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HERRIRIK HERRI
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Gazteen lokalak
erregulatzeko
ordenantza onartu
dute aho batez

Elorrion gazteak batzen diren
behe solairuko 22 lokal dau-
de. Jarduera hori erregulatze-

ko ordenantza landu eta atzoko
udalbatzarren aho batez onartu
zuten. Niko Moreno alkatearen
esanetan, gazteen lokalak “feno-
meno nahiko hedatua dira” eta
arlo hori erregulatzeko “premia”
ikusi dute. Ordenantzagaz gaz-
teen eta lokala dagoen komunita-
tearen arteko hartu-emana “har-
monizatu” gura dute, alde bakoi-
tzaren betebeharrak garbi utzita.

Zeregin horretan lokaletako jabeek
ere erantzukizuna dute: “Orain
arte ez zirela existitzen zirudien”.

Beraz, irail inguruan, alega-
zioak aztertu eta ordenantza behin
betiko onartzen dutenean, gaz-
teen lokalak sortzeko prozedura
arautua jarraitu beharko dute.
Lehenengo Udaletxean jarduera
aldaketarako lizentzia eskaera egin
beharko dute, beharrezko doku-
mentazioagaz: lokaleko espazioa-
ren banaketa jasotzen duen planoa
eta teknikari aren egiaztagiria… 

Ondoren, hilabeteko epean,
auzoko bizilagunei eskaeraren
berri eman eta Konbibentzia Akor-
dioa sinatzeko aukera emango
zaie. Akordio horrek zehaztu gabe-
ko epea du, eta auzotarrek deskan-
tsurako eta ongizaterako duten

baldintza fisiko minimoak eta jar-
dueraren garapenean sortu daitez-
keen arazoak. Gutxiengo baldin-
tzen artean daude lokalak komun
itxia, su-itzalgailuak, emergentzia
argiteria eta erantzukizun zibile-
ko asegurua izatea. 

Bestelako eskakizunen artean
hauek daude: ezingo dute altza-

eskubidea aintzatesten du. Arazo-
rik sortuko balitz udalaren bitar-
tekaritza ere ahalbidetzen du.
Irtenbide batera heldu ezik, akor-
dioa apurtu egin daiteke.

Gutxieneko baldintzak
Ordenantzak batez ere eremu bi
erregulatu gura ditu: Lokalaren

Gazteen, auzotarren eta lokaletako jabeen 
eskubideak eta betebeharrak jasotzen ditu

Elorrion gazteen 22 lokal daude eta “gutxi batzuek bakarrik” sortu dituzte arazoak.

Lokalek komun itxia,
su-itzalgailua eta erantzukizun
zibileko asegurua izan behar
dute, besteak beste

Valentin Irazola bigarren geratu da eta Begoña Garaizabal hirugarren

Natividad Tera irabazle balkoiak
lorez apaintzeko lehiaketan

Natividad Tera lehenengo saria eman dion balkoi apainduan.

Nativida Terak irabazi du Elorri-
ko Merkatarien Elkarteak antola-
tu duen balkoien eta fatxaden
lehenengo txapelketa. Epa-
mahaiak  “loreen konposizio ede-
rra” saritu du. Geranio, alegria eta
pentsamenduak erabili ditu, bes-
teak beste. Lan handia eskatu dio,
baina gustura egin du: “Goizero eta
iluntzero kentzen dizkiet orri hilak

loreei eta sarritan ureztatu behar
izaten ditut”.

Bigarren tokian Valentin Ira-
zola geratu da, Gazeta auzoko

Endozorrotza baserriko laguna.
Baserriko fatxadan atondu dituz-
te loreak, eta orturako erramintak
tartekatu dituzte han eta hemen,
“oso efektu dotorea” lortuz epai-
mahaiaren iritziz.

Hirugarren saria Begoña
Garaizabali eman diote: “Geranio
lilak erabili ditu balkoia janzteko,
eta oso lan ona egin du”. J.D.

Irabazlearen balkoitik
“konposizio orokorraren
dotorezia” azpimarratu dute

ririk kalera atera enbarazua sortu
dezakeenean, eta lokal batetik ger-
tuen dagoenerako gutxieneko dis-
tantzia 20 metrokoa izango da
kale berean badaude, eta 10 metro-
koa aurrez aurreko espaloietan
aurkitzen badira. Arauak ez bete-
tzeak 500etik 5.000 eurora arteko
isuna ekarri dezake. J.D.

25 gazte Saharara
joateko dirua batzen

Elorrioko Institutuko eta Txintxi-
rri ikastolako 25 bat gazte ekimen
berezia prestatzen dabiltza. Aben-
duan Saharara joan gura dute,
hango bizimodua ezagutu eta
kultura elkartrukea egiteko.
Horretarako, bidaia finantzatzen
lagunduko dien dirua batzen 
hasi dira.

Abenduaren 3tik 10era joan
gura dute Saharara 15-16 urte-
ko gazteek. Bidaia “ilusio handiz”
prestatzen ari direla dio Udane

Astobitza Txintxirri ikastolako
ikasleak: “Esperientzia berria da,
eta gogoz hartu dugu”.

Saharan hango errealitatea
ezagutzeaz gainera, kultur elkar-
trukerako hartu-emanak ere sor-
tu gura dituzte: “Oraindik ez
dugu guztiz zehaztu zer egingo

dugun, baina euren kulturaren
berri jaso eta guk geurearen berri
ematea da asmoa: Horretarako,
dantzak, jokoak, tailerrak… egin
gura ditugu”, adierazi du Leire
Agirreazaldegi Elorrioko Institu-
tuko ikasleak.

Gaur kamisetak salgai
Gaur, 22:30ean, Musikaire progra-
maren barruan, Saharako abesla-
ri Aziza Brahimek kontzertua eskai-
niko du plazan, eta emanaldi hori
baliatuko dute stand bat egokitu
eta bertan kamisetak eta pastelak
saltzeko. Kamisetetan ‘Sahara’ ber-
ba euskaraz ageri da eta ‘Elorrio’
saharar hizkuntzan.

Horrez gainera, dirua batze-
ko itsulapikoak ere ipini dituzte
herriko hainbat taberna eta
komertziotan. J.D.

Elorrioko Institutuko eta Txintxirri ikastolako 
gazteek Saharara joan gura dute abenduan 

Aziza Brahim-ek gaur plazan
eskainiko duen kontzertua
baliatuko dute kamisetak
eta pastelak saltzeko

Herriko tabernetan eta
komertzioetan itsulapikoak
ipini dituzte dirua batzeko



anboto 2010eko uztailaren 16a, barikua HHerririk herri 3

DURANGO

PSEk dio bidegorriko
seinaleztapen
proposamena
“legezkoa” dela 
Bidegorrien gaineko mozioari Aitziber Irigorasek 
egindako kritikei erantzun die PSE-EE alderdiak

Bidegorrian seinaleztapena aha-
lik arinen egiteko eta zoruan pin-
tura ez labaingarria erabiltzeko
eskatuz PSE-EEk udalbatzarrean
aurkeztutako mozioa kritikatu
zuen, joan zen astean, Aitziber Iri-
goras alkateak. PSE-EEk kritikei
erantzun die. Egia "desitxura-
tzen" saiatu dela salatu du Idoia
Agorria zinegotzi sozialistak, eta
mozioa betetzeko eskatu dute,
udalbatzarrak onartu zuelako. 

Mozioa eztabaidatu zen egu-
nean ezer esan ez izana salatu
zuen Agorriak: "Hurrengo egune-
ko prentsaurreko batean egin
zituen adierazpenak". Gainera,
"mozioa Hirigintza Batzordean
ere erakutsi zitzaien alderdi guz-
tiei, eta orduan ere ez zuten ezer
esan". Aitziber Irigorasek dudan
ipini zuen zoruko gezietan silue-

ta bakarrik pintatuta uztea legez-
koa ote den, eta informe juridi-
koa eskatu zuela adierazi zuen.
Agorriak esan du "proposamena
legezkoa" dela, "bere ibilbidea
izan duena eta ondo aztertu ondo-
ren aurkeztu duguna". Horrez
gainera, gogoratu zuenez, "duda
legalik izan balu udalbatzarreko
idazkariak hori jakinarazteko
ahalmena zuen, eta ezer esan ez

bazuen, arazo legalik aurkitu ez
zuelako da". Gogoratu zuenez,
bestalde, "askotan” eskatu dute
oinezkoen zebrabideak kolore
bitan ez pintatzeko, eta hala ere
hori egiten jarraitu dute".

Seinaleztapenari buruz zera
dio:"Badakigu dagoeneko ipin-
tzen ari direna, baina aspaldi ipi-
nita behar zuten. Gura denean
gauzak arin egiten dira”. J.D.

“Askotan eskatu dugu
zebrabideak kolore bitan ez
pintatzeko, baina berdin
egiten jarraitu dute”

“Seinaleztapenak aspaldi prest
behar zuen. Gura denean
gauzak arin egiten dira”

Kurutziaga iturriaren pareko tartea hondatuta dago autoak eten barik pasatzen direlako.

Alde Zaharrean hondatutako
lurzoruak konponduko dituzte
Esaterako, Kurutziagako iturriaren ondoko gunea berriztatuko dute

Aurrekontu orokorretako
ohiko sarreren %5 alkate
dekretu bitartez bideratu

daiteke, eta Aitziber Irigoras alka-
teak portzentaia horri dagozkion
1,6 milioi euroak zertara bidera-
tuko dituzten azaldu du.

Udalak ipiniko dituen 80.000
euroekin eta Eusko Jaurlaritzako
Merkagune programatik jaso
duten 113.000 euroekin Alde Zaha-
rreko zorua errekuperatuko dute.
Batetik, Goienkaleko harlauza gri-
sak (erlieberik handiena dutenak)
leunduko dituzte. Bestetik, Alde
Zaharrean hondatuta dauden lur-
zoru guneak konponduko dituz-
te. Horien artean dago Kurutzia-

gako iturri ondokoa, ibilgailu ema-
riaren ondorioz hondatuta dagoe-
na. Lanak laster hasiko dituzte,
esleitzeko prest daude-eta.

Euskaltegia Azterlanera
Bestalde, sasoi bateko Azterlane-
ko eraikina (Maristak ikastetxea-
ren ondoan) alokatu du udalak, eta
hara tokialdatuko dituzte Euskal-
tegia eta Berritzegune zerbitzua.
Ondorioz, eraikinean egokitzapen
lanak egingo dituzte. Lanak ezin-
go dituzte irailerako amaitu. Berri-
tzegune San Faustoko eraikin
batean egon da orain arte. Eraikin
hori aurten eraitsi eta zentro zibi-
ko bat egiten hasiko dira.

Durangoko zonalde batzuk
beste jabe batzuekin partekatzen
ditu udalak, eta zonalde horietan
egin beharreko urbanizazio lane-
tan udalari dagokion kopururako
265.000 euro bideratuko dituzte.

Alkate dekretu bidez bidera-
tuko dituzten beste 105.000 euro

Larrinagatxun udalaren jabetza-
ko lurzoru bati eusten dion hor-
ma indartzeko erabiliko dituzte.

Amaitzeko, 26.500 eurogaz
eta Jaurlaritzako Hezkuntza Sai-
leko 239.000 euroko laguntzagaz,
Zabalarra herri eskolako teilatua
konponduko dute.

3,3 milioiko soberakina
Irigorasen esanetan, 2009an 3,3
milioi euroko soberakina izan du
udalak. Alde batetik, udaleko sail
guztietan doiketak egin dituzte.
Era berean, "Udalkutxari buelta-
tu beharreko hiru milioi euroak
2011tik aurrera hiru urteko epean
bueltatuko ditugu”. J.D.

Goienkaleko lurzorua leundu
egingo dute, oinez ibiltzeko
“deseroso” dagoelako,
Aitziber Irigorasen esanetan

2009an 3,3 milioiko soberakina
izan dute, “batzorde guztiak
doituta” eta Udalkutxari
bueltatu beharrekoa atzeratuta

Arripausuetan zelai berria
eta gimnasioa egiten ari dira

Denboraldi berrirako berdegune
berria izango du Arripausuetak.
Horretarako 331.000 euroko
aurrekontua bideratu dute eta 10
urteko bermea izango du. “Orain
urte batzuk indarrean jarritako
araudi baten ondorioz, Arripau-
sueta nazioarteko partiduak har-
tu ezinda geratu zen; aldaketa-
gaz, berriro hartu ahalko ditu”,

adierazi du Ander Gorrotxategi
udal zinegotziak. Horrez gainera,
aldageletan espazio bat irabazi
dute gimnasio txiki bat jartzeko.

Belar artifiziala berezia da,
eta Euskal Autonomia Erkidegoan
ipintzen den lehenengoa: hiru
nerbio zentral ditu eta zazpi zen-
timetroko altuera, hareaz eta kau-
txo poliuretanoz betea. J.D.

Belar artifiziala aldatu eta 2,5 metro zabalduta
nazioarteko partiduak hartu ahalko ditu
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BERRIZ

ATXONDO OTXANDIO

Apatako frontoian datorren eguaz-
tenean oposizioetarako azterke-
ta eguna izango dute. Hiru lanpos-
tutarako oposizioen azterketa teo-
rikoa egingo dute bertan; herriko
hainbat lanetarako peoi postu bi
eta lantaldeko arduraduna izan-
go denaren postua. 

Lehenengo azterketa peoi iza-
teko hautagaiena izango da, eta
09:00etan hasiko da. Lantaldeko
arduradun izan gura dutenentza-

ko azterketa ordu bi geroago hasi-
ko da, 11:00etan. 

Guztira, azterketak egiten 200
pertsona baino gehiago egongo da
Apatako frontoian. Peoi postueta-
rako azterketarako izena 130 per-
tsona inguruk eman dute, eta
arduradun posturako, berriz, 70
inguruk. Azterketa teorikoa gain-
ditzen duten hautagaiek irailean
azterketa praktikoa egin beharko
dute. A.U.

Eguaztenean  egingo
dute oposizioen
lehenengo azterketa
Hiru lanpostu daude oposiziotan; peoi lanetarako
postu bi eta lantaldeko arduradunaren postua

200 pertsona inguruk egingo dute azterketa Apatako frontoian.

Gaztetxoei zuzendutako
liburutegia igerilekuan

Eguen honetan hasita irailean
igerilekuetako denboraldia amai-
tu arte Otxandioko igerilekuetan
5-16 urte bitarteko gaztetxoei
zuzendatuta liburutegi zerbitzua
eskainiko dute. Gaztetxoek gura
duten liburua aukeratu, euren
datuak utzi eta astebeterako har-
tu ahalko dute liburua igerilekuan
bertan zein etxean irakurtzeko.

Horrez gainera, eguen guztie-
tan gaztetxoei zein helduei zuzen-
dutako ekintzak antolatuko dituz-
te: kantautorek, antzerkia, bideo
emanaldiak, zinema, ipuin kon-
talariak… Kontzertuak 20:00ak
inguruan hasiko dira, eta gazte-
txoei zuzendutakoak eguerdian
garatuko dituzte.

Otxandion finkatuta dagoen
Kataluniako lagun talde batek har-
tu du aurten igerilekuetako gida-
ritza, eta igerileku zerbitzua bes-
telako ekintzekin osatzea erabaki
dute. Otxandioko igerilekuak aste-
lehenetik domekara egoten dira
zabalik, 11:00etatik 20:00etara.
Taberna, berriz, 11:00etatik gauer-
dira bitartean. J.D.

Hainbat liburu aukeran ipiniko dituzte; gura 
dutena aukeratu eta astebeterako hartu daiteke

Udal idatziak euskara
hutsean jasotzeko aukera 
Testuetan euskara ulerterreza erabiliko dute; 
beste hainbat herritan harrera ona izan ei du

Udalagaz euskaraz kanpainaren
barruan, udaleko idatziak eus-
kara hutsez jasotzeko aukera
eskainiko dute hemendik aurre-
ra. Herritarren artean fitxa bat
zabalduko dute, eta hura bete-
tzea eta Udaletxeko buzoian

uztea nahiko izango da idatziak
euskaraz jasotzeko.

Otxandiarren %80k baino
gehiagok daki euskaraz, eta Otxan-
dio Udalerri Euskaldunen Manko-
munitateko kide da 2007az geroz-
tik. Horrez gainera, udal bulegoe-
tako behargin guztiak euskaldunak
dira, eta azken urteotan “asko aurre-
ratu da euskararen udal erabileran”,
Euskara Batzordeko kideek adie-
razi dutenez. Horregatik, beste
herri batzuetan legez, “udalagaz
euskaraz jardun gura duten euskal-

dunei horretarako aukera eskaini
gura diegu”, adierazi dute Euskara
Batzordeko kideek.

Edonork ulertzeko euskara
Testuetan euskara “ulerterraza”
erabiliko ei dute; “edozein euskal-
dunek ulertzeko modukoa”, azal-
du dutenez:“Beste herri batzueta-

ko esperientziaren arabera, herri-
tarrek ez dute inongo arazorik
edukitzen horrelako idatziak uler-
tzeko”. Beraz, herritarrei “beldurra
alde batera utzi” eta ekimenean
parte hartzeko gonbita luzatu gura
izan diete. J.D.

Otxandiarren %80k baino
gehiagok daki euskaraz, eta
2007tik Udalerri Euskaldunen
Mankomunitatean dago

Beste herri batzuetan “ez 
dute ezelako arazorik izan”
idatziak euskaraz ulertzeko

Horrez gainera, eguenetan
musika kontzertuak, zinema
eta bideo emanaldiak
eskainiko dituzte 

Beste enpresa batek egingo ditu gelditzen diren lanak.

Eskalatzeko lokala
oraindik ez dago
guztiz amaituta
Udala eta Amaraune taldeak datorren 
eguaztenean egingo dute hurrengo batzarra

Eskalatzeko lokala oraindik
ez dago guztiz amaituta.
Koltxoia boulderretik urrun

gelditu da eta hori hurreratu behar
dute, ilungune batean argiak ipi-
ni behar dituzte eta skate gunea-
ren ertzbatean bigungarria. Loka-
la gertu egoteko lan horiek amai-
tzea falta dela adierazi du Puri
Perez Kirol Batzordeko Presiden-
teak. “Enpresak ez zituen konpon-
keta horiek egin, eta esan bage-
nion ere ez zuen lana amaitzen”,
dio Perezek. Beraz, azkenean,
“beste enpresa batek emango die
amaiera lanei”. Amaraune taldea
kexu da, “urrian lanen %99 amai-
tuta zegoen eta asko atzeratzen
dabil”. 

Bestalde, hasiera batean loka-
laren arduraren inguruan Ama-
raune eskalada taldea eta udala
ez ziren ados ipintzen. Amarau-
ne taldeak udala arduratzea gura
zuen, “udal erakundea” zelako;
bestalde, udalak Amaraunek ges-
tionatzea hobeto ikusten zuen

“kirol taldeak frontoia eramaten
duen moduan”. Erabaki hori, bai-
na, hartuta dago, eta udala ardu-
ratuko da. 

Amaraune taldea eta udala
hartu-emanetan daude. Orain
arte hartutako erabakien artean
lokalera sartu-irtenak erregistra-
tzeko sistema eta segurtasuna
bermatzeko kamara ipintzea dau-
de. Sarreran hatz-marka bidezko
sistema ipintzea begiratzen dabil-
tza. Tarifa, ordutegi eta oinarriz-
ko arauen  inguruan ere berba egin
dute. Amaraune taldeak bilera
informatiboa izan du aste hone-
tan, eta “arauekin ados” daude. 

Udala eta amaraune taldeak
hurrengo bilera datorren eguaz-
tenean izango dutela adierazi du
Puri Perezek, Kirol Batzordeko
Presidenteak. G.A.

Amaraune taldea kexu da
“lanak asko atzeratzen”
dabiltzalako 

Lur sail batzuk
desjabetu dituzte
hiltegia egiteko
Hiltegi berriko lanetarako trami-
teak aurrera doaz. Bertara sartze-
ko bidea egiteko Ametzualdeko
lurrak hiru jaberenak direla azal-
du dute, eguazten honetan, oso-
ko bilkuran. Jabe bigaz akordioa
lortzera heldu direla esan dute, bai-
na jabeetako bategaz ez dute lor-
tu berba egiterik ere urte bi eta
erdian. Azaldu dutenez, hura nahi-
taez desjabetzea “beste erremedio-
rik ez” dauka Udalak.

Lursailen jabea agertuz gero,
beste jabeei legez metro karratu-
ko diru kopuru bat (9,45 euro)
emango diote. 3.807 metro koa-
dro desjabetuko ditu Udalak, eta
sarbideko lanek irauten duten
bitartean 1.994 metro koadro
gehiago beharko dituzte. 

Alkateak azaldu duenez, “hil-
tegiaren lanak tramitazioak amai-
tu eta ahal denik lasterren hastea
da asmoa”. Lur mugimenduak uda
eta udazkenean egin gurako lituz-
ketela adierazi du, baina tramiteen
menpe daudela epeak. A.U.

Nahitaezko desjabetza onartu
du Udalak, jabeagaz berba
egiterik lortu ez duelako
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IZURTZA

MALLABIA

MAÑARIA

IURRETA

Onartu dute udal
baratzen erabilera
arautuko duen
ordenantza

EAJko zinegotzi bat falta izan
zen joan zen barikuko udal-
batzarrean, eta Iñaki Toto-

rikaguena alkatearen kalitateko
botoagaz onartu zuten udal bara-
tzen erabilera arautzen duen orde-
nantza. Jeltzaleek eta Ezker Batu-
ko zinegotziek alde, eta PSEko eta
PPko ordezkariek proposamena-
ren kontra bozkatu zuten.

