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Euskal Autonomia Erkidegotik jasotako bisitari gehienak Bizkaikoak dira. Kepa Aginako
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HERRIRIK HERRI
DURANGO

Katalunia, Madril eta Frantziatik jaso
ditu bisitari gehien Turismo Bulegoak

Ekainean, uztailean eta abuz-
tuan Turismo Bulegora kon-
tsultak egitera joan direnen

kopurua %40 igo da aurten iazko
datuekin alderatuz gero. Bisitari-
rik gehien Bartzelona, Madril eta
Valentziatik jaso dituzte Estatu
mailan; atzerriko datuei dagokio-
nez, Frantziatik etorri da turista
gehien.

Azken hiruhilekoan 2.303
lagunek erabili dute Turismo Bule-
goa; iaz baino 647 lagun gehiagok.
Horietarik gehienak Estatutik eto-
rri dira: 1.010 lagun, kopuru osoa-
ren %44. Gehienak, alde handia-
gaz, kataluniarrak dira; 344 guz-
tira. Ondoren datoz Madril (189
bisita) eta Valentzia (110).

Atzerritik jasotako bisita
kopuruak osoaren %15 hartzen du.
Hemen ere lehenengo ageri den

nazioa nabarmentzen da. Fran-
tziarrek 108 bider jo dute Turismo
Bulegora; ondoren, Italia (45),
Erresuma Batua (37) eta Alema-
nia (18) datoz.

Azkenik, Euskal Autonomia
Erkidegotik jasotako kontsulta

kopurua %16koa da. Horietako
gehienak (%75) Bizkaitik etorri
dira. Oro har, bisita kopurua hile
guztietan hasi den arren, uztaile-
ko hazkundea azpimarragarria da,
iazko kopurua bibidertu baino
gehiago egin delako.

Kontsultarik gehienak aurrez
aurre eta telefonoz egin badira
ere, Turismo Bulegoak sortutako
facebookaren bitartez zazpi kon-
tsulta jaso dituzte azken hiruhila-
betekoan. Hainbat izan dira 
e-mail bidez jasotakoak ere. J.D.

Ekainetik abuztura Turismo Bulegoak hartu dituen lagunen kopuruak %40 egin du gora aurten

DDAATTUUAAKK

Guztira: 2.303 bisita
Estatutik: 1.016
EAEtik: 381
Atzerritik: 352

Estatutik
Katalunia: 344 
Madril: 189
Valentzia: 110
Andaluzia: 109
Gaztela eta Leon: 48
Gaztela-Mantxa: 26
Asturias: 22
Aragoi: 21

Atzerritik
Frantzia: 108
Italia: 45
Erresuma Batua: 37
Alemania: 18
Herbehereak: 17
Argentina: 16
Belgika: 15
AEB: 15

Euskal Herritik
Bizkaia: 284
Gipuzkoa: 63
Araba: 33
Nafarroa: 32

Uztailean jaso duten 
bisita kopuruak bibidertu
baino gehiago egiten du 
iazko kopurua

I.Gorriti

HELDU ez desegiteko
eskatu diote Jaurlaritzari

Eusko Jaurlaritzari etorkinentzako
HELDU zerbitzua ez kentzea eska-
tzen duen mozioa onartu dute
azken udalbatzarrean. EAJeta Ara-
larrek aurkeztu zuten mozioa. PP
eta Talde Mistoa abstenitu egin
ziren, eta PSE-EEk kontra bozkatu
zuen. Mozioaren alde egin zutenek

“beste murrizketa sozial baten
aurrean” gaudela salatu zuten.
PSE-EEk zerbitzua ez dela desager-
tuko aipatu zuen; “kudeaketa pri-
batutik publikora pasatuko” dela.
HELDUk, esaterako, etorkinei lan
merkaturako sarbidea erraztea
zuen helburu. J.D.

EAJk eta Aralarrek egin zuten mozioaren alde; 
PSE-EE izan zen kontra bozkatu zuen bakarra

Trafikoan aldaketak
biribilgunea asfaltatzeko
B a r i k u a n ,  a s t e l e h e n e a n  e t a
martitzenean hainbat desbideratze egin-
beharko dira ibilgailuen Durangoko tra-
fikoan, Landakoko biribilgunea egiten
ari diren zonaldean. Izan ere, egun horie-
tan Landako etorbidearen eta Francisco
Ibarra kalearen artean egiten dabiltzan
biribilgunea asfaltatzeko lanak burutuko
dituzte. Aldaketek, aipatutako kale bie-
tan ez eze, Landako etorbidean eta Fray
Juan de Zumarragan ere eragingo dute.

Katalunia eta Frantziatik
etorriak asko nabarmentzen
dira estatutik eta atzerritik
jasotako bisitarien artean
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ELORRIO

Nekropolia eta
inguruak zundatuko
dituzte, benetako
balioa ezagutzeko 
Bilboko Museo Arkeologikotik jasotako eskaintza 
onartuta, zundaketak udazkenean hasi daitezke 

Argiñetako nekropolian eta
ondoko lurretan zundake-
tak egiten hasiko dira las-

ter. Helburua inguru guztiaren
balioa neurtzea eta ezagutzea da,
ondoren, promozioari ekiteko.

Zundaketa horiek egiteko pro-
posamena Bilboko Museoko
zuzendari Iñaki Garciak egin zion
udalari. Ideia interesgarria irudi-
tu, eta aurrera jarraitzea erabaki
zuten. Udalak 10.000 euroko diru-
atala onartu du lan horietarako;

Eusko Jaurlaritzak ere lagunduko
du proiektua, 20.000 eurogaz.

Orain arte, “ez da gune horren
balioa bere osotasunean neurtu-
ko duen azterketarik egin; nekro-
polia ez eze, bere inguruak ere zun-
datuko dituzte; ermita ingurua,
orain aparkalekua egiten ari garen
ingurua…”. Horretara, tratamen-
du bateratua emanda, “inguru
haren balioa jakingo dugu bere
osotasunean”, azaldu du Niko
Moreno alkateak.

Ondoren, inguru horren pro-
mozio lanak hasiko dituzte. Etor-
kizunean, herrigunean legez,
auzoetan zehar ere ondare ibilbi-
dea egin gura dute, eta ordurako
baliagarria izango da orain egin-
go duten azterketa. J.D.

Orain arte egin barik zegoen
nekropoliaren eta inguru
guztiaren balioa jakitea
ahalbidetuko duen zundaketa

Udalak 10.000 eurogaz lagunduko du proiektua, eta Jaurlaritzak 20.000 eurogaz. J.Fernandez

Aukera Azoka gaur,
Ferixa Nausikoen
lehenengo egunean

Gaur hasi dituzte Ferixa Nausiko
jaiak. Gaur, esate baterako, goizean
goizetik iluntzeko 20:00 arte Auke-
ra Azoka antolatu du Elorrioko
Merkatarien Elkarteak basilikako
arkupean.

Urtero legez, denetariko stan-
dak ipini dituzte kiroldegiko luze-
zabalean: janaria, gaztetxoentza-
ko zein helduentzako arropak,
lurrinak … Guztira, 15 stand ingu-
ru atondu dituzte, eta erakusten
dituzten produktuak ohi baino
merkeago erosteko aukera izan-
go du bertaratzen den bisitariak.
Azokari  lagunduz, goizean,

11:00etatik 13:00etara  globofexia
saioa egongo da gaztetxoentzat eta
arratsaldean, 17:30etik aurrera
aparraren jaia egingo dute.

Gaurko gainerako ekitaldien
artean, 23:00etatik aurrera txosne-
tan egongo diren kontzertuak
bereiztu behar dira: Gheto eta
Puro Chile taldeen ondoren Rai-
mundo Amadorrek joko du.

Bihar, 19:00etan, auzoetatik
plazara etorriko dira txarangak: Los
Pasai, Ardoa Barrura eta El Des-
piste txarangek parte hartuko dute.
Segidan, txupinazoa jaurtiko du
futbol taldeak. Domekan, besteak
beste, abere eta nekazaritza azo-
ka egingo dute Feriagunean.  J.D.

Basilikako aterpean atondutako azokan mota
guztietako produktuak erosteko aukera dago

Domekan, 10:00etatik aurrera,
Abere eta Nekazaritza Azoka
egingo dute feriagunean

Gaur bertan, Gheto, Puro Chile
eta Raimundo Amadorrek
kontzertua eskainiko dute
txosnagunean, 23:00etan hasita

Dantzariek erakustaldia eskaini
zuten San Agustingo jaietan
Jende asko batu zen joan zen asteburuan San Agustinen ospatu
zituzten jaietan. Eguerdiko mezaren ondoren, Betsaide dantza
taldeak saioa eskaini zuen bertaratu zirenen gozagarri. Ondoren,
auzo bazkaria egin zuten auzokideek.

Arratsaldean jaiak ez zuen etenik izan eta mus txapelketa-
ren ondoren, umeentzako hainbat jolas prestatu zituzten. Azke-
nik, Luhartzen doinura dantza egiteko aukera izan zuten.

J.Ugalde

Kiroldegia itxita
irailaren 27ra
arte, eraberritze
lanak egiteko
Kiroldegiaren eraberritzea hiru
urtetan gauzatu gura duten
asmoa da, eta aurtengo lehenen-
go fasean igerilekuko aldagelak
eta gimnasioa berriztatuko dituz-
te, 344.000 eurogaz. Lan horiek
egiten astelehenean hasiko dira,
eta horren ondorioz irailaren 27ra
arte kiroldegia itxita egongo dela
jakinarazi dute.

Aldageletan dutxa kopurua
gehituko dute, eta elbarrientza-
ko egokituko dituzte horietako
batzuk. Horrez gainera, aldage-
letako eta gimnasioko hormak
eta zorua berriztatuko dituzte.
Kiroldegiko sarreran ere berriz-
te lanak burutuko dituzte.

Udalak bazkide guztiei oha-
rra bidali  die etxera, egoeraren
berri emanez. Atzerapenik ezean,
astelehenean, hilaren 6an, hasi-
ko dituzte kiroldegia eraberritze-
ko lanak. J.D.

Aldagelak, gimnasioko
hormak eta sarrera
eraberrituko dituzte
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ZALDIBAR IZURTZA

IURRETAMALLABIA

Beste enpresa batek egingo ditu egiteko dauden lanak.

Eraikinak atontzeko
diru-laguntza eskea
egiteko epea hasi da 
Besteak beste, fatxadak konpondu eta oztopo
arkitektonikoak kentzeko izango da laguntza

Aurten bigarren urtez iurre-
tarrek diru-laguntzak eska-
tu ahalko dituzte eraikinak

konpontzeko hainbat obren
kasuan. Zabaldu da dagoeneko
epea, eta honako lanetarako
emango du diru-laguntza uda-
lak: eraikinetako fatxadak berriz-
tatzeko, teilatuak konpontzeko,
igogailua jartzeko eta oztopo arki-
tektonikoak kentzeko.

Udalak 30.000 euro gorde
ditu diru-laguntza horiek emate-
ko. Laguntzen bitartez obra-lizen-
tzian ezarritako aurrekontuaren
% 20 ordainduko du udalak, eta
diru kopurua, gehienez, 10.000
eurokoa izango dela azaldu dute.
Eraikinek 30 urte baino gehiago
izan behar dute diru-laguntza
jasotzeko. Iurretako bizilagunek
azaroaren 30eraarte edukiko dute
laguntza eskatzeko aukera.

Ingurune publikoa zaintze-
ko eta herriko irisgarritasuna
h o b e t z e k o  o rd e n a n t z a re n
barruan daude diru-laguntza

hauek. Ordenantza horren arabe-
ra, 10.000 euroko muga gaindi-
tzen ez bada, helburu bereko
laguntza bat baino gehiago eska-
tu dezakete iurretarrek.

Emandako laguntzak
Diru-laguntza hauen lehenengo
deialdian lau eskaera aurkeztu
zituzten iurretarrek; bi eskaera
fatxadak berriztatzeko eta beste
bi igogailuak jartzeko. Udalak
eskabide guztiak onartu zituen, eta
guztira 26.335 euroko diru-lagun-
tza eman zuen lanok egiteko. Udal
arduradunek azaldu dutenez, diru
horrek 60 herritarrei lagundu die
eraikinetan egindako gastuak
gutxitzen. Aurreko ekitaldia “oso
positiboa” izan dela nabarmen-
du dute, eta laguntzagaz jarraitze-
ko asmoa agertu dute . A.U.

Joan zen ekitaldian lau eskari
jaso zituzten, eta laurei eman
zien diru-laguntza udalak

Frontoiaren barnealdea
atontzeko lanak burutzen 
Herriko jaiak amaituta ekingo diete frontoia 
margotu eta aldagelak berrizteko beharrei

Jaien ondoren hasiko dituzte
frontoia margotu eta aldagelak
berriztea helburu duten lanak,
57.000 euroko aurrekontuagaz.
Bizkaiko Foru Aldundiak eman-
go du inbertsioaren %36 ordain-
tzeko diru-laguntza. Frontoia-
ren kanpoaldea berriztu zuten iaz
tokiko inbertsioetarako diru-
laguntzagaz finantzatuta, eta
frontoiaren barnealdea atontzea
da datozen asteetan hasiko dituz-
ten obren helburua.

Txabola konponduko dute
Herri basoetan dagoen artzain
txabola konpontzeko diru-lagun-
tza izango du udalak, aurtengo
aurrekontuan jasotako inber-
tsioa laguntzeko. Jeltzaleen eta
gobernuaren botoekin onartu
zuten aurrekontuan 25.000 euro
jaso zituzten, eta aurrekontu pro-
posamenaren alde bozkatu arren,

inbertsio zehatz horregaz ez zeu-
dela ados azaldu zuten jeltzaleek.
Egoera ekonomikoa kontuan har-
tuta, ez zitzaiela aproposa iruditu
esan zuten jeltzaleek. 

Gobernuak, bestetik, Mendi-
gaineko artzain txabola herriaren
ondarea dela eta konpondu ondo-
ren herritarrek baliatzeko moduak
bilatzeko asmoa zutela aurreratu
zuen. Gobernuaren iritziz, orain
konpondu ezean, jausteko arris-
kuan zegoen eraikina, eta “herria-
ren ondarea gordetzeko asmoa-
gaz” konponduko dute. I.E.

Lanen gastuen %36 Bizkaiko
Aldundiaren diru-laguntzagaz
ordainduko du udalak

Horma margotu eta aldagelak berriztuko dituzte.

Joan zen ikasturtean euskara ikas-
taroetan parte hartu zuten zaldi-
bartarrek beka jasotzeko aukera
izango dute, udalaren ekimenez.
Bertan erroldatuta egotea eta ikas-
taroetan asistentziaren %80 bete-
ta izatea dira baldintzak.

Eskaria egiterakoan matriku-
laren ordainagiria aurkeztu behar
da, baita euskaltegiaren informe
zehatza ere: ikastaroen ordu kopu-
rua, asistentzia eta urrats bakoi-
tzeko fitxa barnebilduz. Bestalde,
diru-laguntza sartu ahal izateko
kutxa edo banketxeko kontu zen-

bakia eman beharko dute intere-
sa dutenek.

Bekaren zenbatekoa ikasta-
roaren trinkotasunaren arabera-
koa izango da: trinkotasun han-
dikoetan, matrikularen %50eko

baliokoa izango da; txikikoak hiru
ataletan banatu dituzte: %75 (asis-
tentziaren %80-90 artean beteta),
%90 (asistentziaren %90etik gora)
eta %100 (asistentziaren %100
beteta). Agiriak eta eskabideak
aurkezteko azkeneko eguna urria-
ren 13a izango da.  M.O.

Euskara ikasten jardun
dutenentzako bekak
eskainiko dituzte
2009-2010 ikasturteko ikasleek izango dute 
eskaria egiteko aukera, urriaren 13a baino lehen

Matrikularen ordainagiria eta
Euskaltegiaren informea
aurkeztu behar dira

Bertan erroldatuta egotea eta
asistentziaren %80 beteta
izatea dira baldintzak

Eskolako
sukaldea eta
jangela berrituta
Learreta-Markina herri ikastetxe-
ko sukaldea eraberritzen jardun
dute udako oporretan. Ikasturtea
hasteko dagoela, altzariak jartzen
dihardute sukaldean eta jangelan.
Aitor Loiola Mallabiko alkateak
azaldu duenez, “instalazioak oso
ondo gelditu dira”. 

Obren eraginez garbiketa egin
beharko dute ikasleek, ikasturtea-
ri ekin aurretik. Umeak irailaren
7an dute eskolara bueltatzeko
jarritako data. Egun horretarako
dena gertu izatea itxaroten dute
udal arduradunek. Sukaldeko apa-
railuak gasera lotu barik daude-
nez, egun batzuetan catering zer-
bitzua izango dute. Ondoren, esko-
lako sukalde berrian prestatutako
janaria izango dute platerean
herriko umeek.

Duela bi urtetik Mallabiko
Udalak oporretan eskola egokitze-
ko obrak egin ditu. “Ume kopu-
ruak gora egin du”, adierazi du
Loiolak. J.G.

Obrak amaitzeko, sukaldeko
eta jangelako altzariak jartzea
falta zaie. Ondoren, garbiketa
egin beharko dute
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ABADIÑO

MAÑARIA

Bixente Kapanaga 19, behea 
48215 IURRETA (Bizkaia)

Tel.: 946 816 673 
Faxa: 946 817 636

construcciones@zarateyelexpe.biz

GARAI

Auzotar guztien gustuak
asetzeko proposamenak

Gaur iluntzeko 19:00etan donien-
atxa altxatzen dutenetik, hiru egu-
netarako jai proposamenak topa-
tuko ditu Muntsaratzera doanak,
goiz, arratsalde zein gauez. Auzo-
tar zein herritar guztiengan pen-
tsatuta, ohiturazko hainbat hitzor-
du antolatu dituzte: jaiak hasteko,
Kalitatea fundazioaren laguntza-
gaz parrillada egingo dute gaur,
20:30ean, eta Bizargorri taldeagaz
dantzaldia egongo da Muntsara-
tzen, 21:30ean hasita.

