par-
ke eolikoa eta tentsio altuko linea:
“Gure ingurunean inpaktu eko-
logiko larria eragingo dute”, esan
zuen Aritz Otxandiano alkateak.

Batiak Otxandio maite
dugulako ekimenaren barruan
eman zuen prentsaurrekoa

Batiak Otxandio iraunkorrago egitea helburu 
duen plangintza aurkeztu zuen prentsaurrekoan

Zapatuan eman zuten prentsaurrekoa, Udaletxe parean.

Parke eolikoak Motxotegi
gaina “guztiz txikituko”
duela salatu zuten

Gaztetxo zein
helduentzako
ipuin kontalari
saioa gaur
Liburuaren Nazioarteko Eguna
dela-eta, ekintza bi antolatu ditu
Kultura Batzordeak. Gaur,
18:30ean, gaztetxoei zein hel-
duei zuzendutako ipuin konta-
lari saioa eskainiko du Doro Zur-
baranek plazan. Saio berezia da,
antzerkia eta kantua ere uztartzen
d i t u e l a k o  b e re  s a i o a n .
Bestalde,irakurzaletasuna sus-
tatzeko helburuz, laster 300 telaz-
ko poltsa banatuko dituzte Libu-
rutegian. Poltsak eskuragarri jarri
ondoren, Liburutegira doanari
poltsa bat emango diote, liburuak
eramateko aproposa. Jaurlari-
tzako diru-laguntza baliatuko
dute ekimen hori egiteko.

Bestalde, apirilaren 30ean
22:00etan eta maiatzaren 1ean
17:00etan, Mugaldekoak filma
euskaraz ikusteko aukera egon-
go da Kultur Etxean. Otxandio
Euskadiko Filmategiak sustatu-
tako zirkuituaren barruan sartu
zen, eta horren bitartez ekarri-
ko dute filma Kultur Etxera. J.D.
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Gerediaga elkarteak eta Uda-
lak, Euskaltzaindiaren,
Labayru ikastegiaren, Bil-

boko Gotzaintzaren eta Iurretako
kofradien laguntzagaz antolatu
dute bihar, apirilaren 24an, Karme-
lo Etxenagusiari oroimenaldia egi-
teko Euskaltzale Eguna. 

Bihar, eguerdiko 12:00etan,
Ibarretxe kultur etxean burutuko
dute Euskaltzale Egunaren ekital-
di nagusia, eta Euskaltzaindiaren
ordezkaritzan Adolfo Arejitak,
Labayruko Igone Etxebarriak eta
Angel Mari Unzuetak hartuko dute
ekitaldian berba. Bilboko gotzain
laguntzaile izan zen Etxenagusia-
ren lanen ingurukoak izango dira
hitzaldiak, eta Iurretako dantza-
riek eta abesbatzak ere saioak
eskainiko dituzte ekitaldian.

Karmelo Etxenagusiari omen
egiteko Euskaltzale Eguna

"Durangaldeko emakume eta
gizonek euskararen alde eginda-
ko lanak ezagutzera eman gura
ditu" Euskaltzale Egunagaz, Gere-
diaga elkarteak; “isildutakoak eta
askotan ezezagunak diren lanak
ezagutzera" emanez.

Karmelo Etxenagusia
Lan ugari eta errekonozimendu
asko jasotakoa izan zen Karmelo
Etxenagusia. Iurretan jaio zen,
1932ko apirilaren 24an, Ertzilben-
goa baserrian, eta Bilbon hil zen

2008ko azaroaren 6an. Euskal-
tzaindiako kide izan zen, euskara
batuaren oinarriak erabaki ziren
batzarrean partu hartu zuen bes-
teak beste, 1968an Arantzazun.
Liburu eta artikulu asko idatzi
zuen: tartean, euskal literatura-
ren bost antologia.  I.E.

Bihar, 12:00etan, Ibarretxe kultur etxean egingo dute ekitaldi nagusia

Adolfo Arejitak, Igone
Etxebarriak eta Anjel Mari
Unzuetak hartuko dute
biharko ekitaldian hitza

IURRETA

Anderebide,
kofradiarik
kofradia oinez 
Ibarretxe kultur etxetik aterako
da biharko, apirilaren 24rako,
Anderebide emakumeen elkar-
teak antolatu duen ibilaldia.
Kofradietan zehar egingo dute,
09:00etan kultur etxetik abiatu-
ta ibilaldia. Bestetik, Zoru pelbi-
koa sendotzea ikastaroa eskaini-
ko du Anderebidek, maiatzaren
10etik aurrera, zazpi sesiotan:
616.490.506 telefonoa ipini dute
izena emateko. I.E.

Parke bat atonduko dute
txapa-lantegia eraitsita

Eraikina eraisteko egin beharreko
tramiteak burutzen dihardutela
eta txapistegi zaharra zen eraiki-
na datozen aste bat edo bian bota
egingo dutela azaldu digu Iñaki
Totorikaguena alkateak asteon.
Eraikina eraitsi ahal izateko bai-
menak lortuak dituzte dagoeneko

Udalean, baina eremu hori birgai-
tzeko lanak egin ahal izateko, Eus-
ko Jaurlaritzaren sailburuordetza-
ren baimena behar dutela aurre-
ratu digu alkate jeltzaleak: lurzoru
horri beste erabilpen bat eman
ahal izateko Eusko Jaurlaritzaren
oniritzia behar du Udalak.

Leku horretan parke bat egi-
tea da Udalaren asmoa, datozen
aste bat edo bian txapistegi zaha-
rraren eraikina bota eta lurzorua
birgaitzeko lanak egingo dituzte
horren ondoren. I.E.

Astebetean edo hamar-hamabost egunean 
eraikina bota egingo dutela azaldu du alkateak

Eraikina botatzeko beharrezko baimenak ditu Udalak. 

Txapisteria zaharrak hartzen
duen lurzorua birgaitzeko
Eusko Jaurlaritzaren baimena
jaso behar du Udalak

Oromiñoko San
Marko jaiak gaur
arratsaldetik
Gaur gaueko mozorro, musika,
dantza giro apartagaz hasiko
dituzte Oromiño auzoan jaiak:
April Festgaragardo festagaz abia-
tuko dituzte jaiak gaur. 

Apirilaren 24an, bihar jaso-
ko dute Donien Atxa, eta lagun-
tzen dutenentzat makailau errea
eskainiko dute ohitura denez. 

Bihar, berriz, ume zein nagu-
sientzako ekitaldiak antolatu
dituzte: briska txapelketa,
umeentzako jolasak, tortilla txa-
pelketa zein erromeria izango
dira, txarri harrapeketagaz amai-
tuko duten zapatuan. Domekan
ere jarraitu egingo du jai-giroak
Oromiñon, San Marko jaiei
amaiera beroa emateko. I.E.

Jesuitak ikastetxeko Goiza taldeak hirugarren saria irabazi du
Alcoa Fundazioak sustatzen duen RetoAlcoa enpresa lehiake-
tako zortzigarren edizioan. Marilen izan zen sari banaketa, eta
Oihane Gulín, Oier Ozaeta eta  Gorane Gorospek diploma bana
jaso zuten. Guztira, hainbat komunitateko 500etik gora ikaslek
parte hartu dute lehiaketan.

Finalisten artean izan ziren Madrilgo, Alicanteko eta Lugo-
ko ikastetxe batzuk ere. Sari banaketaz gainera, bertaratu ziren
finalista guztiek enpresa eta kontsultore batzuetako profesio-
nalek eskainitako Oportunidades de Inserción Social Laboral ize-
neko seminarioan ere parte hartu ahal izan zuten.

Jesuitak ikastetxea hirugarren
RetoAlcoa enpresa lehiaketan

DURANGO

Lau hitzaldi ‘Kontsumoa eta
nagusiak’ izenburupean
Durangoko Udaleko Adinekoen Sailak eta Eusko Jaurlaritzako
Kontsumo Zuzendaritzak elkarlanean, ‘Kontsumoa eta nagu-
siak’ programaren beste edizio bat antolatuko dute, apirilaren
26tik 30era (17:00etan), Durangoko Adinekoen Udal Egoitzan.
Jon Ariño medikuak, apirilaren 26an, Elikadura eta nutrizioa
izango ditu berbagai. Igor Marcosek apirilaren 28an Adinekoen
segurtasuna izango du hizpide. Tailerrak ere antolatuko dituz-
te. Apirilaren 27an Elikadura osasunerako baldintza moduan,
eta apirilaren 29an Arriskuak ezagutu, istripuak ekidin izan-
go dira  bi ikastaroetan landuko dituzten arloak. 

Azkenaldian zuen alabak krisketa ixten du bainugelara sartzen
denean. Krisketa nola zabalarazi eta nola jo aldaba? izenburu-
pean, aita-ama eta seme-alaben arteko komunikazioaz berbal-
dia eskaini zuen Andoni Egaña bertsolariak. Hainbat guraso,
ikasle eta irakasle batu zen Hizkuntz Eskolako Areto nagusian
Egañaren hitzaldia entzun eta bertan parte hartzeko. 

Ibaizabal Ikastolak antolatu zuen ekitaldia, bere hamar-
garren urteurreneko ospakizunen baitan. Andoni Egaña ber-
tsolaria izateaz gainera, komunikazioan aditua eta seme-ala-
ba biren aita ere bai. 

Andoni Egaña, gurasoen eta
seme-alaben hartu-emanez

Durangaldeko Aralarrek eta Iratzarrik A-8 autopistaren ordain-
lekuan protesta ekitaldia egin zuten zapatuan. Ordainlekuaren
goiko aldean pankarta bat ezarri zuten, Erakundeei peaje sozia-
laren beharra aldarrikatuz izenpean. Durangaldeko Aralar eta
Iratzarriko kideen esanetan, "bada garaia Aldundiak inposatzen
duen bidesari politikan aldaketa erradikala aldarrikatzeko". Bil-
tzen duten dirua ez dela "garraio publikoa hobetzeko edo
garraio plan jasangarriak diruz laguntzeko bideratzen" salatu
zuten. Aralarrek "doako ordainsaria" ez duela aldarrikatzen gogo-
ratu zuen, baina argi dagoela Aldundiak ez duela asmorik
"ordainsari sozialik" ezartzeko.

Aralar “bidesari soziala” eskatuz
autopistako ordainlekuan

IURRETA
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✑

GoogleEarth eta Elorrioko elizak
GoogleEarthek, txori batek bezala, gauzak zerutik ikusteko auke-
ra paregabea ematen du. Nork ez du GoogleEarthen bidez bere
etxea bilatu, zerutik zer itxura duen ikusteko?

Elorrioko ermita eta elizak zerutik begiratzen baditugu kon-
turatuko gara ez daudela edozein tokitan eraikita. Ondoko iru-
dian ikusi ahal den moduan, Abadinoko Andra Mari ermita,
Elorrioko Sortzez Garbia eta Gazetako Andra Mari ermita, lerro-
katuta daude. Hirurak Ama Birginaren adbokaziopean. Horrez
gain, hiru eliza hauen ardatz nagusiak lerro horren gainean
daude, Iparraldearekin 110º inguruko angelu bat eginez. 

Bestalde, Elorrioko beste ermita bik (Mendrakakoa eta San
Josekoak, hain zuzen ere) Elorrioko Sortzez Garbiarekin bes-
te marra bat osatzen dute, lehenengo ardatzarekin 90º eginez
eta horrela gurutze bat marraztuz Elorrio erdian. Esan beha-
rra dago kasu bietan lerrokatzeek badutela metro batzuen erro-
rea. “Gurutze” horren marra luzea 6.5 km ingurukoa da eta
errorea 40 metro azpitik dago; hau da, %1a baino txikiagoa da.
Eliza hauek eraiki ziren sasoirako, orain lau-bost mende dela,
ez dago txarto…..

Hau guztia, baliteke txiripaz izatea eta hasiz gero topa-
tzen, beste ermita batzuk beste marrekin lotuz, edozein irudi
geometriko aurkituko genuke. Edo ez. Azken hitza norberak
dauka: GoogleEarth dohainik da………..

Gabriel Ibarra - Elorrio

Durangaldeko AHT Gelditu Elkarlanaren
astebururako deialdia

Abiadura Handiko Trena eraikiz Hego Euskal Herri osoa 400
km-tan zehar urratzeko asmoa dute eta horrek, eragin sozio-
ekonomiko itzelak ekartzeaz gain, gure ingurumenean, hau
da, Euskal Herriko mendi, ibai, koba, errekasto, animalia, lan-
dare eta, oro har, gure inguruko ekosistemak osatzen dituzten
elementu guztiengan eragin itzulezinak izango ditu. Guztiok
jakin badakigu horrelako ezaugarriak dituen azpiegituraren
eraikuntzak inguratzen gaituen paisaia erabat aldatuko due-
la, jada ugariak diren biaduktuak bikoiztu egingo dituela, jada
aurkitzen zailak diren isiltasun-parajeak desagerrarazi egin-
go dituela, tontorrera erdi-bidean hain baliagarri zitzaigun itu-
rria lehortu egingo duela, orain arte industria eta etxebizitzen
eraikuntzatik at mantendu diren bailarak alde batetik beste-
ra zeharkatzearekin gizakion mundu globalizatu eta moder-
no bilakaraziko dituela... 

Horren guztiaren adibide ditugu Arrasate eta Aramaioko uda-
lerriak. Aramaioko bailara, kasu, edertasun aparteko udalerria

izaki, AHTaren itzelezko ingurumen eraginen eta paisaiari eman-
dako kolpe latzaren menpe geratzen ari da. Bertan 1.405 metro
luze eta 70 metro altuerako biaduktu erraldoia eraikitzeko obrak
eta AHTaren gainerako eraikuntza-lan guztiak, ingurugiro kali-
tate zalantzaezina duten hainbat ingurune eta landagunetan era-
gin bortitza izaten ari dira, inguruaren esentzia zeharo aldatu-
rik. Aramaion, gainera, urtarrilaz geroztik, AHTaren lanek era-
gindako lur-jauzi itzelaren ondorioz, Arrasatera doan errepidea
erabat itxita dago Aramaioko bizilagunen eguneroko bizitza era-
bat eraldatuz. Lur-jauziak ia egunero gertatzen dira horrelako
azpiegituren eraikuntza-lanetan, ia egunero erortzen dira "hon-
dakinak" menditik, ia egunero kentzen diogu aurreikusi gabe-
ko "hondarren" bat gure paisaiari... baina Aramaion gertatuta-
koa bizilagunek eurek aurreikusi eta ohartarazitako lur-jauzia
izan zen. Biaduktu luzearen zutabeetako bat mendi-mazela
aldapatsuan eraikitzeko asmoa zuten, baina eremua ukitzen hasi
aurretik ere, azken hilabeteetako kamioi pisutsuen eta inguru-
ko lurren mugimenduek eraso larria egina zioten eta lur-jauzia-
ren aurreko egunetako euriek azken bultzada eman zioten, lur
eta harkaitzez osaturiko hamara metro kubiko mendi-hegaletik
erauziz. Itzuliko al dute "aurreikusi gabe" erauzi den lur hori
guztia bere tokira? 

Durangaldean bertan ere, jada AHTaren obren ondorioak
jasaten ari gara. Tristea da benetan Durangoko igerilekuaren ondo-
an dagoen panorama eta Abadiñoko Mendiola auzoko obrek gure
inguru paregabea nola txikitzen duten ikustea. Baina ez hori baka-
rrik, obren alboko bizilagunak egunero-egunero pairatzen duten
zarata, kutsadura eta kaltea jasangaitza da; adibidez, gauez
tunela zulatzeko egiten diren leherketek Durango eta Izurtza
mugan bizi diren biztanleei ez die lorik egiten uzten, eta, gaine-
ra, Izurtzan leherketen ondorioz hainbat baserritan zartadurak
agertu dira; Udalatx mendiaren zulaketen ondorioz egunero ur
pila galtzen da, eta jada Arrasate inguruko baserri batzuek ur
arazoak dituzte; Mañaria, Udalatx eta Astxikiko harrobien ekoiz-
pena izugarri hazi da azken urtean, horrek mendiei egiten dien
kalte konponezina eraginez...

Gizarteari inolako onurarik ekarriko ez dion azpiegitura xahu-
tzaile, antiekologiko eta antisozialaren bultzatzaileek naturari
eragiten dizkion kalteak gutxienekoak direla behin eta berriz erre-
pikatzen badigute ere, guk guztiok badakigu hori guztia gezurra
dela. Hori jakinda, mugi gaitezen eta adieraz dezagun behingoz
gure aurkakotasuna!

Hori dela-eta, Durangaldeko AHT Gelditu! Elkarlanak, Alpi-
no-Tabira mendizale taldea, Ourdaby, Gema espeleologia tal-
dea, Zornotzako mendi taldea, Brinean mendi taldea, Horma-
gora mendi taldea eta Erdella mendizale taldearekin batera, api-
rilaren 25ean lurra herrien etorkizuna: aht gelditu! lelopean egingo
dugun mendi martxan eta ondorengo bazkarian eta festan par-
te hartzeko gonbidapena luzatzen dizue.

Guztion artean gelditu dezakegulako, AHTrik ez!

Durangaldeko AHT Gelditu! Elkarlana

Epe luzera begira,
tentalditik ihes

Argi dago, azken boladan, egun-
kariak hartuz gero, ez dagoela
biharamunean zer barri izango
den iragartzerik; natura ere men-
peratzen eban susmoa zeukan
gizarte hau, eta ahoskatu ezine-
ko sumendi batek ziztu bizian
jarri dau-eta Europa osoa hankaz
gora.

Egiari zor, hurrengo hileetan
egunkarietan zer barri izango
dogun jakiteak erabat ezinezkoa
emoten dau. Aldiz, urte beteren
buruan hauteskundeak izango
ditugula kontuan izanda, epe
motzeko proposamenen erne-
tzeen ikusle bihurtzeko zorian
gagozela uste dot.

Finlandian izan nazeneko
ikastaldi bat partekatu nahi neu-
kez hemen. Izan be, hango hez-
kuntza sistemaren eta gizarte poli-
tiken arrakastaren gakoa zein den
galdetutakoan, epe luzera eginda-
ko apustuen eta gizarteko akor-
dio zabalek eutsitakoen ondorio
zirela azaltzen euskuen. Hori prak-
tikara eroateko, besteak beste,
legebiltzarrean, ‘Etorkizuneko
Batzordea’ zeukien, bertan herria-
rentzako ardatz izango ziren pro-
posamenak eztabaidatuz eta
adostuz. Inork irudikatu leike
horrelako ezer gure herrian?

Hurrengo hileetan epe motze-
ko proposamen ugari entzungo
dogulakoan nago. Bien bitartean,
etzidamuko Durangaldea gorpuz-
ten joango diren proposamene-
tan lan egiten jarraituko dogu
EAJn; Durangoko industriagune
barrirako oinarriak jarriz, Eusko-
Trenen egoitza Durangora ekar-
tzeko eskatuz, Durango atsegina-
go bat izateko trenbidea ahal bait
arinen lurperatzeko borrokatuz
edo babeseko etxebizitzak susta-
tuz, besteak beste.

Finlandian Etorkizuneko
Batzordea zeukien
herriarendako ardatz izango
diren proposamenetarako

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak: 
Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta  

astekaria@anboto.org

Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN
zenbakiagaz batera bialdu behar dira. 

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide 
baten izenean sinatuta eta Anbotoren irizpideak

jarraituz zuzenduta publikatuko dira. 
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO
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BERBAZ
“Ikasleek gertuko pertsona
moduan ikusten gaituzte”
Maiatzaren 1ean Ibaizabal Ikastolaren 10.urteurrena ospatzeko jaialdia antolatzen dabiltza buru-belarri.

