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Txirrindularirik onenak
Emakumeen Biran

Emakumeen Bira kirol elkarteak Iurretako Udalean egin zuen biraren aurkezpena, eguaztenean.  Juanra de la Cruz

Mendezek adierazpen
askatasuna argudiatu
du bere defentsan
BBeerrrriizz  •• Asturiasko printze-printze-
sak Bilbon zirela, monarkiaren kon-
trako adierazpenak oihukatzearren
atxilotu zuten martitzenean, eta
hurrengo egunean libre utzi zuten.
Atxiloketan jaso zuen “tratuagatik”
salaketa jarriko duela azaldu du
Berrizko PSE-EEko zinegotziak.

Nazioarteko Quad
Txapelketa ekainean
KKIIRROOLLAAKK  •• Ekainaren 12an eta 13an
Nazioarteko II. Quad Txapelketa izan-
go da Traña-Matienan. 20.000 metro
karratutan hainbat zirkuitu atondu-
ko dituzte. Quad mundua ezaguta-
raztea ere badute helburu, eta horre-
tarako askotariko ekintzak antolatu-
ko dituzte: 48 standez osatutako Erdi
Aroko Azoka, besteak beste.

••EElloorrrriioo
Udaleku eta kanpamendu
eskaintza gazteentzat

••IIuurrrreettaa
ADIFen kontrako salaketa jarri du
Iurretako herritar talde batek

••DDuurraannggoo
Mugarri Eguna domekan
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Durangaldeko
Bertsolari Txapelketa
finalera heldu da
KKUULLTTUURRAA  •• Lazkano, Amuriza, Solo-
luze, Uruburu, Abasolo eta Ugarte-
txea igoko dira, zapatuan 18:00etan,
Berrizko frontoiko oholtza gainera. 
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Merkataritza
Biziberritzeko Plana
martxan ipini dute
DDuurraannggoo  •• Herriko merkataritza
aztertu ondoren, planak berau sus-
pertzeko ekintza zehatzak batzen
ditu. Proiektua gauzatzeko plangin-
tza osatuko dute. ”Lehentasunak
zehaztu” beharko dituztela adiera-
zi zuen Aitziber Irigoras alkateak
martitzeneko udalbatzarrean. 
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HERRIRIK HERRI
IURRETA

Udaletxe aurrean ospatu zuten desanexioa gogoratzeko ekitaldia. Juanra de La Cruz

1990eko gestora
omendu dute
desanexioaren 
20. urteurrenean

Dozenaka herritar batu zen
martitzenean Udaletxe
aurrean, Iurretak udalerri

izaera berreskuratu zuenetik 20
urte pasatu direla gogoratzeko eki-
taldian. Herriko zinegotziak eta
Durangoko hainbat ordezkari izan
ziren bertan; Ana Madariaga Biz-
kaiko Batzar Nagusietako lehenda-
kariak ere parte hartu zuen.

Iñaki Totorikaguena alkatea
izan zen lehenengoa berba har-
tzen. Iurreta, “ilusioz eta gogoz
etorkizunari begira dagoen herria”

dela azpimarratu zuen. Atzera
begiratuz, “lehenengo gestorako
kideak  omendu” gura izan zituen,
baita “une hau heldu ahal izate-
ko, aurreko urteetan lanean ari-
tutako jende guztia”. Udala eratu
ondorengo zinegotzi guztiak eta
lehen alkatea ere oroitu zituen. 

Ana Madariagaren txanda hel-
du zen gero. Udalerri burujabe
izatearen 20. urteurrenera gonbi-
datzea eskertu zuen, eta zera gai-

neratu: “Egia esan, ez zuen zertan
galdu behar izaera hori 1926an”.

Omenduak
Jose Martin Etxebarria, Bernardo
Mardaras, Fernando Uribe, Nerea
Albizuri, Aitor Astigarraga, Mikel
Sopelana, Anton Mari Aldekoa-
Otalora, Mari Carmen Muñoz,
Marian Muñoz, Mauricio García,
Isidro Gorrotxategi, Jose María
Duñabeitia eta Jose Miguel Ortu-
zar jendaurrera irten eta oroigarri
bana emanda omendu zituzten.
Aldekoa-Otalora mikrofonora
hurreratu zen, eta adierazi zuen
“1926an, legalidad vigenteagaz
anexionatu zutela Iurreta Duran-
gora, eta azken urteotako legali-
dad vigenteagaz ere, zinegotzi izan
beharko luketen batzuk udaletxe-
tik kanpora” daudela. Baina, “poz-
ten direla Batasuneko ilegalok”
ekitaldira gonbidatuak izan zire-
lako. Euren oparia “zinegotzi ile-
galei” eskaini zien.

Mikel Deuna abesbatzak eta
dantza taldeak saio bana eskaini
zuten, hizlarien artean. Gero, Gere-
diagako Jon Irazabalek berbaldia
eskaini zuen desanexioaren his-
toria azalduz. Ekitaldia luntxagaz
amaitu zen. M.O.

Instituzioetako ordezkariez gainera, abesbatzak eta 
dantza taldeak ere hartu zuten parte ekitaldian

Iurreta “ilusioz eta gogoz,
etorkizunari begira dagoen
herria” dela esan zuen alkateak

Datorren astean hasiko da
Anbotope elkartearen
kontrako epaiketa
Eguaztenean, Durangoko epai-
tegietan izango dira Atxondoko
Udaleko ordezkariak eta Arrazo-
lako Anbotope elkarteko kideak.
Duela ia urte bi Udalak  Anboto-
peri lokala uzteko  jarri zion kale-
ratze demandagatik epaiketa
edukiko dute.

30 urte eta gero, Anbotope-
ri Udalagaz zeukan kontratua
amaitu zitzaion, eta lokala utzi
behar zuela erabaki zuen Uda-
lak 2008an. Elkarteko kideek ez
zuten lokala utzi; Udalak kalera-
tzeko aginduan akatsak egin
zituela-eta, administrazioagaz-
ko helegitea jarri zuten. Udalak,
elkarteak lokala utzi ez zuenez,
demanda jarri zion Anbotoperi.

Epaiketa bi daude, beraz, egiteko.
Anbotoperen kontrako deman-
darena eguaztenean hasiko da.

Atxondoko alkate David
Cobosen arabera, “epaileak kale-
ratze jakinarazpenean akatsen bat
ikusten badu ere, txarto eginda-
koa konpondu eta elkarteak loka-
la utzi beharko du”. Anbotopeko
kideek aurrera jarraituko dutela
adierazi dute: “Gure elkarteak fun-
tzio soziala dauka eta justuena
guk lokalean jarraitzea da”. A.U.

ATXONDO

Historian zehar soka luzea dau-
kan arazoa da Iurretak legez bes-
te hainbat elizatek ere bizi izan
zutena: espazio fisiko murritza
zuten uri handiagoek aldame-
neko herri txikiak bereganatu
gura izatea orain mende asko-
ko kontua dela gogora ekarri du
Jon Irazabal historialariak. Ira-
zabalen berbetan, Primo de

Riveraren diktadupean, 1924an
onartu zuten Udalerrien Esta-
tutuan oinarrituta anexionatu
zuten 1926an Iurreta Durango-
ra. Madril lako hiriburu handiek
ere euren zabalkunderako balia-
tu omen zuten lege hura, Iraza-
balek dioenez. Bilbok ere horre-
la bereganatu ei zituen Begoña,
Lutxana eta Deustu. 

Anexioaren urte horretan,
1926an, gaiaren inguruko erre-
ferenduma egin zedila eskatu
zuten, Irazabalek gogora ekarri
duenez, 249 iurretarrek (hiru
urte lehenago erroldan 267 biz-
tanle ageri zirela kontuan har-
tuta, ia herri osoak). 

Ondoren, II. Errepublika
garaian ere Durangotik banatzea
eskatu zuten iurretarrek, baina
Francoren heriotzagaz hartu
zuen desanexioaren aldeko alda-
rrikapenak indar gehien, 1975.
urtean: 1926ko anexio garaian
baserri-giroko herri zena ehun-
ka langile etorkinen bizileku
bilakatua zen ordurako. I.E.

Primo de Riveraren
diktaduran lotu zuten
Iurreta Durangora

Enpresa eraikitzailearen eta
ADIFen kontrako salaketa

Abiadura Handiko Trenaren
Durango eta Zornotza bitarteko
zatian, Iurretako Orozketa auzoan
trenaren ibilbidea egokitzeko eta
bertan zabortegi bat ipintzeko
obrak “Eusko Jaurlaritzaren beha-
rrezko baimenik barik” egin zituz-
tela salatu du herritar talde batek.

Durangoko Epaitegietan aur-
keztu dute AHTaren lanak buru-
tzen diharduen ADIFen zuzenda-
ritzaren eta enpresa eraikitzailea-
ren kontrako salaketa, asteon.

Obrak hasi zituzten lurretan
zabortegi bat egon zenez lehena-
go, lurzorua ez kutsatzeko eta
kutsatutakoa garbitzeko 11/2005
legean jasotako baldintzak bete

behar zituzten lur-mugimenduak
hasi orduko, eta lurrak mugitze-
ko Jaurlaritzaren Ingurumen Sai-
laren baimen bereziak behar zituz-
ten arren, “ADIFek kontratatuta-
ko enpresak inongo baimenik
barik ekin zion lurrak mugitzea-
ri”. Denuntzia-egileen arabera,
“metal pisutsuekin eta lixibagaz
kutsatutako lokatzak zuzenean
Kataño errekastora isuri zituzten”,
eta egindako lur-mugimenduen
ondorioz, “mendi magal osoa
behera etortzeko arriskua” dago.

Asteon bidalitako oharrean,
herritarren salaketagaz bategiten
duela jakinarazi du Durangalde-
ko AHT Gelditu Elkarlanak. I.E.

Orozketan, zabortegi izandako lurretan egiten dabiltzan lanak “Ingurumen 
Sailaren beharrezko baimenik barik” egin zituztela salatu dute epaitegian

Lur horietan zabortegi bat
egon zen lehenago, eta bertan
lur-mugimenduak egiteko
baimen bereziak behar dira

“Lixiba eta metal pisutsuekin
kutsatutako lokatzak Kataño
errekastora isuri zituzten”

Anbotopek Udalari jarri zion
helegitearen gaineko epaiketa
ere laster izango da
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Durango eta Iurreta
banatzen dituen mugarriak
bisitatuko dituzte bihar

Aurten11. aldia beteko du Muga-
rri Egunak. Urtero Alpino men-
dizale taldeak, Udalaren lagun-
tzagaz, Durangok mugakide
dituen herrien arteko mugarriak
bisitatu ohi dituzte.

Goizeko 09:00etan jarri dute
hitzordua Andra Mariko eliz-
pean. Edizio honetan Durango
eta Iurreta banatzen dituen
mugarrietatik hogeita zortzi iku-
siko dituzte. Ibilbidea Arrioletxe
baserrira doan bidean hasiko da,
Orozketarako aldapan. Udal ur-
andelatik eta Larrinagatxutik Lan-

dako kiroldegira joango dira,
mugarriak aurkituz. 

Antolatzaileek jakinarazi
dutenez, bost ordu inguruan buru-
tu daitekeen ibilbidea da. Izena
emateko azken eguna maiatzaren
28a da, Pinondo Etxean.Izena
ematen duten guztiei txartel bat
banatuko diete. J.D.

Alpino mendizale taldeak, Udalaren laguntzagaz,
Mugarri Eguna antolatu du zapatu honetarako

DURANGO

Andaluziako dantzak eta
kultura Landako Gunean

AHTaren igerileku
ondoko  lanak
geratuko dituzte
uda denboran
Durangoko biztanleek igerilekue-
tako bainu denboraldia “bete-
betean gozatu” dezaten ADIFek
“neurriak hartuko” dituela jakina-
razi du, asteon, Mikel Cabieces
Espainiako Gobernuak EAEn duen
delegatuak. Horretarako, azpiegi-
turen inguruan eraikitzen dabil-
tzan “Mañaria biaduktuko lanak
geratu” egingo dituzte.

572 metroko biaduktua erai-
kitzeko lanen exekuzio plana mol-
datuko dute, “lanek edo garraio
pisutsuak igerilekuen erabiltzai-
leak ez kaltetzeko”. Bitartean, lanak
biaduktuaren punturik urrune-
nera tokialdatuko dituzte.

Bestalde, lanen ondorioz ige-
riku ondoko aparkalekua hartu
dutenez, “hura berriro erabilgarri
ipini bitartean ADIFek beste bat
atontzeko konpromisoa hartu du
Udalagaz”. J.D.

ADIFek aparkaleku bat egiteko
konpromisoa hartu du, oraingoa
erabiltzeko moduan ipini arte

Merkataritza
Biziberritzeko Plan
Berezia onartu dute

Martitzenean udalbatzarra
izan zuten Durangon, eta
bertan Merkataritza Bizi-

berritzeko Plan Berezia onartu
zuten aho batez. Herriko merka-
taritzaren egoera aztertu ondoren,
Planak berau suspertzeko ekintza
zehatzak jasotzen ditu.

Aitziber Irigorasek azaldu
zuenez, plana zelan garatu zehaz-
teko batzar bi egin dituzte —
alderdietako zinegotzi, elkartee-
ko ordezkari eta hainbat arlota-
k o  t e k n i k a r i e k  o s a t u t a k o
mahaia— eta bateratu, zehaztu
eta finkatu beharreko osagai asko-
gaz aurkitu dira. Horregatik, Pla-
na udalbatzarrera ekarri dute,

“baina aurrerantzean errealitate-
ra eramateko plangintza bat gau-
zatu beharko dugu, lehentasunak
zehaztuz”, diote.

Aralarrek merkataritza plana
eta berorren garapena “zeharka-
kotasunaren bidetik” eman behar
dela adierazi zuen. Plana kudea-
tuko duen mahaian Hirigintza
Batzordeko kide bat egotea beha-
rrezko ikusten du.

PSE-EEk plana komertzioaren
indarberritzerako “erreminta
inportantea” dela adierazi zuen.
Lehenengoz aurkeztu zenetik
onartua izan den arte, “denbora
lar” joan dela ere salatu zuen.

Amaitzeko, PP alderdiak pla-
nagaz “guztiz ados” daudela esan
eta berau garatzeko “gogor” lan
egiteko deia luzatu zuen.

Talde Mistoak maiatzaren
25eko greba deialdiagaz bat egin
zuen, eta ez zuen udalbatzarrean
parte hartu. J.D.

Plana gauzatzeko “lehentasunak zehaztu” beharko
dituztela adierazi zuen Aitziber Irigoras alkateak

Plana aurkeztu zenetik onartu
den arte denbora lar joan
dela salatu zuen PSE-EEk

Sei ildo estrategiko jaso dituzte planean merkataritza indartzeko.

Arrioletxe baserrira doan
bidean hasiko dute ibilbidea,
eta Larrinagatxura joango dira

Larunbatean eta domekan Anda-
luziako dantzak eta kultura ezagu-
tzeko aukera dago Landako Era-
kustazokan.  Bihar 12:00etan ire-
kiko dute Apir i leko Azoka.
Bazkaritara batu aurretik, Duran-
goko Andaluziako Kultur Zentro-
ko abesbatzaren saioa izango da.

Arratsaldean, 18:00etan, tal-
de gonbidatu bik saioak egingo
dituzte: Ermuko Andaluziar Kul-
tur Zentroak eta Errenteriako
Concha Ronciera taldeak, hain
zuzen ere. Segidan dantza taile-
rra eta Onda Futuraren dantzal-
d i a k  i z a n g o  d i ra .  Ga u e a n ,
23:00etan, Azahar taldearen kon-
tzertuak girotuko du Landako.
Azahar talde abadiñarra da, eta
Ermua, Bergara, Eibar eta Miran-
da de Ebroko kideak ere baditu.

Domekan, 12:00etan, soineko
flamenkoen erakustaldia antolatu
dute. Arratsaldean, 17:00etan, Aba-
diñoko De Norte A Sur eta Irungo
Embrujo Andaluz taldeek dantza
saioa eskainiko dute. J.D.

Lehenago ezin eta asteburu honetarako antolatu
du ‘Apirileko Azoka’ Andaluziako Kultur Zentroak

20 urtetik gora daramate jaialdi hau antolatzen.
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BERRIZ

ZALDIBAR

OTXANDIO

Koldo Mendez, Berrizko PSE-EEko zinegotzia.

Mendezek “eskubide
demokratikoen
defentsa” eskatu du

Koldo Mendez Berrizko PSE-
EEko zinegotzia martitze-
nean atxilotu  zuten, Bilbon,

Asturiasko printze-printzesak
iraintzea egotzita. Eguazten goizal-
dean askatu zuten. 

Mendezek adierazi duenez,
“gora errepublika!”, “monarkia
frankista” eta “herri honek memo-
ria historikoa dauka” oihukatu
zuen asteartean, Felipe Borboi-
koa eta Letizia Ortiz Bilbora hel-
du zirenean, Novia Salcedo funda-
zioak antolatutako lan integrazio-
rako sari banaketa zela-eta.
“Herritar moduan dudan adieraz-
pen askatasunaren eskubidea era-
bili nuen, edozein instituzio demo-
kratikok onartuko lukeena”.

Monarkiaren aurka protesta
egiten zebilela atxilotu zuten ertzai-
nek Koldo Mendez. Zinegotziak
azaldu duenez, “ertzainek jo egin
ninduten”, eta “euren esku hartzeak
ez zeukan ezer demokratikotik”.
Atxiloketan jaso zuen “tratuagatik”

salaketa ipiniko duela iragarri du.
Izan ere, zinegotziak adierazi due-
nez, “Basurtuko ospitalera eroan
ninduten, sorbalda desblokeatu-
ta daukat, eta belaunak zaurituta
ditut”.

Berrizen PSE-EEren zinegotzi
izateaz gainera, EAEko Langile eta
Profesional Autonomoen Batasu-
neko idazkaria ere bada. Zinego-
tziak azaldu duenez, “ez diot ino-
ri nire iritziekin bat egiteko eska-
tzen, baina bai nire alderdi,
sindikatu eta agente demokratiko
guztiei nire eskubide demokrati-
koak defendatu ditzaten”. 

Irainak gogor gaitzetsi ditu
Jose Antonio Pastor PSE-EEren
bozeramaileak, eta hori ezin dela
“jarrera demokratiko bategaz”
uztartu esan du. Batzorde Eragi-
leak premiazko bilerara deituko
duela esan du, eta alderdiak “beha-
rrezko neurriak” hartuko dituela. 

Komunikabide batzuetan
Mendezen ahotan jarritako irainak
gezurtatu ditu zinegotziak. G.A.

Koldo Mendez Berrizko PSE-EEko zinegotzia
Ertzaintzaren aukako salaketa prestatzen dabil 

Jose Antonio Pastor,
PSE-EEren bozeramaileak
irainak “gogor” gaitzetsi ditu

Eskola mailako
foroa nobedade
Ingurumen
Jardunaldietan
Berrizko Udalak Ingurumen Jar-
dunaldiak antolatu ditu, maiatza-
ren 26tik ekainaren 12ra, ekaina-
ren 5ean izango den Ingurume-
naren Nazioarteko Egunagaz bat
eginez. Aurten nobedadea esko-
la mailako foroa izango da. Foroa
Udaletxean egingo da, maiatza-
ren 31n, 9:30ean hasita. Aurten-
go ikasturtean Eskola Agenda21
ekimenaren barruan ‘Kontsumo
iraunkorra' eta 'Bidezko merka-
taritza' gaiak hartuko dituzte
ardatz. 2006. urtetik ikastetxean
kontsumoa ahalik eta gehien
murrizteko saiakera egin eta
bitartekoak jarri dituzte. 

Mendi irteera eta erreka gar-
bitzea ere egingo dute. Kirolde-
gian eman behar da izena. G.A.

Emakumearen
osasunari buruzko
jardunaldiak
Zaldibarren
Zaldibarko Udalak bat egin du
gaur ospatzen den  Emakumearen
Osasunari Buruzko Nazioarteko
Egunagaz eta Emakumearen Osa-
sunari  Buruzko I. jardunaldiak
antolatu ditu. Gaur, arratsaldeko
17:00etan, Antonio Ruiz Zaldibar-
ko Ospitaleko Psikiatrak  La depre-
sión en las mujeres: factores y pre-
venciónhitzaldia emango du libu-
rutegi zaharrean. Berdintasun

teknikariak ezagutzera eman due-
nez, emakumeak etxetik kanpora
eta etxean duten gainkargaz, pen-
tsio oso baxuak dituzten alargu-
nen bakardadea bizitza soziala
egiteko baliabiderik ezaz, sakrifi-
zioan oinarritutako hezkuntzaz...
horri guztiari buruz hitz egingo
dute bertaratutakoek.