Zapatuan eta domekan ere,
goizetik gauera norberak gura arte
jai-giroan egoteko aukerak izan-

go dira Muntsaratzen. Mozorro
Eguna izango da biharkoa:
buruhandiekin hasi eta diskote-
kagaz amaitzea da jai egitarauko
proposamena. Gustu eta adin guz-
tietako lagunentzako ekitaldiak
antolatu dituzte biharko, eta bes-
te horrenbeste domekarako.  

Gaur, bihar eta etzirako jai egitarau oparoa eta 
aberatsa prestatu du Muntsaratz auzo elkarteak

Auzoko jaiei hasiera emateko,
donien-atxa altxatu ondoren
parrillada egingo dute gaur,
iluntzetik aurrera

Iazko jaietan, hainbat auzotar mahaiaren bueltan.

Orain hile batzuk Untzillatx men-
diko Mutxate harrobiaren inguruan
agertutako haitzuloari buruz Ara-
lar alderdiak legebiltzarrean luza-
tu zuen eskaerari erantzunez, ere-
muak  ez daukala “ezelako interes
arkeologikorik” jakinarazi du Jaur-
laritzako arkeologia zerbitzuak.

Mutxateko haitzuloan infor-
mazioa batzen Durangaldeko
GEMAespeleologia taldeko kideek
eta arkeologo batek jardun zuten
ekainean. Azaldu dutenez, ez dago
sedimentu metaketa berezirik hai-
tzuloan, eta, adituen arabera,
Untzillatxeko kareharrian agertu-
tako haitzuloak ez dauka interes
arkeologiko berezirik. 

“Izatekotan”, diote teknika-
riek, “interes geologikoa izan leza-
ke eremuak”, eta horren balorazioa
egitea Jaurlaritzako beste depar-
tamentu baten egitekoa litzatekee-
la erantzun dute. I.E. 

Mutxateko kobak
ez ei du interes
arkeologikorik

Durangaldeko GEMA
espeleologia taldeko kideek
eta arkeologo batek egin dute
haitzuloaren azterketa

Plaza inguruko argiztapena uda
aurretik berriztu ondoren, San
Migel eliza bueltakoari ekingo
diote orain. Kontsumo baxuko
LED argia —hainbat herritako
semaforo berrietan ikusi daite-
keena— erabiliko dute instalazio
berrirako.

Asteon kudeaketako azken
tramiteak egin eta gero, aste-
lehenetik aurrera hasiko dira
beharginak lanean. Egitasmoa-
ren aurrekontua 76.345 eurokoa
izango da.

Bestalde, lanekin jarraituz,
trafikoari zabalik dago Garaizar-
tik San Juanera doan errepidea,
uda konpontzeko aprobetxatu
dute-eta. Garai eta Iurretako uda-
len artean egin dute obra. M.O. 

Farola berriak
ipiniko dituzte
San Migelen

Arruetan beste
antena bat kendu
behar dela ebatzi
dute auzitegiek

Arrueta auzoko antenen
auzian epaitegiek Orangen
telefonia mugikorreko ante-

na eraisteko agindua eman dute.
Inguru horretan, aurretik, Movis-
tar enpresaren antena bat ere bota-
tzeko eskatu zuen apirilean Bilbo-
ko Administrazioarekiko laugarren
salaren epaiak. Udalak errekurritu
egin zuen. Kasu honetan ere, auzi-
tegiek azaltzen dutenez, “EAEko
ingurumena babesteko legearen
arabera jarduera sailkatua izan

beharko litzateke pertsonengan eta
ingurumenean kalteak sorrarazi
ditzakeen jarduera delako, eta pro-
zedura administratiboaren arabe-
ra udalak Osasun Sailaren eta Ingu-
rumen Sailaren txostenak eskatu
beharko lituzke”. Auzokideak pozik
agertu dira epaiarekin.

Arruetan bi antena hauek ken-
tzeko eskatu dute auzitegiek. Uda-
lak agindua bete beharrean “Voda-
foni leku horretan antena jartzeko
baimena eman dio”, auzokideek
salatu dutenez. “Orain baimentzen
duten Vodafonen antena gaur egun
beste kokaleku batean dago, hori ere
ilegala, udalak berak deklaratuta, eta
desmantelatu baino lehenago bai-
mena eman diote beste kokapen ile-
gal batean ezartzea”.

Sententzia errekurritu egingo duela jakitera
eman dute Mañariko udal arduradunek

Ingurumenaren legean oinarrituta hartu du epaileak erabakia.

Helegitea aurkeztu dute
Uztail amaieran aipatutako sen-
tentziaren kontrako errekurtsoa
aurkeztu zuen udal gobernuak.
Azaldu dutenez, epaileak senten-
tzia honetan Orange-ren antena
lekualdatzeko agindua eman badu
ere, epaileak helegitea aintzat har-

tu eta udalaren argudioak onar-
tzea da gobernuak itxaroten due-
na. Gobernu taldeak dioenez, bes-
talde, “Eusko Jaurlaritzako Indus-
tria Sailari gaiari buruzko txostena
osatzea eskatu genion ekainean,
eta antenak dauden lekuan ondo
daudela erantzun dute”.  I.E. 

Jaurlaritzako Industria Sailari
txostena osatzea eskatu zion
Mañariko Udalak ekainean
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ATXONDO

OTXANDIOBERRIZ

Durangaldean labur

Arrazolako udaletxe zaha-
rrean lau etxebizitza aton-
tzeko beharrak hile hone-

tan hasiko dituzte. Uztailean uda-
lak erabaki zuenez, Construcciones
Zabalandi enpresak egingo ditu
lanak. Baldintza-orrien arabera,
lau hileko epea daukate lanak
amaitzeko. Etxeen zozketak tarte
horretan egingo dituzte.  

Apartamentuetan hamabi
pertsona ingururentzako lekua

egongo da. Hiru gelako aparta-
mentu bat, bi gelako beste bat eta
gela bakarreko bi apartamentu
izango dira. Etxebizitzen barrual-
dea atontzeko egin behar dituzte
lanak, eta, besteak beste, iturgin-
tza-lanak eta argiteria ipintzeko
beharrak egingo dituzte. 

Azpian, aterpetxea
Udaletxe zaharreko behe solai-
ruan aterpetxe bat ipintzeko asmoa
dauka udalak, baina Anbotope
elkarteagaz daukan lege arazoa
konpondu arte ez dira aterpetxe-
ko lanak hasiko. Epaileak kalera-
tze agindua eman eta gero, Anbo-
topek errekurtsoa jarri zuen eta
luzatu egin da auzia. A.U. Urte amaierarako zozketatuta egongo dira apartamentuak

Hile honetan hasiko
dituzte etxebizitza
sozialetako lanak
Urte amaierarako lanak amaituta egongo dira, 
eta zozketa ere datozen lau hileetan egingo dute

Hiru gelako apartamentu bat,
bi gelako beste bat eta gela
bakarreko bi atonduko dituzte,
iturgintza eta argiteriagaz

Hainbat administraziok txakur
hauen jabetza erregulatzeko
neurriak hartu ditu

Txakur arriskutsuak
erroldatzeko epea
zabaldu dute

Udala arriskutsuak izan daitez-
keen txakurren jabe direnentzat
hauek erroldatzeko administra-
zio-lizentzia eskaintzen hasi da
asteon; irailaren 1ean, hain zuzen
ere. Horrelako animaliak edukitze-
ko beharrezkoa da lizentzia izatea.

Modu honetan, udalak tra-
miteak egitera deitu ditu honela-
ko txakurrak dituzten herritarrak.
Udaleko Erregistro Orokorrean
bideratuko dira tramite hauek, eta
irailaren 30a izango da hori egin
ahal izateko azkeneko eguna.

Modako txakurrak
Azken urteetan gora egin du pisu-
tsuak eta indartsuak diren anima-
li hauen kopuruak. Mota honeta-
ko txakur baten haginkadak, dau-
k a n  p o t e n t z i a g a t i k ,  k a l t e
esanguratsuak sor ditzake pertso-
nengan; kasu batzuk ezagunak
izan dira komunikabideetan izan-
dako jarraipenagatik. Horregatik,
administrazioek txakur hauen

jabetza erregulatzeko neurriak
hartu dituzte azken boladan.

Txakurren zerrenda
Berrizen ere badihardute arrisku-
tsuak izan daitezkeen txakurren
errolda osatzen, eta zortzi arraza
sailkatu dituzte: pitt bull terrierra,
staffordshire bull terrierra, ame-
rican staffordshire terrierra, rott-
weilerra, dogo argentinarra, fila
brasileiroa, tosa inua eta akita
inua. M.O.

Zortzi arraza sailkatu dituzte arriskutsu moduan;
irailaren 30era arte egin daiteke lizentzia eskaria

Berrizen ere badihardute
arriskutsuak izan daitezkeen
txakurren errolda osatzen

Uraren kudeaketa Udalaren
esku mantentzea aztergai

Otxandiori eragiten dioten gaiei
buruzko herritarren iritzia  jaso-
tzeko Herritarren Kontseilua dei-
tu zuten uztailean. Lehenengoz
deitu zuten kontseiluan, uraren
kudeaketa eztabaidatu zuten.

Herriko araztegien gainean,
udalak proposamen bi egin
zituen: bata  biodiskoak eta sis-
tema ekologikoa uztartzen ditue-
na; iraunkortasuna du helburu eta
ura udalak kudeatuko luke. Bes-
te aukera Ur Partzuergoaren esku
uztea da. Aldundiak azaldu die-
nez, oro har, uraren zikloa eurek
kudeatzea garestiegia litzateke,

eta Ur Partzuergoaren esku uztea
proposatu die. Udalak gai horixe
planteatu zuen eta herritarrak,
azkenean, uraren kudeaketa uda-
laren esku geratzea bideragarria
litzatekeen aztertzearen alde ager-
tu ziren.

Orain, “bide hori bideragarria
den aztertuko dugu, eta ondoren
berriro deituko dugu Herri Kon-
tseilua emaitzaren berri emateko”,
azaldu du Santi Uribe zinegotziak.
Uraren ziklo osoak  ura hartzen den
tokitik araztegiraino egiten duen
bideko prozesu guztiari egiten dio
erreferentzia. J.D.

Uraren ziklo osoaren kudeaketa Udalaren esku
geratzea bideragarria litzatekeen aztertuko dute

Durangoko Udaleko Adinekoen Sailak jakinarazi due-
nez, iraileko igandeetan ere dantzaldiak (txitxarri-
loak) izango dira Ezkurdi plazan. Iraileko domeka
guztietan egingo dira, arratsaldeko 18:30etik 20:30era.
Domeka honetan Duo Twister orkestra etorriko da
Ezkurdi plazara, hilaren 12an Moby Dick orkestrak
girotuko du arratsaldea, 19an Marfil 2 taldea ariko
da eta 26an Orquesta Rex taldea.

Irailean ere udako dantzaldiak
egingo dituzte Durangon

Berrizko Berrizburu kiroldegian
garatuko dituzten ikastaroetan
izena emateko epea zabalik
dago, irailaren 21era arte
(10:00etatik 20:00etara). Pilates
eta mantenu gimnasia lako ikas-
taroak ez eze igeriketaren gai-
nekoak ere eskaintzen dituzte.

Ikastaroetan izen-
ematea Berrizen

Lehiaketan parte hartzeko beharrezkoa da udalaren webgunean erre-
gistratuta egotea. Aurten, gai moduan, ‘Abadiñoko auzoak’ ipini dute.
Argazkiak aurkezteko azken eguna irailaren 30eko eguerdia da. Par-
te-hartzaile bakoitzak, gehienez, lau argazki aurkeztu ditzake eta
webgunearen bitartez bidali behar dira. Argazkiak ikusgai ipiniko
dituzte urriaren 18an, eta erregistratutako lagunek euren bozka ema-
teko aukera izango dute. Bozka gehien jasotzen duten 12 argazkiak
izango dira egutegian agertuko direnak.

2011ko egutegirako argazki lehiaketa
abiatu du Abadiñoko Udalak



anboto 2010eko irailaren 3a, barikua B9

BERBAZ
“Lanean ere, ingurukoak gutaz
arduratu daitezen eskubidea daukagu”
Langileen garapen pertsonalean eta profesionalean egindako lanagatik ziurtagiri berezia jaso du Maristak ikastetxeak

t u  b e h a r  d u g u .   A d i b i d e z ,
hiru ume txiki dituen amak
z e r  b e h a r  i z a n g o  d i t u e n ,
lanean zelan dabilen, pozik
d a g o e n . . .  Ho r i  h a u s n a r t u
egin behar da. 

Sormena ere landu duzue.Zelan?
Aurten, adibidez, lan egiteko
lekua bi bider aldatu dugu.
Ha m a b o s t  e g u n  b e s t e  l e k u
baten eginda, beste pertsona
batzuekin egon gara, beste-
lako sentsazioak izan ditu-
g u . . .  e t a  h o r re k  s o r m e n a r i
mesede egiten dio. Sormena-
ren teoriak dio gauza desber-
dinak pertsona desberdine-
kin sortzen direla. 

Ikasturte berrian ez zara zuzen-
daria izango. Zelan hasiko duzu
kurtsoa?
M a r i s t e t a n  j a r r a i t u k o  d u t
lanean, eta ETELen, heziketa
p r o f e s i o n a l e k o  z e n t r o e n
elkartean hasiko naiz zuzen-
dari. Maristetan bide beretik
jarraituko dugu, beti  gauza
d e s b e r d i n a k  p r o b a t z e n .
Horren beldurrik ez dauka-
gu. Ingurugiroa eta preben-
tzioaren inguruko lan erron-
k a k  e d u k i k o  d i t u g u .  Ga i o k
lantzen ditugu, baina serioa-
go hartzeko asmoa daukagu.
Lantzen dugun guztia ikas-
geletara sartu beharko dugu;
filosofia edo matematika kla-
s e a k  e m a t e a n  i n g u r u m e n a
e t a  p r e b e n t z i o a r e n  g a i a k
landu daitezke. A.Ugalde

Joan den ikasturtea berri
on bategaz agurtu zuten
Durangoko Maristak

ikastetxean.  Investors in
People izeneko ereduan
urrezko maila jaso dute per-
tsonen kudeaketa ereduaga-
tik. Sariaren inguruan eta
ikastetxean behar egiteko
moduaren inguruan egin
dugu berba orain arte ber-
tako zuzendari izan den
Julen Elgetagaz.

Zer lantzen da pertsonen kudea-
ketan?
Pertsonen inguruan dauden
hainbat esparru landu ditu-
g u :  f o r m a k u n t z a ,  g a r a p e n
pertsonala,  garapen profe-
sionala, aukera berdintasu-
n a . . .  Pe r t s o n a k  g a re n  h e i -
nean  bakoitzak gure beha-
r r a k  d a u z k a g u ,  e t a  b e h a r
horiei erantzuteko eredu bat,
Investors in People izenekoa,
jarraitzen gabiltza.

Ereduaren maila gorena lortu
duzue. Lan handia izan da?
Lau-bost urte daramatzagu
horretan. Investors in People-
n lau maila daude, eta arau
b a t z u k  j a r r a i t u  b e h a r  d i r a

m a i l a  h o r i e t a r a  h e l t z e k o.
Araua ingelesa da, eta Lon-
drestik hona etorri ziren eba-
luazioa pasatzera. Ordubete
inguruko elkarr izketan 196
galdera edo ebidentzia egin
z i z k i g u t e n ,  e t a  1 9 2  o n d o
erantzun genituen. Asko da!
G a l d e r a k  e r a n t z u t e r a k o a n
k o n t u r a t u  g i n e n  g a u z a
batzuk inkontzienteki egiten

ditugula. Adibidez, ikastur-
tea planifikatzeko bakoitzari
ze r  o rd u t e g i  k o m e n i  z a i o n
galdetzen dugu, ume txikiak
d i t u z t e n e i  n o i z  d a t o r k i e n
h o b e t o  e s k o l a k  e m a t e k o. . .
Ho r i  u r t e e t a n  e g i n  d u g u
horrela. 

Horrez gainera,aldaketa ugari ere
egin dituzue.
B a i .  A d i b i d e z ,  o r a i n  u r t e
bit ik ,  ez  daukagu depar ta-
m e n t u r i k .  M a r i s t e t a n  b e t i

e g o n  d i r a  m e k a n i k a  s a i l a ,
elektrizitate saila.. .  eta sail
bakoitzak bere burua eduki
du. Orain ez daukagu horre-
lako organigramarik.  Ardu-
rak nahiko modu horizonta-
lean banatu ditugu.  Adibi-
dez, mekanika saila Mugarra
txokoa da, elektrizitate saila
Saibigain txokoa... eta proze-
s u e n  a r a b e r a  a n t o l a t z e n

gara; 24 prozesu daude, eta
prozesu bakoitzak 3-4 per-
tsonako taldea eta taldearen
arduraduna dauzka. Mariste-
tan behar egiten dugun per-
tsona guztiok eskolak ema-
t e a z  a p a r t e  z e r  e d o  z e r e n
ardura daukagu.

Aldaketa handia izango zen hori.
Bai, eta apurka-apurka egin
b e h a r r e k o  g a u z a k  d i r a
horiek. Urtebete egon ginen
planifikatzen aldeketak zelan

egin. Hasieran, batzuk gura-
g o  z u t e n  b e t i k o  m o d u a n ,
l a s a i ,  k o n t r o l a t z e n  z u t e n
a l o r re a n  l a n  e g i t e a ,  b a i n a
s o r p r e s a  a t s e g i n a k  h a r t u
ditugu zer edo zeren ardura
hartu eta gero.  Hasieran ez
da erraza, baina urtero alda-
keta txikiren bat egitera ohi-
t u  g a r a .  Ho r r e g a z  s o r m e n
giroa sortu dugu, eta beha-
rrerako motibazioa handitu. 