Ana Vidal eta
Izaskun Gonzalez •

Ibaizabal ikastolako
irakasleak dira

gara giro ona mantentzen ikasle eta
irakasleen artean, eta asko zaindu
dugun kontua da hori;  ez bakarrik
klaseetan, klaseetatik kanpo ere bai.
Ja i a l d i e t a n ,  Ud a b e r r i  Fe s t a n  e t a
Gaztañerrean ikasle ohiak eta gura-
soak ere etortzen dira kanpotik.

I .G. : Klasetik  kanpoko ekintzetan
ikasleek irakasle paperetik kanpora
ikusten gaituzte,  eta  hori  ona da.
Gero, ez daukate arazorik ikaskete-
kin dauzkaten arazoengatik edo bes-
te arazoren bategatik gugana etor-
t z e k o.  I r a k a s l e  g e l a n  j o a n - e t o r r i
asko egoten da. Oso gertuko tratua
daukagu. Hori bai: klaseetan distan-
tzia mantentzen dugu. 

Anekdota bana kontatzerik bai?
A.V.: Nik gogoratzen dut,  Olatzek,
lehen euskara ematen zuen irakasle
batek, behin kontrolak etxera era-
man zituela zuzentzeko. Kotxe gai-
n e a n  u t z i  z i t u e n  a z t e r k e t a k ,  e t a
ahaztu zituen han, hasi zen arranka-
tzen, eta azterketa guztiak airean!
Gu kanpoan geunden, eta konturatu
egin ginen. Denak paperak batzen!

I.G.: Beste irakasle bik, Pedro Pablok
eta Urkok, petardoak erosi eta bota
z i t u z t e n  b e h i n .  Ta b e r n a n  ze u d e n
jubilatuak aztoratuta irten ziren!

A . V. : B e s t e  b a t e a n  Pe d r o  Pa b l o k
berak irakasle berri  bat zetorrela-
eta, Eroskiko galtzontziloen mode-
loa zela esan zien ikasleei.

I . G . : B a i ,  e g i a  e s a n ,  i r a k a s l e e n
artean beti eduki dugu oso giro ona.
B e t i  e g o t e n  d a  u m o r e a  g u r e a n .
Ondo moldatzen gara, eta garrantzi-
tsua da; lan asko daukagun garaie-
tan, giro horrek konpentsatu egiten
gaitu. A. Ugalde 

Duela hamar urte, 1999ko ibi-
laldiaren ondoren sortu zen
Ibaizabal ikastola. Aurten

betetzen ditu 10 urte, eta ospatze-
ko ekitaldiak antolatzen dabiltza.
Ia hasieratik dabiltza Ibaizabalen
beharrean Ana Vidal eta Izaskun
Gonzalez irakasleak. Urte hauetan
irakatsitakoaz eta batez ere ikasi-
takoaz jardun dugu berbetan.

Zelan doaz maiatzaren 1erako antolake-
tak?
I.G.: Egitaraua antolatuta daukagu,
eta orain bazkaltzeko zenbat jende
etorr iko  den jakin  behar.  400  bat
lagun etortzea aurreikusten dugu,
baina oraindik ezin jakin!

A . V: Galdakaoko Oxabi  ta ldekoak
etorriko dira, erromeria egiten. Ber-
tan gure ikasle ohi bat dago. Zorno-
tzako Zaparrada batukada ere eto-
rriko da: hor ere ikasle ohiak daude.
Ikasle ohiak oso prest  agertu dira
parte hartzeko. Batzar batzuk eduki
ditugu, eurek zer antolatuko luketen
jakiteko, eta polita izan da aspaldi
ikusi bakoekin kontaktua berritzea.
Asko kanpoan dabiltza; Granadan,
Perun, Alemanian... eta handik ida-
tzi  digute ezin direla  etorr i  baina
informazioa bidaltzeko eskatzen.

Hamar urtean gauzak asko aldatu dira?
A.V. : Ni bigarren urtean hasi  nin-
tzen. Gogoratzen dut dena hankaz
g o r a  z e g o e l a .  O r a i n d i k  o b r e t a n
zebiltzan, eta gu klaseak ematen, ez
zen ezer entzuten...  eta oso ikasle
gutxigaz hasi  ginen.  Ast iro-ast iro
i k a s l e  g e h i a g o  e t o r r i  d i r a .  O r a i n
batxilergoan ia 200 ikasle dauzkagu,
eta  orain hiru urte  hasitako Haur
Hezkuntzako zikloan 40 bat.

10 urtean zenbat ikasle pasatu da Ibai-
zabal ikastolatik?
I.G.: 800 bat. Jende asko da. Duran-
gon bizi naizenez sarri ikusten ditut.
Aurpegiekin gogoratzen naiz norma-
lean. Ikasle ohiak, gainera, lantzean
behin etortzen dira bisitan. Ibaiza-
balen akordu ona dutela uste dut. 

Alderik igarri duzue orain dela hamar urte
eta oraingo ikasleen artean?
I.G.: Beharbada lehen parte-hartzai-
leagoak ziren, eta orain antolatzeko-
eta ez dira hain prest agertzen. Dena
prest  badago par te  har tuko dute,
baina konpromisorako jarrera nega-
t i b o a g o a  d a u k a t e .  Ho r i ,  b a i n a ,
gizarte osoan pasatzen dabilena da.
Euskara gutxiago erabiltzen dutela
ere igarri dut. Baina oso jende jato-
rra  da,  eta  ikastolan oso giro ona
egiten dute.

Adin gaitza izaten da. Ikasketekin zelan
jarraitu ere erabaki behar izaten dute...
A.V.: Nik aldaketa handiak ikusten
ditut.  Ume-ume etortzen dira,  eta
b i g a r re n  m a i l a n  i a  b e r b a  e g i t e k o
b e s t e  e r a  b a t  e t a  g u z t i  d a u k a t e .
Niretzako oso aberasgarrria da.

I . G . : Justu  adin  horretan sozia lk i
gauza berri pilo bat dabiltza esperi-
m e n t a t z e n .  1 6  u r t e t a n  i k a s t o l a n
egon eta gero, hona etorri eta jende

berr ia  ezagutzeak asko aberasten
dituzte. Gauza asko daukate buruan.

A . V. : I k a s k e t e t a n  k o n t z e n t r a t z e a
asko kostatzen zaie, ez delako euren
lehentasuna. Normala da:  kirolak,
maitasun kontuak...  garrantzitsua-
goak dira eurentzat.

Giroa azpimarratu duzue. Ikastolaren
bereizgarria da?
A.V.: Lehenengo momentutik saiatu

“Ikasle ohien 
ideiak batzeko 

batzarrak egin ditugu 
urteurrenerako”

“Ikasleek ez daukate
arazorik edozein 

kezkagatik gugana
jotzeko”
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Javier Meruelo
CNT sindikatua

Iraultzaren mamua
Iraultzak ez dira kasualitatez
gertatzen, jatorri bat daukate
eta jatorri horrek irakurketa
asko eduki ahal ditu. Norma-
lean herriaren pazientzia
agortzen denean fenomeno
sozial hori agertzen da. Gaur
egun, “iraultza” izenak ez du
prentsa oso ona, baina
historiak irakasten digun
bezala, egoeraren arabera
zentzua aldatu ahal da.
Edozein eskolatan Frantziar
Iraultza ikasten denean,
gertakari positibo bat bezala
onartzen da. Garai hartan,
burgesiaren iritziz, Antzinako
Erregimenarekin amaitzea
legitimoa zen.  Robespierren
hitzetan: “Luis XVI. hil behar da
aberria bizitzeko”. Imajina
dezagun gaur egun kazetari
bat modu horretan mintzatzen
dela... Baina momentu
horretan Robespierre jauna
boterean zegoen, eta botereak
ez biolentzia bakarrik, morala-
ren monopolioa ere  badauka.
Dominique Strauss NDFren
zuzendariak esan duenez,
“erreforma ekonomikoak
atzeratzen jarraitzen badugu
frustrazio orokorrak matxinada
soziala ekarri ahal du.”.
Sistema hipokrita honen
erreferente bat era horretan
adierazten bada, nire ustez,
zerbait esan nahi du. Hauek ez
dira txantxetan ibiltzeko
kontuak NDFrentzat. Klase
arteko borroka ez ote zegoen
hilda? Hori nahi dute, baina
Zapaterok, tolerantzia eta
demokraziaren bermatzaileak,
milagarren aldiz erreforma
berri bat jarri nahi digu.
Espekulazioa baimendu
dutenak orain gerrikoa
estutzen ari zaizkigu. Gu ez
gara izan politika ekonomiko
ustel honetan erabakiak hartu
ditugunak, baina orain horren
biktimak gara.      

Neoliberalismoa martxan
jarri denetik, ondorioak argi
ikusten ari gara. Zaldi basa
honekin, gaur egungo gazteen
lan baldintzak (lanean daude-
nak) gero eta gehiago murriz-
ten ari dira. Milaka adibide
jarri ahal ditugu. Galdetu
Telefonican orain dela 30 urte
lanean egon zen emakume bati
ea zenbatekoa zen bere soldata
eta zenbat kobratzen duen
bere seme-alabak gaur egun
konpainia berean. Eta, gainera,
ama ez zen kontratu prekario
batekin hasi eta ez zituen
karrera bat edo bi. Gora
aurrerapena!

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

ABADIÑO

Inyectametaleko langileak
“bidezko akordioaren alde”

Inyectametal enpresako langileak
urtarriletik daude hitzarmena
negoziatzen, eta, LAB sindikatu-

ko ordezkariak azaldu duenez, bost
batzar egin dituzte enpresa eta
beharginek dagoeneko, baina ez
dute akordiorik lortu; enpresa
"pasibotasunez" jokatzen dabile-
la adierazi dute. Astearte gauean
langileek batzar orokorra egin
zuten, eta orduan erabaki zuten
ekintzen protokoloekin hastea, hau
da, Bidezko hitzarmen baten alde
leloa duten kartelez josi dute enpre-
sa eta Traña-Matienako kaleak.
Hasierako pausua hori izango dela
aipatu du LAB sindikatuko ordez-
kariak, "orain enpresaren erantzu-
naren zain gaude, ea enpresak joka-
bidez aldatzen duen eta gero iku-
siko dugu ekintzekin jarraitu ala ez". 

Aluminio galdaketa egiten
duen enpresa honetan 225 behar-
gin daude lanean. Langileek eskae-
ra ekonomikoak egiten dituzte,
batik bat; BEZa eta apur bat gehia-
go, hobari finkoa parekatu... G.A. Beharginak kartelez josi dituzte enpresa eta Traña-Matienako kaleak.

Beharginek eta enpresak bost batzar egin dituzte, baina akordiorik barik

“Enpresaren erantzunaren
zain gaude, eta ikusiko dugu
ekintzekin jarraitzen dugun”

Langileen protesta, Alcoako
lan-taldean sartu ditzaten 

Zornotzako Alcoa enpresa aurrean
martxoaren 29tik egunero protes-
tan dabiltza hogei behargin baino
gehiago, Alcoako lan-taldean sar-
tu ditzaten eskatuz. LAB sindika-
tuak gaur 12:00etan langileekin bat
egingo du, "elkartasuna" adieraz-
teko. 

Zornotzako Alcoa enpresak
hainbat  urtean azpikontratatuta-
ko enpresekin lan egin du. Orain
urte bi Alcoan azpikontratatuta
ziharduten 50 bat langilek "Alcoa-

ko lan-taldean sartzea eskatu zuten
epaitegian, langileen lagapen ile-
gala argudiatuta", eta Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Justizia Auzite-
giak Alcoak behargin horiek lan
taldean sartu behar zituela ebatzi
zuen, enpresak erabakia Auzitegi
Gorenera errekurritu zuelarik. 

Prozedura garatu bitartean,
LABen arabera, "krisi sasoia apro-
betxatuz, Alcoa azpikontratatuta
zituen enpresekin kontratu merkan-
tilak desegiten hasi zen". J.D/G.A

LAB sindikatuak kontzentrazioa egingo du gaur, 
beharginei “elkartasuna” adierazteko

ZORNOTZA

Euskaldendak:
merkatarien
interesen aldeko
konfederazioa
Bizkaiko merkatarien elkarteak, Gipuzkoakoak eta Okel-
biz Bizkaiko harakin elkarteak sortu dute konfederazioa

DURANGALDEA

Herriko merkatarien elkarteen
bultzadaz, Euskaldendak konfe-
derazioa sortu dute Bizkaiko mer-
katarien elkarteak (Bizkaiden-
dak), Gipuzkoakoak (Dendar-
tean) eta Okelbiz Bizkaiko harakin
elkarteak. Guztira, 5.000 bazkide
dira. Gizarteak duen antolakun-
tza bera  izatea “beharrezko” ikus-
ten zuten; hau da, Aldundia, Foru
Aldundia eta Eusko jaurlaritza
dagoen moduan, herriko elkar-
teak, +Dendak eskualdean, Biz-
kaidendak eta orain Euskalden-
dak egotea. Horrela, merkatarien
interesak esparru guztietan defen-
datzeko. 

Euskaldendak konfedera-
zioak hainbat helburu ditu: hiri-
gintza arloan, Xabier Zelaia Eus-
kaldendak konfederazioko lehen-
dakariordeak azaldu duenez, “hiri
inguruan saltoki-guneak jartze-
rakoan auzune berrietan ez da
dendarik ipintzen , eta ondorioz
herriak eta hiriak hil egiten dira”. 

Bestalde, Zelaiak azaldu due-
nez, “gure helburua moderniza-
zioa da, bai dendetan eta baita
pentsaeran ere”;  hau da, berri-
kuntza herriko dendetara ekar-
tzea, horrela “saltoki handiekin
lehiakorrago izateko”. Beraz, “pilak
jartzea behar dugu, formazioaz
gainera, ondo erosi ondo gestio-
natu eta ondo saltzeko”. 

Lan eremuan, federazioak
gehienen ordezkaritza onartu eta
hitzarmen kolektiboan estilo berria
bultzatuko dute. 

Euskaldendak merkataritza
esparruan euskararen normal-
kuntzaren alde lan egingo dutela
ere adierazi dute. G.A

Dendetan berrikuntza dute
helburu, “saltoki handiekin
lehiakorrago izateko”
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KULTURA

‘El idiota en Versalles‘ eskualdean
Egunotan Elorrio, Durango eta Zornotzako antzokietan
ikusgai dugun El idiota en Versalles antzezlan klasikoaz
gozatzera gonbidatu gaituzte herritar guztiok.

Apirilaren 30ean, Durangoko San Agustinen du
Juanjo Otero iurretarrak bere azken antzezlana
aurkezteko hitzordua. Elkarrizketa izan dugu beragaz.

Juanjo Oteroren ‘Hamster‘12 13

MUSIKA KONTZERTUA

AAuuddiieenncceen
laugarren
diskoaren
astinaldia

AA zaroan euren eskualdean,
Gernikako Lizeo antzo-
kian, egin zuen Audien-

ce taldeak A shake in calm water
disko berriaren aurkezpen kontzer-
tua. Busturialdean 1999an sortu-
tako taldea da Audience boskotea. 

BideHuts zigiluagaz kaleratu
dute gernikarrek euren azken lana;
taldea osatu zutela hamaika egin-
go dituzten urtean plazaratu dute
gainera, A shake in calm waterdei-
turiko laugarren diskoa.

Rocka abiapuntu izanda,
euren instrumentu eta ahotsekin
esperimentatuta sortutako kantak
dira A shake in calm water diskoan
aurkeztu dituztenak, eta apirila-
ren 30ean Plateruenean zuzenean
eskainiko dituztenak.

Piano, tronpeta, saxofoi eta
gitarra doinuen uztarketa da
Audiencen laugarren lanekoa: funk
zein blues erritmoak gogora ekar-
tzen dituzten kantek osatzen dute
A shake in calm water.

Ez da hau Audience eskual-
dean zuzenean entzuteko dugun
lehenengo aukera —oraingoaren
aurretik ere Durangon zein Elo-
rrion jotakoak dira—, baina apro-
betxatzeko modukoa da Hannot
Mintegia (ahotsa, gitarra eta tron-
peta), Gaizka Insunza (ahotsa,
gitarra eta pianoa), Ager Insunza
(ahotsa, biolina, pedal steel gita-
rra, gitarra eta pianoa), Andoni
Lauzirika (baxua) eta Mikel Sagar-
na (bateria eta perkusioak) zuze-
nean entzuteko aukera. I.E.

Apirilaren 30ean ‘A

shake in calm water’

diskoa aurkeztuko

dute Plateruenean 
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GEURE DURANGALDEA

Iñaki Etxezarraga
Musikaria

Desioa!
Desioa zer den azaltzea ez da erraza. Bakoitzak bere
desioak edukitzen ditu, norberak bere fantasiak bizi nahi
izaten ditu. Baina musika eta desioa nahastuz gero, zora-
mena da nagusi norberaren barnean. 

Hori izan zan aurreko barikuan Plateruenean. Musi-
ka eta desioa. Eta jende artean zoramena. Aretoa bete-
beteta, giroa bero-bero, argi gorriak nagusi eta denok elkar-
tzen gintuena: Desioa! Musikaz gozatzeko desioa.

Eszenatoki gaineko jendeak transmititzen dituen sen-
timenduak sentitzea da garrantzitsuena, eta hori ondo daki
egiten Doctor Deseoko Francisek, jendearekin konexioa
bikain egiten du. Badaki momentu bakoitzean nora eta
norengana jo. Askotan badirudi kantekin larrua jotzen ari
dela, eta horrek publikoa oraindik gehiago berotzen du.
Publikoko edonorekin dantzatu eta musukatzeak giroa
berotu egiten du. Eta hor sortzen da askorengan desioa! 

Askok beragandik gertu egon nahi dute, bere ahotsa
gertutik sentitu eta transmititzen duena barneratu. Inbi-
dia ematen du duen adinarekin nola dagoen ikusteak. 

Tirolina batetik eskegi eta grabitateari desafio eginez,
jendearen gainean hegan pasatzeak tentsio ikaragarria sor-
tzen du ikuslearengan, eta bera bitartean gozatzen ari da
eta gure desioa areagotuz doa.

Baina berarekin batera agertu ziren Aiora, Anari eta
Maialen, eta guztiok aho bete hortz gelditu ginen euren
ahots eta doinuekin. Sentimendua eta musika nahastuz,
ahots ezberdinak nahastuz, guztiongan nagusitu zen
desioa.

ANTZERKIA EMANALDIA

AA ntzerki obra klasikoaren
moldaketa da gaur, bihar
eta etzi Durangaldeko

antzokietan ikusgai dugun El idio-
ta en Versalles. Boterearen eta
artearen arteko hartu-emanaren
eta itxurakeriaren gaia jorratzen
du Molière antzerkigile frantzesa-
ren eta Luis XIV.aren gortearen
garaiko bizimoduari eta erlazioei
buruzko moldaketa honek.

Durangoko Aitziber Irigoras
alkateak eta San Agustin eta Arrio-
la antzokietako programatzaileek
beren-beregi gonbidatu gaituzte
asteburuko emanaldietara.

Iñaki Larrañaga Arriolako pro-
gramatzaileak nabarmendu due-
nez, “antzezleen lan oso profesio-
nalak eta garai bateko gorteko
janzkera imitatzen duen jantzite-
ria apartak” egiten dute obra bere-
zi. Gure eskualdean halako lan
bat ikusteko urteak itxaron behar-
ko ditugula eta asteburu honeta-
ko aukera paregabea dela azpima-
rratu dute: gaur, barikua, 22:00etan
Elorrioko Arriolan, bihar 20:00etan
Zornotza Aretoan eta Durangoko
Agustinen domekan 19:00etan
dugu gai unibertsalei buruzko
ekoizpen handia. I.E.