Atzo beste hitzaldi bat egin
zuten Murgibe Berdintasun ahol-
kularitzaren eskutik: Del cuidar al
autocuidado de las mujeres; zain-
tzari buruzko kontzeptu osasun-
garriagoa izateko gomendioak,
laguntza eskaintzen duten taile-
rrak eta norberak bere ongizatea
ere bilatu behar duela mahai-gai-
nean jarri zituzten. G.A.

Iazko arrakastak bultzatuta, Vulca-
no futbol taldeak benjamin eta
kimu mailako futbol 7 txapelketa
antolatu du, bihar, 10:00etatik
13:30era, Zelaietan. Vulcano, Duran-
goko Jesuitak, Areatza, Artea eta Igo-
rreko taldeak lehiatuko dira.

Ondoren, errifaren zozketa
eta trikipoteoa egingo dituzte, eta
kiroldegian batuko dira herri-baz-
karian.  20:00etan, herriko plazan
falta jaurtiketa txapelketa izango
da. Santamañetan ere antolatu
izan dute txapelketa hori. J.D.

Gaztetxoen artean futbola
sustatzeko txapelketa bihar

Iaz antolatu zuten lehenengo biderrez futbol 7 txapelketa.

Mendi-irteera eta erreka
garbitzea ere egingo dute.
Izen-ematea, kiroldegian

Printze-printzesak iraintzea
egotzita atxilotu zuten
Mendez, asteartean, Bilbon
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GARAI

Olioa batzeko
edukiontziaren
erabilera,
martxa onean 
Hiru bat aste pasatu dira San
Migel plazan olioa batzeko edu-
kiontzia ipini zutenetik, eta herri-
tarrak hasi dira Udaletxera ager-
tzen, ontzien bila. Dagoeneko,
29 pertsonak eskatu dute olioa
gordetzeko ontzia.

Udaletik azaldu digutenez,
“jendea gustura” dago instalazio
berriagaz, eta “horrelakoren bat
behar zela” azpimarratu ei dute
hurreratu direnek. Lehenengo,
ontzia udaletxean hartu behar
dute herritarrek, eta behin bete-
ta dagoenean edukiontzian sar-
tu. Edukiontziak berak ematen
ditu, automatikoki, erabilitakoen
ordezkoak. M.O.

Udalaren udalekuetarako, oraingoz, 155 gaztetxok eman dute izena.

Udaleku eta kanpamenduen
eskaintza zabala dakar
Uztaila Oparo ekimenak

Udalak zein herriko hainbat
elkartek osatu dute aurten
ere Uztaila Oparo ekimena.

Udalak antolatu eta Berbarok
kudeatuko dituen herri-kanpa-
menduetan izena emateko azken
eguna hilaren 31 da; Iturrin, Uda-
letxean zein Euskara Zerbitzuan.
Kanpamendu bi antolatuko dituz-
te uztailean, 3-12 urte artekoentzat.

Txintxirrik ekainaren 24tik
uztailaren 2ra antolatuko ditu
udaleku irekiak ikastolan bertan,
3-5 urte artekoentzako. 10 ume-
ko taldeak osatuko dituzte. Lour-
desko Ama Ikastetxearen herri-

kanpamendu irekirako ekaina-
ren 18ra arte eman daiteke izena:
lourdeskoama@hotmail.com;
Uztailaren 1etik 28ra garatuko
dute eta 190 euro izango da.

Intxorta asti taldearen kanpa-
mendu finkoa Lakuntzan da
(Nafarroa), eta 6-17 urte artekoei
zuzenduta dago. Ekainaren 11n
(18:00-19:00), 14an (19:00-20:00)
eta 16an (19:00-20:30) eman dai-
teke izena euren lokalean.

Elorrio Yes-ek ekainaren 28tik
uztailaren 12ra astialdia eta inge-
lesa batuko ditu. Izen-ematea
ekainaren 18ra artekoa da. J.D.

Udalak antolatu dituen udalekuetan izena 
emateko epea maiatzaren 31n amaituko da

ELORRIO

Balkoien eta etxaurreen lehenengo
lore-apainketa lehiaketa 

Elorrioko Merkatarien Elkarteak balkoien eta etxaurreen lore
apainketareko lehenengo lehiaketa antolatu du. Marimar mer-
tzerian eta Orbela loradendan 20 lagunek eman dute izena. Ira-
bazleak 400 euro jasoko ditu, bigarrenak 300 euro eta hirugarre-
nak 200. Lore guztiek naturalak izan beharko dute. Epaimahaia
elkarteko zuzendaritzako kideek osatuko dute, eta irabazlearen
izena uztailaren 4tik aurrera jakinaraziko dute. J.D.

Bost hilerako
hiri agente bi
hartu dituzte
Durangaldeko Amankomunaz-
goaren egitasmo bat aprobetxa-
tuz, Elorrioko Udalak hiri-agen-
te bi kontratatu ditu. Bost hila-
beterako hartu dituzte eta
ekainaren 1ean, martitzenean,
hasiko dira lanean. Ordutegia
08:30etik 13:30era artekoa da.
Udaletik jakinarazi dutenez lan-
gile biak ez dira Elorrio bertakoak,
baina bai Durangaldekoak.

Agente bi horien lana giza-
bidezkoak ez diren ekintzak iden-
tifikatzea eta herritarra bere joka-
bide  horretaz ohartaraztea izan-
go da. Batez ere, aparkalekuen
erabilera okerra zaindu behar-
ko dute, eta baita txakurren
jabeek arauen barruan dihardu-
ten ere. Azken kontu honekin
sentsibilizazio kanpaina bat ere
egingo dute. J.D.

Lur-jabeak
AHTko aktak
sinatzera deituta
Eguaztenean eta eguenean
AHTaren tramu bateko (Iguria-
ko zonaldekoa) aktak sinatzera
deitu zituzten 40 bat lurjabe. Goi-
zeko 09:00etatik arratsaldeko
18:00 arte banatu zuten akten
sinaketa. Elorrioko Udala ere dei-
tuta zegoen, zonalde hartako lur-
zati batzuen jabe moduan.

ADIFeko ordezkariak etorri
ziren, baina Niko Moreno alka-
tea ez zen izan. Ondorioz, sine-
ketak ez ziren gauzatu. Baliteke
ADIFen hurrengo deialdia Bilbon
izatea. Elorrioko beste tramu
batekin horixe egin zuten. J.D.

Elorrioko Udala ere deituta
zegoen Iguriako zonaldeko
lurzati batzuen jabe moduan
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ABADIÑO

Astebetean eta erantzuteko astirik eman barik egin dituztela lanak diote auzotarrek. 

Muntsarazko lurpeko
zaborrontzien gaia plenora
eroan zuten auzotarrek

Muntsarazko “Arlozabal pla-
zako 1, 3, 5 eta 7 zenbakie-
tako auzotarrak” izenpetu-

tako idatzi bategaz hurreratu zen
auzotar talde bat, eguaztenean,
Udaleko osoko bilkurara: gutxie-
neko distantzia errespetatu barik,
euren etxeetatik hiru metro baino
gutxiagora ipini dituztela lurpeko
zaborrontziak salatu zuten udal-
batzarrean, eta “Udalak gaiari
buruz ez duela bizilagunekin ino-
lako komunikaziorik landu”. 

Bestalde, zaborrontziak lurpe-
ratzeko lanetan, ondoan kokatu-
ta dauden gasaren txaboletan arra-

kalak eragin dituztelako, euren
ardura adierazi zuten auzotarrek.
Arlozabal plazako 1, 3, 5 eta 7 zen-
bakietako auzotarren eskaria, egin-
dako zuloa estali eta zaborrontziak
beste leku batean egitea dela azal-
du zuten. Navarro alkateak, euren
eskaera laster erantzungo dutela
esan zien, baina “gaitz” ikusten
duela lekualdatzea.

Euren etxe ondoan etxebizi-
tzak eraikitzen diharduen enpre-
sak ordutegiak ez dituela errespe-
tatzen, eta gauez zarata jasanezi-
na eragiten duela ere salatu zuten
plenora ekarritako idatzian. I.E.

Zaborrontziak euren etxeetatik hurregi ipini dituztela salatu dute auzokoek

Arlozabal plazako 1, 3, 5 eta 7
zenbakietako auzotarren
izenean sinatutako idatziagaz

Zaborrontziak ipintzeko lanen
ondorioz gasaren txaboletan
arrakalak agertu direla-eta,
arduratuta daude auzotarrak 

MALLABIA

Auzokideak eta
Aldundia
pasabideari buruz
eztabaidatzen
Goita eta Gerea auzoetako bizila-
gunek batzarra izan dute orain
dela egun batzuk Bizkaiko Foru
Aldundiko ordezkariekin. Auzo-
tarren berbetan, “ez dutela diru-

rik Trabakuko pasabidea eraikitze-
ko” azaldu die Itziar Garamendi
herri lan diputatuak. Proiektua,
baina, erredaktatuko dutela eran-
tzun ziela gaineratu dute. Bizila-
gunek, bitartean, semaforo bat
jartzeko eskatu zioten, baina 
N-633 foru errepidea izanda ezez-
koa jaso zuten. Proiektuaren erre-
dakzioan lur azpiko pasabidea
kontuan hartzeko proposatu zio-
ten, eta zubia eginez gero anima-
liendako ere izan dadila. J.G.

Errepresaliatuei
elkartasuna adierazi
guran, Askatu Rock

Durangaldeko Amnistiaren Alde-
ko Mugimenduak antolatu duen
ekimena da maiatzaren 29an
musika eta aldarrikapena uztar-
tuko dituen Askatu Rock izenekoa.
Plateruenean aurkeztu zuten, joan
zen barikuan, ekimena.

Euskal preso politikoei
"babesa eta elkartasuna" erakus-
teko antolatu dute maiatzaren
29ko Abadiñoko egitaraua. Aur-
kezpenean adierazi zutenez,
“errepresioak ez gaituela baldin-
tzatuko" azpimarratzeko helbu-
ruagaz antolatu dute eguna.

Zapatuan 10:30ean dira egu-
neko lehenengo ekitaldiak: ezta-
baida gunea eta enkartelada buru-
tuko dituzte, besteak beste.  Ondo-
ren, herri-bazkaria egingo dute,
14:30ean pilotalekuan. Arratsal-
dean, 18:30etik aurrera, bestetik,
kontzertua eskainiko dute Duran-
galdeko hainbat taldek Gazte-
txean. Ondoren, 21:00etan, Ven-
detta, Des-kontrol eta Iheskide tal-
deen kontzertuak izango dira
probalekuan. DJ Txoren musikak
emango dio jaiari jarraipena.

Eskubideen urraketa
"Eskubide zibil eta politikoen bor-
txaketa eten beharra" dagoela
adierazi zuen aurkezpenean
Durangaldeko Amnistiaren Alde-
ko Mugimenduak. "Presoek jasa-
ten dituzten tortura, urruntzea
eta eskubideen urraketak amai-
tzeko beharra eta bozkatzeko eta
bozkatua izateko eskubidea zein
adierazpen askatasunerako esku-
bidea" bermatzea eskatzen dute.

Eztabaidak, enkartelada,
herri-bazkaria eta
kontzertuak egingo dituzte

Maiatzaren 29an da hitzordua eta, besteak beste,
Vendetta, Des-kontrol eta Iheskidek joko dute

“Eskubide zibil eta politikoen
bortxaketa behin betiko
amaitzea” dute aldarri
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DURANGALDEA

Herriko kirol eta kultur elkarteak
diruz laguntzeko daukan diru-
poltsan murrizketarik ez egitea
aurten, beraz, orain arteko kopu-
ruetan mantentzea onartu du
Udalak. Gobernu Taldea zein
oposizioan dauden jeltzaleak ere
Udalaren diru-laguntzak dau-
denean mantentzearen alde
agertu dira. Inguruko Udaletan
diru-laguntzen  jaitsiera oroko-
rrak egitea erabaki badute,
murrizketarik ez dute beharrez-
ko ikusi Izurtzan. I.E.

MAÑARIA IZURTZA

Diru-laguntzak
daudenean
mantenduko 
ditu Udalak

Olio erabilia birziklatzeko
baliabideak ipini dituzte

Duela zenbait astetik dago etxean
erabilitako olioa birziklatzeko
poteak batzeko edukiontzia parki-
nean. Herriko etxe guztietara, gai-
nera, sukaldean erabili ahala olioa
gordetzeko poteak banatu dituz-
te, betetzen zaizkienean herritarrek
edukiontzian hutsitu ditzaten.

Etxeko olioa harraskatik botaz
gero estolderia sisteman eragiten
diren kalteak eta hondakin honek
ingurumenean eragiten dituen kal-

teak ekiditea dira olioa birziklatzea-
ren helburuak. 

Etxetik eroandako erabilitako
olioagaz betetako ontzia parki-
nean dagoen edukiontzian sartu eta
beste ontzi huts eta garbi bat jaso-
ko dute erabiltzaileek. Horrela,
hain kutsakorra den hondakina
birziklatzeko erraztasunak eskura
izanda, herritarrak birziklatzeko
sistemara ohitu eta erabiltzea da
orain jomuga. I.E.

Marian Larrauri Amankomunazgoko lehendakaria eta Vicente Fernández medikua prentsaurrekoan.

Amankomunazgoaren Dro-
gomenpekotasunen Pre-
bentziorako Zerbitzuak bat

egingo du astelehenean Tabakorik
Gabeko Munduko Egunagaz. Andra
Mariko elizpean stand bat ipiniko
dute, 11:00etatik 14:00etara, eta
hainbat ekimen burutuko dituzte.

Esaterako, ekintza sinboliko
moduan, erretzaileen artean bon-

Zigarroen truke bonboiak,
Tabakorik Gabeko Egunean

boiak banatuko dituzte zigarroen
truke. Horrez gainera, tabakoa erre-
tzeari uzteko ikastaroen gaineko
informazioa banatuko dute. Ikas-
taroak 10-20 laguneko taldeekin
osatuko dituzte. Zazpi astetan,
astean behin batu ohi dira, eta ikas-
taroa amaitu eta handik hiru hila-
betera jarraipen-saioak egiten
dituzte.

Aurtengo aldiak Emakumea
eta tabakoa gaia jorratuko du, eta
ekimenaren aurkezpenean Vicen-
te Fernández medikuak hainbat
datu eman zituen. Bere esanetan,
“laster emakume erretzaileen tasa
gizonezkoena baino handiagoa
izango da”. Esaterako, “unibertsi-
tatean neskek tabako gehiago kon-
tsumitzen dute mutilek baino”.
Ondorioz, laster “biriketako kan-
tzerra izango da emakumearen hil-
tzeko lehenengo arrazoia”.   J.D.

Amankomunazgoak stand bat ipiniko du hilaren 31n 
Andra Mariko elizpean erretzaileak kontzientziatzeko

Tabakoa erretzeari uzteko
ikastaroen gaineko informazioa
banatuko dute, besteak beste

Ontziak banatu dituzte etxeetan, erabilitako olioa
batzeko; eta edukiontzia ipini dute parkinean

DURANGO

Uztailaren 5etik 23ra bitartean Berrizen egingo diren udaleku
irekietarako izena emateko aukera dago maiatzaren 31tik ekai-
naren 4ra arte. Udalekuen prezioak iazko berberak izango dire-
la eta Berrizen erroldatutakoen egotaldia 55 eurokoa izango dela
jakinarazi du, asteon, Berrizko Udalak. 

Goizeko 09:30etik eguerdiko 13:30era izango da uztaileko
udalekuen ordutegia, eta arratsaldeko 17:00etara luzatuko dute
txangoak dituzten egunetan jarduna. Bi talde osatuko dituzte
izena ematen dutenekin: 2005-2006 urteetan jaiotakoak bate-
tik, eta Lehen Hezkuntzako sei mailatan daudenak bestetik. 

Udalekuen programaren berri emateko, gurasoentzako
bilera deitu dute, ekainaren 16an, 19:00etan, Kultur Etxean.

Udalekuetan izena emateko
aukera ekainaren 4ra arte 

BERRIZ

Ituna sinatu dute Maristak eta
Lourdesko Ama ikastetxeek

Hitzarmen honi esker Lourdesko Ama ikastetxeko ikasleek
ziurtatuta dute toki bat Durangoko Maristetan. Ikasturtean zehar,
DBH 3. eta 4. mailakoek gerora begira ondo aukeratzeko zen-
bait praktika egiteko aukera izango dute Maristetako geletan.

Itunaren helburuen artean daude zerbitzuak gehitu eta
hobetzea, bertako ikasle, familia eta langileek dituzten beha-
rrei hobeto erantzutea, ikastetxe bakoitzaren emaitzak hobe-
tzea, kalitateagaz lotutako proiektuetan aurrera egitea, eta ikas-
tetxeko langileen konpetentziak hobetzea. Gainera, Elorrioko
ikasleek garraioa doan izango dute. "Hitzarmenak ikastetxe
bakoitzak jorratzen dituen hainbat atal asko zabalduko ditu;
dena ikasleen formazioa hobetzera bideratuta dago”, diote.

Nualan con Sonrisas de Bombay lemapean, salmenta solidarioa
egiteko kanpaina ipini dute Interneteko www.espacionualan.com
webgunean martxan. Irailera bitartean, astero-astero bost pro-
duktu ipiniko dituzte euren webgunean salgai: Indian umeen-
tzako eskolak sortzen laguntzen duen eta lepra gaixotasunaren
kontra borrokatzeko ospitaleak eraikitzen dituen Sonrisas de
Bombay gobernuz kanpoko erakundearen proiektuetara bide-
ratuko ditu ekimenaren irabazi guztiak Nualan Guneak. 

Hiru urteko ibilibidea du espazio horrek eta, arduradunek
ekimenaren berri emateko azaldu dutenez, "beti egon gara horre-
lako gizarte ekintzekin konprometituta, hasieratik". Besteak bes-
te, artista berriei ere lekua egin izan diete euren gunean.

Elkartasun ekimena ipini du
Nualan Guneak martxan
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BERBAZ
“Euskara ezin badugu erraz
erabili, tresna horrek ez du balio”
Euskara batuagaz daukagun hainbat arazorentzat “soluzio txikiak” proposatu ditu Xabier Amurizak azken liburuan

Xabier Amuriza •

Idazlea eta bertsolaria

69 urte ditu

Euskararen inguruko
hausnarketak batu ditu
azken liburuan

edo konpondu egin beharko ditugu.
Ezin dugu esan “bakoitzak ahal due-
na egin dezala”.

Lexikoa liburuaren beste atal bat da.
Gauza asko airean dauzkagu lexi-
k o a n .  Se n t s a z i o  b e r b a ,  a d i b i d e z ,
h i z t e g i a n  b a d a g o,  b a i n a  a n b i z i o
hitza ez. Handinahia agertuko zaigu,
baina ez da berdina. Milaka berba-
gaz pasatzen zaigu hori.  Liburuan
irizpide batzuk proposatzen ditut,
galdu ditugun berbak errekupera-
tzeko eta  ez  dauzkagunak nondik
hartu edo sortu pentsatzeko. Dauka-
gun kaos txiki horretatik irtetzeko
proposamenak dira. Gure inguruko
hizkuntzek konpartitzen dituzten
gauzak guk ere konpartitu beharko
ditugu batzuetan.

Halako batean konplexu barik, zuzen
eta jator, berba egiteko gai izango gara?
Hor jatorra zer den ere ikusi behar-
ko dugu.  Erabiltzen dugun tresna
horrek balio ez badu jendeak egune-
roko lanean erraz erabiltzeko, tresna
h o r r e k  e z  d u  b a l i o.  Z u r r u n a  e t a
gogorra da, ez da konpetitiboa, eta
e rd i  e r n e g a t u t a  i b i l i k o  g a ra  b e t i .
Hori ez da hizkuntza batek aurrera
o s a s u n t s u  e g i t e k o  m o d u a ,  e t a
gutxiago beste motibo batzuengatik
gure hizkuntza makaltasun sozialak
jota dagoenean. Tresna gaitza bada,
s o l u z i o r i k  e m a t e n  e z  b a d a  e t a  e z
bada espresiboa, gaitz dauka. Gero
erabilera beste gauza batzuek mar-
katzen dute; gizarteak, balore sozia-
lek, sentimenduek... Baina, gutxie-
nez, tresnak erabilgarria eta erosoa
izan behar du, bestela, trabatu egi-
ten garelako askotan, eta hori ez da
ona. A.U. 

Proposamen zehatzak batu
ditu Xabier Amurizak  ‘Osoa,
lehiakorra, nazionala. Euska-

ra batuaren bigarren jaiotza’ libu-
ruan. Amurizak argi dauka hizkun-
tza erraz erabiltzeko tresna izan
behar dela. 

Liburuko tituluan diozun legez,bigarren
jaiotza bat behar du euskara batuak?
Zelanbait esateko modua da, baina
bai:  baietz uste dut.  Horrek ez du
esan gura hutsetik jaioko denik, bai-
na ir izpide batzuk aldatu beharra
i k u s t e n  d u t ,  e t a  h o r r e t a r a  d a t o r
liburua. Proposamen batzuk egiten
ditut .  Ez  dago teor ia  askor ik,  oso
praktikoa da. 