Langileak gustura behar egitea da
kontua, beraz.
Nik uste dut  pertsona guz-
t i o k  d a u k a g u l a  e s k u b i d e a
norbait gugan pentsatzen, gu
b a b e s t e n ,  e g o t e k o a .  No r k
zaintzen nau ni? Nor ardura-
tzen da nire garapen pertso-
nalaz eta profesionalaz? Ni
b a k a r r i k ?  A l b o k o a re n  p o s -
t u a n  e g o n g o  b a g i n a  z e l a n
egongo ginatekeen hausnar-

Julen Elgeta •

Maristak ikastetxean 
zuzendari egon da azken
zazpi urteotan 

Durangarra da

“Maristetako behargin guztiok 
eskolak emateaz gainera zer edo 

zeren ardura daukagu” 

“Lanerako 
motibazioa eta 

sormena indartu
ditugu aldaketekin”

“Lantzen dugun
guztia ikasgeletan

aplikatu behar
dugu” 
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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.
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IRAILAK 3, BARIKUA
16:00  Frontenis txapelketa.
20:00 Txupinazoa eta parkearen
inaugurazioa. Txalaparta.
21:00  Trikipoteo herrikoia.
23:00 Kontzertuak Gazte Lekuan:

SOK-ASALTO
B.E.K.
ZEBEL

IRAILAK 4, ZAPATUA
11:00 Pilota partiduak.
12:00 Marmitako Txapelketaren
hasiera; marmitakoa aurkezteko azken
ordua 14:30ean.
13:30 Enkartelada.
17:30  Bingo popularra.

IRAILAK 5, DOMEKA
10:00 Kalejira JAIZALE taldeagaz.
11:00 Meza Santa Agedako 
baselizan.
12:30 Mendigain dantza taldea.
12:30 Bertsolariak: 

ENEKO ABASOLO 
“ABARKAS” eta IRATXE 
IBARRA

14:30 Herri-bazkaria.
16:00 Pernil urkatua.
17:00 Eriz Magoa.
19:00 Herri-olinpiadak eta 
txerri-harrapaketa.
20:00 LOTXO eta bere taldea.

IRAILAK 8, EGUAZTENA
11:00 Meza Erdoitzako baselizan.
12:00 Mendigain dantza taldearen
ekitaldia.

12:30 Pilota partiduak: finalak.
15:30 Umeentzako parkea eta 
tailerrak.
18:30 Ipuin kontalaria: PANPIN
PANPOX

IRAILAK 10, BARIKUA
18:00 Frontenis Txapelketa.
Finalerdiak eta finala.
23:00 DJ-ak Gazte Lekuan:

DJ GATO
DJ MATINALEN 
DJ UNAI ZENI
DJ IURGI

IRAILAK 11, ZAPATUA
16:00  XIX. Mendi Bike Ibilaldia.
19:00  Tortilla txapelketaren hasiera.
21:00etan aurkeztu beharko dira 
tortillak.
21:00 Cous-cous dastaketa
21:30 Diskotxou

IRAILAK 12, DOMEKA
10:00 Kalejira JAIZALE taldeagaz.
11:00  Meza Santo Tomasen.
12:00 Mendigain dantza taldea.
12:30 Bertsolariak: 

MIREN AMURIZA ETA 
GORKA LAZKANO

12:30 GORRITI eta bere abereak.
14:30 Jubilatuen bazkaria herriko
plazan. Jarraian Durangoko HERRI
MAITE akordeoi taldearen emanaldia.
17:00 Mus txapelketa. 

Izurtzako JAI
EGITARAUA
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J.F.

E
uren lapiko eta zartagin arteko
abildadeak erakusteko aukera
izango dute irailaren 4an eta
11n izurtzarrek. Marmitakoa da
jaietako lehenengo zapatuko

lehiaketan parte hartu gura dutenek
12:00etan hasita prestatu beharko duten
platera. Ordu bi eta erdi izango dituzte
sukaldariek prestaketetarako, eta
14:30ean aurkeztu eta dastatuko dituzte
jakiak. Irailaren 11n, iluntzean, bestalde,
tortila txapelketa egingo dute afaltzeko.

Hurrengo egunean ere izango du jate-
koak leku berezirik Izurtzako jaietan:
herri-bazkaria egingo dute irailaren 5ean,
14:30ean. Izurtzarrak mahaiaren bueltan

batuko dituen bazkariaren ondorena giro-
tzeko, gainera, pernil urkatuaren jokoa
egingo dute, 16:00etan hasita. 

Aurten lehenengoz gainera, herriko
harrera-etxeko gazte berbereek herrikide-
entzako prestatuko dute euren gastrono-
miaren erakusle den cous-cousa.

Jaietan ere sukaldari
ugari Izurtzan

Cous-cousa prestatuko
dute harrera-etxean
dauden berbereek,

gainerako herrikideek
dastatu dezaten

Marmitako zein tortilla txapelketak eta cous-cous
dastaketa egingo dituzte, besteak beste, jaietan

J
ai giroa izango da nagusi datozen
egunetan Izurtzan. Txupinazoa
irailaren 3an jaurtita jarriko dituzte
jaiak martxan. Udaletxeko balkoian
iaz aguazilak hartu zuen ardura

hori. Herritarrei ere parte hartzeko aukera
eskaini zieten. Aurten, ekitaldi honen
ondoren, parke berria inauguratuko dute.

Jendea lasai egoteko gune atsegina sortu
dutela inguru horretan azaldu dute udal
arduradunek. Safet Bijelic eskulturgilearen
lanak bertan jarri dituzte. Ondoren, luntxa
eskainiko dute, eta txalapartarekin triki-
poteoa abiatuko dute. 

Jaietako egitarauan musika, kirolak,
meza, txapelketak, herri-bazkaria, dantza-
riak, kalejirak, bingoa eta beste hainbat
ekitaldi antolatuko dituzte. Nobedadeen
artean, Izurtzako gazte atzerritarren
harrera zentroko gazteek cous-cous das-
taketa prestatuko dute, irailaren 11n, ber-
taratzen direnentzat. Pernila eskegi eta
zein neurritara dagoen igartzeko lehiaketa
ere prestatuko dute, irailaren 5ean, bazka-
losterako.Bertsolariek ere euren tartea
izango dute Izurtzako jaietan. Eneko
Abasoko “Abarkas” eta Iratxe Ibarra iraila-
ren 5ean 13:00etan igoko dira taula gai-
nera. Miren Amuriza eta Gorka Lazkano
irailaren 12an 12:30ean arituko dira. 

Jaietako kartela
Otxandiar batek irabazi du aurten jaietako
kartel lehiaketa. Ainhoa Garatek aurkeztu-
tako proposamena izan da kultura batzor-
dean batzen diren zinegotzi gehienen
botoa jaso duena. Lehiaketako oinarrietan
agertzen denaren arabera, 250 euro esku-
ratu ditu. Jaiaren elkargune nagusia eta
dantzari biren irudia agertzen dituen
marrazkia da kartel irabazlearen osagai
nagusia. Bost lagunek aurkeztu dituzte
euren proposamenak lehiaketara. Jaso
dituzten lan guztiak bildu eta erakusketa
ikusgai ipini dute Udaletxean. 

Txupinazoa eta
inaugurazioa
Deneriko gustuak asetzeko moduko ekitaldiak 
prestatu dituzte irailaren 3tik 12ra Izurtzan

Eneko Abasolo “Abarkas”
eta Iratxe Ibarra, 

irailaren 5ean ,eta Miren
Amuriza eta Gorka

Lazkano,
irailaren 12an, bertsotan

Ainhoa Garate 
otxandiarrak irabazi du

aurten Izurtzako jaietako
kartel lehiaketa. Sari

moduan 250 euro 
eskuratu ditu
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P
laza ondoko pilotalekuak aurten ere
eskualdeko zein Bizkaiko pilotari gaz-
teen arteko lehia hartuko du. Eguazten
honetan kanporaketak jokatu dituzte,
eta finalak bihar eta datorren eguaz-

tenean ikusi ahalko dira.
Txapelketa benjamin, kimu, haur, kadete eta

gazteen mailan ari dira jokatzen. Guztira,
Durango, Zaldibar, Elorrio eta beste herri
batzuetako 36 pilotari gazte dabiltza lehian:
zortzina benjamin, kimu eta haur kategorian;

seina kadete eta gazteetan. Bihar kadete mailara
arteko finalak jokatuko dituzte, 10:30ean hasita.
Gazteen mailako finala eguazteneko mezaren
ondoren hasiko dute. Pilotalekua beste final
baten testigu ere izango da. Irailaren 10ean,
18:00etatik aurrera, frontenis txapelketako fina-
lerdiak eta finalak jokatuko dituzte bertan.

Bestalde, azken hemeretzi urteetako ohitu-
rari eustiz, irailaren 11n mountain bike ibilaldia
egingo dute; ibilbideak Izurtzako ‘nevera’-tik
aurrera eramango ditu parte-hartzaileak.

Gaztetxoen arteko pilota
partidu interesgarriak
Zapatu goizean eta eguazten eguerdian gaztetxoen
pilota txapelketako finalak ikusteko aukera egongo da

D
urangaldeko musikariek hartu-
ko dute protagonismoa
Izurtzako jaietan. Estilo ugari
uztartu dituzte egitarauan,
herritar guztien gustuak ase-

tuko dituzten esperantzan.
Irailaren 3an Gazte Lekuak hartuko

ditu lehen kontzertuak. Bertan, Durangoko
hiru talde gazte igoko dira eskenatokira:
Sok-asalto, B.E.K. (Beti Etxetik Kanpo) eta

Zebel. Azken talde honetan MPB eta
Tributo a Barricada lako taldeetan ibilita-
ko musikariak daude; talde ia sortu berri
hau abesti berriekin etorriko da. Gazte
Lekuan hurrengo barikuan ere izango da
eskaintzarik, hainbat DJgaz: Gato,
Matinalen, Unai Zeni eta Iurgi.

Doinu lasaiagoak
Domeka honetan, hilaren 5ean, Lotxo
talde beteranoak alaituko du giroa, ilun-
tzeko 20:00etatik aurrera. Irailaren 11n,
berriz, Diskotxouagaz dantzarako aukera
izango da.

Musika eskaintza ixteko, Durangoko
Herri Maite akordeoi taldekoak hurreratu-
ko dira Izurtzara. Ibilbide luzeko taldea da
Herri Maite, esperientzia handikoa.
Hilaren 12an joko dute, jubilatuen bazka-
riaren ondoren.  

Gura beste
musika estilo
Rocka, erromeria eta DJ ekitaldiak bateratuko  
dituzte; Herri Maitek akordeoia plazaratuko du

Domeka honetan Lotxo
talde beteranoak 
alaituko du giroa, 

iluntzeko 20:00etatik
aurrera
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KULTURA
MUSIKA ELKARRIZKETA

Gustuko doinu
guztiak jorratzen
dituzte GGhheettttoo-n,
mugarik barik 

Gehienok aurretik beste talde batzuetan
ibilitakoa zarete. Zer taldetan?
Txakurren Putze, Midnight Murders, Arto-
bixarra, Tuesday Evenings, Skie, Tunnel 483,
Mokaua eta Delirium Tren Ez taldeetan jo
izan dugu… Asmoa orain, batez ere, Ghe-
tto taldean zentratzea da.

Kontzertu gehiago egiteko aukerarik izan
duzue Elorrioko honen aurretik?
2007an hasi ginenetik urtero egin dugu kon-
tzerturen bat; gero taldekideok batzeko zail-
tasun asko eduki izan dugu, izan ere, talde-
kide batzuk kanpoan ibiltzen gara urtean
hile batzuetan. Horregatik, kontzertu gutxi
eskaini izan ditugulako eta formazioan ere
aldaketak egon direlako, kontzertu bakoi-
tza oso desberdina eta berezia izan da. 

Elorrioko hau da formazio honegaz eskain-
tzen duzuen lehenengo kontzertua?
Bai, maiatzean Abadiñon jo genuen: Koldo
lehengo baxu-jotzailearen azken kontzer-
tua izan zen. Gaur gauekoa da Karlos baxu-
jotzaile berriagaz egingo dugun lehenengoa.
Kanta batzuk ere moldatu egin ditugu, bes-
te batzuk euskaratu, eta Sarrionandiaren letra
bi erabili ditugu kanta bi egiteko.

Sarrionandiaren zer olerki hartu dituzue
kanta berrien letretarako?
Orain arte kanta asko ingelesez idatzi izan
ditugu, baina konturatu gara hemen jotze-
rakoan jende askorengana ez garela ailega-
tzen: publikoak ez zaituela ulertzen kontu-
ratzen zara. Sarrionandiaren letrak oso gogo-
ko ditugu, eta Ruperrek kantatzen duen
Galtzetan gordetzeko koplak eta Inork agin-
tzen ez didalako aukeratu ditugu.

Elkartzeko zailtasun handiekin, baina
beti taldea mantentzearen alde egin duzue.
Zer dauka Ghettok berezi egiten duena?
Besteak beste, saxofoia daukala: saxofonis-
ta oso ona. Horrek izaera berezia ematen
dio taldeari; beharbada gurean ez dena oso
ohikoa. Gure asmoa kantak ateratzen diren
moduan hartzea da, ez gara estilo zehatz
batera mugatzen. Estiloa markatu bakoa iza-
teak askatasuna ematen digu sortzerakoan.  

Gaitza da taldean saxofoiari lekua egitea?
Besteok isilik egoten jakitea da askotan kon-
tua, eta egia esan, ez zaigu batere gaitz egi-
ten; izan ere, denok disfrutatzen dugu saxo-
foiaren soloak entzuten. Kanten iraupena
ere ez daukagu zehaztuta, eta denerako
dago kanta batean denbora. Kanten inten-
tsitateagaz jokatzen dugu asko, eta doinu
dantzagarriak ere sortzen ditugu.

Kanta berriak sortzen jarraitzen duzue?
Bai. Kontzertu honetan, esaterako, ez dugu
kanta zahar asko joko, denboraz mugatuta
gaudelako eta berriak jo gura ditugulako.
Kanta asko dauzkagu sortuta. Sasoi batean
denbora gehiago eskaintzen geniolako musi-
kari, errazago ateratzen ziren kantak behar-
bada; orain, momentu konkretua aprobe-
txatzen ikasi izan dugu.

Myspacen entzungai dituzuenak taldea-
ren hasieran sortutakoak dira?
Hiru dira lehenengo urteetakoak, eta bes-
tea, Chañaral del aceituno, Txileko izen
horretako herrian konposatutakoa da: 50 biz-
tanleko herri hartan arratsalde-pasa zegoe-
la tipo batek gitarra utzi eta han sortu zuen
musika, eta letra Unaik. Myspacen daude-
netatik hiru joko ditugu gaur. 

Askotariko doinuak sortzen dituzue.
Oso argi daukagu ez dugula kanta mota bate-
ra mugatu gura; “guk gustuko dugun bitar-
tean aurrera” da ideia. Ghetto izena ipini

genionean taldeari, hori adieraztea geneu-
kan helburu: ghetto batean denok gaude bai-
menduta, eta hainbat kulturatako jendea
batzen da bertan. Gure taldean ere, gustu-
ko ditugun estilo mota guztiak gura ditugu
jorratu, mugarik ipini barik.

Diskorik grabatzeko asmorik?
Asmoa bai... Saxofonista hile bi barru berri-
ro doa atzerrira, eta orain, udazkenean,
denok hemen gaudela, sei-zazpi kanta gra-
batzea gustatuko litzaiguke. Kontzertu honen
ondoren hasiko gara diskoaren grabaketan
gehiago pentsatzen.

Kontzerturako urduri?
Apur bat bai, izan ere, orain arteko kontzer-
tuak geuk proposatutakoak izan dira: tal-
dekide bat badoalako despedidak izan dira
gehienak… Oraingoan, jaietan jotzeko dei-
tu gaituzte eta beste kontu bat da: entzule-
go zabala egon liteke, Raimundo Amado-
rrek jotzen duelako gero. I.E.

Mendiola, Atxondo, Bergara eta Elorrioko musikariak dira
entseguak egiteko argazkietako Axpeko ganbaran elkartzen diren
Ghettotarrak. Raimundo Amador-en aurretik joko dute Elorrioko
Ferixa Nausiko jaien hasieran, gaur. Gitarra, baxua, bateria,
saxofoia eta ahotsaz, gustuko bertsio bi eta euren zazpi kanta joko
dituzte. Interneten, ‘www.myspace.com/ghettotarrak’ dute gunea.

Sarrionandiaren ‘Galtzetan
gordetzeko koplak’ eta

‘Inork agintzen ez didalako’
olerkiak musikatu dituzte 

“Myspacen ditugun kantetako
hiru joko ditugu gaurko
Elorrioko kontzertuan” 
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MUSIKA EMANALDIAK

‘Musikagaztetxeroa’
diskora berrirako
grabazioak egin
dituzte Atxondon 
Martitzenean eta eguenean, Atxondoko Gaztetxean burutu
dituzte 17 taldek diskoa osatuko duten kanten grabazioak

Ekimenean parte hartu duten Durangaldeko eta Arratiako taldeak

· MIDNIGHT CREW
· THE STRIKES
· BIDEAN GALDUTA
· TRASTORNO
· DALTONDARRAK
·  LIT TLE JOHN AND THE

HOWLING DIABRUS
· SHOCK – ASALTO
· BEK
· LARREGI
· JAIK
· OLD GLORIES

·  HARRIKADA
· PIXONTXIS
· KRUDERS
· KILAUEA
· ARMY ARMA
· DESPERDIZIO

MUSIKA EMANALDIA

Barakaldoko orfeoia ‘El huésped
del sevillano’ lanagaz Elorrion
Irailaren 10ean da barakaldoko abeslarien zarzuela emanaldia Elorrioko Arriola antzokian 

1926an Madrilgo 

Apolo antzokian

estreinatu zuten lana

Barakaldon 1905ean

sortutako orfeoiaren

azken lana entzungai

Organu, kantu eta
bibolin doinuak San
Fausto elizan gaur
Arandoño kultur elkarteak antolatu du Durangoko San
Fausto elizako hiru musikarien gaur iluntzeko emanaldia

Durangoko Arandoño kultur
elkarteak gonbidatuta datoz irai-
laren 3an Gerardo Rifon, Ainhoa
Zubillaga eta Francisco Herrero
musikariak San Fausto elizan kon-
tzertua eskaintzera. Gaur, iluntze-
ko 20:15ean, da organuaren, kan-
tuaren eta bibolinaren hiru mai-
suon Durangoko emanaldia.