Arriolan gaur, Zornotza

aretoan bihar eta San

Agustinen domekan

‘Un idiota en Versalles‘ lana
Durangaldeko hiru antzokitan
Elorrioko Arriola, Zornotza Aretoa eta Durangoko San Agustin antzokiek
elkarlanean antolatu dituzte Valentziako Arden taldearen hiru emanaldiak

PINTURA ERAKUSKETA BERTSOLARITZA TXAPELKETA

Boterearen eta artearen

arteko hartu-emana

eta itxurakeria jorratuz

Fernández margolari
abadiñarraren kolore biziko
koadroak Errotan

Liburuaren
Nazioarteko
Egunerako
eskaintza

Gaur du Durangaldeko
Bertsolari Txapelketak
lehenengo kanporaketa 

Bihar arte dago erakusketa zabalik; bihar,
bestalde, ‘Cocidito madrileño 2’ dago Errotan

Apirilaren 24ra arte daude Fernan-
do Fernández matienarraren mar-
goak bere herriko Errota kultur
etxean ikusgai. Oihal eta kortxo gai-
nean egindako koadro koloretsuak
dira erakusketako lanak. 

Kandisky, Dalí eta Picasso lako
margolarien lanaren jarraitzailea
da Fernández, eta euren koadroen
erreplika koloretsuak egin ditu
bere herriko erakusketarako. 

Lehenengoz erakutsi ditu
margolari abadiñarrak bere lanak,
eta, besteak beste, Pablo Picasso
malagarraren Mujer con sombre-
ro edo La niña koadroak berregin
ditu. Azken urtebetean egindako
koadroak dira ikusgai daudenak.

‘Cocidito Madrileño 2’
Fernándezen erakusketa itxiko
den egunean, apirilaren 24an,
Errota kultur etxean bertan Glu Glu
ekoiztetxearen Cocidito Madri-
leño 2 antzezlana emango dute.
Radio Euskadiko izen bereko pro-
graman oinarrituta, Aizpea Goe-
naga eta Galder Pérezek zuzendu
dute bihar, 20:00etan, Errotan
eskainiko duten antzezlana. I.E.

Gaurko, nazioartean liburuaren
eguntzat izendatuta dagoen api-
rilaren 23rako, eskualdeko hain-
bat liburutegi eta kulturgunetan
antolatu dituzte ekitaldiak. 

Adin guztietako herritarrak
literaturara gerturatzeko helbu-
ruz, egun berean eskualdean  bi
emanaldi dituzte, esaterako,
Yolanda Arrieta eta Juantxo Zebe-
riok: gaur, 20:00etan, Iurretako
Ibarretxe kultur etxean dute On-
off liburuaren aurkezpena, eta
Berrizko kultur etxean egongo
dira 22:00etan. Arrietaren libu-
ruren “aurkezpen musikatua”
egingo dute idazle etxebarrita-
rrak berak eta piano-jotzaileak.

Bestelako ekitaldiekin ospa-
tu dute gaur liburuaren eta egi-
le eskubideen nazioarteko egu-
na Durangaldeko ikastetxe zein
liburutegietan. I.E.

Picasso eta Kandinsky

pintoreen lanak

berregin ditu egileak

Sei bertsolarik jardungo dute, gaur, Mallabiko
Izar Gorri elkartean izango den hitzorduan

Gaur 21:00etan Mallabiko Izar
Gorri elkartean egingo duten afa-
riaren ondoren da Durangalde-
ko Bertsolari Txapelketaren lehe-
nengo kanporaketa saioa: Gorka
Lazkano eta Miren Amuriza
berriztarrak, Garikoitz Sarriugar-
te zaldibartarra, Unai Ormaetxea
zornotzarra, Julen Sololuz ermua-
rrak eta Beñat Ugartxetxea malla-
bitarrak jardungo dute kantuan.

Maite Berriozabalek eman-
dako gaiei erantzunez, hiruna
bertso zortziko nagusi zein txikian
ofiziotan, bertsoaren lehen pun-
tua emanda, zortziko handian
zein txikian, eta gai biren ingu-
ruan doinu eta neurri librean osa-
tu beharko dituzte euren ber-

tsoak. Ainhoa Munitxa, Andoni
Larrea eta Izaskun Ellakuriagak
emango dute saioaren puntua-
zioa eta sailkapena.

Bigarren kanporaketa apiri-
laren 30eko saioan egingo dute,
Iurretako Oromiño auzoan egin-
go duten afalostean. Bertan egi-
ten duen lana puntuatuko ez den
arren, gaurko Mallabiko saioan
puntuazio onena jasotzen duen
bertsolaria, Ander Aldazabal, Ene-
ko Abasolo “Abarkas”, Jon Ander
Urkiaga, Ander Salaberria, eta
Eñaut Uruburuk kantatuko dute
datorren barikuan. Mallabiko eta
Oromiñoko kanporaketen ondo-
ren, maiatzaren 29an Berrizen
izango da finala. I.E.

Izar Gorri elkartean da

afaria, 21:00etan, eta

ondoren saioa

‘On-off’-en emanaldi

bikoitza Liburuaren

Eguna dela-eta

Maite Berriozabalek

emandako gaiei

erantzungo diete

LITERATURA
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TRAÑA-MATIENAKO
JAI EGITARAUA

Apirilak 24, zapatua
- 1100::0000eettaann, Eskola arteko benjamin

mailako areto-futbol partidua: Traña-
Matiena H.E. B – Nevers B.

- 1111::3300eeaann, Saskibaloi partidua
eskoletan: Traña-Matiena A – Traña-
Matiena B.

- 1155::3300eeaann, Areto-futbol txapelketa
eskoletan, Abadiñoko Iratxoak
taldeak antolatuta.

Apirilak 27, martitzena, 
Donien Atxa Eguna
- 1199::0000eettaann, Koadrila guztien bilera

Trañako zubian. 
- 2200::0000eettaann, Donien Atxa altxatzea.

Zo Zongo txarangak alaituko du
giroa. Iluntze dantza taldearen saioa
eta urteko lagun ospetsuena
saritzeko ekitaldia. 

Apirilak 28, eguaztena
San Prudentzio Eguna
- 1111::0000eettaann, Meza nagusia.
- 1111::3300eeaann, Umeen kalejira Goloka

taldearekin. 
- 1111::3300eeaann, Umeendako jolasgunea

Traña plazan. Euria bada, frontoian.
- 1144::0000eettaann, Jubilatuen bazkaria.
- 1155::3300eeaann, Umeendako jolasgunea

Traña plazan. Euria bada, frontoian.
- 1166::0000eettaann, Afrikako orrazkera

tailerra eskoletako gimnasioan.
- 1166::3300eeaann, Margo txapelketa,

umeentzako, Traña plazan.
- 1188::0000eettaann, Umeen pirata jaialdia

Traña plazan.
- 1188::3300eeaann, Txokolatada Traña

plazan.

- 2233::0000eettaann, Berbena Galizia
plazan: Alto Standing taldea.

- 2233::0000eettaann, Rock jaialdia Traña
plazan: Los Carniceros del Norte,
Metalmania, La Leñera eta The
Bond Scott Band.

Maiatzak 9, domeka
- 1122::0000eettaann, Umeentzako jolasak

Traña plazan.  
- 1122::3300eeaann, Perretxiko pintxoak eta

salda Trañabarren etorbidean,
Geredixa mikologi elkarteak eratuta.

- 1122::3300eeaann, Potxin eta Patxin paila-
zoak Trañabarren etorbidean.

- 1188::3300eeaann, V. Danborrada, De
Norte a Sur taldeak antolatuta.
Sugarri txarangak alaituko du
danborrada.

- 2200::0000eettaann, Donien Atxa botako
dute, jaiak agurtuz.

*Apirilaren 26tik maiatzaren 9ra
bitartean, kartel lehiaketara aurkeztu-
tako lanak ikusgai Errota kultur
etxean.

Amets Arzallus. Gai-jartzaile: Eneko
Abasolo Abarkas.

- 2233::0000eettaann, jaialdia Trañabarren
etorbidean: Casting.

Maiatzak 2, domeka
- 1100::0000eettaann, Txistularien kalejira.

Goizean zehar, txahala erreko du
Geu Be elkarteak Traña plazan.

- 1100::3300eeaann, Nekazari, artisau eta
abeltzainen azoka Traña plazan.

- 1199::0000eettaann, Herri-kirolak Traña
plazan.

Maiatzak 7, barikua
- 2200::0000eettaann, Koreografia jaialdia

Irati taldearen eskutik, Traña plazan. 
- 2211::0000eettaann, San Prudentzio 

Frontenis Txapelketaren finala
frontoian.

- 2233::0000eettaann, Diskoteka Traña
plazan: Onda Futura taldea.

Maiatzak 8, zapatua 
- 1111::3300eeaann, Umeendako jolasak

Galizia plazan.
- 1122::0000eettaann, Quad-ak umeentzat,

Galizia plazan.
- 1144::3300eeaann, Bazkari herritarra Traña

Plazan tabernek, txosnek eta
Udalak antolatuta. Euria bada
frontoian. Txartelak 12 eurotan
salgai taberna eta txosnetan.

- 1188::0000eettaann, Playback Txapelketa
Galizia plazan.  

- 1199::0000eettaann, Poteoa Maskarrada
taldearekin, Abadiñoko Iratxoak
taldeak eratuta.

- 2222::0000eettaann, Su artifizialak. 
- 2222::3300eeaann, Mozorro lehiaketako

sari banaketa Galizia plazan.

Apirilak 30, barikua
- 1199::3300eeaann, poteoa, Tamega txaran-

gak alaituta.
- 2211::0000eettaann, San Prudentzio Texas

Holdem Poker Txapelketa eskoleta-
ko gimnasioan.

- 2233::0000eettaann, Ritmo Joven 
taldearekin jaialdia Trañabarren
etorbidean.

- 2233::0000eettaann, Kontzertuak Traña
plazan: Ymotek, Alerta eta Tres41.

Maiatzak 1, zapatua
- 1100::0000eettaann, Benjamin mailako

areto- futbol partidua eskoletan:
Traña-Matiena H.E. A – ETK A.

- 1100::3300eeaann,,  Txistularien kalejira.
- 1111::3300eeaann, Areto-futbol neurketak

eskoletan: Traña-Matiena A, B eta
Nevers.

- 1122::0000eettaann, Paella txapelketa
merkatu plazan.

- 1133::0000eettaann, Iluntze dantza 
taldearen saioa.  

- 1166::0000eettaann, ‘Ugasio’ txapelketa
merkatu plazan.

- 1166::3300eeaann, Eriz magoa merkatu
plazan.

- 1177::0000eettaann, San Prudentzio Pilota
Txapelketaren finala frontoian.

- 1177::3300eeaann, Brasilgo dantza 
erakustaldia: Rio Samba Show,
merkatu plazan.

- 1188::0000eettaann, Xake erakustaldia Pino
plazan.

- 1188::0000eettaann, Tortilla Txapelketa
merkatu plazan.

- 2222::0000eettaann, Su artifizialak.
- 2222::3300eeaann, Bertsolariak frontoian:

Eñaut Uruburu, Miren Amuriza, 
Anjel Mari Peñagarikano eta 

ONDO

PASA!
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Txopoa 
altxatuta
hasiko da jaia

A
spaldian betetzen ez
zen tradizioa berresku-
ratuko du aurten Jai
Batzordeak. Izan ere,
sasoi batean txopoa

altxatzeagaz batera hasten ziren
Traña-Matienako jaiak. Azkeneko
urteetan aurreko asteburuan ere
hainbat ekintza antolatu izan dituzte.
Denak ez zeuden gustura, ordea,
erabaki horregaz: “Hainbat bizilagu-
nek jaietako zapia ez zuten txopoa-
ren igoerara arte janzten, protesta
moduan”, azaldu du Jon Larruskain
Jai Batzordeko kideak.

Bestela, ohi den legez, askotari-
ko ekitaldi sorta osatu dute jaietan.
Gainera, aurten Jai Batzordea ardu-
ratu da ekitaldiak antolatzeaz. Hori
ere nobedadea da, hainbat urtean
Jai Batzordea deseginda egon
delako eta Udala bakarrik arduratu

izan delako egitaraua osatzeaz. 
Aurtengo aurrekontua iazkoa

baino 5.000 euro gutxiagokoa da.
Iaz 75.000 euro bideratu zituen
Udalak Sanprudentzioetara; aurten,
70.000 eurogaz moldatu behar izan
dute antolatzaileek.

Egitarauari dagokionez, azken
aldian modan ipini dela-eta, Poker
Txapelketa antolatu dute. Texas
hold’em modalitatean jokatzeko
aukera egongo da apirilaren 30ean,
barikuan, 21:00etatik aurrera.

Urtero antolatzen den bertso
saioak arrakasta handia izan ohi du.
Eskolako gimnasio aretoan egin
izan da hainbat urtean; ondoren,
Errota kultur etxeak hartu zuen eki-
taldia. Batean zein bestean, ordea,
arazo handi bat zegoen: eskari han-
dia eta espazio gutxi. Horregatik,
aurten plaza ondoko pilotalekura
tokialdatu dute: “Horrela, jende
gehiagok izango du bertsolarien
saioa zuzenean jarraitzeko aukera”,
argitu zuen Larruskainek.

Antolatzaileek aurten ahalegin
berezia egin dute gaztetxoei begira.
Horrela, maiatzaren 2an umeenda-
ko ipuin lehiaketa antolatu dute
Traña plazan. Maiatzaren 8an ume-
endako jolastokia egongo da Galizia
plazan. Hilaren 9an, berriz, Potxin
eta Patxin pailazoak Trañabarren
etorbidera etorriko dira, umeen
gozagarri.

Aipagarria da Abadiñoko
Iratxoak taldeak maiatzaren 8rako
antolatu duen Maskarrada ere.
Kalean jai giroa zabalduko dute,
19:00etatik aurrera. 

Aurreko asteburuan hasteko joera aldatuz,
hilaren 27an hasiko dira Sanprudentzioak

Iaz 75.000 euroko
aurrekontua izan
zuten jaietarako; 

aurten 70.000 euro
izango dituzte

Aurten ahalegin
berezia egin dute
gaztetxoei begira;

besteak  beste,
Potxin eta Patxin
pailazoak datoz

Bertso saioa 
plaza ondoko 

frontoira aldatu
dute, jende 

gehiagok ikusteko
aukera izan dezan

J.Fernandez

J.F



“Ahalik et
zabalena aU

rrttee  bbaattzzuueettaann  jjaaii  bbaattzzoorrddeerriikk
bbaarriikk  ggaarraattuu  ddiirraa  TTrraaññaa--
MMaattiieennaakkoo  jjaaiiaakk..  UUddaallaakk  hhaarrttuu
iizzaann  dduu  bbeerree  ggaaiinn  jjaaiieettaakkoo
eeggiittaarraauuaa  oossaattzzeekkoo  aarrdduurraa..

AAuurrtteenn,,  hhaaiinnbbaatt  llaagguunneenn  eekkiimmeenneezz,,  bbeerrrriirroo
eerree  jjaaiiaakk  aannttoollaattzzeekkoo  llaann  ttaallddeeaa  eerraattuu  dduuttee,,
eettaa  eeuurreennaa  iizzaann  ddaa  jjaaiiaakk  eeggiittuurraattuu  eettaa  eekkii--
ttaallddiiaakk  pprreessttaattzzeekkoo  aarrdduurraa..  BBoorroonnddaatteeaa
bbiiddeellaagguunn,,  hhaaiinnbbaatt  bbaattzzaarr  eeggiinn  ddiittuuzzttee
aazzkkeenn  hhiilleeeettaann,,  eettaa  ddaattoozzeenn  aassttee  bbiieettaann
ggoozzaaggaarrrrii  iizzaannggoo  dduugguu  bbiilleerraa  hhoorriieenn  eemmaaii--
ttzzaa..  PPiillii  GGaarrcciiaa  eettaa  MMaarriiaann  MMoorreennoo  ttrraaññaa--
mmaattiieennaarrrraakk  ddiirraa  JJaaii  BBaattzzoorrddeeaa  oossaattuu
dduutteenn  kkiiddeeeettaakkoo  bbii..

AAssppaallddiikkoo  ppaarrtteezz,,  aauurrtteenn  TTrraaññaa--MMaattiieennaakkoo
jjaaiieettaakkoo  eeggiittaarraauuaa  pprreessttaattzzeeaa  jjaaii  bbaattzzoorrddee
bbaatteenn  aarrdduurraa  iizzaann  ddaa..  NNooiizz  eettaa  zzeellaann  eemmaann
zzeenn  JJaaii  BBaattzzoorrddeeaa  ssoorrttzzeekkoo  uurrrraattssaa??
Badira hile batzuk lanean hasi ginela. Gu
ez ginen hasiera-hasierako batzarretan
izan, baina bai askotan. Guztira, 20 bat
lagun ibili gara lanean, eta hainbat eragile-
ren laguntza ere izan dugu. Asmatu dugun
ala ez esatea ez dagokigu guri; hori jaieta-
ko ekintzetan parte hartzen dutenek esan
beharko dute. Hala ere, gu gustura gaude
egindako lanagaz.

ZZeellaakkoo  ggiirrooaa  eeggoonn  ddaa  zzuueenn  aarrtteeaann??
Oso ona. Bakoitzak bere ikuspegia dauka
jaiei buruz, logikoa den moduan, baina
ahal zen neurrian denak bateratzen saiatu
gara. Batzarrak ideia guztiei zabalduta
egon dira, eta denen iritziak entzun dira.
Ondoren, zer eraman aurrera eta zer ez
erabaki behar izan dugu. Hori erabaki
ondoren, lanak banatu genituen, eta bakoi-
tzak antolakuntzaren atal baten ardura
hartu du. Lan asko egin dugu, baina behin
dena eginda dagoenean eta egitaraua
esku artean hartzean poza ematen du.

EEggiittaarraauuaa  oossaattuu  oorrdduuaann  zzeerr  iirriizzppiiddee  hhaarrttuu
dduuzzuuee  kkoonnttuuaann??
Ahalik eta jende gehienarengana ailega-
tzea izan dugu helburu. Denen gustuak
betetzea ezinezkoa da, baina ahalik eta
esparrurik zabalena batzen ahalegindu

gara: hainbat adin tarterentzako ekitaldiak
antolatu ditugu, eta jatorri askotakoak.

AAuurrrreekkoonnttuuaa  iiaazzkkooaa  bbaaiinnoo  aappaallaaggooaa  iizzaann
ddaa..  AAsskkoo  bbaallddiinnttzzaattuu  ddiizzuuee  eeggiittaarraauuaa??
Beti baldintzatzen du, hori horrela da, baina
daukagunagaz aurrera egiten jakin dugu.
Gure ardura ematen ziguten diru-atala aha-
lik eta ondoen kudeatzea izan da. Beti
botatzen da zeozer faltan egitarauan, baina
zabala izan zedin saiatu gara.
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Aurten, aspaldiko partez, Ba

“Bakoitzak bere 
ikuspegia dauka jaiei

buruz, baina ideia denak 
entzuten eta akordioetara 

heltzen saiatu gara”



ta egitaraurik
antolatu dugu”

koak dira, azken batean, helburua horixe
delako: jaietan ondo pasatzea.

AAuurrtteennggoo  eessppeerriieennttzziiaa  kkoonnttuuaann  hhaarrttuuttaa  
JJaaii  BBaattzzoorrddeeaakk  bbeehhaarrrreeaann  jjaarrrraaiittuukkoo  dduu
ddaattoozzeenn  uurrtteeeettaann??
Nik baietz uste dut. Sanprudentzioak amai-
tzen direnean jaietako balantzea egin
beharko dugu. Orduan ikusiko dugu zertan
asmatu dugun eta zertan ez. Hala ere,
orain arte egindako bideagaz gustura
gaude, eta esango nuke aurten hasitako
bideak jarraipena izango duela datozen
urteetan ere.