Hutsune batzuk aipatzen dituzu,eta solu-
zioak ematen ahalegintzen zara.
Liburuaren eskaintzak hauxe dio:
“ E g u n e r o k o  l a n  t r e s n a  d u t e n e n
a r t e a n  d i s k u r t s o  h a n d i a k  b a i n o
soluzio txiki bat nahiago duten guz-
t i e i ”.  Eu s k a ra g a z  e g u n e ro  l a n e a n
d a b i l e n a k  t r e s n a k  e t a  s o l u z i o a k
behar ditu, esan behar dituenak esa-
teko moduak edukitzeko.

Beti zalantzan.
Dudak eta zalantzak edonork izan
d i t z a k e,  b a i n a  g e r t a t ze n  d e n a  d a
euskaraz egiturei dagozkien hutsu-
neak dauzkagula, soluziorik bakoak,
eta hori da larria. Erlatiboa, esatera-
ko, egunero behar dugu, eta arazo
asko izaten ditugu,  egiturak fal ta
zaizkigulako.  Adibidez,  ezin dugu
esan “la persona con la que vivo”.
L i b u r u a n  s o l u z i o a k  p r o p o s a t z e n
ditut. Askotan “euskaran horrelako-
rik ez dago” eta bakoitzak ahal due-
na egiteko esaten da, baina hori ezin
dugu egin; euskararentzako egitura
praktiko eta errazak behar ditugu.
Gure inguruko hizkuntzetan dauden
egiturak guk ere behar ditugu.

Aditzen inguruan ere sakontzen duzu
liburuan.
Aditzekin arazo handiak dauzkagu.
Aditza elementu bat baino gehiago
izaten da askotan. Adibidez “lloras”
esateko “negar egiten duzu” erabil-
tzen dugu. Gure alboko hizkuntze-
tan si laba bigaz esaten dena,  guk
zazpigaz esaten dugu, eta hori asko-
t a n  o z t o p o a  d a .  A s k o t a n  g a u z a k
labur esatea behar dugu; titularre-
tan, esloganetan, pelikulak bikoizte-
rakoan, abestiak egiterakoan... aditz
luzeak gero eta gehiago erabiltzen
ditugu,  eta horrek asko mugatzen
gaitu. Aditz trinkoak berreskuratzen
hasi behar dugu. “Etorriko nintzate-
ke” esan beharrean “nentorke” esan
genezake. Horrelako formak galtzen

gabi l tza.  “Neroan” bar ik  “eroaten
nuen” esaten dugu, eta hori  ez da
hizkuntza aurreratuen martxa, alde-
rantzizkoa baino.

Alboko hizkuntzetatik asko ikasi geneza-
ke, beraz.
Beste hizkuntzek euren egituretan
dauzkaten abantailak guk ere izan
behar ditugu. Gure buruan gutxie-
n e z  h i z k u n t z a  b i  d a u z k a g u ,  e t a
h o r r e k  a r a z o a k  s o r t z e n  d i z k i g u

barruan: Nik erderaz, beste hizkun-
tza batean, gauzak erraz eta ondo
esan ahal baditut eta euskaraz ez,
diglosia  barr uan daukat ,  eta  ezin
dut desoreka horregaz ibili; horrela-
ko desabantailekin ezin naiz ibili .
Hori  ezin daiteke iruntzi.  Besteen
bizikletaren antzekoa behar dugu
beste  hizkuntzen parean joateko.
Hainbat berba hartu ditugu alboko
h i z k u n t z e t a t i k .  E g i t u ra k  e re,  o s o
garrantzitsuak direnak, sortu, hartu

“Gure alboko 
hizkuntzetan dauden

berbak, egiturak... guk
ere behar ditugu”

“Aditzekin arazoak 
ditugu, forma luzeak
erabiltzen ditugulako,
eta trinkoak galdu”
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Ainhoa Iturbe
EHNE sindikatua

Ludikoak

Arraro samar suerta dakioke
norbaiti sozioekonomia
orrialde hauetan ludikoari
buruz hitz egitea. Batzuei
arraro samar egingo zaie
nekazaritza bera sozioekono-
mian sartzea. Azken finean,
baserritarrok hori besterik ez
gara askorentzat: baserritarrak;
ez dute inoiz pentsatu gu ere
langileak garela, gurea ogibi-
dea dela, ez beraien umetako
oroimenaren atal bukoliko bat
bakarrik.

Antza arraro samar
gertatzen zaio hainbat institu-
zio eta mendi-nekazaritza
elkarteri ere gugan, baserrita-
rrongan, lan iturburu bezala
pentsatzea. Hori dela-eta, hain
zuzen hortxe bertan, Iturbu-
run, Iurretan, hainbat ortu
ludiko ipintzekotan dira. Orain
arte, antza, ludikoa izan ez den
lur batzuetan.

Oso ideia polita, eskualde-
ko nekazaritza hain egoera
paradisiakoan bizi denez,
149.300 euro ortu ludiko
batzuk ipintzeko. Hori bai,
umeek eskoletan jaten duten
jatekoari buruz txintik ere ez,
nagusiek egoitzetan jaten
dutenaren jatorriari buruz
isiltasuna, eta desagertzen ari
den lehen sektoreari burla
etengabea.

Eskualdeko landa lurren-
tzat Foru Aldundiak dituen
asmoak ikusita, mendi
nekazaritza elkarteak bultza-
tzen duen proiektu hau ikusita,
udalek nekazariekin duten
jarrera ikusita, ez al da ordua
norbaitek argi eta garbi
esateko baserritarrok sobera
gaudela eskualde honetan?
Behintzat, zintzo jokatu
gurekin; aurka, baina zintzo.

Bitartean, zergatik ez
automozio tailer ludikoak,
irakasle ludikoak, abokatu
bufete ludikoak, aroztegi
ludikoak, optika ludikoak...
denon diruagaz? 

DURANGALDEA

Sindikatuek “oso ontzat” jo
dute grebaren jarraipena

Gehiengo sindikalak “oso
ontzat” jo du eskualdean
astearteko grebak izanda-

ko jarraipena. ELAsindikatuak adie-
razi duenez, herri handietan jarrai-
pena handia izan zen; txikietan,
berriz, %50 ingurukoa. Horrela,
Durangoko Udaletxean %97k egin
zuen greba, Iurretan %70 inguruk,
eta Berrizen jarraipen handia izan
zen; bestalde, Elorrion, Mañarian,
Izurtzan edo Zaldibarren, esatera-
ko, %50 inguruk egin zuten
greba.ELAk dioenez, “hezkuntza
arloan jarraipena handia izan zen;
Osakidetzan, aldiz, apala, zerbitzu
minimoak gehiegizkoak zirelako.”

Eskubide sozialak, zerbitzu
publikoa, murrizketarik ez lelo-
pean elkarretaratzeak egin zituz-
ten, LABek Durangon eta ELAk Zor-
notzan. Sindikatuek adierazi dute-
nez, “zerbitzu publikoak ahultzeak
gizarte osoan du eragina: gizarte
osoaren greba da, ez bakarrik fun-
tzionarioena”. Mobilizazio hauek
orain arteko “neurri atzerakoiei
erantzuteko, etorkizunean etor dai-
tezkeenei erantzuteko eta sistema
politikoan aldaketa eskatzeko” egin
dituzte. Gehiengo sindikalak ekai-
naren 12rako manifestazio nazio-
nala deitu du Bilbon. G.A. LABek astearte goizean Durangoko Andra Marin egin zuen elkarretaratzea.

Sindikatuek adierazi dutenez, “zerbitzu publikoa ahultzeak gizarte osoan du eragina”

Jantoki publikoetako
negoziazioak “blokeatuta”

Eskola publikoetako jantokietako
beharginen eta enpresen arteko
negoziazioak “blokeatuta” dau-
dela adierazi du LAB sindikatuko
ordezkariek: “Akordio batera iri-
tsi ginen apirilaren 15ean. Enpre-
sak proposamen ekonomikoa ida-
tziz ipini zuen mahai gainean,
baina maiatzaren 4an enpresak
atzera bota zuen”. Batzar egutegia
ere bertan behera gelditu zela
adierazi du sindikatuak. Enpresak
proposamena bertan behera uztea
“zuzeneko erasoa” dela dio LABek
eta, beraz, “mobilizatzea, gure

aldarrikapena kaleratzea eta gura-
soen inplikazioa eskatzea” beste-
rik ez dela geratzen. Lan gatazka
hau Eusko Jaurlaritzaren “ardura”
ere badela dio sindikatuak; “zer
esan handia” daukala diote, eta
“bermatzaile zeregina” hartu deza-
la exijitzen diote.

Lan gatazka luze doa: orain bi
urte hasi ziren enpresa eta behar-
ginak negoziaketekin. Aurtengo
urtarrilean grebak egin zituzten
jangela publikoetan, baina mar-
txoan egoera desblokeatu zuten.
Orain “blokeatuta” dago . G.A.

LAB sindikatuak dioenez, “lehen mahai gainean ipini
zuen proposamen ekonomikoa atzera bota du enpresak”

Antza, arraro egiten zaio
hainbati baserritarrongan
lan iturburua ikustea

Oso ideia polita,
nekazaritza hain egoera 
paradisiakoan egonda, ortu
ludikoak sortzea

Erraldek errekorra
gainditu du hile honetan

Erralde hiltegiak hilabete hone-
tan errekorra gainditu du, Eneko
Egibar Erraldeko gerenteak azal-
du duenez. “Zorrotzako hiltegi-
ko itxieraren ondorioz 300 buru
gehiago hil ditugu hile honetan,
guztira 950 izan dira” azaldu du,
“eta ez dugu zerbitzuan arazorik
eduki, oso ondo moldatu gara”. 

Hiltegi berria
Erraldeko hiltegi berria Berrizen,
Eitua auzoan, eraikitzeko lanak

Eneko Egibar Erraldeko gerenteak
azaldu duenez, “uda inguruan
hasiko dituzte”. Eraikina Berriz-
ko lehengo zabortegian egongo
da kokatuta. Eneko Egibar, Erral-
deko gerenteak azaldu duenez,
“proiektuak zortzi milioi euroko
aurrekontua izango du”. 

Hiltegi berriak zatikatze gela,
izozte tunela eta izozte ganbera
izango ditu. Behi, ardi eta txerri
aziendako buruak hilko dituzte
hiltegi berrian. G.A

Erralde hiltegian maiatzean 300 buru gehiago hil dituzte;
“Zorrotzako hiltegia itxi izanak eragina izan du”

DURANGO
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KULTURA

Organu berbaldi-kontzertua
Maiatzaren 28rako antolatu du Durangoko Arandoño
kultur elkarteak 84 urteko Montserrat Torrent organu-
jotzailearen San Frantzisko monastegiko emanaldia. 

Asteburuan Abadiñon egingo duten Askatu Rock
jaialdian aurkeztuko du Iheskidek urte hasieran
kaleratutako diskoa. Euregaz jardun dugu berbaz.

Iheskide Elorrioko taldeagaz12 13

ANTZERKIA EMANALDIA

‘UUttooppiiaa‘ eta 
‘JJaarr  ddeezzaagguunn
mmuunndduuaa  
hhaannkkaazz  ggoorraa‘
antzezlanak

BB arikuan lehenengoa eta
Durangoko Euskal Astea-
ren ekitaldi legez zapa-

tuan bigarrena, bi lan eskaini berri
dituzte Kurutziaga ikastolako
Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzako bigarren mailako ikasle-
-antzezleek: Utopia eta Jar deza-
gun mundua hankaz gora. Kalean
egiteko sortutako antzezlana da
Utopia, eta areto  barrurako pres-
tatutakoa Jar dezagun mundua
hankaz gora. Biak ala biak, isto-
rio beraren ingurukoak dira, Txo-
xe taldearen arduradunak azaldu
duenez: “ametsetatik abiatuta,
mundua aldatzeko irrikatik sortu-
tako antzezlanak dira lan biak”.

San Agustin kulturgunean
hasita, Durangoko Alde Zaharrean

zehar kalejira egin zuen Kurutzia-
ga ikastolako konpartsak astebu-
ruan. Udaletxe parean eta Ezkur-
di plazan egin zituzten goiko argaz-
kikoa moduko geldialdiak. 

Zelako herri eta hirietan bizi
gura luketen erakusten dute obra
bietan Kurutziagako antzezleek.
Goiko argazkian ikusgai dugun
Udaletxeko emanaldian ere, euren
utopiaren ideia hori aldarrikatu
zuten antzezle gazteek inguruan
batutako ikusleen aurrean. “Gaue-
ro amesten dugun mundua errea-
litate bilakatzea posible dela eta
horretarako ez dugula inori bai-
menik eskatu beharrik” aldarrika-
tu zuten antzerkiaren bidez. Egu-
raldia lagun, Alde Zaharrean zebi-
len jende asko batu zitzaien. I.E.

Argazkia: Kepa Aginako
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GEURE DURANGALDEA

Arantza Arrazola
San Agustineko kudeatzailea

Umore Azoka 2010
Atzoko kontua zelakoan, baina, konturatu barik, urtebete iga-
ro da zutabe hau idazten hasi nintzenetik: gogoan daukat lehen
ekarpentxo hartan kaleko antzerkia hartu nuela gaitzat, izan
ere Leioako kale antzerki azokatik, Umore Azokatik, heldu
berria nintzen orduko hartan.

Aurten ere aipatutako azokan izan berri naiz, eta ikusita-
koa kontatu nahi dizuet. 50 kale ikuskizun eskaini dira han; antzer-
kia, zirkua, kale-alaitzea eta proposamen berri ugari.

150 profesional bildu gara Leioan; %40 Euskal Herrikoak,
%50 estatukoak eta %10 nazioarteko jaialdietakoak; haien
artean, Belgikako Gant hiriko MiraMiro festibaleko zuzendaria
eta Londoneko Watch This Space festibalekoa. 

Euskal Herriko ikuskizun onenari saria Gaupasa taldearen
Habitus Mundi lanak eskuratu du. Bost aktore bikainek ikus-
leak liluratzea lortzen duten ikuskizun ibiltari dibertigarria. 

Munduko beste lekuetako ikuskizun onenari saria Atempo
Cir lanarentzat izan zen. Txileko talde baten zirku ikuskizun
zoragarria, zuzeneko musikagaz; denok zur eta lur utzi gintuz-
ten euren akrobazien eta koreografien fintasunaz. 

Epaimahaiak aipamena izan du Carmen San Esteban gas-
teiztarraren ¿Entras? ikuskizunarentzat, lanaren berezitasuna-
gatik; izan ere, aktorearen eta ikusle bakarraren arteko intimi-
tate bilgunea sortzen du, armairu baten barruan burutzen den
mikroantzezpenaren bidez. 

Seguru asko proposamen hauek Euskal Herriko hainbat herri-
tan ikusi ahal izango dituzue uda honetan, uda aproposa bai-
ta kale antzerkirako, eta Durangon ere Uda Kalean Bizi progra-
maren barruan edo eskualdeko jaietan ikuskizun hauek eskain-
tzea espero dut. 

MUSIKA KONTZERTUA

BERTSOLARITZA TXAPELKETA

GG orka Lazkano, Miren
Amuriza, Julen Sololuze,
Eñaut Uruburu, Eneko

Abasolo “Abarkas” eta Beñat Ugar-
tetxea bertsolariak arituko dira
maiatzaren 29an, 18:00etan,
Berrizko frontoian azken saioa
duen Durangaldeko Bertsolari
Txapelketan. Aurretik Mallabian
eta Iurretako Oromiño auzoan
jokatutako bi kanporaketetan pun-
tu gehien jaso dituzten bertsola-
riak dira, beraz, eskualdeko txa-
pela janzteko helburuagaz onena
emango dutenak Berrizen bihar. 

Maite Berriozabalek eman-
dako gaiak jorratuko dituzte bihar
bertsolariek, eta bertsozaleak
gozarazteaz gainera, ahal beste
puntu batzeko helburuagaz jar-
dungo dute. Bizkaiko beste zazpi
eskualdetako irabazleek legez,
zapatuan Berrizen puntu gehien
batzen dituen bertsolariak ere,
udazkeneko Bizkaiko Bertsolari
Txapelketarako txartela lortuko
du zuzenean, eta batzen dituzten
puntuen arabera sailkatuko dira
gainontzekoak. I.E.

Durangaldeko Bertsolari
Txapelketaren finala bihar
Berrizko frontoian jardungo dute Durangaldeko sei bertsolarik kantuan

Lazkano, Amuriza,

Sololuze, Uruburu,

Abasolo eta Ugartetxea

Entzule asko batu zen orain urte biko Garaiko finalean. J.F.

KURTSO AMAIERA

Montserrat Torrentegaz
berbaldi-kontzertua
antolatu du Arandoñok

Durangoko Kurutziaga hotelean
egin du Aradoño kultur elkarteak
maiatzaren 28an lehenengoz egin-
go duten "solasaldi-kontzertua-
ren" aurkezpena. Ibilbide luze eta
oparoko organu-jotzailea  gonbi-
datu dute bertara: 1996an Musi-
karen Sari Nazionala jaso zuen
Montserrat Torrent kataluniarra.

Formatu bereziko kontzertua
eskainiko du Torrentek, maiatza-
ren 28an, 20:15ean, San Frantzis-
ko monastegian; bere bizitza eta
obrari buruzko solasaldia egingo
dute lehenengo, eta kontzertua
eskainiko du ondoren 84 urteko
organu-jotzaile kataluniarrak.

Arandoño kultur elkarteko
kide bik, Xabier Aranak eta Andres
Granadosek, egin dute barikuko

San Frantzisko monastegiko kon-
tzerturako gonbita. Xabier Aranak
gogora ekarri duenez, aurretik
ere beste bi bider jo izan du 84
urteko musikariak Durangon.
Arandoño kultur elkarteko kideen
berbetan, "orain hiru urte Aran-
doño kultur elkartearen 10. urteu-
rrena ospatzeko eta Felix Aretxa-

Aurretik Durangon beste emanaldi bi eskaini
ditu 84 urteko organu-jotzaile kataluniarrak

Maiatzaren 28an, gaur,

egingo dute lehenengo

berbaldi-kontzertua

Berrizko musika
eskolakoen
emanaldia
ekainaren 4an
Urteroko hitzorduari hutsik egin
barik, ikasturte amaiera hurre-
ratzen denero antolatzen duten
kontzertua eskainiko dute ekai-
naren 4an Berrizko Musika Esko-
lako ikasleek. Ikasturte osoko
lanaren emaitza erakutsiko dute
datorren barikuan. Astero-aste-
ro eskolan ikasten dutena gaine-
rako herritarrei erakutsiko dituz-
te ekainaren 4an, Berrizko Kul-
tur Etxean, 21:00etatik aurrera
duten emanaldian.

Ikasturtean zehar ikasita-
koa eta azken hilabeteetan kon-
tzertu horretarako prestatu
duten errepertorioa joko dute
musikari gazteek. Adin guztieta-
ko musikari gazteen eskutik,
askotariko instrumentuak eta
kanta ezagun asko zuzenean
entzuteko aukera da Berrizko
Kultur Etxean eskainiko duten
emanaldi honetakoa. I.E.

Ikasturte guztian

Musika Eskolan

landutakoa zuzenean 

ga elkartearen sortzailea omentze-
ko antolatu genuen kontzertuan
ere jo zuen Montserrat Torrentek:
hurrengo egunean San Frantzis-
kora eraman genuen, eta hango
organua jotzen jardun zuen".
Orduan esan zien Torrentek egu-
nen batean bertan kontzertu bat
eskaintzea gustatuko litzaiokela.
Josef Rheinberger, P. Antoni Mar-
torell eta Jesus Guridiren piezak
joko ditu monastegiko organuan.

Orain hamahiru urte sortuta-
ko elkarteak 2010 urte honetara-
ko antolatu dituen beste ekitaldi
biak ere aurreratu ditu Arandoño
elkarteak: irail eta abendurako
antolatuko ditu Arandoño kultur
elkarteak organuzaleentzako
hurrengo hitzorduak. I.E.

Rheinberger, Martorell

eta Guridiren lanak

joko ditu Torrentek

Irail eta abendurako

antolatu ditu Arandoño

elkarteak kontzertu bi
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Iheskide: punk-rockaren norabidean
aurrera egitea erabaki duen taldea

Disko berriaren aurkezpen kon-
tzertua da biharkoa?
Bai. Abenduan eta urtarrilean
grabatutako diskoko kantak
bihar joko ditugu lehenengoz.
Martxoan salgai ipini genuen
diskoko kantez gainera, aurre-
ko disko bietakoak ere eskaini-
ko ditugu zuzenean. Hogei kan-
ta eskaintzeko asmoa daukagu,
eta asko prestatu dugu kontzer-
tua. Printzipioz, hiru kontzertu
emateko asmoa daukagu: Aba-
diñokoaren ondoren, Arrasaten
eta Otxandion egongo gara. 