Urkiola Landa Garapena
elkartegaz bat eginda, eskaria egi-
ten duten herritarrei udal ortu bat
esleitzea helburu duen  egitasmoa

aurreratuen daukan Durangalde-
ko herria da Iurreta, ordenantza
onartu duen lehenengoa.

Aisialdiko udal baratzen era-
bilera zuzenduko duten arauak
dira barikuan onartutako ordenan-
tza honek zehazten dituenak; bes-
teak beste, udalak izango dituen
eskumen eta betebeharrak, ortuak
jorratzeko erabili ahalko den tres-
neria, azpiegituraren mantenua-
ri eta erabilerari dagozkien hain-
bat irizpide, baratzean sortutako
hondakinen tratamendua zela-
koa izan behar den (ortuetan sor-
tutako hondakin organikoak berre-
rabiltzeko konpostajerako balia-
bideak ipiniko dituzte) eta udal
baratzetan ekoizten direnak pro-
duktu ekologikoak izan behar
dutela jasotzen du araudiak.

Udal baratzeak atontzeko
obra zibila (tresneria gordetzeko
eraikina, hesia etab.) ia amaituta
dagoela aipatu digu asteon Toto-
rikaguena alkateak, eta hile honen
amaieran edo abuztu hasieran
amaitzea aurreikusi dutela uda-
lean. Ortuen esleipen prozedi-
menduari irailean ekingo dio uda-

“Aisialdiko udal baratzen erabilera zuzenduko
duten arauak” dira ordenantzak biltzen dituenak

Herritarrak ortuak erabiltzen urrian hasi ahal izatea gura du udalak.

Udal baratzetan ekoizten
direnak produktu
ekologikoak izan beharko
direla zehazten du araudiak

lak, eta urrirako ortuak prest ego-
tea da helburua.

Udal ortuen azpiegituren kon-
trola eta kudeaketa bere ardura-
koak izango dituen begirale baten
figura ere aurreikusi du joan zen
barikuan udalean onartu zuten
ordenantzak, eta bere egitekoak
ere zehazten ditu araudiak. I.E. 

Azpiegituren kontrolaren eta
kudeaketaren ardura izango
duen begirale baten figura
ere aurreikusi dute araudian

Eskolako sukaldea udan
eraberrituko dute 

Mallabiko Learreta Markina herri
eskolan ume kopuruak gora egin
du. Eskola egokitzeko obrak due-
la urte bi martxan jarri zituen uda-
lak. Sukaldea eraberritzea da aur-
tengo udako oporretan egingo

dutena. Datorren urtean haurresko-
lan egin beharreko lanak udalbatza-
rrak asteon onartu ditu. Haurresko-
lan komun gehiago egingo dituzte.
Gela gehiago jarriko dituzte, baita
leihoak aldatu ere. Obra honek
309.000 euroko diru-atala eskatzen
du. Udalak Eusko Jaurlaritzaren
laguntza du. Eskolako komunak eta
saneamendua orain urte bi kon-
pondu zituzten. Aldagelak eta fron-
toia atondu zituzten iaz, jolaslekuak
handituz. Eskoletako irisgarritasu-
na hobetu beharra dagoela azaldu
du Aitor Loiola alkateak. J.G.

Ume kopuruak gora egin duela-eta, duela urte
bi herri eskola eraberritzeari ekin zion udalak

Haurreskolako datorren
urteko lanak asteon onartu
ditu udalbatzarrak

Kultura batzordean batzen diren
zinegotzi gehienen botoak jasota
aukeratu zuten, joan zen astean,
Ainhoa Garate otxandiarrak lehia-
ketara aurkeztutako kartela herri-
ko iraileko jaiak iragartzeko. Lehia-
ketaren oinarrietan jasotzen dena-
ren arabera, 250 euroko saria
dagokio irabazleari.

Jaiaren elkargune nagusia eta
dantzari biren irudia agertzen
dituen marrazkia da kartel ira-

bazlearen osagai nagusia. More
kolore  biziko atzealdean islatzen
du kartelak jai giroaren erakusle
den uneetako bat.

Bost lagunek aurkeztu dituz-
te euren proposamenak lehiake-
tara. Jaso dituzten lan guztiak bil-
du eta erakusketa batean ikusgai
ipiniko dituzte Udaletxean.  I.E. 

Otxandiar baten kartela
aukeratu dute jaietarako
Aurkeztu dituzten bost proposamenetatik, Ainhoa
Garate otxandiarrarena hautatu du epaimahaiak

Herriko ia 20 pilotazale
binakako txapelketan

Ekainean ekin zieten gizonez-
koek partiduei, eta laster finalau-
rrekoak igarota, abuztuaren 16an,
San Roke egunean jokatuko
dituzte finalak. Herriko pilota
eskolak antolatuta, bestalde, hiru-

garren urtea da aurtengoa emaku-
mezko pilotarien txapelketa ere
jokatuko dutena. Herriko emaku-
mezkoek osatutako sei bikotek jar-
dungo dute txapelketan.

Herrian tradizio luzekoa den
gizonezkoen txapelketan, bestal-
de, 16 eta 50 urte bitarteko pilo-
tazaleek dihardute parte hartzen:
13 bikotek eman dute izena.

Astelehen eta martitzenetan
jokatzen dituzte urtean zehar ere
herriko 15 umeren pilota eskolak
antolatzen duen mañariarren pilo-
ta txapelketako partiduak. I.E. 

Emakumezkoen sei eta gizonezkoen hamahiru 
bikotek dihardute txapelketan parte hartzen 

Laster jokatuko dituzte
gizonezkoek finalaurrekoak,
eta datorren astean ekingo
diete emakumeek partiduei  

Jai giroa islatzen duen irudia
da kultura batzordeko kideek
osatutako epaimahaiak jaiak
iragartzeko hautatu duena

Jaso dituzten proposamenak
bildu, eta udaletxean ikusgai
ipintzea dute asmoa
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ABADIÑO

GARAI

Postal lehiaketa antolatu
dute hirugarren biderrez

Oporretan zauden lekuan postal
bat erosi, euskaraz idatzitako des-
kribapen labur bat egin eta Zaldi-
barko Udal Liburutegira irailaren
17a baino lehenago postaz bida-
liz gero, 100 euro irabazi daitezke.
Bigarren sarituak 60 euro jasoko
luke, eta 16 urtetik beherakoek 30
euro. Postala Euskal Herria 5 behea
48250 helbidera bidali behar da,
zigiluagaz eta zigilu markagaz.
Postalean telefonoa ere ipini behar
da. Javier Vidal, Zaldibarko libu-
ruzainak adierazi duenez, "saritu-
ko dena postala eta deskribapena
polita eta originala izatea da. Hau

da, "postala hondartza eta palme-
rak ez izatea". Deskribapena labu-
rra izan behar da, eta norbere
hitzekin idatzia "lagun bati bida-
liko bazenio legez", azaldu du libu-
ruzainak. Ondoren, bidaltzen diren
postal guztiekin erakusketa bat
egingo dute Liburutegian. 

Aurtengoa hirugarren aldia
da Zaldibarko Liburutegia eta Eus-
kara Sailak postal lehiaketa anto-
latzen dutena. Ekimenaren helbu-
rua euskaraz idaztera bultzatzea
da. Aurten liburutegi berriagaz
parte-hartze handiagoa itxaroten
du liburuzainak. G.A.

Zaldibarko Liburutegiak eta Euskara Sailak 
antolatuta, 100 euroko saria jasoko du irabazleak

ZALDIBAR

Santiago, Santana eta Saninazio
jaien barruan herri-bazkaria
antolatu du Trumoitte kultur
elkarteak, jaiak eratzeaz ardura-
tzen den taldeak. Abuztuaren
1ean izango da hitzordu hori, eta
dagoeneko badago izena emate-
ko aukera.

Uztailaren 27an ipini dute
azken eguna apuntatzeko. Baz-
karian parte hartu gura dutenek
Udaletxera joan behar dute; txar-
tela eskuratzeko nagusiek 20
euro ordainduko dute, eta
umeek, berriz, 10. 

Uztailaren 23an hasi eta
herri-bazkariagaz batera amai-
tuko dira Garaiko jaiak. 12.000
euro inguru emango ditu Uda-
lak jaiak prestatzeko. M.O. 

Bazkarirako
izena emateko
epea hasi da

Udarako prest, atzo arratsal-
dean inauguratu zuten
Eroski hipermerkatuaren

aldamenean azken urtean aton-
tzen jardun duten eta iazko aurre-
kontuan jasotako aisialdirako gune
berria. Atzo arratsaldean gozatu
zuten umeek parkea lehenengoz.

Atzo goizean egin zuen
188.000 euroko inbertsioagaz era-
tu duten gunearen hedabideen
aurreko aurkezpena udal gober-
nuak. Jose Luis Navarro alkateak
eta Marisa Vazquez zinegotziak
egin zituzten gidari lanak. Laku

artifiziala eta umeentzako hain-
bat gailu ipini dituzte: txintxaunak,
tirolina bat, lakuaren alde batetik
bestera igarotzeko txalupatxoa... 

Oraindik amaitu barik dauden
lanen artean, gerizpea emango
duten pergola bi eta farola berriak
aipatu ditu alkateak. Parkeak behar
duen elektrizitatea sortuko duen
eguzki energia bidezko instala-
zioa ere eraikitzeke dago. 

Datorren urtean, bestalde,
lursailaren beheko aldean errete-
gia eta mahaiak ipintzeko asmoa
dutela azaldu du alkateak. I.E. 

Herriko umeek “gozatu dezaten” atondutako gunea dela esanez aurkeztu du parkea alkateak.

Laku artifiziala eta uretan
jolasteko gailuak parke berrian
Atzo arratsaldean inauguratu zuten aisialdigune berria; herriko umeek
zeukaten 17:00etan parke berrira gerturatzeko gonbidapen berezia

Txintxaunak, tirolina bat eta
lakuaren alde batetik bestera
igarotzeko txalupatxoa
atondu dituzte parke berrian

Iazko aurrekontuan jasotako
proiektua da; 188.000 euroko
inbertsioagaz burutu dute

Udagaz batera hainbat herri eta auzotako jaiak datoz, eta Gere-
dian ere ez diote hutsik egingo urteroko zitari. Abuztuaren 5ean
hasiko dira Salbadore jaiak, donien atxa altxatuz, eta lau egu-
netan zehar makina bat ekitaldi prestatuko dituzte. Tartean lehia-
keta ugari izango da: tortilla, bakailao, briska, karabina eta igel
txapelketak, asto lasterketa... Abuztuaren 6an, barikuan, bertso
saioan izango dira Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Igor Elor-
tza eta Jon Maia, Unai Iturriagaren aginduetara. Egun horretan
moduan, egunero ekarriko dute erromeria talderen bat.

Abuztuaren 5etik 8ra bitarte,
Salbadore jaiak Gerediagan

DURANGALDEA

Maiatzean gose greban egon ondoren, elorriarrak berriro ere pro-
testari ekin zion uztailaren 10ean. Preso moduan dagozkion esku-
bideen alde dihardu gose greban. Familiak bakarrik bisitatu deza-
ke, eta aurrez aurreko bisitak bere bikoteagaz bakarrik baimen-
du dizkiote. 24 orduak isolatuta ematen ditu; 23 zeldan. Astean
telefono dei bi egiteko aukera dauka, eta ez diote ikasketak buru-
tzen utzi. Aurrez aurrekoen ondoren, odol eta txiz analisiak egi-
ten dizkiote. Ez diote izaera politikoa onartzen, eta greban dagoe-
netik liburutegira eta gimnasiora joatea debekatu diote.

Andoni Zengotitabengoa gose
greban dago berriz ere

ELORRIO

Saharako eta Errusiako umeei
harrera egin diete eskualdean

Saharako eta Errusiako umeak etorri dira Durangaldera azken
egunotan, eta oraindik ere baten bat heltzeko dago. Herria eta
Kainabera elkarteek bultzatuta, ume hauek eskualdeko fami-
liekin pasatuko dute uda sasoia. Gaur, Durangoko Udaletxean
egin diete harrera urira etorritakoei.

Saharako 30 haur izango dira eskualdean, irailaren 8ra arte.
14 daude Durangon, 11 Elorrion eta 5 Berrizen. Durangokoek
askaria egin zuten eguaztenean, Herria elkartean. Kainabera-
ren bidez 65 ume etorriko dira Euskal Herrira, eta horietatik
29 izango dira eskualdean. 11 astelehenean ailegatuko dira.

2010eko Ferixa Nausikoak iragarriko dituen 'Kolore biziak' ize-
neko irudian, koadrodun zapia buruan duela jaietako soinuak
zabaltzen dituen lagun bat ageri da. Uztailaren 12an eman zuen
erabakia epaimahaiak. Mahai honetako kideek, berrikuntza
moduan, aurretik
jendearen iritzia
jakiteko aukera izan
dute. Cristina Sierra
kultura zinegotzia,
Javier Salaberria eta
Mª Carmen Muñoz
zinegotziak, Maita-
ne Iribar udaleko
berdintasun tekni-
k a r i a  e t a  Jo s e
Ramon Lazkano eta
Iñaki Larrañaga jai
batzordeko kideek
osatu dute epai-
mahaia.  Hor iek
guztiek Lorea Litra-
go diseinatzailea-
ren aholkularitza-
pean jardun dute.

Alex Castañaresek irabazi du
jaietako kartel lehiaketa

ABADIÑO
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BERBAZ
“Euskal selekzioa aldarrikatzea eta indarrak
batzea da Mendi Martxaren helburua”
Hamargarren Mendi Martxa antolatu du ESAITek. Atxondotik ere pasatuko da; azken zehaztasunak lotzen dabiltza

tzea eskatzen diogu. Partai-
deei dagokienez, 100 pertso-
nako muga jartzen da, baina
ez dago arazorik egun baten
gerturatu eta etapa solteak
egiteko.

Etapak zelakoak izaten dira? Pres-
tatuta egon behar da?
Ez da mendizale profesiona-
la izan behar, baina apur bat
m e n d i a n  i b i l i t a  e g o t e a
komeni  da.  Etapak nor ma-
lean arazo bar ik  egi tekoak
d i r a ,  b a i n a  e t a p a  e g i t e k o
indar barik egonez gero fur-
g o n e t a  b a t  d a g o  h u r re n g o
herriraino joateko. Jendeak
e z  d e z a l a  b e l d u r r i k  e d u k i .
Mendi Martxak daukan gau-
za ona hori da, mendian egi-
t e n  d u g u l a ,  e g u n e a n  6 - 8
ordu izaten dira, eta ez men-
dian bakarrik, herriak ezagu-
tzeko aukera ere egoten da,
eta ekitaldi asko. Oso aberas-
garria da eta jende jatorrak
hartzen du parte. Ea Duran-
galdeko gazteak,  batez ere,
animatzen diren! A.Ugalde

ESAITek Euskal Selek-
zioaren aldeko  10.
Mendi Martxa antola-

tu du aurten. Uztailaren 31tik
abuztuaren 8ra egingo dute
ibilaldia, eta gure eskualde-
tik ere pasatuko da. Abuz-
tuaren 5ean martxa Atxon-
dora helduko da, Elgetatik,
eta hurrengo egunean Ara-
maiora joango da. Durangal-
deko etapak antolatzen
Durangaldeko lagun talde
bat dabil. Euretako bat da
Julen Azkoaga.

Euskal Herriko hainbat herrita-
tik pasatuko da Mendi Martxa...
E z  d a  b e t i  E u s k a l  He r r i k o
probintzia guztietatik pasa-
tzen, baina aurtengoan bai.
Normalean, zortzi egun iza-
ten dira. Aurten hamargarren
aldia denez, egun bat gehia-
g o  i z a n g o  d u ,  e t a  E l g e t a n

egun osoko jaialdia egingo
dugu, abuztuaren 4an. Aur-
t e n ,  g a i n e r a ,  l e h e n  Me n d i
Ma r t x a k o  i b i l b i d e a  e g i n g o
d a ,  b a i n a  a u r k a k o  n o ra b i -
dean. 

Denboratxoa daroazu Mendi
Martxan parte hartzen.
Lagun batzuekin joan nin-
tzen lehenengoz, eta orduan
16 urte genituen. Gurasoen
lagun batzuekin joan ginen,
eta partaideen artean nahiko
umeak ginen orduan. Urtero-
urtero joaten jarraitu dugu,
eta  hau bosgarrena izango
da. Bertako jendea ezagutu
eta konfiantza hartu dugu.
Aurten Durangaldetik pasa-
t z e n  d e l a  i k u s i t a ,  b e r t a k o
etapak antolatzen ibiltzeko
eskatu digute.

‘Sherpa’ lana ere egin duzue ari-
nago.
Lehengo urtean eurek eska-
tuta etapa baten sherpa lana
e s a t e n  d e n a  e g i n  g e n u e n .
Gutxienez, lau bat lagun ego-
t e n  d i r a  b a i  a u r r e a n  b a i
a t ze a n ;  w a l k i e k i n  j e n d e a r i
bidea erakusten eta  seina-
leak jartzen egon behar iza-
t e n  d i r a .  Ia z  h o r i  e g i n

genuen, eta aurten,  etapan
sherpa lana egiteaz gainera,
Atxondoko harrera eta ekital-
diak prestatuko ditugu.

Zer prestatu duzue?
He r r i  g u z t i e t a n  i z a t e n  d a
harrera moduko bat, eta hori
p re s t a t z e a z  g a i n e ra ,  o ra i n
Atxondo eta inguruetako kul-
tur eta kirol eragileen atxiki-

menduak jasotzen gabiltza.
Martxa Atxondora heltzean
h a r r e r a  e k i t a l d i a  e g i n g o
dugu, eta saiatuko gara kiro-
l a r i re n  b a t  e k a r t z e n .  G e r o
herri gehienetan herri-afaria
prestatzen saiatzen gara, eta
k o n t z e r t u r e n  b a t  e r e  l o t u
gura dugu. Kontua martxako
jendeaz gainera Atxondoko
eta inguruetako jendea ber-
t a ra t z e a  d a .  Ga r ra n t z i t s u a
izaten da talde eta pertsonen
atxikimenduak batzea. Azken

f i n e a n ,  m e n d i  m a r t x a r e n
helburua hori da: aldarrika-
tzea, nazio garen herri legez,
euskal selekzioa behar dugu-
la, eta indarrak batzea.

Martxa egitekotan, osorik egin
behar da?
Dena egitera edo egun sol-
t e a k  e g i t e r a  j o a n  d a i t e k e .
Mendi Martxa guztia egiteko

izena emateko epea zabalik
d a g o,  e t a  E S A I Te n  w e b g u -
nean topatu daiteke zer egin
behar den. 200 euro jartzen
dira,  eta  etapa bakoitzean,
e g u n e r a k o  b e h a r  d u z u n a
b a i n o  e z  d u z u  e r a m a t e n
aldean; kamioi txiki bat dago
beste gauza guztiekin. Herri
batera heltzen garenean, afa-
r i a ,  l o  e g i t e k o  l e k u a ,
dutxak. . .  egoten dira .  Ezin
duenari osorik egin, egunean
ber tan borondatea ordain-

Julen Azkoaga •

ESAITen Mendi Martxan
Durangaldeko etapa 
antolatzen dabilen lagun
taldekoa da 

Ezkerretik eskumara: Julen
Azkoaga, Unai Azkune, Beñat
Azkoaga eta Gorka Gorrotxategi

“ESAITen webgunean dago Medi Martxa
egiteko informazioa; egun solteetan ere

joan daiteke, borondatea emanda” 

“16 urtegaz joan
nintzen lehenengoz,
eta ordutik urtero
errepikatu dut”

“Mendiko etapez
gainera, herrietako
ekitaldiak ere oso
aberasgarriak dira”
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EKONOMIA
kolaborazinoa

Ainhoa Iturbe
EHNE sindikatua

Ekonomiaren
traktoreak vs.
traktorearen 
ekonomia

Ekonomia eta krisia gora eta
behera dabilgu denok aspaldi
honetan. Batzuk, handiek,
hobetzen doala errepikatuz,
krisia amaierara heltzen ari
delaka; langileek, lan egin
guran, krisiaren tunelaren
amaiera non ote dagoen
antzeman ezinik, EREen
aroan buru-belarri sartuta.

Ahaztu zaigu ekonomi
modeloaren inguruko
hausnarketa egin beharra. Bi
mila euroko bonoa kotxeak
erosteko, hirurehun euroko
bonoa altzariak erosteko eta
euro bateko bonoa “la chispa
de la vida” den Coka-Cola
edan ahal izateko.

Horrela konpondu digute
ekonomia eta bizimodua.
Kontsumitu, kontsumitu...
Marxek, Grouchok esan
zuena parafraseatuz, kontsu-
mitu, gerra da eta. Eta
kontsumitzen ez badugu
nonon gerra bat, beste bat
gehiago, antolatu beharko
dugu, Irakeko petrolioa
eskuratzeko, Hego Amerikako
uretaz jabetzeko edo Soma-
liako atuna izateko fresko-
fresko.

Sarritan diote ekonomia-
ren traktoreak behar ditugula
gure bizimoduak mantentze-
ko, aberastasunari eusteko.
Traktorez traktore, orain dela
20 urte, Euskal Autonomia
Erkidegoan 15.000 behitegi
zeuden, eta orain 800 beste-
rik ez; Bizkaiari dagokionez,
1991. urtean 11.000 pertsona
baino gehiago zeuden lanean
nekazaritzarekin zuzenean
lotuta, 2001. urtean 5.000
pasatxo, eta gaur egun?