ZZuueekk  zzeellaann  bbiizzii  ddiittuuzzuuee  TTrraaññaa--MMaattiieennaakkoo
jjaaiiaakk??
Herriko jaiak dira, beraz, bereziak dira
guretzako; bizitzekoak. Faltan gehien bota-
tzen duguna sasoi batean koadrilen artean
sortzen zen giroa da. Gure artean sarritan
aipatu izan dugu hori. Txopoaren egunean
koadrilak batu egiten ziren, eta elkarregaz
egiten zuten Traña-Matienarako bidea.
Esango nuke koadrilen arteko hartu-
emana estuagoa zela. Hori apur bat galdu
egin dela pentsatzen dugu.

BBeerrrriirroo  bbeerrrreesskkuurraattuu  ddaaiitteekkee??
Gaitza da. Bizimodua, gizartea, aldatu egin
da edo beste modu batera garatu da. Hala
ere, berriro giro hori berreskuratuko balitz,
gu pozik! Traña-Matienako jaiek irabazi
egingo luketela uste dugu. Dena dela, aur-
ten ere ez da jai girorik faltako!

AAuurrtteenn  zzeerr  eekkiittaallddiittaann  ppaarrttee  hhaarrttuukkoo  dduuzzuu??
Baten baino gehiagotan, segurutik. Jendea
sanprudentzioetara etortzera animatzen
dugu. Ondo pasatuko dute, seguru!

HHaaiinnbbaatt  ttaallddee  eettaa  eerraaggiilleerreenn  llaagguunnttzzaa  aazzppii--
mmaarrrraattuu  dduuzzuuee..
Bai, elkarlanean egindako sanprudentzioak
izan dira, eta esker oneko gaude hainbat
jendegaz. Azken batean, denen laguntza
ondo etorria izaten da jaiak antolatzerako
orduan. Adibide bat ipintzearren,
Abadiñoko Iratxoak taldeak Maskarrada
ekimena egingo du jaietan; poteoan irten-
go dute jaia kalera atereaz. Horrelako eki-
menak eta antzeko beste hainbat txalotze-

“Sasoi batean koadrilen artean 
sortzen zen giroa faltan botatzen
dugu. Txopoa ipintzeko egunean
elkarregaz egiten genuen bidea,
eta beste giro bat sortzen zen”
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ai Batzordea sortu dute eta eurek osatu dute jaietako egitaraua

Pili Garcia•

Marian Moreno •

Traña-Matienako
Jai Batzordeko
kideak

I.Gorriti
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Tres41, Alerta eta
Ymotek kontzertuan 

M
artxoan El final no
está escrito disko
berria plazaratu berri
duen Tres41 taldea
eta Abadiñoko

Alerta eta Ymotek taldeak izango
ditugu, apirilaren 30ean 23:00etan
hasita, Traña-Matienako San
Prudentzio jaietan aukeran.

Hardcore musika egiten du
Ion, Pablo, Imanol eta Puro taldeki-
deek osatzen duten Tres41 taldeak,
hain zuzen ere, Berriz eta Zaldibar
artean sortu duten taldean sortzen
duten hardcore musika horixe da
San Prudentzio jaietan eskainiko
dutena, disko berriko kantetan
oinarritutakoa. 

Laster disko berria aurkeztuko
duten Alerta taldeko abadiñarrak

ere igoko dira apirilaren 30ean
euren herriko oholtzara. Diskoa
prest dute, eta noiz kaleratuko den
segurtatu ezin duten arren, gutxi
barru diskoa eskuragarri izango
dugu. Siempre más fuertes deituko
da diskoa berria, eta doinu “azka-
rragoak” biltzen ei ditu.

Traña-Matienako plazan metal
doinuak zabaltzen, bestalde,
Ymotek taldekoek jardungo dute.

2006an sortu zuten Ymotek, eta
hain zuzen urte hartan irabazi zuten
Berrizko Gaztetxeko Aldapa make-
ta lehiaketa. Partaide aldaketak
izan ditu ordutik taldeak, eta bos-
kote moduan dihardute orain. 

Maiatzaren 8an
Eskualdeko taldeen jaialdiaren
ondoren, jaietako bigarren zapatuan
kontzertua eskainiko dutenak rock
doinu klasikoagoak dakartzaten lau
talde izango dira: AC/DC
Australiarren bertsioak egiten
dituen The Bond Scott Band, Los
Carniceros del Norte, La Leñera
eta Metalmania taldeen doinu
gogorrek beteko dute Traña plaza,
23:00etan hasita. 

Bertso
jaialdia
frontoian
Durangaldekoak zein eskualdetik
kanpokoak dira maiatzaren lehene-
ko jaialdirako gonbidatu dituzten
bertsolariak. Maiatzaren 1ean,
Eñaut Uruburu abadiñarra eta
Miren Amuriza berriztarra dira jaial-
dian parte hartuko duten
Durangaldeko bertsolari gazteak,
eta Eneko Abasolo “Abarkas”-ek
ipiniko dizkie gaiak bertsolariei.

Su artifizialen ondoren izango
da bertso jaialdia Traña-Matienako
frontoian, eta Uruburu eta Amuriza
eskualdeko bertsolariekin batera
Anjel Mari Peñagarikano eta Amets
Arzallus ere arituko dira oholtzan.

Uruburu, Amuriza,
Peñagarikano eta

Arzallusek jardungo
dute maiatzaren 1eko

bertsoa saioan

Apirilaren 30erako programatu dituzte Berriz, Zaldibar eta
Abadiñoko musikariak biltzen dituzten  taldeen zuzenekoak

Martxoan kaleratu
zuten ‘El final no está

escrito’ diskoa
aurkeztuko dute
Tres41 taldekoek
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ANTZEZPENA ELKARRIZKETA

Ikuspuntu komiko batetik, baina
egia biribilak oholtzan: ‘Hamster‘
“Askatasunak beldurtzen gaituela” lako egia biribil eta deserosoak dira
apirilaren 30ean Durangoko San Agustinen ‘Hamster’ aurkeztuko duen
Juanjo Otero antzezle iurretarrak ekoitzi duen lanean botatzen direnak

digu... Hori guztia beste leku batzuetako
jendeagaz alderatzea oso da betegarria.
Dauzkagun aurreiritzi guztiak ahaztuta,
esperientzia oso interesgarria izan da
hain modu desberdinean lan egiten duen
zuzendari bategaz lan egitea. 

Zer testu mota du obrak?
Testuaren egilea bizirik daukan testu
batean oinarrituta lan egitea oso interes-
garria da, eta ez dugu askotan aukera iza-
ten; gainera, bere testuko berba bakoitza
babesten ibiltzen ez den egilea da Corte-
goso, eta gozamena da oholtzapetik esze-
na berriak idazteko gai den autore bate-
gaz lan egin ahal izatea.

Euskal Herrian, baina, urte asko eman
dituzu antzerkia egiten...
Profesional legez, nire lehenengo nomina
Comediants taldeak egin zidan 1996 urte
inguruan, eta lehenago ere atera izan naiz
Euskal Herritik kanpora lan egiten: orain
urte batzuk Vienan egon nintzen dantza
ikuskizun bat zuzentzen, adibidez.

Aukera nahikoa dago gurean ‘Hamster’
moduko lan bat egiteko?
Aukerak lortzea nahiko gaitza da hemen;
erakundeek oso zapalduta gauzkate. Gure
lanbidea bertan behera utzia dute erabat:
krisi garaietan murrizketak egin behar
badira, kultura arloan egiten dira, eraiki-
nen bat itxi behar bada, antzokia ixten
da... Baina horren guztiaren gainetik,  beti
defendatu izan dut kanpora ateratzea:
maila pertsonalean zein profesionalean
oso aberasgarria izan daitekeelako.

Eta zer dauka ‘Hamster’antzezlanak hain
berezi egiten duena?
Lehenengo eta behin, antzezleon artean
dagoen kimika: sortze-prozesua gozamen
ikaragarria izan zela. Bestetik, ikuspuntu
artistikotik, ordubete eta hamar minutuz
oholtza gainean daukaten guztia ematen
duten bi pertsona daude antzezlanean.
Testuak egi biribilak botatzen ditu, ikus-
puntu komiko batetik. Joko bat da testua;
ikusleetako batzuk barrez lehertu eta bes-
te batzuk malkotan uzten dituena. Emo-
zio horiek iratzartzen dituelako da hain
berezia ikuskizun hau. Antzezle baten-
tzat, bestalde, gozoki bat da, oso erregis-
tro desberdinetan jarduteko aukera
eskaintzen duelako. Oholtzatik botatzen
diren egia horien adibide bat: askatasuna
aldarrikatzen dugun arren, estutzen gai-
tuen zer edo zer behar dugula; askoz ero-
soago gaudela atzipetuta.

Zure lana Durangon erakusteko gogotsu?
Bai. Nire lana etxean erakustea oso gogo-
ko izaten dut: beti saiatzen naiz nabilen
proiektuak hemen erakusten. I.E.

Juanjotero ekoizpenak taldeagaz sortu
duzuen lehenengo lana da ‘Hamster’?
Zelan sortu da egitasmoa?
Antzoki alternatiboen Magalia izeneko
topaketa batean sortutakoa da proiektua,
2009an, Avilako gaztelu batean. Hainbat
lekutako dantzari, gidoilari, antzezle eta
zuzendariak batu eta lan-taldeak sortzen
dira topaketa horietan. Gure kasuan, Fer-
nando Soto zuzendaria, Santiago Corte-
goso egilea, Laia Oliveras antzezle katala-
na eta neu batu ginen.

Zelako prozesua izan zen sorkuntza?
Barnetegi batean bezala, hamar egunez
ia etenik barik egin genuen lan; oso
prozesu emankorra izaten zen. Horrela
eratu genuen Hamster, eta horrela kon-
turatu ginen garatzen genbiltzan lana
benetan indartsua izan zitekeela; lau
taldekideen artean kimika itzela geneu-
kala eta emaitza benetan gustuko

genuela. Hamar egun horien ondoren
hasi ginen antzezlana beste maila
batera eraman zitekeela pentsatzen.
Hasieratik, ikaragarri gogoko nuen
proiektua, eta argi neukan talde horre-
gaz lan egin gura nuela. Horrela sortu
nuen Juanjotero ekoiztetxea. Aurretik
sekula ez nuen pentsatu enpresa bat
sortzea, baina talde honek eta Hamster
proiektuak bultzatu naute.

Benetan zukua atera diozue Magalia
topaketak eskainitako aukerari...
Bai, ikaragarria delako eskaintzen
duten aukera: kanpoko jendeagaz lan
eginda ohartzen zara zure sorkuntza
zelakoa den; egiteko modu bat badau-
kagula euskaldunok, esaterako: lanean
oso modu berezian inplikatzen gara,
antzerkian dihardugun asko mugi-
mendu sozialetatik etorritakoak gara,
post-punk kulturak oso sakon eragin

“Barnetegi batean legez,
hamar egunez ia etenik

barik egin genuen Magalia
topaketetan lan”

“Ordubetez oholtza gainean
izerdia botatzen dugun

antzezle bi gaude”
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JAIAK
ABADIÑO
›› San Prudentzio jaiak Traña-

Matienan. Apirilaren 24an
10:00etan,
eskola arteko
benjamin
mailako aretoko
futbol partida:
Traña-Matiena
H.E. B- Nevers
B.11:30ean
Saskibaloi
partida eskoletan: Traña-Matiena A
Traña-Matiena B. 15:30ean aretoko
futbol txapelketa eskoletan
Abadiñoko Iratxoak antolatuta.
Apirilaren 28an San Prudentzio
Eguna. 11:00etan meza nagusia,
11:30ean Umeen kalejira Goloka
taldeagaz. 11:30ean Umeendako
jolastokia Traña plazan, euria bada
frontoian. 14:00 jubilatuen bazkaria.
15:30ean umeendako jolastokia
Traña Plazan euria bada frontoian.
16:00etan Afrikako orrazkera
tailerrak eskoletako gimnasioan.
16:30ean umeendako margo
txapelketa Traña plazan. 18:00etan
umeen pirata jaialdia Traña plazan.
18:30ean Txokolatada Traña plazan. 

IURRETA
›› Oromiñoko San Marko Jaiak.

Apirilaren 23an, gauean, ‘April
Fest’ garagardo festa. Mozorro
afaria. Musika, dantza eta giro
aparta. Apirilaren 24an, eguerdian,
Donien Atxa jasotzea, eta ondoren
parte-hartzaileentzat makailau errea
emango da. 17:00etan briska
txapelketa . 17:30ean ume dantzak
eta ume jolasak Kimuak taldeak
antolatuta. Iluntzean, tortila
txapelketa eta erromeria Luhartz
taldeagaz. Afalostean erromeriaren
jarraipena. Gauerdi inguruan, txarri
harrapaketa. Goizaldean txokolata-
da. 
Apirilaren 25ean, San Marko
Eguna, goizean kalejira. 11:00etan
Meza. Ondoren, Iurretako Mikel
Deuna dantza taldea. Eguerdian,
igel txapelketa. Jarraian, herri-
bazkaria, paella erraldoia. Egunean
zehar, trikitilariak egongo
dira.18:00etan asto-probak. 

LITERATURA
BERRIZ
›› ‘On-off’ liburuaren aurkezpen

musikatua, Yolanda Arrieta idazleak,
Juantxo Zeberio apirilaren 23an,
22:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› Kontserba begetalak eta merme-

lada egiten ikasteko ikastaroa,
apirilaren 28rarte, 18:00etatik
20:30-21:00etara. Izena emateko:
Berbaro elkartera 946201918
telefonora deitu. Plaza mugatuak;
16 lagunentzako lekua dago.

ELORRIO
›› ‘Los fantasmas femeninos que me

persiguen: La loca, la Bruja, La
puta’ maiatzak 7, 8, 14, 15, 21 eta
22an, Emakume Eskolan. Izena
emateko epea ikastaroa hasi baino
bi egun lehenago amaituko da.
Udaletxean eman behar da izena,
bestela, postaz.

ERMUA
›› Gorputza eta erritmoari buruzko

ikastaroa, apirilaren 28an
19:00etan, Lobiano kulturgunean.
Izen-ematea Lobiano kulturgunean
edo 639 414 205 telefonora deituz.

›› Ogigintza eta pintxogintza,
apirilaren 29rarte. Izen-ematea
Lobiano kulturgunean edo
639 414 205 telefonora deituz.

IURRETA
›› Reforzamiento del suelo pélvico

ikastaroa (Suspertu Fisioterapeu-
tak taldeko Ane Miren Oyarzabal eta
Amaia Lasuen): maiatzaren 10etik
aurrera, zazpi saiotan. Izena
emateko 616 490 506 telefonoa.

›› ‘Arbol genealógico’ ikastaroa,
16:00etatik 18:00etara, apirilaren
27an KZgunean.

IPUINAK
DURANGO
›› Ines Bengoa kontalariak kamishi-

bai izeneko teknika japoniarra
erabiltzen du ipuinak kontatzeko.
Umeen arreta erakartzen duten
koloretako laminak, apirilaren 24an,
12:00etan, Liburutegian.

ERMUA
›› Irakurketa Kluba 3 eta 6 urte

bitarteko haurrentzat apirilaren
24an, 11:00etan, Lobiano 
kulturgunean.

IURRETA
›› Haurren Irakurketa Kluba

apirilaren 27an herri-liburutegian;
17:00-17:45 (8-10 urte) ‘Norak
suhiltzaile izan nahi du’ Arantza
Iturberen eskutik; 18:00-18:45 (11-
12 urte) ‘Begi niniaren poemak’
Juan Kruz Igerabideren emanaldia.

ANTZERKIA
ABADIÑO
›› ‘Cocidito madrileño 2’ apirilaren

24an, 20:00etan, Errota kultur
etxean.

›› ‘Jules Verneren azken bidaia’
antzerki saioa ikusgai, apirilaren
28an, 17:00etan, Errota kultur
etxean.

BERRIZ
›› Berrizko Txintxaun kolektiboaren

antzezlan berria, apirilaren 24an
20:00etan, Kultur Etxean.

DURANGO
›› ‘El idiota en Versalles’ gaur

egungo gai sozialak aztertzen
dituen antzezlana, apirilaren 25ean
19:00etan, San Agustinen.

ELORRIO
›› ‘El idiota en Versalles’ antzezlana

ikusteko aukera, apirilaren 23an
22:00etan, Arriolan.

›› ‘Jules Verneren azken bidaia’
antzerki saioa ikusgai, apirilaren
25ean 17:00etan, Arriolan.

ZORNOTZA
›› ‘El idiota en Versalles’ antzezlana,

apirilaren 24an 20:00etan,
Zornotza Aretoan.

BERTSOAK
DURANGALDEA
›› Durangaldeko bertsolari txapelke-

tako kanporaketak, apirilaren 23an
Mallabiako Izen Gorri elkartean,
gaueko 21:00etan. 
Apirilaren 30ean Iurretako 
Oromiñoko txokoan gaueko
21:00etan. 

BESTEAK
IURRETA
›› Euskaltzale Eguna: Karmelo

Etxenagusiari omenaldia,
apirilaren 24ean 12:00etan
Ibarretxe kultur etxean. 

›› Anderebide ‘Kofradietatik
ibilbideak’ apirilaren 24an
09:00etan.

›› Iurreta Txirrindulari Elkarteak
ibilbideak antolatu ditu apirilaren
24 eta 25ean 09:00etan Iurretan.

ZALDIBAR
›› Gaztelekua 12 eta 16 urte bitarteko

gazteentzat Txalaparta ikastaroa eta
Baseball txapelketa apirilaren 23tik
25era, 16:00etatik 20:00etara
Gaztelekuan.

›› Zapatublai apirilaren 24an,
16:00etatik 19:00etara Zapatublain.

›› Castet Eguna. Apirilaren 24
goizean ikur faxisten ezabaketa
egingo da. Apirilaren 25ean,
goizeko 10:00etan Santamañeza-
rrera igoera, udaletxe aurretik
irtenda. Gailurrean ekitaldi txiki bat,
eta 12:30ean, San Martin plazatik
Castet elkarteraino kalejira egingo
da. Ondoren, Castet elkartearen
egoitza aurrean ekitaldia eta
luntxa. Asteburu osoan zehar
1937ko apirileko egunak gogora-
tzeko erakusketa izango da kalean.

DANTZA

ERMUA
›› ‘Euskal Dantzak. Txindurri Eguna.

apirilaren 24an ‘Plazara dantzara’
Adolfo Jainagaren taldea, 18:30ean
Orbe Kardenalaren plazan.

Larraindantza, 20:00etan Orbe
Kardenalaren plazan. Apirilaren
25ean, Txistularien diana,
10:00etan. Txistulari eta dantzarien
kalejira 11:00etan, eta Dantza
erakustaldia, Txindurri taldeagaz,
12:30ean Orbe Kardenalaren
plazan. Herri-bazkaria eta errome-
ria Agirrebeña anaiekin, 14:30ean
Aritzmendi pilotalekuan.

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› ‘Emakumea literaturan’ erakuske-

ta, apirilaren 23an Kultur Etxean.

ELORRIO
›› “Gorputz solidoen teoria eta

zoriontasuna” (umeentzako
kontatua) Fernando de Vicente
artista durangarraren lanak egongo
dira ikusgai apirilaren 29rarte Iturri
Kultur Etxean. 

ZORNOTZA
›› ‘Bosteko 2010-01-27’ erakusketa.

Elena Goñi, Ramón Pérez, Ignacio
Sáez, Leire Ugalde. Apirilaren
28rarte ikusgai. Zelaieta Zentroan.

›› ‘A mesa puesta’ Laka apirilaren
24tik maiatzaren 28ra Zelaietan.