Zer taldekidek egin zenuten
grabaketa?
Espetxeratu zuten arte baxua
jotzen zuen Gaizkaren ordez,
Saguk jo du diskoan baxua. Lau
bagina moduan egiten saiatu
gara. Bere baxua eta bere koruak
sartu gura izan ditugu. Orain,
Sermond’s taldeko Koldok lagun-
duko digu kontzertuetan. Beti
egon da gu laguntzen, eta orain
kanta guztiak ikasi ditu; geugaz
etorriko da kontzertuetara.

Kontzertuetan, orduan, lau
musikari izango zarete?
Printzipioz laurok joko dugu
kontzertuetan, baina hasierako
abeslaria zen Antton ere etorri-
ko da, ahal duenean, kontzer-
tuetara. Abadiñora badator, adi-
bidez, eta batez ere maketa zaha-
rreko abestiak kantatuko ditu.

Kontzertu bakoitzerako molda-
tzen duzue formazioa?
Zelanbait, bai; kontzertu bakoi-
tza desberdina izan daiteke. Kon-
tzertu bakoitzean egon gaitez-
keen taldekide eta lagunen ara-
bera aukeratzen ditugu joko
ditugun abestiak.

Hirugarren lana kaleratzeko
taldearen izena ‘Ihesbide’-tik
‘Iheskide’-ra aldatu zenuten.
Lehenago ere taldearen ingu-
ruan ibiltzen ginen lagun eta
taldekideok Iheskide esaten
genion elkarri, eta Gaizka eta
gure hainbat lagun kartzelara-
tu zituztenean, eurengatik egin
genuen izen aldaketa. 

Diskoko letretan ere oso presen-
te dago errealitate hori.
Azken batean abestietako letrak
gure errealitatearen ingurukoak
dira; gure artean ez dauzkagun
lagunei buruz, kalean dagoen kon-
trolaz... Letra bat egiteko ez dago
istorio bat asmatu beharrik. Dis-
ko honetako letra batzuk, bestal-
de, Gaizkak idatzi eta guk molda-
tutakoak dira.

Aurretik egin dituzuenekin alde-
ratuta, zelakoa da disko berria?
Garapen argia egon da: musika
“konplikatuagoa” egiten genuen
lehen: punteo eta nota asko sartu
gura genituen kantetan. Letrak ere
gehiago ziren zeharkakoak. Hitzak
zuzenagoak dira orain (azken

no ez ditugu egin.  Atxiloketa ger-
tatu zenean, denbora luzean
egon ginen zer egin pentsatzen:
baxua joko zuenen bat bilatzen
hasi edo ez... Ez genuen beste inor
hartu; izan ere, azkenean, musi-
kalki daukagun loturaz aparte
gauza gehiagok batzen gaituzte.
Lagun bat atxilo eroan eta tal-
dea uztea euren garaipena litza-
tekeela pentsatuta erabaki dugu,
azkenean, jarraitzea.

Eta zer gorputzaldi duzue bihar
berriz oholtzara igotzeko?
Gogo itzelagaz gaude, baina
urduri ere bai: eszenatokia zapal-
du barik hainbeste denbora egon
izanak, kendu genion errespetua
bueltatu dio oholtzari.  I.E.

urteetan jaso ditugun zaplaste-
koengatik, beharbada), eta musi-
kari dagokionez, sinpleagoa da
oinarria. Lehenago eta orain,
hori bai, beti punk-rockaren
norabidean goaz. 

Zelan sortzen duzue?
Normalean taldekide batek ekar-
tzen du hasierako ideia lokale-
ra, eta denon artean lantzen
dugu gero. Taldekide guztion
ukitua hartzen du kantak horre-
la: kide bakoitzak bere ekarpe-
nak egiten ditu.

Noiztik zaudete kontzerturik
eskaini barik?
2008ko udan atxilotu zuten Gaiz-
ka, eta ordutik bi kontzertu bai-

Gitarra eta koruak egiten dituen Kata, eta abestu eta gitarra jotzen duen Sagugaz egon gara.
Orain sei urte inguru taldea sortu zutenetik, Iheskide taldean Petrak laguntzen ditu bateriagaz.
Musikherria diskoetxeagaz kaleratu duten hirugarren lana zuzenean aurkeztuko dute Abadiñoko
Askatu Rock jaialdian, bihar. Aurrera egiten lagundu dieten guztiei esker ona adierazi gura diete 

“2008ko udan
atxilotu zuten Gaizka,

eta bi kontzertu
eman ditugu ordutik” 

MUSIKA ELKARRIZKETA

“Musika eta letrak
zuzenagoak dira
hirugarren disko

honetan”

“Letra bat egiteko ez
dago istorio bat

asmatu beharrik”



KulturaK 2010eko maiatzaren 28a, barikua anboto14

ARGAKIGINTZA ERAKUSKETA IPUIN KONTALARIAK

Euskal Herriko kostaldean
Patxi Badiolak hartutako
argazkiak ikusgai Berrizen 

‘Tximeletak eta
mitxoletak‘
haurrentzako
ipuin kontaketa

Paisaje naturalei egindako argaz-
kiak dira, Euskal Herriko kostal-
deko ikuspegi naturaletan egini-
koak, Patxi Badiola argazkilari
ondarrutarrak Berrizen ipini duen
erakusketan bildutakoak. Goizean
goizeko edo ilunabarreko argiak
bere kameragaz gordetzeko Badio-
lak egindako lana erakusten dute.

Berrizko Kultur Etxean ikus-
gai daudenak, asko ezagunak zaiz-
kigun lekuetan egindako argazkiak
dira: hurreko hondartza, kala eta
itsaslabarretako egonaldietan
Patxi Badiolak egindakoak.

Maiatzaren 29an, zapatuan,
12:00etan eta 12:30ean dira Alaitz
Muro eta Agurtzane Villatek hau-
rrentzako prestatutako “ipuin-
ilustratuen” emanaldiak. Urte bi
eta hiru bitarteko entzuleei
zuzenduriko saioa egingo dute
12:00etan, eta 12:30etik aurrera
gozatu ahalko dute emanaldia
lau urtetik gorako umeek.

Tximeletak eta mitxoletak
izena dauka Durangoko Liburu-
tegiko haurren txokoan Alaitz
Murok eta Agurtzane Villatek
eskainiko duten ipuin eta ilus-
trazioen bildumak. Bien elkarla-
netik umeentzako sortutako ipui-
nen kontalaritza saioa da bihar
eskainiko dutena. I.E.

Kostaldeari begirada kuttun
bat izenekoa da Badiolak  erakus-
ketarako bildu duen argazki mul-
tzoa. Ekainaren 13ra arte izango
dira Euskal Herriko kostaldean
egindako argazkiok Berrizko Kul-
tur Etxekoan bisitagai. I.E.

Goizean goizeko egunsentiko zein ilunabarreko
argiak islatzen dituzten argazkien erakusketa

Ekainaren 13ra arte

daude Badiolaren

argazkiak Berrizen

ANTZERKIA EMANALDIA

Antzerkiola Imaginarioaren
azken lana San Agustinen

EE uskal Astearen egitarauan
jasota agertzen da Antzer-
kiola Imaginarioa taldea-

ren Babiloniako loreak antzezla-
naren Durangoko San Agustin kul-
turguneko emanaldia: ekainaren
3an, 20:00etan da hitzordua. 

Udazkenean, joan zen urte-
ko urrian, Zornotza Aretoan estrei-
natu zuten Babiloniako loreak
antzezlana, eta emanaldi hartan
egindakoa da aldamenean ikus-
gai dagoen argazkia. 

Zuberoako Luhuso herrian
joan zen urteko udan egin zuten
egonaldi artistikoan eman zizkio-
ten Antzerkiola Imaginarioa tal-
dekoek azken ukituak lanari.
Horren aurretik, baina, bost urte-

ko lana izan da Jon Gerediagaren
testuan oinarritutako zahartza-
roari antzezlana osatzea. 

Ander Lipus antzezleak egi-
ten du Babiloniako loreakantzez-
lanean 74 urteko amamarena, eta
Espe Lopezek egiten du amama-
ren 25 urteko biloba  Hegoa pro-
tagonistarena. Lipus markinarra-
ren berbatan, “tabuz betetako herri
batean, amama batek bizi duen
egoera eta bere heriotza kontatzen
dugu: tradizioari eta abangoar-
diari buruz dihardugu”. 

Antzezlana sortzeko, gogoan
izan ei zituen antzezle nagusi ez
eze zuzendari ere baden Lipusek
bere amamak hil eta gero logelan
utzitako objetuak, eta halaxe azal-

du zigun: “Jesukristoren gurutze
bat, Sabino Aranaren argazki bat
eta bere arropa”. Ezer ez besterik.
Gaur egun, aldiz, gauza materia-
lez inguratuta gaude guztiok.

Horretaz gogoeta egitera bidera-
tzen gaitu antzezlanak. Ikuspun-
tu horixe garatu gura zuela azal-
du zigun Lipusek. Amama hilda-
koan geratzen den logela hutsa:
horixe da lanaren metafora. 

Tragikoa, baina absurdotik
abiatutakoa, eta zenbait unetan
komikoa ere bada Euskal Astea-
ren egitarauaren barruan, ekaina-
ren 3an, San Agustinen dugun
Babiloniako loreak, Antzerkiola
Imaginarioak azken urteetan pres-
tatu duen lana.  I.E.

Ekainaren 3an eskainiko dute ‘Babiloniako loreak’ antzezlana Durangon  

74 urteko amamaren

eta 25 urteko bilobaren

istorioa kontatzen du

Joan zen udazkenean

Zornotza Aretoan eman

zuten lana estreinakoz

Lanik oholtzaratu barik

bost urtez egon da

Antzerkiola Imaginarioa

Absurdotik abiatuta,

tragikoa eta komikoa

ere bada lana

Ana Dominguez
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eskubideak babesten dituzte,
gainera. Jaurlaritzaren arabera,
gaur egun EAEn 60.000 familiak
dute euren senide bat zaintzeko
ardura.

Matrikulazio fasea

Astelehenean, maiatzaren 31n,
zabalduko da aurrematrikula
egiteko epea, eta ekainaren 11ra
arte egongo da izena emateko
aukera. Matrikula, uztailaren
7tik 13ra bitartean egin beharko
dute interesatuek.

D ereduan, euskara hu-
tsean izango dira klaseak. Modu
horretan, arduradunen helbu-
rua profesional elebidunak sor-
tzea da.

2.000 orduko iraupena
izango du zikloak, eta horietatik
370 praktiketara bideratuko
dituzte, zonaldeko egoitzetan,
eguneko zentroetan eta institu-
zioetan garatzeko. Izan ere, ins-
titutuak hainbat enpresa eta
erakunderen atxikimendua jaso
du ziklo hau martxan ipintzeko. 

Dagoeneko hasi dira iraile-
rako prestaketetan, eta, erronka
berria dela jakin arren, ilusioz
hartu dute Iurreta Institutuan.

Datorren ikasturtetik aurrera eskaintza zabalduko du Iurreta
Institutuak. Izan ere, Arreta Soziosanitarioa zikloa martxan
ipiniko dute irailean, gizartean sortutako beharrari erantzunez.
Hezkuntza arloko hutsuneak betetzera dator apustu berri hau.
Astelehenean hasiko da matrikulazio prozesua.

G
izartea eten barik alda-
tzen doan egitura da,
eta aldaketa horiek
beharrak ere sortzen

dituzte. Ekuazio horri jarraituz
erabaki dute Iurreta Institutuan
ziklo berri bat eskaintzea: Arreta
Soziosanitarioa. Geroago eta
gizarte zaharragoa da gurea, eta
geroago eta dependentzia han-
diagoa duena ere bai; beraz,
laguntzaileak formatu behar dira.
Durangaldean irailean ekingo
diote lan horri.

Hainbat arrazoi ditu apustu
horrek. 2006tik institutuak
garatu duen plan estrategikoan,
gaur egungo eskaintza manten-
du eta modalitate berriekin
osatu behar zutela adostu
zuten, etorkizuneko ikuspegia
landuz. Hori, beti ere, Duran-

galdean sortu zitezkeen beha-
rretara egokitzeko helburuagaz.
Eskualdeko DBHko hainbat
ikastetxegaz izandako hartu-
emanetan horrelako ziklo batek
ikasle askoren eskaera beteko
lukeela ondorioztatu dute.

Lanari dagokionez ere,
esparru horretan langile titulu-
dunen beharrizan handia dago.
1970etik 2000. urtera, bibidertu
egin da dependentzia duten
pertsonen kopurua (%9tik
%17ra) eta, era berean, 80 urte
baino gehiago dauzkatenen
kopurua ere bibidertu da. Gai-
nera, 65 urtetik gorakoen %32k
minusbaliotasunen bat dauka.
Espainiako 2006ko Dependen-
tziaren Legeak eta Bizkaiko
Foru Aldundiaren Gerontologia
Planak adinekoen eta ezinduen

Maiatzaren 31tik
ekainaren 11ra
izango da epea
aurrematrikularako 

Iurreta Institutuko ziklo
berria: Arreta Soziosanitarioa

D ereduagaz,
pofesional
elebidunak sortzea
dute helburu

2.000 orduko
zikloa izango da;
horietatik 370
praktiketan
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Nondik dator ziklo berria martxan ipin-
tzeko ideia?
Eskualdean dagoen ikasketa eskaintza
osatzea eta gure ikastetxearen hezkuntza
eskaintza handitzea dugu helburu. Urte-
ro, matrikulazio sasoian, erdi mailako
heziketa zikloren bat egitera datorren
ikasle kopurua handia izaten da. Gaur
egun, horientzat dugun hezkuntza
eskaintza motz geratzen da; DBH amai-
turik, geroago eta ikasle gehiagoren hel-
burua erdi mailako heziketa ziklo bat
egitea izaten da-eta. Eskualdeko DBHko
ikasteetxeetako orientatzaileekin izan-
dako elkarrizketetan, honelako ziklo
bategaz hein handi batean ikasleen
beharrak asetuko liratekela ikusi dugu:
ez dago ikasleen eskaerei erantzuteko
alternatiba egokirik, ez arlo publikoan ez
pribatuan, eta are gutxiago D ereduan.

Ikastetxeak pausu garrantzitsua eman
du ziklo berri hau txertatuz.
Zalantzarik barik. Gure heziketa ziklo
gehienak industria sektorekoak direnez,
nesken presentzia oso txikia da. Betida-
nik egin ditugu ahalegin bereziak ema-
kumeen presentzia handitzeko ohituraz
gizonentzako izan diren esparruetan.
Argi daukagu neskentzat erakargarriak

diren erdi mailako heziketa-zikloak
eskaini behar ditugula. Horrela, aukera
berdintasuna eta emakumeen lanera-
tzea sustatuko ditugu.

Pausua da, baina erronka ere bai. Zelan
ikusten duzu apustu hau?
Arlo berria da, baina etorkizun handi-
koa. Arreta Soziosanitarioa geroago eta
profesionalagoa izango da, eta gaur
egun lan hauek burutzen dabilen jende
askok titutulua beharko du. Gure ikaste-
txeak honetan ere zeresan handia izango
du, baimenduta egongo garelako titula-
zio hori emateko.

Eskaintza berri honek,aldaketak ekarri-
ko ditu lan-taldean eta instalazioetan.
Arreta Soziosanitarioaren zikloak insta-
lazio guztiz berriak behar ditu eta, esate-
rako, dagoeneko egokitzen  gabiltza ins-
titutuan daukagun laborategia, lehenago
fisika eta kimikakoa izandakoa. 

Zenbat ikasle izango dituzue?
Hasiera dela eta espazio aldetik leku
berezia behar dela kontuan hartuta, 20-
25 ikaslek osatutako talde bakarra izan-
go dugu, eta D eredukoa izango da. 

Zertan lan egin ahal izango du zikloa gain-
ditzen duenak?
Premia espezifikoak dituzten pertsonen
zaintzan, adineko pertsonen, minusba-
liatu fisikoen edo psikikoen zaintzan,
etxez etxeko laguntzaile... praktiketara-
ko, erakundeekin hartu-emana sustatu-
ko dugu; behar den denboraz eta patxa-
daz egin beharreko lana da, eta horretan
dihardugu.

Iurreta Institutuko zuzendaria da Tomas Maguregi. Irailean
dena behar den moduan egon dadin, lan eta lan dabil bere
taldeagaz. Eskaintzaren nondik norakoak azaldu dizkigu.

“Arlo berria da, baina
etorkizun handikoa”

20-25 ikaslek
osatutako talde bakarra

izango dugu  .

HELBURUAK:
1. Bere kabuz baliatu ezin duten pertsonek (zaharrak, ezinduak, gaixo kronikoak eta eriondoak) dituzten ezaugarriak eta berariaz eman behar zaien laguntza fisi-
koa, psikikoa eta soziala ezagutu eta interpretatzea.
2. Esku-hartzearen xede diren pertsonei eta taldeei behar duten laguntza fisikoa eta psikosoziala emateko eta haien autonomia mantendu eta hobetzeko behar
diren ezagutzak eta trebetasunak eskuratzea.
3. Erabiltzaileen eta haien ingurunearen arteko komunikazioa eta gizarte-harremanak sustatu eta bideratzea, kasu bakoitzean baliabide egokienak erabiliz.

SARTZEKO BALDINTZAK:
• DBH   • LH1   • IEE 1.ZIKLOA   • BBB 2   • 17 urtetik gorakoentzako sarbide froga

IRAUPENA: 
2.000 ordu (bi ikasturte)
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Abadiño
Atxondo
Berriz
Durango

Elorrio
Garai
Iurreta
Izurtza

Mallabia
Mañaria
Otxandio
Zaldibar

Eta honako Udal guztiak:LLaagguunnttzzaaiilleeaa::

anboto
Anboto komunikabideak Elkartea

2010eko maiatzaren 28a - 9. urtea - 375 zk.

durangaldeko astekaria

Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

IRITZIA
Gutunak @

✑

Hogei urte geroago
2010. urtea berezia da Iurretako udalerriarentzat. Gure Udalak
urteurrena ospatzen du, eta ez edonolakoa, gainera. Iurretarron artean,
aurreko urtarrilaren 1ean gure herriak autonomia berreskuratu zue-
neko hogei urte bete ziren, 60 urtean Durangoko auzunea izan ostean.
Ordutik aurrera, gu geu Iurretaren etorkizuna zein izan behar duen
erabakitzeko jabe gara, hau da, udal modernoa, behar adinako zer-
bitzuak dituena.

Urtemuga garrantzitsu hau ospatzeko, eta desanexioaren aurre-
ko prozesuan parte hartu zuten pertsonak gogoan hartzeko, ekital-
di xume bat antolatu genuen Udaletxe aurrean.

Eguna herriari eskaini nahi genion, iurretarrei, hain zuzen ere,
Iurretaren nortasuna eta gure Udalaren autonomia aldarrikatu
zutenei, herriaren etorkizuna erabakitzeko gaitasuna aintzatetsi zute-
nei, bai 1990. urtea baino lehen, baita ondoren ere.

Ekitaldi horretan Iurretaren marka azpimarratu nahi genuen,
ilusioz eta gogoz etorkizunari begiratzen dion herria irudikatuz. Era
berean, Iurretako lehenengo gestora osatu zuten 13 pertsonak ere
gogora ekarri eta omendu  nahi genuen, eurek osatu zutelako lehe-
nengo Udala desanexioaren ostean. Bide beretik, aurreko garaietan
euren lana eta esfortzua jarri zutenak ere oroitu genituen ; hau da,
une hau heldu ahal izateko euren ekarpen txikia edo handia jarri
zuten guztiak (desanexioaren lehenengo bi gestoretako kideak), bai
eta, Udala eratutakoan, gure zinegotziak izan zirenak eta direnak, eta,
nola ez, gure lehenengo alkatea: Jose Martin Etxebarria. Pertsona horien
guztien lanari esker dugu gaur egungo Iurreta gure eskura.

Gure herriak izugarrizko aldaketak izan ditu 20 urte horietan.
Herriko inguru guztietan begirada botatzea baino ez dugu egin behar
horretaz jabetzeko. Alabaina, ezin dezakegu gure ahalegina bertan
behera utzi. Badago oraindik ere lan handia egiteke. Herri polita izan
nahi dugu, zerbitzu egoki, berdegune nahiko eta eskuratzeko modu-
ko etxebizitzekin. Herri sortzaile, bidezko, jasangarri eta euskaldu-
na nahi dugu. Herritarren arteko harremanak errazten dituen herria,
trinkoa eta anitza, aldi berean, aniztasun guztiak, bai idelogikoak
bai kulturalak, bere baitara biltzen dituen herria.