Eskualdeko lur gero eta
gehiago porlanez estaltzen
da, ustez ekonomiaren
traktoreak diren eraikuntza
eta automozioarentzako, eta
bitartean mundu guztiak,
politikari, funtzionario,
herriak guretzat egunerokoa
den zerbait ahazten du:
baserritarrok traktorearen
ekonomia ekonomia traktore
bihurtzen dugula, egunero
behar dugun jatekoa sortzeak
lanpostu askoren sortzea ere
ekar dezakeela.

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

EMAn 14 beharginek
onartu dute kalte-ordaina

El Material Aislante epresako
zuzendaritza eta sindikatuek
azken batzarrean konpromiso
batzuk hartu zituzten, baina doku-
mentu batzuen faltan kontsulta
epea hilabete luzatu dute. LABek
dioenez, “bileran hartutako kon-
promisoak enpresaren aldetik zer-
tan gelditzen diren ikusi beharko
dugu orain”. Enpresak lan delega-
ritzan aurkeztutako hamabost

kaleratzeen artean, hamalau lan-
gilek enpresak eskainitako kalte-
ordaina onartu dute. Kalera joan
gura ez duen beharginari dagokio-
nez, berriz, enpresan jarraitzeko
konpromisoa hartu du EMAk, lan-
poltsa sortuz; LEEa irauten duen
bitartean postuak mantenduko
dira. Eta LEEa sindikatuen sina-
dura barik joango da, “lan aginta-
ritzak hartuko du erabakia”. G.A

DURANGALDEA

ABADIÑO

Langileek greba egingo
dute Rothenberger-en

Rothenberger Abadiñoko
enpresan Enpresa Komitea
mobilizazioekin hasi da aste

honetan. Baina, Sindikatuek dio-
tenez, datorren astelehenetik egue-
nera txanda bakoitzean lau ordu-
ko greba egingo dute. Beharginek
konbenioa negoziatu gura dute.
Izan ere, aurreko bi urteetan sol-
datak izoztu egin zituzten, enpre-
saren egoeragatik, eta “galera
horien zati bat berreskuratu gura
dugu”, dio CCOO sindikatuko
Roberto Martínek. Bi urte horie-
tako KPIak eguneratzea eskatzen
dute beharginek, datorren urteko
lehen seihileetan beranduen jota.
Martínek dioenez, “enpresaren
egoera hobea da bai eskaeretan bai
emaitzetan, baina enpresak solda-
tak bere horretan utzi gura ditu,
igoerarik barik, eta ez dugu onar-
tzen”. Bestalde, Gizpuzkoako metal
arloko konbenioan onurak badau-
de horiek ere ezartzea eskatzen
dute.

Enpresak grebaren eragina
txikitzeko ordutegien malgutzea
ezarri duela azaldu dute sindika-
tuek; “larunbatean lan egitea eska-
tu digute”. Baina Enpresa Komiteak
asanbladara deitu du neurri horre-
kin ados ez dagoelako eta “lanik
ez egiteko”eskatzeko. Enpresa
Komitea bihar enpresara joango da,
“bozkatutakoa errespetatzeko eta
greba bateratuta hasteko”. G.A Astelehenetik eguenera txanda bakoitzean lau orduko greba egingo dute.

Enpresa Komiteak deituta, mobilizazioak egin dituzte aste honetan

Kontsulta epea hilabete luzatu behar izan dute,
dokumentu batzuk aurkeztea falta zelako

Energia kontsumoa
aurrezteko auditoriak

Durangaldeko dendek %15 eta
%25 bitarteko energia kontsumoa
aurrezteko +Dendak elkarteak
ikuskaritzak kudeatuko ditu, nego-
zioen “lehiakortasunerako  garran-
tzitsutzat” daukatelako.

Auditoreek egindako txoste-
nean denda bakoitzean energia
kontsumoa txikitu eta horrela dirua
aurrezteko egin beharreko hobe-
kuntzak zehaztuko dituzte. 

Kostuari dagokionez, batez-
beste, denda bakoitzak 75 euro
ordaindu beharko du; +Dendak-
en egoitzan eman behar da izena. 

Trukerako 100 txartel saritan
Txartela erabiltzean pizza, gosari
eta meriendengatik trukatzeko 100
txartel irabazteko aukera eskain-
tzen du + Dendak-ek, Telepizza eta
Café Misarben alda daitezke G.A

+ Dendak elkarteak kudeatuko ditu auditoriak
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KULTURA

Folklore jaialdiak Durangaldean
Uztailaren 23an Bulgaria eta Brasilgo dantzak ditugu
Berrizen, eta uztailaren 30erako antolatu du Kriskitin
taldeak Dagestango dantzarien emanaldia Durangon.

Rock Izar eskolan sortutako proiektua da Alicia
Moreno gaztea kantari duena: Ibon Larrañaga, Dani
Ortega eta Dario Campos ditu taldekide.

Alice & The Blackfeet12 13

MUSIKA LEHIAKETA

DDaannbbaakkaa
lehiaketaren
laugarren
edizioa prest

II railaren 17ra arteko tartea
dute Danbaka musika lehia-
ketan izena eman gura duten

Debagoieneko, Debabarreneko
eta Durangaldeko musika taldeek.
Izena emateko epea zabalik dagoe-
la iragarri eta Durangaldeko musi-
kariak parte hartzera deitu dituz-
te aurreko edizioan parte hartu
zuen Ymotek taldeko kide bik eta
antolatzaileek Plateruenean. 

Laugarren edizioa du Danba-
kak aurtengoa, eta aipatutako hiru
eskualdeetako proposamen musi-
kalen isla izango dira Elgetako
Espaloia kafe antzokian urrian,
azaroan eta abenduan izango
diren zuzenekoak. Taldeentzako
euren lana erakusteko aukera, eta
eskualdeotako musikazale guz-

tientzako, Durangaldean, Deba-
goienean eta Debabarrenean bizi-
bizirik dagoen musika mugimen-
duaren emaitzak ezagutzeko auke-
ra da Danbaka lehiaketa.

Izena ematen dutenetatik
lehiaketan parte hartuko duten 19
taldeak epaimahaiak hautatuko
ditu, eta ikusleek aukeratuko dute
hogeigarrena. Hiru sari daude;
sari nagusia, Debagoieneko talde
onenaren saria eta ikuslearen saria.

“Euskal Herrian dugun auke-
ra onena” dela-eta, euren lanak
Danbakara bidaltzera animatu
ditu Ymotekeko  Asier Otaduik
Durangaldeko taldeak: hiru kan-
ta eta taldearen datuak bidaltze-
ra. Informazio gehiago www.dan-
baka.com helbidean duzue. I.E.

Bigarren urtez,
Durangaldeko
musikariek ere har
dezakete parte
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DANTZA EMANALDIAK

UU ztailaren 22 eta 23an,
20:00etan dira Olakueta-
ko frontoiko munduko

dantzen emanaldiak. Azken urtee-
tako ohiturari jarrituz, Portugale-
teko Nazioarteko folklore jaial-
dian parte hartzen dutenetariko
bi taldek eskainiko dituzte euren
kulturako dantzak Berrizen.

Brasilgo Banze taldearen ema-
naldia uztailaren 22an, eta Bulga-
riako Naiden Kirov taldearena
uztailaren 23an antolatu dituzte
Berrizen. Umeek euro batean eta
nagusiek bostean eskuratu ahal-
ko dute emanaldirako sarrera.

Dagestan Durangon
Durangon ere, azken urteetako
ohiturari jarraituz dauzkagu bes-
te herrialde batzuetako dantzen
erakusleak uztailean bisitan.  Kris-
kitin dantza taldeak antolatu duen
eta Uda Kalean Bizi programa-
zioaren barruan dagoen nazioar-
teko folklore jaialdiaren emanal-

dia da, uztailaren 30ean 22:30ean,
Andra Marian egingo dutena.

Felix Arkarazok egingo du
Dagestango Errepublikako Leginz-
ka taldearen aurkezpena, eta
ondoren igoko dira taldeko 35
dantzariak oholtza gainera. Taldea-
ri izena ematen diona, Kaukaso-

ko sinboloetako bat den Leginz-
ka dantza, eskainiko dute besteak
beste. Orain mende erdi sortu
zuten gaur egun 24 gizonek eta
11 emakumek osatzen duten tal-
dea. Herri-dantzen emanaldi huts
legez barik, euren herriaren his-
toriaren zati baten antzezpen
moduan ere ulertzen dute folklo-
rea uztailaren 30ean Durangon
izango ditugun dantzariek.  

Kriskitin Europeaden
Urteroko uztaileko nazioarteko
folklore jaialdiaren aurretik, uztai-
laren 16tik 28ra bitartean, beste
hitzordu bat dauka Durangoko
Kriskitin taldeak: Italiako Bolza-
no herrian antolatzen duten
Europeade folklore jaialdian har-
tuko dute parte dantzariek. 

Europako hainbat herrial-
detako 203 dantza taldek hartu-
ko dute Europeade jaialdiaren 47.
edizio honetan parte, tartean
Durangoko Kriskitinek: “Hizkun-
tza, ohitura, dantza eta musika
anitzak ezagutu eta geurea era-
kustera goaz Italiara”. I.E.

Munduko dantza eta musikak 
Berriz eta Durangon uztailean
Uztailaren 22an eta 23an Berrizko Olakuetako frontoian eta uztailaren
30ean Durangoko Andra Mariko elizpean dira folklore jaialdien emanaldiak

Brasil eta Bulgariako

dantzak uztailaren

22an eta 23an Berrizen

Uztailaren 30ean,

Dagestango taldearen

dantzak Andra Marian
Beste 200 dantza

taldegaz jardungo du

Kriskitinek Italian 

GEURE DURANGALDEA

Jose Luis Lizundia
Euskaltzaina

Parke politikaz
Durangaldeak ez dut uste parke politika amankomunik duenik.
Ene ustez, Amankomunazgoak arduratu beharko luke horretaz
herri guztien mesederako. Zeren eta gure eskualdeak dituen adi-
na mendi, baso eta naturgune eder, hain eskura,  oso gutxik izan-
go dute Euskal Herrian. 1921ean, gure uri nagusian Euskaltzain-
diak eratu zuen lehen kongresuaren amaieran R.M. Azkuek zioen
bezala, “ederrak dira Durangaldeko mendi eskerga tontortsu
horrek...”: Ipar: Oizmendia, bere kume txikiekin: Sarrimendi, Egi-
luze, Jandolamendi,  Añao, Arakaldo, Gallanda...  (noizko Oiz par-
ke natural bihurtu, beste zortzi-bederatzi udalen partaidetzare-
kin?); Hego: Anboto, Alluitz, Astxiki, Urkiolagirre, Untzillatx, Eskua-
gatx, Arranatx, Mugarra...; ahantzi gabe, Ekialdeko Udalatx, Erdella,
Santamariñazar,  Urko...  Berandu baino lehen erakunde horrek,
elkarte zenbaitek bultzaturik eta Foru eta Autonomia Adminis-
trazioen laguntzaz, ez ote luke plangintza orokor bat gauzatu behar?

Urkiolako parke naturalean nola ez daude sartuta eskualdea-
ren hegoaldeko herri-baso guztiak? Bestalde, konparatzen badu-
gu Arantzazuko Santutegiaren inguruan zer proiektu soziokultu-
ral oparoa dagoen martxan: Bitoriano Gandiaga, Elkarri eta bes-
te, Gipuzkoako Foru Aldundiaren babes aberatsaz, eta zer xume
dagoen Urkiolako Santutegiaren ingurua, bertako abade komu-
nitatearen ahalegin txalogarri bakartiak gorabehera, bistan da zein
ateratzen den galtzaile.

Eta plangintza horretan ez lirateke alboratu behar herri bakoi-
tzeko parke txikiagoak, herri-baso gehienak aprobetxatuz. Une
honetan idazten nabilen gelatik aurrez aurre ikusten dut egune-
ro Sanrokebaso, gure uriaren herri-basoa. Hor dago kaletik hurrean,
urteetan entresakarik egin gabe,  zuhaitzen hasiera normala kal-
tetzen, jagon barik. Leku aproposa, beraz, udal parke bat gauza-
tzeko. Tartean, inbidia pixka bat ematen du durangar  alkate bat
Bilbon parke lokalez egiten ari den politikak. Adibide bat baino
ez da eskualdeko beste herrientzako ere.

JAIALDIA EMANALDIAK

MUSIKA LEHIAKETA

Sari bi ekarri ditu
Bartolome Ertzillako
abesbatzak Portugaletik
Uztaileko lehenengo asteburuan hartu dute
abesbatzen nazioarteko lehiaketan parte

Sari nagusia Poloniako

Collegium Musicum

abesbatzak irabazi du

Musika sakro modalitatean biga-
rren saria, 500 eurokoa, jaso du
Durangoko Bartolome Ertzilla
musika eskolako ahots zurien tal-
deak (lehenengo saria eman barik
utzi du epaimahaiak). Folklore
modalitatean 250 euroko hiruga-
rren saria (Singapur eta Bulgaria-
ko taldeen atzetik), eta zilarrez-
ko diploma bat ere ekarri dituz-
te nazioarteko lehiaketatik.

Txapelketako 750 euroko sari
nagusia Collegium Musicum
Poloniako abesbatzak jaso zuen
uztaileko lehenengo lau egune-
tan jokatu zen lehiaketan. Polo-
niako talde irabazleaz gainera,
beste hamahiru herrialdetako

kantari abesbatzek ere hartu
zuten txapelketan parte; besteak
beste, Bulgaria, Estonia, Eslova-
quia, Portugal eta Singapurreko
abesbatzak ere batu ziren.

Jon Ugarriza zuzendariaren
aginduetara kantatu zuten Duran-
galdeko hamabost emakumeek,
abesbatzen nazioarteko lehiake-
taren hiru modalitatetan hartu
zuten parte: kanta sakro, ganbe-
ra kantu sakro eta folkean. Esan
bezala, parte hartu zuten hirure-
tako bitan jaso dute saria. 

Bartolome Ertzilla musika
eskolan 1998an sortutako ahots
zurien abesbatza asebeteta buel-
tatu da lehiaketatik. I.E.

Uztailaren 25era arte, sei
kultur emanaldi interesgarri
Elorrioko Musikairen
Toni Zenet musikariaren emanaldiagaz amaituko
da, uztailaren 25ean, hamabigarren Musikaire

Iazko urte amaieran kaleratu zuen
Haizea garizumakoa diskoan
batutako kantak zein hiru hamar-
kadatako ibilbidean hain ezagun
egindako kantak eskainiko ditu
Ruper Ordorika musikariak Elo-
rrion. Hasier Oleaga baterian,
Arkaitz Miner gitarran, mandoli-
nan eta bibolinean, eta Lutxo Nei-
ra baxuan izango ditu Ordorikak
Musikaire jaialdiaren barruan
eskainiko duen kontzertuan lagun.
Uztailaren 17an, 22:30ean, herri-
ko plazan da hitzordua.

Abenduan diskoa kaleratu
zuenetik dabil Ruper Ordorika
oñatiarra, bere berbetan, “kantak
jendaurrean borobiltzen”; diskoa
Plateruenean aurkeztu zuenean

azaldu zigunez, kantak egokitzen
joaten dira kontzertuetan. 

Ordorikarenaren aurretik,
gaur da asteburu honetako Musi-
kaire jailaldiaren lehenengo zita:
Aziza Brahim saharar musikaria-
ren emanaldia dugu gaur.

Uztailaren 25ean jaialdiaren
XII. edizioko azken kontzertua
eskainiko duen Toni Zenet musi-
kariaren aurretik, uda, kalea eta
kultura haizetara gozatzeko hain-
bat proposamen ditugu Elorrion:
Trapu Zaharra konpainiaren umo-
rez jositako El Pisito antzezlana,
uztailaren 18an, Audience talde
gernikarraren eta Graffiti Classics
taldearen musika ditugu entzugai.
Toni Zenet kantaera bereziagaz
amaituko da jaialdia. I.E.

‘Haizea garizumakoa’

diskoko kantak joko

ditu Ordorikak bihar

Ordorikarena eta beste

bost kultur emanaldi

aukeran Musikairen

Kanta sakro 

modalitateko 500

euroko saria jaso dute



anboto 2010eko uztailaren 16a, barikua KKultura 13

Alice  and  The  Blackfeet, euren
unea ailegatu den sentsazioagaz

Rock Izar eskolaren inguruan
sortutako taldea zarete.
Alicia: Bai, Rock Izar eskolako
ikasle edo irakasleak gara lau-
rok: Dario eta Ibon irakasleak,
eta Dani eta biok ikasleak.

Zelan sortu zenuten taldea?
Ibon: Aliciaren inguruan sortu-
tako taldea dela esan daiteke. Ali-
ciaren dohainak ikusi, taldea
sortzea proposatu eta musika-
riok bere inguruan batuta sor-
tu genuen taldea, iaz. Bion artean
hasi ginen abestiak prestatzen.

Ibon, zer berezitasun ikusi
zenion Aliciari bere inguruan
taldea sortzea proposatzeko?
Lehenago ere Rock Izar eskola-
ko ikasleen diskoak editatu izan

ditugu (Malo, Mongo...). Zeozer
interesgarria egiten dutela uste
dugun ikasleei proposatu egiten
dizkiegu proiektuak. Zeozer inte-
resgarria edo berezia ikusten badu-
gu, bultzatu eta laguntzea da gure
ideia. Baina beharbada, bai, hau
da lehenengo aldia ikasle baten
inguruan talde bat sortzen dugu-
la. Eskolan badago oso ondo abes-
ten edo teknika handia duen jen-
dea, baina Aliciaren kasua da
harrapatu egiten zaituen zeozer
berezia duena. Hain justu ere,
horixe da topatzen gaitzen egiten
dena, berezko zera hori.

Beste talde batzuetan ibili zare-
tenon esperientzia eta Aliciaren
freskotasuna uztartzen dituzue.
Alicia: Bai, talde bategaz jarduten

rako ere badauzkagu batzuk
lotuta. Oso gustura gaude orain
arteko emaitzagaz; kontzertutik
kontzertura igartzen dugu hobe-
kuntza. Jendea gustura egon da,
eta kontzertu txikiak izan diren
arren, pozik gaude egindakoa-
gaz; akustikoan jo ditugu hiru,
eta elektrikoan bat.
Ibon: Musikari gehienoi aldre-
bes gertatzen zaigun arren,
entseguetan baino hobeto egi-
ten du Aliciak kontzertuetan;
hasi egiten da zuzenekoetan.

Kontzertuak eskaintzeko ez eze,
diskoa grabatzeko ere aprobe-
txatu gura duzue uda...
Ibon:Bai, dauzkagun kantak gra-
batu eta urrian aurkeztea da
asmoa. Orain arte presa barik
jardun dugu, baina unea ailega-
tu den sentsazioa daukagu. Dis-
korako kanta nahikoa daukagu,
eta grabatu egin gura ditugu.

Berbak ingelesez idazten ditu-
zue.Elkarregaz egiten dituzue?
Alicia: Batzuetan bai, baina
bakarka egindakoak ere badau-
de. Ingelesez kantatzea, entzun
izan dudan musika beti ingele-
sez izan delako izan daiteke...
Naturalen egiten zaidana da.
Ibon: Gainera, ingeles literatu-
ra ikasten dabilenez Alicia, jakin
badaki zer esaten dabilen, eta iga-
rri egiten da hori ere. 

Kantetako letrak zeren ingu-
ruan osatzen dituzue?
Ibon: Batzuek esanahi zehatzik
ez daukate, eta sentsazio edo
bizipen bati buruzkoak izaten
dira beste batzuk. Elkarrengan-
dik oso ezberdinak garen arren,
idazterakoan antzeko estiloa
daukagu: normalean kantak ez
dira gauza zehatz bati buruzkoak;
uneei eta esperientziei buruz-
koak izaten dira, ez dira istorio
oso konkretuak. 
Alicia: Maitasunari buruzkoak
dira letra asko, baina badaude gai
politikoei buruzkoak ere.

Zer erreferentzia edo eragin
dauzka zuen musika?
Alicia: Ez dakit... baina, Janis
Joplin eta The Cramberries oso
gustuko ditut, esaterako. 
Ibon:Musikari bakoitzaren gus-
tuaren arabera, gure kantek ere
soul, rock klasiko, pop-indie, fla-
menko edo metal ikutua dute.
Oso aberasgarria da hori. I.E.

dudan lehenengo aldia da hau
niretzat, orain arte beti nire kon-
tura aritu naiz. Niretzako dena
da berria, eta benetan oso gus-
tura nabil.

Zelan sortzen dituzue kantak?
Ibon: Hasierako ideia eta kon-
posizioa Aliciarena edo nirea
izaten da, eta denon artean mol-
datzen dugu lokalean gero. Tal-
deko bakoitzak bere aletxoa ipin-
tzen du, eta denon artean egi-
ten ditugu konponketa guztiak. 

Kontzertu batzuk eman ditu-
zue dagoeneko.Zelako sentsa-
zioak utzi dizkizuete estreina-
ko zuzenekoek?
Alicia: Lau kontzertu eskaini
ditugu, eta uztaila eta abuztu-

Alicia Moreno 20 urteko abeslaria, eta Ibon Larrañaga, Dario Campos eta Dani Ortega musikariak
dira Alice & The Blackfeet. Orain urtebetetik, gaztetasuna eta esperientzia uztartzen dituen laukotean
dihardute. Hainbat kontzertu dituzte udarako lotuta, eta lehenengo diskoa grabatzeko ere aprobetxatu
gura dutela udan esan digute. Aliciagaz eta Ibonegaz batu gara Rock Izar eskolako euren lokalean.