HITZALDIA       
ERMUA
›› ‘5 gezur biribil hizkuntzei buruz’

Mikel Urdangarinek eskainitako
hitzaldia. Gizartean errotutako
hainbat ideiei buruzko hausnarketa
atsegin eta kritikoa, apirilaren 28an
Lobiano kulturgunean, 19:00etan.

IURRETA
›› Guraso eta hezitzaileentzako

hitzaldiak, apirilaren 26 eta 27an,
18:30ean Kultur Etxean. 

IKASTAROAK
BERRIZ
›› Doako ardo dastaketa ikastaroa

maiatzaren 10erarte, astelehenero,
Kultur Etxean egingo da, 18:00eta-
tik 20:00etara. Guztira, lau saio
izango dira.

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

Apirilaren 23an, 22:00etan

UEK+ THE WET BAND
+KRAUSK

Keu Agirretxeren taldea ‘U10’ diskoa
aurkezten dabil. Hiru kanta berri
Gordetako ilusioak, Gizaki ikusiezinak

eta Zure presentzia UEKen ibilbidea
laburbiltzen duen abesti esanguratsue-
kin uztartzen ditu azken disko honek.
Zuzenean entzuteko aukera, beraz,
Plateruenean. The Wet Band eta Kraus
taldeen doinuak ere han izango da.

AGENDA
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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

UDALAK

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

UDALTZAINGOA

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

BESTELAKOAK

Arriola ..................94 658 31 92 
San Agustin ..........94 603 00 21
Zornotza Aretoa .....94 630 01 68
Gazte informazioa 94 603 00 30

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

KIROLDEGIAK

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

12

EGURALDIA

26o

12

22o DOMEKA

12

26o ASTELEHENA

14

24o ZAPATUA

10

19o BARIKUA

MARTITZENA

BOTIKAK
Barikua, 23
09:00-09:00
•  Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 
Zapatua, 24
09:00-09:00
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
09:00-13:30 (*14:00)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)
• Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio)
• Sanroma/ Sagastizabal/  De Diego/
Balenciaga/  Unamunzaga/ Gaztelumen-
di/ Campillo
•  Irigoien*
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)*
Domeka, 25
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
09:00-22:00
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo)
Astelehena, 26
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
Martitzena, 27
09:00-09:00
Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
09:00-22:00
• Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio)
Eguaztena, 28
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 
Eguena, 29
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)

Giroa egonkortuz joango da
eta aroak hobera egingo du.
Goizean zehar oraindik
punturen batean busti dezake.
Arratsaldean hodeitza saretuz
joango da eta urdingune
zabalak nagusituz joango dira. 

Eguzkiaz gozatzeko aukera
izango dugu. Egunsentiko behe-
lainoa altxatu ostean, zeruan
urdindu egingo da. Arratsaldean
bero-hodeiak garatuz joango
dira. Haizea ahul eta norabide
finkorik barik ibiliko da.

ERMUA
›› XVI. Ermua Hiria literatur saria.

Ohiko narratiba eta olerki modalita-
teak ditu. Lanak maiatzaren 7a
bitartean aurkeztu daitezke.
Informazio gehiago Liburutegian.

IURRETA
›› ‘On-off’

liburuaren
aurkezpen
musikatua,
Yolanda Arrieta
eta Juantxo
Zeberioren
eskutik, apirilaren 23an, 20:00etan,
Herri Liburutegian.

LEHIAKETA
BERRIZ
›› Kaleko Pintura Lehiaketa apirilaren

24an egingo da, 16 urtetik gorako
edonork parte hartu dezake. Goiz
bateko lehiaketa izaten da.
Irabazlearen berri egunean bertan
18:00etan jakitera emango du
epaimahaiak, Kultur Etxean.

›› Jaietako Kartel Lehiaketa San
Pedro eta Santa
Isabel jaietara-
ko irudia
aukeratzeko
lehiaketa.
Lanak
maiatzaren
14rako Kultur
Etxean.

›› 2010-2011 Eskola Agenda. Eskola
agendaren aurreko eta atzeko
azalak diseinatzeko lehiaketa.
Berrizko ikastetxean matrikulatuta
dauden 12 eta 16 urte bitarteko
gazteek parte hartu dezakete.
Lanak banaka zein taldeka aurkeztu
daitezke, maiatzaren 14rako.

›› I. Mural Lehiaketa Berrizburu
futbol-zelaiaren aurrean dagoen
frontoiko horman irudi bat egiteko.
Artistek maiatzaren 14rako
Udaletxean zein Kultur Etxean
zirriborroa aurkeztu beharko dute.

ZORNOTZA
›› Seiren apirilaren 24an, 22:00etan,

Zornotza Aretoan.

›› Kontzertu didaktikoa apirilaren
28an, 19:00etan, Zelaieta zentroan. 

ZINEKLUBA
ERMUA

››‘Yo también’
apirilaren
29an,
19:00etan eta
21:30ean,
Lobiano Kultur
Gunean.

ERMUA
›› Musergoren

kontzertua,
txelo musika-
riak emanaldia
eskainiko du
apirilaren 23an,
22:15ean,
Lobiano
kulturgunean.

›› Ermua kantuan hilaren 24an,
12:30ean, Orbe Kardinalaren
plazan.

ZALDIBAR
›› Elkartasun kontzertua Zaldibarko

Gaztetxean, apirilaren 23an
23:00etan: Pixontxis, Ghetto eta
olerkiak.

ZORNOTZA
›› ‘Zugan ni’ 14 eta 18 urte bitarteko

gazteek parte hartzen duten
antzerki lehiaketa, apirilaren 28an
20:00etan, izango da Zornotza
Aretoan.

MUSIKA

DURANGO
›› UEK, The Wet Band eta Krausk

apirilaren 23an, 22:00etan,
Plateruenean.

›› Aborted, The Red Chord eta
Rotten Sound, apirilaren 25ean
20:00etan, Plateruenean.

ZINEMA

Apirilaren 25an, 19:00etan

EL IDIOTA EN 
VERSALLES

Komedia garratz eta dibertigarri honek artearen eta boterearen arteko harrema-
naz hitz egiten digu. Istorioan Molière artistak bere lanari ematen dio garrantzia
handiago erregearen gustu eta kapritxoei baino. Lully musikariak, berriz,
markatutako bidea jarraitzen du. Bost mende atzera eramaten gaitu Arden
konpainiak antzezlan honekin, baina estetika klasikoa erabiliz, gaur egungo gai
sozialak aztertzen ditu; adierazpen askatasuna, homosexualitatea edo itxurake-
ria. Gaur egungo komedia klasikoa Drangon, Elorrion eta Zornotzan ikusgai.

DURANGO

Zugaza
Alicia en el país de las
maravillas 3D
Zuzendaria: 
Tim Burton

barikua 23:
22:00
zapatua 24:
16:45/19:30
22:30
domeka 25: 16:45/19:30
astelehena 26: 19:00
martitzena 27: 20:00

Simon Boccanegra
Opera en directo digital 
satélite

osteguna 29: 20:00

ELORRIO
Arriola antzokia

Ander
Zuzendaria: 
Roberto Castón

zapatua 24: 
22:30
domeka 25: 
20:00
astelehena 26:
20:00

ZORNOTZA

Zornotza aretoa
Acantilado rojo
Zuzendaria:
John Woo.

domeka 25:
20:00
astelehena 26:
20:00

Mugaldekoak
Zuzendaritza:
Miren Gabilondo, Fernando

Bernués.

ostirala 23: 20:00
(Sarrera doan)
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EDERTASUN GIDA
Ileapaindegiak

Estetika Zentroak

Iunik ileapaindegian, edertasuna-
ren topagune izateaz gainera,
ongizatea ere eskaintzen dute,
eta filosofia hori jarraitzen dute
produktuak aukeratzerakoan. 

ZZeerr  pprroodduukkttuuggaazz  eeggiitteenn  dduuzzuuee
bbeehhaarr??
Aveda etxeko txanpu, tinte, suabi-
zatzaileak... erabiltzen ditugu, kali-
tate handikoak izateaz gainera,
ile-apaindegiko filosofiagaz bat
egiten du-eta. Avedak iraunkorta-
sunaren alde egiten du, ingurugi-
roagazko erantzukizuna eta
bidezko merkataritza bultzatuz.
Gainera, hainbat kanpaina egiten
ditu, apirilean, esaterako, ur edan-
garriaren alde dihardute: light
kandelak 15 euroren truk.
Jasotako dirua Haitin ur edanga-
rria bultzatzeko proiektuetara
bideratuko da, eta Haitiko lurrika-
ran kaltetuentzat. Bestalde, hilean
bitan trikologoak, ilearen medi-
kuak, izaten ditugu ileko arazoak
doan diagnostikatzen dituztenak.

IIllee--aappaaiinnddeeggiiaann  oonnggiizzaatteeaa  bbuullttzzaa--
ttzzeekkoo  ffiilloossooffiiaaggaazz  ddiihhaarrdduuzzuuee......
Bai. Ongizate erritualak egiten
ditugu bezeroak esperientzia
aparta eta esklusiboa izateko,
horretarako te organikoa eskaini
edo estresaren kontrako masajea
egiten dugu.

ZZeerr  tteennddeennttzziiaa  jjaarrrraaiittzzeenn  dduuzzuuee
mmoozzkkeetteettaann??
Tendentzia ingelesak jarraitzen
ditugu, eta modernitatea mozketa
eta koloreetan, horrela irudi per-
tsonalizatua lortuz. 

Edertasuna
eta ongizatea

• Jon Sopelana

• iunik ile-apaindegia

dauka Durangon
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KIROLAK

Emakumeen Bira Ziklismo taldeak Euskaldun Torneorako
puntuagarria den proba antolatu du domekan. Iurreta,
Elorrio eta Eubatik ibiliko dira txirrindulariak.

Filipinetako Santa Anan pilotaleku berria zabaldu du Master
Jaik. Beste pilotari batzuekin batera, hara joan da Eneko
Ugarte durangarra. Ez da lehenengoz joan paraje haietara.

19 Eneko Ugarteri elkarrizketa18 Emakumeen txirrindulari lasterketa

“Txapelketara ez naiz
sasoi betean heldu”
Maider Unda oletarrak

lehendik ere oparoa zuen
palmaresa loditu zuen

joan zen asteburuan. Borroka
Libreko Europako Txapelketan
brontzezko domina irabazi zuen. 

Emaitzagaz gustura dagoen
arren, txapelketak ez duela
sasoi betean harrapatu aitortu
du: “Denboraldiaren hasieran
nagoenez, ez nau punturik one-
nean harrapatu txapelketak.

Nire urteroko hitzordu nagusia
Munduko Txapelketa izaten da,
eta prestaketa hara begira egi-
ten dut”. Aurten irailean izango
da Munduko Txapelketa Mos-
kun, eta sasoi betean ordurako
egotea itxaroten du. 

Azerbaijango Bakú herrian
jokatu zen Europako Txapelke-
tan gogotik behar egin behar
izan zuen domina irabazteko.
Lehenengo borrokaldian Maria

Luiza Vryoni menderatu zuen,
“nahikoa erraz”, bere esanetan,
txapelketetako lehenengo
borrokaldian izan ohi duten ten-
tsioa gaindituz. Bigarrenean
Ekaterina Bukina errusiarra izan
zuen aurrez aurre, eta galdu
egin zuen: “Bera ni baino gehi-
txoago dela uste dut, eta gaine-
ra nik ez nuen neurerik eman”.

Bukina finalera heldu zenez,
bigarren aukera zabaldu zion

oletarrari. Dina Ivanova Azerbai-
jango borrokalaria kanporatu
zuen lehenengo: “Zaleek asko
animatu zuten etxeko borrokala-
ria, eta baneukan beldur apur
bat, baina irabaztea lortu nuen”.

Brontzerako bidean Marina
Gastl austriarra izan zuen azke-
neko traba. Aurrekariek borro-
kaldi estua iragartzen zuten:
Munduko Txapelketan Undak
irabazi zion, baina aurten Sue-
diako torneo batean austriarra
nagusitu zitzaion. Tentsio handi-
ko borrokaldian Undak berea
eman eta merituzko domina ira-
bazi zuen.

2008an Joko Olinpikoetan
diploma olinpikoa irabazi zuen
eta iazko Munduko Txapelketan
brontzea jantzi  zuen: “Nire
sasoirik onenean nagoela uste
dut. Luzaroan egindako lanaren
fruituak jasotzen nabil 33 urte-
gaz”, dio Undak. J.D.

Iraileko Munduko
Txapelketari begira
bideratu du 
prestakuntza

Argazkia: maiderunda.com
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Katedralean jokalari bati sentimendu berezia baldin
badiote, Toquerori diote. Ia denentzako ezezaguna
zena, urtebetean ordezkaezina izatera pasatu da. Zela-
ko bueltak ematen dituen futbolak.

Toqueroren arrakasta aztertzen hasita, hiru arrazoi
aipatuko nituzke beste guztien gainetik: 
- Bere kasta: jokaldi guztiei ipintzen dien intentsitatea.
Hori da bere ezaugarri printzipala. Borondatetsua,
jokatzen duen bakoitzean den-dena ematen duen
sentzazioa uzten digu denoi. ‘Gosea’ pasatu duela
nabaritzen da. Badakigu teknikoki ez dela beste mun-
dukoa, baina konpentsatu egiten du jartzen dion
gogoagaz. Bere hutsak desberdin ikusten dira eta
barkamena irabazita dauka.
- Bere itxura: Caparrosek lehenengo bider ikusi zue-
nean galdetu egin ei zuen zenbat urte zituen ile gutxi-
ko jokalari horrek… 23 urte bakarrik zituela erantzun
ziotenean, fitxatu  egin behar zela esan zuen. Gaur
egun, futbolaren munduan egoera batean gaude non,
futbolista guztiak Cristiano Ronaldo, Beckham edo
Ocio bezain ‘guapoak’ izan behar direla; gai eta ikus-
pegi horiek futboletik kanpo utzi behar ditugu zaleok.
- Bere ibilbidea: Alaveseko harrobian lehenengo tal-
dean debutatu gabe, Lemoa, Sestao, Eibar eta Athle-
tic, beheko taldetatik pasatu gabe. Honek eztabaida
sortu zuen bere sasoian, baina orain argi dago ez
dagoela zalantzarik: balio duenak balio du.

Athleticen merkatuan jokalari asko dagoen seina-
lea da hori, eta abisua da ‘katxorro’-entzako: inork ez
du lehentasunik lehenengo taldean aukera bat eduki-
tzeko. Eta kasta izanez gero, toki askotara heldu liteke.A

di
tu

ar
en

tx
ok

oa

Agustin Alkorta
•Futbol entrenatzailea

Gure Toquero

Kadeteetan Ciclos Iturriaga-Autos Elorrio taldeak parte hartuko du, besteak beste.

Txirrindulariak harbidean
ikusteko bigarren aukera etzi

Iurretako Emakumeen Bira txi-
rrindularitza elkarteak Euskal-
dun Torneorako puntuagarria

den emakumeen txirrindulari las-
terketa antolatu du etzi. Joan zen
asteburuko lasterketan legez, etzi
ere Elorrioko San Agustin auzo-
ko harbidera eramango ditu ibil-
bideak.

Abiatzen lehenengoa nagu-
sien mailako lasterketa izango
da; 09:30ean irtengo dute Mas-
petik. Zelaieta barrutik igarota,
Elorrioko harbidea probatu eta
Eubarantz zuzenduko dira txi-
rrindulariak. San Migel Dudeako
ermitara igota eta Zornotzako
Ibarra auzotik bira eginda Iurre-
tara itzuliko dira. Zirkuitu hori
birritan egingo dute, guztira 88
kilometroko ibilbidea osatuz.
Bizkaia-Durango taldeak osatu-
ko du Durangaldeko taldeen
ordezkaritza.

Iurretan hasiko den lasterketan Elorrioko harbidean ibiliko dira

Gazteek 66 kilometroko
ibi lbidea osatuko dute,  eta
nagusiak Elorr iot ik bueltan
Iurretatik pasatzean hasiko dute
lasterketa. Kadeteen lasterketa
eguerdian hasiko da, eta ibilbi-
deari itzuli bat emango diote.
Asturias, Kantabria, Madril eta
Gaztela-Leongo taldeak etorriko
dira, eta baliteke Portugalgo bat
ere batzea. Eskualdetik talde bi
ariko dira: Ciclos Iturriaga-Autos
Elorrio eta Beste Alde.

Emakumeen Bira
Bestalde, Emakumeen Birako
antolatzai leek nobedade
moduan aurreratu dutenez,
Biraren datozen hiru urteetako
aldietan, Deban hasi eta amaitu-
ko da lasterketa bat. 2011n
Lekeitiora ere itzuliko da Bira,
lau urtez ibilbidetik kanpora
egon ondoren. J.D.

Aurreratu dutenez, lehen
aldiz Emakumeen Birako
lasterketa bat Deban
hasi eta amaituko da

Amorebietaren kontrako der-
bian husna berdinduta, Duran-
goko Kulturalak play-offetara
sailkatzeko aukerarik gehienak
galdu ditu. Beasainek ere ber-
dindu egin zuen (2-2) Real
Sociedad Bren kontra, eta hiru
jardunaldiren faltan bost puntu-
ko aldeari eusten dio.

Gainera, Elgoibar eta Gerni-
ka ere durangarren gainetik
daude, Beasainek noiz huts
egingo zain. Horri asteburu
honetan Real Sociedad B lide-
rraren kontra jokatu behar duela
gaineratu behar zaio. Hala ere,
Kulturala denboraldi oso ona
osatzen ari da. J.D.

Euskadiko selekzioak emaku-
mezkoen txapelketa autonomi-
koa irabazi du asteburuan.
Hainbat durangar izan da ber-
tan. Valentzia eta Andaluzia
kanporatu eta finalean 15-10
menderatu zuten Madril.

Hauek izan ziren Duran-
gotik joandakoak: Eider Alber-
di, Ainara Lopez eta Reyes
Goikoetxea jokalariak; Ricardo
Aragon medikua; Ines Etxegi-
bel eta Virginia Sagarduy hau-
tatzaileak eta Ane Baonza
ordezkaria. J.D.

Kulturalak ia
ezinezko du
play-offetara
sailkatzea

Euskadigaz
txapeldun gure
errugbilariak

Cespa-Euskadi taldeko Unai
Elorriaga bigarren kokatu da
Euskaldun Torneoan, Durana-
ko lasterketan hirugarren
geratu ondoren. Paul Knepper-
sek irabazi zuen lasterketa, eta
Euskaldun Torneoan ere bera
da lider berria, 53 puntugaz.
Elorriagak 12 puntu gutxiago
dauzka. Cafés Baquéko Juan
Sebastian Tamayo laugarren
tokira jaitsi da, 38 puntugaz.

Asteburuan lasterketa bi
daude: Balmasedakoa zapa-
tuan eta Gipuzkoako Txapel-
keta domekan, Lazkaon. J.D.

Elorriaga bigarren
dago Euskaldun
Torneoan

Daniel Díaz argentinarrak den-
boraldiko bigarren garaipena
lortu du, 23 urtez azpikoen
mailan. José Ciordiaren oroi-
meneko lasterketa jokatu zen
asteburuan Lizarran, eta Cafés
Baqué taldeko txirrindulariak
irabazi zuen. Podiumera igo
ziren hirurak bakarrik heldu
ziren helmugara. Omar Fraile
izan zen bigarren, eta Enrique
Sanz hirugarren. 

Orain Díaz laugarren dago
23 urtez azpiko Euskaldun Tor-
neoan. J.D.

Baqué taldeko
Díez irabazle
Lizarran

Abadiño, Iurreta, Atxondo eta
Berrizek ederto hasi dute Biz-
kaiko Herri Arteko Pilota Txa-
pelketa. Guztiek abantaila lortu
dute bueltako lehiak jokatzeko.