Hori da, jadanik, herri hau osatzen dugun pertsona guztiek aurre-
rantzean daukagun lana. Horretarako, gaur egun arte bezala, guta-
riko bakoitzak gure lana, ahalegina eta ilusioa jarri beharko ditugu,
hurbileko etorkizunean guk denok bakean, berdintasunean eta aska-
tasunean lan egiteko aukera izatea espero dugularik.

Edonola, Iurreta ez da ezer Durangaldea barik; baina gure eskual-
deak ez luke zentzurik izango Iurretarik gabe. Udala berreskuratu
genueneko 20. urteurren honetan, elkarrekin lan egiteko beharra
aldarrikatu nahi dut, eskualdean batzen gaituena sustatuz, eta bana-
tzen gaituzten gorabeherak alboratuz. Durangaldeari onura egiten
dioten egitasmoak aurrera eramateko batu behar gara, egitasmo horiek
gure udal bakan bakoitzari ere mesede egingo diotelako.

20 urte hauetan ikasitakoa erabili behar dugu etorkizunean tin-
ko aurrera egiteko, gainerakoekin elkarlanean, gure Udalaren gai-
tasun guztiak garatuz, pertsona oro gizarteratuz, herriko iritzi poli-
tiko zein kultura guztiekin harremanak edukiz, elkartasunean biziz
eta guztien artean bakea eraikiz.

Ez nuke hau amaitu nahi 20 urtetan Udaleko langile izan diren
guztiei nire eskerrik beroenak eman gabe, gehienbat, gure artean
ez daudenak oroimenean hartuta. Eta, batez ere, azpimarratu nahi-
ko nuke pertsona bat: Amaia Rementeria da bera.

Esker mila ekitaldi horretara hurbildu eta parte hartu zenuten
guztioi,

Iñaki Totorikaguena Sarrionandia - Iurreta elizateko alkatea

Iurretaren desanexioa dela-eta
Aurten betetzen ditugu iurretarrek 20 urte Durangotik desanexio-
natuta. Kontuak kontu, badira gogoan hartzeko data eta egun esan-
guratsuak: 1989ko maiatzaren 23a, Durango eta Iurretak hitzar-
mena sinatu zuten eguna; 1989ko uztailaren 13a, erreferenduma
egin zen eguna; 1989ko azaroaren 13a, Bizkaiko Batzar Nagusiek
desanexioa onartu zuten eguna; 1990eko urtarrilaren 1a, desane-
xioa indarrean jarri zen eguna; 1990eko urtarrilaren 13a, Iurreta
elizateko “udalaren” lehen osoko bilkura...

Agian, ospakizunerako egun bat aukeratzea zaila izango zen,
iritzi ezberdinen arteko eztabaida luzea izango zen tartean. 

Joan zen maiatzaren 25ean, Iurretako Udaletxean, Iurretaren
desanexioaren 20. urteurrena gogoratzeko ekitaldia antolatu zen,
eta eskertzen dugu, legedi guztien gainetik, justua deritzogulako,
Ezker Abertzaleko ordezkariak bertara gonbidatu izana. Hala eta
guztiz, badaude argitu beharreko zalantzak eta salatu beharreko
jarrerak.

Nork antolatu du ospakizuna? Guk dakigunaren arabera,
Iurretako udalbatzak ez du gaia aztertu inongo batzordetan, opo-
sizioko talde batzuk gonbita hartu duten unean bertan enteratu
ziren. Zergatik Maiatzaren 25ean? Zergatik omendu 1990eko urta-
rrilaren 13an “berrosatutako” gestora, eta ez aurreko gestora guz-
tiak? 83koa? 87koa?

Iurretaren desanexioa iurretar guztion ondarea da, eta ez dugu
onartzen, inola ere, alderdikeriazko erabilerarik. 

Iurreta desanexionatu zen, herritarren gehiengoak horrela era-
baki zuelako. Egiari zor, aitortu behar da akuilari lana egin zute-
nen meritua; baina akuilari bezala soilik. 

Iurretaren desanexio prozesuan, besteak beste, oso ospetsua
egin zen lema bat: Iurreta gure herria, Euskadi gure aberria; eta
orduan ere norbaitek gehitu zion: Eta EAJ gure alderdia. 

Ez dugu onartzen horrelako jarrerarik, are gutxiago desane-
xioaren gurdira berandu eta kostata igotako alderdi batetik bada-
tor.

Lehen aipatu ditugu hainbat data, eta edozein izango zen ego-
kia honelako ekimen bat antolatzeko. Baina, zergatik maiatzaren
25a? Ez ote da hauteskunde zurrunbiloak bultzaturiko agerraldi
bat izango?

Bakoitza libre da nahi dituenak omentzeko; batzuk, ordea,
gero eta oztopo gehiago ditugu omenaldiak antolatzeko orduan.
Baina Iurretaren desanexioaren urtemugaren aitzakiarekin
“Iurretako lehen gestora” 1990eko urtarrilaren 13an osatuta-
koa dela esatea, eta are gehiago omentzea, aurretik izandako-
ak gutxiestea eta baztertzea dela iruditzen zaigu. Eta “...haiek
ere gogoan dauzkagu…” esateak, aurpegia zuritzeko baino ez
duela balio uste dugu.

1990eko urtarrilaren 13an, mahaia jarrita zegoen Iurretako eliz-
pean; baina mahai hori ez zen zerutik jauzi, aurreko urteetan iurre-
tar askok egindako lanaren ondorio izan zen, tartean, 1983ko eta
1984ko gestoren lana.

Iurretako Ezker Abertzaleak lan eskerga egin zuen desanexioa
lortzeko, baita garai zailetan ere, eta oso harro gaude egindako lana-
rekin, eta, nola ez, lortutako helburuarekin; baina argi daukagu,
baita ere, desanexioa herriaren lorpena izan zela, eta, beraz, bere
ondarea dela, eta horregatik ez dugu inolako erabilera partidista-
rik onartzen.

Espero dugu aurrerantzean ospatuko ditugun desanexioaren
urtemugak denon artean eta hobeto antolatzea. Gu prest gaude
laguntzeko.

Iurretako Ezker Abertzalea

Anbulatorioak itxita
zapatuetan

Osakidetzak zapatu goizetan
anbulatorioen erdiak izteko era-
bakia jakinarazteak ondoriozko
kezka eragin du gizartean.

Ezker Batua-Berdeakeko
kideok orain zabalik egon ohi
diren 103 osasun zentroetatik 48
zapatu goizetan ixtea aurreikus-
ten duen proposamena atzera
botatzeko eskatu dugu, irizpide
ekonomiko hutsez egindakoa dela
eta erabiltzaileen gehiengoa kal-
tetzen duela deritzogulako.

Milaka gaixok ohiko zentro-
tik urrun joan beharko du medi-
ku batek artatu ahal izan ditzan
edozein beharrizanen aurrean,
horrek eragiten dituen gorabehe-
rekin. Durangaldean, adibidez,
Abadiñokoa, Berrizkoa eta Elorrio-
koa itxiko dituzte, eta zapatu arra-
tsaldeetan, igandeetan eta jaiegu-
netan zabalik egongo da Duran-
goko Etengabeko Arretako Gunea.

Proposaturiko eredu berriak
pediatria zerbitzurik barik ere
utziiko ditu erabiltzaileak zapatu
goizetan.

Gure ustez, neurri hauekin
lortuko duten bakarra larrialdi-
zerbitzuak gainezka egotea izan-
go da, kolapsatzeraino.

Bere garaian, EAJ Jaurlaritzan
zegonean, Inclan osasun sailbu-
ruak ere asteburuetan anbulato-
rioak izteko aukera iradoki zuen,
eta talde politiko guztiek gogor
egin zuten EAJren aurka. PSEk
berak ere bai. Zer dela-eta jarre-
ra aldaketa hau? Dioten moduan,
krisi garaian aurreztu ahal izate-
ko da? Ala Osakidetzan egiten ari
diren kudeaketa txarra ezkuatze-
ko ote da?

*Erredakzioan itzulia

Neurri hauekin lortuko
duten bakarra larrialdi-
zerbitzuak gainezka egotea
izango da, kolapsatzeraino
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ERMUA
›› ‘Unplugged: una comedia

desenchufada’ maiatzaren 28an,
22:15ean, Lobiano Kultur Gunean.

BERBALDIA

ABADIÑO
›› ‘Amets 1 + bizikleta 2 = 3 urte

mundutik zehar pedalei eragiten’
Alice Goffart (Bruselas)eta Eibarko
Andoni Rodelgok euren esperientzia
kontatuko dute ekainaren 3an,
Errota Kultur Etxean, arratsaldeko
19:00etan.

DURANGO
›› Maiatzaren 27tik ekainaren 17ra

bitartean ‘Arkeologia eta Historia’
izeneko hitzaldi zikloa burutuko da
Etxezarreta Jauregian (Durangoko
Museoan). Ekainaren 3an,
19:00etan: ‘Las bases del trabajo
arqueologico: Como leer las huellas
de la historia en el yacimiento’
Teresa Campos López irakaslearen
eskutik.

ERMUA
›› Txalaparta jotzen ikasteko ahalik

eta arinen izena eman, SMSa 
639 414 295 telefonora bidaliz edo
ermua_berba@aek.org helbidera
e-maila idatziz, maiatzaren 27an,
Betiondoko lokaletan, 19:00etan.

›› Spinning ikastaroa ostiralero
18:00etatik 18:50era. Informazio
gehiago eta izen ematea: Udal
kiroldegian.

IKUS-ENTZUN
ELORRIO
›› Berbalagunek diaporama saioa

antolatu du: ‘Osteratxo bat
Himalayan barna’ ekainaren 3an,
20:00etan, Iturri kultur etxean.

IPUINAK
DURANGO
›› Alaitz Muro eta Agurtzane Villate

kontalariek haurrentzako ipuin
kontaketa saio ilustratua egingo
dute: ‘Tximeletak
eta mitxoletak’,
maiatzaren 29an,
Liburutegian
12:00etan, 2-3
urte bitartekoentzat; 12:30ean 4
urtetik gorakoentzat.

IURRETA
›› Paula Carbonell eta Carmen

Barcena  kontalariak maiatzaren
28an, 20:00etan, Liburutegian.

›› ‘Mal de amores’ Paula Carbonell
eta Carmen Barcena helduen ipuin
kontalariak maiatzaren 28an
20:00etan liburutegian. 

›› Haurren irakurketa klubaren
amaiera festa, maiatzaren 28an,
17:00etan, liburutegian.

JAIAK
DURANGO

›› Euskal Astearen baitan Mugarri
Eguna maiatzaren 29an.
08:00etan, Andra Mariko elizpetik
Orozketara bideko lehen bihurgune-
tik hasi, Larrinagatxu bidetik jarraitu
eta Landako kiroldegian bukatu.
Izen-ematea Pinondo Etxean:  
94 603 00 30 telefonoan. 
Ekainaren 1ean 10:00etan umeen
euskal jolas tradizionalak Landako
kiroldegian. 

DEIAK

DURANGO
›› Odola emoteko aukera, eguenero,

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

IURRETA
›› Udaleku Ibiltariak Urbasatik

Elizondora uztailaren 1etik 14ra eta
Udaleku Finkoak Ozaetan,uztaila-
ren 14tik 26ra. Informazio gehiago:
kimuak@kimuak-elkartea.com,
edo telefono hauetan: 
665 72 82 13-94 620 03 42 

›› Astelehenero jaiak antolatzeko
batzarrak egingo dira, 20:00etan,
IMIko lokaletan.

ERAKUSKETA
BERRIZ
›› ‘Naturari’ Patxi Badiola argazkila-

riak Euskal Herriko kostaldean
jasotako irudiak ikusgai, ekainaren
13ra arte, Kultur Etxean.

›› Gaur egungo zaborren kudeaketa
erakusgai, ekainaren 5era arte,
Probalekuan.

›› Udalak antolatutako lehen mural
lehiaketara aurkeztutako lanekin
erakusketa antolatu dute, ekaina-
ren 4ra arte, Kultur Etxean,
18:30etik 20:30era.

DURANGO
›› Cristina Rodriguez margolariaren

lanak, maiatzak 29ra arte, Arte
Lekun.

›› ‘Bariazioak, lokarriak eta grafiak’
Mariemi Otaolak bere eskulturak
erakusten ditu. Maiatzaren 30era
arte Museoan egongo dira ikusgai.

ELORRIO
›› ‘Euskal pilota herriz herri’

erakusketa ikusteko, aste osoan
zehar, 17:00etatik 20:00etara.

ZORNOTZA
›› Zelaieta zentroko tailerren

erakusketa, maiatzaren 31tik
ekainaren 15era ikusgai, Zelaietan.

IKASTAROAK

BERRIZ
›› Norbere txakurra hobeto ezagu-

tzeko ikastaroaren bigarren zatia
egingo dute, ekainaren 1ean, Kultur
Etxean, 18:30etik 20:30era doan.

ZALDIBAR
›› Emakumearen Osasunari Buruzko

Nazioarteko Eguna maiatzaren
28an, 17:00etan, liburutegi
zaharrean ‘Depresioa emakumee-
tan; faktoreak eta prebentzioa’
Antonio Ruiz Zaldibarko Ospitaleko
Psikiatraren eskutik.

BERTSOAK

BERRIZ
›› Durangaldeko Bertsolari Txapel-

keta maiatzaren 29an, 18:00etan,
Olakueta Frontoian; Bertsolariak:
Miren Amuriza, Eneko Abasolo
“Abarkas”, Gorka Lazkano, Eñaut
Uruburu, Beñat Ugartetxea eta
Julen Sololuze.

BESTEAK
BERRIZ
›› Mendi irteera eta erreka garbi-

tzea. Irteera ekainaren 6an izango
da. Azken urteetan legez, Urbiara
irteera izango da. Horretarako
kiroldegian eman beharko da izena.
Erreka garbitzeko eguna, berriz,
ekainaren 12a izango da.

ERMUA
›› ‘Txikiteokide’ maiatzaren 28an,

20:00etatik 21:30era, Herga
tabernan hasita. 

›› Gaztela- La Mantxako Kultur
Astea. Maiatzaren 30era arte
hainbat ekitaldi antolatu ditu
Gaztela-Mantxako kultur zentroak.

IURRETA
›› Iurreta Txirrindulari Elkarteak

ibilbideak egingo ditu maiatzaren
29an 08:00etan eta 30ean
08:30ean Iurretan irtenda.

›› Maiztegi Herri Eskola Guraso
Elkartea XI. Kirol Jardunaldiak
maiatzaren 29an, 10:00etan,
Maiztegi herri-eskolan.

ZORNOTZA
›› Umeentzako aisialdi programa 

6-10 urte bitarteko umeentzat.
Doakoa. Maiatzaren 29an,
16:00etatik 20:00etara, umeentza-
ko hainbat ekitaldi Zelaieta
zentroan.

ANTZERKIA
BERRIZ
›› ‘Superplast’ haur-antzerkia,

maiatzaren 28an, Olakueta plazan,
17:30ean.

DURANGO
›› ‘Babiloniako loreak’ F.T.I. Antzer-

kiola Imaginarioa, ekainaren 3an,
20:00etan, San Agustinen

ELORRIO
›› ‘Las Alba’ Bizkaiko Antzerki

Ikastegiko aktoreak ikusteko
aukera, maiatzaren 28an
22:00etan, Arriolan.

›› ‘Violeta coletas contra las
salchichas gulp’ haur antzerki
saioa Trompicallo konpainiaren
eskutik, maiatzaren 30ean
17:00etan, Arriolan.

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

Maiatzaren 30ean, 17:00etan

VIOLETA COLETAS
CONTRA LOS
SALCHICHAS GULP!
Violetari ez zaizkio zerbak gustatzen,
Violetari saltxitxak gustatzen zaizkio;
Violetari ez zaio bere neba Lois
gustatzen, bera gabe hain gustura
zegoen... orain dena desberdina da:
gurasoek ez dute beragaz egoteko
denborarik: pardelak, biberoiak...
Violeta laster konturatuko da desioak
egi bihur daitezkeela.

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

14

EGURALDIA

20o

9

18o DOMEKA

13

21o ASTELEHENA

15

23o ZAPATUA

10

18o BARIKUA

MARTITZENA

BOTIKAK
Barikua, 28
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
09:00-22:00
•   Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Zapatua, 29
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-13:30  (*14:00)
• Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
•  De Diego/ Sagastizabal/ Balenciaga/
Etxebarria/  Unamunzaga/ Campillo
•  Irigoien*
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)* 
Domeka, 30
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Astelehena, 31
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango)
09:00-22:00
• Bengoa 
(Jose Antonio Agirre 1 - Atxondo) 
Martitzena, 1
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
Eguaztena, 2
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
09:00-22:00
• Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio) 
Eguena, 3
09:00-09:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)

Aurrera egin ahala eguraldia
hobetuz joango da.
Egunsentian giroa goibela
izango da, eta euria egin
dezake oraindik. Arratsaldean
zehar atertuz joango da eta
ostarteak zabalduko dira.

Eguraldi ona eta lasaia espero
dugu. Goizaldean lanbro apur
bat sortuko den arren, goizetik
aurrera giro eder eta
eguzkitsuarekin gozatuko dugu,
eta tenperaturak epeltzera
egingo du.

MUSIKA

DURANGO
›› The Riff Truckers eta Jon &

Sugramas maiatzaren 29an,
22:00etan, Plateruenean.

›› Organo kontzertua maiatzaren
28an, 20:15ean, San Frantzisko
Monastegian. Montserrat Torrent
Serra organistaren eskutik.

ELORRIO
›› Garamenditar Agustin Musika

Eskola maiatzaren 29an, 18:30ean,
Arriolan.

maiatzaren 28an izango da ‘Der
Namenfest’ operaren moldaketa
dakarkigute.

ZINEKLUBA

DURANGO
›› ‘El escritor’ ekainaren 3an,

20:30ean, Zugaza zinema aretoan
ikusgai.

ERMUA
›› ‘Retorno a Hansala’ ekainaren 3an

19:00 eta 21:30ean, Lobiano Kultur
Gunean ikusteko aukera.

ERMUA
›› Ermua Kantuan. Maiatzaren 29an

12:30ean Orbe Kardenalaren
plazan. 

›› Musika bandaren kontzertua
egongo da ikusgai Valdepeñaseko
Agrupación Musical ‘Maestro
Ibañez’ maiatzaren 29an, Orbe
Kardenalaren plazan, 12:30ean.

ZORNOTZA
›› ‘Das Namenfest. Aitonaren

urtebetetzea’ umeen opera
eskainiko dute, Durangoko
Bartolome Ertzilla musika eskolako
bakarlari, orkestra eta koroak.
Emanaldia ikusteko aukera

Ekainaren 2an Alberto Iñurrategi-
ren Mendi Erreportaia ‘Begiz begi’
San Agustinen, 20:00etan.

Ekainaren 3an 09:15ean, umeen-
tzako zinea: ‘Animal Channel’
Kurutziaga Ikastolaren eskutik,
Zugazan. 20:00etan Babiloniako
Loreak F.T.I-Antzerkiola imagina-
rioaren eskutik, San Agustin Kultur
Gunean.

›› Apirileko Feria Landako Gunean.
Maiatzaren 29an 12:00etan
Inaugurazioa eta Feriaren piztea.
12:30ean Durangoko Andaluziako
kultur elkarteko abesbatzaren
emanaldia. 14:00etan Herri-
bazkaria. 18:00etan Durangoko
Andaluziako Kultura Etxeko taldeen
eta gonbidatutako hainbat elkartee-
tako taldeen dantza saioak.
19:00etan Dantza tailerra.
20:00etan ‘Onda futura’rekin
dantzaldia. 23:00etan ‘Cuadro
flamenco Azahar’ taldearen eskutik
dantzaldia.00:30ean Dantzaldiaren
jarraipena. Maiatzaren 30ean
11:00etan Feria zabalduko da.
12:00etan Soineko Flamenkoen
erakusketa. 17:00etan Elkarte
gonbidatuetako eta Durangoko
Andaluziako Kultura Etxeko taldeen
dantza saioak. 20:00etan Feriaren
itxiera.

LEHIAKETA
DURANGO
›› Ferixa Nagusiko kartel lehiaketa

2010 martxan dago, lanak
aurkezteko epea ekainaren 15ean
amaitzen da, 14:00etan.

IURRETA
›› Aita San Migel jaietako kartel

lehiaketan parte hartu eta lanak
aurkezteko azken eguna: ekainaren
18a izango da, Kultur Etxean.