“Esperientzia eta
uneei buruzkoak

izaten dira letrak; ez
istorio konkretuak”  

MUSIKA ELKARRIZKETA

“Lehenengo diskoa
ateratzeko nahikoa
kanta daukagu, eta

grabatzea da asmoa”

www.myspace.com/aliceandtheblackfeet 
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LAUHANKA

Zaldien zaintzan kaskoen
garbiketa ezinbestekoa da
Garbiketaren bitartez zaldiak zaintzailea ezagutzen du eta beragazko konfidantza hartzen du.

urdail txikia dauka, eta urdail-
igarotze arina; beraz, elikagaia
digestioa guztiz egin barik hel-
tzen da hestera. Zaldiak berez-
koa du hori; horri esker arina
izaten da harrapakarietatik ihes
egiteko. Bestalde, kolikoak die-
tak ere sortu ditzake; hozteak
edo estresatuta egoteak ere bai.

Zaldiaren onurak
Zaldian ibiltzeak onurak dakar-
tza nahasmen neurologikoa,
motorra eta psikologikoa dute-
nentzat. Trostan joatea oinez
ibiltzea legez da, sentsazio ber-
berak sortzen ditu. Beraz, mugi-
menduagaz ohitzen laguntzen
du. Onurak eskaintzen ditu arti-
kulazioetan, muskuluetan eta
orekan. Gainera, zaldiekin hartu-
emana izateak komunikazio eta
jarrera arazoak dauzkatenei ere
on egiten die, batez ere, haur
eta gazteen kasuan.

behar dira. Oso garrantzitsua da
kaskoak garbi mantentzea,
objekturen bat sartuz gero zauri
larriak sortu baitiezazkioke.
Ondoren, i lea ondo orraztu
behar zaio azalean arazorik ez
edukitzeko. Zaldi gainean ibili
ondoren hankak garbitu behar
zaizkio, beti kaskoetatik gora.
Tendoiak lasaitzen lagunduko
dio horrek, eta lesioak ekiditen.
Hori neguan egiten da; udan,
berriz, osorik dutxatu behar da. 

Kolikoak
Zaldiarentzat gaixotasun arris-
kutsuena kolikoak dira; zaldiari
heriotza ekarri  diezaiokete.
Beraz, kolikoak beti urgentzia
medikoak dira. Hori dela-eta,
zaintzaileak gaixotasun hau eza-
gutzeak berebiziko garrantzia
du. Zaldia da koliko gehien jasa-
ten duen animalia, izan ere, 30-
35 zm-tako hestea du. Bestalde,

Zaldian ibiltzea
onuragarria da
muskuluentzat,
orekarentzat eta
artikulazioentzat

Zaldiak
sentsazioekiko oso
sentiberak izaten dira

Zaldiarentzat
gaixotasun
arriskutsuena
kolikoak dira

Zaldiaren jatorria Eohippus ize-
nez ezagutzen da, eta 55 milloi
urte izan ditzakeela uste dute;
Ipar Amerikan aurkitu zuten
lehen fosila. Aldaketa klimatiko-
en ondorioz, espezieak ebolu-
zionatu egin zuen. Zaldi arabia-
rra da arraza puru zaharrena.

Garbiketa
Box batean bizi diren zaldiak
egunero garbitu behar dira, ile
soltea kentzeko, zikinkeria eta
oinarrizko higienea mantentze-
ko. Garbiketa egiten den denbo-
ra zaldiagaz hartu-emana sortu
eta elkar ezagutzeko aukera da.
Garbiketaren bitartez zaldia
zaintzaileagaz familiarizatzen
doa, eta konfiantza hartzen has-
ten da. Izan ere, zaldia sentsa-
zioekiko oso sentibera da. 

Zaldian ibili aurretik garbitu
behar da, eta baita ondoren ere.
Lehenengo kaskoak garbitu

Bero handia egiten duenean txakurrek ezin dute ariketa-
rik egin, eta kotxe barruan gelditzen direnean bero-kolpea
jasan dezakete; arnasestua, balantzak, ezin ibilia...
Freskatu eta berehala albaitariarengana eroan behar dira.
Arnasteko zailtasun handiagoa duten arrazak dira sudur
motzekoak; boxer edo bulldog modukoak. Txakurrek ez
dute izerdirik botatzen, eta beroa askatzeko arnasestua
egiten dute, baina ez da eraginkorra. Beraz, bero zapa
dagoenean ariketak ekidin eta ur asko edan. 

astekaria@anboto.org

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

Boxerra daukat. Bero egiten duenean itotzen dela
dirudi eta mendira goazenean jarraitzea kostatzen
zaio. Beroa arriskutsua izan daiteke? Alaitz (Durango).

Alberto Cimarro
Etorbide Albaitari klinika 
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UZTAILAK 23, BARIKUA
Arratsaldeko 21:30ean, 
ASTOPROBEN ERAKUSKETA
1. IGOR OTAOLEA
2. ARTABEITTI
3. VITORIO CELAYA
Gaueko 23:30ean, Gau dantza 
IZER taldearen eskutik.

UZTAILAK 24, ZAPATUA
Arratsaldeko 20:00etan, 
DONIEN ATXA jartzea.
Ondoren: ezpatadantzarien saioa.
Gaueko 23:00etan: KONTZERTUAK

UZTAILAK 25, DOMEKA
Goizeko 10:30ean, txistulari, 
dantzari eta agintarien kalejira.
11:00etan, MEZA NAGUSIA 
San Migel Eleizan.
Ondoren: Ohiko Santiago imagina-
ren PROZESIOA Elizabarriraino
apostoluari omenaldia eginez, 
AGINTARIENA ETA GERNIKAKO
ARBOLA dantzatuz.
Ondoren: EZPATADANTZARIAK
herriko enparantzan.
Ondoren: DURANGALDEKO 
ASTO LASTERKETA
Sariak: 
1. 60€ eta garaikurra.
2. 50€ eta txanpain botila bat
3. 40€ eta txanpain botila bat
Arratsaldeko 18:30ean, MERINAL-
DEKO ERREGELEN erakustaldia.
Gaueko 23:00etan, LAJA II, 
NARBAIZA eta ALABIER

UZTAILAK 26, ASTELEHENA
Goizeko 10:30ean, Txistulari, dantza-
ri eta agintarien kalejira.
11:00etan, ELIZABARRIN, MEZA

NAGUSIA. Ondoren, bezperako
ospakizunez osaturik Santiago imagi-
naren PROZESIOA parrokiaraino.
Ondoren: EZPATADANTZARIAK
herriko enparantzan eta jarraian
Aurreskua, lehengo gizonak eta
ondoren andrak.
Ondoren: TRIKI-POTEOA
Arratsaldeko 19:00etan, TORTILLA
TXAPELKETA. Partaideek ekarri
behar dabe dena: sua, arrautzak,
olioa, kipula, patatak eta gatza.
Gaueko 21:30ean, Gau dantza 
TI-TAU taldearekin.

UZTAILAK 27, MARTITZENA
Umeendako JOLAS PARKEA:
Goizeko 11:00etatik   14:00etara.
Arratsaldeko 16:00etatik
19:00etara.

UZTAILAK 28, EGUAZTENA
Arratsaldeko 18:00etan, 
KORRIKA TXIKIA
Arratsaldeko 18:30ean, Berehalako
MUS TXAPELKETA plazan.
Sariak: 
1-. 80€, txapela eta txanpain botila bi
2-. 50€ eta txanpain botila bi
3-. 30€ eta txanpain botila bi
4-. txanpain botila bi
Izen-ematea: 10€ bikoteko

UZTAILAK 29, EGUENA
14:30ean, Jubilatuen bazkaria.
Arratsaldeko 18:30ean, Berehalako
BRISKA TXAPELKETA plazan.
Sariak: 
1-. 80€, txapela eta txanpain botila bi
2-. 50€ eta txanpain botila bi
3-. 30€ eta txanpain botila bi
4-. txanpain botila bi
Izen-ematea: 10€ bikoteko

UZTAILAK 30, BARIKUA
Arratsaldeko 19:00etan, 
ANTZERKIA
Gaueko 22:00etan, 
BERTSOLARIAK balkoitik balkoira:
Andoni Egaña, Eneko Abasolo
“Abarkas” eta Jon Maia
Ondoren: Erromeria LAIOTZ 
taldearekin

UZTAILAK 31, ZAPATUA
Goizeko 11:00etan, MEZA 
Ondoren, DANTZARIAK
Ondoren, DURANGALDEKO 
IGEL TXAPELKETA
Sariak: 
1-. Pernila
2-. Bi untxi
3-. Gazta bat
Arratsaldeko 18:30ean, ASTRO
PROBEN ERAKUSKETA
1-. MAIORA ELKARTEA
2-. ATERPE
3-. URROLA
4-. SATZIBAR
Erakusketa biak kontutan harturik
SARIAK:
1-. 350€ eta manta
2-. 300€ eta garaikurra
3-. 275€ eta garaikurra
4-. 250€ eta garaikurra
5-. 225€        6-. 200€

7-. 175€

Gabeko 23:00etan, Erromeria
LUHARTZ taldearen eskutik.

ABUZTUAK 1, DOMEKA
14:30ean, HERRI-BAZKARIA
Ondoren, erromeria ANSORREGI
taldeagaz

Garaiko JAI EGITARAUA
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Asto-proba
txapelketa
eta asto
lasterketa

g

Astebeteko jaian
murgiltzera
Uztailaren 23tik abuztuaren 1era iraungo du jaiak

H
erri txikia izan
arren, jai luze
eta oparoak
antolatu ohi
dituzte Garain,

eta aurten ere aste oso
bateko egitaraua eratu
dute. Uztailaren 23an hasi-
ko dira jaiak, abuztuaren
1ean amaitzeko. Santiago,
Santa Ana eta San Inazio
bata bestearen atzetik lotuz,
ekitaldi sorta ugaria izango
da aukeran.

Uztailaren 24an jasoko
dute Donien Atxa, iluntzeko
20:00etan. Ondoren, ezpa-
tadantzariek irtengo dute
plazara; hilaren 25, 26 eta
31n ere izango dira dantza
saioak. Bereizgarri moduan,
25ean Merinaldeko errege-
la erakustaldia burutuko
dute 18:30ean. 

Hilaren 25ean ere,
ohiko ekitaldi esanguratsua
ospatuko da, Santiago iru-
diaren prozesioa, hain

zuzen. Elizabarriraino joan-
go dira herritarrak,
Agintariena eta Gernikako
arbola dantzatuz apostolua
omentzeko.

Txapelketak
Ospakizunekin lotutako
lehiak ere antolatu dituzte
jaietarako: tortilla txapelketa
26an, musa 28an, briska
29an eta Durangaldeko Igel
Txapelketa 31n. Txapelketa
guztietan sariak egongo
dira onenentzat.

Umeengan ere pentsatu
dute Trumoitte kultur elkar-
tekoek. Ekintzen artean,
jolas-parkea ipiniko dute
hilaren 27an, eta ‘Korrika
txikia’ egingo dute 28an,
arratsaldeko 18:00etan.
Bestalde, jubilatuentzako
bazkaria atonduko dute
29an. Baina, hala ere, hau
ez da bazkari bakarra izan-
go, abuztuaren 1erako
herri-bazkaria deitu dute-
eta antolatzaileek.

Balkoitik balkoira
Egitarauaren baitan, ezin
ahaztu bertsolaritza.
Uztailaren 30ean dagoene-
ko modan dagoen ‘balkoitik
balkoira’ deritzon saioan jar-
dungo dute Andoni Egaña,
Eneko Abasolo “Abarkas”
eta Jon Maia bertsolariek.
Zaletuek hor dute udarako
zita interesgarria, gaueko
22:00etan hasiko da saioa. 

Astoa ere protagonista
izango da Garaiko jaietan.
Hilaren 23an izango da
lehenengo proba, Igor
Otaolea, Artabeitti eta
Vitorio Celayaren astoekin.
Bigarren proba hilaren

31koa izango da:  Maiora
elkartea, Aterpe, Urrola eta
Satzibar elkartuko dira
lehian. Bi saioetako one-
nak 350 euro eta manta
irabaziko ditu.

Bestalde, uztailaren
25ean Durangaldeko asto
lasterketa jokatuko da,
meza ondoren hasita.
Helmugara lehenengo
ailegatzen den parte-har-
tzaileak 60 euro eta garai-
kurra eskuratuko ditu.

Hilaren 25ean 
ohiko ekitaldi
esanguratsua
ospatuko da:

Santiago irudiaren
prozesioa

Umeentzako 
antolatutako 

ekintzen artean,
‘Korrika txikia’

egingo dute 
hilaren 28an

Erromeriaren plazan,
dantza eta jaia
Makina bat talde pasatuko da oholtzatik
Zelan ez, herriko jaietan musika-
rik ezin da falta. Garain, errome-
riaren aldeko apustua egin dute,
tartean kontzerturen bat edo
beste izan arren.

Izer taldeak zabalduko du
musika egitaraua, hilaren 23an.
Dantzaldirako aukera eskainiko
du talde honek, uztailaren 25ean
Laja II., Narbaiza eta Alabierrek
egingo duten moduan. Hurrengo
egunean ere, astelehenean, Ti-
Tau taldeak alaituko du jaia.

Hurrengo asteburuan, egu-
nero izango da erromeria.
Barikuan Laiotz taldea igoko da
taula gainera, bertso saioaren

ondoren; zapatuan Luhartzek ipi-
niko ditu dantzan herritarrak;
domekan, bazkalostean,
Ansorregi taldearen esku egon-
go da giroa animatzea.

Rock kontzertuak hilaren
24rako antolatu dituzte, gaueko
23:00etatik aurrera.

Izer, Laja II., Narbaiza
eta Alabier, Ti-Tau,
Laiotz, Luhartz eta

Ansorregi taldeek joko
dute erromerian 

Uztailaren 25ean
Durangaldeko
asto lasterketa
jokatuko dute
Garain, meza

ondoren hasita
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ABUZTUAK 14, ZAPATUA
17:00etan: ANDRA MARI DANTZA
TALDEAren emanaldia
20:00etan: TXUPINAZOA eta
SAGARDOTEGI IBILTARIA
23:00etan: SUNKERS magoa
24:00etan: Erromeria LAIOTZ
taldeagaz

ABUZTUAK 21, ZAPATUA
16:00etan: XXIII. Andra Mari Saria
TXIRRINDULARI LASTERKETA

ABUZTUAK 16, 
ASTELEHENA
11:00etan: MEZA
11:30ean: DANTZARIAK
12:00etan: HAUR PARKEA
12:00etan: HERRIKO PILOTA   
txapelketaren finalak
14:30ean: HERRI-BAZKARIA
17:00etan: BRISKA ETA IGEL
TXAPELKETA
23:00etan: DRINDOTS 
taldeagaz erromeria

ABUZTUAK 15, DOMEKA
11:00etan: MEZA
11:30ean: DANTZARIAK
17:00etan: KARABINA JAURTIKETA
18:00etan: LAU T’ERDIKO PILOTA
txapelketaren finala
23:00etan: TRIO VERACRUZ 
taldearen kontzertua
24:00etan: TRIKI TA KE 
taldeagaz erromeria

Manariko JAI EGITARAUA

K.A.

K.A.
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Dantza 
taldearen
urtemuga 
Urteurrena gogora ekartzeko
dantza alardea prestatuko dute

E
kitaldi ugari
izango ditugu
Mañariko jaieta-
ko egitarauan.
Dantza taldeak

emanaldia eskainiko du
abuztuaren 14an,
17:00etan plazan.
Urteurreneko ospakizuna

antolatzen dihardu Andra
Mari dantza taldeak. Kultur
taldea sortu zutela 25 urte
direnez, urtemuga gogora
ekarri gura dute jaietan.
Taldekideak gogotsu dabil-
tza dantza alardea presta-
tzen. Indartsu jarraitzen
dutela dantzan erakutsiko
dute, herriko plazan eskaini-
ko duten saioan.   

Txupinazoa 20:00etan
jaurtiko dute. Jarraian
Sagardo Ibiltariak alaituko
du jai giroa. Sunkers mago-
ak 23:00etan eskainiko du
emanaldia. Meza eskainiko
dute, 11:00etan, abuztua-
ren 15ean Mañarian.

Briska eta igel txapelketa
17:00etatik aurrera jokatu-
ko dira. Txirrindulari laster-
keta, berriz, abuztuaren
21ean jokatuko dute.
Inguruko afizionatu mailako
txirrindulariak 16:00etan
bilduko dira XXIII. Andra
Mari Saria lehiatzeko. 

Dantzariek 11:30ean saioa
eskainiko dute.
Umeentzako parkea
12:00etan antolatuko dute.
Herriko pilota eskolak anto-
latutako torneoaren finalak
12:00etan jokatuko dituzte.
Herri-bazkarian batuko dira
14:30ean mañariar ugari.

Herriko pilota
eskolak 

antolatutako 
torneoaren finala

jokatuko dute

Erromeria doinuek 
gau giroa alaituko dute
Erritmo dantzagarriak eskainiko dituzte

Musika arloan erromeriak izango
dira nagusi Mañariko jaietan.
Laiotz taldeak abuztuaren 14an
24:00etan eskainiko du bere
emanaldia. Triki Ta Ke taldearen
musika abuztuaren 15ean hel-
duko da Mañarira. Drindots
musika talde ezagunak, berriz,
abuztuaren 16an du hitzordua
jarrita, Mañariko gauari erritmoa
jartzeko. 

Trío Veracruz taldearen gita-
rra eta ahotsak hegoamerikako

doinuak ekarriko ditu, abuztua-
ren 15ean 23:00etan, jaietara.
Kontzertuan gustura entzuteko
abestiak eskainiko dituzte.

Laiotz, Trio Veracruz,
Triki Ta Ke eta

Drindots taldeak 
etorriko dira 

Mañariko jaietara

Txupinazoa 
jaurtitzerakoan

Sagardo Ibiltariak
alaituko du 

jai giroa 

K.A.



2010eko uztailaren 16a, barikua anboto

J
Mallabiko jaiakJg 6

ABUZTUAK 13, BARIKUA
Open pilota partiduak 19:00etan,
Mallabia I kirol etxean. 1) Pradera-
Pujana/Albizu-Perez. 2) Uriarte-
Olalde/Azpiri-Aldape

ABUZTUAK 14, ZAPATUA
Umeen Eguna
12:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 18:00etara UMEEN-
TZAT PARKE BEREZIA: puzgarriak,
txalupak... parkean. 19:00etan TXU-
PINAZOA (Jasokunde abesbatzak
botako du). Ondoren, Euskal preso
eta iheslarien aldeko BRINDISA eta
enkartelada. 19:30ean TXOKOLATA-
DA plazan. 22:15ean PILOTA PARTI-
DUAK Mallabia I kirol etxean:
Olazabal-Merino II / Idoate-Larrinaga
eta MTZ.de Irujo-Laskurain/ Xala-
Zubieta.
Mallabitarrentzat sarrerak abuztuaren
2tik 13ra bitartean egongo dira sal-

gai, Udaletxean. 15 eurotan Mallabiko
langabetu, ikasle eta jubilatuentzat
bere egoeraren justifikazio txartela
erakutsiz. Gainerakoak 20 euro.
Pertsona bakoitzari bina sarrera
emango zaizkio gehienez. Takila
21:30etik aurrera zabalduko da, eta
hemen sarrerak denentzat 25 euroko-
ak izango dira. 
00:00etan ERLAXI taldearekin erro-
meria plazan.

ABUZTUAK 15, DOMEKA
Andra Maria Eguna

11:00etan: MEZA NAGUSIA. 
12:00etan TRIKITILARIAK eta
jarraian EUSKAL HERRI KIRO-
LEN ERAKUSTALDIA Mallabia I
kirol etxean. AIZKORAN: Biurri,
Aitxu eta Zelai II. GAZTETXOEN
HERRI KIROLAK: A TALDEA
(Aizkoran: Ioritz Gisasola. Harri-

jasotzen: Aitor Garitagoitia. Txokor
batzen: Gartxot Mugarza). B TALDEA
( Aizkoran: Jon Gisasola. Harri-jaso-
tzen: Aitor Elordi. Txokor batzen:
Odei Ezpeleta)
17:30ean MALLABIKO XX. HARRI-
JASOTZE SARIA HARRI TXIKIA.
100 kg.-ko zilindro zaharra eta
100kg.-ko bola. Harri-jasotzaileak:
Aimar Irigoien (Gipuzkoa), Izeta III.
(Gipuzkoa), Izeta IV. (Gipuzkoa),
Belioso (Gipuzkoa), Goiketxe
(Gipuzkoa), Urrutia (Nafarroa), Igoa
(Nafarroa).
Gainerako parte-hartzaileei 250 euro-
ko dieta emango zaie. Dagoen marka
topatzen duenari sari berezia emango
zaio, 180 eurokoa. Lehiaketan parte
hartzeko izen-ematea egun berberean
amaituko da.
SARIAK
1.- 800 euro garaikurra eta txapela
2.- 650 euro eta garaikurra
3.- 500 euro eta garaikurra
4.- 400 euro
17:30ean TUTE, MUS, BRISKA eta
ASTO TXAPELKETA tabernetan.

23:00etan SUAK (bouqueta).
Ondoren, GOLDEN APPLE QUAR-
TET parkean. 