Abadiñok Gallartaren kon-
trako hiru partiduak irabazi
zituen, eta hanka eta erdi biga-
rren fasean du. Iurretak eta
Berrizek kanpoan jokatu zuten
Lekeitio eta Bilbaoren kontra,
hurrenez hurren, eta hirutik
neurketa bi irabazi zituzten.
Atxondok Lemoan jokatu zuen
eta kadeteetan eta nagusietan
nagusitu zen. J.D.

Herri artekoan
abantaila hartu
dute gureek

Oraintsu Euskadiko Xake Txa-
pelketako txapeldunorde gera-
tu ondoren, joan zen astebu-
ruan xake partida azkarren Biz-
kaiko txapelketa irabazi zuen
Sestaon Rodrigo Sarralde
durangarrak. Nahiz eta Bizkaia
mailako maisuek ez zuten parte
hartu txapelketan, maila altua
izan zela azpimarratu dute anto-
latzaileek. 

Aiparragia da, era berean,
Jose Alfaro durangarrak lortu-
tako zazpigarren postua (hasie-
rako ranking-ean 20 postutik
irtenda). Gainera, jokalari honek
arratsaldeko taldekako txapel-

ketan Mario Gomez maisu
gorenari irabaztea lortu zuen.
Mario Gomez bi bider izan da
Espainiako txapeldun eta xake-
ko hiru olinpiadatan egon da. 

Taldekakoan ere ondo ibili
ziren gure taldeak. Larrasoloe-
tak laugarren amaitu zuen, eta
Zaldi Baltzak seigarren. J.D.

Sarraldek xake azkarreko
txapelketa irabazi du

Bizkaiko maisuek parte
hartu ez arren, maila
handia izan zen

Euskadiko txapeldunorde izan ondoren,
Bizkaikoan txapeldun geratu da durangarra 

Kadete mailan Madril,
Kantabria, Asturias eta
Madrilgo taldeak
datoz, besteak beste
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FUTBOLA
OHOREZKO MAILA
BBeerrrriizz  --  SSoommoorrrroossttrroo
Zapatuan, 17:30ean, 
Berrizburun
LEHENENGO ERREGIONALA
(gizonak)
ZZaalldduuaa  --  IIuurrrreettaakkoo
Zapatuan, 17:00etan, 
Solobarrian
BIGARREN ERREGIONALA
(emakumeak)
EElloorrrriioo  --  LLeeiiooaa
Zapatuan, 16:00etan, 
Eleizalden

ARETO FUTBOLA
OHOREZKO  A MAILA
SSaassiikkooaa  --  
DDoonnoossttiiaakkoo  ZZuuzzeennbbiiddee
Domekan, 12:00etan, 
Landako kiroldegian
OHOREZKO  B MAILA
EElloorrrriiookkoo  --  IIttuurrrriioonnddoo
Zapatuan, 18:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
EUSKAL LIGA
SSaassiikkooaa  --  AAlleeggrriiaa
Zapatuan, 19:15ean, 
Landako kiroldegian
GOREN MAILA
MMaallllaabbiiaa  BBaassttiiddaa  --
BBoosskkoozzaalleeaakk
Zapatuan, 17:30ean, 
Zaldibarko kiroldegian
LEHENENGO ERREGIONALA
EElloorrrriiookkoo  BB  --  
SSuummii  MMuugguurruu
Domekan, 12:00etan, 
Elorrioko kiroldegian
AAbbaaddiiññookkoo LLaagguunn  --
BBeerrmmeeoo
Domekan, 12:00etan, 
Berrizburu
BIGARREN ERREGIONALA
KKuurruuttzziiaaggaa  IIkkaassttoollaa  BB  --  
OOttxxaarrttaabbee
Domekan, 10:30ean, 
Landako kiroldegia
DDaannttxxaarrii  --  EEggaarrttssuuaakk
Domekan, 18:00etan, Landa-
bide Heziketako Institutuan
MMeennddiibbeellttzz  --  
GGuu  LLaagguunnaakk
Zapatuan, 16:45ean, 
Landako kiroldegian
EMAKUMEEN LIGA
KKuurruuttzziiaaggaa  IIkkaassttoollaa  --
AArrttaarroommoo
Zapatuan, 15:30ean, 
Landako kiroldegian

SASKIBALOIA
LEHENENGO ERREGIONALA 
(igoera fasea)
TTaabbiirraakkoo  --  
CCeennttrroo  SSaallmmaannttiinnoo
Zapatuan, 17:00etan, 
Landako kiroldegian
BIGARREN ERREGIONALA 
(Bizkaiko Kopa)
TTaabbiirraakkoo  --  
PPaauulleess
Zapatuan, 19:00etan,
Landako kiroldegian

Agenda

SAILKAPENAK

Durangoko Kulturalak 50 gol sartu eta 
38 jaso ditu aurtengo denboraldian

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ gizonak

1- Zornotza................10 (+75)
2- Bidegintza..............10 (+82)
3- Cafés Aitona...........10 (+114)
4- Ardoi......................9 (+24)
5- Viajes Marfil ..........8 (+36)
6- Padura...................7 (+10)
7- Tabirako................5 (-69)
8- Arabako EHU........4 (+1)
9- Goierri Verkol.........4 (-69)
10- Seky.es................3 (-104)

Futbola /3. maila /
4.taldea / gizonak

1- Real Sociedad B...68
2- Portugalete............65
3- Amorebieta...........64
4- Beasain .................60
5- Gernika...................58
6- Elgoibar..................58
7- Kulturala................55
8- Amurrio..................52
9- Basconia................51
10- Zamudio ..............50
11- Laudio..................45
12- Arenas .................45
13- Santurtzi ..............44
14- Zalla......................43

15- Leioa....................41
16- Lagun Onak.........39
17- Eibar.....................39
18- Aretxabaleta.......38
19- Retuerto...............26
20- Salvatierra ...........11

Saskibaloia / 1.maila /
Euskadi/ emakumeak

1- Bera Bera  . . . .25 (+394)
2- Ardoi . . . . . . . . .23 (+452)
3- Gernika . . . . . . .23 (+371)
4- Cafés Aitona . . .19 (+165)
5- Las Gaunas  . . .18 (+104)
6- Abaroa  . . . . . . .15 (+105)
7- Tabirako  . . . . . .15 (+136)
8- Deusto-Loiola  .13 (+43)
9- Obenasa . . . . . .13 (-131)
10- Elexalde . . . . .12 (-87)
11- Getxo 11 (-140)
12- Atletico SN 10 (-114)
13- Arabako EHU 9 (-38)
14- Artieda 5 (-247)
15- Irlandesas 3 (-522)
16- San Ignacio 2 (-491)

Eneko Ugarte (1974, Kordoba) Durangon
bizi izan da urte bi zituenetik, eta Filipineta-
ko San Ana herrian dabil gaur egun Mas-
terJaik inauguratu berri duen pilotalekuan
jokatzen. Frontoi berria zesta-puntarentza-
ko bultzada garrantzitsua dela dio.

Filipinetan dabil zestalari durangarra.

“Zestak filipinetan zeukan fama
berreskuratuko dugula uste dut” 

EEzz  ddaa  FFiilliippiinneettaarraa  jjooaann  zzaarreenn
lleehheenneennggoo  aallddiiaa..
Ez. Hirugarrenez nago eta beste
aldibietako oroitzapen oso onak
dauzkat. Lehenengoan debutatu
egin nuen. Bigarreneko gomu-
tak oraindio hobeak dira, arrazoi
birengatik: lesio txar batetik
nentorren eta berriz zestan ezin-
go nuela jokatu esana zidaten,
beraz, berriz jokatzeak kilika
berezia  eragin zidan; bestalde,
nire emazte izango zena ezagu-
tu nuen.

ZZeennbbaatt  ddeennbboorraa  eeggoonnggoo  zzaarraa??
Ahal dudan beste, gorputzak
nahikoa dela esan arte, baina
hori gertatu baino lehenago
oporretan bueltatuko naiz; urte
bete barru, gutxi gorabehera.

OOrraaiinnttssuu  ppiilloottaalleekkuu  bbeerrrriiaa  iinnuugguu--
rraattuu  dduuzzuuee..
Bai, frontoia berri-berria da.

Lehenago Manilan jokatzen
genuen, eta zoritxarrez frontoi
hura itxita dago. Orain Santa
Anan gaude, Filipinaseko ipa-
rraldean. Egia esanda, frontoia
oso pol ita geratu da. Ez da
Manilan beste jende sartzen,
baina oso lan polita egin dute,
eta denboragaz gehiago estima-
tuko dugu, gaur egun frontoi
berri bat zabaltzea oso gaitza
delako. Mundu osoari eragiten
dion krisiak horrelako pausuak
gehiago zailtzen ditu.

ZZeerr  oossaassuunn  ddaauukkaa  zzeessttaakk,,  ggaauurr
eegguunn,,  FFiilliippiinneettaann??
Momentu honetan zestaren
egoera nahiko ona da, baina
lehen zeukan famara heltzeko
oraindio bide luzea daukagu
aurretik. Normala da hainbeste
urte itxita egon eta gero. Jarrai-
tzaileak berriz erakartzea ez da
hain erraza, baina bertako jarrai-

tzaileak apur bat ezagutzen
ditut, eta seguru nago denbora
gutxiren barruan lehenago zes-
tak zeukan fama hori berresku-
ratuko dugula. Eskerrak  eman
gura dizkiot bai MasterJairi eta
bai bere presidente Aitor Totori-
kaguenari eta berak hemen
dituen kideei proiektu hau mar-
txan jarri dutelako.

PPii lloottaalleekkuu  bbeerrrr iiaa  bbuullttzzaaddaa
ggaarrrraannttzziittssuuaa  iizzaann  ddaa..
Orain pausoka-pausoka joan
behar dugu. Apurka, telebista-
ren laguntzaz (gauero ematen
dute telebistat ik azkeneko
kiniela) jende guztiak jakingo du
hemen gaudela berriro, eta
oraingo honetan denbora asko-
rako izango da.

HHoorr  zzaauuddeetteenn  ppiilloottaarriioonnaa  ddaa
oorraaiinn  eerraannttzzuukkiizzuunnaa..
Ez hemen gaudenona bakarrik;
munduko pilotari guztiak dauka-
gu erantzukizun hori. Ondo joka-
tu beharra daukagu, eta zaleak
entretenitu behar ditugu, baina,
nik behintzat,  gustura hartzen
dudan  erantzukizuna da.

ZZeellaakkooaakk  ddiirraa  hhoorrkkoo  zzaalleeaakk??
Hemengo zaleak oso sutsuak
dira, ez dira isiltzen eta beti ani-
matzen dabiltza. Gainera, Euskal
Herrian legez, hemen ere euren
pilotari kuttunak dituzte, eta ez
zaituzte ezergatik uzten, onera-
ko zein txarrerako. Leku guzti-
tan moduan, ez bazaie gustatu
zelan jokatu duzun kritikatu eta
Euskadira bidaliko zaituzte, bai-
na hurrengo egunean zugaz
egongo dira berriro.

BBeerroo  eettaa  hheezzeettaassuunn  iittzzeellaa  eeii
ddaaggoo..  IIggaarrttzzeenn  dduuzzuu  jjookkooaann??
Egia esaten badizut, nik ez dut
asko igartzen, ze gauez jokatzen

dugu eta, beraz, ez daukagu
egunez izan ohi dugun bero eta
hezetasun hori.

ZZeellaakkooaa  ddaa  hhoorrkkoo  eegguunneeaann  eegguu--
nneekkoo  bbiizziimmoodduuaa??
Partidua daukadan egunetan
goiza emazteagaz hondartzan
lasai pasiatzeko baliatu dezaket.
Erosketak egin, pelikula bat iku-
si, errekaduak egin, albistegia
ikusi… eta iluntzean frontoira
joateko prestatzen naiz. Partidu-
rik ez badaukat hondartzara
joan beharrean korrikan joaten
naiz, eta gero etxean ariketa
batzuk egiten ditut. Bazkaloste-
an eguraldiaren eta gogoaren
arabera bertako parajeak eza-
gutzera joaten gara. Baina ez
pentsatu beti bidaiatzen gabil-
tzanik, etxean ere geratzen gara,
lasai-lasai lagunekin kafetxoa
hartzen kontu kontari.

EEuusskkaall  HHeerrrriiaann  eerrrreemmoonntteeaa  eessttuu
ddaabbiill..  ZZeellaann  iikkuusstteenn  dduuzzuu  zzeessttaa??
Zer edo zer irakurri dut erre-
monteari buruz, eta tristea da.
Zorionez, zestaren egoera ez da
hain larria; ez da bikaina, baina
hain larria ere ez. Hor dabiltza
Aitor Totorika eta MasterJai
luzaroan lanean, eta oraindio hor
segitzen badute, gauzak ondo
egiten dabiltzan seinale da.
Lehenago esan dudan moduan,
Filipinetan bide luzea daukagu
zesta dagokion tokira eramate-
ko. Euskadin berdin gertatzen
da, eta niri gustatuko litzaidake
euskal agintariek, Federazioko
agintariek eta dagokien guztiek
indarrak batuko balituzte Euskal
Herriko jokorik internazionalena
bere tokian ipintzeko. Amaitzeko
gorantziak eta besarkada bana
eman gura dizkiet familiakoei
eta lagunei: lasai egon, apurka
estresa kentzen nabil! J.D.

Filipinetako
zaleak sutsuak
dira, eta euren
pilotari kuttunak

izaten dituzte

Euskal kirolik
nazioartekoena
dagokion tokian
jartzeko indarrak
batu behar dira
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NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgune-
an eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org.
Nahiago baduzu deitu 94-623 25 23
Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat
prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

Iragarkiak sare sozialetan zuzenean argitaratzeko eta erabiltzaileak SMS abisuak jaso-
tzeko aukera ematen du.

Saldu / Erosi
Errentan eman / Errentan hartu
Lan eskariak / Lan eskaintzak
Galdu / Aurkitu
Eman / Hartu

Eguazteneko 19:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Sukaldea, egon-
gela, komuna, 3 logela, tras-
telekua(komuna ateratzeko
aukera dauka) eta ganbara.
Eguzkitsua da eta 3 balkoi
ditu. Igogaillua jartzeko
dago. Berogailua eta leiho
berriak dauzka. Etxe guztiak
kanpora ematen du. 
Telefonoa: 655 71 21 05

Abadiño. Etxebizitza salgai
Muntsaratz auzoan. 3 loge-
la, egongela handia, 2 ko-
mun, sukaldea, trasteleku
txiki bi etxean eta ganbara.
Berriztatua. Altzariekin,
nahi izanez gero. Lokal ko-
mertziala aukeran (kotxe bi-
rentzako lekua. 
Telefonoa: 667 882 338

Atxondo. Etxe ia berria sal-
gai: sukaldea, 3 logela,
egongela handia, komun bat
eta balkoi handi bat. Oso
eguzkitsua. Prezioa:
225.000 euro. Negoziaga-
rria. Itxaso.
Telefonoa: 648 28 53 59

Berriz. Berrizen pisua sal-
gai. 3 logela, 2 komun, su-
kalde berriztua, 2 balkoi,
ganbara handia eta garaje
itxia. Oso eguzkitsua. Guztiz
berriztua eta egoera ezin
hobean. 
Telefonoa: 647777392

Durango. Etxea salgai
Telefonoa: 69666 00 58
kattalin4@hotmail.com

Durango. Pisu bat salgai
Madalena auzoan. Guztiz
berriztatua, duela 5 urte. 3
logela, komuna, sukaldea
eta egongela. Oso eguzki-
tsua. Guztiz jantzia. 
Telefonoa: 655 709 659

Durango. Atiko bat salgai
Durangoko alde zaharrean.
2 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Oso argitsua.
Duela urtebete erabat be-
rriztatua. Guztiz jantzia. Bi-
zitzen jartzeko moduan.
Etorri ikustera!
Ainara: 659 42 58 90.

Durango. Ondo zaindutako
etxea salgai: sukaldea, 3 lo-
gela, saloia, 2 komun eta bi
balkoi handi.(6.solairua).
Garaje itxiarekin. Pre-
zioa:320.000 euro (nego-
ziagarria) 
Telefonoa: 94 616 62 97

Elorrio. Pisu ederra salgai.
Tel.: 639 020 581

Elorrio. Pisu eder bat sal-
gai. Auzoa etorbidean. Tele-
fonoa: 639 020 581

Elorrio. Pisu eder bat salgai
Elorrion.Erreformatua,124
m2,gas naturaleko berogai-
lua,sukalde ekipatua,egon-
gela,5 logela,2 komun,jaki-
tokia,2 balkoi,garaje itxia.
Derrigorrezkoa ikustea.
Prezioa: 264.500 euro
(44.000.000 pta).
Telefnoa:685 73 48 25

Elorrio. Baserri zatia salgai
Elorrion. 80 m-ko etxebizi-
tza eta 30 m-ko garaje itxia
(kakoa, txorrota eta garbi-
gailua) etxe azpian.3 gela,
komuna, sukaldea eta egon-
gela. Leku ederra, herritik
oso gertu.

Garai. Garaiko San Migel
auzoan. Oarerdikoa, 6. He-
goaldera begira. 10.000
m2-ko lursaila, nahiko laua. 

Mallabia. baserria salgai
toki polit batean 20.000
metroko lur zatiarekin. 
655 70 26 47

Otxandio. Pisua salgai.
Ikuspegi zoragarria Anboto
aldera. 90m2 erabilgarri. 4
logela, egongela, sukaldea,
komuna, trastelekua eta
balkoia. Tasatutako prezio-
an.  Telefonoa: 675 905 227

Zaldibar. Pisua salgai
75m2. 3 gela, egongela eta
ganbara. Prezioa:170.000
euro. 
Telefonoa: 655 739 792

Zornotza. Etxebizitza sal-
gai Euban. 3 logela, egonge-
la bat, sukaldea, 2 bainuge-
la, ganbara eta berogailua.
345 m2-ko lur-sailarekin.
Aukera paregabea! 
Telefonoa: 695 70 18 58

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Pisua alokagai
Atxondon. 
Telefonoa: 659 842 171

Atxondo. Hiru logelatako
pisu berria alokagai. Intere-
satuek deitu telefono haue-
tara: 680 42 77 02 edo 94
622 50 78

Durango. Gela bat alokagai
Durangon. 
Telefonoa: 630 76 18 28

Elorrio. Baserri bateko bi
etxebizitza salgai 3.000
metro inguru lur sailarekin.
Etxebizitza bat guztiz be-
rriztatua . (150 m2 solairu
bakarrean), bestea (200

m2) obra erdi egina du. Ja-
betza bakarra; zatiezina. 
Telefonoa: 699 84 62 19

ERRENTAN HARTU

Durango. Alokatzeko hiru
logelako pisu bila gabiltza
Durangon.
Telefonoa: 690 20 85 49

Durango. Bikote gaztea
alokatzeko pisu bila dabil
Durangaldean. Biak lan kon-
tratuarekin. 
Telefonoa: 685770863.

Durango. Durangon aloka-
tzeko pisu baten bila gaude,
bikote gazte bat gara. 

Zaldibar. Bikote gazte bat
alokatzeko pisu bila Zaldi-
barren. Harremanetan jar-
tzeko, deitu telefono hone-
tara: 605 72 34 30

Zornotza. Neska gazte
euskaldunak Zornotzan edo
Zornotza inguruetan pisua
alokatu nahi du.