ZINEMA

DURANGO

Zugaza
Legion (Digital)
Zuzendaria: 
Scott Stewart

barikua 28:
19:00/22:00
zapatua 29:
19:30/ 22:30
domeka 30:
19:30/22:30
astelehena 31: 19:00/22:00
martitzena 1: 20:00

Umeentzako zinea
El supercanguro
zapatua 29: 17:00
domeka 30: 17:00 

ELORRIO
Arriola antzokia

Soul Kitchen
Zuzendaria: 
Faith Akin

zapatua 29: 
22:30
domeka 30: 
20:00
astelehena 31:
20:00

ZORNOTZA

Zornotza aretoa
En el limite del amor
Zuzendaria:
John Maybury.

domeka 30:
20:00
astelehena 31:
20:00

Maiatzaren 29an, 22:00etan

THE RIFF TRUCKERS
ETA JON & SUGRAMAS

Rock& roll doinuak dakarzkigu Gernikako The Riff Truckers taldeak,
gitarra indartsu eta ondo uztartutako ahotsen bidez. Blues eta country
soinuak ere aurkitu ditzakegu ‘On route’ izeneko azkeneko lanean. 
Led Zeppelin, Screamin 
Cheetah Whellies edo Rory Gallagher bezalako musikarien eragina
nabaritzen da egiten duten musikan. Taldearen benetako esentzia
zuzenean entzuteko aukera dugu  Plateruenean. 
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Garai Jatetxea
San Migel, 17 Garai.
Tel.: 94 681 35 95

Eztaiak, Jaunartzeak, Azken
agurrak, Janedanak…
Jantoki bi: 50 eta 110 lagunentzat.

i J
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KIROLAK

Asteon aurkeztu dute aurtengo Emakumeen Bira, eta
beste behin goi mailako txirrindulariak batuko ditu: Judith
Arndt, Nicole Cooke, Claudia Hausler…

Anboto Kilometro Bertikalean bigarren egin zuen, eta Zegama-
Aizkorri mendi maratoian hirugarren. Sasoi betean dagoen
abadiñarrak aurtengo denboraldia lasaiago hartuko duela dio.

25 Oihana Azkorbebeitiari elkarrizketa24 Emakumeen Bira aurkeztu dute

Kepa Aginako

Quad zaleen topagune
bihurtuko da Abadiño 
Iazko arrakasta berdintzea du

helburu Enduquad Abadiño
Motor Klubak ekainaren 12tik

13ra Traña-Matienan antolatuko
duen Nazioarteko II. Quad Ope-
nak. Quad erakustaldiak ez eze,
gaztetxoentzako ekitaldiak anto-
latuko dituzte, eta Edi Aroko Azo-
kagaz gozatzeko aukera ere 
eskainiko dute.

CIE-Inyectametal dagoen
inguruko lur zatian 200 bat

quad gidari batuko dira, Euskal
Herritik zein nazioartetik etorri-
takoak. Iaz 10.000 lagun batu
ziren ikuskizunekin gozatzera,
eta aurten marka hori berdin-
tzea itxaroten dute. 

Zapatu goizean, 10:00eta-
tik 14:00etara, quad trial lehia-
ketako kanporaketak jokatuko
dituzte. Irabazleak 16:00etatik
20:00etara erabakiko dira .
Hainbat modalitatetan ibiliko

dira quad gidariak. Trial modali-
tatean trebetasuna eta abilezia
dira dohain nagusiak. Besteak
beste, antolatzaileek munduko
talderik onentzat aurkeztu duten
Portugalgo Claw Sports taldea
etorriko da Traña-Matienara.
Quadcrossean ibiliko direnek,
berriz, saltoak, abiadura eta
ikuskizuna segurtatuko dute. 

Ekainaren 13an Espainiako
quadzaleen topaketa egingo

dute Abadiñon, eta Durangalde-
an zehar ibilaldia egingo dute.
200 bat quad zale batzea 
espero dute antolatzaileek.

Erdi Aroko Azoka
Asteburu osoan, lehiaketa gara-
tzen den inguruan, 45 standez
osatutako Erdi Aroko Azoka
izango da ikusgai. Horrez gaine-
ra, nobedade moduan, buggy
eta 4X4 erakustaldiak eskainiko
dituzte egun bietan. 

Aurten ere gaztetxoei
zuzendutako gune bat egongo
da, puzgarriekin, apar festagaz,
pedaldun quadekin…

Domeka goizean herri-kirol
erakustaldia eskainiko dute.
Domekan, 16:00etatik aurrera,
Abadiñoko De Norte A Sur dan-
tza taldearen zein Galizia, Anda-
luzia eta Extremadurako talde
banaren dantza erakustaldiak
egongo dira. J.D.

Quad jaia antolatu
dute ekainaren
12an eta 13an
Traña-Matienan
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Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

Txoko txiki honetatik omenaldi bi egin gura ditut: 
Lehenengoa Joseba Etxeberriari, “oilarrari”, eskaini
nahi diot. Gutxik emango zuten berak eman duen
errendimendua. Lotura berezia sortu du taldearen eta
afizioaren artean, eta ezin du inork ukatu Joseba han-
dienetakoa izan dela. 

Ez gara konturatuko urte batzuk pasatu arte zela-
ko markak lortu dituen elgoibartarrak: 514 partidu ofi-
zial jokatu ditu, Athleticen historia luzean gehien joka-
tu duen hirugarren jokalaria da, Iribar eta Txetxu Rojo-
ren atzetik. 

Niretzako, Caparrosek aurten hartu duen erabaki
txarrenetariko bat izan da oso gutxi kontatu duela
Josebagaz. Bera oso argia eta listoa da, eta bere
aportazioa txikia izan arren, momentu puntual batzue-
tan interesgarria izan zitekeen. Eta argi, egunen bate-
an Athleticeko aulkiaren jabea bera izango da-eta.

Bigarren omenaldia Elorrio taldearentzako da.
Urte guztietan bigarren mailako zulo horretatik atera-
tzeko ateetan gelditu arren, oraingoan abiadura hartu
dute eta ez da egon gelditu dituenik: bi denboralditan
bi maila igo dituzte. 

Izugarri lehiatu dute guztiek, bai jokalariek, bai
entrenatzaileak, eta baita zuzendaritzak ere. Aurtengo-
an, gainera, Iurretarekin borrokatu dute azken unera
arte. Pena da Jon Gurutz Vazquezen mutilak saririk
gabe geratzea, merezi zuten-eta, denboraldi oso ona
osatu dutelako. Kontuan eduki behar da, baita ere,
jokalari gehienak bertakoak direla eta horrek oraindik
balio handiagoa duela. 

Hurrengo urteko helburua ez dakit zein izango
den, baina mailaz igotzea planteatuz gero, agian…A

di
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en
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Agustin Alkorta
• Futbol entrenatzailea

Omenaldiak

Iaz Judith Arndtek irabazi zuen Bira, eta Claudia Hausler sailkatu zen bigarren. K.A.

Ikuskizuna segurtatuta dago
beste behin Emakumeen Biran

Emakumeen Biraren XXIII.
aldia aurkeztu dute asteon.
Iaz azkeneko etapara arte

borroka bizia mantendu zuten
munduko txirrindulari onenek. Aur-
ten ere lehia segurtatuta dago.
Judith Arndt iazko irabazleak
gogotik lan egin beharko du berri-
ro Urduñan maillot horia jantzi gura
badu. Izan ere, askoren ustez
faborito den Claudia Hausler iaz-
ko bigarren postua hobetzeko
asmoagaz etorriko da. Ezin ditu-
gu ahaztu Nicole Cooke —iaz eta-
pa bi irabazi zituen— Tiffamy Crom-
well eta Emma Johansson ere.
Hautagai asko eta sendoak ditu
aurtengo aldiak.

Aurten 23 talde eta 138
txirrindulari ibiliko dira errepide-
ean. Lau talde euskaldunak dira:
Bizkaia-Durango, Lointek,
Debabarrena Kirolgi eta Tolosa.
Besteak beste, Britainia Handia
eta Australiako selekzioak ere
etorriko dira, txirrindulari gazte
eta gogotsuekin. Hong Kong
eta  Errusiako talde bana ere

Arndt, Hausler, Cromwell… batuko ditu Birak ekainaren 10etik 13ra

Lau talde euskaldunak
dira: Bizkaia-Durango,
Lointek, Tolosa eta
Debabarrena Kirolgi

badator. Txirrindulari euskaldu-
nei dagokienez, Eneritz Iturria-
gaetxebarria etortzekoa zen,
baina oraintsu klabikula apurtu
du eta errekuperazio prozesuan
dabil. Hala ere, euskal ordezka-
ritza kalitateko txirrindulariek
osatuko dute: Mireia Epeldek —
Euskal Herriko txapelduna—,
Leire Olaberriak, Ane Santeste-
banek eta Cristina Alcaldek,
besteak beste.

Elgetako kronoigoera berriz
Lau egunetan bost etapa korri-
tuko dituzte; horietako bat ekai-
naren 12ko Elorriotik Elgetarai-
noko kronoigoera izango da. 

Kataluniak irabazi zuen Nazioen
Arteko Torneoa Durangon

Kataluniak irabazi du aurten Durangon ospatutako Nazioen
Arteko Torneoa. Finalean 76-52 menderatu zuen Galizia.
Kataluniak 79-52 kanporatu zuen finalerdietan Lituania.
Galiziak, berriz, Euskadiko Selekzioa kanporatu zuen 
(44-62). Azkenean, Euskadi hirugarren geratu zen. J.D.

K.A.

Ekainaren 10eko lehenen-
go etapa Iurretan hasi eta amai-
tuko da (88km). Elorrioko San
Agustingo harlauzatik igaroko
dira txirrindulariak, eta Miotako
gaina ere gainditu beharko dute.
Lo hartuz gero, sorpresak egon
daitezke.

Bigarren etapa Lekeit io
inguruan ibiliko da (112 km).
Lekoitz gaina birr itan igaro
beharko dute, eta bero egiten
badu etapa gogorra aurreikusi
dute antolatzaileek.

Ekainaren 12an etapa bi
izango dira. Goizean Elorriotik
Elgetarako kronoigoera izango
dute; zaleek oraindik gogoan
izango dituzte sasoi batean Joa-
ne Somarribak eta Fabiana
Luperinik emandako erakustal-
diak. Arratsaldean Iurreta eta
Zuia arteko 79 kilometroak osa-
tu beharko dituzte.

Azkenik, ekainaren 13an,
ohi legez, Urduñarako igoerak
eta ondorengo jaitsierak argitu-
ko ditu duda guztiak. J.D.
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Oihana Azkorbebeitia podiumera igo da
Anboto Kilometro Bertikalean eta Zegama-
Aizkorreko mendi maratoian. Sasoiko
dago, baina aurten denboraldia patxada
handiagoagaz hartuko du. ‘Hiru Handiak’
osatzea du helburu nagusia.

Anboton iazko marka hobetzea lortu zuen Azkorbebeitiak.

“Aurtengo denboraldia aurrekoak
baino lasaiago hartzea erabaki dut”

KKiilloommeettrroo  BBeerrttiikkaalleenn  ZZiirrkkuuiittuukkoo
lleehheenneennggoo  pprroobbaa  AAnnbboottookkooaa
iizzaann  zzeenn  eettaa  bbiiggaarrrreenn  aammaaiittuu
zzeennuueenn..  GGuussttuurraa  eemmaaiittzzaaggaazz??
Oso gustura. Hirugarren bider
korr i tu nuen. Lehenengoan
lokatz asko egon zen, eta aurten
ere ibilbidea halaxe egongo zela
esaten zuten, baina ez da hain-
besterako izan.

IIttxxaarrootteenn  zzeennuueenn  hhaaiinn  aauurrrreeaann
iibbiillttzzeeaa??
Ez. Estatu osotik korrikalari asko
etorri zen eta, esaterako, hiruga-
rren egin zuen Monica Ardid
Europako Kilometro Bertikalen
txapelduna da. Nire helburua
iazko denbora hobetzea zen, eta
hori lortu nuen.

5511  mmiinnuuttuu  eettaa  4433  sseegguunnddoo  iizzaann
zzeenn  zzuurree  ddeennbboorraa..  HHoorr  iinngguurruuaann
zzeebbiillttzzaann  zzuurree  kkaallkkuulluuaakk??
Bai. Denbora hori baino apurtxo

bat gehiago egitea aurreikusten
nuen, lokatza zegoela esaten
zutelako. Azkenean iazkoa
hobetu nuen, eta pozik nago.

KKiilloommeettrroo  bbeerrttiikkaallaakk  eezz  ddiirraa  oohhii--
kkoo  llaasstteerrkkeettaa  mmoottaakk..  SSaarrrriittaann
aarr iinneekkeettaann  bbaarr iikk,,   ooiinneezz  eettaa
bbeessooaakk  iizztteerrrreettaann  iippiinniittaa  jjooaann
bbeehhaarr  iizzaatteenn  dduuzzuuee..
Anbotokoak aldapa handia dau-
ka, baina denak ez dira berdi-
nak. Nerea Amilibiak Kilometro
Bertikalen Espainiako Kopan
parte hartu zuen iaz, eta laster-
keta bat Palentzian jokatu zuen;
Palentziakoak zortzi kilometroko
luzera zuela esan zidan eta
Anbotokoa ez da laura heltzen.
Beraz, Palentzian tramu batzue-
tan korrika egin daiteke; Anbo-
ton Zabaletara orduko oinezean
ibili beharra dago. Igoera guztiak
ez dira berdinak, bakoitzak bere
ezaugarriak dauzka.

ZZeeggaammaa--AAiizzkkoorrrrii  mmeennddii  mmaarraa--
ttooiiaann  hhiirruuggaarrrreenn  aammaaiittuu  eettaa
bbeerrrriirroo  ppooddiiuummeerraa  iiggoo  zziinneenn..
Klimatologia aldetik proba bere-
zia izan da aurtengoa: lokatza,
hotza, euria… eta puntan, Aiz-
korrin, elurra zegoen. Parte har-
tzen nuen laugarren aldia zen,
eta behin ere ez dut horrelako
baldintzarik topatu.

OOnnddoo  eeggookkiittuu  zziinneenn  bbaallddiinnttzzaa
hhoorriieettaarraa..
Niri oso ondo etorri zitzaidan.
Zenbat eta denbora eskasagoa,
hobeto niretzako; horrelako bal-
dintzetan ematen dut errendi-
mendurik handiena.

IIrrtteeeerraa  ppuunnttuuaann  zzuu  iizzaannggoo  zziinneenn
ppoozziikk  zzeeggooeenn  bbaakkaarrrreenneettaakkooaa..
Ezker-eskuma begiratu eta
denak zeuden elastiko luzeekin
eta zirekin goraino estalita; ni,
berriz, elastiko laburrekin nen-
goen. Iazko denbora baino
minutu bat gehiago egin nuen,
baina denok ere zutunik ibiltze-
ko zelako arazoak eduki geni-
tuen kontuan hartuta, oso pozik
nago nire denboragaz.

LLaasstteerrkkeettaa  hhuurraa  EEmmaannuueellaa  BBrrii--
zziiookk  iirraabbaazzii  zzuueenn,,  eettaa  2200  mmiinnuuttuu--
ttiikk  ggoorraakkoo  aallddeeaa  aatteerraa  zziioonn  bbiiggaa--
rrrreenn  ssaaiillkkaattuuaarrii..
Brizio beste maila batean dago.
Emanuelak egiten dituen den-
borak berdintzea gizonei ere
asko kostatzen zaie. Bost ordu-
tik beherako marka egin zuen,
eta hori emakume batentzat
marka ikaragarria da. Emakume
batzuek lortu dute hori, baina ez
dira asko.

NNeerreeaa  AAmmiilliibbiiaakk  iirraabbaazzii  zzuueenn
AAnnbboottookkoo  iiggooeerraa  eettaa  ZZeeggaammaa--
AAiizzkkoorrrriinn  bbiiggaarrrreenn  eeggiinn  zzuueenn..
BBiieettaann  eerree  mmiinnuuttuu  bbiittiikk  bbeehheerraa--
kkoo  aallddeeaa  eeggoonn  zzeenn  bbiioonn  aarrtteeaann..

Normalean Nerea Amilibia ni
baino nahiko aurrerago ibiltzen
da. Iaz eta aurten hainbat laster-
ketatan bat egin dugu, eta ni
baino maila bat gorago dago.
Zegamako lasterketan egural-
dia aldeko izan nuen eta, egia
esan, neuk ere ez nuen itxaro-
ten Amil ibiarengandik hain 
gertu ibiltzea.

ZZeerr  hheellbbuurruu  nnaagguussii  ddaauuzzkkaazzuu
hheemmeennddiikk  aauurrrreerraa??
Mendi lasterketetan parte har-
tzen dudan bosgarren urtea da,
eta aurtengo denboraldia aurre-
koak baino lasaiago hartuko
dut. Orain arteko denak egin
ditut; Euskal Herriko Txapelke-
tan parte hartu nuen, eta ondo-
ren Anbotokoa eta Zegama-
Aizkorriko etorri ziren. Aurten
dudan helburu nagusia ekaina-
ren 25ean izango den ‘Hiru
Handiak’ izeneko lasterketa egi-
tea da. Lasterketa hori amaitzen
badut, nire aurtengo helburua
beteta egongo da.

ZZeerr  ddeellaa--eettaa  uurrtteeaa  ppaattxxaaddaa  hhaann--
ddiiaaggooaaggaazz  hhaarrttzzeekkoo  eerraabbaakkiiaa??
Ni urrian hasten naiz entrena-
tzen, eta iaz irailaren amaieran
amaitu nuen mendiko denboral-
dia. Beraz, ia urte osoa eman
nuen atsedenik hartu barik: ez
oporrik, ez juergarik, ez hondar-
tzarik… Gogorra da, egia esan-
da. Sakrifizio bat eskatzen du,
lau urtean pozik egin dudana,
baina aurten gauzak lasaiago
hartzea erabaki dut.

AAsstteebbuurruu  hhoonneettaann  bbaadduuzzuu  llaasstteerr--
kkeettaarreenn  bbaatt??
Bai. Aramotzetik Mugarrara
datorren 28 kilometroko batean
parte hartuko dut, entrenatzeko,
eta hurrengo hitzordua ‘Hiru
Handiak’ izango dira. J.D.

Zegama-Aizkorri
lasterketan eguraldi
txarra egin zuen, eta
ni ondo ibiltzen naiz
baldintza horietan

Mendi
lasterketek ia urte

osoko prestakuntza
eskatzen dute, eta

hori gogorra da

Euskadiko
sokatiralariak
Kataluniako
mossoen kontra
Abadiñoko sokatira taldeko
bederatzi kide —zortzi tiralari
eta entrenatzailea— Tarragona-
ko Tortosa herrira bidean dira,
bihar ospatuko duten Katalu-
niako Selekzioen Egunean
parte hartzeko. Abadinarrek
Euskadiko Selekzioa ordezka-
tuko dute. Kataluniako selek-
zioa, berriz, Mossos d’Esqua-
drako poliziek osatuko dute.

Jaialdi horretan kirol asko-
tan diharduten Kataluniako
selekzioek partiduak jokatzen
dituzte, eta Euskadik parte
hartzen duen bigarren biderra
da. Edu Mendizabal entrena-
tzaileak ezingo du talderik
onena eraman, eta hori jakina-
raztean aurkariak “poztu” egin
zirela dio. J.D.

Durangaldea
ordezkari barik
geratu da herri
artekoan
Bizkaiko Herri Arteko Txapel-
ketan ordezkari barik geratu
da Durangaldea, Zeanurik
Durango kanporatu ondoren.
Joanekoan 2-1 galdu zuen
Durangok. Bueltakoan Zeanu-
rik ez zion aukera txikienik
eman, eta 3-0eko emaitza gar-
bia lortu zuen. 

Zestari dagokion adarrean
Berriatua eta Markina heldu
dira herri arteko finalera, eta
final hori Durangoko Ezkurdi
Jai-Alai pilotalekuan jokatuko
dute, zapatuan 11:00etan.

Bestalde, Euskal Herriko
Kluben Arteko Txapelketako
lehenengo partidua irabazi egin
zuen Oizpe pilota eskolak. Mikel
Gonzalez eta Martin II.ak 40-22
irabazi zioten Akarregiko biko-
teari. J.D.

Berrizek jokalari
gazteak behar
ditu futbolean
jokatzeko
Berriz futbol kluba jokalari gaz-
te bila dabil datorren denboral-
diari begira. Hain zuzen ere,
kadete, infantil eta gazte mai-
lan behar ditu jokalariak. Inte-
resatuta daudenek honako e-
mail honetara idatzi dezakete:
cdberriz@cdberriz.com.

Bestalde, Berrizko talde
nagusiak 4-1 irabazi zion Gal-
dakaori ligako azkenengo jar-
dunaldian. Sufrimendu askoko
denboraldiaren ondoren, zale-
ek gozatu handia hartu zuten
Berrizburun.