Antolatzaileek aurreratu
dutenez, besteak beste, Haendel,
Bach, Schubert eta Mahler-en
obrak eskainiko dituzte bariku
honetako Durangoko hitzorduan
hiru musikari euskaldunek.

San Fausto elizako organua,
lehenago Durangoko Santa Susa-
na komentuan zegoena da: api-

rilean komentua itxi zutenean
eraman zuten San Faustoko
parrokiara. Lehenengo aldia izan-
go da gaur iluntzekoa, organu
hau San Fausto elizan kontzertu
baterako erabiltzen dutena.

Orain hamahiru urte sortu-
tako Arandoño elkarteak urte
honetarako antolatu dituen eki-
taldietako bat da gaurkoa. Maia-
tzean, "solasaldi-kontzertua"
antolatu zuen Arandoño kultur
elkarteak, lehenengoz: Montserrat
Torrent organu-jotzaile katalu-
niarra izan zen orduko hartan
gonbidatua. Urte amaierarako,
abendurako antolatu du Aran-
doño elkarteak hurrengo organu
kontzertua. I.E.

Haendel, Schubert,

Bach eta Mahler-en

kantak interpretatuz

Hiru euskal musikari

entzungai, San Fausto

elizan, gaur iluntzean Santa Susana 

komentuan zegoen

organua joko dute

Gaurkoaren ondoren,

abenduan da hurrengo

organu kontzertua 

Abesti bana grabatu dute marti-
tzen eta eguen honetan Atxondo-
ko Gaztetxean, Musikagaztetxe-
roa izeneko ekimenean parte har-
tu duten Durangaldeko eta
Arratiako 17 musika taldek. 

Eskualde biotako  musika tal-
deen eta gazte asanbladen koor-
dinadoraren arteko truke moduan
aurkeztu dute ekimena: disko
batean parte hartzeko aukera
eskaintzen die Gaztetxeen koor-
dinadorak musika taldeei, eta “tru-
kean” koordinadorak azarorako
Durangon antolatuko duen kon-
tzertu-maratoian parte hartuko
dute  taldeek. Hain zuzen ere, tal-
dekideak Durangaldekoak edo
Arratiakoak izatea, grabatutako
kanta euskaraz izatea eta taldeak

azaroan egingo duten maratoian
parte hartzea dira antolatzaileek
ipini dituzten baldintzak. Estilo eta
era guztietako musikak izan dira
ekimenean ondo etorriak. I.E.

Durangaldea eta 

Arratiako musika

taldeen diskorako

Azaroan Durangon joko

dute ekimenean parte

hartu duten taldeek

Barakaldon 1905ean sortutako
orfeoiaren lana da irailaren 10ean,
21:00etan, Elorrioko Arriola antzo-
kian eszenaratuko duten zarzue-
la. Kantua eta antzerkia uztartuz,
Mónica Begoña González Arzua-
garen zuzendaritzapean prestatu-
tako ikuskizuna dakarte datorren
barikuan Arriolako eszenatokira. 

Elorrioko Arriola kultur are-
toaren laguntzagaz, Durangoko
Amankomunazgoaren dinamiza-
zio sailak  irteera antolatu du El
huésped del Sevillano zarzuela
ikustera joateko eskaintzagaz, Aba-
diño, Atxondo, Garai, Iurreta, Izur-
tza, Mañaria, Otxandio eta Zaldi-
barko nagusientzat. Bost eurotan
ipini dituzte sarrerak.

Enrique Reoyo eta Juan I. Luca
de Tenaren testuan oinarrituta eta
Jacinto Guerreroren musikagaz,
1926an Madrilen estreinatutako
lana da El huésped del sevillanozar-
zuela, eta XVII. mende hasieran
Toledon kokatutako istorioa da
lanean kontatzen dena. Erregea-
ren enkargu bat jaso duen Juan
Luis gorteko margolaria da antzez-
laneko protagonista. I.E.

Erregearen enkargu bat

jaso duen gorteko

margolaria protagonista
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Mutilentzat, ehun bikoitzeko prakek modan jarraitzen dute: barrutik algodoiz-
koak dira eta kanpotik gabardinek lako ehuna daukate. Neskei dagokienez, 
legging-ekin konbinatutako soinekoak aukera aproposa dira. Ile sintetikodun
txalekoak ere osagarri deigarriak izan daitezke aurten.
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Koloreei 
dagokienez,

pistatxo berdea
gorriagaz 

konbinatzea
modan dago

Dotore   bu e l t a t z eko

Haurrentzako
zapatak 

aukeratzean
kalitatea 

begiratzea da
garrantzitsuena

Nesketan Ile
sintetikodun
txalekoek 

konbinaziorako
aukera handia
ematen dute

Nesketan 
soinekoak 

legging-ekin
konbinatuta

emaitza dotorea
lortzen da

Motxila 
koloretsuak eta

alaiak daude
modan, lepoan
jartzekoak zein

gurpildunak
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Kotoiz eta
gabardinen

estiloko ehunez
egindako 

prakak modan 
mutilentzat

Horiaren eta
itsasoko 

urdinaren
nahasketak
sekula ez du
hutsik egiten 

Udazkenerako ere, zapata polit eta erosoak ditugu
etxeko txikienentzat aukeran. Denetik eta denontzat

dugu aukeran; kolore gris, urdin eta marroiko antezko
zapata klasikoak, neskentzako bota dotore eta moder-

noak, zein korrika eroso egin dezaten kirol zapata
modernoak etxeko bihurrienentzat. 

Mutiletan
marroi 

txokolatea
laranjagaz edo
marroi beisagaz 
bateratu daiteke

Ohiko praka
bakeroak edo
kirol arropak 
ez dira sekula

modatik 
pasatzen 

Kolore gris,
urdin eta
marroiko

antezko zapata
klasikoak 
erabilgarri

caribu

caribu

caribu

caribu
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Motxila aukeratzerako orduan, bi irizpide hartuko ditugu kontutan: diseinua
eta erosotasuna. Kolore biziak eta marrazki bizidunetako pertsonaiak 
nahasten dituzten ereduak daude modan; gurpildun motxilak geroago eta
indar handiagoz datoz.

Mater i a l   prak t ikoa

Boligrafo 
ergonomikoek

idazketa 
hobetzen

lagunduko die
ikasleei 

Oinetakoak 
gordetzeko 

poltsa bereziak
merkaturatuko
dituzte hainbat

etxek

Eskulanetarako
materialaren
artean ez dira
faltako guraize
koloretsu eta
eraginkorrak 

Koadernoak ere
telebista saioen
protagonistekin

apainduta 
topatuko ditugu

aurten 

Marrazketarako
behar diren

margo guztiak
biltzen dituzten

maletinak
praktikoak dira 

Ez da komeni
motxila oso

handia izatea;
konpartimentu
batzuekin pisua

banatuko da
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Beste harreman
mota batzuk dira

eskolaz 
kanpokoak; 

garapen 
sozialerako 

onuragarriak

Musika, dantza, pilota, ingelesa... ikasturteagaz batera eskolaz kanpoko jarduerak ere
martxan jarriko dira laster. Seme-alaben arratsaldeak jarduerekin lar bete barik, eskolaz
kanpoko ekintzetan umeek asko ikasten dute; gaitasunak garatzeaz gainera, umeei
beste modu bateko hartu-emanak izaten laguntzen diete. 

Eskolaz   kanpo   i kas t en   

GURASOENTZAKO GOMENDIOAK
• Jolasteko, familiagaz egoteko eta atsedena
hartzeko astia behar dute
• Motibatu, baina ez derrigortu, eta ez 
bideratu jarduerak gurasoen gustuetara.
• Ekintza bakarrean zentratzea ez da ona.
Hobeto kirol jarduerak aisialdiagaz edo 
hezkuntza arloagaz uztartzea
• Konprometitu. Ez izena eman umea 
ordutegi kontuengatik edo beste gauzaren
batengatik joan ezin den ekintzetara

i

Kirol jardueretan adiskidetasuna,
bizitasuna, oreka, indarra... lantzen
dira, eta komeni da jolas moduan
planteatzea, lehiakortasuna lar 
bultzatu barik

Jarduera musikaletan entzumen
musikala eta espresio artistikoa
garatzen dira. Horrez gainera,
musikan trebatzeak emozioak 
kanporatzen ere laguntzen du

Txikitatik hizkuntzak ikasita handitu
egiten da hizkuntza bat baino 
gehiago ikasteko ahalmena. 
Umeek segurtasuna eta poztasuna
sentitzen dute hainbat hizkuntza
erabiltzeko gai direnean
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Haurtzaindegietako
arduradunek 

garrantzi handia 
ematen diote

Haurreskoletan 
lehenengo urtean 

10 eguneko 
egokitzapena 
egiten dute

Bigarren urtean ere  
gomendagarria da 

umeek egokitzapena
egitea

Haurtzaindegietan 
irailean zehar umeek

egokitzapena 
izango dute

Eskualdeko haurtzaindegietan ikasturte hasieran egokitzapena jartzen dute martxan.
Haurtzaindegiko lehenengo egunetan ingurura ohitzeko guraso edo zaintzaileak umeekin
joaten dira. Haurreskoletan araututa dago lehenengo urtean 10 egun egokitzapenerako
eskaintzea. Hala ere, hurrengo urtean ere gurasoek zailtasunak izan arren, gomendagarria
dela azaldu digu Aitziber Zubikarai Iurretako Haurreskolako arduradunak.

Egoki t z apena
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GALIPOTX

GEURE DURANGALDEA

Jon Irazabal
Gerediagako kidea

URAri, pase forala
2006ko abenduaren 30ean, zoritxarrez, Iurretako abadetxea
erre egin zen. Hile batzuk barru lau urte beteko dira etxe
horrek bere gainbehera hasi zuela. Epe horretan hainbat hitz
entzun eta asmo kaleratu dira etxea dela-eta. Udalak eros-
teko asmoa azaldu zuen. Alderdi Popularrak Dantzari dan-
tzaren inguruko museo edo interpretazio gune baten alde-
ko iritzia azaldu zuen. Udala eta elizbarrutia tratuan ibili
ziren, baina ez ziren ezer adostera heldu. Eta horretan zebil-
tzala beste erakunde bat agertu zen, Eusko Jaurlaritzako URA
zerbitzua. 

Erakunde honek aldarrikatu zuen etxea ezin dela berri-
ro konpondu. Zaldai errekaren ondoan egonik, ez dutela euren
oniritzia emango, etxe hau, nahiz eta orain dela  ia 300 urte
eraiki, uholde bat izanez gero gune arriskutsua izango dela-
ko. Gainera, elizate bereko Arandiako zubia eta Bixente
Kapanagako etxe batzuk bota beharra dagoela. Denok harri-
turik gelditu ginen. 

Batek baino gehiagok pentsatu genuen… Bilboko San
Antoneko zubia botako dute? Ba… dirudienez, ez. Gainera,
uri hartako erriberako merkatua bota eta berriz eraikitzea
posible izan dute. Badakizu… hura Bilbo da. Baina oraindik
gaur harridura handiagoa jaso dut egunkarian irakurri duda-
nean Deustuko zubi azpian, Bilboko erreka ondoan, suhil-
tzaileen egoitza berrietako bat eraikiko dutela. Gure ingu-
ruko kultur ondareak ezin ditugu babestu, eta Bilbon posi-
ble da eraikuntza berriak eraikitzea… Pentsatzen dut gure
inguruko erakunde batzuk zorriak perratzera bidaltzeko
ordua heldu dela. 

Sasijakintsu eta “ur” guztien gainetik, gure herriak eta
mendeetan zehar bildutako kultur ondareak benetan babes-
teko ordua dugu ohiturazko “pase forala” erabiliz. Geredia-
gan eta Gernikako haritzaren gerizpean esaten zuten beza-
la “sea acatado pero no cumplido” aldarrikatuz. 

MUSIKA EMANALDIAK

Kantautore berriztar bi
gaur, Guzur tabernan, 
euren kantak aurkezten
Irailaren 3an, 19:30ean da Froufe eta Ni Neu kantarien
emanaldia. Euren sorkuntzak eta bertsioak joko dituzte 

Orain urte biko Berrizko Gaztetxe-
ko Aldapa maketa irabazi zuene-
tik prestatzen jardun duen diskoan
kaleratuko dituen kantak joko ditu
Joshua Froufe musikari berriztar
gazteak kontzertua zabaltzeko.
Lorentzo Records estudioan gra-
batu zituen Esos momentosdisko-
rako zazpi kantak, eta horiek zuze-
nean eskainiko ditu gaur iluntze-

ko Guzur tabernako emanaldian.
Diskoa editatzeko baliabide eko-
nomikorik ez daukala-eta, zazpi
kantok bere myspace gunean jais-
teko moduan ipini dituela azaldu
digu Zain eta Xarma taldeetan
bateria jotzen duen musikari gaz-
teak. Bere sorkuntzez gainera, bes-
teak beste, John Mayer musikaria-
ren bertsioak ere eskainiko ditu
zuzenean. Bere ahotsagaz eta gita-
rraren laguntzagaz sortutako kan-
tak joko ditu gaur iluntzean.

Frouferen ondoren, bere
burua Ni Neu izenagaz aurkezten
duen berriztarra ipiniko da mikro
aurrean, beste musikari bik lagun-
duta. Berak sortutako kanta lasaiak
eta rumba doinuak uztartuta sor-
tzen dituenak zuzenean eskaintze-
ko gogotsu dago musikaria. I.E.

Lorentzo Records-en

grabatutako kantekin

etorriko da Froufe

ZINEMA DOKUMENTALAK

Z inemagintza konbentzio-
nalean askotan aretoeta-
tik kanpora geratzen diren

errealitateak herritarrei gerturatze-
ko asmoagaz martxan ipinitako
‘Hilean Behin’ egitasmoaren ikas-
turte hasierako hitzorduak dira
God Bless Iceland eta El último
aplauso pelikulak. Irailaren 16an
eta 23an, Iturri kultur etxeko are-
to nagusian dira emanaldiak. 

Galdera zehatz bat da God
bless Iceland dokumentalaren
abiapuntua: “Zer gertatzen da
herrialde oso bat zenbaki gorrie-
tan geratzen denean?”. Erantzu-
nak, filmeko irudi eta istorioetan
islatuak aurkitu ditzake ikusleak.

Orain urte gutxi munduko
herrialderik garatuenetarikoa zen
Islandia, krisi ekonomikoaren eta
kapitalismoaren hutsegitearen
adibide zelan bilakatu den erakus-
ten du dokumentalak. Egoeraren
ondoriozko Reykjavik hiriburuko
manifestazioak, bankuetako eta

gobernuko arduradunen dimi-
sioak, hauteskunde orokorrak...
guztiak islatu eta erakusten ditu
antzerkia eta zinemagintza Sue-
zian ikasi zituen Helgi Felixson
zuzendariaren filmak.

Bestetik, German Kral argen-
tinarrak zuzendurikoa da iraileko
bigarren dokumental emanaldira-
ko aukeratutako filma: Buenos
Airesko tango kantari talde bati
buruzkoa da irailaren 23an eman-
go duten El último aplauso. 

Buenos Airesko tango taber-
narik ezagunena zen El Chino
tabernako jabearen heriotzaren
osteko musikari talde baten ibil-
bidea  segitzen du filmak. Berri-
ro, azkenekoz bada ere, kontzer-
tu bat eskaini ahal izatea helburu
duen taldearen borroka erakusten
du Kral zuzendariaren lanak. Musi-
karien jotzen jarraitzeko borroka
hori, Argentinan garai horretan bizi
den krisi ekonomiko oso latzak
zailtzen du, gainera.  I.E.

Islandia eta Buenos Airesko
errealitateak irailean Iturrin
‘God bless Iceland’ eta ‘El último aplauso’ dokumentalak emango dituzte iraileko eguen
bitan Elorrioko Iturri kultur etxean: irailaren 16an eta 23an dira film emanaldiak

Islandiako egoera

ekonomiko eta soziala

ardatz irailaren 16koan 

Tango kantari talde bat

da ‘El último aplauso’

filmeko protagonista

C. Martín
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Presoen egoera

Iraileko lehen aste honetan, berriro ere gure senide eta
lagun preso politikoek pairatu behar dituzten muturreko egoe-
rak salatu behar ditugu. Euren kontra aplikatzen den kru-
delkeria amaigabea da, eta euren bizi baldintzak penaga-
rriak. Argi esan behar dugu, frantziar eta espainiar estatuak
euskal preso politikoen bizitzekin jolasean ari direla.

Azken hilabete honetan, gure senideek bizi duten mutu-
rreko egoeraren erakusgarri diren egoerak bizi behar izan
ditugu. Gose eta egarri greba amaigabeak, gure senideak
bakarturik mantentzea, bizi baldintzen okertzea, senideon
aurkako miaketen jarraitzea eta dispertsio politikak frantziar
espetxe batera bidean eragindako kotxe istripua.