ABUZTUAK 16, 
ASTELEHENA 
San Roke Eguna- 
Nagusi eta Koadrilen Eguna

11:00etan: MEZA Nagusia.
11:00etan: XI. PAELLA LEHIAKETA,
taldeen izen-ematea momentu berean
izango da. SARIAK:
1.- 160 euro eta garaikurra
2.- 110 euro
3.- 60 euro
14:00etatik 18:00ak arte jubilatuen
bazkaria Probalekuan. Bazkalostean
trikitilariak egongo dira: KUPELA 
taldea.
18:00 Koadrilen arteko HERRI
JOLASAK Mallabia I kirol etxean. 
20:00etatik 01:00etara Mallabitar
guztientzat TXERRIA ETA SAGAR-
DOTEGI IBILTARIA plazan eta erro-
meria. Oharra: Txerria jateko hiru pin-
txo euro bat izango da, eta sagardoa
doan.

MALLABIA I KIROL ETXEA 
XXII. IDI PROBA TXAPELKETA
Abuztuaren 20, 21, 22 eta 23an
22:00etan.
SARIAK
1.goa  1.600 euro, garaikurra, txape-
la eta mantak.
2. 1.400 euro eta garaikurra
3. 1.300 euro eta garaikurra
4. 1.200 euro eta garaikurra
5. 1.100 euro
6. 1.000 euro
7. 950 euro
8. 860 euro
9. 770 euro
10. 680 euro
11. 600 euro
12. 520 euro
OINARRIA: Nahiz eta sarietara ez
heldu, 30 untzeko marka gainditzen
duen idi pareak, 350 euroko saria
izango du.       

Mallabiko JAI EGITARAUA
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Jasokundek botako
du txupinazoa

ere inguruan izango ditu.
Urte “gogorra baina ederra”
izan ei da aurtengoa. Oh
Happy Day! telebista saioko
abenturak “lan asko” ekarri
zien, eta “saioan aurrera
egin genuen heinean geure
buruagaz ere exigenteago
bihurtu ginen”. Fruituak ere
eman zituen, ordea; finalera
heldu eta hirugarren geratu
ziren.

Jasokundek urtean saio
bat baino gehiago egiten
ditu herrian. Maiatzeko Aste
Kulturalean, Santa Zezilia
egunean eta Gabonetan
abesten dute. Gainera, aur-
ten Gabonetako saioa
Pantxoa eta Peiorekin bate-
ra eskainiko dute.
Bikotearen abesti ezagunek
osatutako kontzertua eskai-
niko dute: “Aurretik ere
herriko elkarteekin elkarla-
nean ibiliak dira, eta ideia
proposatu genienean pozik
onartu zuten”, adierazi du
Uribelarreak.

Ikuskizuna ondo presta-
tu eta ahotsak bateratzeko
hainbat entsegu egin
beharko dute, baina “ilusioz”
hartu duten zeregina da.

J
asokunde abesba-
tzak jaurtiko du
aurten Andramari
jaiei hasiera
emango dien txu-

pinazoa. Abuztuaren 14an
izango da, 19:00etan. Oh
Happy Day! programaren
bidez Mallabia herria Euskal
Herrira zabaldu dute, eta
hori eskertu gura diete.
Iratxe Uribelarrea abesba-
tzako zuzendariak jaurtiko
du txupinazoa, eta abesba-
tza osatzen duten kideak

Aurten Gabonetan
eskaini ohi duten

kontzertua
Pantxoa eta

Peiorekin batera
egingo dute

Golden Apple Quartet
taldearen emanaldia
Abuztuaren 15ean 23:00etan izango da

Aurten ere ekitaldiz beteta
datozkigu Andramari jaiak.
Musikari dagokionez, abuztuaren
14an Erlaxi taldeak erromeria
eskainiko du plazan, eta hurren-
go egunean Golden Apple
Quartet taldearen kontzertuagaz
gozatzeko aukera egongo da.

Abuztuaren 16an, 20:00eta-
tik 01:00etara, Sagardotegi
Ibiltariak bisitatuko du Mallabia.
Txerri okeladun pintxoak ere sal-
duko dituzte hiru euroan.

Sagardoa doan banatuko dute.
Paella txapelketan parte-hartzea
zabala izango da. Irabazleak 160
euro jasoko ditu.

Abuztuaren 16ko 
iluntzean Sagardo

Ibiltaria etorriko da;
sagardoa dohainik 

banatuko dute

Oh Happy Day!
saioan finalera
heldu ziren eta 

hirugarren 
geratzea lortu

zuten

Urte “gogorra baina ederra” izan du abesbatzak
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Fernando S�nchez Alcoba
656 78 19 52

Tel./Faxa: 943 17 00 36 ¥ e-mail: rotek@telefonica.net
Goitondo Behekoa Ind., C1 partz. - 5 behea ¥ 48269 MALLABIA (BIzkaia)

¥ Argidun errotuluak
¥ Autoen errotulazioa
¥ Barne seinaleztapena
¥ Neon
¥ Inpresio digitala
¥ Fresa bidezko mozketa eta
  grabatua: formatu handia

Irujo eta Xala nor
baino nor gehiago
Laskurain eta Zubieta izango dituzte bizkarzain

G
oi mailako
pilota parti-
duak antolatu
dituzte jaietan.
Abuztuaren

14an, 22:15ean, profesio-
naletako partidu bigaz
gozatzeko aukera izango
dugu. Lehenengo, Olazabal
eta Merino II.a Idoate eta
Larrinagaren kontra lehia-
tuko dira. Ondoren, Irujok
eta Laskurainek Xalaren
eta Zubietaren kontra joka-
tuko dute.

Partiduetarako sarrerak
abuztuaren 2tik 13ra sal-
duko dituzte Udaletxean.
Mallabiko langabetu, ikasle
eta jubilatuek 15 eurotan
lortu ahalko dituzte.

Abuztuaren 15ean
beste hitzordu entreteniga-

rri bat dago Mallabia I kirol
etxean, XX. Harri-jasotze 
Sariagaz. 17:30etik aurrera,
harri txikiagaz lanean ibiliko
dira Aimar Irigoien, Izeta
III.a, Izeta IV.a, Belioso eta
Goiketxe.

Egun berean, baina
eguerdian, Biurri, Aitxu eta
Zelai IIa aizkolarien jarduna
egongo da. Ondoren, gaz-
teen saioak ere erakutsiko
dituzte.

Amaitzeko, abuztuaren
20tik 23ra, urtero legez, idi
proba saioak egongo dira
Mallabia I kirol etxean.
Irabazleak 1.600 euro jaso-
ko ditu; bigarrenak 1.400
euro eta hirugarrenak
1.300 euro. 30 untzeko
marka gainditzen dutenek
350 euro jasoko dituzte.

Abuztuaren 15ean
harri txikiei ekingo

diete hainbat 
harri-jasotzailek;

esaterako, Irigoien
eta Izeta III.ak

Olazabal eta
Merino II.a Idoate
eta Larrinagaren
kontra lehiatuko

dira atariko 
partiduan 
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Lurreko pariak

Krisi garaian gaudela nahiko argi dago. Orain, kontua krisi honi
nola egiten diogun aurre zehaztea da. Horretarako ezinbeste-
koa zaigu jakitea zelan heldu garen egoera honetara. Krisia ez
da soilik finantzarioa izan; egia da finantzarioa izan dela kri-
siaren gizarteratzea, eta krisiaren zentzu horrek izan du oihar-
tzun gehien, hain zuzen, gure poltsikoetan zuzenean eragina
izan duelako. Baina garapen eredu kapitalista, orokorrean, eta
horrek erdietsi nahi duen mugagabeko hazkundea, krisiaren
oinarrian kokatzen da. Krisia gizarteratu aurretik bagenituen
egoeraren lehenengo zantzuak arlo sozialean: kontratazio pre-
karioak, zerbitzu sozialen eta osasunaren pribatizazioranzko
urratsak. Ingurumenak ere pairatu du: harrobiak parke natu-
raletan, planifikazio jasangarririk gabe eta kontrol barik erai-
kitako garraio azpiegiturak. Eta esandako moduan, garapen
eredu horrek kontrol bako sistema finantzarioa sustengatzen
zuen, eta horrek ere jarrera espekulatiboak ahalbidetzen
zituen. Egoerak eztanda egin duenean bakarrik konturatu
gara sistema hori krisi egoeran zegoela.  Konturatze hori, behin-
tzat, ez da txarra izan.

Horrelako aurrekariekin hartu beharreko bidea argi dago:
aldaketa. Horrek ez du esan nahi botere publikoetatik martxan
jarri diren neurri jakinak hartzearekin nahikoa denik. Denak ber-
din jarraitzeko diseinatuak daudelako, etorri zaigun ekaitza jasa-
teko eta berriro ere garapen eredu berarekin aurrera segitzeko.
Zauriari tiritak jartzen saiatzen ari dira. Testuinguru horretan
sartzen ditugu, besteak beste, 8/2010, ‘Zapaterazo’ ezizenarekin
ezaguna den errege lege dekretuaren neurriak, eta konkretuki
herri administrazioko langileen soldata masaren %5eko murriz-
keta. Argi dago, langileek ez badute krisian sartu den mugaga-
beko garapen eredu hori diseinatu, langileek ez badute etekinik
atera kapital handiek egin duten operazio espekulatiboetatik,
orduan, zergatik ordaindu behar dute langileek?

Horregatik, Durangoko Udalean langileen soldata jaisteko
proposamena  aurkeztuz gero gure kontrako bozka jasoko du.
Jakin badakigu oinarrizko soldata eta lanpostu mailako osaga-

rriak estatuaren eta Eusko Jaurlaritzaren eskumena direla. Bai-
na badago soldataren beste atal bat, berariazko osagarria hain
zuzen ere, udalaren eskumenekoa dena. Uste dugu osagarri horre-
kin orekatu beharko genukeela aipatutako dekretuarekin buru-
tu nahi den bidegabekeria. 

Soldata masaren murrizketarekin, Aralarrek egiten dituen
kalkuluen arabera 180.000 euro inguru aurreztu daitezke; gure
ustez, langileen soldata ukitu baino lehen beste gastu batzuk
murriztu behar dira. Hasteko enpresa publikoen murrizketa buru-
tu daiteke. Esaterako, aspaldidanik proposatu izan dugu Landa-
ko erakustazoka kudeatzeko ez zela beharrezkoa enpresa publi-
ko bat eratzea, zuzenean kudeatu daitekeelako. 280.000 euro bide-
ratzen dira urtero enpresa hori mantentzeko. 

Beste murrizketa bat liberatuta dauden zinegotzien solda-
ta murriztea izan behar da. Gaur egun, ordezkaritza dugun tal-
deek liberatu bat edukitzeko aukera dugu, eta hori defendatu
genuen eta defendatzen jarraitzen dugu. Baina helburua solda-
ta duin baten truke herria hobetzeko lan egitea da, eta ez gaur
egungo soldatak ordaintzea. Horregatik %45eko jaitsiera propo-
satzen dugu. Horrela, 80.000 euro inguru aurreztuko genituzke.
Azkenik soberan dauden hainbat gastu ere murrizteko aukera
dago: gobernu taldeko kideen telefono mugikorrak –alkate eta
alkate ordearenak izan ezik– protokolo gastuak ….

Finean, Aralarrek uste du badagoela dirua non hartu langi-
leen soldatak ukitu baino lehen.

Bukatzeko, gai honen inguruan azken gogoeta bat. 2006an
Bizkaiko udal bakoitzak zuen zorraren inguruko datuak eskatu
genituen. Bertan ikusi ahal izan genuen, Durangok 0 euroko zorra
zeukala eta, adibidez, Basaurik 4 miloikoa. Zertara dator defizi-
tari aurre egiteko neurri berberak aplikatzea udal guztiei? Kasu
honetan, ‘elkartasuna’ kontzeptua txarto ulertuta dagoela deri-
tzogu.

Dani Maeztu, Aralarreko zinegotzia Durangoko udaletxean

HELDU ez itxi
Aste honetan pertsiana itxiko du
HELDUk, etorkinentzako lege
eta gizarte mailako arretarako
zerbitzua, Ezker Batuak sortu
zuena Etxebizitza eta Gizarte-
gaien departamendua kudea-
tzen zuenean aurreko Eusko
Jaurlaritzan, aitzindaria izan
zelarik eta gizartegintzan zere-
gin garrantzitsua  bete zuelarik.
Bigarren etxea arauz kanpoko
etorkin askorentzat, bulego
h o r i e t a n  a u r k i t z e n
baitzuten,paperak lortzeko gida
ez ezik, laguntza morala eta
sikologikoa.

Jaurlaritzak baliabide esti-
matu hau ixteko erabakiak mila-
ka espediente uzten ditu mahai
gainean, eta inork ez daki nora
jo hemendik aurrera. Lan eta
Gizarte Gaietarako Sailak, aitor-
tu dutenez, ez dauka datorrena-
ri aurre egiteko plan zehatzik,
eta ez da oinarriko zerbitzuekin
ezelako aurreko harremanik egin.

HELDU lehen harrerarako
sistemaren pieza bat gehiago zen.
Etorkinak zerbitzu sozialetara
jotzen zuen eta handik orain
desagertu den baliabidera. Orain,
gizarte langileek ez dakite 
nora jo.

Jaurlaritzak Gemma Zabale-
ta silburuaren ahotik dioenez,
HELDUk ez du lekurik zerbitzu
sozialetan egiten ari diren berre-
gituraketan. Paradoxa da, Jaurla-
ritzak aditzera ematen baitu
aurrerantzean hirugarren sekto-
rearen zeregina izango dela etor-
kinen harrera, baina hirugarren
sektoreko erakundeek esana dute
ez dutela HELDU ordezkatuko.

Izan ere, joan zen astean
hogei bat erakundek baliabide
hori goraipatu duen manifestua
sinatu zuten, “zenbatu ezin aha-
la kasu” bideratu direlarik berta-
ra euren konplexutasunagatik.

anboto 2010eko uztailaren 16a, barikua Ir
Iritzia 15

Jaurlaritzaren erabakiak
milaka espediente 
utzi ditu mahai gainean

Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten ize-
nean sinatuta eta ANBOTOren irizpideak jarraituz

zuzenduta publikatuko dira. 
DATUOK BARIK EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO

Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia 
helarazteko helbideak:

Bixente Kapanaga 9, 48215 Iurreta - astekaria@anboto.org
Izen-abizenak, telefonoa, helbidea eta NAN

zenbakiagaz batera bialdu behar dira.
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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

Errekuperazio prozesua bide onetik zihoala ematen
zuenean, ustekabean, lesioa okertu eta berriro egin behar
izan diote ebakuntza Eneritz Iturriaga txirrindulariari.

Berriztarra Kaxmirren kokatuta dagoen Nun mendia (7.135
metro) igotzen ahaleginduko da uztailaren 29tik abuztuaren
30era. Beste sei lagunekin batera joango da.

19 Javi Etxebarriari elkarrizketa18 Iturriagari okertu egin zaio lesioa

Beste
denboraldi
borobil bat

Ander Antxia pilotariak (Aba-
diño, 1980) bigarren urtez
segidan lortu du esku pilo-

ta  Zirkuitu Profesionaleko Ran-
kinga irabaztea. Erregulartasuna
saritzen duen rankingean 516
puntu batu ditu; tokitan geratu dira
Mikel Rafael (302 puntu) eta Ibai
Bengoetxea (290 puntu), bigarren
eta hirugarren postuetan. Gaine-
ra, denboraldia borobiltzeko Madril-
go Masterra eta Nafarroako lau
t’ erdiko txapelketa ofiziala iraba-
zi berri ditu.

Joan zen asteburuan joka-
tutako Nafarroako Txapelketako
finalean abadiñarrak 22-18
menderatu zuen Jorge Nagore
Labriten. Bero itzela egin zuen
Labriten, pilotarien lana zailduz.
Irurtzungo aurrelaria sake-erre-

10-9). Hala ere, emaitzek era-
kusten dutenez, pareko ibil i
ziren pilotari biak. 

Azkeneko urte bietan
Madrilgo Masterra abadiñar bik
irabazi dute; 2009an Egoitz
Amantegi nagusitu zen. Aman-
tegi, bere aldetik, bosgarren
postuan geratu da Zirkuitu Pro-
fesionaleko Ranking-ean 252
puntugaz. J.D.

matean saiatu zen, eta ez zion
Antxiari bere ohiko jokoa gara-
tzen utzi. Markagailuan pareko-
tasuna izan zen nagusi. Nagore
17-18 aurreratu zen, baina
azkeneko lau tantoak bata bes-
tearen atzet ik lortu z i tuen 
Antxiak. Sakez eta gantxoz
egindako tanto banak eta
Nagorek huts egindako beste
batek eskura utzi  z ioten 
garaipena.

Madrilen protagonista berak
Madrilgo Masterrean ere pilotari
berak izan ziren protagonista
astebete lehenago. Kasu hone-
tan, txapela 10 tantora arteko
‘ joko’-etan erabaki zen, eta
Antxia hirugarrenaren beharrik
barik gailendu zen (10-7 eta

Asteburuan 
Nafarroako lau
t’erdiko txapela
jantzi zuen
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Euskaltel-Euskadiko Ruben
Pérez zalbibartarrak gerra han-
dia eman du Tourreko lehenen-
go erdian. Ihesaldi bitan sartuta
ibili da, eta talde-lanean ere
borondatetsu aritu da. Dome-
kan Pirinioetara helduko dira,
eta euskal zaleek igoeretako
bide bazterrak laranja kolorez
beteko dituzte. Euskalteleko
txirrindulariek badakite hori, eta
“ahal den tokitik indarrak atera
eta gogoz ahalegintzeko”
asmotan daudela adierazi du
Pérezek. Samuel Sánchez tal-
deburua ere ederto dabil, eta
horrek “ilusioa eta gogoa” piztu
ei dio taldeari.

Ruben Pérezek Tourreko
etaparik luzeenean hartu zuen
lehenengo ihesaldia, beste bi

txirrindularigaz batera. Zoritxa-
rrez, Columbia eta Cavendish
ez zeuden etapa erregalatzeko
prest. 

Hurrengo egunean, bere
asmoa ez zen beste ihesaldi
batean sartzea, "baina ia kontu-
ratu barik ihesaldi barruan aur-
kitu nuen neure burua, eta
behin taldea sortuta ezin nuen
aukera pasatzen utzi". Orduko
horretan ere ezin izan zuen las-
terketa lehiatu, tropelak harra-
patu egin zituelako. J.D.

“Ahal den tokitik aterako
dugu indarra Pirinioetan”
Ruben Pérezek, orain arte legez, erasoan
eta saiatzen jarraituko dutela adierazi du

Zaldibartarra Frantziako
Tourreko etapa bitan
ihes eginda ibili da

Ruben Pérezek Tour oso ona osatu du orain arte.

Gaur ekingo diote trinketean
Binakako Euskadiko Txapelke-
tari. Abadiñoko Tornosolo trinke-
tean partidu bi jokatuko dituzte,
19:00etan hasita.

Lehenengoan Abadiñoko
Adiskide Klubeko Rober Uriar-
tek, Etxabarriagaz bikotea osa-
tuz, Huiziren eta Bordaren kon-

tra jokatuko du. Segidan Berriz-
ko Oizpe klubeko Mikel Gonza-
lez eta Irazusta Arruti eta Lan-
daren kontra saiatuko dira.

Lehenengo partiduko gal-
tzaileek Gordon eta Ugarteren
kontra jokatuko dute domeka
honetan, 11:00etatik aurrera.
Bigarren partiduko galtzaileek
Gandiaga eta Martin II.a mallabi-
tarraren kontra ariko dira egun
berean.

Irabazleek, berriz, bikote
berberen kontra jokatuko dute,
baina datorren ost iralean,
19:00etatik aurrera. Finala hila-
ren 25eko domekan jokatuko
dute, 11:00etatik aurrera. J.D.

Trinketean gaur hasiko
da Euskadiko Txapelketa
Rober Uriartek eta Mikel Gonzalezek 
binakako partiduak dituzte Tornosolon

Bi bikoterik onenak
uztailaren 25eko
finalean lehiatuko dira,
11:00etatik aurrera

Hiru astean mugimendurik egin barik egon beharko du errekuperazio prozesua hasi aurretik.

“Hankek egiten ez
dituzten kilometroak
buruak egingo dizkit
geldirik nagoen artean”

Denboraldiari agur esan
dio Eneritz Iturriagak

Safi-Pasta Zara taldeko Ene-
ritz Iturriagak (Abadiño,
1980) eroriko bortitza jasan

zuen maiatzean l'Audeko Tourre-
an. Sorbalda eta klabikula apur-
tu zituen, eta Gasteizko La Espe-
ranza ospitalean ebakuntza egin
zioten. Errekuperazio prozesua
bide onetik zihoan, harik eta sor-
baldan konkor bat somatu zuen
arte: "Kuriosoena da egun horre-
tan 150 kilometroko entrena-
mendua egin, eta ez nuela bate-
re minik sentitu", harritu da 
Iturriaga.

Medikuak sorbalda aztertu
ondoren, egunean bertan ingre-
satu zuten: "Barruko burdina eta
torlojuak solte nituela esan
zidan, eta berriro ebakuntza egin
beharra zegoela". Antza, erori
zenean baino "txikituago" zuen
sorbalda. Hankako tibiatik zati
bat kendu eta sorbaldan txerta-

Sorbaldako lesioa ustekabean gaiztotu egin zitzaion abadiñarrari,
eta berriro ebakuntza egin behar izan zioten Gasteizen

Italiara bueltatu eta
berriro lehiatzeko
puntuan zegoenean
etorri zaio ezbeharra

tu behar izan zioten, sei ordu
iraun zuen ebakuntzan.