Berriz B hirugarren postu-
rako lehian dabil Gordexola
eta Peña taldeekin. Joan zen
asteburuan 4-0 galdu zuten
Peñaren kontra.  Asteburu
honetan ez dute lehiarik. J.D.
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AMALURRA

Aldundiak Urkiolako Parke Naturalaz
gozatzeko irteerak antolatu ditu
Bizkaiko Foru Aldundiak Urkiolako eta Gorbeako parke naturalen balioa
erakusteko ibilaldi eta mendi-irteerak antolatu ditu udarako

Bizkaiko Foru Aldundiaren
Nekazaritza Sailak, Urkio-
lako Parketxearen bitartez,

hainbat jarduera antolatu ditu
datozen hilabeteetarako. Ibilbide
hauekin Urkiolako eta Gorbeako
parke naturalen balioa erakustea
eta parke horiez gozatzeko ibilal-
diak ezagutaraztea gura dute.
Horretarako, ibilaldiak eta mendi
irteerak antolatu dituzte. Leku
kopurua mugatua da, beraz, Toki
Alai zentrora deitu behar da edo-
zein jardueratan izena emateko.

Ibilbide gidatuak
Santutegira eta inguruetara bisi-
ta gidatua antolatu dute dome-
ka honetarako. Antzinako harriz-
ko galtzadei jarraituz, Santute-
giaren inguruak ezagutzeko
aukera izango da, Aixeder
enpresaren laguntzagaz. Parte-
hartzaileek Urkiolan, autobusa-

ren markesinaren ondoan,
10:00etan elkartuko dira.

Bigarren ibilbide gidatua,
ekainaren 6an egingo dute:
Atxarteko Kristo Santua ermitan
hasiko dute ibilbidea 9:30ean,
antolatzaileek adierazi dutenez,
“Pol-polera bidean Anboto men-
dilerroaren ikuspegi zirraraga-
rriaz gozatuko dugu”, eta galtza-
da zaharretik Urkiolara bueltatu. 

Zailtasun handi edo ertaine-
ko ibilbidea da, 700 metro igoko
baitira. Antolatzaileek arropa eta
oinetako egokiak eramatea
komeni dela diote, baita jateko
eta edateko zeozer ere.   

Zerua behatuz
Udarako antolatu duten jardue-
ren artean, zerua gauez beha-
tzeko ekitaldia egingo dute
ekainaren 19an, 19:30etik
23:30era. Jarduera Letona Kor-

ta Baserrian hasiko dute, gaue-
an ikusiko dutenaren hitzaldi
batekin. Ondoren atsedenaldia
egin eta zerua behatzen hasiko
dira. Antolatzaileek jakinarazi
dutenez, “astronomia taldeak
baditu teleskopioak, baina nor-
berak berea ekarri beharko
luke; prismatiko batzuek ere
balio dezakete.” Arropa beroa
eta jan-edana eramatea gomen-
datzen dute, kanpoan denbora
askoan egongo direlako.

Uztaileko jarduerak
Bizkaiko Foru Aldundiak uztaile-
rako ere beste hiru jarduera
antolatu ditu, bat Gorbeako Par-
ke Naturala bisitatzeko ibilbide
gidatua, uztailaren 3an, eta bes-
te biak Urkiolako ibilbide berri bi
ezagutzea izango lirateke; uztai-
laren 6an eta uztailaren 13an,
biak zailtasun ertainekoak. 

Publierreportajea

Aldundiak lau
ibilbide antolatu ditu
Urkiola eta Gorbeako
parke naturaletako
ibilbideak
ezagutarazteko

Zerua behatzeko
aukera ere 
eskainiko dute
ekainaren 19rako
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1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA
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,
egongela, komuna, 3 logela,
trastelekua (komuna
ateratzeko aukera dauka)
eta ganbara. Eguzkitsua da
eta 3 balkoi ditu. Igogaillua
jartzekotan dira. Berogailua
eta leiho berriak dauzka.
Etxe guztiak kanpora
ematen du. 655 71 21 05

Abadiño. Etxebizitza salgai
Matienan: hiru logela,
sukaldea, jangela, komuna,
ganbara handia eta balkoia. 
Telefonoa: 650 82 35 41

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

Berriz. Berrizen pisua
salgai. 3 logela, 2 komun,
sukalde berriztua, 2 balkoi,
ganbara handia eta garaje
itxia. Oso eguzkitsua.
Guztiz berriztua eta egoera
ezin hobean. 647777392

Durango. Etxea salgai
696-66 00 58
kattalin4@hotmail.com

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

Durango. Ondo zaindutako
etxea salgai: sukaldea, 3
logela, saloia, 2 komun eta
bi balkoi handi.(6.solairua)
Garaje itxiarekin.
Prezioa:320.000 euro
(negoziagarria) Telefonoa:
94-616 62 97

Durango. Apartamentu
batera aldatzeagatik dago
salgai. Ekialdeko eta
mendebaldeko orientzaioa
duen etxebizitza, argitsua, 3
logela, sukaldea - jangela,
bainugela eta komun
leihodunak, 2 terraza
partikular  12 m2 eta 8 m2-
koak eta terraza
komunitarioak. Zurezko
altzari esklusiboekin
jantzia, alfonbrak, gortinak,
lanparak, 2 urte dituzten
elektrogailuak, berogailua-
ren galdara jarri berria, 4
armario enpotratu,
aluminiozko leihoak, ateak

eta zorua aldatuta. Garajea
eta igerilekuarekin.
Telefonoa: 655 70 46 84

Elorrio. Pisu eder bat
salgai Elorrion.Erreforma-
tua,124 m2,gas naturaleko
berogailua,sukalde
ekipatua,egongela,5
logela,2 komun,jakitokia,2
balkoi,garaje itxia.
Derrigorrezkoa ikustea.
Prezioa: 264.500 euro
(44.000.000 pta).
Tlfnoa:685-73 48 25

Elorrio. Baserri zatia salgai
Elorrion. 80 m-ko
etxebizitza eta 30 m-ko
garaje itxia (kakoa, txorrota
eta garbigailua) etxe
azpian. 3 gela, komuna,
sukaldea eta egongela.
Leku ederra, herritik oso
gertu. 695 735 752

Elorrio. Etxebizitza salgai
Guztiz berriztua, ez dauka
igogailurik. 3 logela,
komuna, sukaldea,
egongela eta trastelekua.
Oso eguzkitsua eta  polita;
erdi jantzita, bizitzera
sartzeko gertu. Etorri
ikustera! 617 78 71 65

Garai. Garaiko San Migel
auzoan. Oarerdikoa, 6.
Hegoaldera begira. 10.000
m2-ko lursaila, nahiko laua.
Nekazaritzarako,
Agroturismorako egokia.
Proiektua aurkeztu ezkero
Etxebizitza 2 egiteko
aukera. 639 83 34 89

Iurreta. Iurretako Fray
Juan Askondo kalean
kokatutako etxebizitza
salgai. Hiru logela, komuna,
egongela eta sukaldea, 78
metro karratu. Igogailua
dauka. Prezioa: 210.360
euro. Telefonoa: 94 681 19
48

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

Zornotza. Etxebizitza
salgai Euban. 3 logela,
egongela bat, sukaldea, 2
bainugela, ganbara eta
berogailua. 345 m2-ko lur-
sailarekin. Aukera
paregabea! Telefonoa: 695-
70 18 58

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Hiru logelatako
pisu berria alokagai.
Interesatuek deitu telefono
hauetara: 680 42 77 02
edo 94 622 50 78

Durango. Pisua alokagai.
625 70 36 88

Otxandio. Otxandion etxe
bat alokagai daukat,
herriaren erdigunean
kokatua. Berria da eta
prezio onean esakintzen
dut. Tel.: 945 45 00 69

Otxandio. Hiru logelako
etxea alokagai. Guztiz
jantzita. 
Telefonoa. 945-45 00 52

ERRENTAN HARTU

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

Durango. Durangon
alokatzeko pisu baten bila
gaude, bikote gazte bat
gara. 

Durango. Alokatzeko
baserri edo lursaildun etxe
bila gabiltza. Durangaldean
edo Durangaldetik hurbil.
Urte batzuetarako alokairua
ziurtatu dezakegu. 

OPORRETAKO ETXE-
BIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Vieux boucau (Landak).
Apartamentua alokatzen
dot udan Landetan, Vieux
Boucaun, Boucanier
urbanizazioan. Igerilekua,
hondartza. Apartamentuak
denetik dauka, labadora,
telebista¦ Leku bikaina.
Harremanetan jartzeko
telefonoak: 94-673 27 69 -
656-75 95 37. e-maila:
joseba@erroteta.com

CCoonniill.. Hiru apartamentu
alokatzen dira. Garajea.
Prezio bereziak uztailean.
Telefonoa: 653 733 457

RRuueessggaa  bbaaiillaarraa  ((KKaannttaabbrriiaa))..
Txalet txiki berriztatua
alokatzen da. Telefonoa:
656 733 457

TToorrrreevviieejjaa.. Bungalowa
alokatzen da. Hiru logela,
sukalde-jangela, eta
solariuma. Urbanizazio
pribatuan, berdegune eta
piszinekin. Telefonoa: 615
779 622 (Itxaso)

OOrrooppeessaa.. Oporretako
apartamentua alokagai aste
baterako edo denboraldi
baterako aproposa.
Hondartza ondoan. Bi
logela eta sukalde-jangela.
Garajea dauka. Zonalde
lasaian kokatua. Telefonoa:
619 187 799

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Elorrio. Lagun bat behar
da pisua osatzeko.
Telefonoa: 686 991 631

LOKALAK

SALDU

Elorrio. Pabiloi bat 360
metro karratukoa, bestea
600 metro karratukoa.
Interesatuta egonez gero,
deitu telefono honetara:
657-79 39 93

ERRENTAN EMAN

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

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

GARAJE/
TRASTEROAK

SALDU

Durango. Garaje itxia
salgai, 15 metro karratukoa.
Telefonoa: 618 89 65 91

Durango. Durangon garaje
plaza bat salgai, Jesuiten
parkinean. 661 12 62 81

Durango. 16 m2-ko garaje
itxia salgai Durangon,
hizkuntza eskolaren alboan.
665-72 99 36

ERRENTAN EMAN

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

Durango. Garaje plaza
alokagai Muruetatorre
1ean. Tel.: 615 75 03 13

ERRENTAN HARTU

Iurreta. Garaje plaza
alokatu nahi dut Iurretan,
berdin zait itxia bada.
Telefonoa: 628-00 22 19

LURSAILAK

ERRENTAN HARTU

Mallabia. Ardiak eta
behiak zelairatzeko lursailak
behar ditut.

GAINERAKOAK

ERRENTAN EMAN

Durango. Logela alokagai
Ibaizabalen. Etxe berria da.
Trena eta autobusa oso
hurbil dituena. 
Telefonoa: 652 865 780

Teknologia
AUDIOA/BIDEOA/ARG
AZKILARITZA

SALDU

Negatiboak eta
diapositibak eskaneatze-
ko makina salgai.
Negatiboak eta diapositi-
bak eskaneatzeko Plustek
markako makina salgai,
100 eurotan. 615 70 50 89

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

ETXEKO LANAK

Durango. Gehiago
plantxatzerik ez baduzu
nahi, deitu iezadazu
620079377 telefonora.

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Emakumea
pertsona edadetuak
zaintzeko prest. 
Tel.: 699 84 57 23

Durango. Emakume
arduratsua umeak eta
edadetuak zaintzeko prest.
Tel.: 688 67 65 88

Elorrio. Neska euskalduna
eta esperientziaduna
arratsaldetan (astelehene-
tik ostiralera) haurrak
zaintzeko prest. Orain
hasteko edo irailetik
aurrera. Haur Hezkuntzako
goi mailako heziketa zikloa
eginda daukat, eta gaur
egun Hezkuntza Bereziko
ikasketak egiten ari naiz.
Interesa baldin baduzu, jarri
zaitez nirekin kontaktuan.
Honako hau da nire telefono
zenbakia: 688-64 06 04
(arratsaldetan deitu).

IRAKASKUNTZA

Durango. Biologian
lizentziatutako neska
euskalduna eskola
partikularrak emateko
prest; biologia, natur
zientziak, matematika,
fisika-kimika... 
Telefonoa: 679 62 04 47

Durango. 4. mailako
Telekomunikazio
Ingenieritzako ikasle
euskalduna Batxilergoko
eta DBHko klaseak
Durangon emateko prest.
Espezialitatea matematika
klaseetan. 635 74 61 76

GAINERAKOAK

Abadiño. Gizonezko
heldua saltzaile moduan lan
egiteko prest.65570 26 47

Durango. Webguneak
egiten dira; pertsona,

profesional zein artisten-
tzako. Diseinu lanak ere
egin daitezke, hala nola,
logoak, kartelak, etab. Jarri
kontaktuan zure aukerak
ikusteko! Harremanetara-
ko: Mugikorra: 617209163 

Durango. Eusko
Jaurlaritzan erregistratuta-
ko txakur hezitzailea,
zerbitzu ezberdinetarako
prest: 656 791 027

Mallabia. Traktorearekin
belar fardoak egiten dira,
Durangalde guztian.
Telefonoko zenbakia: 
680-64 72 34

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Abadiño. Abadiñoko
taberna batean zerbitzari
moduan lan egiteko neska
behar da. Kotxea edukitzea
komenigarria da.
Interesatuak deitu: 
646 80 49 99 (Eloi)

Durango. Esperientzia
duen itxura oneko neska
euskalduna behar da
kamarera lanak egiteko.

ETXEKO LANAK

Berriz. Berrizen pertsona
bat behar da goizetan,
umeak eskolara eraman eta
etxeko lanak egiteko.
Harremanetan jartzeko
deitu 615744067
telefonora.

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Pertsona bat
behar da, umeak zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko,
egun osoan. Autoa behar
da. Harremanetan jartzeko,
deitu 618 82 20 48ra.

Zornotza. Adinekoen
egoitzan geriatria
erizaintzako laguntzailea
behar da, lanpostuak
eskatzen dituen lanak
betetzeko; higienea zaindu,
jaten eman, postura
aldaketak egin, gertaerak
esan, paseoetan lagundu...
Beharrezkoa: geriatria
erizaintzako laguntzaile
moduan formakuntza
izatea beharrezkoa da,
euskara jakitea eta
Durangaldean bizitzea.
Esperientzia izatea
baloratuko da. Erreferen-
tzia: 3.785 SARTU.
Telefonoa: 94 620 04 49.
Lanbiden alta emanda.

GAINERAKOAK

Abadiño. Ileapaintzailea

behar da. Interesa
badaukazu deitu zenbaki
honetara: 696 57 90 02

Abadiño. Estetizista behar
da lanpostuak eskatzen
dituen lanak betetzeko;
depilazioa, aurpegiko
larruazala garbitzea...
Derrigorra: estetizista
lanetan esperientzia izatea
eta Durangaldean bizitzea.
Erreferentzia: 2.886
SARTU. Telefonoa: 94 620
04 49. Lanbiden alta
emanda egon behar da.

Abadiño. Talde
elektrogenikoei ingeniaria
teknikoko lanak egiteko
elektrizitateko ingeniari
teknikoa behar da.
Derrigorra: Elektrizitatean
ingeniari teknikoa izatea,
ezagutza informatikoak,
euskara eta ingelesa jakitea
eta Durangaldean bizitzea.
Erreferentzia: 3.235
Telefonoa: 94 620 04 49.
Lanbiden alta emanda egon
behar da.

Durango. Merkataritza
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.

Durango. Kazetaria behar
da lan puntualak burutzeko.
Bidali CV-ak helbide
honetara:administra-
zioa@gmail.com
Euskara jakitea beharrazkoa
da.

Durango. Gaixoei harrera
egin eta osasun-laguntzaile
lanak egiteko erradiodiag-
nostiko teknikari
espezialista behar da.
Derrigorra: formakuntza
izatea dignostikorako
irudiak egiteko tekniko
espezialista, harreran
atsegina izatea eta
Durangaldean bizitzea.
Erreferentzia: 3.355
SARTU. Telefonoa: 94-
620 04 49. Lanbiden alta
emanda egon behar da.

Durango. Elektrogailuen
arloan dabilen enpresan
salmenta zuzena egiteko
laguna behar da.
Formakuntza, enpresaren
kontura. Telefonoa: 653 01
20 98

Durango. Publizitatea eta
harreman publikoetan
aditua den langilea behar

dugu. Derrigorrezkoa da
esperientzia eta euskaraz
lan egiteko gaitasuna.
Bialdu CV-ak helbide
honetara: administra-
zioa@gmail.com

Elorrio. Peoia behar da
makinarekin kableak ebaki
eta zuritzeko, eskuzko
aurremuntaiak egiteko...
Derrigorra: 16 edo 20 urte
bitartekoa izatea
formakuntza kontratua egin
ahal izateko, kotxea izatea,
Durangaldean bizitzea.
Erreferentzia: 4.212 SARTU
Telefonoa: 94 620 04 49.
Lanbiden alta emanda egon
behar da.

Zornotza. Jantziak
garbitzeko (eta/edo
lehortzeko) makinetako
operadorea behar da
(Ikuztegia). Garbitegi
industrialean arropa
garbitu, zikatu, lizatu eta
klasifikatzeko pertsona
behar da. Derrigorra:
%33ko minusbaliotasuna
ziurtatzen duen txartela
izatea eta inguruan bizitzea.
Erreferentzia: 2.830
SARTU Telefonoa: 94 620
04 49. Lanbiden alta
emanda egon behar da.

GAINERAKOAK

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

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Nissan micra salgai.
Egoera onean eta oso
merke. 950 euro.
Telefonoa: 610 415 511

FURGONETAK

SALDU

Citroen Jumpy 1.9 td
ekipatua salgai.
Furgoneta ekipatua
salgai.Ohea eta kaxoiak,
beste kaxoi batzuk atzeko
eserlekuaren ordez jartzeko,
bai barruan nahiz kanpoan
jartzeko mahaia, tela
bikoitzeko kortinak, bateria
bikoitza, berogailu
elektrikoa, bizikletak
eramatekoa eta toldoa.
Korreak, olioa, filtroak eta
lau gurpilak aldatuta.Inte-
resatuak deitu 697 28 59
48ra eta prezioa adostuko
dugu.

Furgoneta salgai. Renault
Trafic 150 zaldiko furgoneta
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salgai. 2008. urtekoa,
berri-berri dago, 12.000 km
ditu eginda. Prezioa:
18.000 euro, baina
negoziatu daiteke.
Telefonoa: 635 20 69 03

Renault Traffic 2.5 c.c
140 zaldi potentzia,
ekipatua. Prestatutako
furgoneta salgai. Ohea eta
kaxoiak, argirik sartzen
uzten ez duten kortinak.
Dena kendu daiteke karga
eramateko. 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 haundiago
bat erosiko dugulako saltzen

dugu. Prezioa negoziatu
daiteke. Lehenbailehen
saldu nahi genuke. e-posta:
bzaran@yahoo.es

Renault Trafic Camperra
salgai. Renault Trafic
Camper. 1900 cc, 100 cv
salgai. Km: 130.000. Urtea:
2003. Prezioa:20.000
euro. 5 plaza bidaiatzeko,
sartu beste lo egiteko.
Beheko ohea 1,30x2,00m.
Goiko ohea 1,30x2,00m.
Aurreko aulkiak biratzeko
modua. Aire egokitua. 4
bizikleta eramateko
Carrybike parrila. 3 bateria;
bat motorrarena eta beste
biak laguntzaile gisa. Kristal
tindatuak. Distribuzio
korrea eta errebizio osoa
egin berri.

MOTORRAK

SALDU

Scooter suzuki burgman
250 salgai.. Scooter
Suzuki Burgman 250
salgai. Kolore urdiña. 2008
urtekoa. 5000 km. Egoera
oso onean. Prezioa 3800
euro transferitua. Telefonoa:
626-15 88 22

GAINERAKOAK

SALDU

neguko gurpilak salgai.
Salgai ditut neguko lau
gurpil bere llantekin.Gupilen
tamaina :185/55 R14. Ia
berriak,kilometro gutxi. 
679 31 75 59 nerea

EROSI

Bizikleta eramateko

euskarria erosteko prest.
Furgonetan bizikletak
eramateko euskarria
erosteko prest nago.
Telefonoa: 671 84 15 63 

Harremanak
NESKA BILA

Neska-lagun bila. 42
urteko gizona neska-lagun
bila. Tel.: 626 86 49 71

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Sailfish vibrant neopreno
berria salgai. Sailfish
Vibrant gama altuko
neopreno berria salgai.
Gizonezkoen “S“ neurrikoa
da (165-178 cm/68-75 kg.)