PISUA KONPARTITU

PISU BILA

Durango. Konpartitzeko
pisu bila nabil Durango in-
guruan. Tel: 691 354 031

PISUKIDE BILA

Pisua osatzeko laguna
behar da Elorrion. Lagun
bat behar da pisua osatzeko. 
Telefonoa: 686 991 631

Durango. Zonalde onean
kokatutako pisua osotzeko
pertsona behar da. 
Telefonoa: 695 780 944

Durango. Gela bat alokagai
Durangon. Interesatuek dei-
tu . Telefonoa:  630 76 18 28

LOKALAK

SALDU

Elorrio. Pabiloi bat 360
metro karratukoa, bestea
600 metro karratukoa. In-
teresatuta egonez gero, dei-
tu telefono honetara: 
657 79 39 93

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Karabanak gor-
detzeko zerbitzua. 900 m2-
ko lokala.
Telefonoa: 618 60 89 08

Durango. Bulego bat alo-
kagai Plateruen plazan. 37
m2 ditu, eta jantzita dago.
Dena prestatuta. Gela handi
bat eta beste bi normalak.
750 euro hilean. 
Telefonoa: 656 780 215

Durango. 72 metro karra-
tu. Lanean hasteko prest.
Ekipamendu guztiekin.
Egoera onean. Kontaktua:
659 97 25 01

Iurreta. Lonja bat aloka-
tzen dut Iurretan, Maspe
Kalean. 60 metro karratu
ditu.Tel: 696 63 78 12 
(Miren)

GARAJE/
TRASTEROAK

SALDU

Durango. Garaje itxia sal-
gai, 15 metro karratukoa.
Telefonoa: 618 89 65 91

Durango. Garaje itxia sal-
gai, Alde Zaharretik gertu. 
Telefonoa: 665 729 936

Donostia. Donostian - An-
tiguon - Errotaburu. Garaje
itxia salgai. Kotxea sartzeko
eta trastero moduan erabil
daiteke. Prezioa: 24000 
Telefonoa: 608  01 96 93

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje plaza bat
alokagai Durangon Azoka
plazaren ondoan. Telefo-
noa:619 18 77 99

Durango. Garajea alokagai
lehen solairuan. Sarbide
egokia. Telefonoa: 94 681
77 15 edo 94 620 24 43

ERRENTAN HARTU

Durango. Garaje itxia alo-
katu nahi dugu J.M. Iparra-
girre kalearen inguruan. 
Telefonoa: 653 018 829 

LURSAILAK

SALDU

Zaldibar. 5.000 metro ko-
adroko lur saila salgai. Zal-
dibarren Gazaga auzoan.
Telefonoa: 639 772 436

Teknologia
AUDIOA/BIDEOA/
ARGAZKILARITZA

SALDU

Negatiboak eta diapositi-
bak eskaneatzeko maki-
na salgai. Negatiboak eta
diapositibak eskaneatzeko
Plustek markako makina
salgai, 100 eurotan. 
Telefonoa: 615 70 50 89

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durango. Neska euskaldu-
na astean zehar garbiketa
lanak egiteko prest; etxeak,
tabernak... garbitzeko. Ko-

txea daukat. Telefonoa: 664
14 69 04 edo 647 24 23 01

Durango. Neska euskaldu-
na Durangaldean lan egite-
ko prest; umeak zaintzen,
dendan... 
Telefonoa: 649 27 45 43
(Nagore)

Durango. Gehiago plantxa-
tzerik ez baduzu nahi, deitu
iezadazu 620079377
telefonora.

Elorrio. Elorrioko neska
euskaldun eta arduratsua,
goizetan 11:00etara bitarte-
an umeak eskolara eraman
edo zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko prest. Esperien-
tzia handikoa. 
Telefonoa: 645 72 34 01

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Emakume bat,
interna moduan, egun osoz
edo egun erdiz etxeko lanak
egin eta gaixoak zaintzeko
prest. Interesatuek deitu: 
Telefonoa: 635 75 76 71

Durango. Emakumea per-
tsona edadetuak zaintzeko
prest. Telefonoa: 
699 74 57 23 (Ines)

Durango. Haur Hezkuntza
ikasten ari den neska eus-
kaldun gaztea umeak zain-
tzeko prest (kotxea daukat). 
Telefonoa: 626 19 68 85

Durango. Emakume ardu-
ratsua umeak eta edadetuak
zaintzeko prest. Telefonoa:
688 67 65 88

Elorrio. Neska euskalduna
eta esperientziaduna arra-
tsaldetan (astelehenetik os-
tiralera) haurrak zaintzeko
prest. Orain hasteko edo
irailetik aurrera. Haur Hez-
kuntzako goi mailako hezi-
keta zikloa eginda daukat,
eta gaur egun Hezkuntza
Bereziko  ikasketak egiten
ari naiz. Interesa baldin ba-
duzu, jarri zaitez nirekin
kontaktuan. Honako hau da
nire telefono zenbakia: 688
64 06 04 (arratsaldetan
deitu).

Elorrio. Haur Hezkuntza
ikasten ari den 20 urteko
Elorrioko neska euskalduna
arratsaldeetan umeak zain-
tzeko prest.  
Telefonoa: 615 71 58 78

IRAKASKUNTZA

Durango. Biologian lizen-
tziatutako neska euskaldu-
na eskola partikularrak
emateko prest; biologia, na-

tur zientziak, matematika,
fisika-kimika... 
Telefonoa: 679 62 04 47

Durango. 4. mailako Tele-
komunikazio Ingenieritzako
ikasle euskalduna Batxiler-
goko eta DBHko klaseak
Durangon emateko prest.
Espezialitatea matematika
klaseetan.

Elorrio. Ekonomian lizen-
tziaduna eta 8 urteko espe-
rientziadun neska euskaldu-
nak klase partikularrak
ematen ditu: DBH, Batxiler-
goa, LH... 
Telefonoa: 616 80 29 32
(Oihane) 

GAINERAKOAK

Abadiño. Matienako mutil
euskalduna goizetan (nahi
den ordutik 11:00ak arte)
umeak eskolara eraman edo
tabernaren batean lan egi-
teko prest.: 
Telefonoa: 629 55 15 87

Durango. Fisioterapeuta
etxerik etxe denetariko tra-
tamentuak egiten ditu. Haur
tratamentuetan espeziali-
zatua. Durangon eta Iurre-
tan lan egiteko prest. 
Deitu telefono honetara:
609679396. 

Durango. 22 urteko neska
umeak zaintzeko, egunean
zehar eta aste osoan zehar,
eskaintzen da. Euskara mai-
la ona daukat. Interesatuak
mesedez kontaktuan jarri.

Durango. Biotxe Durango-
ko biolontxelo eta biolin bi-
kotea: errepertorio zabala
dugu aukeran ezkontza,
inaugurazio eta ekitaldiak
girotzeko. Euskadi osoan
zehar mugitu gaitezke. e-
posta:biotxe@hotmail.com
Telefonoa: 635 74 61 76 
(Maialen)

Durango. Webguneak egi-
ten dira; pertsona, profesio-
nal zein artistentzako. Disei-
nu lanak ere egin daitezke,
hala nola, logoak, kartelak,
etab. Jarri kontaktuan zure
aukerak ikusteko! Harrema-
netarako: 
Mugikorra: 617209163 

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Durango. Esperientzia
duen itxura oneko neska
euskalduna behar da kama-
rera lanak egiteko.

Durango. Sukalde lagun-
tzailea behar da jatetxe ba-
tean lanpostuak eskatzen

dituen lanak betetzeko. De-
rrigorra da: gutxienez 18 hi-
labeteko esperientzia sukal-
de laguntzaile lanetan, eli-
kagaiak maneiatzeko
karneta izatea eta Duran-
galdean bizitzea. Erreferen-
tzia 2.546 Sartu. Telefonoa:
94 620 04 49

Iurreta. Sukaldaria behar
da jatetxe batean lanpos-
tuak eskatzen dituen lanak
betetzeko. Lanaldi osoa.
Derrigorra: Sukaldari bezala
gutxienez 18 hilabeteko es-
perientzia izatea, gidabai-
mena izatea, kotxea izatea
eta Durangaldean
bizitzea.Erreferentzia:
2.610 Sartu Telefonoa: 94-
620 04 49.Lanbiden alta
emanda egon behar da.

ETXEKO LANAK

Berriz. Berrizen pertsona
bat behar da goizetan, ume-
ak eskolara eraman eta
etxeko lanak egiteko. Harre-
manetan jartzeko deitu
615744067 telefonora.

GAINERAKOAK

Abadiño. Ileapaintzailea
behar da. Interesa badauka-
zu deitu zenbaki honetara:
696 57 90 02

Durango. Saltzailea behar
da Durangaldeko denda ba-
tean lan egiteko. Lanaldi
osoa. Berehala hasteko. In-
teresa dutenek bidali kurri-
kuluma helbide
honetara;curriculum.se-
lek@hotmail.com

Durango. Estetizista behar
da ekainetik irailera, bi hila-
beteok barne, lan egiteko.
Lanaldi erdia. 
Telefonoa: 94 681 73 80

Durango. Ileapaintzailea
behar da Durangon. Telefo-
noa: 94 621 64 91

Durango. Durangaldeko
denda batean lan egiteko
saltzailea behar da. Lanaldi
osoan eta berehala hasteko.
Interesatuek bidali curricu-
luma helbide honetara: 
curriculum.selek@hot-
mail.com

Durango. Esperientziadun
ile-apaintzailea behar da
Durangon. 
Telefonoa: 650 847 466

Durango. Merkataritzako
agentea behar da bezeroak
lortu eta harremanetarako.
Derrigorra da esperientzia
izatea komertzial moduan,
eta Durangaldean bizitzea.

Erreferentzia: 128. SARTU.
Telefonoa: 94 620 04 49.
Lanbiden alta emanda egon
behar da.

Elorrio. Peoia behar da ma-
kinekin kableak moztu eta
azala kentzeko, eskuzko au-
rremuntaia... Derrigorra:
Formakuntza kontratua
egin ahal izateko 16-20 urte
bitartean izatea,gidabaime-
na eta kotxea izatea, eta Du-
rangaldean bizitzea. Bere-
hala hasteko. Erreferentzia:
2.343 SARTU. Telefonoa:
94 620 04 49. Lanbiden
alta emanda egon behar da.

Mallabia. Merkataritza
agentea behar da bezeroak
lortu eta harremanetarako.
Derrigorra da 25 eta 40 urte
bitartean egotea, salmente-
tan esperientzia izatea, gi-
dabaimena izatea eta Du-
rangaldean bizitzea. Errefe-
retzia: 2.574 Sartu
telefonoa: 94 620 04 49
Lanbiden alta emanda egon
behar da.

Zornotza. Jantziak garbi-
tzeko (eta/edo lehortzeko)
makinetako operadorea be-
har da (Ikuztegia). Garbitegi
industrialean arropa garbi-
tu, zikatu, lizatu eta klasifi-
katzeko pertsona behar da.
Derrigorra: %33ko minus-
baliotasuna ziurtatzen duen
txartela izatea eta inguruan
bizitzea. Erreferentzia:
2.830 SARTU Telefonoa:
94 620 04 49. Lanbiden
alta emanda egon behar da.

Oiartzun. Itzulika hizkun-
tza zerbitzuen enpresa itzul-
tzaile baten bila dabil. Kon-
tuan hartuko da itzulpen-
gintza ikasketak eginda
izatea eta itzulpen lanetan
esperientzia izatea. Trados
zein Transit programak era-
biltzen jakitea eta ingelesa
eta frantsesa jakitea ere ba-
loratuko da. Interesa izanez
gero, bidali curriculuma hel-
bide honetara:
info@itzulika.com

NEGOZIOAK

ERRENTAN EMAN

Elorrio. Tanger jatetxea
errentan ematen da jubila-
zioa dela-eta. Erreforma
2005. urtean eginda.
Telefonoa: 616 83 55 55

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Kia carens 2.0 crdi ex.
Errebisio sakona berriki egi-
na, filtro denak, olioa eta
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INMOBILIARIAK

freno-pastilak aldatuz. En-
bragea eta martxa-aldaketa
sistema 110.000 Km-ekin
aldatuta. Extra asko dauzka:
airbag bikoitza, klimatiza-
dorea, aleazio llantak,
ABSa, kristal tintatuak, be-
helainoarendako argiak au-
rrean eta atzean, ISOFIX an-
klajeak, kristal igotzaile
elektrikoak, kotxe gainean
barrak, erretrobisore elek-
trikoak, larruzko bolantea,
segurtasun uhala pretenso-
reekin. Telefonona:
665712931

Mitsubishi montero lu-
zea salgai.. Harremaneta-
rako deitu ondorengo tele-
fono zenbaki honetara: 
625 707 994. Xabier. 

Nissan micra salgai. Ego-
era onean eta oso merke.
950 euro. 
Telefonoa: 610 415 511

Opel zafira 1.9 CDTI sal-
gai. Opel Zafira 1.9 CDTI
salgai. Tel.: 615 00 97 23

FURGONETAK

SALDU

Renault Traffic 2.5 c.c
140 zaldi potentzia, eki-
patua. Prestatutako furgo-
neta salgai. Ohea eta ka-
xoiak, argirik sartzen uzten
ez duten kortinak. Dena
kendu daiteke karga erama-
teko. Bizikleta eramatekoa
opari. 130.000 km bete
gabe, koreak eta olioa orain
dela 500 km aldatuak. Beti

pertsona berberak gidatu du
eta garajean gordeta egon
da. Beste furgoneta haun-
diago bat erosiko dugulako
saltzen dugu. Prezioa nego-
ziatu daiteke. Lehenbaile-
hen saldu nahi genuke. Pos-
ta elektronikoa:
bzaran@yahoo.es

GAINERAKOAK

SALDU

neguko gurpilak salgai.
Salgai ditut neguko lau gur-
pil bere llantekin.Gupilen ta-
maina :185/55 R14. Ia be-
rriak,kilometro gutxi egin-
da. Telefonoa:679-31 75 59
(Nerea)

Karro-denda. Sango ka-
rro-denda salgai. Erantsita-

ko abantzea duen irekiera
azkarreko atoi-denda da,
eta 4/6 pertsonentzako
ahalmena du. Egoera onean
dago.
Telefonoa:  609 56 75 37

Harremanak
GAINERAKOAK

Txoko bat sortzeko jen-
dea behar da Durangon.
Mendizabal auzunean txoko
bat sortzeko jendea behar
da. Oso interesgarria. 
Interesatuek deitu hona: 
Telefonoa: 605 711 331 
edo 630 839 325

NESKA BILA

Durangaldea. 42 urteko
gizona neskalgun bila. Inte-
resatuta bazaude deitu na-

zazu hurrengo telefonora:
626 864971

Aisia
KIROLA

SALDU

Sailfish vibrant neopreno
berria salgai. Gama altuko
neopreno berria salgai. Gi-
zonezkoen “S“ neurrikoa
da (165-178 cm/68-75 kg).

ANIMALIAK

SALDU

Txakurkumeak salgai.
Euskal artzai txakurkumeak
daude salgai. 2 hilabete be-
tetzeko  dauzkate. Interesa-
tuta egonez gero deitu 
645 70 91 38 (Enrike)

EMAN

Txakurra ematen da. 7 ur-
teko txakurra daukat doan
emateko. Arraza:
Husky/Boxer. Baserria zain-
tzeko aproposa da.  Intere-
satuak deitu 618204793
edo email-a bidali

MUSIKA/PELIKU-
LAK/LIBURUAK

SALDU

Trikitixa salgai. Trikitixa
salgai 1.000 euro. Telefo-
noa: 687 28 19 81

GAINERAKOAK

EMAN

Biodantza ikastaroa. Bio-
dantza ikastaroa eskaintzen
dut, barikuetan, Elorrioko

Lourdes ikastetxean. Tele-
fonoa: 626-661 292

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

Haurrentzako eskailere-
tarako segurtasun barre-
ra. Hainbat luzeratarakoa.
40 euro. Telefonoa: 655
742 241

Haurrentzako ohea eta
sehaska. Ikea-ko Diktad
haurrentzako sehaska-
ohea. 70x140 zm. Koltxoiak
bi altueratan ipintzeko au-
kera du. Latex-eko Ikea-koa
ez den koltxoia barne. 95
euro. 
Telefonoa: 655 742 241

Kotxerako 9-18kg bitar-
teko aulkia . Kotxerako aul-
kia 9-18kg bitarteko aulkia.
40 euro. Lourdes Isasi Sal-
terain. 
Telefonoa: 699 45 43 69

Paseatzeko aulkia. Pasea-
tzeko aulkia. Ez dago asko
erabilita. 50 euro. Lourdes
Isasi. 
Telefonoa: 699 45 43 69

Askatasun etorbidea, 10                   48200 DURANGO
Tel./Faxa:94 681 66 66      inmoduranguesado@gmail.com

www.inmoduranguesado.com

• Askatasun Etorbidean: Promozio berriak. 1,2,3 eta 4
logelakoak.

- Logela bakarra garajea eta ganbararekin   
200.000€+ BEZ

- 2 logela garajea eta ganbararekin 233.000€+ BEZ
- 3 logela garajea eta ganbararekin 350.000€+ BEZ