Politika kriminalean pauso berriak eman dituzte. Esa-
terako, biziarteko zigorra eta gaixo larrien erabilpen politi-
ko eta krudela. Gaixotasun larri eta sendaezinak dituen
Mikel Ibañez berriz ere espetxeratu dute, eta Gotzone Lopez
de Luzuriaga preso gaixo larriari biziarteko zigorra ezarri dio
Espainiako Entzutegi Nazionalak. Ibañezen kasuan, zehaz-
ki duela 16 urte, abuztuaren 24an, bera eta beste bi errefu-
xiatu politikok gose greba bat abiatu zuten ezarri zieten estra-
dizio aginduari aurre egin asmoz. Egun horietan, hiru kide-
ak Uruguai-ko Filtro ospitalean ingresatu zituzten. Bertako
ehunka herritarren babesa jaso zuten egun gogor horietan.
Gaur egun euskal errepresaliatu politikoekiko elkartasunak
lehengoan dirau. Uruguain egunotan burututako ekimene-
tan gure senide presoak presente izan dituzte. Gora zuek!

Iheslari politikoen aurkako jazarpenak bere horretan
dirau. Azkeneko kasuak, Luis Zengotitabengoa Elorrioko gaz-
tearena, Belgikan atxilotu zutena, edo Jon Telleriarena, bizi-

tza erabat normala eta publikoa zeramana. Atxiloketak eta
entregak eguneroko ogi dira gure senideentzat.

Elkartasunaren kriminalizazioan ere egoera berriak bizi
ditugu. Debekuak eta argazkien ehizak bere horretan dirau.
Bilboko Aste Nagusian 30 urtez normaltasun osoz presoen
eskubideen defentsan deitutako ekimena debekatu, oztopa-
tu eta bortizki kolpatu dute. Egoera hauen guztien aurrean
tinko jarraitzeko deia egiten dugu. Elkartasuna erasotzeak
Euskal Herriko mugimendu sozial eta politiko oso bat era-
sotzea baitakar.

Gauzak horrela, kurtso berriari inoiz baino indartsuago
ekingo diogula argi dugu. Gure senide eta lagun diren eus-
kal errepresaliatu politikoen eskubideen defentsari gogor ekin-
go diogu. Burutu berri ditugun errepide naiz hondartzeta-
ko ekimenek indartu gaituzte, eta bidea hori dela argi dugu:
konpromisoa, elkartasuna eta indar mobilizatzailea. Oina-
rrizko eskubideetan sinesten duen pertsona oro aktibatzea
izango da gure erronka. Milaka eta milaka herritar mobili-
zatuko ditugu, eta inoiz baino salaketa eta elkartasun mugi-
mendu zabalagoa sortuko dugula zalantzarik ez dugu. Eus-
kal Herrian, eta baita ere nazioartean.

Besterik gabe, gure senideak dagozkien eskubideen jabe
Euskal Herrian egon arte, geraezina den elkartasun eta sala-
ketarekin jarraituko dugu.

Euskal preso eta iheslari politikoak Euskal Herrira, orain!

Durangaldeko errepresaliatuen senide eta lagunak

Gela hotsak
Irailarekin batera, indarberrituta
ekingo diogu kurtso politiko
berriari, datozen hilabeteei begi-
ra bete beharreko helburuak argi
izanda. 

Aspaldidanik, berriz gara kur-
tsoa pasatu nahian eta ezin, eta
ez nahikoa ez dugulako egin,
“eskola sistema” hori ekiditeko
eratuta dagoelako baizik, eta beti
daudelako horretaz aprobetxa-
tzen direnak.

Ezker Abertzaleak jadanik
esan du sistema honek ez duela
gehiagorik ematen, batzuk berau
mantentzeko ahalegin guztiak eta
bost egin arren, eta horregatik
elkartu nahian gabiltza ahalik eta
gelakide gehienekin, bere burua
irakasle dutenen estatusa aldatze-
ko asmotan. Sistemak agortuta
dagoela ia denok onartuta dugu,
eta bere helburu teoriko eta prak-
tikoek bestelakoak izan behar
dutela ere bai. Badira gelako “dele-
gatua” izatearekin konformatzen
direnak, baina, “ikasle txar” dei-
tzen gaituen arren, guk hori ez
dugu onartzen, ezta onartuko ere.

Zuzendaritza, irakaslegoa,
ikasgaiak… dena, den-dena azter-
tu eta “kurrikulu” berria  ezarri
behar dugu.  Horretarako grina
badugu, baita tresnak ere, eta
bide-orria ere  zehaztuta dauka-
gu. Prest dauden gelakideak ere
bai, baina oraindik beste batzuk
konbenzitu eta sistema zaharra
edo berriaren arteko hautua egin
behar dela ederto adierazi behar
dugu. Hori da kurtso honetarako
zeregina, eta, beharbada, patio
ordurik gabe geratu behar badu-
gu, hori ere egiteko prest gaude,
baina ez dugu nahi gure ondoan
ez “pelota” ez “delegatu” izateko
jaio denik. Gure eskuetan dago.
Ez dezagun gal aukera hau. Bada-
kizue, motxila hartu eta kurtso
berrirako prest!
Lan handia dugu-eta.

anboto 2010eko irailaren 3a, barikua Ir
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Ez dezagun gal aukera hau.
Badakizue. Motxila hartu
eta kurtso berrirako prest!,
lan handia dugu-eta

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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Aurten ez dute nazioarteko
eskalada masterra antolatuko

Krisiaren ondorioz "aurre-
kontuak doitu" beharra
izan dutenez, Dur&Go

nazioarteko eskalada masterra
"ez da Durangon antolatuko",
Ander Gorrotxategi Gazteria, Kirol
eta Hezkuntza Batzordeko presi-
denteak azaldu duenez.

Ondorioz, Dur&Go nazioar-
teko Masterrak —sasoi  bateko
DimaRock— ezin izango dio
jarraipenik eman iaz hasitako aro
berriari. Iazko irailean Dimatik
Durangora tokialdatu zuten txa-
pelketa, eta bertaratutako eska-
latzaileen maila handiagatik eta
txapelketa bertatik bertara jarrai-
tu zuten zale kopuru altuagatik,
esperientzia arrakastatsua izan
zen. Masterrak, ordea, "azpiegi-
tura handia eskatzen du, eta aur-
ten beste lehentasun batzuk

ditugu", dio Gorrotxategik. Dato-
rren urtean masterra berresku-
ratzeko aukerari buruz galdetu-
ta, "ikusi egin beharko da beste
herri batean antolatzeko modu-
rik baduten, eta horrela bada zer
arrakasta daukan".

“Ulertzen dugu erabakia”
Iaz masterreko antolaketa lane-
tan ibili zen Inaki Erdoizak adie-
razi duenez, "eskalada masterra
aurten antolatzea guztiz baztertu
dugu". Ez dute antolatuko, ez
Durangon eta ez beste inon.
Erakundeen babesa "beharrez-
koa" ei da horrelako txapelketa
bat antolatzeko: "Maila batera
arte autofinantzatu genezake
txapelketa, baina gastu guztiei
aurre egitea ezinezkoa da", dio.
Teorian txapelketa Durangon

antolatzeko konpromisoa urte
birakoa zen, baina "krisiak
gogor jo du alde guztietan, eta
ulertzen dugu udalaren jarrera".
Iaz udalaren aldetik jasotako
"babesa" eta txapelketa antola-
tu zedin egindako "ahalegina"
eskertzen dituzte, eta etorkizu-
nean, egoera globala hobetzen
denean, "gustatuko litzaiguke
berriro elkarlan horri ekitea".

Erdoizak adierazi duenez,
datorren urtera begira Bizkaiko
beste herri batzuekin kontak-
tuan jarri dira, baina oraindik ez
dago ezer zehaztuta: "Hain mai-
la handikoa ez izanda ere, gus-
tatuko litzaiguke txapelketaren
bat antolatzea".

Iazko Durangoko Masterra
Patxi Usobiagak eta Mina Mar-
covicek irabazi zuten. J.D.

Iazko aldia arrakastatsua izan zen bai parte hartzaileen maila handiagaitik, baina etorri zen zale kopuruagaitik.

Krisiaren ondorioz aurrekontuetan doiketak egin ditu udalak, eta Masterraren aurretik
“beste lehentasun batzuk” dituzte; antolatzaileek “ulertzen” dute udalaren erabakia

A. Gorrotxategi:
“Aurrekontuak doitu
ditugu eta lehentasunak
beste batzuk dira”

I. Erdoiza: “Egoera
ikusita, aurtengoz
Masterra bertan behera
uztea erabaki dugu”

Irailaren 12an Axpek Sorginen
Lasterketako hirugarren aldia
hartuko du. Parte hartu gura
dutenentzat izena emateko
epea irailaren 9ra artekoa da,
www.calle-9.com webgunean.

Dortsala lasterketa eguna-
ren aurretik jasotzeko irailaren
4an eman behar da izena,
beranduen jota.  Ondoren,
Durangoko eta Elorrioko Erre-
kamendi Kirolak dendetan
jaso daiteke dortsala; bestela,
lasterketaren egunean jaso
beharko da. Oraingoz, 160
lagunek eman dute izena
webgunean. J.D.

Sorginen
Lasterketarako
izen-ematea
hasi da

Aurten bosgarren aldia egingo
du Mugarra triatloi taldeak
antolatzen duen Duatloi Herri-
koiak, eta dagoeneko prest
dute ekimena iragartzen duen
kartela. Lau maila antolatu
dituzte, adin tarteen arabera.

Nagusiek 12:00etan ekin-
go diote lasterketari; lau kilo-
metro arineketan, 13 bizikletan
eta azkeneko biak berriro las-
terka. Izen-ematea egunean
bertan egin daiteke, edo aurre-
ko egun bietan Gure Kabiya
tabernan. J.D.

Urriaren 3an
Duatloi Herrikoia
Durangon

Pablo Berasaluze berriztarra
bigarren dago Asegarce
enpresako ranking ofizialean.
Uda ezin hobea osatu ondo-
ren, Bengoetxea VI.a da liderra
4.737 puntugaz; Berasaluzek
3.623 puntu dauzka. Irailaren
30ean amaituko da aurtengo
rankinga.

Lehenengo hamarren
artean beste berriztar bat ere
badago: Ibai Zabala. Haimar
Olaizolaren atzetik dago, bede-
ratzigarren, orain arte 2.397
puntu batu dituelarik. J.D.

Berasaluze
bigarren dago
rankingean
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Tabirako Euskal Kopan lehiatu-
ko da asteburu honetan San-
turtzin. Lehenengo kanporake-
ta gaur 18:00etan jokatuko du,
Aurteneche Maquinaria taldea-
ren kontra.  Part idu horren
ondoren, Zornotzak Askatuak
taldea izango du aurrean,
20:00etatik aurrera.

Tabirakok aurrera egitea
lortzen badu, Lan Mobel Isb tal-
dearen kontra jokatuko du fina-
lerdietan, zapatuan, 18:00etatik
aurrera. Zornotzak gaurko aur-

karia kanporatzea lortzen badu,
Santurtziren kontra ebatziko du
finalerako pasea, bihar
20:00etatik aurrera. Finalak
domekan 12:30etik aurrera
jokatuko dira Santurtziko saski-
baloi kantxan. J.D.

Euskal Kopan lehiatuko
da Tabirako asteburuan
Finalera heltzeko gaurko eta biharko 
kanporaketak gainditu beharko ditu

Zornotzak Askatuak eta
Santurtzi taldeak ditu
arerio finalerako bidean

Finala domekan jokatuko dute Santurtziren kantxan. K. Aginako

Durangoko Kulturalak hasiera
ona eman dio denboraldiari.
Baskoniari egindako bisitatik
hiru puntuak ekarri zituen, mar-
kagailuan birritan atzetik joan
eta gero. Iker Mart inez eta
Muñozgurenen golek berdindu
zuten partidua, eta lehia amai-
tzeko sei minuturen faltan Xabi

Nietok sartu zuen garaipenaren
gola Durangoko taldearentzat.
Axier Intxaurraga entrenatzaile-
ak taldeak erakutsitako "anbi-
zioa" azpimarratu du: "Atzetik
joan arren, erreakzionatzeko
ahalmena erakutsi genuen". 

Bihar, 18:00etatik aurrera,
Leioak bisitatuko du Tabira. Aur-
ten hainbat taldek inbertsio
garrantzitsua egin dute 2.B mai-
lara igo guran, eta horien artean
Leioa dago: "Badakigu asko
indartu direna, baina gu gure
jokoa egiten ahaleginduko gara,
eta zaleen aurrean estreinaldi
ona egitea itxaroten dugu", dio 
Intxaurragak. J.D.

Hasiera onari jarraipena
eman gura dio Kulturalak
Lehenengo jardunaldian 2-3 menderatu
zuten Baskonia; bihar Leioa jasoko dute 

Baskoniaren kontra
birritan atzetik joan eta
partiduari buelta
ematea lortu zuten

Iaz Azerbaijanen jokatutako Munduko Txapelketan brontzea irabazi zuen. www.maiderunda.com

Astelehenean doa
Moskura, eta barikuan
hasi eta amaituko du
Munduko Txapelketa

Domina du helburu Undak
Munduko Txapelketan

Maider Unda oletarrak irai-
laren 6tik 12ra Moskun
jokatuko den borroka

libreko Munduko Txapelketan par-
te hartuko du. Txapelketa hasiko
den egun berean, astelehenean,
joango da Moskura, baina bariku-
ra arte ez da lehiatuko. Hain zuzen
era, egun horretan jokatuko dituz-
te kanporaketak eta finalak ema-
kumeek.

Iaz Danimarkan jokatutako
Munduko Txapelketan brontzez-
ko domina lortu zuen Undak,
Munduko Txapelketa batean lor-
tu duen lehenengoa, eta orain
ere "brontzea berdindu edo iaz-
koa hobetu" gura du. Jokatu
duen azkeneko txapelketa ofi-
zialean –abuztuan, Polonian–,
aurreikusi baino makalago ibili
zen, baina horrek ez dio aparte-
ko kezkarik sortzen: "Batzuetan
irregular samarra naiz, eta Polo-

Astelehenean Moskun hasiko den Munduko Txapelketan iazko
brontzea "berdintzea edo hobetzea" gura du borroka librean 

“Azken asteak 
gogorrak izan dira,
baina sasoi onean
noalakoan nago”

nian neurerik eman ez izanak ez
du esan gura Moskun berdin
gertatuko zaidanik".

Prestaketa lana "gogorra"
izan da, baina "sasoian" dagoela
uste du: "Ez da erraza ia mundu
guztia oporretan dagoenean
norbera entrenamendu betean
aritzea; azken hiru asteak inten-
tsoak izan dira, baina ondo pres-
tatuta noala pentsatzen dut, eta
txapelketari ekiteko gogotsu
nago". Eguenean zozketa egin-
go dute,  eta Undak orduan
jakingo du finalera bidean nor-
tzuk izango dituen arerio.

Palmares ikusgarria 
Munduko Txapelketan ez eze,
aurten Azerbaijanen egindako
Europako Txapelketan ere bron-
tzea irabazi du. 2008an Beijing-
eko Joko Olinpikoetan diploma
olinpikoa lortu zuen. J.D.

Heldu da eguna. Hasi da denboraldi berria eta hone-
kin batera, golak, debateak, penaltiak, posturak, arbi-
troak, telebistak,…eta abar. 

Uda arraroa izan da: Mundialak zubi bezela egin
du baina aspergarria izan da; gainera, albokoen
garaipena aguantatu egin behar izan dugu. 

Baina ez da berdina: Liga, liga da. Zapatuek eta
domekek hoberantz egingo dute eta amaituko dira
udako asteburu aspergarriak. Iazko udagaz konpara-
tuz, ez da egon mugimendu handirik: gogoratu CRo-
naldo, Kaká, Ibrahimovic…. Aurten, Villa eta Ozilez
aparte, gutxi. Lehenengo jardunaldiko emaitzek
azken orduko fitxaketak baldintzatuko dituzte.

Eta gure Athletic, zer? Ba, fitxaje mediatikorik ez
(eta badaramatzagu urte batzuk), erretiro inportante-
ak (Joseba eta Yeste), eta harrobia, harrobia eta
harrobia. Formula honek lehenengo kolpea eman du
Alakanten. Inor baino arinago hasten da entrenatzen
eta badakizue zer esaten duen esamoldeak…. Aur-
tengoak, jokalari askoren konfirmazio urtea izan
behar luke: Susaeta, Muniain, Iturraspe eta San
Josek kalitatezko salto bat eman behar dute. Eta
horiek beste “figurei” gehituta, talde handia egin
dezakete zurigorriek. 

Eta Erreala? Josebak eta Tamudok bikote ona
egin dezakete baina, berriz ere, atzerritarrekin bete
gara. Hiru edo lau (espainiarrak barne, noski) egon
behar direla beti ados nago, baina… Ez dugu ahaztu
behar harrobiak igo duela kluba lehen mailara. Kirol
zuzendaritzak ez du pentsatzen horrela eta nik ez
daukat erabakitzeko eskubiderik, bakarrik adierazte-
ko pentsaten dudana.
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Agustin Alkorta
•Futbol entrenatzailea

Bueltan gatoz
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Martxoan etorri zen Daniel Diaz Euskal Herrira, eta urrian bueltatuko da Argentinara oporretan.

“Hasieratik eroso sentitu naiz;
ez didate presiorik sartu”
Daniel Díaz (Argentina, Salta herria, 21 urte) martxoan fitxatu zuen Cafés Baquék.
Harrezkero hainbat lasterketa irabazi ditu, eta talde profesional bik bera fitxatzeko intere-
sa agertu dute. Denbora gutxian bizi izan duen aldaketari buruz jardun dugu.

AAzzaalldduu  eeggiigguuzzuu  AArrggeennttiinnaann  iizzaann--
ddaakkoo  ttxxiirrrriinndduullaarriittzzaa  bbiillbbiiddeeaa..
Han lasterketak gehienetan 23
urtez azpikoek eta elitekoek
batera korritzen dute. Lehenen-
go urtean neure kontura ibili
nintzen. Ondoren, Boliviako eta
Argentinako talde banatan kor-
rr i tu nuen; azken horregaz
Doble Bragadoko Itzulia irabazi
nuen, nahiko itzuli garrantzitsua
Argentinan.