Orain hiru astean geldirik
egon beharko du, eta ondoren
hasiko du berriro errekuperazio
prozesua. Ondorioz, denboraldia
amaitutzat eman du abadiña-
rrak: “Berriro Italiara bueltatu
eta lehiari ekiteko puntuan nen-
goenean etorri da ezbeharra”,
azaldu du. “Orain, etxean nago-
en bitartean, hankek egiten ez
dituzten kilometroak buruak
egingo dizkit", aitortu du.

Taldea pattal Giroan
Taldeak asko igarri du bere
hutsunea Italiako Giroan. “Ez nik
eta ez Cilvinaite Ingak ezin izan
dugu parte hartu, eta gu gara
esperientzia gehien daukagu-
nak. Oro har, ez dugu oso giro
ona osatu”, penatu da Abadiño-
ko txirrindularia. J.D.

Tabirakoko eta Zornotzako
gizonen talde nagusiek EBA
mailan jokatuko dute datorren
denboraldian. Beraz, Estatu
osoan jokatuko dituzte parti-
duak eta Bizkaia mailako hiru-
garren taldeak bihurtu dira: Bil-
bao Bizkaia Basket ACB ligan,

Santurtzi Zilarrezko ligan eta
Tabirako eta Zornotza EBAn.
Emaitza bikaina aurten 50.
urteurrena ospatu duten 
taldeentzat. 

Durangon kadete mailako
txapelketa jokatu zenean,
Espainiako Saskibaloi Federa-
zioko ordezkariek “badaezpada
federazioan izena emateko
esan ziguten”, azaldu du Hilario
Perez Tabirakoko presidenteak.
Harrezkero zain egon dira eta
eguztenean iragarri zieten EBA
mailako plaza bat eurentzako
izango zela.

Antolaketa lanak
EBA mailara igo zitezkeen
aukera aurreikusita zutenez,
etxeko lanen zati handi bat
eginda du Tabirakok. Partidu
asko Euskal Autonomia Erkide-
gotik kanpora jokatuko dituzte
eta horrek planteamendu
berriak eskatzen ditu. Dena
dela, “horretan badugu espe-
rientzia” dio Perezek, “orain urte
batzuk emakumeen taldeak
maila berean jokatu zuelako;
esperientzia hura baliagarria
izango zaigu orain”. J.D.

Tabirako EBA mailan
ariko da datorren urtean
Plaza huts bi sortu dira eta Tabirako eta
Zornotza saskibaloi klubak igo dituzte

Bizkaia Bilbao Basket
eta Santurtziren atzetik
hirugarren taldea dira

Orain urte batzuk
emakumeen taldeak
ere jokatu zuen EBAn
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Javi Etxebarriak (Berriz, 38 urte) Kaxmirrerako bidea hartuko du uztailaren 29an. Indiaren
kontrolpean dagoen zonaldean, Nun izeneko mendia dago (7.135 metro), eta gailur
huraxe igo gura du berriztarrak Amurrioko eta Gasteizko beste sei kidegaz. 

Uztailaren 29an irten eta abuztuaren 30ean bueltatuko dira Kaxmirreko Nun menditik Euskal Herrira.

“Alpinismoa beste kultura batzuk
ezagutzeko aitzakia da guretzat” 

ZZeerrggaattiikk  aauukkeerraattuu  dduuzzuuee  NNuunn
mmeennddiiaa??
Datak egoki zetozkigulako.
Himalayara udaberr ian edo
udazkenean joan zaitezke, baina
uda ez da sasoi aproposa. Guk
abuztua geneukan libre, eta
aukera bi genituen: Pamir ingu-
rua Kirguistanen, edo Kaxmir.
Pamirren arazo burukratikoak
sortu zitezkeela eta eguraldi
txarra egin zietela esan ziguten
hara joandako batzuek. Kaxmi-
rren, berriz, abuztuan eguraldi
aproposagoa egiten du, sekula
ez da jakiten baina. Horregatik
hartu genuen erabakia.

AAllppiinniissttaa  aasskkoo  jjooaatteenn  ddaa  mmeennddii
hhoorrrreettaarraa??
Ez, justu kontrakoa, jende gutxi
ibiltzen da; bakarrik ibiltzeko
aukera handiak ditugu.

ZZeerr  eezzaauuggaarrrrii  ddaauukkaa  mmeennddiiaakk??
Gure planteamendua zortzi mila-
ko batera bagindoaz modukoa
da. Oinarrizko kanpamenduaz

gainera, beste hiru ipiniko ditu-
gu. Ia 4.000 metroko desnibela
igoko dugu. Zoritxarrez denbora
aldetik justu ibili gaitezke. Zortzi
milako bat igotzeko hile bi ingu-
ru behar izaten dira, eta guk
hilabete izango dugu. Mendia-
ren hasierara heltzen astebete
beharko dugu. Beraz,  gutxi
gorabehera 15 egunean igo
beharko dugu Nun.

ZZeerr  iibbiillbbiiddee  aauukkeerraattuu  dduuzzuuee??
Ohikoa ez den bat.  Beheko
zonaldea nahiko etzana da; elu-
rra badago tarte bat sokaz lotu-
ta igo beharko dugu. Bost kilo-
metroko lautadaren ondoren, 60
bat graduko aldapak hasiko dira.
Hortik gailurrera mendi gando-
rretik ibiliko gara. Azken-azke-
nean, 40 bat metroan eskalada
ere egin beharko dugu. Ez da
hain bide gogorra ere, disfruta-
tzeko ibilbidea da.

ZZeellaann  ppllaanniiffiikkaattuu  dduuzzuuee  iiggooeerraa??
Ez da erraza izan. Jende gutxi
dabilenez, mendiaren gaineko
datuak ere urriak dira. Zorionez,
mendi hori igo zuten gipuzkoar
batzuen berri jakin genuen, eta
horietako batekin geratu ginen
Donostian. Hark emandako
informazioak asko lagundu
zigun ibilbidea antolatzen.

EEssppeeddiizziiooaann  llaagguunndduukkoo  ddiizzuueenn
bbaabbeesslleerriikk  lloorrttuu  dduuzzuuee??
Ez dugu babeslerik lortu. Cega-

sak pilak emango dizkigu, baina
ez dugu beste laguntzarik. Geu-
re poltsikotik ordainduko dugu.

22000077aann BBrrooaadd  PPeeaakk  iiggoo  zzeennuu--
tteenn  ((88..004477  mmeettrroo))  eettaa  oorrdduukkoo
hhaarrttaann  eekkiimmeenn  bbeerreezziiaakk  eeggiinn
zzeenniittuuzztteenn  ddiirruuaa  bbaattzzeekkoo..
Berrizko Udalak lagundu zigun,
eta biluzik agertzen ginen mila
egutegi ere atera genituen dirua
batzeko. Denak saldu genituen;
nahiko arin, gainera. Kamisetak
ere atera genituen eta berehala
erosi zituzten denak.

IIggooeerraakkoo  zzeerr  oorrooiittzzaappeenn  dduuzzuu??
Oso ona. Horrelako igoera bate-
an une txarrak ere badaude,
eskakizun handiko esperien-
tziak direlako, baina bizitzako
beste alderdietan legez, oroitza-
pen onekin geratzen zara. Goiko
tontorra zapaltzeak dena kon-
pentsatzen du. Goraino ez igota
ere pozik egongo ginen, espe-
rientzia zoragarria izan zelako.

ZZeennbbaatt  llaagguunn  jjooaann  zziinneetteenn??
Zortzi lagun; Julen Zelaieta tar-
tean, berriztarra bera ere. Broak
Peak Pakistanen dago, eta Nun-
era joatea inguruko beste zonal-
de bat ezagutzeko modua ere
bada. ‘Tibet txikia’ deitzen diote
eta budismoa da erlijio nagusia.
Beraz, kultura berri bat ezagutu-
ko dugu. Azken batean, alpinis-
moa herr ialde eta kultura
berriak ezagutzeko aitzakia

dugu. Beste batzuek, bizikleta
edo autoa aukeratzen dute. Guk,
berriz, mendia.

BBeessttee  zzoorrttzzii  mmiillaakkoorriikk  eeggiinnggoo
zzeennuukkee??
Broad Peaketik oso pozik etorri
nintzen, eta gustura egingo
nuke beste zortzi milako bat,
baina dirua behar da. 

AAuukkeerraa  bbaazzeennuu  zzeerr  mmeennddii  iiggoo--
ttzzeenn  ssaaiiaattuukkoo  zziinnaatteekkee??
K-2a, duda barik. Estekikoki
politena da, baina teknikoki gai-
tzena ere bai, zoritxarrez. K-2
mendirik mitikoena da. Broad
Peaketik kilometro bakarrera
dago, eta ez genion gainetik
begirik kentzen. Errealista izan-
da, beharbada, Manaslu (Nepal)
edo Shisa Pangma (Txina) igo-
tzen saiatuko nintzateke.

MMuunndduu  oossooaann  iibbiillii  zzaarraa  aallppiissmmooaa
eeggiitteenn,,  eezzttaa??
Bai, Bolivian, Ecuadorren, Maro-
con… ibili naiz. Prozesu naturala
da: Pirinioetatik hasi, Alpeak eta
ondoren Andeak. Guk hortxe
apurtu genuen “normaltasuna”.
Handik zazpi milako bat egitea
da hurrengo pausua, eta guk
zortzi milakoa egin genuen,
ordea, esperientzia bizi gura
genuelako.

ZZeellaann  zzaalleettuu  zziinneenn  mmeennddiirraa??
Lehengusuagaz hasi nintzen,
eta gero Alpinoko bazkide egin
nintzen. Gerora Gasteizko lagun
batzuk ezagutu nituen. Beti gau-
de zeozer egiten; ibilaldiak izo-
tzetan, eski zeharkaldiak, eska-
lada… ez gara onenak ezertan,
baina baldintza denetan molda-
tzen gara. J.D

Nun mendian
jende gutxi dabil;

hainbaten, bakarrik
ibiliko gara.

K-2 igoko nuke;
mendirik mitikoena

da, baina baita
gaitzena ere

Zortzi milako
batera bagindoaz
legez planifikatu
dugu Nunerako

igoera.
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Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgune-
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prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

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

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

Eguazteneko 19:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Sukaldea, egon-
gela, komuna, 3 logela, tras-
telekua (komuna ateratzeko
aukera dauka) eta ganbara.
Eguzkitsua da eta 3 balkoi
ditu. Igogailua jartzekotan
dira. Berogailua eta leiho be-
rriak dauzka. Etxe guztiak
kanpora ematen du. 
Tel.: 655 71 21 05

Abadiño. Muntsaratzen
etxebizitza salgai. 85 m2, 3
logela, harrera, sukaldea-
egongela, bainugela bat eta
beste komun bat, balkoi han-
dia, garajea eta trasteroa.
Tel.: 94 681 68 91.

Abadiño. Etxebizitza salgai
Matienan: hiru logela, sukal-
dea, jangela, komuna, gan-
bara handia eta balkoia. Tele-
fonoa: 650 82 35 41

Abadiño. Abadiño-zelaie-
tan etxebizitza salgai,124
m2, 2 logela, sukaldea,
egongela,2 bainugela,gara-
jea eta ganbara. Bizitzera
sartzeko prest. 691 73 10 75

Berriz. Berrizen pisua sal-
gai. 3 logela, 2 komun, sukal-
de berriztua, 2 balkoi, egon-
gela handia, ganbara handia
eta garaje itxia. Oso eguzki-
tsua. Guztiz berriztua eta
egoera ezin hobean. 
Tel: 647 777 392

Durango. 98 m2-ko etxebi-
zitza oso eguzkitsua, 3 loge-
la, sukaldea - jangela, bainu-
gela eta komun leihodunak,
2 terraza partikular  12 m2
eta 8 m2-koak eta baita te-
rraza komunitarioak ere. Al-
tzairuz betea eta guztiz jan-
tzia, berogailuaren galdara
jarri berria, 4 armario enpo-
tratu, aluminiozko leihoak,
ateak eta zorua aldatuta. Ga-
rajea eta igerilekuarekin. 
Telefonoa: 655 70 46 84

Durango. Alde zaharra. 71
m2. Kanpoaldera begira. Al-
tzariz hornituta. 2 logela.
Egongela. Sukaldea. Komun
bat. Guztiz berriztuta. Kan-
potik (2006): fatxada, ata-
londoa, eskailera eta teila-
tua. Barrutik (2007): parke-
ta (elondo), sukaldea (fagor
elektrotresnak eta junkers
galdara ), gres, berokuntza
(gas naturala), kristal bikoi-
tzeko leihoak, ate blindatua.
Berehala bizitzera joateko
aukera. 229.000 euro. 
Telefonoa: 607 71 53 53 

Durango. Etxebizitza salgai
durangon. 3 logela, egonge-
la, sukaldea (jantzita) traste-
lekuagaz eta balkoiagaz, eta
komuna. Oso eguzkitsua da
eta etxe osoak kanpora ema-
ten du. Bi kotxerentzako ga-
rajea aukeran. Prezio onean. 
Telefonoa: 656 76 46 73

Durango. Durangon etxe-
bizitza salgai. Andra maria
kalean. Bi logela, egongela,
sukaldea eta komuna. Etxe
guztiak kanpora ematen du;
oso argitsua da. Pisu altua
30 m2-ko terrazare-

kin.220.000 euro. 
Telefonoa: 696 255 083

Elorrio. Pisu eder bat salgai
elorrion. Berritua,124
m2,gas naturaleko berogai-
lua,sukalde hornitua, egon-
gela, 5 logela, 2 komun, jan-
gela, 2 balkoi eta garaje itxia.
Derrigorrezkoa da ikustea.
Prezioa: 264.500 euro
(44.000.000 pta). 
Telefonoa:685 73 48 25

Elorrio. Etxebizitza salgai
Elorrion.  Guztiz berriztua, ez
dauka igogailurik. 3 logela,
komuna, sukaldea, egongela
eta trastelekua.  Oso eguzki-
tsua eta oso polita; erdi jan-
tzita, bizitzera sartzeko ger-
tu. Etorri ikustera! 
Tel.: 617 78 71 65

Elorrio. Elorrion pisu eguz-
kitsua, garaje eta trastele-
kuagaz salgai. Guztiz berriz-
tua. Bi logela, sukalde-jan-
gela,  egongela, eta komuna.
Prezio oso interesgarria. Tel.:
664 47 58 58 edo
615 73 27 27

Garai. Baserria, Garaiko San
Migel auzoan. Oarerdikoa, 6.
Hegoaldera begira. 10.000
m2-ko lursaila. Nekazaritza-
rako  edo agroturismorako
oso egokia. Proiektua aur-
keztuz gero, etxebizitza 2
egiteko aukera. 
Telefonoa: 639 833 489

Iurreta. Iurretako Fray Juan
Askondo kalean kokatutako
etxebizitza salgai. Hiru loge-
la, komuna, egongela eta su-
kaldea, 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.
Telefonoa: 655 70 26 47

Zornotza. Etxebizitza sal-
gai euban. 3 logela, egongela
bat, sukaldea, 2 bainugela,
ganbara eta berogailua. 345
m2-ko lur-sailarekin. Aukera
paregabea! 695 70 18 58

ERRENTAN EMAN

Otxandio. Hiru logelako
etxea alokagai. Guztiz jantzi-
ta. Tel.: 945 45 00 52

ERRENTAN HARTU

Durango. Errentan hartze-
ko etxebizitza bila gabiltza
durangon. Harremanetan
jartzeko: 685 71 74 39 / 
94 681 07 72 (Oihana).

OPORRETAKO ETXE-
BIZITZAK

ERRENTAN EMAN

Peñiscola (Valentzia).
Apartamendua alokatzen da
uztailean, abuztuan eta irale-
an. Tel.: 686 56 20 18

Durango. Torreviejan bun-
galowa alokagai. Hiru logela,
sukalde-jangela eta solariu-
ma dauka. Urbanizazio pri-
batua, berde gune eta igeri-
lekuagaz. 615 77 96 22.

Elgeta. Mobil home uztaila
eta abuztuan errentan ema-
teko. Etxe mugikorra Fran-
tzian Laruns-en dago. Au-
bisqueren magalean. Bost
pertsonarentzako etxea, bi
logela; bat hiru umeentzat
eta bestea bi pertsonentzat
egokia. Bi komun, batean
dutxa eta bestean komuna.
Sukaldea, egongela eta te-
rraza dauka. 
Telefonoa: 637 41 97 14

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

Durango. Pisua konparti-
tzen dut. Logela bat ematen
dut errentan. 661 84 79 37

Gasteiz. Gasteizen pisua
osatzeko bi lagunen bila na-
bil. Aldabe inguruan, alde za-
harretik bi minutura. Bi gela
daude libre. Jende irekia eta
arduratsua bilatzen dut. Ez
erretzaileak. 200 euro + gas-
tuak. Tel.: 609 59 46 37

Gasteiz. Logela alokagai
gasteizen. Ikaslea den neska
bat bilatzen ari gara. Pisua
unibertsitatetik 10 minutu-
tara dago.217euro hilean
gehi gastuak. Logela nahiko
handia da, pisua baita ere.
Ikustera etorri nahi baduzu
deitu 646 84 12 06 zenbaki-
ra. Eskerrik asko!

GARAJE/
TRASTEROAK

SALDU

Durango. Garaje itxia sal-
gai, 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, hiz-
kuntza eskolaren alboan. 
Telefonoa: 665 72 99 36

Durango. Aukera handia!!
txibitenan (jesuitak ikaste-
txearen ondoan) garaje bat
saltzen dugu. Plaza irekia eta
oso ona. 660 38 59 95 /
660 38 60 43

ERRENTAN EMAN

Durango. Garaje plaza alo-
kagai Muruetatorre 1ean. 
Telefonoa:  615 75 03 13

Durango. Garaje bat aloka-
tzen da Durangon Landako 7
kalean, hilean 35 euro. 
Telefonoa: 94 681 81 51

ERRENTAN HARTU

Iurreta. Garaje plaza aloka-
tu nahi dut Iurretan, berdin
da itxia bada. 628 00 22 19

LURSAILAK

EROSI

Durango. Durangaldean
500 metro eta 3000 metro
karratuko lursail ez eraikiga-
rri bat erosiko nuke. 
Telefonoa: 647 37 10 17.

Iurreta. Lantzeko lursaila
erosiko nuke (basoa bada ere

berdin du) iurreta eta elorrio
artean, 1 ha inguru. Deitu
605 75 04 98  telefonora.

ERRENTAN HARTU

Mallabia. Ardiak eta behiak
zelairatzeko lursailak behar
ditut. Telefono zenbakia:
680 64 72 34

GAINERAKOAK

SALDU

Elorrio. Elorrioko erdialde-
an etxebizitza egiteko apro-
posa den 90 m2 inguruko
ganbara salgai. 
685 76 82 74 (arratsaldez)

Teknologia
AUDIOA/BIDEOA/
ARGAZKILARITZA

SALDU

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

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

PERTSONAK ZAINDU

Abadiño. Neska euskaldu-
na goizeko 05:30etik
09:15ak arte eta 19:00etatik
aurrera umeak zaindu, etxe-
ko lanak edo garbiketak egi-
teko prest. 655 72 08 55

Abadiño. Neska euskaldu-
na uztaileko goizetan umeak
zaintzeko prest. Kotxea dau-
kat. 645 00 89 13

Berriz. Andre euskalduna
hiru edo lau orduan umeak
edo pertsona edadetuak
zaintzeko prest. Telefonoa:
94 622 57 24 edo 
680 50 95 32 (Izaskun)

Durango. Pertsona edade-
tua bazara, bakarrik senti-
tzen bazara eta ez baduzu
inor zaindu zaitzan, deitu ie-
zaidazu. Tel.: 649 13 53 81 

Durango. 51 urteko emaku-
me euskalduna ospitalean
dauden gaixoak zaintzeko
prest. Tel.: 661 172 105

Durango. 20 urteko duran-
goko neska, ingeniaritza
ikaslea eta advanced titulu-
duna, 16 urtera artekoentzat
partikularrak emateko zein
ume txikiak zaintzeko prest,
ekaina-uztaila bitartean .
Tel.: 652732370

Durango. Durangaldeko
andrea umeak eta edadetuak
zaintzeko prest. Zaintza or-
dukakoa ere izan daiteke, edo
laguntzaile moduan etxe zein
ospitaletan. Bestalde, taber-
na edo bulegoetan ere garbi-
tzeko prest.  649 13 53 81

Durango. Gizon heldu bat
adineko pertsonak zaintzeko
prest dago, asteburuetan,
jaiegunetan eta abuztuan hi-
labete osoan. 690 28 60 71

Durango. Andre euskaldu-
na naiz eta pertsona nagu-
siak, gaixoak, ezinduak...
Zaintzeko prest nago. Urte
askotako  esperientzia dau-
kat eta lehenbailehen haste-
ko prest nago. Interesatuak
deitu 699 745 723ra.

Durango. Bertako neska,
umeak edo edadetuak zain-
tzeko prest. Esperientzia
handia. Berehala lanean has-
teko prest. Telefonoa: 688
676 588 edo 94 658 33 32

Durango. 22 urteko neska
euskalduna umeak zaintzeko
prest. Magisteritza amaituta
daukat eta ordutegi malgua
eskaini dezaket. Interesatuta
bazaude:  615 73 53 85.