• Tabira: Logela bakarreko apartamentuak. Ganbara-
rekin.
• Pagasarri kalea: Azkeneko etxebizitzak salgai. Eraiki
berriak. 2 eta 3 logela. Garaje itxia.
• Pagasarri kalea: 93 m2 –ko atikoa. Etxe osoak
kanpora ematen du. 75 m2 –ko terraza. Erdi berria.
Berrikuntzekin. Garaje bikoitz itxia eta trastelekua.
• Abadiño: 2 logela. Garajea, trastelekua eta ganbara.
• Zaldibar: Aukera. 3 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Berogailua. Balkoia. Garajea.
• Zaldibar: Lursaila salgai eraikitzeko aukerarekin.
• Durangaldea: Txaletak hainbat herritan.
• Durangaldea: Baserriak, pabilioiak eta garajeak
hainbat zonaldetan, salgai edo alokairuan. 
• Andra Mari: 30 m2-ko terraza. 2 logela. Berrriztatua.
• Mendizabal: 63 m2. 2 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua. Ganbara.
• Fray Juan de Zumarraga: 75 m2.  Duplexa. 2 logela.
Garajea eta trastelekua.
• Fray Juan de Zumarraga: 57 m2. Erdi berria. Logela
bakarra.
• Alluitz – Fray Juan de Zumarraga: 50 m2. Erdi
berria. Logela bakarra.
• Txibitena: Erdi berria. Logela bakarra. Ganbaran
beste logela bat. Garajea.
• Zumalakarregi – Ezkurdi: 208 m2. 5 logela. Etxe
osoa berriztatu behar da. 
• Ezkurdi: 130 m2. 4 logela. Garajea. Handia.
Orientazio ona.  
• Askatasun Etorbidea: 123 m2. 4 logela. Garajea,
trastelekua eta ganbara. Altuera ona. Etxe osoak
kanpora ematen du. Eguzkitsua. 
• Fray Juan de Zumarraga: 108 m2. 4 logela. Altuera
ona. Garajea.
• Murueta Torre: 120 m2. 4 logela. Garajea eta
trastelekua. Balkoia. 
• Juan de Itziar: 4 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Bizitzen sartzeko moduan.
• Askatasun Etorbidea: 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea eta ganbara.
• Herriko Gudarien kalea: 105 m2. 3 logela. Garaje
itxia. Balkoi handia.
• Frantzisko Ibarra: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garaje aeta trastelekua.
• Tabira: 2 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2
komun. Garajea. Etxe osoak kanpora ematen du. 2
balkoi.
• Monago Torre: 130 m2. 3 logela. Garajea,
trastelekua eta ganbara.
• San Ignazio: 104 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara.
Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanpora ematen
du. Eguzkitsua.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
• Murueta Torre: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garajea.
• Madalenoste: Erdi berria. 100 m2. 3 logela eta 2
komun. Trastelekua eta garajea. Etxe osoak kanpora
ematen du. Eguzkitsua.
• Durango: Erdi berria. 90 m2. 2 logela eta 3 komun.
Trastelekua. Garaje itxia. Terraza handia. 
• Astepe: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. Trastelekua
eta garajea.
• Untzillatz: Erdi berria. Trastelekua eta garajea.
Eguzkitsua. 
• Antso Eztegiz: 2 logela eta komuna. Berriztatua.
198.000€.
• Franzisko Ibarra: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garajea. 318.600€.
• Tabira: 2 logela eta 2 komun. Eguzkitsua. Trastele-
kua eta garajea. 
• Durango: 120 m2. 4 logela eta 2 komun. Egoera
onean.
• Alluitz: 105 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara.
• J. Olazaran: Erdi berria. 95 m2. 3 logela eta 2
komun. 2 Terraza. Ganbara. Garaje itxia.
• Durango: 2 logela. 156.300€.
• Montevideo: ( Jesuitas ). Erdi berria. 3 logela eta 2
komun. Ganbara eta garajea.
• San Ignazio: 3 logela eta 2 komun. Etxe osoak
kanpora ematen du. Eguzkitsua. Terraza. Garajea.
• Ezkurdin: 70 m2. 1.go solairua.
• Tabira: 80 m2. 3 logela. Etxe osoak kanpora ematen
du. Guztiz jantzia. Garajea aukeran. 216.400€.
• Mendizabal: 2 logela. Erdi berria. Ganbara eta garaje
itxia. 
• San Ignazio: 80 m2. 3 logela. Sukalde handia.
Trastelekua. Garajea.
• Pinondo: 70 m2. 3 logela. Garajea aukeran.
• Plateruen Plaza: 3 logela eta 2 komun. Trastelekua
eta garajea.
• Durango: Adosatua. 400 m2.
• ATXONDO: Txaleta. 4.000 m2-ko lursaila.
IURRETA
• Dantzari: 3 logela. 192.000€. 
• Bixente Kapanaga: 110 m2. 4 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea.
• Bidebarrietan: 3 logela. Igogailua. Terraza handia. 
• Zubiaurre: 3 logela. Guztiz jantzia. 210.000€.
• Askondo: Pisu altua. 3 logela. Terraza. Garajea
aukeran. 192.400€.
NEGOZIOAK
• Tabira: 50 m2. Alokairuan edo salgai.
• Taberna – jatetxea: 230 m2. 70 pertsona. Alokairuan
edo salgai. 
ABADIÑO
• San Trokaz: 2 logela. Erdi berria. 
• A.Baesclin: 3 logela. Ikuspegi politak.
• Iturritxu: Berria. 2 logela eta 2 komun. 2 Terraza.
Ganbara eta trastelekua. Garajea.
• Muntsaratz: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. Terraza.
Garajea. 275.000€.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
• Zaldibar: Eraikitzen dauden etxebizitzak salgai. 
• Abadiño: Txalet bifamiliarra lur eremuarekin salgai.
• Atxondo: Adosatua lursailarekin salgai.
• Erretentxu: Salgai. Adosatuak eraikitzen.
• Otxandion: Adosatuak. Eraikuntza berriak.

• Alluitz: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 4 logela
eta 2 komun. Ganbara.
• 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. 
• Artzetagan: Halla, egongela, sukaldea, logela eta
komuna.
• Askatasun Etorbidea: Halla, egongela-jangela, 3
logela eta 2 komun. Balkoia. Ganbara.
• Astola bidea: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela eta
komuna. Balkoia.
• Astarloa: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia. 
• Barrenkale: Halla, egongela, sukaldea, logela eta
komuna.
• Ermodo: Halla, sukalde-jangela, egongela, 4 logela
eta 2 komun. 2 terraza ( bat oso handia ).
• Ezkurdi: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 
3 / 4  logela eta 2 komun. 
• 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.
• Intxaurrondo: Halla, egongela, sukaldea, logela eta
komuna. Trastelekua.
• Iparragirre: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 3
logela eta komuna. 2 balkoi.
• Iparragirre: Duplexa. Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 4 logela, 2 komun eta terraza. 2 kotxerentzako
garajea eta trastelekua.
• Juan Antonio Abasolo: Halla, sukaldea, egongela, 3
logela eta komuna. Balkoia. 
• 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 ). 
• Komentu kalean: Halla, sukaldea, egongela- jantokia,
4 logela eta komuna. Ganbara.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

BERRIZ
• Logela, sukalde “amerikarra”, egongela eta komuna.
Berria estreinatzeko. 96.000 €.

DURANGO
• Erdialdea: Apartamentu berriak. Logela bat edo
bikoak, sukalde jantzia eta horma-armairuekin.
150.000€-tik hasita. Lehen mailako materialak.
%100eko finantzaketa.
• Apartamento berriak eraikitzen.700  hilero.
• Askatasun Etorbidea: Eraiki berriak. 2, 3, 4 eta logela
bakarrekoak.
• Zeharkale: Atikoa. Guztiz berriztatua. 2 logela,
sukaldea, egongela-jantokia eta komuna. 
• Alluitz: 3 logela, 2 komun, sukaldea balkoiarekin,
egongela eta terraza. Garaje itxia. Estreinatzeko. Etxe
osoak kanpora ematen du.
• Tabira: 3 logela, egongela, sukaldea eta 2 komun.
Etxe osoak kanpora ematen du. Garajea.
• Kanpatorrosteta: 3 logela. 70 m2-ko terraza. 28 m2-
ko garajea. 
• Murueta Torre: 3 logela, 2 komun, sukaldea
eskegitokiarekin eta egongela terrazarekin. Ganbara,
garajea eta trastelekua. Prezio interesgarria.
• Andra Mari: 110 m2. 3 logela, komuna, egongela eta
sukaldea. Leku onean.
• Tabira: Eraikuntza berria. Logela bakarreko
apartamentua. Sukalde jantokia, komuna eta
eskegitokia.
• Barrenkale: AZKENEKO DUPLEXA. Eraiki berriak. 
• Astarloa: 3 logela, egongela balkoiarekin, sukaldea,
eta komuna. Ganbara.

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

TXALETAK SALGAI
URRUTXUA
• Baserria, 8 hektareako lursailarekin. Gernika,
Durango eta Bizkaiko Balkoiarekin ondo komunikatuta.
Prezioa adosteko prest.

MALLABIA
• Trabakua: Baserria. 140m2 solairuko. 20.000 m2-ko
lursaila. Durangotik 10 minutura.

ABADIÑO
• Mendiola. Bifamiliarra.Eraiki berria.
Estreinatzeko.Informazio pertsonalizatua.
• Bifamiliarra. 4 logela eta 3 komun. Garajea,
trastelekua – txokoa. Lorategia barbakoarekin. Leku
onean kokatua. 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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HHOORROOSSKKOOPPOOAA

DENPORAPASAK
HITZ GEZIDUNAK SUDOKU

agurrak: zorionak@anboto.org-ra  Bixente Kapanaga 9,  48215 Iurreta
ZORION AGURRAK

Apirilaren 22an bost urte
egin dituen mutil jator hau
Martxel Iria Korpion da.
Zorionak eta musu potolo-
potolo bi Matxalen, Maiane,
Marijo eta Santiren partez.

Paul Arteagak apirilaren
25ean bost urte egingo
ditu. Zorionak Abadiñoko
mutilik jatorrenari, arreba
June, guraso, aitita-ama,
osaba-izekoren partez. 

Apirilaren 20an urteak egin
zituen Miguel Angelek.
Zorionak eta patxo gozo bat
Manresatik. Badakizu pintxo
eta freskagarriaren zain
nagoela. 

Mari Carmenek urteak egin
zituen apirilaren 21ean.
Zorionak eta musu potolo 
eta gozoak. Asko maite
zaitugu. Ondo pasatu,
familiaren partez.

Astea erdi gaixorik pasatu
duzu, baina zapatuan denok
emandako musuekin, baietz
guztiz osatu! Bizarra ondo
kendu zure urte egunerako!
Musu bat etxekoen partez.

Zorionak, Gontzal. Apirilaren
28an zortzi urte beteko
dituzu. Ondo pasatu zure
urtebetetze egunean. Musu
handi bat etxekoon partez,
eta belarritik tirakada batzuk.

Zorionak Haizea. Apirilaren
22an, bi urtetxo egin zituen
neskatila polit eta jator honek.
Musu bat Dolores, Dominika,
Maritxu, Mari Karmen eta
Josetxoren partez.

Zorionak, Itziar Belar eta Unai Esturori, Itziarren Anbotoko
lankide guztien partez. Pasta gozoak jan genituen kafetan
bustita, apirilaren 21eko bikotearen kontura. Musu bat!

Albiste ona jasoko duzu egun
hauetako batean, irribarrea
ataratzen dutenetakoa. Umore ona
denbora luzean mantenduko duzu.

AArriieess
martxoak 21 - apirilak 20

Zure urtebetetzea heltzeko gogoz
zeunden, baina eguna heltzekor
dagoela urduri samar zabiltza.

TTaauurruuss
apirilak 21 - maiatzak 20

Estrategia egokia aukeratu duzu
egoerari buelta emateko. Hemendik
aurrera gauzak hobeto joango dira,
zuk pentstau baino hobeto.

GGeemmiinnii
maiatzak 21 - ekainak 20

Udaberriagaz batera zuri ere
pentsamendu berriak loratuko
zaizkizu, eta egoera berri eta
aberasgarriagoa lortuko duzu. 

CCaanncceerr
ekainak 21 - uztailak 20

Ekonomikoki diru sarreraren bat
jasoko duzu laster, orain arte
egindako lana dela-eta. Ondo
etorriko zaizu gastuei aurre egiteko.

LLeeoo
uztailak 21 - abuztuak 23

Lanean ez duzu giro izango,
beharbada txarto-ulerturen baten
ondorioa jasan dezakezu, beraz,
adi egon eta argi berba egin.

VViirrggoo
abuztuak 24 - irailak 23

Zer edo zer egin ezean ez dituzu
zure asmoak lortuko, baina dena
alde daukazu zure aldetik apur bat
ipintzen baduzu. 

LLiibbrraa
irailak 24 - urriak 23

Lan eta lan zabiltza, baina etekin
handirik ez duzu izango etorkizun
hurbilean. Hala ere, ahaleginak goiz
edo berandu izango du saria.

SSccoorrppiiuuss
urriak 24 - azaroak 23

Ondoan daukazun lagunagaz
momentu onak igarotzen dituzu.
Zer edo zer gehiago izatera heldu
daiteke zuk gura izanez gero. 

SSaaggiittaarriiuuss
azaroak 24 - abenduak 23

Behar handia daukazu egiteko,
baina denbora alferrik galtzen duzu.
Motibatuko zaituen albistea jasoko
duzu aste honetan.

CCaapprriiccoorrnnuuss
abenduak 24 - urtarrilak 20

Zure bidea aukeratzeko momentua
heldu zaizu. Arre edo iso egin,
baina horrela egotea ez zuk ez
ingurukoek ez dute gura. 

AAqquuaarriiuuss
urtarrilak 21 - otsailak 18

Beti norberarengan bakarrik
pentsatzeak badauka bere ondo-
rioa. Aste mugitua dator.

PPiisscciiss
otsailak 19 - martxoak 20

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

* 
IZENA

Itsasontzi

Joaki dira

Latsan ari
dena

Buruaren
aldea

Gudaroste
taldea

Erabiltzen den
denbora

Larruazaleko
zikinune

Urralbeitiko
herrixka

Hegazti
mota

Fruitu

* 
DEITURA

Röntgen

Nafarroako
udalerria

Nazio
Batuak

Egiati

Itsustu

Onomato-
peia

Jaurtigaiak

Boroa

Esaldietan
funtsezkoa

Edo

Izabakoa

Bizkaiko
ibaia

.. egin,
gurtu

Lapur txiki

Atsegina,
lañoa

Berilioa

500

Zuberera

AE
ONTZI

DOAZ
ELOKIA

ORBANNB
ARTIEDA

IBISGUR
IGALIR

OLARIAGA
ADITZA

ALAXALO
DBALAK

XIBERERA
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AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Aitor Aurrekoetxea
EHUko irakaslea

Amodioa
Duela urte asko, ume ginela,
Verne edo Salgariren abentura
imajinaezinak irakurtzen geni-
tuen. Gero etorri ziren Printze
txikia eta Dickens-en hainbat
drama negargarri. Handik Los
Hollister eta hiru ikertzaileen
pasadizoak irakurtzera pasatu
ginen, eta baita abentura haiek
bizitzera ere, gure irakurketa
haiek  gure jolasak zirelako.

Geroago, nerabezaroan,
historia-liburuak nagusitu ziren
eta irakurketa haiekin batera
irudimenak Antzinako Erro-
mara edo Robespierre-rekin
batera iraultza frantsesaren
pasarte arriskutsuren batera
eramaten ninduen. Ondoren,
politika testuak heldu ziren;
Marx, Makiavelo, Gramsci,
Krutwig-en Vasconiaeta Ortzi-
ren El no vasco a la reforma.
Gero, filosofia testuak nagusi-
tu ziren nire liburutegian; Pla-
ton, Aristoteles, Leibniz, Kant,
Hegel eta Heidegger etorri ziren,
nirekin betirako geratzeko.

Horiek denek eta beste
askok osatzen dute nire iden-
titatea. Nire ikusmira,  nola-
bait, irakurketa horiek guztiek
baldintzatuta dago.

Bizi izan duguna garela
esaten da, edo jaten duguna. Nik
beti pentsatu dut, batez ere,
irakurtzen dugunak osatzen
edo sendotzen gaituela; bizitza-
ren bidaian lagun ditugun libu-
ruak direla, seguruenik, gure
sekreturik handiena. Leituz,
ilustratzetik aparte, pertsona
hobeak bihurtzen garelakoan
kontatzen dizuet nire intimita-
te hau. Irakurketa izan da txi-
kitatik nire maiterik leialena, eta
zuen aurrean eskerrak emate-
az gain, publikoki adierazi nahi
dut, jeloskorra ez naizenez, nire
amodioa ez dadila nirea baka-
rrik izan, eta denok goza deza-
gula, liburuen eskuzabaltasu-
narekin eta jakituriarekin!

Probak ordu erdi-edo irauten du.
Eurentzako hori ez da lana. Lehe-
nago soloan beharra egiten zute-
nean goiz  dena egoten ziren beha-
rrean, eta orduan mantso egoten
ziren, belarriak apalduta. Astoak
eurak ere eskailerapean lotuta
egoten ziren, sobrak jaten. Orain
hobeto bizi dira. 

Lehengoagaz konparaziorik ere
ez, orduan…
Ni probetan hasi nintzenean
soloan ere egiten zuten lan astoek
eta idiek. Esne-saltzaileek erabil-
tzen zituzten, belarra eroateko ere
eurekin ibiltzen ginen… baina
orain dena da makina. Joan zen
urtean Arabako Aldundiak
antolatuta lehengo erara
idiekin mendi batetik
b a j a t u  g i n e n .
Armozua ere eka-
rri ziguten bide-
ra, lehen egi-
ten zuten
erara.

batean, urruneko landa batean
nengoen bakar-bakarrik. Niri segi-
ka ibili zen egun hartan ere. Hala-
ko batean zirkin batzuk sasitzara
botatzeko makurtu nintzen, eta
karreran etorrita salto egin zidan.
Eskerrak negua zela, eta alkando-
ra eta txaketa neuzkala! Belarrian
ere haginka egin zidan, eta saihe-
tsetan kolpe handia eman zidan.
Astoak zuhurrak dira, eta kontuz
ibili behar da.

Dominatzen gaitzak dira orduan?
Ez, ondo tratatzen badituzu
nobleak dira. Asto hura militar
batzuk emanikoa zen. Handik den-
bora batera etorri zen saltzailea,
eta zer pasatu zen kontatzerakoan
esan zigun Extremaduran-eta han
inguruetan zaintzaile moduan
edukitzen dituztela astoak. Arra-
za berezikoa zen, zaintzaile lane-
tan egoteko modukoa. 

Zelan entrenatzen
dituzu idiak eta
astoak?
Errobera atzean
i p i n i ,  n o r b e ra
aurrean, eta di-
da ibi l tzen
naiz. Lehe-
nago soloan
beharrean
e n t r e n a -
tzen zuten,
b a i n a
orain ez
dute kol-
perik ere
j o t z e n .
Ekologis-
tak etorri
izan zaiz-
kigu esaten
txarto trata-
tzen ditugu-
l a ,  b a i n a
esfortzua
ez da hain
h a n d i a .

“Lehengo aldean astoak eta
idiak oso ondo bizi dira orain”

IIddii  pprroobbeettaann  eettaa  aassttoo  pprroobbee--
ttaann  hhaammaaiikkaa  ssaaiioo  eeggiinnddaakkooaa
ddaa  JJoossee  RReemmeenntteerriiaa  ““GGaazzttee””..

DDeenneettaarraa,,  110000  ssaarrii  bbaaiinnoo  ggeehhiiaa--
ggoo  iirraabbaazzii  ddiittuu,,  eettaa  pprroobbeettaann  ppaarr--
ttee  hhaarrttzzeekkoo  aaffiizziioo  hhoorrrreeggaazz  jjaarrrraaii--
ttzzeenn  dduu..  

Noiz hasi zinen probetan parte
hartzen?
Orain 30 urte bat hasi nintzen, eta
1992 inguruan denak irabazten
nituen. Trofeoak ehun baino gehia-
go dauzkat. Gero jendea horreta-
rakoxe prestatzen ere hasi zen.
Nik afizioagatik jarraitzen dut.
Honegaz ez da diru askorik atera-
tzen. Eurei pentsua emateko lain
ateratzen baduzu ondo, baina ez
pentsatu! Hau afizioa da. Hor Ziria-
ko ibiltzen da saioak aurkezten, eta
hark esaten dit: “Heuk bai milioi
handiak!”. Ezer ez da azkenerako,
baina. Lagun batzuekin afaria egi-
nez gero, akabatuta.

Beti izan dituzue idiak eta astoak
baserrian?
Bai. Astoak lehenengo etxean era-
biltzen genituen, eta gero probe-
tarako bakarrik. Lehen soloetan
egiten zuten hauek entrenamen-
du naturala. Orain batzuek pro-
betarako entrenamendu asko egi-
ten dituzte. Gazte batzuek jo ere
egiten diete. Probetan geroago eta
pisu gehiago eraman behar dute.
Gero karreretan eta futbolean
moduan dopinga-eta izaten da.

Zer duzu gurago,astoak ala idiak?
Idiak gurago; nobleagoak dira.
Asto batek ia hil ninduen ni. Gra-
be egon nintzen. Landan harra-
patuta belarriak eta besoa eta…
ia dena kendu zidan. Lobari erre-
galatu zioten astoa, eta Cuenca-
tik ekarri genuen txikia zela. Niri
beti erasotzen zidan, eta besteei
bati ere ez. Nik egundo hari makil-
kada bat ere ez nion eman. Baina
halako batean, urtarrileko egun

Behin asto bategaz susto handia izan bazuen ere, idi eta asto proben afizioagaz jarraitzen du Gaztek

Anekdotak asko edukiko dituzu 
2001-2004 inguruan asto ona edu-
ki nuen. 500.000 pezetan saldu
nuen. Erosi zidanak esan zidan
bere zaharra ea zenbaten erosiko
nion. 150.000 pezeta eskaini niz-
kion. Azkenean, 350.000 ordain-
du zizkidan asto onagatik, eta ni
asto zaharragaz geratu nintzen.
Hurrengo probetan nik lehenen-
go egin nuen, eta berak azken! 

Iurretan bizi da, Gaztañatzan

Asto eta idi probetan urteak
daramatza

Jose Rementeria
“Gazte” •
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