ZZeellaann  ff iittxxaattuu  zziinnttuueenn  CCaaffééss
BBaaqquuéé  ttaallddeeaakk??
Argentinako selekzioko hauta-
tzaileari hona etortzea gustatu-
ko zitzaidala aitatu nion. Honek
Unai Erentxunekin berba egin
zuen, eta hark Ruben Gorospe-
gaz. Aukera eman zidaten eta
martxoan etorri nintzen.

HHaarrrreezzkkeerroo,,  EEuusskkaalldduunn  TToorrnneeoo--
aann  hhaaiinnbbaatt  llaasstteerrkkeettaa  iirraabbaazzii
ddiittuuzzuu..  IIttxxaarrootteenn  zzeennuueenn??  
Ez nuen espero. Kontua da iaz-
ko urrian dagoeneko banekiela

PPrrooffeessiioonnaalleettaann  lleehhiiaattzzeekkoo
eesskkaaiinnttzzaarriikk  jjaassoo  dduuzzuu??  
Bai, pro-tourreko talde bik inte-
resa erakutsi dute. Abuztuan
Joxean Fernandez Matxinek
zuzentzen duen Footon-Serve-
ttogaz ibi l i  nintzen, proba
moduan; Getxoko lasterketa
bat, Burgosko Itzulia eta Italiako
klasiko bi korritu nituen. Orain-
goz ez didate gehiago ezer
zehaztu. Asteon, berriz, Eusebio
Unzueren Moviestar taldea ere
interesatu da. Moviestarrek mer-
katu handia du Argentinan, eta
interesatzen zaio txirrindulari
angentinar bat.

FFoooottoonn--SSeerrrrvveettttoorreenn  eesskkaaiinnttzzaa
bbaazztteerrttuu  eeggiinn  dduuzzuu??  
Ez, ezta gutxiago ere. Gaur egun
profesionaletara pasatzea gaitza
da, eta interesa erakutsi duten
talde biak oso inportanteak dira.
Beraz, ez dut eskaintzarik baz-
tertu gura.

BBeerraazz,,  tteelleeffoonnooaakk  nnooiizz  jjookkoo  zzaaiinn
zzaauuddee??  
Txirrindularitzan tokatzen dira
honelako egoerak. Horretako
daude ordezkariak. Nik entrena-
menduetara eta denboraldia
ahalik ondoen amaitzera bidera-
tuko ditut nire ahaleginak.

BBeerreehhaallaakkoo  aarrrraakkaassttaa  hhoonneekk
bbeerrttiiggoo  aappuurr  bbaatt  ssoorrttzzeenn  dduu??  
Apur bat, dena batera etorri
delako, baina trena behin baka-
rrik pasatu daitekeela esan ohi
da, eta profesionaletarako sal-
toa emateko aukerarik badago,
aprobetxatu beharra dago. 

UUrrttee  eerrddii   ddaarraammaazzuu  EEuusskkaall
HHeerrrriiaann..  ZZeellaann  mmoollddaattuu  zzaarraa
hheemmeennggoo  bbiizziimmoodduurraa??  
Handik hona ekonomikoki alde
handia dago. Krisia egonagatik,
oro har, jendea Argentinan bai-
no lasaiago  bizi da. Bestalde,
euskaldunok txirrindularitzarako
afizioa handia duzuela ohartu
naiz. Izareari dagokionez, zehar-
ka ezagutuz gero, hotzak zarete-
la ematen du, baina behin hartu-
emana eginda, beti laguntzeko
prest zaudete. J.D.

dago lasterketarik gutxienez
mendate edo aldapa gogor bat
ez duenik. Desberdina da. Ni,
zorionez, Bolivian eta Kolonbian
ere ibi l i takoa naiz ,  eta han
badaude mendateak.

AAzzkkeenn  aallddiiaann  ggaaiixxoorriikk  eeggoonn  zzaarraa
eettaa  eezziinn  iizzaann  dduuzzuu  llaasstteerrkkeettaa
bbaattzzuueettaann  ppaarrttee  hhaarrttuu..  
Joan zen astean Trittico Lom-
bardo lasterketa korritu nuen,
eta han ez nintzen guztiz ondo
sentitu. Bost lasterketa gogor
izan ziren, eta hona bueltatzean
gaixotu nintzen. Ondorioz, joan
zen asteburu osoan ezin izan
nuen korritu.

BBaarriikkuuaann  ((ggaauurr))  bbuueellttaattuukkoo  zzaarraa..  
Gogorik handienagaz bueltatu-
ko naiz Lekeition. Euskaldun
Torneoa amaitzeko sei lasterke-
ta falta dira eta denetan ezingo
dut parte hartu, baina noanetan
topera ibiliko naiz.

DDeenneettaann  eezziinnggoo  dduuzzuu  ppaarrttee  hhaarr--
ttuu,,  MMuunnddiiaalleerraa  zzooaazzeellaakkoo..
Hori da. Irailaren 24an Austra-
liara joango naiz Argentinako
selekzioagaz, 23 urtez azpikoan
parte hartzeko. Lasterketa urria-
ren hasieran izango da. Zirkuitu
laua da, baditu aldapa pare bat
baina ez alde handirik markatze-
ko modukoak. Belgika eta Ale-
maniako selekzioentzat ibilbide
aproposa da, arinak dira-eta.

CCaaffééss  BBaaqquuéénn  aabbaaddiiññaarr  ggaazzttee
bbaatt  eerree  bbaaddaabbiill,,  eettaa  aauurrtteenn  BBiizz--
kkaaiikkoo  ttxxaappeelldduunn  iizzaann  ddaa,,  ggaaiinnee--
rraa::  BBoorrjjaa  AAbbaassoolloo..  
Hona heldu eta lehenengo eza-
gutu nuen taldekidea izan zen.
Beragaz egin nuen lehenengo
entrenamendua. Txirrindulari
moduan asko du emateko.
Aspaldian aurrerapausuak
eman ditu; nire iritziz, berak uste
duena baino gehiago hobetu du.
Beragan konfiantza apur bat
gehiago bakarrik falta zaio las-
terketa gehiago irabazteko.

hona etorriko nintzela, beraz,
hemengo denboraldiari begira
egin nuen prestaketa. Urtarrile-
an eta otsailean hainbat laster-
keta egin nituen entrenamendu
moduan. Ondo egiteko grinaz
etorri nintzelako, ilusioz nengoe-
lako, edo ez dakit zergatik, hain-
bat lasterketa irabazi ditut.

ZZeellaann  eeggookkiittuu  zzaarraa  ttaallddeerraa??  
Ruben (Gorospe) oso ondo por-
tatu da nigaz. Eroso sentitu naiz
lehenengo egunetik, eta ez dute
presarik izan nigaz. Taldekideak
ere niretzat lan egin behar izan
dutenean, beti ondoan izan ditut,
eta esker oneko nago.

AAllddee  hhaannddiiaa  ddaaggoo  AArrggeennttiinnaakkoo
eettaa  EEuusskkaall  HHeerrrriikkoo  ttxxiirrrriinndduullaarrii--
ttzzaarreenn  aarrtteeaann??  
Argentinan Buenos Aires eta
Córdoba inguruetan dago maila-
rik handiena, eta inguru haiek
oso lauak dira. Beraz, lasterke-
tak haizeak edo sprintak eraba-
kitzen ditu. Hemen, aldiz, ez

Denboraldia
ahalik ondoen

amaitzera
bideratuko ditut

indarrak

Grinatsu etorri
nintzen, baina ez

nuen itxaroten
halako emaitza onik 

hain azkar 

Pro-tourreko
talde bik interesa

agertu dute; 
aukera aprobetxatu

nahi dut
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Udaleko webgunean,
zerbitzuen atalean dago

Tokiko Agenda 21en
informazio guztia 

Laster irailetik aurrera egingo
dituzten batzarren egunak ere
jarriko dituzte ‘Agenda’ atalean

Durangoko Agenda 21eko
batzarren txostenak, Interneten 

2008tik hona egin diren batzarretako aktak udaleko
webgunean ipini dituzte gura duenak kontsultatzeko

Gure inguruneak etorkizunean
izango dituen aldaketez kezka-
tuta, hainbat durangarrek parte
hartu dute orain arte Tokiko
Agenda 21 egitasmoan. Azken
bi urteotako batzarretan eta
foroetan landutako gaiak orain
Interneten ipini dituzte Durango-
ko udaleko web gunean
(www.durango-udala.net). Aktak
kontsultatzeaz gainera, webgu-
nearen bitartez herr i tarrek
euren iritziak eta ekarpenak egi-
teko aukera daukate.

Durango 2002an hasi zen
Tokiko Agendagaz beharrean.
Arloka lan egiten duten hiru tal-
de daude esparru hauetan:
mugikortasuna, airearen kalita-
tea eta irisgarritasuna. Talde
horiez gainera, hiritarren partai-
detza foroak ere egiten dituzte.
Hiru hilean behin egiten dira
foro ireki horiek, eta batzarrotan

Agenda 21en jarraipena egiten
dute. Webgunean foroetako eta
lan-taldeen batzarretako aktak
daude eskuragai.

Informazio osoa
Durangoko Udalaren webgune-
an 'Zerbitzuak' atalaren barruan
dago Tokiko Agenda 21eko
informazio guztia. Eskumako
aldean dagoen 'Zelan parte har-
tu' laukitxoan klikatuta Tokiko
Agendaren informazio osoa jaso
daiteke.

Batetik, 2008az geroztiko
batzarretatik osatutako txoste-
nak ipini dituzte, batzar bakoi-
tzean zer gai landu dituzten
zehaztuta. Irailetik aurrera egin-
go dituzten batzar informatiboen
datak ere agertuko dira laster
'Agenda' atalean. Horrez gaine-
ra, ekarpenen bat egin eta iritzi-
ren bat azaldu nahi duen edono-

ri ere horretarako aukera ema-
ten dio webguneak. Batzarreta-
tik kanpora partaidetza susta-
tzeko modu bat dela azaldu dute
udaleko eta Agenda 21eko
arduradunek. 

Emaitzak
Agenda 21en lanari esker, bes-
teak beste, aire kalitatearen
azterketak egin dituzte azken
urteotan, eta datuak hobetu
egin direla jakinarazi dute aur-
tengo ekainean. Aitziber Irigoras
Durangoko alkateak adierazi
duenez, "hein handian, Tokiko
Agendak emaitza onak eman
baditu herritarren partaidetzaga-
tik izan da". Batzarretara joaten
diren durangarren lana nabar-
mendu du: "Modu altruistan
dabiltza herritarren bizi-kalitatea
hobetzeko lanean, eta euren
lana eskertu gura dugu".
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orain

iragarki guztiak doan
ezer esan ezean 3 hilabetez
egongo dira zuen iragarkiak

iragarki guztiak doan
ezer esan ezean 6 astez
egongo dira zuen iragarkiak
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1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEA
NORBANAKOEN IRAGARKIAK
Interneten eta paperean, doan: Erregistratu zaitez, www.anboto.iragarkilaburrak.com webgune-
an eta jarri zure iragarkia edo bidali mezua hurrengo helbide elektronikora: anboto@anboto.org.
Nahiago baduzu deitu 94-623 25 23
Paperean, ordainduta: Iragarki laburretatik bereiztuta eta lauki batean nabarmenduta. Hainbat
prezio eta neurri aukeran. Kontsultatu 94-621 79 02 telefonoan.

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

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

Eguazteneko 19:00ak arte
jasotako iragarkiak bariku

horretako alean 
argitaratuko ditugu.

Beranduago jasotakoak
hurrengo alean.

Higiezinak
ETXEBIZITZAK

SALDU

Abadiño. Sukaldea, 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. 
Telefonoa: 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. 
Telefonoa: 94 681 68 91.

Abadiño. Abadiño-Zelaie-
tan etxebizitza salgai,124
m2, 2 logela, sukaldea,
egongela,2 bainugela,gara-
jea eta ganbara. Bizitzera
sartzeko prest. 
Telefonoa: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. 
Telefonoa: 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, lau armairu en-
potratu, aluminiozko leiho-
ak, ateak eta zorua aldatuta.
Garajea 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 terrazarekin.
220.000 euro. 
Telefonoa: 696 255 083

Durango. Atiko zoragarria
salgai Durangoko Alde Zaha-

rrean. Duela urte eta erdi era-
bat berriztatua. Erabat jan-
tzia. 2 logela, egongela, su-
kaldea eta komuna. Kapri-
txosoa. Etorri ikustera! 
Telefonoa: 659 425 890

Elorrio. Pisu eder bat salgai
Elorrion. Berritua,124 m2,
gas naturaleko berogailua,
sukalde hornitua, egongela,
5 logela, 2 komun, jangela, 2
balkoi eta garaje itxia.  
Derrigorrezkoa da ikustea.
Prezioa: 264.500 euro
(44.000.000 pta). 
Telefonoa:685 73 48 25

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

Elorrio. Pisu eder bat salgai,
Elorrioko Auzoa auzoan.
Leku zoragarria. 
Telefonoa: 639 020 581

Garai. Oar-erdikoa baserria,
6. Garaiko San Migel auzoan.
Udaletxetik 150 metrora.
Hegoaldera begira. 300 m2-
ko solairua. 10.000 m2-ko
lursaila. Nekazaritzarako edo
landa-etxerako oso egokia.
Erreformatzeko. Proiektua
aurkeztuz gero, etxebizitza 2
egiteko aukera. 
Telefonoa: 639 833 489

Iurreta. Pisua saltzen da 
Iurretan, Maspe kalean. 
3 logela, sala, sukaldea eta
komuna. Guztiz berriztatua.
Igogailuarekin. Bizitzen 
sartzeko prest. 
Telefonoa: 653 011 897 
edo 648 102 025

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! 
Telefonoa: 695 70 18 58

ERRENTAN EMAN

Durango. Durangoko Tabira
auzoan pisu konpartituan lo-
gela alokagai, 250 euro. Ha-
rremanetan jartzeko posta
elektronikoa erabili: 
miripz@yahoo.es

Durango. Durangon, erdial-
dean, pisua alokagai prezio
onean. Interesdunak: 
653 011 166

Elorrio. Elorrion etxe berri-
berria alokatzen da. Leku
onean kokatuta. 
Telefonoa: 647 183 088 edo
646 377 687 (arratsaldez)

Zaldibar. Logela bat aloka-
gai zaldibarren. 
Telefonoa: 655 739 792

Zaldibar. Logela bat dut
alokagai,  Zaldibarren. 
Telefonoa: 655 739 792

ERRENTAN HARTU

Berriz. Berrizen edo ingu-
ruan pisua alokatu nahi ge-
nukeen bikote bat gara. 
Deitu:669956450

OPORRETAKO ETXE-
BIZITZAK

ERRENTAN EMAN

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

PISUA KONPARTITU

PISUKIDE BILA

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

LOKALAK

ERRENTAN EMAN

Atxondo. Apatan 40 m2
lokala alokagai. Komuna ipi-
nita dauka. 
Telefonoa: 686 13 71 23

GARAJE/
TRASTEROAK

SALDU

Durango. Aukera handia!!
Txibitenan (Jesuitak ikaste-
txearen ondoan) garaje bat
saltzen dugu. Plaza irekia eta
oso ona. Deitu telefono
hauetara: 660 38 59 95 /
660-38 60 43

Elorrio. Telefono zenbakia:
658 759 264

GAINERAKOAK

SALDU

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

Teknologia
INFORMATIKA/BIDEO-
JOKUAK

GAINERAKOAK

Ordenagailuak konpon-
tzen dodaz. Hard eta
soft. Ordenagailuak kon-
pontzen dodaz. Etxez etxe jo-
aten naz konpontzen. Hard-
ware eta software. Konfigu-
ratu, birusak kendu,
periferikoak ipini, etab... Arin
eta merke ! 
Telefonoa: 650172285

Lana/negozioak
LAN ESKARIAK

PERTSONAK ZAINDU

Abadiño. Neska euskaldu-
na uztaileko goizetan umeak
zaintzeko prest. Kotxea dau-
kat. Tel.: 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. 
Telefonoa: 649 13 53 81 

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

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. 
Telefonoa: 649-13 53 81

Durango. Gizon heldu bat
adineko pertsonak zaintzeko
prest nago, asteburuetan,
jaiegunetan eta abuztuan hi-
labete osoan. 
Telefonoa: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 699 745 723 telefono
zenbakira.

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 deitu 615 73 53 85
telefonora.

Elorrio. Neska euskalduna
eta esperientziaduna arra-
tsaldetan (astelehenetik os-
tiralera) haurrak zaintzeko
prest. Irailetik aurrera. Haur
hezkuntzako goi mailako he-
ziketa zikloa eginda eta gaur
egun hezkuntza bereziko
ikasketak egiten. Interesa
baldin baduzu, deitu: 
688 640 604 (arratsaldez).

Elorrio. Neska euskalduna
astelehenetik ostiralera bi-
tartean,arratsaldetan, per-
tsona edadetuak paseatzera
ateratzeko prest. Interesa
baduzu... 
Telefonoa: 688654291
(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 urte-
tako esperientzia daukat.
Harremanetan jartzeko: 
610 00 44 43.

IRAKASKUNTZA

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

Durango. Magisteritza
ikasten dabilen neska gaz-
tea, abuztuko lehen hama-
bostaldian umeak zaindu eta
klase partikularrak emateko
prest. 
Telefonoa: 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. 
Telefonoa: 635 20 50 12.

Durango. Ingeles partikula-
rrak nahi? ingeles irakaslea
partikularrak emateko prest
irailetik aurrera. 
Telefonoa: 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 dot,
eta edozein ikasgaietako kla-
seak jasotzeko aukera emo-
ten dot, bai euskaraz bai gaz-
telaniaz. Informazio gehiago
eskuratzeko, deitu 
670 55 29 21 zenbakira.

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 85 
telefonora.