Elorrio. Neska euskalduna
eta esperientziaduna arra-
tsaldetan (astelehenetik os-
tiralera) haurrak zaintzeko
prest. Orain hasteko edo irai-
letik aurrera. Haur hezkun-
tzako goi mailako heziketa
zikloa eginda daukat, eta
gaur egun hezkuntza berezi-
ko  ikasketak egiten ari naiz.
Interesa baldin baduzu, jarri
zaitez nirekin kontaktuan.
Honako hau da nire telefono
zenbakia: 688 640 604 
(arratsaldetan deitu).

Elorrio. Neska euskalduna
abuztuan haurrak zaintzeko
eta partikularrak emateko
prest dago. Nirekin kontak-
tuan jartzeko, 600 36 13 81
telefonora deitu.

Zaldibar. Neska euskaldu-
nak uztailean, eta irailean ja-
rraitzeko aukerarekin, umeak
zaintzeko edo/eta partikula-
rrak emateko eskaintzen du
bere burua, lehenengo hez-
kuntzatik DBHra arte; 3 ur-
tetako esperientzia daukat.
Harremanetan jartzeko: 
610 00 44 43.

IRAKASKUNTZA

Durango. Biologian lizen-
tziatutako neska euskalduna
eskola partikularrak emate-
ko prest; biologia, natur zien-
tziak, matematika, fisika-ki-
mika... Tel.: 679 62 04 47

Durango. 4. mailako Tele-
komunikazio Ingenieritzako
ikasle euskalduna Batxiler-
goko eta DBHko klaseak Du-
rangon emateko prest. Espe-
zialitatea matematika klase-
etan.Tel.: 635 74 61 76

Durango. Magisteritza
ikasten dabilen neska gaz-
tea, abuztuko lehen hama-
bostaldian umeak zaindu eta
klase partikularrak emateko
prest. 686 741 676 (Amaia)

Durango. Ingeniaritza ikas-
ten ari den neska euskalduna
udan klase partikularrak
emateko prest durangon.
LH, DBH eta batxilergoko
ikasleei zuzenduta, ondoren-
go gaien inguruan: matema-
tikak, fisika-kimika, euskara,
gaztelera, ingelesa etab. 
635 20 50 12.

Durango. Gazte euskaldu-
na, umeei etxeko lanak egi-

ten edo ikasten laguntzeko,
uztailean. 667 24 51 49

Durango. Ingeles partikula-
rrak nahi? ingeles irakaslea
partikularrak emateko prest
uztailean, abuztuan eta irai-
lean.  625 70 98 46 

Durango. 17 urteko duran-
goko gazte euskalduna 8 eta
16 urte bitarteko umeei kla-
seak emateko prest dago.
Batxilerra amaitu berri dut,
eta edozein ikasgaietako kla-
seak jasotzeko aukera emo-
ten dut, bai euskaraz bai gaz-
telaniaz. Informazio gehiago
eskuratzeko, deitu 
670 55 29 21ra.

Durango. Udan errefortzu
klaseak emateko prest nago.
3 urteko esperientzia daukat,
22 urte ditut eta magisteri-
tza amaituta daukat. Klaseak
euskaraz edo gazteleraz
ematen ditut, eta ikasgai
guztietakoak. Interesa badu-
zu deitu 615 73 53 85ra.

Durango. Ingeniaritza ikas-
ten ari den neska euskalduna
udan klase partikularrak
emateko prest durangon.
LH, DBH eta batxilergoko
ikasleei zuzenduta, ondoren-
go gaien inguruan: matema-
tika, fisika-kimika, euskara,
gaztelera, etab. 
Telefonoa: 635 205 012

GAINERAKOAK

Durango. Arratsaldez etxe-
ko lanak egin, eta umeak edo
nagusiak zaintzeko prest
nago. Abuztuan goiz eta
arratsaldez. 673 689 769

Durango. Abuztutik aurrera
marinel moduan lan egiteko
prest. Ikasketak ditut, eta es-
perientzia ere bai. 
Telefonoa: 637 029 373

Durango. Eusko Jaurlari-
tzan erregistratutako txakur
hezitzailea, zerbitzu ezberdi-
netarako prest: 
Telefonoa: 656 791 027

Durango. Garbiketa lanak
egiteko prest, tailer edo ta-
bernetan. <Tel.: 647 242 301

Mallabia. Traktorearekin
belar fardoak egiten dira, Du-
rangalde guztian. 
Telefonoa: 68064 72 34

LAN ESKAINTZAK

ETXEKO LANAK

Mañaria. Etxeko lanak eta
umeak zaintzeko pertsona
behar dugu lan egun osora-
ko. Telefonoa:658 73 21 90

PERTSONAK ZAINDU

Durango. Pertsona bat be-
har da, umeak zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko, egun
osoan. Autoa behar da. Ha-
rremanetan jartzeko, deitu
618 82 20 48 telefonora.

GAINERAKOAK

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. Elektrogailuen
arloan dabilen enpresan sal-
menta zuzena egiteko laguna
behar da. Formakuntza, en-
presaren kontura. 
Telefonoa: 653 01 20 98

Durango. Pestizida-fumi-
gatzailea behar da egurra zu-
latzeko eskuzko tresnagaz
eta biozida produktuko injek-
zioagaz. Derrigorra: inguru-
giro eta elikagai industrian
biozida eman ahal izateko
karneta izatea, gutxieneko
formakuntza lan arriskuak
ekiditeko eta gidabaimena
izatea. Erreferentzia: 5.452
sartu. Telefonoa: 94 620 04
49. Lanbiden alta emanda .

Iurreta. Juan orobiogoitia
institutuko ikasle ohientzako
lan eskaintza 10/11 ikasturte-
rako. Bidali curriculuma hel-
bide honetara:e-mailez: zu-
zendaria@ orobiogoitia.net
eta posta arruntez: juan oro-
biogoitia bhi olaburu 3, iurre-
ta 48215 

Zornotza. Jantziak garbi-
tzeko (eta/edo lehortzeko)
makinetako operadorea be-
har da (Ikuztegia). Garbitegi
industrialean arropa garbitu,
zikatu, lizatu eta klasifikatze-
ko pertsona behar da. Derri-
gorra: %33ko minusbaliota-
suna ziurtatzen duen txartela
izatea eta inguruan bizitzea.
Erreferentzia: 2.830 SARTU
Lanbiden alta emanda.94
620 04 49.

Zornotza. Garbitegi bateko
prozesu produktiboa berma-
tzeko (garbiketa, prozesua
eta banaketa). Derrigorra:
%33ko elbarritasuna izatea.
Formakuntza: goi ingenieria
edo teknikoa. Bestela: fr i, fp
ii edo bup-cou. Informatikan
ezagutza aurreratua; word,
excel,acces, internet. Urte-
beteko esperientzia taldea
planifikatu eta gidatzen, eta
industriako produkzio proze-
suetan. Gidabaimena eta ko-
txea izatea. Erreferentzia:
5.295 sartu. Tel.: 94 620 04
49. Lanbiden alta emanda.

LANERAKO 
MATERIALA

SALDU

Berriz. Motokultore agria
2700 Diesel eta Motoaitzur
agria 3000 prezio honean
saltzen dira. Luis
Telefonoa: 94 682 45 90
(Luis)

GAINERAKOAK
Uztailean umeak zain-
tzea goizetan. Neska eus-
kaduna uztail osoan goizez
haurrak zaintzeko prest.Du-
rangon bizi badira hobeto.
Tel.: 646 53 83 90 

Ibilgailuak
AUTOAK

SALDU

Autoa salgai. Seat ibiza
salgai. Diesela.5 ate. Aire
akondizionatua. 2000. Ur-
tekoa da; 270.000 km. Dis-
tribuzio korrea aldatuta.
90cc. Egoera oso onean.
Deitu 650 402 857 
telefonora.

FURGONETAK

SALDU

Elbarrituentzat egokitu-
tako fiat ulysse furgoneta
salgai. Fiat ulysse furgoneta
saltzen dut, elbarrituentzat
egokituta. Atzeko kajoia, is-
pilu elektrikoak, absa, kristal
elektrikoak, lainoaren aurka-
ko argiak, itva eguneratuta
2012ra arte, gpsa, mp3, irra-
tia, cd-a, klimatizagailua.
Egoera onean dago. Prezio
intesergarria. 
Telefonoa: 657 79 80 38.

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

Mercedes viano fun-a
salgai. Motorra: cdi 2.00, 6
plaza, kopilotuaren jarlekua
bira daiteke, kanping ekipa-
mendua: ohea, mahaia, ka-
joiak, gortinak, kristal tinda-
tuak, berogailua, 12 v-tako
lau entxufe. Prezio berria:
21.000. Tel:  676 72 04 88 / 
658 72 94 49

Renault master autoka-
rabana . Bidaiatzeko 6 plaza
( dena homologatua ).Jesar-
lekuekin ohe bat egiten da:
1.25 x 1.9 m. Bigarren ohe bat
1.30 x 1.90m furgonetaren
sabaian plegatua. Ur edan-
garria 170l eta ur zikinerako
andelak 120l. Arropentzat
armairu bikoitza. Jateko ma-
hai plegatua- 12 v ilumina-
zioa. 2 sutako sukaldea, fre-
gaderoa eta armairuak. 90
litroko hozkailua. Bateria au-
xiliarra, toldoa. Bizikletak
eramatekoa. Kopilotoaren
aulkia birakaria. kontaktua: 
655 72 52 52 edo
edurne.arrieta
@euskaltel.net edo 

Renault Trafic Camperra
salgai. Renault Trafic Cam-
per. 1900 cc, 100 cv salgai.
Km: 130.000. Urtea: 2003.
Prezioa:20.000 euro. 5 pla-
za bidaiatzeko, sartu beste lo
egiteko. Beheko ohea
1,30x2,00m. Goiko ohea
1,30x2,00m. Aurreko aul-
kiak biratzeko modua. Aire
egokitua. 4 bizikleta erama-
teko Carrybike parrila. 3 ba-
teria; bat motorrarena eta
beste biak laguntzaile gisa.
Kristal tindatuak. Distribuzio
korrea eta errebizio osoa egin
berri. Unai
Telefonoa: 635 70 39 43 

MOTORRAK

SALDU

50 cc peugeot eliseo
maxi scooterra salgai. 50
cc peugeot eliseo maxi scoo-
terra salgai. 2000 urtekoa,
3.000 kilometro ditu, berri-
berria dago. Motor handia-
goa erostearren saltzen dut.
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Prezioa: 1.000 euro (nego-
ziagarri). Tel: 675 00 88 04

Scooter suzuki burgman
250 salgai.. Scooter suzuki
burgman 250 salgai. Kolore
urdina. 2008 urtekoa. 5000
km. Egoera oso onean. Pre-
zioa 3.800 euro transferitua. 
Telefonoa: 626 15 88 22

BESTE IBILGAILUAK

SALDU

Honda rincon atv quad-a
salgai. Honda rincon atv
quad-a salgai. Bost urte ditu
eta berri-berria dago. Pre-
zioa: 4.600 euro. Telefonoa:
675 00 88 04

Land rover defender lu-
zea salgai. Land rover de-
fender td-5 luzea salgai; 9
plaza. 2002urtea.
145000km. 110 zaldi . Erre-
molkearentzako bola; egoera

ezin hobea. 11000euro.
Tel.:652 73 82 74(iker)

GAINERAKOAK

SALDU

Bmw 4 llantak (17 pulga-
da) salgai. Bmw 4 llantak
(17 pulgada) salgai. Berriak
daude. Prezio negoziagarria.
Tel.: 619 18 77 99

Monty aluminiozko 219
alp bizikleta salgai. Monty
aluminiozko 219 alp bizikleta
salgai. Prezioa: 325 euro. Te-
lefonoa: 606307439

EROSI

Bizikleta eramateko eus-
karria erosteko prest.
Furgonetan bizikletak era-
mateko euskarria erosteko
prest nago. Tel.: 671 84 15 63 

Harremanak
NESKA BILA

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

Aisia/kirola
KIROLAK

SALDU

Urpekaritza ekipoa sal-
gai. Neopreno luze eta labu-
rra, jacket-a reguladoreak pi-
suak... Oso gutxi erabilitako-
ak 400 euro.  669 71 57 11

GAINERAKOAK

Futbitorako neska bila.
2010-2011 denboraldirako,
nesken futbito talde federa-
tua mantentzeko neska bila
gabiltz. Momentuz lau gara.
Animatu zaitez. Informazio
gehiago:  www. Kuru. Es

ANIMALIAK

SALDU

Bulldog frantsesak sal-
gai. Bulldog frantsesak sal-
tzen ditut prezio onean. 
Tel.: 639 75 73 35 

Kanarioak saltzen dira.
Kanarioak saltzen dira prezio
onean. Tel.: 689 58 60 54

Txakur hezitzailea. Txakur
hezitzailea. Eusko jaurlari-
tzan erregistratuta. Hainbat
zerbitzu eskaintzen ditut.
Noizean behin doberman
txakurkumeak. 656791027 

Untxi grisak salgai. Untxi
gris eder eta handiak eta ba-
serriko oilaskoak saltzen di-
tut, ondo zainduta eta elika-
tuta daude. Interesatuek dei-
tu telefono zenbaki honetara.
Gauez bakarrik deitu. 
Tel: 94 681 90 85 (Juan)

EMAN

Arratoi txakurkumeak.
Arratoi txakurkumea nahi
baduzu, deitu hurrengo tele-
fono honetara 94 682 73
69. Arratsaldeko 20:30etik
aurrera.

Artzai txakurkumea opa-
ritzen da. Artzai txakurku-
mea oparitzen da. Hilabete
pasatxo dauka. Oso polita.
626 11 38 69

Bi katakume oparitzeko.
Katakume bi oparitzen ditut.
Oso sozializatuta daude. 
Telefonoa: 94 622 51 88

Bi katakume oparitzen
dira mallabian. Bi kataku-
me, bat grisa eta bestea bel-
tza oparitzen dira. 
Telefonoa: 606 70 91 18

Etxeko katuak dauzkat
emateko. Etxeko katuak

doan ematen ditut. 
Telefonoa: 94 682 79 66

MUSIKA/PELIKU-
LAK/LIBURUAK

SALDU

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

OPORRAK/BIDAIAK

GAINERAKOAK

Etorri Lodosara. Nafarro-
ako Ebroren erribera ezagutu
nahi baduzu, etorri  Lodosara
eta egun batzuk pasatu gure
landaetxean.
Telefonoak: 677 834 047 -
948 693 618

GAINERAKOAK

ERRENTAN EMAN

Athletic-eko bazkide
txartela alokatzen da.

Athletic-eko bazkide txartela
alokatzen da denboraldi oso-
rako Interesatuak deitu, 
679 05 81 67 telefonora.

Familia/etxea
ETXERAKO TRES-
NAK/ALTZARIAK

SALDU

Labea salgai. Oso egoera
onean dagoen labea salgai.
Fagor 5h-113b modeloa, ko-
lore zurikoa. Sukalde aldake-
tagatik saltzen da. 5 urte
ditu, baina oso ondo zaindua
dago. 
Telefonoa: 657 794 732 
edo 94 682 1004

Minbre naturalezko sofa .
Minbrezko sofa eta butaka
salgai. Sofaren neurriak,
1,65 x 0,90. El corte inglesen
erositakoak dira orain urtebe.
Ia ez ditut erabili eta egoera

oso onean daude. Kuxinekin
saltzen da. 
Telefonoa:605 76 26 00

Ohe artikulatua salgai.
Pertsona nagusientzako ohe
artikulatua salgai. Urrutiko
agintea du. 
Telefonoa: 649 96 92 98

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

www.inmoduranguesado.com

• Kalebarria: 70 m2. 3 logela. Ganbara. 156.000€.
• Martxoaren 8ko kalea: 80 m2. Berria. 87 m2-ko
terraza.
• Tabira: 4 logela. 2 terraza. 222.300€.
• Ezkurdi: 138 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 Terraza.
• Askatasun Etorbidea: 95 m2. 3 logela eta 2 komun.
Ganbara eta garajea. Etxe osoak kanpora ematen du.
• Durango: 120 m2. 4 logela eta 2 komun.
• Madalenoste: 100 m2. 3 logela. Trastelekua. Etxe
osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua. Erdi berria.
• San Ignazio: 90 m2. Terraza. Garajea eta ganbara.
Etxe osoak kanpora ematen du.
• Oiz: 70 m2. 3 logela. Berriztatua. 219.400€.
• Mikeldi: 105 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 Terraza.
• Antso Eztegiz: 2 logela. Berria. 198.000€.
• Astepe: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. Trastelekua
eta garajea. Pisu altua. Ikuspegiekin.
• Alluitz: 105 m2. 4 logela eta 2 komun. 2 terraza.
Ganbara. Etxe osoak kanpora ematen du. 222.400€.
• Tabira: Erdi berria. 2 logela eta 2 komun. Eguzkitsua.
Trastelekua eta garajea.
• Durango: 2 logela. Berogailua. 156.300€.
• Montevideo: ( Jesuitas ). Erdi berria. 3 logela eta 2
komun. Ganbara eta garajea.
• Ezkurdin: 70 m2. 1.go solairua.
• Tabira: 80 m2. 3 logela. Etxe osoak kanpora ematen
du. Guztiz jantzia. Aparkaleku pribatua. 200.000€.
• Mendizabal: 2 logela eta egongela. Ganbara eta
garaje itxia. Eguzkitsua. 
• Plateruen Plaza: 2 eta 3 logelako etxebizitza. 2
komun. Trastelekua eta garajea.
• ATXONDO: Txaleta. 4.000 m2-ko lursaila.
• ATXONDO: Landa-etxea. 100 m2-ko lorategia.
IURRETA
• Maspe: 3 logela. Berria. Igogailua. 
• Dantzari: 3 logela. 192.000€. 
• Bixente Kapanaga: 110 m2. 4 logela eta 2 komun.
Trastelekua eta garajea.
• Bidebarrietan: 3 logela. Igogailua. Terraza handia. 
• Zubiaurre: 3 logela. 2 terraza. 180.000€.
ABADIÑO
• Solokoa: 90 m2. 3 logela, egongela handia eta
sukaldea despentsarekin. Berogailua. 3 terraza.
• San Trokaz: Erdi berria. 2 logela. Garajea eta
trastelekua. Lursail komunitarioa. 200.000€.
• Abadiño: Bifamiliarra. 300 m2. 290 m2-ko lorategia.
NEGOZIOAK
• Tabira: 50 m2. Alokairuan edo salgai.
• Taberna – jatetxea: 230 m2. Funtzionamenduan. 
BERRIZ
• Legaño: 3 logela. Balkoia. Eguzkitsua.
• Bernardo Gabiola: 70 m2. 3 logela. 171.000€.
• Iturriza: 3 logela. Igogailua. Berogailua.
GARAJEAK SALGAI
• Iurreta: Askondo. Garaje itxia salgai.
• Ibaizabal: Garaje itxia salgai.
• Erretentxu: Garaje itxia. 18.000€.
• Monago Torre: Garajea trastelekuarekin.
• Alluitz: 21.800€

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. 
• Askatasun Etorbidea: 90 m2. Ganbara handia eta
garajea.
• 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.
• Landako: 105 m2. 3 logela, egongela, sukalde
jantzia eta 2 komun. Garajea. 
• Landako: Estreinatzeko. Altuera ona. 
• Zumalakarregi – Ezkurdi: 208 m2. 5 logela. Etxe
osoa berriztatu behar da. 
• Zumalakarregi - Ezkurdi: 130 m2. 4 logela. Garajea.
Handia. Orientazio ona.
• Erdialdean: 90 m2-ko etxebizitza estreinatzeko. 
80 m2-ko terraza. 
• 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.

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.
• Askatasun Etorbidea: Halla, sukaldea, egongela –
jantokia, 3 logela eta 2 komun. Garajea.
• 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 ).
• Komentu kalean: Halla, egongela-jangela, sukaldea,
2 logela horma-armairuekin eta komuna. Ganbara. 
( Guztiz barriztuta eta erdi jantzia ). 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

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

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

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

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

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

OTXANDIO
• Guztiz berriztuta dagoen baserria. 3 solairu,
sukaldea, egongela –jangela, 2 komun, 3 logela,
egongela eta atikoa.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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piztea dute helburu ahotsa eta hari
instrumentuak uztartzen dituzte.

›› Toni Zenet abeslari eta aktoreak
swing, jazz edo flamenko musiken
aireak dakarzkigu, uztailaren 25ean
Tola jauregian 22:30ean.

JAIAK
ERMUA
Santixauak 
›› Uztailaren 16an,19:00etan Dantza

Emanaldia Txindurri taldearen
eskutik Orbe Kardinalaren plazan.
22:30ean Bertsolari Jaialdia
Valdespinako Markesaren parkean.
Uztailaren 17an, 09:00etan Miguel
Ángel Blanco eta Beti-Ondo Udal
Kiroldegietan Areto-Futbol
Txapelketaren hasiera, Saltzaileak
F.S.k antolatuta.09:30ean, Beti-
Ondo kiroldegian, 7 Futbola-haur
Txapelketa, I.G.E antolatuta.
10:00etan Orbe Kardinalaren
pilotalekuan Arku-Tiro Proba.