ANIMALIAK

SALDU

Untxi grisak salgai. Untxi
gris eder eta handiak eta
baserriko oilaskoak saltzen
ditut, ondo zainduta eta
elikatuta daude.
Interesatuek deitu telefono
zenbaki honetara. Gauez
bakarrik deitu, mesedez.
Telefonoa: 94 681 90 85
(Juan)

EMAN

Txakurra ematen da. 7
urteko txakurra daukat doan
emateko. Arraza:
Husky/Boxer. Baserria
zaintzeko aproposa da.
Interesatuak deitu
618204793 

MUSIKA/PELIKULAK/
LIBURUAK

SALDU

Trikitixa salgai. Trikitixa
salgai 1.000 euro.
Telefonoa: 687 28 19 81

SARRERAK

SALDU

AC/DCren kontzerturako
bi sarrera salgai. Bilboko
kontzerturako AC/DC
zuzenean ikusteko bi sarrera
saltzen ditut. 
Telefonoa: 671 84 15 63

GAINERAKOAK

EMAN

Biodantza ikastaroa.
Biodantza ikastaroa
eskaintzen dut, barikuetan,

Elorrioko Lourdes
ikastetxean. Telefonoa:
626-661 292

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

Ohea, koltxoia eta
somierra salgai.
Metalezko estruktura duen
ohea, Pikolin Normablock
koltxoia eta laminadun
somierra salgai(160x200
zm-koa).  Banaka saltzeko
aukera ere badago. Oso
ondo zainduta.  Koltxoiak 4
urte ditu, baina oso egoera
onean dago. 

HAURREN TXOKOA,
OSAGARRIAK

SALDU

Chicco aulkia, 3
osagaiekin: kukoa ,
moisesa, aulkia. Trio
Chicco delakoa, egoera
onenean. Honekin batera
beste moises bat eustekoa
eta hamaka bat oparitzen
ditut. Nahi duzunean ikus
dezakezu.

Neskato arropak eta
oinetakoak. 100 ale, neska
txikiarentzat(3 hilabetetik
12 hilabetera) eta
oinetakoak, 5 pare, sasoi
onenean.

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

www.inmoduranguesado.com

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

DURANGO
• Erdialdea: AZKENEKO APARTAMENTUAK. Logela bat
edo bikoak, sukalde jantzia eta horma-armairuekin.
150.000€-tik hasita. Lehen mailako materialak.
%100eko finantzaketa.
• Apartamento berriak eraikitzen.700€ hilero.
• Erdialdean. 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen du.
Berriztatzeko.
• 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.
• Anboto: 2 logela, sukaldea, komuna eta egongela.
Balkoia. Prezio interesgarria.
• 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.

ATXONDO
• 2 logela, komuna, bainugela, sukaldea balkoiarekin
eta egongela. Etxe osoak kanpora ematen du.

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

MATIENA-ABADIÑO
• Guztiz berriztatua. 3 logela, komuna, sukaldea eta
egongela. Ganbara.

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.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
• 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: Eraikuntza berria. Azkeneko etxebizitzak.
• Pagasarri kalea: Azkeneko etxebizitzak salgai. Eraiki
berriak. 2 eta 3 logela. Garaje itxia.
• Abadiño: 2 logela eta 2 komun. Garajea eta
trastelekua. 120 m2. 
• Zaldibar: Aukera. 3 logela. Etxe osoak kanpora
ematen du. Berogailua. Balkoia. Garajea.
• Berriz eta Zaldibar: Etxebizitzak salgai. Deitu gaitzazu
eta konpromiso barik erakutsiko dizkizugu!
• Abadiño, Muntsaratz eta Elorrio: Etxebizitzak salgai.
2 eta 3 logela. 
• Zaldibar: Lursaila salgai eraikitzeko aukerarekin.
• Durangaldea: Baserriak,txaletak,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. Balkoia. 
• Alluitz – Fray Juan de Zumarraga: 50 m2. Erdi
berria. Logela bakarra.
• Txibitena - Landako: Erdi berria. Logela bakarra.
Ganbaran beste logela bat. Garajea.
• Zumalakarregi – Ezkurdi: 208 m2. 5 logela. Etxe
osoa berriztatu behar da. 
• Zumalakarregi - Ezkurdi: 130 m2. 4 logela. Garajea.
Handia. Orientazio ona. 
• Ezkurdi: 100 m2. 3 logela, egongela, sukaldea eta 
2 komun. Ganbara. 
• 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: 75 m2.  3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna.
• Herriko Gudarien kalea: 105 m2. 3 logela. Garaje
itxia. Balkoi handia.
• Frantzisko Ibarra: 95 m2. 3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun. Garajea eta trastelekua.
• Tabira: 2 logela, egongela, sukalde jantzia eta 
2 komun. Garajea. Etxe osoak kanpora ematen du. 
2 balkoi.
• San Ignazio: 104 m2. 3 logela. Garajea eta ganbara.
Erdi berria. Altuera ona. Etxe osoak kanpora ematen
du. Eguzkitsua.

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

• Alluitz: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 4 logela
eta 2 komun. Ganbara.
• Astepe: Halla, sukalde –jantokia, 3 logela eta 2
komun. Garajea eta trastelekua. Guztiz jantzia.
• 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.
• 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. 
• Kanpatorrosteta: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta 3 komun. Terraza handia. Garaje itxia. 
• Kalebarria: Halla, egongela, sukaldea, 3 logela eta
komuna. Balkoia.
• Kalebarria: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
2 logela eta komuna. ( Guztiz barriztuta ).
• Kirikiño: Halla, 3 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. 
• Komentu kalean: Halla, egongela-jangela, sukaldea,
2 logela horma-armairuekin eta komuna. Ganbara. 
( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

• Zaldibarren: 2, 3 eta logela bakarreko etxebizitzak.
Etxebizitzak garajearekin eta trastelekuarekin.Guztiz
jantziak. 138.000€-tik aurrera.
• Tabira: Berriak. Berehalako banaketa. 192.000€.
• Iurreta: Maspe: ERAIKUNTZA BERRIA. 2, 3, 4, eta
logela bakarrekoak.
• Durango: ETXEBIZITZA BERRIAK SALGAI.
Terrazarekin. 1, 2, 3 eta 4 logelako etxebizitzak.
• Mañaria: Berriak. 140 m2. 3 logela eta 2 komun.
Garajea eta ganbara.

• San Ignazio: 95 m2. 3 logela eta 2 komun. Terraza.
Ganbara eta garajea. Eguzkitsua.
• Murueta Torre: 75 m2. Logela eta 2 komun.
Trastelekua. Garajea.
• Zeharmendieta: 60 m2. 3 logela. 150.300€.
• Matiena: Txinurrisolo. 3 logela. 192.300€.
• Durango: 2 logela eta egongela. 156.300€( 26 mill.)
• Andra Mari: Apartamentua. Guztiz jantzia. 162.000€.
• Ermodo: 3 logela. Igogailua. 210.000€.
• Fray Juan de Zumarraga: Berria. Apartamentua.
• Fray Juan de Zumarraga: 3 logela eta 2 komun. 2
terraza. Ganbara eta garajea.  
• Komentu kalea: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Terraza. Ganbara. Azkeneko solairua.
• Ermodo: Erdi berria. 100 m2. 3 logela eta 2 komun.
Garajea eta ganbara.
• Jose Antonio Aguirre: 90 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garajea. Kanpora ematen du. Terraza.
• Erretentxu: 85 m2. 3 logela eta 2 komun. Ganbara.
• Landako: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. 2 balkoi.
• Astxiki kalean: Estreinatzeko. 2 logela. Terraza.
Ganbara eta garajea. Eguzkitsua.
• Tabira / Arriluzea: Duplexa. Erdi berria. Garajea.
• Tabira: Apartamentua. 60 m2. Terraza. Ganbara.
• Artzetagan kalean: Apartamentu berria garajea eta
trastelekuarekin. 
• Plateruen Plaza: Berria. Atikoa. 2 logela. Terraza.
• Durango: Txaleta. Estreinatzeko. Lorategiarekin.
• Sasikoa: 2 logela eta 2 komun. Ganbara eta garaje
itxia.
• Undatorre: 60 m2. 3 logela. 173.300€.
• Durango: Txaleta. Estreinatzeko. 400 m2. Garajea 5
kotxerentzat.
ABADIÑO
• Feria leku: 90 m2. 3 logela eta egongela. Ganbara.
Ikuspegiekin.
IURRETA
• Bidebarrieta: 80 m2. Igogailua. Terraza handia.
• Dantzari: Berria. 3 logela. 192.000€.
• Uralde: 3 logela. Igogailua. Trastelekua. 188.800€.
GARAJEAK SALGAI
• Matxinestarta: Salgai. 25.000€.
• Ibaizabal: Garaje itxia. Salgai.
• Antso Eztegiz: 24.800€.
• Erretentxu: Salgai. Garaje itxia. 18.000€.
• Jesuitas: Salgai. 25.000€. 

EERRAAIIKKUUNNTTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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HHOORROOSSKKOOPPOOAA

DENPORAPASAK

Hurrengo egunetan ulertu ezin
dituzun hainbat gauza gertatuko
zaizkizu, baina zuk zaren modukoa
izaten jarraitu.

AArriieess
martxoak 21 - apirilak 20

Uda sasoia heltzeko gogo handia
duzu, lasai-lasai eguna hondartzan
etzanda egoteko premia duzu-eta.

TTaauurruuss
apirilak 21 - maiatzak 20

Tarta eder edo janari gozo bategaz
ospatu zure urtebetetzea. Zure
onura topatu eta zure gustuko
ospakizuna antolatzeko unea da.

GGeemmiinnii
maiatzak 21 - ekainak 20

Lagunekin ondo pasatzeko gogoa
duzu, eta plan asko dituzu. Besteek
zure proposamena onartzeko
aukera handiak izango dituzu.

CCaanncceerr
ekainak 21 - uztailak 20

Sentimendu nahasiak izango dituzu
datozen asteetan. Lasai hartu
kontuak; txartoen zuk pasatzen
duzu, eta ez du merezi.

LLeeoo
uztailak 21 - abuztuak 23

Sorpresa atsegina aste honetan
jasoko duzuna. On egingo dizu
maite zaituen pertsonekin elkar-
tzeak eta egun-pasa joateak.

VViirrggoo
abuztuak 24 - irailak 23

Diru kontuekin larri ibili zara
aspaldian, baina zure egoera
hobetuko da, zu hori lortzeko
saiakeran zabiltza-eta.

LLiibbrraa
irailak 24 - urriak 23

Aste honetan ez duzu zure betiko
alaitasuna izango, hainbat ezusteko
tarteko. Egoera berrietara molda-
tzea beste erremediorik ez dago.

SSccoorrppiiuuss
urriak 24 - azaroak 23

Ametsak batzuetan egia bihurtzen
dira, eta hori da zuri gertatuko
zaizuna. Egunean egunekoa bizi
behar duzu.

SSaaggiittaarriiuuss
azaroak 24 - abenduak 23

Dena ondo irtengo zaizu azkenean.
Gogor saiatu eta umore ona
mantendu ezazu, horrek beti
laguntzen du-eta.

CCaapprriiccoorrnnuuss
abenduak 24 - urtarrilak 20

Eginbeharrak gainezka egiten dizu
eta larritasun momentuak izango
dituzu, baina helburuak zehaztu eta
aurrera eroan.

AAqquuaarriiuuss
urtarrilak 21 - otsailak 18

Zure ideiak argituko dituzu aste
honetan, eta horrek jarraitu
beharreko bidea markatuko dizu.

PPiisscciiss
otsailak 19 - martxoak 20

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

Maritxuk urteak egin zituen
maiatzaren 22an. Zorionak,
inguruko guztien partez,
batez ere Moñitaren partez.
Jarraitu umoretsua izaten.

June Arteaga Etxebarriak
maiatzaren 30ean urteak
egingo ditu. Zorionak
Abadiñoko neska jatorrenari,
familiaren partez.

Rebekak eguaztenean 19
urte egin zituen. Zure
urtebetetzeaz gain, beste
hainbat gauza ditugu
ospatzeko. Zorionak.

Jose Angel Placeresek
maiatzaren 29an 34 urte
egingo ditu. Musu bat.
Zorionak, Marian eta
Joseren partez. 

Zorionak Mari Carmen!
Maiatzaren 30ean urteak
betetzen dituzu! Beti bezain
alai jarraitu, eta musu
handiak. Ospatuko dugu!

Zorionak Maddi! Oso ondo
pasatu eguna, potxola.
Jontxu, Ihintza, Manex, Lur
eta Izaroren partez, musu
asko. Ibilaldian ikusiko gara.

Agustin Arteaga Gandarias
apirilaren 26an jubilatu da.
Zorionak. Emaztea, seme-
alabak, suin-errainak eta, batez
ere, June, Paul eta Udane.

Prestatu belarriak Aitortxu!
Datorren igandean, 
Zampiñon Lois eta 
Txispirekin joango naiz zure 
etxera opariagaz. Osaba Agus.

Zorionak Garazi! 
Hamaika urte... eta musu,
etxeko guztion partez, zure
urtebetetze egunean.
Besarkada bat. 

Aitziber Murgoitiobeñak
ekainaren 2an 41 urte
egingo ditu. Zorionak,
familiaren eta Goienkale-
ko koadrilaren partez. 

Durangoko neskarik politenak
maiatzaren 28an 27 urtetxo
egin ditu. Egun ona pasatu
eta zorionak, Eider, denon
partez .

Durangaldeko areto futboleko talderik beteranoenak, Gu
Lagunakek, urtero antolatzen du denboraldi bukaerako
bazkaria. Kirolaz gozatu, futbolean konpetitu eta lagun
taldea izaten jarraitzea gura du, urtero, Gu Lagunakek. 

Nafarroako
herria

Morea

(Infin.)
Ekarri

Gaur

Gaixo

Kontinente
bat

Engainu

Ondorioak

*Irudiko
hondartza

Hasi!

Kasik

Amerizioa

Burdinola

Ekintza
egileak

1. eta 4.
bokalak

Sendotasu-
nik gabeak

Miatua

Bokala

Janari on-
gailua

Tentel

Lo ematen
den aldi

Aintzira

50

(Errep.),
Barrearen
onomato-

peia

Marka

Bihi

Gona, bo-
kalik gabe

Frantziako
ibaia

Zintzoak

Bokala

Uranioa

Kanpo

Zren
horrek

“Hau bai parie, ama eta alabie!” Paula eta Sole abadiña-
rrek ekainaren 3an eta 1ean urteak egingo dituzte.
Zorionak, familiaren partez. Bazkari bat zor diguzue. 
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AKUILUAN Amaia Ugalde   LAUHORTZA

Jasone Agirre
Kazetaria

Amarauna
Lehengoan gizon aparta elka-
rrizketatu nuen. Musikaria
zen, filma ezagunetako soinu
banden egile, baita opera kon-
ponsitorea ere. Gainera, pia-
no-jotzailea, idazlea eta argaz-
kilaria ere bazen: kristorena.
Egun hartan liluratuta itzuli
nintzen etxera, baina, “ni bai
ni mamala zaharra” pentsatu
nuen neure artean, ez gizon
harengatik, baizik eta berari
ulertzeko ipini zidaten inter-
preteagatik. Hark zuen hark
trebezia, eta berezko ez dakit
zer. Eta emakume bat zen.

Handik egun batzuetara,
berriz, Ciudad Juarezen bizi
den kazetari nafarrari elka-
rrizketa egin nion. Aspaldian
egokitu zaidan elkarrizketatu-
rik miresgarriena iritzi nion.
Eta emakumezkoa zen.

Eta artean, tribial feminis-
ta heldu zait eskuetara; mila-
ka erronka, milaka lorpen,
milaka emakumek urteetan
egindako lana.

Emakumeen hilea ote da
hau, ala? Andrazkotasuna baz-
ter guztietatik. Eta orduan Jule-
ne Azpeitia lehiaketako sari
banaketan parte hartzeko dei-
tu didate. Akaboa, beste ema-
kume gogoangarri bat.

Eta bat-batean amaraun
bat ikusi dut, andrazkook urte-
etan elkarren artean, elkarri
lotuta osatu dugun amarauna.
Sofistikatua; berezia bezain
hauskorra. Eta orduan, Xalba-
dorren kantaren bertsook eto-
rri zaizkit burura:

“...inoiz esan ezin diren
estalitako egien
oihurik bortitzena 
bortitzena” 

eta ezkerragaz arazo bat ere ez.
Eskuman, baina, ez dakit zerga-
tik, beti problemekin. Masajista-
rengana joan naiz, eta hobeto
dago. Eneko Perosanzegaz entre-
natzen ibili naiz entrenamendu
gogorrak egiten. 

Sake bikaina izaten jarraitzen
duzu?
Sakea ez dot ahaztu. Pilotarenga-
na ondo joaten naiz, eta koordi-
nazio ona mantentzen dut. Entre-
namenduetan sakeak egiten ibili
naiz, eta min egiten dot. Horretan
naiz indartsua orain ere. 

Andoni Aldapegaz partidua izan-
go duzu.
Andoni gogor dabilela diote. Biko-
teka oso maila onean dabil, bai-
na lau t’erdia ez da beretzat ego-
kiena. Mobilitate eta sake aldetik
ez dut lau t’erdiko pilotari moduan

ikusten. 

Zelan gogoratzen duzu pro-
fesionaletako sasoia?

Lehenengo urte eta erdia
oso ondo. Zarautzen
dejada bat egin zida-
ten, lurrera jauzi egin
nintzen eta lesionatu-
ta egon nintzen zor-
tzi hilean. Beheraka-
da hasi zen orduan;
ez zaintzen hasi nin-
tzen, eta ez bazara
preparatzen... Nire
kalbarioa hantxe
hasi zen. 

Gaztetxoekin
monitore ibil-
tzea gustatzen
zaizu?
B e t i  g u s t a t u
izan zait. Fron-
toiko arloa bai-
no, fisikoki pres-
tatzea izan da

utzi egin behar. Oraingoan moni-
tore hasi naiz, eta gura zein ez ,
mutikoekin jokatzen eskuak egiten
joan zaizkit. 

Gaitza da berriro eskuak ohitzea?
Behin utziz gero eskuak bigundu
egiten dira, eta denbora asko eta
pazientzia handia behar dira. Bes-
te hiru edo lau urtean jokatuz gero

pozik egongo nin-
tzateke.

Eskuma-
gaz eduki
z e n u e n
a r a z o
gehien.
Entrena-
m e n d u -

re n  b a t
e g i n

n u e n ,

“Neurea egiten badut, Oizpeko
partidua irabazteko moduan nago”

BBeerrrriizzeenn  iikkuussmmiinn  hhaannddiiaa
ssoorrttuu  dduu  EEññaauutt  BBeerraassaa--
lluuzzee  OOiizzppee  TTxxaappeellkkeettaann

kkaannttxxeettaarraa  iittzzuullttzzeeaakk..  UUmmeeeekkiinn
mmoonniittoorree  ddiihhaarrdduu  iirraaiilleettiikk,,  eettaa
iinnddaarrrraa  eemmaann  ddiiootteellaa  eemmaatteenn
dduu,,  ppaarrttiidduuaakk  jjookkaattzzeenn  jjaarrrraaiittzzee--
kkoo..  AAnnddoonnii  AAllddaappee  aauurrrreezz  aauurrrree
iizzaannggoo  dduu  ppiilloottaarrii  bbeerrrriizzttaarrrraakk
mmaarrttiittzzeenneeaann  jjookkaattuukkoo  dduueenn  ppaarr--
ttiidduuaann..

Entrenamenduetan serio ei
zabiltza.
Aspalditik. Lehenago ere ibili
nintzen jokatzeko gogoagaz.
Maila oneko pilotariekin eta

pilota gogo-
r r e k i n

e s k u a k
mintzen

nituen,
e t a

Eñaut Berasaluze pilotaria martitzenean bueltatuko da lehiara Berrizko frontoian, Oizpe Txapelketan

Berriztarra da

Pilota monitorea

Eñaut Berasaluze•

arazoa. Mutikoak ere gustura
dabiltza nigaz, eta oso pozik. 

Pablo Berasaluze lehengusua
zelan ikusten duzu?
Oso ondo. Zailtasunak izan dituen
arren, goizetik gauera aldaketa
izan zuen. Zaintzen hasi zen, eta
aurrelaririk onena izan da sasoi
batean. Asko poztu gaitu denok.

Berrizen gazte asko dabiltza pilo-
tan. Zergatik?
Ez dakit zergatik den. Pilotari piloa
izan ditugu. Beste herri batzuetan
ere badaude. Eneko Perosanz
Frontisen, Ibai Zabala oso ondo
dabilela esango nuke, eta  Asier eta
Pablo ere bai. Ez dakit zer daukan
Berrizek, baina pilotariak irtetzen
dira.

Harrobia sasoi onean dagoela
deritzozu?
Gustura nabil mutikoekin. Ikaste-
ko gogoa daukate, eta hiru-lau
badaude hemendik urte batzue-
tara zeozer egiteko moduan.

Partidu honi begira, zelan 
ikusten duzu zure burua?
Nire burua nahiko indartsu ikus-
ten dut. Ondo banago eta neurea
ematen badut, irabazteko moduan
nago. Pilota eskumagaz hasi eta
gero sartu eta eskua mintzea izan
daiteke, eta dena aldatzea, baina
hori ezin dugu pentsatu. Jokatu eta
gustura egon gura dut, eta irabaz-
ten badut hobeto. 

Amaraun bat ikusi dut,
andrazkook urteetan
elkarren artean, elkarri
lotuta osatua
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