Elorrio. Neska euskalduna
astelehenetik ostiralera,
arratsaldetan, lehen hezkun-
tzako (5-12) klase partikula-
rrak emateko prest.
688640604 (arratsaldetan
deitu)

Elorrio. Helduentzako eus-
kara klaseak ematen ditut,
azterketak prestatzeko... 
Telefonoa:675706105

Elorrio. Irakaskuntza ikas-
ten dabilen elorriar astele-
hen, asteazken eta ostirale-
tan arratsaldez umeak zain-
tzeko edo klase partikularrak
emateko prest. Interesaturik
egonez gero nirekin harre-
manetan jarri mesedez. 
Telefonoa: 600883213

Elorrio. Euskara klaseak
ematen ditut, azterketen
prestaketa eta mintzaprakti-
ka. Deitu hurrengo telefono
zenbakira: 675706105

GAINERAKOAK

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

arratsaldez. 
Telefonoa: 673 689 769

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

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

LAN ESKAINTZAK

OSTALARITZA

Durango. Sukaldaria behar
da plater konbinatuak, kazo-
lak, ogitartekoak... Egiteko.
Derrigorra: sukaldari mo-
duan gutxienez hiru urteko
esperientzia izatea, ordutegi
malgua izatea eta Durangal-
dean bizitzea.

ETXEKO LANAK

Durango. Durangaldeko
herriei zuzenduriko lan es-
kaintza da. Iniziatiba eta la-
gun arterako dohaina duen
pertsona bazara eta hileko
soldata plus bat nahi baduzu,
hona hemen aukera ezin ho-
bea. Zure etxetik eta zuk nahi
duzun ordutegira egokituriko
lanpostu komertziala es-
kaintzen dugu. Saltzen du-
zun produktu bakoitzeko ko-
misio finko eta ziurrarekin.
Produktu berritzaile eta era-
kargarria salmentarako. Be-
harrezkoa: ordenagailu por-
tatila produktuaren aurkez-
penerako eta norbere autoa.
Kontakturako telefonoa: 
943 10 72 00

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

IRAKASKUNTZA

Elorrio. Pertsona bat behar
da ingeles klaseak emateko.
Telefonoa: 94 658 46 73

GAINERAKOAK

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
egon behar da.

Durango.  Gurekin lan egi-
teko soziologo baten bila ga-
biltza, jornada osoa, urrian
hasteko, bidali kurrikuluma
atarte@atarte.com

Iurreta. Juan Orobiogoitia
institutuko ikasle ohientzako
lan eskaintza 10/11 ikasturte-
rako. Bidali curriculuma hel-
bide honetara:e-mailez: zu-
zendaria@orobiogoitia.net
posta arruntez: Juan Orobio-
goitia BHI olaburu 3, Iurreta
48215 

Zornotza. Garbitegi bateko

prozesu produktiboa berma-
tzeko (garbiketa, prozesua
eta banaketa). Derrigorra:
%33ko elbarritasuna izatea.
Formakuntza: goi ingenieria
edo teknikoa. Bestela: FP I,
FP II edo BUP-COU. Infor-
matikan ezagutza aurrera-
tua; word, excel,acces, inter-
net. Urtebeteko esperientzia
taldea planifikatu eta gida-
tzen, eta industriako produk-
zio prozesuetan. Gidabaime-
na eta kotxea izatea. Errefe-
rentzia: 5.295 sartu.
Telefonoa: 94 620 04 49.
Lanbiden alta emanda egon
behar da.

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.

Clio familiarra salgai. Clio
familiarra salgai. 2 urte eta
erdi. 28.000 km. Diesela.
12.000 euro. 
Telefonoa: 615701787

Opel Corsa salgai. Opel
Corsa 1.4i, 232.200 km,
ondo zaindua, itva azarorarte
du, korrea 182.222 km-rekin
aldatu zitzaion. 800 euro.  
Telefonoa:626435412

Seat 600 l. Oso egoera
onean. ITVa pasatu berri.
645717821

FURGONETAK

SALDU

Autokarabana kapuchina
roller. Autokarabana hau
saltzen dugu guretzat lar
handia delako. Gaur egun
olio eta filtro guztiak aldatu-
ta ditu orain dela 500 km.
Erroberak michelin especial
autocaravanas ditu (gares-
tienak) eta motorra oso ondo
dago, gu geu mekanikoak
garelako. Autokarabana ho-
nek 6 pertsona bidaiatzeko
dago legeztatuta eta 5 per-
tsona lo egiteko 3 ohe des-
berdinetan. Bi mahai ditu
edo bi saloi, komun konple-
toa, dutxa eta guzti (orain 3
hilabete txorrota eta ur bon-
ba aldatuta). Kalefakzioa eta
ur berogailua dauka, bi zeru-
ko leiho, bi suko sukaldea eta
gasa, 12v eta 220 v doan fri-
gorifikoa. Eskaloi elektrikoa
eta segurtasuneko barandi-
la. Tapizatuak berri-berri
daude oso gutxi erabilitako-
ak direlako. Armairu asko
ditu eta 4 bizikletarako baka.
Fiamma toldoa ere badu.
100 litroko ur garbirako de-
positua eta 100 l-ko deposi-
tua ur grisendako. Aurreko
jaurlekuei buelta ematen zaie
eta bestelako extra mordoa
ditu. Prezioa negoziablea da
eta urtea bukatu baino lehen
saldu nahi dugu beste bat
erosi dugulako dagoeneko.
Telefonoa:  615 794 459

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.

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:
edurne.
arrieta@euskaltel.net edo
655 72 52 52 telefonoa

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.
Prezioa: 1.000 euro (nego-
ziagarri). 
Telefonoa: 675 00 88 04

Yamaha jog scooter bat
salgai. Yamaha jog motorra
salgai. 2.000 km. Iata pasa-
tuta. Ezer aldatu barik, dena
orijinala. Beti egon da gara-
jean.
stratokaster@gmail.com.
Telefonoa: 650 172 285

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

GAINERAKOAK

SALDU

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

Monty aluminiozko 219
alp bizikleta salgai. Monty
aluminiozko 219 alp bizikleta
salgai. Prezioa: 325 euro. 
Telefonoa: 606307439

Aisia/kirola
KIROLAK

GAINERAKOAK

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

ANIMALIAK

SALDU

Astoa salgai. Urte biko
asto arra, etxean jaio eta ha-
zitakoa. Txipa jarrita. Intere-
sa badaukazu deitu 
656 772 994
telefonora.

Bulldog frantsesak sal-
gai. Bulldog frantsesak sal-
tzen ditut prezio onean. Inte-
resa badaukazu deitu 
639 75 73 35 telefonora.

Kapoiak salgai. Kapoiak
saltzen ditut. Interesatuta
egonez gero, deitu hurrengo
telefono zenbakietara: 
626 761 010 edo 

686 810 203

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

EMAN

Arratoi txakurkumeak.
Arratoi txakurkumea nahi
baduzu, deitu telefono hone-
tara 94 682 73 69 arratsal-
deko 20:30etik aurrera.

Bi katakume oparitzeko.
Katakume bi oparitzen ditut.
Oso sozializatuta daude. 

Telefonoa: 94 622 51 88

Etxeko katuak dauzkat
emateko. Etxeko katuak
doan ematen ditut. Interesa-
tuek deitu 94 682 79 66 
telefonora.

MUSIKA/PELIKU-
LAK/LIBURUAK

SALDU

Bajua salgai. 10 orduan ba-
karrik erabilitako bajua sal-
tzen dut. Funda, anplifikado-
rea (20w), kablea eta hiru
pua barne. 200 euro. Bidali
mezua:
jbpetgarjo@hotmail.com

GAINERAKOAK

Gitarra eskola pribatuak
durangon. Gitarra eskola
pribatuak durangon. Elektri-
koa, akustikoa, rock-a,
blues-a, jazz-a, funk-a, etb.
Eskalak, akordeak, erritmoa,
teknikak, inprobisazioa, ira-
kurketa... 
Telefonoa: 650 172 285

SARRERAK

SALDU

Boligrafoa saldu eta
U2ren sarrerak donostia-
ko kontzerturako opari.
Donostian U2ren kontzertua
ikusteko 2 sarrera oparitzen
dizkiot boligrafoa erosten di-
danari. Ordaintzeko prest

zaudetena esaidazue, mese-
dez. Golsur zonaldean dira
sarrerak, irailaren 26rako.
626 184 439 edo 
julenliege@hotmail.com.

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

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

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: Etxebizitzak eraikitzen. Salgai.
• Abadiño: Txalet bifamiliarra lur eremuarekin.
• Atxondo: Adosatua lursailarekin.
• Erretentxu: Adosatuak eraikitzen. Salgai.
• Otxandion: Adosatuak. Eraikuntza berriak.

• Komentu kalea: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 
4 logela eta komuna. Ganbara.
• Laubideta: Halla, sukalde-jantokia, egongela, 2 logela
eta komuna. Terraza.
• Montebideo: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 
5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. 150 m2.
• Murueta Torre: Halla, egongela-jangela, sukalde
jantzia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta
ganbara.
• Plateruen Plaza: Halla, egongela, jangela, sukalde
jantzia, 4 logela eta 3 komun. Garajea eta trastelekua.
• San Ignazio Auzunea: Halla, sukaldea, egongela-
jangela, 3 logela eta 1/2 komun. Balkoia. Garajea
aukeran eta trastelekua.
• San Fausto: Halla, sukalde-jantokia, 2 logela eta
komuna.
• Sasikoa: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela eta 
2 komun. Balkoia. Ganbara eta garaje itxia.
• Txibitena: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia
eskegitokiarekin, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta
garajea. Erdi jantzia.
• Untzillaitz: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 
2 logela eta 2 komun. Balkoia. Garajea eta trastelekua.
Erdi jantzia.
• Zabale: Halla, sukaldea eskegitokiarekin, egongela –
jangela, 3 logela eta 2 komun. Garajea. 
• Abadiño: Halla, egongela-jangela, sukaldea jantzia, 
3 logela eta 2 komun. 2 garaje. Jantzia.
• Abadiño-Matiena: Halla, sukaldea, egongela, 2 logela
eta komuna. Ganbara.
• Abadiño: 3 solairutako etxebizitza berriztatzeko.
• Abadiño- Muntsaratz: Halla, egongela-jangela,
sukalde jantzia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia.
Ganbara. Igogailua. Oso egoera onean dagoen
etxebizitza. Eguzkitsua.
• Abadiño-Muntsaratz: Halla, egongela-jangela,
sukalde jantzia, 2 logela eta 2 komun. Balkoia. Garajea
eta ganbara. Berria oso egoera onean. 
• Bedia: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 
3 logela eta 2 komun. Balkoia. Berrikuntzekin.
• Berriz: Halla, sukalde jantzia, egongela-jangela, 
2 logela eta komuna. Balkoia. Jantzia. Garajea eta
trastelekua.
• Berriz: Duplexa. Halla, sukalde jantzia, egongela-
jangela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Erdi jantzia.
Garaje itxia eta Trastelekua.
• Berriz: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 
4 logela eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara. Eguzkitsua
eta etxe osoak kanpora ematen du.
• Elorrio: Halla, sukaldea, 2/3 logela, egongela eta
komuna. Balkoia. Trastelekua eta garajea.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBEERRRRIIAAKK

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII

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

DURANGO
• Erdialdea: AZKENEKO 2  APARTAMENTUAK. Logela
bat edo bikoak, sukalde jantzia eta horma-armairuekin.
150.000€-tik hasita. Lehen mailako materialak.
%100eko finantzaketa.
• Apartamento berriak eraikitzen.700€ hilero.
*Herriko Gudarien Plaza.3 logelatako etxe zoragarria, 2
komun, sukaldea eskegitokiarekin,egongela balkoiare-
kin, ganbara eta garajea
• Erdialdean. 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen du.
Berriztatzeko.
• Askatasun Etorbidea: Eraiki berriak. 2, 3, 4 eta logela
bakarrekoak.
• Zeharkale: Atikoa. Guztiz berriztatua. 2 logela,
sukaldea, egongela-jantokia eta komuna. 
• Alluitz: 3 logela, 2 komun, sukaldea balkoiarekin,
egongela eta terraza. Garaje itxia. Estreinatzeko. Etxe
osoak kanpora ematen du.
*San Inazio.3 logela,2 komun,sukaldea,egongela
balkoiarekin, garaje aeta trastelekua, igerileku
komunitarioa,etxe osoak kanpora ematen du.Prezio
interesgarria.
• Tabira: 3 logela, egongela, sukaldea eta 2 komun.
Etxe osoak kanpora ematen du. 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.

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

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

TTXXAALLEETTAAKK  SSAALLGGAAII

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

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  SSAALLGGAAII
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Kontzertuak, Gaztetxean: Kañeria
13 + Disorders.

›› Irailaren 5ean, 10:00etan XXVII.
Abere eta Nekazaritza Azoka, Feria
gunean. 17:30ean H.Azkarate
frontoian esku pilota partiduak.
Berrio-Otxoa pilota eskola.
18:30ean Munduko dantzak eta
musikak, Sbanderatori (Italia),
herriko plazan. Kalejira. 19:30ean
Bilbainadak eta Habanerak,
Aldatzekuan, Gaupasa taldeagaz.
20:00etan Mariachi-ak kalerik kale.
22:30ean Suzko zezena, herriko
plazan. Errugbi taldea. 23:00etan
plaza/elizpean Mariachien gaua.

Muntsarazko jaiak 
›› Irailaren 3an, 19:00etan Donien-

atxa altxatzea. 20:30ean Kalitatea
fundazioaren laguntzagaz parrilla-
da. 21:30ean dantzaldia Bizargorri
taldeagaz. 

›› Irailaren 4an (Mozorro Eguna),
buruhandiak 11:00etan, 11:45ean
mozorro lehiaketaren hasiera.
12:00etan umeentzako jolasak.
14:00etan paellen aurkezpena.
Mus eta tute txapelketa 16:00etan.
Azoka txikia 17:00etan. Umeentza-
ko tailerrak 17:30ean. 21:00etan
tortillen aurkezpena. 22:00etan
lehiaketen sari banaketa. 22:30ean
su artifizialak. 23:00etan diskote-
ka DJagaz.  

›› Irailaren 6an, 11:00etan Zelai-Alai
hipikako poniak. Buruhandiak
11:30ean. Xakeko aldi bereko
partidak 12:00etan. Kiki eta Koko
pailazoak 13:00etan. Herri
bazkaria
14:30ean.
Igel-toka
lehiaketa
16:00etan.
Ludoteka
kondaira
16:30ean.
Disko txikia
17:00etan, eta txokolatada
19:00etan. 

›› Irailaren 11n, jaien amaierako
luntxa (laguntzaileentzako).
16:00etan txirrindularitza eskolen
arteko proba.

EKITALDIA
BERRIZ
›› Irailaren 11n, 13:00etan, lore

eskaintza, bertsolariak eta Etxe
bakarlariaren kantaldia.

MUSIKA
BERRIZ
›› Irailaren 3an, Froufe eta Ni neu

kantautoreen kontzertua, 19:30ean
Guzur tabernan.

DURANGO
›› Irailaren 10ean, Bertan Bera eta

Lain taldeen kontzertua, gaueko
22:00etan Plateruena kafe
antzokian.

›› Irailaren 3an, 22:00etan XII. Gau
Elektronikoa Plateruena antzokian.
Piek aka Piekfein, Ruben Costa eta
Iker Undersound dira Plateruena
kafe antzokiaren Opening jairako
gonbidatuak. 

›› Irailaren 3an, 20:15ean, organo
kontzertuak San Fausto elizan.
Gerardo Rifon organuan, Ainhoa
Zubillaga mezzosopranoa eta
Francisco Herrero biolin-jotzailea.
Arandoño kultur elkarteak antolatu
du kontzertua.

ELORRIO
›› Irailaren 10ean, 21:00etan Arriola

antzokian. 1905ean antolatutako
Barakaldoko Orfeoiak prestatutako
‘El huesped del sevillano’
zarzuela. Enrique Reoyo eta Juan I.

Luca de Tenaren testuan oinarrituta,
1926an, Madrileko Apolo antzokian
estreinatutako lana.

LEHIAKETAK 

ABADIÑO
›› 2011rako udalaren egutegirako

argazki lehiaketa. Gaia: Abadiñoko
auzoak. Argazkiak aurkezteko epea,
irailaren 30era artekoa da, eta
Udalaren web-gunearen bitartez
bidali daitezke argazkiak. 300
euroko saria izango du epaimahaiak
aukeratutakoak.

ZALDIBAR
›› Irailaren 17a baino lehen aurkeztu

daitezke III. Postal Lehiaketara
lanak. Lanak helbide honetara
bidali: Zaldibarko Udal Liburutegia,
Euskal Herria kalea, 5-behea.

IKASTAROAK 

ABADIÑO
›› Urritik maiatzera arte Mediatekan,

Errota kultur etxean, probalekuan
eta Muntsaratzen izango diren
batuka, areto dantzak, Tai chi,
joskintza, yoga... ikastaroetan
izena emateko epea, irailaren
24ra arte. Errota kultur etxean zein
mediatekan informazio gehiago eta
izen-ematea.

ELORRIO
›› 2010-2011 ikasturterako Elorrioko

Udalak antolatu dituen dantza
ikastaroetan izena emateko epea
zabalik. Irailaren 20tik 24ra, egun
bakoitzean dantza-mota bat probatu
ahal izango dute herritarrek: sabel
dantza, sevillanak, Karibeko
dantzak, areto dantzak eta
koreografia modernoak ikasteko
aukera eskainiko dute.

ZINEKLUBA 

BERRIZ
›› Irailaren 11n,

11:00etan Los

caminos de la

memoria film-
dokumentalaren
emanaldia
Kultur Etxean.

DANTZA 

DURANGO
›› Irailaren 5ean, 18:30etik 20:30era,
udaleko adinekoen sailak antolatzen
duen dantzaldia (txitxarrilloak). Duo
Twister taldeak girotuko du iraileko
lehenengo dantzaldia.