10:00etan Orbe Kardinalaren
plazatik Urko 69etan ezetz! II.
Igoera Kontrolatuari hasiera.
11:00etan zabortegi ohian
Kolunbaireari Tiraketa entrena-
menduak, lehiaketa 16:00etan
hasiko da. 11:00etan Orbe
Kardinalaren plazan Aldibereko
Xake Partida Azkarren XII.
Lehiaketa.12:00etan, Haurrentzako
Duatloi lasterketa. Irteera eta
helmuga Orbe Kardinalaren plazan
izango da. 16:00etan San Martin
plazan Herrien arteko Xake
Partida azkarren XV, Lehiaketa.
16:30ean Orbe Kardinalaren plazan
VIII. Mus Txapelketa Herrikoia.
23:30ean San Pelaio plazan Coti. 
Uztailaren 18an, 09:30ean, Mendi-
Bizikletarako XV. Herri Martxari
emango zaio irteera Orbe Kardina-
laren plazatik. 10:00etan Miguel
Ángel Blanco udal kiroldegian,
Areto-Futbol Txapelketaren azken
fasearen hasiera. 11:30ean San
Pelaio plazan, Irratiz Kontrolaturiko
Kotxeen ‘Ermua Hiria’ XIII.
Txapelketa. 16:00etan, Ermuko
Txirrindulari Elkarteak antolatuta,
Euskadiko Txirrindularitza
Txapelketa gazteentzat. Irteera eta
helmuga Mallabiko errepidean
(Garbigunea dagoen tokian) izango
da. Arratsaldeko 18:00etan Orbe
Kardinalaren plazan Musika eta
Dantza Jaialdia herriko kultur

zentroek antolatuta Txileko Chile
Lindo, Andaluziako Azahar eta
Salamankako Julio Serranoren
taldeekin. Jaialdiaren ondoren
zentruek beren jatorrizko lurraldee-
tako jaki tipikoak dastatzeko
aukera eskainiko dute. Uztailaren
19an, 19:00etan Orbe Kardinalaren
plazan txarangen arteko Triatloia.
21:00etan, Orbe Kardinalaren
plazan, Herri Ogitartekada ogitarte
eta edarien banaketa salneurri
bereziagaz, Txarangen Batzordeak
antolatuta. 22:30ean Orbe
Kardinalaren plazan Txarangen
abesti lehiaketa. Lehiaketatik
kanpora Alboka Musika Eskolako
ikasleak arituko dira gonbidatu
legez. Uztailaren 20an 19:00etan,
Orbe Kardinalaren plazan, Txaran-
gen arteko jokoak gehiago.
Gaueko 10:30ean Valdespinako
markesaren parkean, Fadoen
Kontzertua, Lusofonías talde
portugaldarraren eskutik.

ZALDIBAR
Udako San Andres jaiak
›› Uztailaren 17an, 08:00etan mendi-

ibilbidea ir teera Zaldua plazan.
Uztailaren 18an, 12:30ean argazki
digitalen emanaldia eta sari-
banaketa futbol zelaiko ekitaldi-
aretoan. 

ZORNOTZA
Karmengo jaiak
›› Uztailaren 16an, 08:00etan

Sokamuturra Zezen plazan.
11:00etan
Udazken
taldearen
kalejira
herrian zehar.
Goizean,
Meza,
bertsolariak, Udabarri dantza
taldea, eta euskal erromeria Trikui
Piu taldeagaz. Ondoren, Herri
Kirolak; Urrezko aizkolari txapeldu-
nen liga eta harri-jasotzaileak.
17:30ean Pilota partidak Amore-
bieta IV frontoian. 19:00etan
Umeentzako sokamuturra zezen
plazan. 20:30ean Kale Antzerkia
‘Ellas bailan solas’. 23:00etan
Kanp berbena Zubiondo plazan.
Uztailaren 17an, goizean marmita-
ko lehiaketa Zubiondo parkean.
09:00etan 40 eta 80km-ko Zaldi
lasterketak Jauregibarrian.
09:00etan umeen arrantza
lehiaketa Ibaizabal errekan.
10:00etan Basket 3x3 Zubiondo
parkean. 17:30ean eskupilota
Amorebieta IV Frontoian. Arratsal-
deko 19:00etan umeentzako
sokamuturra zezen plazan.
23:00etan Ost, Surfin Kaos,

Reperkusion Txosnetan. Zubiondo
plazan ordu berean Egan. 
Uztailaren 18an, umeentzako jolas
parkea Zubiondo plazan egun
osoan. 11:00etan Arku Tiroketa
jauregibarrian. 19:00etan Sokamu-
turra Zezen plazan. 19:30ean
Aurea Bikotea Larreako San Juan
Bautista elizan. 21:00etan Jean
Mixel Bedaxagar, Mixel Arotze,
Erramun Martikorena eta Bidaia
Zelaieta parkean. 

Uztailaren 19an, 18:00etan
Koadrilen arteko ginkana Zelaieta
Parkean. 22:00etan Bertsolariak;
Maialen Lujanbio, Igor Elortza eta
Arkaitz Estiballes. Uztailaren 20an,
11:00etan La bonbonera. Futbol
3x3 Zelaieta Parkean. 18:00etan
Bizikleta festa Zubiondo plazan.
19:00etan sokamuturra zezen
plazan. 22:00etan Nazioarteko
dantzak.

UDAKO ZINEA 
ATXONDO
›› Invictus, Clint Eastwooden filma,

uztailaren 16an, gaueko 22:00etan,
Apatako plazan.

BERRIZ
›› Robin Hood, Ridley Scotten filma,

uztailaren 16an, gaueko 22:00etan,
Olakueta plazan.

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

Uztailaren 16an 22:30ean
Elorrioko plazan.

AZIZA BRAHIM
Saharako musika tradizionala hainbat
erritmo eta estilogaz fusionatzen du
Aziza Brahimek. Gulili Mankoo bandak
lagunduta musika bizia, koloretsua eta
dantzagarria eskainiko digute Elorrioko
plazan. Aziza Brahim Tindufeko
errefuxiatu kanpamenduan jaio zen,
Aljerian. Umetan, Kubara eraman
zuten ikastera, eta bueltan bete-betean
musikan sartu zen.

AGENDA

DURANGO

Zugaza

Noche y dia
Zuzendaria: 
James Mangold
barikua 16: 20:00 /
22:30 
zapatua 17: 17:00
domeka 18: 17:00 
astelehena 19:
19:00
martitzena 20: 20:00

Shrek 4 felices para
siempre
Zuzendaria: 
Mike Mitchell
barikua 16: 18:00 
zapatua 17: 17:00/
19:45 / 22:30 
domeka 18: 17:00 /
20:00
astelehena 19:
19:00 / 22:00
martitzena 20: 20:00

BESTEAK

ABADIÑO
›› Urkiolako

Santutegian
ezkondu eta
familien
eguna
ospatuko
dute
uztailaren
18an;
12:00etan. Aurten urrezko edo
zilarrezko ezteguak egiten dituztenei
pergaminoak emango dizkiete. Gero
horien omenez luntxa egingo dute.
Arratsaldean jai berezia.

ERAKUSKETA
DURANGO
›› Kepa Aginako argazkilariaren

erakusketa uztaila eta abuztuan
ikusgai Art Lekun.

›› Jinhee Kim artistaren margolanen
erakusketa Kukutze jatetxean
abuztura arte. Abstraktua eta
arkitektura uztartzen ditu ‘Tu y yo’
izeneko lanean.

ELORRIO
›› Argazki erakusketa uztailaren 31ra

arte Elorrioko Merkatari Elkarteko
partaide diren komertzioen
erakusleihoetan.

ZORNOTZA
›› ‘Orfeon Maite’ erakusketa Koralean

egongo da ikusgai, uztailaren 15etik
30era, 18.00etatik 21:00etara.

JAIALDIAK
DURANGO
Uda kalean bizi
›› Malas Compañías zirko taldea

klown eta zirku ikuskizunaz
gozatzeko aukera Oilaskoetxea
konpainiaren eskutik, uztailaren
18an 19:00etan, Andra Mariko
Elizpean.

›› Kukai dantza taldea, uztailaren
23an, 19:00etan eta 20:00etan,
Ezkurdi Plazan. Euri bada, Merkatu
plazan.

›› ‘Banda Juvenil, la lira del cheste’,
uztailaren 29an 20:00etan, Andra
Mariko elizpean.

›› ‘Nazioarteko folklore jaialdia,
uztailaren 30ean 22:30ean, Andra
Mariko elizpean.

ELORRIO
Musikaire
›› Aziza Brahim Saharako musika

tradizionala hainbat estilo eta
erritmoz uztartzen duen musikaria
entzuteko aukera, uztailaren 16an
22:30ean, plazan.

›› Ruper
Ordorika
uztailaren
17an
plazan,
22:30ean. 

›› El pisito kale antzerki dibertigarria
eskaintzen digu Trapu Zaharra
konpainiak, uztailaren 18an
19:30ean, plazan.

›› Audience Gernikako boskoteak
kontzertua, uztailaren 23an
22:30ean, Argiñetan. 

›› Graffiti Classics, uztailaren 24an
22:30ean, Tola Jauregian. Irribarrea

ZINEMA
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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
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
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

BOTIKAK
Barikua, 16
09:00-09:00
• De Diego 
(Intxaurrondo 22 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Torresolo 4 - Abadiño)
Zapatua, 17
09:00-09:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
09:00-13:30 
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz)
• Larrañaga (Berrio Otxoa 6 - Elorrio) 
• SanRoma / Balenciaga/ Campillo
Domeka, 18
09:00-22:00
• Lopez de Aretxaga 
(Torresolo, nº 4-Abadiño) 
Astelehena, 19
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango)
Martitzena, 20
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)
Eguaztena, 21
09:00-09:00
• Sagastizabal (Askatasun Et. 19 -
Durango)
09:00-22:00
• Egaña (Bekoetxe 4 - Zaldibar)
Eguena, 22
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango)

EGURALDIA

17

19o

16

34o DOMEKA

17

26o ASTELEHENA

14

23o ZAPATUA

16

29o BARIKUA

MARTITZENA
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O
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A
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AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Azken txanpa gelditzen zaizu, baina oso lanpetu-
ta ibiliko zara. Saiatu indarrak gordetzen.

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Lanean estimulu berrien bila zabiltza errutinatik
ihes egiteko, baina ez duzu hori aurkituko. 

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Zuk ondo ezagutzen dituzu inguruko pertsonak.
Beraz, zure esku dago norekin elkartu. 

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Udan hausnarketa sakona egin beharko zenuke,
ingurukoak ez dira zure zain egongo.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Zortea ez duzu alde edukiko, beraz, zure esku dago-
ena egin ezazu. Aurreztu dirua.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Familian tirabirak izango dituzu huskeria batega-
tik. Akordioa topatu beharko zenuke.

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Bakarrik egotea gustuko duzu, eta hori bilatuko
duzu aste honetan. 

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Pertsona berezia ezagutu duzu orain gutxi, eta bera-
gaz egoteko aukerak suertatuko zaizkizu.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Ingurukoek ez dizute babesik eskainiko, baina zuk
zeuk lortuko duzu proiektuak aurrera ateratzea.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Burua hotz izatea komeni zaizu, bestela ez zaizu
ezer onik aterako.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Gustuko duzun pertsonagaz gaizki-ulertuak izan-
go dituzu. Komunikazioa indartu egizue.

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Hartuko duzun erabakiak zure egoera aldatuko
du, beraz, ongi pentsatua izan dadila.

zorionak@anboto.org•Bixente Kapanaga 9,  48215 IurretaZORION AGURRAK

Oihan Espin Aranak uztailaren
27an bost urte egingo ditu.
Zorionak, familiaren partez;
bereziki, Peru, June eta Ane.

Domekan Garaiko Krispinen
urteguna izan zen. Zorionak joan
zen domekan zeugaz San
Kristobalen egon zirenen partez.

Etxeko bi txikiek, Naroak eta Enekok lau urte egin zituzten joan zen
ostiralean, uztailaren 9an. Zorionak eta musu handi bat, denon
partez... eta ondo pasatu oporretan ....

Aitor Astigarragak uztailaren
22an 43 urte egingo ditu.
Zorionak familiaren eta koadrila-
ren partez. Ondo pasatu oporrak.

Matxalen Fernandez
Berrojalbizek uztailaren 23an
zazpi urte egingo ditu. Zorionak!
Aita, ama, Martxel eta Maiane.
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Hamabostero, jasotako 
zorion-agurren artean tarta bat zotz
egingo dugu. Horretarako beharrez-
koa da bialdutako mezuagaz batera
telefono zenbakia emotea.

* Irudiko
altzaria
Heldu
diura

Helburu

Behazun

Pl., musika
tresna

Larrera
eraman

Biraoak esa-
ten ditu

Hilabete
guztietako

Detekta-
gailu mota
Pl., borroka

kirola

Zuhaixka
mota
Bihi,

garau

Boladan
daudenak

Garai,
ordu

Nafarroako
herria

Geziak

Zekor-
okela

Kendu
aditzaren

oina

Baita

Kontso-
nantea

Gauza

(Infin.)
Agortu

Kontso-
nantea
Habia,

erruntoki

Arnas ezak
hil

Aiako
auzoa

Lau zati bi

Gibela

BM
DATOZ

XEDE
BKENAK

HILEROKO
RADARR

KARATEAK
ORREBI

ALEGAIA
ARAITZ

TRAGAZAK
ITOERE

LAURGAIN

Zorionak potxola! Hirura ailegatu
zarela... baina aurrean izan gabe
ziur naiz beti bezain guapa egongo
zarela! Muxu pila hiriburutik!



382zk. 2010eko uztailaren 16aanboto
komunikabideak

Egoitza: Bixente Kapanaga kalea, 9 48215-Iurreta (Bizkaia) Tel.: 94 681 65 58  Erredakzioa: 94 623 25 23
Publizitatea: 94 621 79 02 publi@anboto.org  Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 9.200 ale

AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Julen Orbegozo
Kazetaria

Espainiartasuna
Erasmus ikaslea nintzela, Bel-
gikan, Gaztelako laguna egin
nuen, Miguel. Burgosen jaio
eta Madrilen bizi zen, caste-
llano peto-petoa, Espainiako
selekzioaren kamisetarekin
ateratzen zen horietakoa eta
monarkia zale amorratua. Bere
logelan Real Madrilen bufan-
da eta banderatxo gorri-horia
zeuzkan. Nik, bizi gineneko
Rue Saint Gilles kaleko Espai-
niako kontsula zela esaten
nion, txantxetan. Eztabaida
ugari izan genituen, bakoi-
tzak berea defendatuz. Gazta-
roko idealismoetatik eta ondo
pasatzetik harago, izan genuen
bata bestea nor ginen ondo
ezagutzeko aukera. Gogoan
dut bera izan zela lagun guz-
tien artean euskal kultura eza-
gutzeko galdera gehien egin
zidana, eta euskara apur bat
ere ikasi zuen.

Urte gogorra izan zen
2004a Miguelentzat: borboia
Letiziarekin ezkondu zen;
monarkiak onarpen-maila gal-
du zuen; Espainiak Eurovisio-
nen porrot; Aznar Moncloa-
tik at; eta bere selekzioa urte
hartako Eurokopan berehala
kanporatu zuten. Gogoan dut
2004ko martxoko atentatue-
tan sufritu zuena ere, eta Espai-
niako beste askok goiz hartan
egin ez zuten moduan, Migue-
lek ez zidala agurra ukatu.

2010ean pozarren izango
da. Badaki niri Espainiako
selekzioak ez didala oilo ipur-
dia jartzen. Euskalduna nahia-
go. Baina sumatuko du nik ez
dudala nahi izan partidu guz-
tiak bata bestearen atzetik gal-
tzea ere. Azalduko diot neure
buruari. Miguelek jakingo du,
ordea, herri baten nortasu-
nak futbola eta slogan merke-
ak baino zutabe gehiago behar
dituela bizirauteko. Urte har-
tan ikusi zuen. Futbolak espai-
niartasuna sendotzeak eka-
rriko du euskal abertzaletasu-
na ahultzea?

Dantza saioak ere egiten dituzue.
Asko gustatzen zaigu, eta lagun bat
eta ni gure kontura hasi ginen
azaroan merenge, batxata, sal-
tsa... egiten. Ostegunetan batzen
gara, eta giroa sortzen da. Gero eta
jende gehiago etortzen da; dan-
tza egitera eta ikustera. Ikustera
beharbada dantza egitera baino
jende gehiago!

Karibeak asko erakartzen zaitu.
Bai, asko. Durangarra naiz, baina
uste dut Karibean jaio behar nue-
la, edo aurreko bizitzan karibeta-
rra nintzela. Han daukaten alai-
tasuna eta bizipoza guk ez dauka-
gu. Beste arazo batzuk dauzkate
guk hemen ez dauzkagunak, eta
guk hemen beste arazo batzuk.
Baina eurek daukaten bizitzeko
gogo hori guk ez daukagu.

Orain hamar ur te  ber tako 
edariengatik egin zen ezagun 
taberna.
Mojitoagaz, daikiriagaz eta piña
coladagaz hasi ginen. Kostatu zen
hasieran, baina gero jendea ohi-
tu da, eta gauza berriak dauzka-
gu. Esperimentatu egiten dugu
lantzean behin, baina oraindik
gure edari estimatuena mojitoa da.

Igarri duzue aldaketa bezeroen-
gan duela hamar urtetik hona?
Orain jende gaztea askoz ere zaba-
lagoa da gauza desberdinak pro-
batzeko. Batzuk etorri eta gura
duguna ipintzeko esaten digute.
Taberna zabaldu genuenean jen-
de askok mojitoa zer zen ere ez
zekien. Orain mundu guztiak daki
zer den. Mundua asko aldatu da,
jendeak asko bidaiatu du; gaine-
ra, marka batzuk mojitoa presta-
tuta saltzen ere hasi dira. Horrek
ez dauka zerikusirik guk egiten
ditugunekin. Limoiari goizero ate-
ratzen diogu zukua guk! Hemen
gero eta gehiago saltzen ditugu,

MMoojjiittooaa  oorraaiinn  hhaammaarr  uurrttee
ggaauuzzaa  aarrrraarrooaa  eettaa  eexxoo--
ttiikkooaa  zzeenn  gguurreeaann..  ‘‘AAttxxoo

ffuunn--ffuunn’’  zzaabbaalldduu  zzeenneeaann  hhoorrrree--
llaa  zzeellaa  ggooggoorraattzzeenn  dduu  JJoonn  PPeettrraa--
llaannddaakk..  BBeerraaggaazz  iizzaann  ggaarraa  ttaabbeerr--
nnaa  bbeerrrriittuuaann..  ‘‘TTxxoorriiaa  nnuueenn  mmaaii--
ttee’’  dduu  oorraaiinn  iizzeennaa..  TTaabbeerrnnaakkoo
hhoorrmmeettaann  aatteeaa  zzaabbaalliikk  dduutteenn
kkaaiioollaakk  ddaauuddee..   AAsskkaattaassuunnaarrii
kkeeiinnuu  eeggiinn  gguurraa  iizzaann  ddiioo  aallddaa--
kkeettaakk  mmaaiittee  ddiittuueenn  ttaabbeerrnnaarrii
hhoonneekk..

Bistakoa denez ,txoriei eman die-
zue garrantzia  tabernako azken
aldaketekin.
Mikel Laboari omenalditxoa egin
gura genion, askatasunari buruz
berba eginda. Kaiolak jarri ditu-
gu, ateak zabalik, eta kaiola mota
b i  d a u d e ;  b a t z u k  u g e r t u t a
moduan, eta beste batzuk urre
kolorekoak. Askatasuna dirua edu-
kita lortzen ez den zer edo zer dela
adierazi gura genuen.

Hasieratik filosofia berezia izan
du tabernak.
Bai, gure asmoa beti izan da irla
bat izatea Durangoko panoraman.
Apur bat aparte gaude, eta jendea
erakartzeko gauza desberdinak
egin gura genituen. Mota guztie-
tako musika eta jendea batzea
gura genuen.

Eta irla horretan, zelako beze-
roak izaten dituzue?
Jendea hona lasai egotera dator.
Hau ez da Goienkaleko taberna
bat; honaino etorri egin behar
zara, eta normalean trago arin bat
hartzera barik, lasai egotera etor-
tzen da jendea. Ordu asko sartzen
dituzte koadrilek hemen, eta
erronda bat baino gehiago hartzen
dute. Hori dela-eta, orain pikatze-
ko gauzak ere jarri ditugu kartan;
palomitak, natxoak eta horrelako
kontuak.

“Aurreko bizitzan karibetarra
izan nintzela uste dut”
Laboaren omenez, lehengo ‘Atxo fun-fun’ taberna ‘Txoria nuen maite’ izenagaz bataiatu du Jon Petralanda durangarrak

eta orain izozkiagaz ere prestatzen
ditugu, mailukizkoak, mangoz-
koak...

Esperimenta-
tzea gustatzen
zaizu, ezta?
Nik uste dut
horrelako nego-
zio batean, edo
edozein gau-
zatan bizi-
tzan, ilusio
apur bat
eta berri-
k u n t z a
b e h a r
ditugula.
Beti ber-
d i n e r a
o h i t z e n
bagara, gauzak egiteko gogoa
galtzen dugu, eta orduan,
dena joaten da txartoago.
Batzuetan aldaketek beldu-
rra eragiten digutela, baina
nik uste dut aldaketak poli-
tak izaten direla, eta gaine-
ra, beharrezkoak direla bizi-
tzarako.

Orduan, bost urte barru
berriro berriztuko duzu
taberna?
Bertan jarraitzea itxaroten
dugu, eta bai, bost urte
barru, edo lau urte barru,
berriro aldaketak egitea. Hori
horrela izan behar da! Ilusioa
ez galtzea inportantea da.

Kazetaria eta  ‘Txoria nuen 
maite’ tabernako jabea

Durangarra da

Jon Petralanda •