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

Irailaren 10ean, 22:00etan,
Berrizko Berrizburu kiroldegian

‘Gernika, mihise
gaineko dantza’
Frankismoaren biktimak gogoratzeko
Berriz 1936 Gogoratzen kultur
elkarteak eta udalak azken urteetan
antolatu dituzten ekitaldien aurtengo
edizioaren barruan dator Aukeran
dantza taldea Berrizera. Gernikak
1936an jasandako bonbardaketa da
lanaren ardatz. Dantza tradizionala eta
garaikidea uztartzen dituzte.

AGENDA

DURANGO

Zugaza

El aprendiz de brujo
Zuzendaria: 
Jon Turteltaub
barikua 3: 19:00 /
22:00 
zapatua 4: 17:00-
19:30 eta 22:30
domeka 5: 17:00-
19:30 eta 22:30 
astelehena 6: 19:00
eta 22:00
martitzena 7: 20:00
(ikuslearen eguna)

ERAKUSKETA

BERRIZ
›› ‘Hildakoak hilobietatik atereaz,

duintasuna berreskuratuz’ argazki
erakusketa irailaren 3tik 11ra
Berrizko Kultur Etxeko sarreran.

BERBALDIAK

BERRIZ
›› Iñaki Eganaren hitzaldia: ‘Hilda-

koak hilobietatik atereaz,
duintasuna berreskuratuz’
erakusketaren aurkezpena, irailaren
3an, 19:00etan Berrizko Kultur
Etxean. Aranzadi Zientzia Elkarteak
2.000. urtetik Gerra Zibileko hobiak
ikertzen egindako lanaren gaineko
erakusketaren aurkezpena. Ikerketa
lanaren alderdi zientifikoa zein
gorpuak hobitik ateratzearen alderdi
gizatiarrari buruz jardungo du
historialariak.

JAIAK
Izurtzako jaiak 
›› Irailaren 3an, 16:00etan frontenis

txapelketa. 20:00etan txupinazoa
eta parkearen inaugurazioa eta
txalaparta emanaldia. 21:00etan
trikipoteo herrikoia. 22:30ean
kontzertuak Gazte Lekuan.

›› Irailaren 4an, pilota partiduak.
Marmitako lehiaketaren hasiera
12:00etan. Enkartelada 13:30ean.
14:30ean marmitako lehiaketaren
aurkezpena. 17:30ean bingoa.

›› Irailaren 5ean, Jaizale taldeagaz
kalejira 10:00etan. 11:00etan
Meza Santa Agedako baselizan.
12:30ean Mendigain dantza

taldearen emanaldia. 13:00etan
Eneko Abasolo “Abarkas” eta Iratxe
Ibarra bertsolarien saioa.
14:30ean herri-bazkaria.
16:00etan ‘pernil urkatua’. Eriz
magoa 17:00etan. 19:00etan herri
olinpiadak eta txerri harrapatzea.
20:00etan Lotxo.

›› Irailaren 8an, 11:00etan meza
Erdoitzako baselizan. Mendigain
dantza taldearen emanaldia
12:00etan. Pilota partiduak
(finalak) 12:30ean. 15:30ean
umeentzako parkea eta tailerrak.
18:30ean Panpin eta Panpox ipuin
kontalaria.

›› Irailaren 10ean, frontenis finaler-
diak eta finala 18:00etan. Dj-ak
Gaztelekuan 23:00etan.

Elorrioko jaiak 
›› Irailaren 3an, 11:00-13:00

Globoflexia, herriko plazan.
Umeentzako. EMEk antolatuta.
17:30-19:00 Bitsaren jaia, herriko
plazan. 19:00etan Pilota partidak,
plazako frontoian. Berrio-Otxoa
pilota eskola. 23:00etan Txosnagu-
nean kontzertua: Gheto + Puro
Chile + Raimundo Amador.

›› Irailaren 4an, 11:30-17:00 Jolas
parkea. Arriola kalean, Urarkan eta
frontoian. 19:00etan Auzoetatik
plazara: Txaranga. Los Pasai
(Kulotxa), Ardoa Barrura
(G.Begoña), El Despiste (Berrio-
Otxoa). 19:00etan Buruhandiak eta
erraldoiak, herriko plazan. Ondalan
Konpartsa. 20:00etan Txupinazoa,
herriko plazan. Entzerru txikia.
23:00etan Danborrada, herriko
plazan. 23:00etan DJ (60-70-80-
90 hamarkadak), Urarkan.
00:00etan Kalejira. 00:15ean
Berbena, Urarkan, gure bizitzako
kantak eta balleta. 01:00etan

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, 3
09:00-09:00 
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
09:00-22:00 
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
Zapatua, 4
09:00-09:00
• Balenciaga (Ezkurdi 8 - Durango) 
09:00-13:30 
•  SanRoma / Balenciaga/ Campillo
• Campillo (Montebideo 24- Durango)
• Sagastizabal 
(Askatasun Et. 19 - Durango)
• Unamunzaga 
(Murueta Torre 2C - Durango)
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango)
• Bartolome (Gabiola 2 - Berriz) 
• Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio) 
09:00-14:00
• Irigoien 
(Bixente Kapanaga 3 - Iurreta)
Domeka, 5
09:00-09:00
• SanRoma (Uribarri 5 - Durango)
09:00-22:00
• Deleuze Jiménez (Erreka 6 - Elorrio) 
Astelehena, 6
09:00-09:00
• Etxebarria (Montebideo 2 - Durango)
Martitzena, 7
09:00-09:00
• Gaztelumendi 
(F.J. Abasolo 2 -Durango) 
Eguaztena, 8
09:00-09:00
• Mugica (Andra Mari 9 - Durango)
09:00-22:00
• Eguren, Isabel 
(Torresolo 4 - Abadiño)
Eguena, 9
09:00-09:00
• De Diego (Intxaurrondo 22 - Durango) 

EGURALDIA

13

23o

18

31o DOMEKA

16

31o ASTELEHENA

14

29o ZAPATUA

13

26o BARIKUA

MARTITZENA

S
O

LU
Z

IO
A

K

AARRIIEESS (martxoak 21 - apirilak 20)
Ondokoei barre eragiteko ahalmena daukazu.
Denek zuregana jotzen dute triste daudenean. 

TTAAUURRUUSS (apirilak 21 - maiatzak 20)
Askotan garrantzia handiegia ematen diozu zutaz
diotenari. Hobe da kasurik ez egitea.

GGEEMMIINNII (maiatzak 21 - ekainak 20)
Hamaika gauza dituzu buruan, eta denbora gutxi.
Aukera bat egin beharko duzu. 

CCAANNCCEERR (ekainak 21 - uztailak 20)
Diruak dibertsioa erosi dezake, baina ez zorionta-
sunik. Ez ahaztu hori sekula.

LLEEOO (uztailak 21 - abuztuak 23)
Pena guztiak barruan gordetzeko joera duzu, eta
hori ez da ona. Kontaiozu zure lagunik onenari.

VVIIRRGGOO (abuztuak 24 - irailak 23)
Kosta ahala kosta buruan darabilzun ideia erreali-
tate bihurtu nahi duzu. Ez etsi!

LLIIBBRRAA (irailak 24 - urriak 23)
Sofatik altxatu eta haize apur bat hartzea ondo
etortzen da batzuetan. Ideiak argitzen dira.

SSCCOORRPPIIUUSS (urriak 24 - azaroak 23)
Agintzea gustuko duzu. Agintari onenaren osca-
rrik balego, zuretzako izango litzateke.

SSAAGGIITTAARRIIUUSS (azaroak 24 - abenduak 23)
Errezelo txarra hartzen diozu egin dizuten eskain-
tzari. Aztertu ondo baietza eman aurretik.

CCAAPPRRIICCOORRNNUUSS (abenduak 24 - urtarrilak 20)
Bero dagoenean beroagaitik eta hotza dagoene-
nan hotzagaitik. Sekula ez zaude gustura.

AAQQUUAARRIIUUSS (urtarrilak 21 - otsailak 21)
Ez izan esperantza handiegirik. Bestela, gauzak
txarto irtenez gero, kolpea handiagoa izango da.

PPIISSCCIISS (otsailak 22 - martiak 20)
Maitasunak zure bihotzeko atea joko du, eta ondo-
etorria besozabalik egiteko prest zaude.

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

Zorionak gure June matrakari.  9
urte egin zituen abuztuaren 31n.
Musu potolo-potoloak  Matxalen,
izeko Marijo eta Santiren partez.

Paule, gaur zazpi urte egin
dituzu! Zazpi mila zorion eta
besarkada bat etxekoen 
partez. 

Garaitik bidali diguten argazki honetan ageri den Iurretako familiaren-
tzako izan zen Garaiko jaietan zozketatu zuten karretila. Uztailaren
31n, gaueko 24:00etan atera zuten zenbakia: 0911. Zorionak!

D
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Hamabostero, jasotako 
zorion-agur guztien artean tarta
bat zotz egingo dugu. Horretara-
ko beharrezkoa da bialdutako
mezuagaz batera telefono
zenbakia emotea.

Zorionak Eneritz Agirreri.
Aste honetan zotz egin dugun
tarta zeuri egokitu zaizu. Oparia
eskuratzeko txartela gura
duzunean jaso dezakezu.

Nafarroako
herria

Morea

(Infin.)
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Gaixo

Kontinente
bat

Engainu
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*Irudiko
hondartza

Hasi!

Kasik
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Ekintza
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1. eta 4.
bokalak

Sendotasu-
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Lo ematen
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AKUILUAN Amaia Ugalde LAUHORTZA

Endika Blanco
Ikaslea

Erresuma Ba(na)tua
Aireportutik hirira eraman
ninduen autobusetik jaitsi eta
taxia hartzeko gurutzatu
beharreko errepidera iristean,
normalean legez ezkerretara
begiratu eta lehenengo
pausoa ematera nindoala,
eskuinetik zetorren autoaren
klaxonak berezitasunez
jositako herrialde batera iritsi
nintzela gogorarazi zidan.
Hurrengo goizean, pertsia-
nen laguntzarik ez duten
gortinak saihestu eta begi
ninia laztanduz 4:30 a.m.
inguruan itzartu ninduen
eguzkiak ere Euskal Herritik
urrun nengoela xuxurlatu
zidan. Ezberdintasunak
nabariak ziren oso, nabariak
dira oso. Geurean ez bezala,
Eskozian mendi, larre eta
berdeguneak errespetatu eta
golf piloten tamainako zuloak
baino ez dituzte egiten.
Larreetan bizi diren anima-
liak geureak baino fashiona-
goak dira: behiek txima eta
adar luzeagoak dituzte;
ardiek buztana dute luze.
Berezitasunez mozkortzen
hasia nintzela, ingeleseko
irakasleak datorren ikastur-
tean euskal nazio identitatea
ardatz izango duen doktore-
goa egingo duela azaldu
zidan. Nire harridura
aurpegia ikustean, “Eskoziak
eta Euskal Herriak antzekota-
sun anitz dituzte, eta orain
aldaketarako eta burujabeta-
suna berreskuratzeko grina
dugu amankomunean”,
bukatu zuen. Horren harira,
Eskoziako parlamentuan
gehiengoa duen Scottish
National Party-k datorren 
St Andrew egunerako
independentziari buruzko
erreferenduma bultzatzeko
asmoa duela jakin dut.
Erresuma Batua banatzear
egon liteke. Espainiak, aldiz,
nahiago ditu, oraingoz,
haserre dauden gonbidatuak,
gustura bizi diren bizilagunak
baino.

DDuueellaa  hhooggeeii  hhiillaabbeettee  bbiizzii --
kklleettaa  hhaarrttuu  eettaa  KKaannppaa--
zzaarrrreettiikk  ggoorraa  aabbiiaattuu  zzeenn

UUrrddiinn  UUggaarrttee,,  bbiiddaaiiaattzzeekkoo  aassmmoozz..
IIzzaarroo  MMaarrttiinneezz  bbeerree  nneesskkaallaagguu--
nnaa  bbaattuu  zziittzzaaiioonn  GGrreezziiaann,,  eettaa
eekkiiaallddeerraannttzz  jjaarrrraaiittuu  zzuutteenn..  AAzzkkee--
nneerraakkoo,,  mmuunndduuaarrii  bbiirraa  eemmaann  ddiioo
eelloorrrriiaarrrraakk..  JJooaann  ddeenn  ddoommeekkaann
bbuueellttaattuu  zzeenn  eettxxeerraa,,  hheerrrriikkoo  jjaaiiaakk
hhaassii  aauurrrreettxxooaann..  

Zelan gogoratzen duzu irten zinen
eguna?
Elurretan irten nintzen eta hasie-
rako egunetan lagun batzuk lagun-
du zidaten. Lehen aste biak gogo-
rrak izan ziren; ikusi nuen fisiko-
ki nahiko prestatuta irten nintzela,
baina bakarrik ibiltzeko ez negoen
hain prest. Lau hilabete bakarrik
egin nituen Europan zehar;  gero,
Grezian Izaro batu zen. 

Berez, asmoa ez zen mun-
duari buelta ematea...
Urte beteko eszedentzia
hartu eta bidaiatzea zen
asmoa. Hilabete ingu-
ru ibilita nen-
goen bizi-
k l e -

“Bidaian eskaini diguten dena
ematen saiatuko gara hemen”

tan, baina ez nekien zelan molda-
tuko nintzen. Hasieran Grezia zen
helburua, eta hara Izaro  etor-
tzean Himalayara joatea pentsa-
tu genuen. Elorriotik helburu zeha-
tzik barik irten nuen, baina hel-
buruak apurka etorri dira. 

Aldatu egin zara hileotan?
Bai. Helburuetariko bat, abentu-
raz gain, jendea hemendik kanpo
zelan bizi den ikustea eta ulertzea
izan da. Hemen bizitzeko eredu bat
daukagu. Iranen edo Indian jen-
dea zelan bizi den ikusteak lagun-
tzen dizu gauzak aldatzen; ez han-
go moduan bizitzeko, baina bai
hemengo patroiak aldatzeko. 

Iran eta India aipatu dituzu.
Bereziak izan dira zuentzat?
Bai. Iranen ematen du gobernuak
munduko beste herrietatik bana-
tu gura duela Iran. Andreek guz-

tiz estalita ibili
behar izaten

dute; Iza-
r o k  e re
estalita ibi-

li  behar
zuen,

n i k

praka laburrekin ezin nuen ibili...
Bertara moldatzeko ilusioa geneu-
kan, eta ondo prestatu ginen. Iku-
si genuen gazteek aldatzeko gogoa
dutela, baina ez direla ausartzen,
gobernuak akabatu egin ditza-
keelako. Kultura aldetik, etxeak
harrigarriak dira. Alfonbra gai-
nean egiten dute bizimodua, ez
daukate altzaririk eta ematen du
etxea hutsik dutela. 

Eta Indian, zer moduz?
Gogorra izan zen, baina aldi berean
flipantea. Bizikletaz ibiltzeko eta
akanpatzeko ez zen erraza. Lapu-
rreta saiakera bat ere eduki genuen.
Bombay eta Agra lako  hiri turis-
tikoak ikusi genituen, baina bate-
tik bestera joateko bi aste behar
dira, eta atzerritar bat sekula iku-
si ez duten lekuetan ibili ginen. 

Zelan gertatu zen lapurreta?
Hiru baserriren ondoan denda
ipintzeko baimena eskatu genuen
ekaitz gau baten. Goizaldean gizon
bi etorri ziren handik joateko esa-
ten. Dena jarri genuen biziklete-
tan. Bietako batek bizikleta bat har-
tu eta alde egin zuen. Tipo bat, Iza-
ro eta ni geratu ginen. Hark leku
hartan emakume bat egotea ez
zuen ondo ikusi. Banatu egin gura
gintuen eta indarra erabiltzen saia-

tu zen. Azke-
nean Izarok
s p r a y  b a t

bota zion.

Spray bat?
B a i .  Tu r -
kian andre
batek Iza-
ro horrela
b i d a i a -
tzen ikusi
zuen, eta
defenda-

tzeko eman
zion. Guk andre

hark flipatu egiten
zuela  pentsatu
genuen, baina har-

tu genion. Handik lau hiletara
Indian behar izan genuen! Gizo-
nari begietara bota, sastraketara
bota, eta pasaportea eta oinarriz-
ko gauzak hartuta arineketan egin
genuen ospa. Beste etxe batean
sartu ginen; manta bat utzi zigu-
ten. Hurrengo egunean poliziara
joan ginen, detektibe lanak egiten
ibili ginen, eta bizikleta biak lor-
tu eta tipo bat atxilotu zuen poli-
ziak. Gertatutakoak asko batu gin-
tuen, eta konturatu ginen prest
geundela aurrera jarraitzeko; tipo
harengatik ez zela gure bidaia izo-
rratuko. Geroago, eszedentzia
luzatu eta munduari bira ematea
erabaki genuen. 

Hori dena bizita, Indiari buruz
oroitzapen ona duzuela diozu?
Abentura bila zoaz-eta! Zelanda
Berrira joan ginenean, adibidez,
dena oso zainduta zegoen, akan-
palekuak zeuden, trekkinga egite-
ko lekuak... han aspertu! Paisaia
aldetik oso polita da, baina faltan
bota genuen akanpada librea eta
abentura. Konturatu gara paisaiaz
gain kulturek asko ukitu gaituzte-
la. Zer jaten duten, zelan, erlijioa.. 

Beste kulturetatik zer hartu duzue
zuentzat?
Hemen nahiko hotzak garela kon-
turatu gara. Kuriositatea badau-
kagu, baina ez gara galdetzeko
gai. Bakoitza berera doa. Beste
leku batzuetan inguratu eta gal-
detzera etorri zaizkigu; daukate-
na eskaini digute, etxea eta fami-
lia utzita bizikletagaz zertan gabil-
tzan ondo ulertu barik. Inguruan
eta familian ohitura horiek hartu
gura ditugu; eskaini diguten dena
ematen saiatu gura dugu.

Elorriarra
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